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وردوخ ناراکریمعت  بادآ  ماکحا و 

باتک تاصخشم 

 - 1354 دمحم ، یلیعامسا ، یجاح  هسانشرس : 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  داتـس  شرافـس  هب  یلیعامـسا ؛ یجاح  دمحم  وردوخ / ناراکریمعت  بادآ  ماکحا و  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدکشهوژپ  رکنم 

 . 1395 فورعم ، رشن  مق : رشن :  تاصخشم 

؛  م.ص س19×11  144 يرهاظ :  تاصخشم 

.50 یگدنز ؛ هقف و  تسورف : 

 : لایر 1-75-6612-600-978  33000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیون ریز  تروص  هب  نینچمه  143 ؛ .ص 139 - همانباتک : تشاددای : 

یقالخا ياه  هبنج  ریمعت --  يرادهگن و  اه --  لیبموتا  عوضوم : 

Automobiles -- Maintenance and repair -- Moral and ethical aspects عوضوم : 

هیلمع هلاسر  يرفعج --  هقف  عوضوم : 

.Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc  : * عوضوم

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدکشهوژپ  .رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءایحا  داتس  هدوزفا :  هسانش 

2ح3 1395 فلا /TL152 هرگنک :  يدنب  هدر 

629/2872 ییوید :  يدنب  هدر 

4397943 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هدکشهوژپ نخس 

: دراد ماگ  هس  یعامتجا  یگدنز  ندش  یمالسا  یمالسا  یگدنز  کبس  یگدنز و  هقف و 

لجوزع دنوادخ  ناسنا و  طباور  يدرف و  ياه  تیلاعف  رد  رکنم  فورعم و  تخانش 

يداصتقا تالماعمو  یعامتجا  طباور  هزوح  رد  رکنم  فورعم و  تخانش 

تلم تلود و  طباور  رد  رکنم  فورعم و  تخانش 

حالـص و هدـمآ و  دـیدپ  ناققحم  ناملاع و  طسوت  یناوارف  رادـم  قالخ  ياـه  شهوژپ  یقـالخا  یهقف ، ياـه  تیلاـعف  لوا  ماـگ  رد 
اب ناسنا  یتفرعم  یتدیقع و  يدابع ، طباور  تیوقت 

.تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  لاعتم  دنوادخ 
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یملع و راثآ  زا  یخرب  دوجو  اب  هک  تسا  يراک  يداصتقا ، تالماعم  یعامتجا و  طباور  رد  رکنم  فورعم و  تخانش  ینعی  مود  ماگ 
شهوژپ و هب  یگدنز  هقف و  ياهباتک  هلـسلس  .تسا  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  فنـص  ره  هب  یـصصخت  هاگن  اب  دنمـشزرا  ياهـشهوژپ 

تـسد یفنـص و  هیداحتاره  یمالـسا  بادآ  یقالخا و  یهقف و  ياهدـیابن  اهدـیاب و  دراد و  هجوت  صاخ  فانـصا  هزوح  رد  شراگن 
.دناد یم  شیوخ  یناسر  عالطا  شراگن و  شهوژپ و  روحم  ار  یتامدخ  و  یعیزوت ، يدیلوت ، فلتخم  لغاشم  ناراکردنا 

نیرتالاب تلم  تلود و  طباور  ندش  یمالسا  دراد ، صاصتخا  اه  تموکح  مدرم و  طباور  هب  رکنم  فورعم و  تخانـش  رد  موس  ماگ 
نیناوق ربارب  رد  تلم  تلود و  میلـست  یهلا و  يربهر  زا  يوریپ  هیاس ي  رد  دوش و  یم  بوسحم  لاعتم  دنوادخ  ياضر  يوس  هب  ماگ 

.تسا ریذپ  ناکما  ترتع  نآرق و 

طسوت یگدنز » هقفا و  یشهوژپ  حرط  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  داتس  ياه  تیلاعف  زاغآ  اب  ياهلاس 1372 ش  دودح  رد 
.دش يزیر  یپ  مق ، مالّسلا ) هیلع   ) مولعلارقاب هدکشهوژپ  رد  هداز ، حالف  نیسح  دمحم  خیش  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  بانج 

يداصتقا و نوگانوگ  لغاشم  فانـصا و  يارب  یمالـسا  ماکحا  بادآ و  هنیمز  رد  ییاهباتک  هعومجم  نیودت  فیلات و  حرط ، فدـه 
نایرازاب
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هب یبوخ  کـمک  زاـغآ  ياـهلاس  رد  هعومجم  نیا  زا  دـلج  تسیب  دودـح  فیلأـت  یگنهرف  داـهن  ود  نیا  یگنهاـمه  اـب  .دوـب  روـشک 
نیا اه  حرط  زا  رگید  يرایـسب  لثم  اما  .تفر  یم  رامـشب  لغاشم  مارح  لالح و  یعرـش و  ماکحا  تخانـش  هنیمز  رد  نیدتم  نایرازاب 

.دماین مهارف  يرثا  فانصا  يرایسب  یهقف  ماکحا  یهنیمز  رد  دنام و  مامتان  دمآ ، شیپ  هک  یتالکشم  رطاخب  مه  راک 

مرتحم ریبد  يریگیپ  تامدخ و  عیزوت و  دیلوت و  ياه  شخب  رد  مرتحم  هبسک ي  زا  يرایسب  هقالع ي  رازاب ، ندش  یمالـسا  ترورض 
دش لاس 1393 ش  رد  يدربراک  یشهوژپ  حرط  نیا  ددجم  يایحا  ببس  یلاعلا  هزع  ماد  رگرز  نیملسملاو  مالسالا  هجح  ءایحا  داتس 

.تفرگ رارق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  هدکشهوژپ  راک  روتسد  رد  فانصا  هقف  هنیمز  رد  رگید  یبتک  نیودت  فیلات و  و 

نیسح دمحم  مالسا  ججح  یمارگ  ناردارب  یهقف  یملع و  تراظن  داتس و  تیامح  تیاده و  اب  اه  شهوژپ  نیا  نیزاغآ ، ياهلاس  رد 
، لاس هدراهچ  دودح  زا  سپرگیدراب  کنیا  .دمآ  مهارف  نآ  زا  رتفد  دنچ  تسیب و  تفرگ و  لکـش  روپ  يدـهم  دومحم  هداز و  حالف 

یهورگ يراکمه  ردارب و  ود  نامه  يراب  یهلا و  قیفوت  هب  هدنام  نیمز  رب  مامتان و  راک  نیا 

هزوح يالضف  زا 
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.دوش یم  يریگیپ  فورعم  هبرما  هدکشهوژپ  رد  مق  هیملع 

تارکنم فورعم و  تسا  مزال  دنراد و  یهلا  نیناوق  ماکحا و  هب  زاین  دوخ  هفیظو  ماجنا  رد  لغاشم  نابحاص  مرتحم و  فانصا  هشیمه 
دروم زور  ياهزاین  ساسا  رب  ماکحا  هک  دوش  یم  ببس  راک  بسک و  هزوح  رد  اه  ینوگرگد  یفنص و  تالوحت  .دنسانشب  ار  یفنص 

راوگرزب عجارم  يواتف  زا  هدافتـسا  اب  رگید  راب  ور  نیا  زا  .دـبای  ترورـض  دـیدج  داهتجاو  هقفتو  دریگ  رارق  یملع  یهقف و  يرگنزاب 
دیلوت قیقحت و  دـیدج  رثا  تسیب  تفرگ و  رارق  یـشهوژپ  همانرب  رد  هدـشن  راک  تاعوضوم  نابهگن  ياروش  بوصم  نیناوق  دـیلقت و 

: تسا حرش  نیدب  لاس 1393 ش  ياه  شهوژپ  نیوانع  .دش 

رهاوج الط و  فنص  ماکحا 

هارمه نفلت  ماکحا 

يا هنایار  ياه  يزاب  ماکحا 

ینار سوبوتا  فئص  ماکحا 

شرف ولبات  شرف و  فنص  ماکحا 

( ناجارس  ) شفک فیک و  فنص  ماکحا 

ناشورف یهام  فنص  ماکحا 

نارشان فنص  ماکحا 

كاشوپ فنص  ماکحا 
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نایاونان فنص  ماکحا 

هنایار تنرتنیا و  فنص  ماکحا 

ناشورف هدنرپ  ناگدنرپ و  فنص  ماکحا 

ناشورف هیذغا  فنص  ماکحا 

اهکراپ فنص  ماکحا 

راک بسک و  یمومع  ماکحا 

اه هناخ  هوهق  فنص  ماکحا 

یکیرتکلا فنص  ماکحا 

اه هناخوراد  فنص  ماکحا 

يریوصت یتوص و  فنص  ماکحا 

اه همیب  ماکحا 

هیذـغا ماکحا  هب  هدـمآ  دـیدپ  ینابررفعج  دیـس  جاـح  باـنج  مالـسالا  تجح  یمارگ  ردارب  شـالت  اـب  هک  یگدـنز  هقفزارتفد و  نیا 
نیا لیمکت  رد  ار  ام  شیوخ  یعرش  لئاسم  براجت و  هئارا  اب  مرتحم  نایرازاب  ناققحم و  میراودیما  تسا و  هتفای  صاصتخا  ناشورف 

.دننک يرای  رثا 

ياهداتس نالوؤسمو  فانصا  جیـسب  روشک ، فانـصا  یهارمه  يوزوح و  ناققحم  يرایواناوت  اناد و  دنوادخ  زا  قیفوت  تساوخرد  اب 
ندش یمالسا  يوس  هب  ناوت  یم  فورعم ، هبرما 
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ییاهماگ قح  ترضح  ياضر  بسک  يداصتقا و  تافلخت  مرج و  شهاک  هعماج ، یناور  شمارآ  رازاب ،

.تشادرب رتدنلب 

اب یمالـسا و  بان  هقف  هیاس  رد  یعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  رد  نآ  يارجا  اه و  شخب  مامت  رد  یهلا  ماکحا  تخانـش  اب  میراودـیما 
.هللا ءاش  نا  .ددرگ  مکاح  رسارس  رد  تلادع  دیحوت و  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  تیاده 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدکشهوژپ  مق 

كالپ 355 هچوک 12  هیمس  نابایخ 

fmaroof.ir

info@fmaroof.ir
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: هب میدقت 

؛  سدقم عافدو  یمالسا  بالقنا  ردقنارگ  يادهش  همه 

؛ فانصا دیهش  رازه  هد  اصوصخم 

؛ راکریمعت ردقنارگ  يادهش  هژیو  هب 

.دندرک يرای  ار  یمالسا  يروهمج  سدقم  ماظن  زیزع و  مالسا  دوخ ، كاپ  نوخ  راثن  اب  هک  نانآ 
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همدقم

(1)« نوُمَْلعَت ام ال  ُُقلْخَی  ًهَنیز َو  اهُوبَکْرَِتل َو  َریمَْحلا  َلاِغْبلا َو  َْلیَْخلا َو  «َو 

ناسنا هک  یتمعن  دنک ؛ یم  هراشا  دوخ  مهم  رایسب  ياه  تمعن  زا  یکی  هب  لحن  هکرابم  هروس  متشه  ات  مجنپ  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ 
زا طقف  نآرق  لوزن  ماگنه  هک  اج  نآ  زا  دـننک و  یم  هدافتـسا  اه  نآ  زا  ندـش  راوس  يارب  زین  لیاسو و  لقن  لمح و  تنیز ، يارب  اـه 

اهدعب هک  وردوخ  تعنـص  زا  نامز ، نآ  رـشب  نوچ  دنک و  یم  رکذ  ار  اه  نآ  دنوادخ  دـش ؛ یم  هدافتـسا  اهراک  نیا  يارب  نایاپراهچ 
: دیامرف یم  نایب  ترابع  نیا  اب  ییابیز  هب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  تشادن ؛ یعالطا  دوش ، فشک  دوب  رارق 
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.دیناد یمن  امش  هک  دنک  یم  قلخ  ییاهزیچ  و  نوُمَْلعَت » ام ال  ُُقلْخَی  َو  »... 

(1) .تسا ریسلا  عیرس  هیلقن  طیاسو  اه و  نیشام  نوملعت " الام   " زا روظنم  هک  هدمآ  مه  دیدج  ریسافت  رد 

نیرت یلـصا  زا  یکی  هب  تعنـص  نیا  درک  یمن  رواب  یـسک  دیاش  دش ، عارتخا  لبق  لاس  دودـح 250  رد  يروتوم  ياه  وردوخ  یتقو 
يزورمارشب ياهزاین  هک  ارچ  تسا ؛ تخس  رایسب  وردوخ  نودب  یگدنز  روصت  هزورما  هک  یلکش  هب  دوش ؛ لیدبت  رـشب  یگدنز  رازبا 

ناوت یم  تسا و  هدروخ  هرگ  تعنـص  نیا  دوـجو  هب  همه  همه و  راـک و ...  بسک و  لیـصحت و  اـت  هتفرگ  هیلوا  جاـتحی  اـم  نیماـت  زا 
.دوب دهاوخ  جلف  وردوخ  دوجو  نودب  یگدنز  تفگ 

، دراد همانرب  رـشب  یگدـنز  داعبا  همه  يارب  تیب  لـها  ینارون  بتکم  یناـمز و  ارف  لـماک و  نید  ناونع  هب  مالـسا  نید  هک  اـج  نآ  زا 
نیمه هب  .تسین  انثتـسم  رما  نیا  زا  راذگ ، ریثات  مهم و  رایـسب  فانـصا  زا  یکی  ناونع  هب  وردوخ  ریمعت  زین  نآ و  زا  هدافتـسا  وردوخ ،
ینید دنمشزرا  عبانم  زا  هدافتسا  اب  مالسا و  یلک  لوصا  زا  ار  وردوخ  راکریمعت  فنص  یمالسا  بادآ  ماکحا و  ات  میدش  نآ  رب  لیلد 

یبای قادصم  دیلقت ، ماظع  عجارم  ياه  هاگدید  زا  يدنم  هرهب  اب  رصتخم : دنچ  ره  لقع ) تایاور و  نآرق ، )
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فنـص زاین  دروم  یعرـش  لئاسم  ماکحا و  یقالخا و  بادآ  نیرت  مهم  تسا  هدـش  یعـس  باتک  نیا  رد  نیمه  يارب  .مینک  نیودـت  و 
رب هک  نیا  رب  هوالع  ور ، شیپ  هتـشاگن  .ددرگ  يروآ  عمج  دنراد ، لغـش  نیا  رد  ار  مدرم  هب  تمدـخ  راختفا  هک  وردوخ  ناراکریمعت 

هجاوم نآ  اب  وردوخ  ناراک  ریمعت  فنـص  هک  يرگید  ياه  زاین  یعرـش و  لئاسم  يروآ  عمج  يارب  تسا ؛ ینتبم  مالـسا  ینید  عباـنم 
.تسا هدش  هبحاصم  وردوخ  ناراکریمعت  فنص  نموم  هقباس و  اب  دارفا  اب  اه  تعاس  دنتسه ؛

: ددرگ یم  یفرعم  راصتخا  هب  هک  تسا  لصف  جنپ  ياراد  باتک  نیا 

وردوخ و تعنـص  زا  يا  هچخیرات  میا و  هتخادرپ  مالـسا  رد  لالح  قزر  راک و  بسک و  تیمها  هب  لصف  نیا  رد  تایلک : لوا : لـصف 
.تسا هدش  نایب  وردوخ  يراکریمعت  ترورض  زین 

.تسا هدش  وگو  تفگ  وردوخ  يراکریمعت  بادآ  ماکحا و  ریمعت و  ياه  هتسیاب  هرابرد  مود ، لصف  رد 

.تسا هدیدرگ  نایب  نآ  طیارش  تاموزلم و  هدش و  هتخادرپ  هاگریمعت )  ) يراکریمعت ناکم  هب  طوبرم  لئاسم  هب  موس ، لصف  رد 

.تسا هدش  رکذ  نآ  بادآ  ماکحا و  زا  یشخب  هتخادرپ و  وردوخ  یکدی  مزاول  شورف  ياه  هتسیاب  هب  مراهچ ، لصف 

فیاظو تاراظتنا و  لباقتم و  فیاظو  مجنپ ، لصف  رد 
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.تسا هدش  یسررب  فنص  نیا  تلود و  مدرم و  لباقتم 

هچ ره  هدافتـسا  تهج  هب  رگید  فرط  زا  و  تسا ، فلتخم  لئاسم  یـضعب  رد  دیلقت  ماظع  عجارم  ياه  هاگدید  هک  نیا  لیلد  هب   : هتکن
يرتشیب نیدـلقم  هک  یمرتحم  عجارم  هاگدـید  لـیلد ، نیمه  هب  .دوب  باـتک  ندـش  ینـالوط  مدـع  رب  شـالت  مرتـحم  ناـبطاخم  رتـشیب 

اب ار  هلئـسم  ای  لاوس  نامه  دـنناوت  یم  تسین ، باتک  رد  ناـشراوگرزب  عجرم  هاگدـید  هک  یناـسک  هدـمآ و  باـتک  نیا  رد  دنتـشاد ،
تسد هب  ار  دوخ  عجرم  هاگدید  دننک و  لاسرا  تسا  هدمآ  باتک  نایاپ  رد  هک  ماظع  عجارم  یکمایپ  هناماس  اه و  هرامـش  زا  هدافتـسا 

.دنروآ

یـضعب دوجو  دـشاب ؛ یم  وردوخ  راکریمعت  فنـص  بادآ  یعرـش و  ماکحا  عوضوم  رد  بوتکم  رثا  نیلوا  باتک  نیا  هک  اـج  نآ  زا 
مرتـحم ناراـکریمعت  اـصوصخم  یمارگ ، ناگدـنناوخ  هـمه  زا  لـیلد  نـیمه  هـب  .تـسین  نـهذ  زا  رود  نآ  رد  صقاوـن  اـه و  لاکـشا 

.(1) رکنم زا  یهن  فورعم و  هبرما  هدکشهوژپ  لیمیا  هب  ار  دوخ  ياهداهنشیپ  تاداقتنا و  اه ، هاگدید  میدنمشهاوخ 

هدامآ رد  ار  ریقح  نیا  هک  ینازیزع  همه  زا  نایاپ  رد  .دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  باتک ، نیا  يدـعب  ياه  پاـچ  رد  اـت  دـنیامن  لاـسرا 
، دندرک يرای  رثا  نیا  هیهت  يزاس و 
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رب دوخ ، دنمشزرا  تاکن  تایبرجت و  بلاطم ، نایب  اب  هک  دابآ  فجن  ناتـسرهش  وردوخ  ناراکریمعت  فنـص  ِزیزع  ناردارب  اصوصخم 
.منک یم  تلئسم  یلاعت  دنوادخ  زا  ار  نانآ  نوزفا  زور  قیفوت  هدومن و  رکشت  دندوزفا ، رثا  نیا  ییاوتحم  يانغ 

یلیعامسا یجاح  دمحم 

مق ، 95/3/13
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تایلک لوا : لصف 

وردوخ تعنص  هچخیرات 

.تسا هدـمآ  رد  يزورما  لکـش  هب  تفاـی و  لـماکت  جـیردتب  هلیـسو  نیا  هکلب  تسا ؛ هدرکن  عارتـخا  یـصوصخب  صخـش  ار  وردوخ 
لاس 1769 هب  يروتوم  ياهوردوخ  شیادـیپ  زاغآ  .دـمآ  یم  رد  تکرح  هب  راخب  يورین  اب  دوب و  هکـشرد  هیبش  هیلوا  ياـه  لـیبموتا 
ندیشک و يارب  ار  راخب  هخرچ  هس  کی  تونگاک ، فزوژ  سالوکین  يوسنارف ، یماظن  سدنهم  هک  یماگنه  ددرگ ؛ یم  زاب  يدالیم 

(1) .دنتخاس پوت  تاعطق  لقن  لمح و 
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رـشب هزورما  یگدـنز  رد  اهوردوخ  دربراک  هک  يوحن  هب  درک ؛ ادـیپ  لماکت  زور  هب  زور  تفاـی و  دـشر  تعرـس  هب  تعنـص  نیا  یلو 
ینونک لکش  هب  يرشب ، ندمت  دیاش  مینک ، فذح  هرمزور  یگدنز  زا  ار  اهوردوخ  رگا  هک  دح  نآ  ات  تسا ؛ هدرتسگ  عونتم و  رایسب 

.تشاد دهاوخن  دوجو 

.تساهنآ نیرت  مهم  زا  یکی  وردوخ  يراک  ریمعت  هک  دراد  دوجو  وردوخ  اب  طبترم  لغش  زا 40  شیب  هزورما  هک  تسا  رکذ  لباق 

وردوخ راکریمعت  فنص  ترورض  تیمها و 

زا هدافتـسا  ندـش  ریگارف  زین  تعنـص و  نیا  یگدـیچیپ  نیگنـس و  کبـس و  ياه  وردوخ  يژولونکت  عیرـس  دـشر  هب  هجوت  اب  هزورما 
زا شیب  وردوخ  يرادـهگن  ریمعت و  تامدـخ  هئارا  روظنم  هب  رهاـم ، نیـصصختم  زهجم و  ياـه  هاـگریمعت  دوجو  ترورـض  وردوخ ؛

.دوش یم  ساسحا  شیپ 

زا 80 شیب  یناوارف  اب  دادعت  نیا  هک   (1) .هتشاد دوجو  ناریا  رد  وردوخ  نویلیم  زا 17  شیب  یسمش ، لاس 1394  رد  رامآ ، ساسا  رب 
.دنک یم  نادنچ  ود  ار  وردوخ  راکریمعت  فنص  دوجو  تیمها  وردوخ  عون 

: تسناد یکشزپ  هب  هیبش  تهج  ود  زا  ناوت  یم  ار  وردوخ  يراکریمعت 
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تـسردان ای  تسرد  درکلمع  تسا و  طبترم  مدرم  ناج  اب  یکـشزپ  هفرح  هک  روط  ناـمه  اریز  نآ ؛ تیـساسح  تیمها و  رظنم  زا  لوا 
کی ناج  اهنت  هن  هک  يروط  هب  دراد ؛ دوجو  تیمها  نیا  مه  وردوخ  تاریمعت  رد  دوش ؛ یم  راـمیب  گرم  اـی  تاـجن  ثعاـب  کـشزپ 

.دتفیب رطخ  هب  وردوخ  ینف  صقن  راکریمعت و  تسردان  درکلمع  ای  یتقد  یب  رثا  رب  تسا  نکمم  رفن  نیدنچ  ناج  هکلب  رفن ،

بسانتم يرامیب  صیخشت  زا  دعب  رتکد  کشزپ ، هب  رامیب  هعجارم  رد  .تسا  راک  هویش  رد  یکشزپ  اب  يراکریمعت  تهابش  رگید  هجو 
ریمعت رد  .دریذـپ  یمن  تروص  تسرد  زین  نامرد  دـشابن ، تسرد  صیخـشت  نیا  رگا  دـنک و  یم  یحارج  ای  دـهد و  یم  وراد  نآ  اـب 

.دنکریمعت ار  نآ  دناوت  یمن  دهدن  صیخشت  تسرد  ار  نیشام  لکشم  وردوخ  راک  ریمعت  ات  تسا و  يرورـض  صیخـشت  مه  وردوخ 
بیع و صیخشت  ترورض  مدرم و  ناج  اب  هفرح  ود  ره  ندوب  طبترم  هیواز  ود  زا  دردوخ  راکریمعت  کشزپ و  درکلمع  ساسا  نیا  رب 

.دنیامن یم  رگیدکی  هیبش  نآ  بسانم  عفر 

مالسا رد  راک  شزرا 

رایسب لالح  يزور  بلط  راک و  هلوقم  هب  مالسا  نید  رد 
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يزور ندروآ  تسد  هب  تین  هب  ار  نآ  نموم  نوچ  تسا و  تداـبع  یعوـن  هلزنم  هب  شـالت ، راـک و  هب  مالـسا  هاـگن  هدـش و  شراـفس 
رد هک  حـلاص  لمع  قیداصم  زا  یکی  دـیدرت  یب  هتفرگ و  رارق  حـلاص  لمع  نامیا ، رانک  رد  هراومه  نارق  رد  دـهد ، یم  ماجنا  لالح 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ؛ راک  بسک و  هدمآ ، هبترم  زا 100 شیب  نآرق 

(1) نوُِدلاخ اهیف  ْمُه  ِهَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َو  » 

؛ دنا هتسناد  تدابع  نیرت  تلیضف  اب  ار  نآ  هکلب  دنا ؛ هدرمـشرب  تادابع  زا  ار  راک  بسک و  اهنت  هن  مالـسلا ) مهیلع  تیب ( لها  ربمایپ و 
یسک يارب  لیلد  نیمه  هب  « (2) .تسا لالح  بلط  اهنآ  نیرت  تلیضفاب  هک  دراد  زج  داتفه  تدابع  دنیامرف « : یم  ربمایپ  هک  هک  نانچ 

هب هک  هدش  رکذ  یناوارف  يورخا  يویند و  تاکرب  دـنک ، یم  نیمات  ار  شا  یگدـنز  جراخم  شیوخ  جـنرتسد  زا  دـنک و  یم  راک  هک 
شا هداوناخ  يارب  يزور  قزر و  دـنروآ  تسد  هب  يارب  هک  ار  یـسک  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  هنومن  دـنچ 

: دنیامرف یم  هتسناد و  ادخ  هار  رد  دهاجم  لثم  دنک ، یم  شالت 
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(1) هَّللا ِلِیبَس  ِیف  ِدِهاَجُْملاَک  ِِهلاَیِع  یَلَع  ُّداَْکلا  »

نیمات ار  شیوخ  یگدنز  جراخم  دوخ  جنرتسد  زا  هک  یصخش  يارب  یناوارف  تاکرب  اه و  یگژیو  تیاور ، نیدنچ  رد  مالـسا  ربمایپ 
: دندومرف ناشیا  .مینک  یم  هراشا  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  دنا  هدومرف  نایب  دنک ، یم 

نینچمه  (2) دوب دـهاوخ  یهـالا  تمحر  رظن  دروم  هراوـمه  دـنک ، نیماـت  ار  شا  یگدـنز  جراـخم  شیوـخ  جـنرتسد  زا  هک  یـسک  »
قرب لثم  طارص  لپ  زا  زین :  (3) .تشاد دهاوخ  ار  ناشیا  باوث  تفرگ و  دهاوخ  رارق  ایبنا  هلمج  زا  تمایق  زور  صخـش  نیا  دندومرف :

وا يارب  تشهب  ياهرد  دنک ، نیمات  ار  شجراخم  لالح  بسک  اب  شیوخ و  جـنرتسد  زا  هک  یـسک  دـندومرف : زاب   (4) .دنک یم  روبع 
(5) .دوش یم  تشهب  لخاد  دهاوخب  هک  يرد  ره  زا  دش و  دهاوخ  زاب 
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يرای شا  هیاسمه  هب  دنک و  زیهرپ  نارگید  هب  تساوخرد  زا  هک  هزیگنا  نادـب  دـشاب ، لالح  يایند  لابند  هب  هک  یـسک  دـندومرف : زین 
(1) دشخرد یم  مامت  هام  دننام  شا  هرهچ  هک  دنک  یم  تاقالم  یلاح  رد  ار  دنوادخ  دناسر ؛

هب ار  راک  بسک و  یتخـس  هراومه  زین  دوخ  هکلب  دـندرک ، یم  شرافـس  لـالح  يزور  بسک  شـالت و  راـک و  هب  اـهنت  هن  تیب  لـها 
: دنک یم  لقن  نینچ  ینئاطب  هزمح  نبا  یلع  .دندیرخ  یم  ناج  هب  لالح  يزور  ندروآ  رد  هزیگنا 

سپ موش ، ناتیادف  مدرک  ضرع  تخیر  یم  قرع  ناشیاهاپ  زا  دندرک و  یم  راک  هعرزم  رد  هک  مدید  ار  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  هک 
اب شنیمز  رد  دوب ، رتالاب  مردـپ  نم و  زا  هک  یـسک  یلع ! يا  : » دـندومرف دیـشک ؟ یم  تمحز  نینچ  نیا  امـش  هک  دـنیاجک  نارگراک 
یم راک  شیوخ  تسد  اب  یگمه  مناردـپ  نینموملاریما و  ادـخ و  لوسر  دـندومرف : تسیک ؟ وا  مدیـسرپ : درک » یم  راـک  دوخ  تسد 

(2) تسا دنوادخ  حلاص  ناگدنب  ناگداتسرف و  ایبنا و  همه  شور  نیا  دندرک و 

كرت و ار  ایند  نید ، زا  حیحصریغ  تشادرب  اب  دارفا  یخرب 
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یم مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک و  ناـنچ  دـندرک ؛ یم  هزراـبم  رکف  نیا  اـب  تیب  لـها  هک  یلاـح  رد  دـنزادرپ ؛ یم  ترخآ  هب  طـقف 
: دنیامرف

هدرک و یهن  تدش  هب  يراکیب  تلاسک و  زا  زین  (1)و  .تسین ام  زا  دنک ، كرت  ایند  يارب  ار  ترخآ  ای  ترخآ  يارب  ار  ایند  هک  یسک  »
هک ارچ  دینکن ؛ یلبنت  يزور  لیصحت  رد  ؛(2)  اَهَنُوُبلْطَی اَهِیف َو  َنوُضُکْرَی  اُوناَک  اَنَءَابآ  َّنِإَف  ْمُکِِشیاَعَم  ِبَلَط  ِیف  اُولَـسْکَت  َال  دنیامرف : یم 

«. دندرک یم  بلط  ار  نآ  هدومن ، ششوک  هار  نیا  رد  ام  ناردپ 

لالح يزور  بسک  یپ  رد  راک  شالت و  اـب  هراومه  تیب  لـها  ربماـیپ و  تنـس  زا  يوریپ  اـب  ناناملـسم  تسا  هتـسیاش  ساـسا ، نیا  رب 
.دنشاب

لالح بسک  راثآ  دیاوف و 

هراشا

: مینک یم  هراشا  نآ  زا  دروم  دنچ  هب  همادا  رد  هک  تسا  يدایز  رایسب  ياهدرواتسد  ياراد  نمؤم  ناسنا  یگدنز  رد  لالح  بسک 
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ناهانگ شزرمآ  . 1

رافغتسا بلط  وا  يارب  دتسیا و  یم  وا  رس  رب  يا  هتشرف  دروخب ، لالح  يزور  هکره  : » دندومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  لص  ) مرکا ربمایپ 
(1) .دوش غراف  ندروخ  زا  ات  دنک  یم 

اعد تباجتسا  . 2

ار دوخ  بسک  دیاب  دوش ، باجتـسم  شیاعد  دهاوخب  هک  امـش  زا  مادکره  دندومرف : ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  لص  ) مالـسا مرکم  لوسر 
یـسک نینچمه  درب و  یمن  الاب  دشاب  مارح  لام  شمکـش  رد  هک  يا  هدنب  ياعد  دنوادخ  انامه  و  دزادرپب ، ار  مدرم  قح  دـنک و  كاپ 

(2) .دشاب وا  دزن  ادخ  تاقولخم  زا  یکی  قح  هک 

ادخ دزن  ندش  بوبحم  یمارگ و  . 3

هچرگ دـیآرب ، لالح  يزور  بسک  ددـص  رد  هک  تسا  یمارگ  ادـخ  دزن  نامز  نآ  ادـخ  هدـنب  : » دـندومرف مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
(3) دبای تسد  نآ  هب  دناوتن 

30 ص :

.198 راحبلا ، هنیفس  - 1
ج 90 ص 321. راونالاراحب ، - 2

ص 2059. ج 5 ، یخیش ، همجرت  همکحلا ، نازیم  - 3
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مارح لام  ياهدمایپ 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هک  نانچ  تسا ؛ هدش  یهن  تدش  هب  مارح  لام  زا  ام  تایاور  رد 

ِماَرَْحلا ُبْسَک  دیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نینچمه  (1) و  .دروخب مارح  هب  ار  يرگید  لام  هک  یسک  تسین  نم  نایعیـش  زا 
.دوش یم  ناسنا  لسن  ندش  دساف  ثعاب  مارح  لام  ؛(2)  ِهَّیِّرُّذلا ِیف  ُنِیبَی 

( فنص ) لغش ماکحا  يریگدای  تیمها 

هراشا

هفرح و نآ  رد  تیقفوم  همزال  اه  طرـش  شیپ  نیا  هب  ماـمتها  هک  دراد  دوجو  طرـش  شیپ  يدادـعت  یلغـش  هفرح و  ره  هب  دورو  يارب 
لالح و ماکحا  نتـسناد  اه  طرـش  شیپ  رگید  زا  تسا و  هفرح  نآ  رد  صـصخت  تراهم و  اه  طرـش  شیپ  نیا  هلمج  زا  .تسا  لـغش 

هظحالم همادا  رد  هک  تسا  هتسناد  يرورض  ار  يدراوم  تیاعر  زیزع ، مالسا  .دتفین  مارح  ماد  رد  لغاش  ات  دشاب ، یم  هفرح  نآ  مارح 
: دییامرف یم 

31 ص :

ص69. ج 1 ، باوصلا ، یلإ  بولقلا  داشرإ  - 1
ص82. ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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فنص لغش و  اب  طبترم  ماکحا  تخانش  لوا :

مارح ماد  رد  هتساوخان  تسا  نکمم  دوش ، مدرم  اب  هلماعم  دراو  دنادب ، ار  دوخ  راک  بسک و  ِیعرش  ماکحا  هک  نیا  نودب  یـسک  رگا 
: دندومرف یم  نابساک  هب  امئاد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  اذل  .دتفیب 

.دینک تراجت  نآ  زا  دعب  دیریگب و  دای  ار  تراجت  یهقف  ماکحا  لوا  ناگدننک ! تراجت  يا  ؛(1)  َرَْجتَْملا َُّمث  َهْقِْفلا  ِراَّجُّتلا ، َرَشْعَم  اَی 

تسین صاخ  يانعم  هب  تراجت  صوصخم  تسا و  هلماعم  راک و  بسک و  ره  يانعم  هب  اج  نیا  رد  تراجت  هک  تسا  حضاو 

: دنیامرف یم  راک  بسک و  ماکحا  يریگدای  تیمها  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نینچمه 

عالطا تسا ، مارح  لالح و  شیارب  هچنآ  زا  هطـساو  نیا  هب  ات  دسانـشب  ار  شنید  هک  تسا  مزال  دنک ، تراجت  دهاوخ  یم  هک  یـسک 
(2) .دتفا یم  مارح  هطرو  رد  دناد  یمن  ار  تراجت  ماکحا  درادن و  شنید  زا  یتخانش  هک  یسک  دبای و 

32 ص :

ص15. ج 10 ، ثیدحلا ،) راد  ط -   ) یفاک - 1
ص680. ج 9 ، نامه ، - 2
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تـسا بجاو  تسا ، لوغـشم  بسک  عاونا  ریاـس  تراـجت و  هب  یـسک  ره  رب  هک  تسا  هدـمآ  زین  ردـقیلاع  عجارم  هلاـسر  رد  هتکن  نیا 
(1) .دریگب دای  ار  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  ماکحا و 

راکو بسک  تاررقم  نیناوق و  تیاعر  مود :

اب تسارجالا و  مزال  نیناوق  هعومجم  بلاق  رد  ماکحا  نیا  زا  يرایسب  هک  تسا  یماکحا  ياراد  یلک  تروص  هب  یلغش  ره  مالـسا  رد 
لاکشا لحم  ًاعرـش  اه  نآ  زا  فلخت  تسا و  ینتبم  ینید  ياه  هزومآ  رب  لغاشم  تاررقم  ماکحا و  ناریا ، یتموکح  تیهام  هب  هجوت 

.تسا

هیلع و هللا  لص  ) ادخ لوسر  هک  روطنامه  تسا ؛ هداد  ماجنا  ار  لامعا  نیرتهب  دنک ، تیاعر  ار  دوخ  لغش  یعرـش  طیارـش  یـسک  رگا 
: دندومرف ملسو ) هلآ 

.تسا لالح  بسک  لامعا  نیرت  تلیضفاب  ؛(2)  لالحلا نم  بسکلا  لامعألا  لضفأ 

33 ص :

ص 357. ج 2 ، همجرت ،)  ) هلیسولا ریرحت  - 1
ص228. هحاصفلا ، جهن  - 2
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ریمعت ياه  هتسیاب  مود : لصف 

وردوخ يراکریمعت  لغش  يدصت  طیارش 

هراشا

"، صصخت  " و دهعت " : " زا تسا  ترابع  هک  دراد  دوجو  یساسا  طرش  ود  یمالـسا  هعماج  رد  یلغـش  ره  يدصت  يارب  یلک  روط  هب 
يریگ راـک  هب  دروم  رد  بیعـش ، رتـخد  لوق  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ناـنچ  تسا ؛ هدـش  هراـشا  نآ  هب  يا  هنوگ  هب  زین  میرک  نآرق  رد 

: دیامرف یم  یسوم  ترضح 

نیا  ] ینک شمادختـسا  هک  یـسک  نیرتهب  اریز  نک ، مادختـسا  ار  وا  ردـپ ! يا  نیمَْألا  ُّيِوَْقلا  َتْرَجْأَتْـسا  ِنَم  َْریَخ  َّنِإ  ُهْرِجْأَتْـسا  َِتبَأ  اـی 
.تسا تناما  اب  دنمورین  درم ]

35 ص :
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.دراد هراشا  دهعت  هب  زین  نیما  تسا و  صصخت  ییاناوت و  يانعم  هب  يوق  هملک 

صصخت دهعت و  طرش  ود  نتشاد  تسین و  انثتسم  هدعاق  نیا  زا  دراد ، هعماج  رد  هک  یتیمها  هب  هجوت  اب  زین  وردوخ  يراکریمعت  لغش 
.تسا مهم  يرورض و  نآ  رد 

دهعت

ياه یگژیو  دـیاب  دراد ، ار  وردوخ  ریمعت  هلمج  زا  يراک  يدـصتم  دـصق  یمالـسا  هعماج  رد  هک  یـسک  هک  تسانعم  نادـب  دـهعت » »
رد التبا  دروم  ماکحا  يریگدای  تافص ، نیا  هلمج  زا  .مییوگ  یم  دهعت  اه  یگژیو  نیا  هعومجم  هب  هک  دشاب  اراد  ار  یبسانم  یقالخا 

ببـس نآ  تیاعر  هکلب  تسا ؛ بجاو  اهنت  هن  لـغاش  يارب  هفرح  ره  زاـین  دروم  ماـکحا  نتـسناد  هک  درک  هجوت  دـیاب  .تسا  هفرح  نآ 
.ددرگ یم  درف  راک  بسک و  رد  تکرب  قزر و  شیازفا 

هراشا مارح  زا  بانتجا  يرگ و  هلیح  ییوگ و  غورد  مدـع  تقادـص و  نتـشاد  هب  ناوت  یم  وردوخ  يراکریمعت  رد  دـهعت  قیداصم  زا 
.درک

صصخت

يراکریمعت و لغش  يدصت  يارب  مزال  طیارش  زا  رگید  یکی 

36 ص :
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دیاب دریگ ، یم  هدهع  هب  ار  وردوخ  يراکریمعت  لغش  هک  یسک  .تسا  هفرح  نآ  دروم  رد  مزال  صـصخت "  " نتـشاد رگید  لغـش  ره 
رایـسب دزادرپ ، یم  نآ  هب  ناسنا  هک  ییاهراک  هب  تبـسن  صـصخت  نتـشاد  ترورـض  هب  تایاور  رد  .دـشاب  هتـشاد  ار  مزال  صـصخت 

زا یتیاور  رد  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  یهن  دشاب ، هتـشاد  ار  مزال  صـصخت  هک  نیا  نودب  يراک  هب  صخـش  دورو  زا  زین  هدـش و  دـیکات 
: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

وا تکرح  تعرـس  رب  ًاعبط  دور و  یم  ههاریب  دـنک و  یم  تکرح  هار  ریغ  رد  زا  هک  تسا  یـسک  لثم  لهاج  هاـگآان و  هدـننک  لـمع 
(1) .دنک یم  رترود  شفده  زا  ار  ار  صخش  هک  نیا  زج  درادن ، دوجو  يا  هدیاف 

ریمعت يارب  ار  دوخ  نیـشام  وا  صـصخت  هب  نیقی  اب  مدرم  دهد و  ماجنا  ار  نیـشام  تاریمعت  لاح  نیا  اب  دـشابن و  صـصختم  رگا  اریز 
ریمعت هک  اج  نآ  زا  رگید  فرط  زا  تسا  نویدـم  نماـض و  دوش ، نیـشام  یبارخ  بجوم  صـصخت  مدـع  هطـساوب  وا  دـنربب و  وا  دزن 
نیـشام تسرد  ریمعت  مدـع  لیلد  هب  اه  نآ  اسب  هچ  تسا ؛ طبترم  هعماج  دارفا  ناج  عقاو  رد  تسا و  تیمها  اـب  رایـسب  يراـک  نیـشام 

دارفا ناج  نتخادنا  رطخ  هب  ثعاب 

37 ص :

.( ص 206 ج 1 ، راونالاراحب ،  « ) ادُعب ّالإ  ِریَّسلا  ُهَعرُس  ُهُدیزَی  الَف  قیرَط ، ِریَغ  یلَع  ِرئاّسلاک  ٍهَریَصب  ِریَغ  یلَع  ُلِماعلا  - » 1
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.دوش

دزن یبرجت و  تروـص  هب  هتـشر  نیا  رد  يرایـسب  دوـش و  یمن  لـصاح  یملع  یـسررب  يریگداـی و  اـب  طـقف  صـصخت  تـسا  حـضاو 
دنک و یم  ربارب  نیدنچ  هفرح  نیا  رد  ار  صخش  يدمآراک  هبرجت ، ملع و  نیب  عمج  هتبلا  .دنوش  یم  راکریمعت  صصختم ، راکداتـسا 
زا .دنارت  قفوم  رایسب  دنراد ؛ یبرجت  یلمع و  ياه  هتخودنا  مه  دنناد و  یم  ار  يراکریمعت  یملع  لوصا  مه  هک  يراکریمعت  ناداتسا 

هفرح نیا  یملع  لوصا  نتسناد  دهد ، یم  خر  ایند  رد  لیبموتا  تعنص  رد  هک  يژولونکت  عیرس  دشر  تالوحت و  رییغت و  رگید  فرط 
يدیدج تاکن  امئاد  هکارچ  دوش  یمن  لماک  داتسا  راک  نیا  رد  یـسک  ناراکریمعت  لوق  هب  .هدرک و  لدب  ریذپان  بانتجا  يرما  هب  ار 

ياه نیـشام  ندـش  لیدـبت  نآ  زراب  هنومن  .دـنریگب  داـی  ار  نآ  وردوخ  ناراـکریمعت  تسا  مزـال  هک  دوش  یم  دـیلوت  تعنـص  نیا  رد 
.تسا يروتکژنا  متسیس  هب  يروتاربراک 

اب طابترا  لماعت و  ياه  هویش  لثم  درک ؛ هراشا  ناوت  یم  يراک  ریمعت  لغش  يدصت  يارب  اه  طرـش  شیپ  یخرب  هب  مه  یقالخا  رظن  زا 
.يرادم يرتشم  مدرم و 

دارفا يارب  یشزومآ  هرود  کی  نآ ، دیدمت  يارب  ای  بسک و  زاوج  اطعا  زا  لبق  وردوخ  ناراکریمعت  ياه  هیداحتا 

38 ص :
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نآ یشزومآ  تاعاس  مه  لغش  نیا  تیمها  هب  تبسن  تسا ؛ اجب  تسرد و  رایـسب  راک  نیا  لصا  هچرگا  دننک و  یم  رازگرب  یـضاقتم 
یم يرورـض  رایـسب  هدـش  رکذ  دراوم  نوچمه  یـشزومآ  ياه  لصفرـس  یخرب  ندـش  هفاضا  رگید  يوس  زا  تسا و  دودـحم  رایـسب 

.دیامن

مزال دوش و  یمن  صخـش  رحبت  تراهم و  یبایزرا  صیخـشت ، ثعاب  يروئت  شزومآ  تعاس  دنچ  يرازگرب  فرـص  رگید ، فرط  زا 
زروراک ناونع  هب  هاگراک ، رد  نف و  نیا  هبرجت  اب  رحبتم و  داتـسا  کی  رانک  یتدـم  دـنوش  یم  هفرح  نیا  دراو  هزاـت  هک  يدارفا  تسا 

.دنریگب رارق  داتسا  قیقد  یبایزرا  دروم  تایبرجت ، زا  هدافتسا  يریگدای و  نمض  دنریگب و  رارق 

وردوخ يرادهگن  رد  يرادتناما 

هراشا

دزن ریمعت  يارب  ار  دوخ  نیـشام  مدرم  وردوـخ ، يراـکریمعت  لغـش  رد  اریز  تسا ؛ يراد " تناـما   " فنـص نیا  مهم  لـئاسم  زا  یکی 
.دراد ترورض  رایسب  مرتحم ، ناراکریمعت  يارب  يراد  تناما  ماکحا  نتسناد  اذل  دنراذگ و  یم  تناما  هب  راکریمعت 

يراد نید  لامک  یناملسم و  هناشن  ار  تفص  نیا  نتشاد  تایاور  هتفرگ و  رارق  مامتها  دیکات و  دروم  رایـسب  مالـسا ، رد  يراد  تناما 
تناید لها  يارب  هک  یتسارب  تسا : هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) نینموملاریما زا  یتیاور  هلمج  زا  .دنا  هدرک  ناونع 

39 ص :
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(1)  . تناما يادا  ییوگتسار و  هلمج  زا  تسا ، ییاه  تمالع 

هدمآ نینچ  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یتیاور  رد  .تسا  مزال  همه  هب  تبسن  انثتسا  نودب  نآ  تیاعر  هک  تسا  يروتـسد  يراد  تناما 
: تسا

ار تناما  رد  تنایخ  فالخ و  هزاجا  یـسک  هب  دـنوادخ  دـنا و  هدـش  مزلم  نآ  تیاعر  هب  ناناملـسم  هک  تسا  يا  هفیظو  تناـما  يادا 
: دیامرف یم  مالسلا :) هیلع  ) داجس ماما  لیلد  نیمه ، هب   (2) .ناملسم ای  دشاب  رفاک  هب  قلعتم  تناما  درادن  یقرف  تسا و  هدادن 

، مردپ لتاق  رگا  داد ، رارق  شیوخ  ربمایپ  قح  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم هک  سک  نآ  هب  دنگوس  تناما ! يادا  هب  داب  امـش  هب  »
رد مدرک  یم  لوبق  ار  وا  تناما  نم  و   ] درپس یم  تناما  نم  دزن  درک ، دیهـش  ار  مردـپ  نآ  اـب  هک  ار  يریـشمش  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح

(3) مدومن یمن  تنایخ  شتناما 

یخرب تسا  یعیبط  .دـشاب  هتـشاد  ار  تقد  تیاهن  يرتشم ، تناما  يوردوخ  يرادـهگن  ظفح و  رد  دـیاب  مرتحم  ناراکریمعت  نیاربانب 
ياه هدافتسا  یلو  درادن  یلاکشا  اتعیبط  هک  دریگ  یم  تروص  نآ  رد  ریمعت  رطاخ  هب  وردوخ  رد  تافرصت 

40 ص :

ص289. ج 64 ،  راونالاراحب ، - 1
ص 162. ج 2 ، هیمالسالا ،)  ) یفاک لوصا  - 2

ص 114. ج 72 ، راونالاراحب ، - 3
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.تسین زیاج  نیشام  بحاص  تیاضر  نودب  وردوخ  زا  یصخش 

زا دـناوت  یم  راکریمعت  تسا ، راکریمعت  رایتخا  رد  لیاسو  نآ  هک  یتدـم  رد  ایآ  دوش ، یم  هدروآ  ریمعت  يارب  لیاسو  زا  یـضعب  س :
؟ دنک یمن  نآ  ریمعت  هب  یکمک  اه  هدافتسا  هنوگ  نیا  هک  یتروص  رد  دنک ؛ یصخش  ةدافتسا  نآ 

، دـشاب هتـشاد  تیاضر  هیلقن  هلیـسو  بحاص  هک  یتروص  رد  (1)و  .دریگب هزاـجا  وردوـخ  بحاـص  زا  هک  نیا  رگم  تسین ؛ زیاـج  ج :
(2) .درادن یعنام 

، دشاب هک  یلکش  ره  هب  هلیسو  بحاص  نذا  نودب  ای ...  نیشام  زا  نغور  ای  نیزنب و  نتشادرب  نینچمه  زاجم و  ریغ  تافرصت  نیاربانب ،
.دوش یم  یقلت  تناما  رد  تنایخ  یعون  هب  تسین و  زیاج 

تـسناد دـیاب  تسا ، شیوخ  لام  راک و  رد  تکرب  قزر و  شیازفا  لابند  هب  یبساک  ره  هک  اج  نآ  زا  تسا و  ناوارف  يرادـتناما  راثآ 
رقف ببس  تناما  رد  تنایخ  رگید  فرط  زا  .تسا  يراد  تناما  ناراکریمعت ، راک  بسک و  قنور  رد  مهم ، راثآ  زا  یکی 

41 ص :

ص 291. ج 2 ، يزیربت ،)  ) دیدج تاءاتفتسا  95 و   / 3 / 10 یناتسیس ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 1
.95  / 3  / 11 مراکم ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 2
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(1) .تسا يرادن  رقف و  ثعاب  تنایخ ، يزاین و  یب  ببس  يرادتناما  دندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  لص  ) مرکا ربمایپ  هک  نانچ  دوش ؛ یم 

هاگریمعت رد  وردوخ  هب  ندیسر  بیسآ 

طـسوت اـی  بیـسآ ، نیا  هک  دوش  یم  وردوخ  هجوتم  یبیـسآ  تسا ، راـکریمعت  دزن  ریمعت  يارب  وردوخ  هک  یتدـم  رد  تاـقوا  یهاـگ 
نیـشام هب  هدـش و  اهر  راکریمعت  تسد  زا  شکچ  ای  راچآ  الثم  اه ؛ نآ  نارگراک  نادرگاش و  طسوت  ای  دوش و  یم  داجیا  راـکریمعت 

یم وردوخ  راوس  نآ  بیع  نتفای  ای  وردوخ و  ندرک  تست  يارب  راکریمعت  هک  نیا  ای  دوش ؛ یم  نآ  ندش  بویعم  ثعاب  دروخ و  یم 
فقـس هک  نیا  لـثم  دوش ، بیـسآ  زورب  ببـس  یعیبـط  لـماع  کـی  تسا  نکمم  یهاـگ  رگید  فرط  زا  .دـنک  یم  فداـصت  دوش و 

نیا رد  هک  .يزوس  شتآ  نوچ  يرگید  دراوم  ای  دـنیبب و  بیـسآ  وردوخ  دزیرب و  ورف  رگید  لماع  ره  ای  ناراـب  هطـساو  هب  هاـگریمعت 
.ریخ ای  تسا  نماض  راکریمعت  ایآ  دید  دیاب  دراوم 

؟ تسا نماض  راکریمعت  ایآ  دنیبب  یبیسآ  تسا ، هتشاذگراکریمعت  دزن  ریمعت  يارب  يرتشم  هک  يوردوخ  رگا  س :

42 ص :

ص117. صنلا ، دانسإلا ،  برق  « َْرقَْفلا ُِبلْجَت  ُهَناَیِْخلا  َو  یَنِْغلا ، ُِبلْجَت  ُهَناَمَْألا  - » 1
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يور راچآ  اقافتا  يراکریمعت  نایرج  رد  دـشاب و  هدرکن  یهاتوک  نیـشام  يرادـهگن  رد  هدرک و  ار  مزال  طایتحا  راـک  ریمعت  رگا  ج :
، دنیبب بیسآ  نیشام  دشاب و  هدرک  يراکریمعت  نیشام و  يرادهگن  رد  یهاتوک  رگا  اما  تسین ؛ نماض  دنیبب ، بیـسآ  دتفیب و  نیـشام 

(1) .تسا نماض 

(2) .تسین نماض  دوخ  يدوخ  هب  تسا ، هدرکن  یهاتوک  رگا  تسا و  نماض  دشاب  هدرک  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچنانچ  ج :

، دشاب هدرکن  یهاتوک  وردوخ  يرادهگن  هب  تبـسن  راکریمعت  رگا  هک  دوش  یم  تشادرب  دیلقت  ماظع  عجارم  هاگدید  زا  یلک  روط  هب 
حیـضوت ًارـصتخم  هژاو  ود  نیا  دروم  رد  تسا  رتهب  هک  دوش  یم  ریبـعت  طـیرفت "  " و طارفا "  " هب عجارم  هلاـسر  رد  هک  تسین  نماـض 

: دوش هداد 

یتافرـصت تسا  هدش  هتـشاذگ  تناما  هب  وا  دزن  وردوخ  هک  هاگریمعت  بحاص  هک  تسانعم  نادب  ندرک و  يور  هدایز  ینعی  طارفا " "

یهاتوک و وردوخ  ظفح  يرادهگن و  رد  هک  تسا  نیا  طیرفت "  " زا دوصقم  دـهد و  ماجنا  نآ  رد  دـشابن ، زاجم  کلام  فرط  زا  هک 
.دنک هحماسم 

43 ص :

.95  / 3  / 6 يربهر ، مظعم  ماقم  زا  اتفتسا  - 1
.95  / 3  / 4 یناتسیس ، هللا  تیآ  95 و   / 2 / 22 مراکم ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 2
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الثم ای  دـنک  فداصت  و  هدـش ، وردوخ  راوس  درادـن  ار  مزال  تراهم  ای  هتـشادن و  همانیهاوگ  هک  راکریمعت  درگاش  الثم  رگا  نیاربانب ،
، تسا هتفرگ  تروص  یهاتوک  دنیوگب  مدرم  فرع  رگا  دنیبب ، بیسآ  وردوخ  هتـشادن و  ار  مزال  تمواقم  هاگریمعت  فک  ای  فقس و 

.دروآ تسدهب  ار  وردوخ  بحاص  تیاضر  ای  هدرک و  ناربج  دیاب  تسا و  نماض  راکریمعت 

وردوخ رت  شیب  یبارخ  راکریمعت و  نتشادن  تراهم 

نداد ماجنا  هب  ناسنا  هک  يراک  ره  هب  دورو  رد  نآ  موزل  هب  عرـش  مه  لقع و  مه  هک  تسا  ییاـه  یگژیو  هلمج  زا  صـصخت  نتـشاد 
وردوخ رتشیب  یبارخ  ثعاب  یفاک  صـصخت  نتـشاد  نودب  یـصخش  هک  تسا  نیا  هلئـسم  لاح  .دهد  یم  نامرف  دوش ، یم  دهعتم  نآ 

؟ تسیچ راکریمعت  هفیظو  تروص  نیا  رد  دوش ؛

رت بارخ  ای  عیاض  هتفرگ ، هک  ار  ینیـشام  راکریمعت ، دننام  دـهد ، ماجنا  رجأتـسم  لام  رب  ار  يراک  دـهاوخ  یم  هک  ریجا  هاگره  هتکن :
(1) .تسا نماض  دنک ،

؟ تسا نماض  دنک ، عیاض  ای  رت  بارخ  ار  وردوخ  مزال  تراهم  نتشادن  رطاخ  هب  راکریمعت  رگا  س :

44 ص :

ص 334. ج 2 ، عجارم ،)  ) لئاسملا حیضوت  - 1
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زا بیع  هک  نیا  رگم  تسا ؛ نماض  دشاب ، هدرک  بویعم  ای  عیاض  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  رگید  تلع  ره  ای  هابتشا  رثا  رد  رگا  ؛(1)  هلب ج :
(2) .دشاب سنج  دوخ 

هاگریمعت رد  وردوخ  ندش  تقرس 

نماض یسک  هچ  تسا ؛ هتفر  تقرس  هب  هزاغم  رد  هلیسو  نآ  اّما  تسا ؛ هتـشاذگ  يا  هزاغم  دزن  ریمعت  يارب  ار  يا  هلیـسو  یـصخش  س :
؟ تسا نآ 

(4) .تسا نماض  دشاب ، هدرک  یهاتوک  رگا  (3) و  تسین نماض  هدرکن ، یهاتوک  ریصقت و  نآ  يرادهگن  رد  راد  هزاغم  رگا  ج :

رثا رب  رگا  تسا و  مزـال  دراوم  ءزج  هاـگراک  برد  ندوب  مکحم  نینچمه  نیبرود و  ریگدزد و  بصن  هزورما  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
نیا دوبن  و  مزال ، وردوخ  تقرـس  زا  يریگولج  ظفح و  يارب  ار  دراوم  نیا  مدرم  فرع  هک  یتروص  رد  دوش ؛ يدزد  دراوم ، نیا  دوبن 

.تسا نماض  هاگریمعت  بحاص  دننادب ؛ وردوخ  يرادهگن  رد  یهاتوک  ار  دراوم 

45 ص :

.8/3/95 یناتسیس ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 1
.8/3/95 مراکم ، هللا  تیآ  زا  ءاتفتسا  - 2
ص 338. ج 4 ، تجهب ،)  ) تائاتفتسا - 3

.22/2/95 مراکم ، هللا  تیآ  تائاتفتسا  - 4
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راکریمعت ودروخ و  بحاص  نیب  فالتخا  لح  هار 

تروص نیا  هب  دـیآ ؛ یم  شیپ  رظن  فالتخا  وردوخ  صقاون  اه و  بیـسآ  دروم  رد  راکریمعت  وردوخ و  بحاص  نیب  تاـقوا  یهاـگ 
بیع نیا  راکریمعت  رظن  زا  یلو  هدروخ ؛ هبرـض  نشام  هندب  الثم  تسا ؛ هدش  داجیا  راکریمعت  طسوت  بیع  نیا  دـیوگ  یم  يرتشم  هک 

لیوحت نیح  وردوخ " شریذـپ  مرف   " ناوـنع تحت  يا  هگرب  تسا  مزـال  قاـفتا  نیا  زا  يریگـشیپ  يارب  .تسا  هتـشاد  دوـجو  لـبق  زا 
اه و یگدیرپ  گنر  یگتفروت و  لثم  وردوخ  رد  دوجوم  صئاقن  لیبق  زا  دراوم  همه  دوش و  رپ  فرط  ود  طسوت  راکریمعت ، هب  نیشام 
رد همه  همه و  نغور ، نیزنب و  رادـقم  نوچ  يرگید  يدراوم  نینچمه  كدـنف و  راچآ و  لـثم  وردوخ  رد  دوجوم  یبناـج  مزاول  زین 

.دیاین شیپ  تافالتخا  نیا  ات  دوش  دیق  هگرب  نآ 

46 ص :
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وردوخ شریذپ  مرف  زا  يا  هنومن 

سکع

47 ص :
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راک ترجا  هب  طوبرم  لئاسم 

هراشا

.دراد ار  دوخ  صاخ  تمیق  زین  يا  هقطنم  ره  دریگ و  یم  تروص  اه  هیداحتا  طـسوت  اـبلاغ  روشک  رد  تاریمعت  عاونا  يراذـگ  تمیق 
هب تاریمعت  خرن  درک ، يراذـگ  تمیق  یـصخشم  بوچراچ  تحت  ناوت  یمن  هک  نیا  لیلد  هب  وردوخ ، ناراکریمعت  هیداـحتا  رد  هتبلا 

دوجو ریمعت  ترجا  همان  خرن  یئزج  تروص  هب  یلو  میت ؛ همست  ای  ردنلیسرس  ندرک  زاب  لثم  دوش ؛ یم  مولعم  یبیرقت  یلک و  تروص 
رایعم كالم و  یلک  روط  هب  یلو  تساه ؛ صخاش  ریاس  راک و  تعرـس  تراهم  رد  راکریمعت  ناداتـسا  توافت  لیلد  هب  نیا  و  درادن ،

زین راک و  یتخـس  نینچمه  دنکیم و  راک  فرـص  راکریمعت  هک  دراد  یگتـسب  ینامز  تدم  هب  الومعم  يریمعت  ره  رد  يراذـگ  تمیق 
.دراوم ریاس  تراهم و  هبرجت و 

راک زا  لبق  ترجا  نییعت 

رد هتکن  نیا  تسا ، راک  زا  لبق  ترجا  غلبم  نییعت  راکریمعت ، يرتشم و  نیب  تافالتخا  زا  يریگولج  يارب  تاکن  نیرت  یلصا  زا  یکی 
یم لقن  نینچ  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا  يرفعج  نامیلس  هک  تسا  يا  هیضق  هلمج  زا  هتفرگ ؛ رارق  دیکات  دروم  مه  یمالـسا  تایاور 

: دنک

؛ مدش ناشلزنم  دراو  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هارمه  هب 

48 ص :
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.تسا راک  لوغشم  اهنآ  اب  يا  هرهچ  هایس  رگراک  دنتسه و  يراکلگ  لوغشم  ناشنامالغ  دندید  ترضح 

»؟ تسیک صخش  نیا  دندیسرپ « : ترضح 

«. دنک کمک  ام  هب  راک  نیا  نداد  ماجنا  رد  ات  میا  هدروآ  ار  وا  دنتفگ « : نامالغ 

»؟ دیا هدرک  نییعت  ار  وا  دزم  ایآ  دومرف « : ترضح 

ارچ موش ! ناتیادف  متفگ « : متفر و  شیپ  نم  دندش ، نیگمـشخ  رایـسب  ترـضح  .تسا » یـضار  میهدـب ، وا  هب  هچ  ره  ام  هن ، : » دـنتفگ
»؟ دیدش تحاران 

دزم و ادـتبا  هک  نیا  رگم  دـنهدن ، يراک  سک  چـیه  هب  هک  ما  هدرک  عنم  يراـک  نینچ  زا  ار  اـهنآ  راـب  نیدـنچ  نم  : » دومرف ترـضح 
هس رگا  هک  تسا  نینچ  ًابلاغ  ترجا ؛ نییعت  نودب  اما  درک ؛ يراک  وت  يارب  يرگراک  رگا  نادب  نامیلس ! يا  .دننک  نییعت  ار  وا  ترجا 
زا یهدب  مه  رادـقم  نامه  رگا  يدرک ، نییعت  ار  وا  دزم  رگا  اما  يا ؛ هداد  مک  دـنک  یم  نامگ  زاب  یهدـب ، وا  هب  مه  ار  شترجا  ربارب 

(1) .يا هداد  زین  رتدایز  وا  هب  یهدب ، نآ  زا  رتشیب  یمک  رگا  تسا و  رازگساپس  وت 

هب نییعت و  راک  ترجا  راـکریمعت  يرتشم و  نیب  ریمعت ، طوبرم  تامادـقا  زا  لـبق  رگا  مالـسلا ؛) هیلع   ) اـضر ماـما  شیاـمرف  ساـسا  رب 
بلج فرط  ود  تیاضر  نایاپ  رد  دوشن ؛ نیعم  حالطصا 

49 ص :

ص 288. ج 5 ، یفاک ، - 1
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.دمآ دهاوخ  شیپ  فالتخا  اهنآ  نیب  الومعم  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  دش و  دهاوخن 

ترجا نییعت  رد  یفاصنا  یب 

ریمعت يارب  رازاب  فرع  زا  شیب  ار  یغلبم  هنافـصنم  ریغ  هکلب  یقطنم و  رایعم  چـیه  نودـب  ناراکریمعت  یخرب  دوش  یم  هدـید  یهاـگ 
ررـضتم دوش  هجوتم  يرتشم  رگا  هک  تسا  نآ  صخـشم  لاؤس  .دریذپ  یم  ار  نآ  عالطا  نودب  مه  يرتشم  دننک و  یم  نییعت  وردوخ 

هتفرگ رظن  رد  ریمعت  نیا  لثم  يارب  رازاب  فرع  رد  ار  هچنآ  ینعی  لثملا ، ترجا  دـهدن و  ار  هدـش  نییعت  غلبم  دـناوت  یم  تسا ، هدـش 
: دییامرف هجوت  لیذ  خساپ  لاؤس و  هب  دنک ؟ تخادرپ  دوش ؛ یم 

نیعم وا  اـب  رازاـب  فرع  زا  رتشیب  راـکریمعت  هک  دوش  هجوتم  يرتشم  راـک ، ماـمتا  زا  دـعب  یلو  دنـشاب ؛ هدرک  نیعم  ار  یغلبم  رگا  س :
نامه دـیاب  ایآ  تسا ؛ هدرک  نیعم  ناـموت  رازه   150 وا اب  راکریمعت  داتـسا  یلو  هدوب ؛ ناـموت  رازه  راک 100  نیا  ترجا  ـالثم  هدرک ؛

؟ دزادرپب ار  لثملا  ترجا  دناوت  یم  ای  دزادرپب ، دنا ، هدرک  صخشم  هک  ار  یغلبم 

ار هدـش  یط  غـلبم  دـیاب  هدرک ، مادـقا  دادرارق ] میظنت  هب   ] تسا و رازاـب  فرع  زا  شیب  ریمعت  تمیق  هـک  هتـسناد  یم  يرتـشم  رگا  ج :
هدش و ررضتم ) ) نوبغم هتسناد  یمن  رگا  یلو  دهدب ،

50 ص :
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(1) .دهدب ار  هدش  یط  غلبم  تسین  مزال 

هدـش ررـضتم ) ) نوبغم يرتـشم  هک  دـشاب  هدوب  يا  هنوـگ  هب  تمیق  هک  نیا  رگم  دـنیامن ؛ لـمع  دـنا  هدرک  هک  یقفاوـت  قـبط  دـیاب  ج :
(2) .دشاب

هک نانچ  درخب ؛ نآ  لومعم  تمیق  زا  رت  نارگ  ار  سنج  دنک و  تلفغ  هلماعم  عقوم  رد  ای  دـنادن ، ار  سنج  تمیق  رادـیرخ  رگا  هتکن :
مه هب  ار  هلماـعم  دـناوت  یم  دـنهد ؛ یم  تیّمها  نآ  يداـیز  یمک و  هب  دـنناد و  یم  نوـبغم  ار  وا  مدرم  هـک  هدـیرخ  نارگ  يردـق  هـب 

(3) .دنزب

یم ناموت  رازه  دیاب 100  رازاب  فرع  قبط  ریمعت  تباب  نیـشام  راکریمعت  الثم  دراد ؛ دوجو  مه  ترجا  رد  ررـض ) ) نبغ رایخ  ایآ  س :
؟ دراد نبغ  رایخ  يرتشم  ایآ  تسا ، هتفرگ  ناموت  رازه  اما 200  هتفرگ ؛

زا ناـموت  رازه   200 ترجا ، ناـموت  رازه  ياـج 100  هب  راـکریمعت  رگا  سپ   (4) .دراد دوجو  مه  هراـجا  رد  شحاـف  نبغ  راـیخ  ج :
افرع هک  ار  یناموت  رازه  دناوت 100  یم  يرتشم  دریگب ، يرتشم 

51 ص :

.95  / 2  / 25 يربهر ، مظعم  ماقم  زا  اتفتسا  - 1
.22/1/95 یناتسیس ، هللا  تیآ  زا ، اتفتسا   23/2/95 مراکم ، هللا  تیآ  زااتفتسا  - 2

ص 241. ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - 3
.95  / 2  / 28 یناتسیس ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 4
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(2) .دهدب وا  هب  ار  لثملا  ترجا  هدومن و  لمع  فرع  قبط  (1) و  .دهدن تسا ، ریمعت  ترجا  رب  هفاضا 

ریمعت یبناج  ياهراک  هنیزه 

یم راکریمعت  زا  ـالومعم  دراد و  ار  شنیـشام  ریمعت  ياـضاقت  راـکریمعت  زا  دـنک و  یم  هعجارم  هاـگریمعت  هب  يرتشم  تاـقوا  یهاـگ 
ماجنا زین  ار  دراوم  نآ  دراد ، زاین  ریمعت  اب  طبترم  راک  ره  ای  يراکـشارت  هب  ای  دراد و  جایتحا  یکدی  مزاول  هب  نیـشام  رگا  هک  دهاوخ 

: دیآ یم  شیپ  هلئسم  دنچ  اج  نیا  رد  .دنک  یم  باسح  اجکی  ار  همه  وردوخ  لیوحت  عقوم  دهد و 

؟ دنک باسح  دقن  يرتشم  اب  یلو  درخب ؛ هیسن  تروص  هب  یکدی  مزاول  هدنشورف  زا  ار  یکدی  مزاول  دناوت  یم  راکریمعت  ایآ  س 1 :

يراکشارت هب  هلیـسو  ندرب  ای  مزاول  نیا  دیرخ  يارب  هک  ار  ینامز  يدام  هنیزه  زین  دمآ و  تفر و  هنیزه  دناوت  یم  راکریمعت  ایآ  س2 :
؟ هن ای  دشکب ، ییاهن  غلبم  يور  دنک ؛ یم  فرص 

نیـشام بحاص  هب  رتشیب  تمیق  هب  دـناوت  یمن  درخب ، ار  یکدـی  مزاول  هک  هدوب  لیکو  نیـشام  بحاـص  بناـج  زا  راـکریمعت  رگا  ج :
نیشام بحاص  زا  درخب و  هیسن  دناوت  یمن  ای  دشورفب ،

52 ص :

.29/2/95 يربهر ، مظعم  ماقم  زا  اتفتسا  - 1
.28/2/95 يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 2
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زا درخب و  هیـسن  ار  سنج  دناوت  یم  منک ، یم  هیهت  نم  دراد و  زاین  ار  مزاول  نیا  نیـشام ، دیوگب  راکریمعت  رگا  اما  دریگب ، دـقن  هجو 
ترجا ناونعب  ار  یغلبم  دننک و  قفاوت  نیـشام  بحاص  اب  دراذگ  یم  هک  یتقو  دمآ و  تفر و  تباب  دناوت  یم  اما  دریگب ؛ دـقن  يرتشم 

(1) .دریگب راکنیا 

هدیرخ هک  يرادقم  نامه  هب  دـیاب  درخب ، وا ) فرط  زا  ینعی  ) لیکو ناونع  هب  يرگید  يارب  ار  ییالاک  یـصخش  رگا  یلک  روط  هب  ج :
نیا هک  هنوگ  نیا  ًـالثم  دـشاب ، شورف  دـیرخ و  تروص  هب  رگا  یلو  دـنک ، تفاـیرد  ار  دوخ  هلاـکولا  قح  دـناوت  یم  دـهدب و  تسا ،

(2) .تسا هدیرخ  رادقم  نیا  زا  رتمک  رگا  یتح  دشورفب ؛ ناموت  رازه  ار  نآ  دناوت  یم  مشورف ؛ یم  وت  هب  ناموت  رازه  ار  سنج 

ترجا رد  هیسن  دقن و 

رثکا رد  الومعم و  .دریگب  تروص  هیـسن  دقن و  تروص  ود  هب  دناوت  یم  مالقا  رگید  شورف  دـیرخ و  لثم  راکریمعت ، ترجا  تخادرپ 
يرگید نامز  هب  ترجا  تخادرپ  عقاوم  یخرب  رد  یلو  دنک ؛ یم  تخادرپ  ار  راکریمعت  ترجا  دقن  تروص  هب  يرتشم  عقاوم 

53 ص :

.29/2/95 يربهر ، مظعم  ماقم  زا  ءاتفتسا  - 1
زیاج دـشاب  فراعتم  غلبم  يور  ندرک  هفاضا  رگا  .تسا 2 . زیاج  . 1 یناتسیس : هللا  تیآ  28/2/95 1و  مراکم ، هللا  تیآ  زا  اتفتـسا  - 2

یناتسیس 28/2/95. هللا  تیآ  زا  اتفتسا  .تسا 
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هام کی  ات  الثم  هک  دنک  یم  مولعم  ار  نآ  تدـم  ای  مهد ؛ یم  ادـعب  ار  راک  ترجا  هجو و  دـیوگ : یم  يرتشم  الثم  .دوش  یم  لوکوم 
: منک یم  تخادرپ  ار  همحزلا  قح  رگید 

نیشام ریمعت  دزم  دیوگب  دناوت  یم  راکریمعت  ایآ  الثم  تشاذگ ؟ توافت  هیسن  يدقن و  تخادرپ  نیب  ناوت  یم  مه  ترجا  رد  ایآ  س :
؟ تسا ناموت  رازه   120 دوش ؛ تخادرپ  رگید  هام  کی  رگا  یلو  دوش ؛ تخادرپ  ادقن  رگا  تسا  ناموت  رازه   100

؛ دوش یمن  بوسحم  ابر  درادـن و  یلاکـشا  راک  نیا  تسا ؛ رت  نارگ  طاسقا  ای  هیـسن  هلماعم  رد  تمیق  ـالومعم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  ج :
موـلعم ترجا  نازیم  هراـجا ، دادرارق  زا  لـبق  رگا  )(1) و  هیـسن ای  تسا  دـقن  هک  ) دـشاب صخـشم  هلماعم  عون  ادـتبا  زا  تسا  مزال  یلو 

(3) .درادن لاکشا  ددرگ ؛ قفاوت  ندوب  هیسن  ای  دقن  رس  رب  ؛(2) و  دوش

ترجا يرتـشم  یناـمز  هچ  دـشاب  صخـشم  دـیاب  ینعی  تسا ؛ تخادرپ  ناـمز  نـییعت  هیـسن ، هلئـسم  رد  مزـال  طیارـش  زا  یکی  هـتکن :
ات تخادرپ ، رگا  یلو  دنک ؛ یم  تخادرپ  ار  راکریمعت 

54 ص :

نیعم ار  ترجا  دادرارق ، دـقع  زا  لبق  دـیاب  یلو  درادـن ؛ یعنام  یناجنز : يریبش  هللا  تیآ  23/2/95 و  مراکم ، هللا  تیآ  زا  اتفتـسا  - 1
(. اتفتسا 30/2/95  ) دنیامن

.28/2/95 يربهر ، مظعم  ماقم  زا  اتفتسا  - 2
.95 / 2  / 22 یناتسیس ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 3
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نیا رد  تسا ؛ رگید  هام  کی  ات  فرع  روظنم  مروآ ؛" یم  ادـعب  : " دـنیوگ یم  یتقو  ـالثم  دـشاب ، فراـعتم  مدرم  نیب  یـصاخ  تدـم 
.دوش مولعم  ادتبا  رد  دیاب  نآ ، زا  شیب  درادن و  یلاکشا  نامز  نییعت  مدع  تدوص 

ادـقن دـهاوخ  یم  يرتشم  هک  نیا  باسح  هب  راکریمعت  دـننک و  یم  ینز  هناـچ  راـک  ترجا  يور  رب  هک  نیا  زا  دـعب  ناـیرتشم  یخرب 
نیا هک  تسا  یعیبط  دنک و  یم  هیـسن  ياضاقت  هلـصافالب  يرتشم  دنک و  یم  مالعا  رت  نییاپ  یتمیق  اب  ار  نآ  دنک ، تخادرپ  ار  ترجا 

مزلتسم ای  دریذپن  ار  يرتشم  هتساوخ  دناوت  یم  راکریمعت  ایآ  هک  تسا  نآ  لاؤس  لاح  .دوش  یم  راکریمعت  یضرع  ررض  بجوم  راک 
؟ دنک لوبق  ار  نآ  تسا 

(. همحزلا قح  شیازفا   ) ترجا رییغت  اب  رگم  دریذپن ، ار  يرتشم  هتساوخ  هک  دناوت  یم  راکریمعت  هک  تسا  نآ  خساپ 

مروت ررقم و  دعوم  رد  ترجا  تخادرپ  مدع 

هراشا

هب هجوت  اب  دهدب ، ار  لوپ  رتشیب  ای  لاس  کی  زا  دعب  الثم  منک و  یم  تخادرپ  ادعب  دیوگب  دـهدن و  ار  راکریمعت  دزم  يرتشم  رگا  س :
؟ رتشیب ای  دهدب ، راکریمعت  هب  ار  غلبم  نامه  دیاب  ایآ  مروت  لوپ و  دشر 

رد هک  يا  هنوگ  هب  درذگب ، نآ  دیسررس  زا  یهجوت  لباق  تدم  دزادرپن و  ار  دوخ  یهدب  ررقم  دعوم  ردراکهدب  هچنانچ  ج :

55 ص :
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انمـض .دنک  تخادرپ  هبـساحم و  فلتخم  سانجا  مروت  طسوتم  خرن  هب  هجوت  اب  ار  یهدب  تسا  مزال  دـشاب ؛ دـیدش  مروت  تدـم ، نیا 
(1) .تفرگ يزکرم  کناب  زا  ار  فلتخم  ياه  لاس  مروت  خرن  ناوت  یم  ابلاغ 

(2) .دنک یم  تیافک  لوپ  نامه  دشاب ، هدشن  هدوزفا  مروت  رب  زا 20 % شیب  رگا 

وردوخ ریمعت  رد  تنامض 

یتقو اریز  تسا ؛ وردوخ  يراکریمعت  رد  یندـشن  ادـج  يا  هلئـسم  یتناراگ ، نامه  اـی  راـکریمعت ، طـسوت  ریمعت  تنامـض  دـیدرت  یب 
زا دعب  رگا  سپ  .دوش  فرطرب  هلیـسو  صقن  بیع و  هک  دراد  راظتنا  دنک ، یم  هعجارم  راکریمعت  هب  دوخ  نیـشام  ریمعت  يارب  يرتشم 

يرتشم زا  هک  یترجا  هطـساو  هب  راکریمعت  اریز  هداتفا ؛ قافتا  يرتشم  دـصق  فدـه و  فالخ  دـشاب ، بویعم  نامچمه  هلیـسو  ریمعت ،
نیمضت یتناراگ و  مدرم ، فرع  رد  طلغ  هب  راک  نیا  تسا و  هدوب  دهعتم  ریمعت  صقن و  بیع و  ندرک  فرطرب  هب  دنک ، یم  تفایرد 

اریز دوش ؛ یم  هتفگ 

56 ص :

.21/2/95 مراکم ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 1
راکبلط اب  لوپ  شزرا  شحاف  شهاک  رد  دـیاب  راکهدـب  یناـجنز : يریبش  هللا  تیآ  95 و   / 2  / 22 یناتسیس ، هللا  تیآ  زا  اتفتـسا  - 2

(. زا 30/2/95 اتفتسا   ) .دنک هحلاصم 
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یتناراگ هچنآ  .دشاب  یمن  نیمـضت  يانعم  هب  نیا  دنک و  یم  تفایرد  هک  یهجو  لباقم  رد  هک  تسا  يا  هیلوا  دهعت  بیع ، عفر  دـهعت 
رد دوش  یم  دـهعتم  دوخ  لوصحم  لـباقم  رد  تامدـخ  هدـنهد  هئارا  تکرـش  اـی  صخـش  هک  تسا  نیا  دوـش ، یم  هتفگ  نیمـضت  اـی 

دهاوخ صخشم  نامز  ات  یغلبم  تخادرپ  ای  ریمعت  هب  رضاح  نیعم ) تدم  ات  هلیـسو  ندنام  ملاس  رب  ینبم   ) دوخ ياعدا  ضقن  تروص 
(1) .دش

.دنک یم  صخـشم  ریمعت  زا  دعب  راکریمعت  هک  تسا  یـصوصخم  ینامز  تدـم  يانعم  هب  وردوخ  ریمعت  رد  یتناراگ  نیمـضت و  سپ 
تروص هب  تیارب  درک ، ادیپ  ار  لکـشم  نیمه  تدم  نالف  رگا  مدرک ، فرطرب  وت  نیـشام  زا  نم  هک  یبیع  دـیوگ  یم  يرتشم  هب  الثم 

.منک یم  ریمعت  ناگیار 

یتناراگ عقاو  رد  تسا و  يرادم  يرتشم  رد  مهم  رایسب  لماوع  زا  یکی  ریمعت ، زا  سپ  تامدخ  حالطصا  هب  ریمعت و  زا  دعب  یتناراگ 
.تسا نایرتشم  رتشیب  بذج  رد  یمهم  لماع  نیا  دوش و  یم  هداد  يرتشم  هب  راکریمعت  طسوت  هک  تسا  ینانیمطا 

يراک طابضنا 

هراشا

هک دراد  دوجو  يدراوم  لغش و  ره  رد  هک  نیا  نمض  .تسا  یهیدب  يرما  راک  ره  رد  طابضنا  مظن و  دوجو  تیرورض 

57 ص :

https://fa.wikipedia.org/wiki همان تنامض  ، ایدپ یکیو  - 1
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يراکریمعت رد  .دش  دهاوخ  نایرتشم  يرثکادح  بذج  و  نآ ، رتشیب  یهدزاب  دشر و  لغـش و  نآ  ندـش  طبـضنم  ثعاب  اهنآ  تیاعر 
: دش دهاوخ  يراکریمعت  لغش  يراک  طابضنا  ثعاب  ریز  دراوم  تیاعر  زین  وردوخ 

وردوخ لیوحت  رد  ریخات  مدع  هدعو و  هب  لمع 

دیاب راکریمعت  .دریگرارق  هجوت  دروم  دـیاب  هراومه  هک  تسا  هدـعو " هب  لمع   " يرادـم يرتشم  يراک و  طابـضنا  قیداـصم  زا  یکی 
رایـسب هدعو  و  دهع ]] هب  يافو   ]] مالـسا رد  .دنامب  دنبیاپ  دـهد ، یم  وردوخ  لیوحت  نامز  يارب  هک  يا  هدـعو  هب  دـنادب  مزلم  ار  دوخ 

هک ره  : » تسا هدمآ  نینچ  هک  ادخ  لوسر  زا  لقن  هب  هلمج  زا  دنا ؛ هدرمـشرب  نامیا ]]  ]] ياه هناشن  زا  ار  نآ  هک  ییاج  ات  هدش ؛ دیکات 
ییاه نآ  ادخ  ناگدـنب  نیرتهب  : » دـندومرف ناشیا  نینچمه   (1)« .دنک افو  دیاب  دـهد ، هدـعو  نوچ  دراد ، تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا 

(2) .دننک افو  هدعو  هب  هک  دنتسه 

امـش وردوخ  عقوم  نالف  ات  الثم  هک  دـنهد  یم  هدـعو  يرتشم  هب  هلئـسم ، نیا  هب  تبـسن  یهجوت  یب  اب  یخرب  دوش  یم  هدـهاشم  اضعب 
هدرکن لمع  شا  هدعو  هب  راکریمعت  دنک ، یم  هعجارم  ررقم  نامز  رد  يرتشم  یتقو  یلو  تسا ؛ لیوحت  هدامآ  هدش و  ریمعت 

58 ص :

ص85. ج 4 ، یفاک ،) لوصأ  همجرت   ) ءایلوألا هفحت  - 1
ص326. هحاصفلا ، جهن  - 2
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نکمم اریز  دوش ؛ یم  يرتشم  یتیاضران  ثعاـب  هکلب  تسین ، حیحـص  یقـالخا  رظن  زا  اـهنت  هن  راـک  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا !
يررض دوخ ، هدعو  هب  راکریمعت  ندرکن  لمع  لیلد  هب  رگا  دشاب و  هدرک  يزیر ]] همانرب   ]] راکریمعت هدعو  لوق و  قبط  يرتشم  تسا 

.تسا نماض  راکریمعت  دوش ، يرتشم  هجوتم 

رد دنکن ؛ لمع  طرش  نآ  هب  و  نیعم ،) تدم  رد  وردوخ  ریمعت  لثم  ) دهد ماجنا  يراک  هک  دنک  طرش  رادیرخ  ای  هدنـشورف  رگا  هتکن :
(1) .دراد مان  طرش " فّلخت  رایخ   " هک دنزب ؛ مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  يرگید  تروص ، نیا 

ار مالـسلا ) هیلع  ) نینموملاریما شرافـس  نیا  دریذـپب و  ار  ناـیرتشم  وردوخ  طابـضنا ، تقد و  تیاـعر  اـب  راـکریمعت  تسا  مزـال  سپ 
: دندومرف هک  دهد  رارق  رظن  دروم  هشیمه 

(2) .یشاب زجاع  نآ  نداد  ماجنا  زا  هک  هدن  يا  هدعو  ِِهب ؛ ِءاَفَْولا  ْنَع  ُزِْجعَت  اَم  ْدِعَت  َال 

يراک مک  زا  زیهرپ 

صخـش تسا و  مومذـم  نید  لقع و  رظنم  زا  يراکیب  هک  روط  نامه  .تسا  يراک  مک  زا  زیهرپ  يراـک ، طابـضنا  قیداـصم  زا  یکی 
دروم زین  يراک  مک  دریگ ؛ یم  رارق  شهوکن  دروم  راکیب 

59 ص :

ص 238. ج 2 ، عجارم ،)  ) لئاسملا حیضوت  - 1
ص253. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 2
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ناراکریمعت سپ ، .تسا » راک  نمشد  یلبنت  یلاح و  یب  ُلَسَْکلا (1) ؛ ِلَمَْعلا  ُّوُدَع  : » دندومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .تسا  تمالم 
نداد ماجنا  هب  هک  ار  يراک  دنزیهرپب و  ناشراک  رد  ندرک  یتسس  ویراک  مک  زا  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  اهنآ  نادرگاش  وردوخ و 

دنهاوخ نویدم  امرفراک  راک و  بحاص  هب  دریگ ، تروص  يراک  مک  رگا  اریز  دنهد ؛ ماجنا  تروص  نیرتهب  هب  دنا ، هدش  دـهعتم  نآ 
(2) .دوب دنهاوخ  نماض  دننک ، یهاتوک  دوخ  هفیظو  زا  هک  رادقم  ره  هب  دش و 

هب تبـسن  اـیآ  تسا و  مارح  شقوقح  اـیآ  تسیچ ؛ شمکح  دـنک ، یهاـتوک  دوخ  هفیظو  يارجا  رد  يرگراـک  اـی  دـنمراک  رگا  س :
؟ تسا نماض  یتفایرد  قوقح 

دراوم یـضعب  رد  .دـیامن و  ناربج  هدومن و  هحلاصم  هطوبرم  لوئـسم  اـب  ار  يراـک  مک  لداـعم  دـیاب  تسین و  زیاـج  يراـک  نینچ  ج :
نآ هب  لمع  هب  يدـنمراک  دادرارق  ماگنه  هک  ینیناوق  زا  دـنمراک  فلخت  اریز  ؛(3)  تسا قوقح  زا  یـشخب  ای  لک  ندنادرگرب  نماض 

(4) .تسین زیاج  هدومن ؛ دهعت 

60 ص :

 . ص85 ج 5 ، یفاکلا ،  - 1
.95 / 1 / 26 يربهر ، مظعم  ماقم  زا  اتفتسا  - 2

.22/1/95 یناجنز ، يریبش  هللا  تیآ  مراکم و  هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 3
.24/1/95 یناتسیس ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 4
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تروص نیرتهب  هب  راک  نداد  ماجنا 

هب ار  نآ  هکلب  دـنکن ، یهاتوک  اهنت  هن  تسا  وردوخ  ریمعت  هک  شراک  هب  تبـسن  راکریمعت  تسا  نآ  يراک ، طابـضنا  نتـشاد  همزـال 
تروص هب  راک  نداد  ماجنا  يراک و  مکحم  .دنکن  يدنب " مهرس   " حالطصا هب  دهد و  ماجنا  لماک  حیحص و  تروص 

نانچ دنا ؛ هتشاد  مامتها  رما  نیا  هب  ناشیا  هک  دوش  یم  هدهاشم  زین  مالسا  ربمایپ  هریـس  رد  هدش و  دیکات  تایاور  رد  لماک ، حیحص و 
دـنداد و رارق  ربق  نورد  ار  دعـس  ندـب  ربمایپ ، هک  هدـش  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا و  لـص  ) هللا لوسر  باحـصا  زا  یکی  نفد  مسارم  رد  هک 

تفگـش ادخ  لوسر  يراک  طایتحا  همه  نیا  زا  ادخ ص  لوسر  نارای  دندناشوپ  ار  ربق  يور  ياه  خاروس  ناشکرابم  تسد  اب  سپس 
: دندومرف ادخ ص  لوسر  .دندیسرپ  ار  راک  نیا  تلع  دندش و  هدز 

هب ربـق  نیا  مناد ؛ یم  نم  هک  یتسردـب  هَمَکْحَأ (1)  اًلَمَع  َلِمَع  اَذِإ  ًادـْبَع  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنَِکل  ِْهَیلِإ َو  یَِلْبلا  ُلِـصَی  یَْلبَیَـس َو  ُهَّنَأ  ُمَلْعَأـَل  یِّنِإ  »
، دهد یم  ماجنا  ار  يراک  يا ، هدنب  یتقو  هک  دراد  یم  تسود  ادخ  یلو  .ددرگ  یم  لصاو  وا  يوس  هب  الب  دوش و  یم  هدوسرف  يدوز 

.دهد تروص  راوتسا  مکحم و  ار  نآ 

61 ص :

ص385. صنلا ، قودصلل ،) یلامألا ( - 1
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راک رد  تقادص 

هراشا

هب ار  اه  ناسنا  تایآ ، زا  يرایـسب  رد  میرک  نآرق  .تسا  یتسار "  " و تقادـص "  " تراـجت راـک و  بسک و  رد  مهم ، تاـکن  زا  یکی 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  توعد  ییوگتسار 

اب هراوـمه  دـیزاس و  دوـخ  هشیپ  ار  ادـخ  ياوـقت  ناگدـنروآ ! ناـمیا  يا  ؛(1)  َنیقِداَّصلا َعَم  اوـُنوُک  َهَّللا َو  اوـُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
! دیشاب نایوگتسار 

یم ادیپ  یصاخ  تروص  دراوم ، یـضعب  رد  تسا و  دیکأت  دروم  یمالـسا ، تایاور  تایآ و  رد  ییوگ  غورد  زا  زیهرپ  ییوگتـسار و 
هفرح رد  ار  وا  دنک  یم  هعجارم  وردوخ  راکریمعت  هب  یـصخش  یتقو  اریز  تسا ؛ دراوم  نیا  هلمج  زا  زین  وردوخ  يراکریمعت  هک  دنک 
یبارخ دروم  رد  لاثم  روط  هب  دهد ؛ بیرف  ار  وا  راکریمعت  رگا  سپ  .دراد  نانیمطا  وا  فرح  هب  هجیتن  رد  هتسناد و  داتـسا  يراکریمعت 

رد یبوخ  هب  بلطم  نیا  .تسا  هدرک  تنایخ  وا  هب  ییوگ  غورد  اب  عقاو  رد  دـیوگب ، وردوخ  بحاـص  هب  عقاو  فـالخ  یبلطم  نیـشام 
: دوش یم  هظحالم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکاربمایپ تیاور 

ٌقِّدَصُم َو ََکل  َوُه  ًاثیِدَح  َكاَخَأ  َثِّدَُحت  ْنَأ  ًهَناَیِخ  ْتَُربَک 

62 ص :

119 هبوت ، - 1
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.ییوگب غورد  هدرک  ضرف  وگتسار  ار  وت  هک  یسک  هب  هک  تسا  یگرزب  تنایخ  بِذاَک (1) ؛ ِِهب  َْتنَأ 

دزن تروشم  اعد و  تهج  هب  دنتـشاد و  تراجت  دـصق  هک  يا  هدـع  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تسا  تیمها  نیمه  لیلد  هب 
: دندومرف دندومن ؛ اعد  نانآ  يارب  هک  نیا  زا  دعب  .دنتفر  ناشیا 

انامه هک  دیهدن  بیرف  ار  يرتشم  دـینکن و  نامتک  یفخم و  ار  الاک )  ) بیع تراجت  رد  دیـشاب ؛ هتـشاد  تقادـص  ندرک  تبحـص  رد 
رد تقادص  اب  رجات  انامه  .دیشاب  یضار  زین  نارگید  يارب  دیتسه ، یضار  دوخ  هب  تبـسن  هچنآ  .تسا  مارح ) دوس  ) ابر وا  نداد  بیرف 

(2) .تسا هارمه  راکوکین  راوگرزب  ناگتشرف  اب  تمایق  زور 

زور هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  هرمز  زا  دنـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  هتفگ  شیپ  تیاور  رد  روکذـم  هتکن  نیا  هب  ناگدنـشورف  نابـساک و  رگا 
(3) .دش دنهاوخ  تشهب  دراو  باسح  نودب  تمایق 

شالت يراکتسرد  تقادص و  اب  هراومه  هداد و  رارق  دوخ  راک  هشیپ  ار  تقادص  یناوارف  دارفا  وردوخ ، يراکریمعت  رد 

63 ص :

ص 605. هحاصفلا ، جهن  - 1
ص 160. بابرالا ، بر  نیب  بابلالا و  يوذ  نیب  باوبالا  حتف  - 2

« ِهَّللا ِهَعاَط  ِیف  ُهَرُمُع  یَْنفَأ  ٌْخیَـش  ٌقوُدَـص َو  ٌرِجاَت  ٌلِداَع َو  ٌماَـمِإ  ٍباَـسِح  ِْریَِغب  َهَّنَْجلا  ُهَّللا  ُمُُهلِخْدـُی  ٌهَثاََـلث  َلاَـق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  - » 3
(. ص133 لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  )
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بیرف رد  یعس  غورد  يرگ و  هلیح  اب  ناراکریمعت  یخرب  رگید  فرط  زا  .دنروآ  تسد  هب  ار  ادخ  قلخ  دنوادخ و  تیاضر  دننک  یم 
ار وا  وردوخ  یبارخ  غورد  اب  دـنک  یم  هعجارم  اهنآ  هب  يرتشم  یتقو  رتشیب  دوس  بسک  يارب  دارفا  یـضعب  ـالثم  دـنراد ؛ ار  ناـیرتشم 
اب رگید  یخرب  .دشاب  هتـشادن  زاین  ریمعت  يارب  رـشیب  هقیقد  دـنچ  تسا  نکمم  هک  یلاحرد  دـنهد ؛ یم  هولج  یعقاو  لومعم و  زا  شیب 

يراـکریمعت فنـص  رد  دارفا  نیا  هچرگا  .دـننک  یم  هیبعت  نآ  يور  ار  هنهک  هعطق  هتـشادرب و  ار  ون  هعطق  وردوخ  مزاول  ییاـج  هباـج 
ایند رد  دراد ، باقع  ترخآ  رد  اهنت  هن  هک  تسا  یناهانگ  زا  نارگید  هب  ملظ  درک  تقد  دیاب  دنتـسه ؛ رامـش  تشگنا  رایـسب  وردوخ 

: دندومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  روط  نامه  دش  دهاوخ  هداد  ملاظ  لمع  يازس  زین 

یم راتفرگ  نآ  هب  شنادنزرف  ای  شلام  ای  شدوخ  دنک  یمتس  هک  ره  هِْدلُو (1) ؛ ِیف  ْوَأ  ِِهلاَم  ِیف  ْوَأ  ِهِسْفَن  ِیف  اَِهب  َذِخُأ  ًهَِملْظَم  ملظ  ْنَم 
.دوش

بوغرم تاعطق  ضیوعت  زا  زیهرپ  .1

يراکریمعت رد  راـک  نیا  دـنیوگ و  یم  هلماـعم " رد  ّشغ   " نآ هب  احالطـصا  هک  تسا  مارح  يرتشم  نداد  بیرف  یلک  روط  هب  هتکن :
: دنک یم  ادیپ  یفلتخم  ماسقا 

64 ص :

ص332. ج 2 ، یفاکلا ،  - 1
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یتدم زا  دعب  یلو  هدـش ؛ ریمعت  الماک  وردوخ  دـنک  رکف  يرتشم  هک  یتروص  هب  دوش ؛ هداد  وردوخ  هب  یبوخ  يرهاظ  تروص  فلا )
.ددرگ مولعم  هرابود  نآ  بیع 

یب مزاول  زا  مه  دوش  هدافتـسا  تیفیک  اب  بوخ و  مزاول  زا  مه  روتوم  ریمعت  رد  ـالثم  دـب ؛ سنج  اـب  بوخ  سنج  ندرک  طولخم  ب )
تسا تیفیکاب  مزاول  همه  دنک  نامگ  يرتشم  یلو  تیفک ؛

بوغرماـن هعطق  دوـش و  هتـشادرب  هیلقن  هلیـسو  زا  بوـغرم  هعطق  هک  يا  هنوـگ  هب  بوـغرم ؛ ياـج  هـب  بوغرماـن  مزاوـل  ضیوـعت  ج )
.ددرگ نیزگیاج 

یمن یفخم  وا  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  داـمتعا  هدنـشورف  هـب  يرتـشم  هـک  یتروـص  رد  ریمعت ، ساـنجا و  بـیع  نتـشاد  هـگن  یفخم  ب )
(1) .دراد

؟ دراد یمکح  هچ  دوشن ، هجوتم  مه  يرتشم  دنک و  هیبعت  وردوخ  يور  ار  بوغرمان  مزاول  راکریمعت  رگا  س :

(2) .دشاب علطم  ادتبا  زا  رگم  دراد ؛ هلماعم ) ندز  مهرب   ) خسف قح  دمهفب  ادعب  رگا  لاوس  ضرف  رد  ج :

اب ار  وردوخ  بویعم  هعطق  ناراکریمعت  زا  یضعب  هتکن :

65 ص :

(. اه لاثم  رییغت  اب   ) ص 200 ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - 1
95 / 3 / 10 یناتسیس ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 2
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یتروص رد  راک  نیا  .دـشاب  رتهب  ون  سنج  زا  مود  تسد  سنج  تیفیک  یتح  تسا  نکمم  دـننک و  یم  اج  هب  اج  مود  تسد  ساـنجا 
دیوگب طقف  تسا و  مود  تسد  هدش  ضوع  هعطق  دنک  ناونع  هکنیا  نودـب  رگا  یلو  درادـن ؛ یلاکـشا  دوش ، علطم  نآ  زا  يرتشم  هک 

(1) .تسین زیاج  تروص ، نیا  رد  هدوب ، ون  ِسنج  نیزگیاج  هعطق  دنک  نامگ  يرتشم  ات  مدرک  ضوع  ار  هعطق 

سیلدت زا  زیهرپ  .2

رد رییغت  يراکتـسد و  تساوـخرد  اـهنآ  زا  هدرک و  هعجارم  ناراـکریمعت  هـب  دوـخ  وردوـخ  شورف  زا  لـبق  وردوـخ  ناـبحاص  یخرب 
دروم سنج  بویع  ندرک  ناهنپ  ینعی  سیلدت  .دوش  یم  هتفگ  سیلدت "  " نآ هب  یعرش  ماکحا  حالطصا  رد  هک  دننک  یم  ار  وردوخ 

ات دنک  لافغا  ار  يرگید  دناشوپب و  ار  الاک  تایعقاو  صخـش  هک  تسانعم  نیا  هب  شورف  دـیرخ و  حالطـصا  رد  و  يرتشم ، زا  هلماعم 
(2) .دوش وا  بیرف  بجوم 

رتـمک درکراـک  نازیم  نیا  هچره  هک  تسا  نآ  رتـمولیک  درکراـک و  نازیم  تسا ، رثوـم  وردوـخ  تمیق  رب  هک  یلماوـع  زا  یکی  ـالثم 
رادقم ات  دننک  یم  هعجارم  راکریمعت  هب  وردوخ  ناگدنشورف  یضعب  اذل  تسا ؛ رتشیب  بسانت ، هب  وردوخ  تمیق  دشاب ،

66 ص :

.10/3/95 یناتسیس ، هللا  تیآ  3/95 و   / 10 مراکم ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 1
ص 296. ج 2 ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  - 2
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هجیتن رد  دنهد و  هولج  مک  ار  نیشام  درکراک  نازیم  دهد و  بیرف  ار  رادیرخ  راک  نیا  اب  دنراد  دصق  دننک و  مک  ار  نیـشام  رتمولیک 
: دییامرف تیانع  لیذ  باوج  لاؤس و  هب  تسیچ ؟ هیضق  مکح  تروص  نیا  رد  .دنهد  شیازفا  ار  تمیق 

رادـقم اـت  دـننک  یم  هعجارم  راـکریمعت  هب  دـنهد ، بیرف  ار  رادـیرخ  دنـشورفب و  رت  نارگ  ار  دوـخ  نیـشام  هک  نـیا  يارب  یخرب  س :
رتمولیک دناوت  یم  دهد ، بیرف  ار  يرتشم  دراد  دـصق  وردوخ  بحاص  هک  نیا  هب  ملع  اب  راکریمعت  ایآ  .دـننک  مک  ار  نیـشام  رتمولیک 

؟ دنک مک  ار 

(1) .تسین زیاج  راک  نیا  لاوس ، ضرف  رد  ج :

تـساوخرد هدرک و  هعجارم  نانآ  هب  نیـشام  ناگدنـشورف  یهاگ  دـننک ؛ یم  راک  نیـشام  ياه  هاـگریمعت  رد  ناردارب  زا  یـضعب  س :
هب شورف  يارب  نیـشام  رهاظ  ندوب  ملاس  هک  نامگ  نیا  هب  دـشاب ، هتـشاد  يرتمک  هنیزه  اـت  دـننک  یم  ار  دوخ  نیـشام  یحطـس  ریمعت 

؟ تسا زیاج  ناراکریمعت  طسوت  راک  نآ  ماجنا  هب  مادقا  ایآ  تسا ؛ یفاک  يرتشم 

(2) .تسین زیاج  دنک ، یم  یفخم  يرتشم  زا  ار  نآ  نیشام  بحاص  هک  دنادب  راک  ریمعت  دوش و  سیلدت  هب  رجنم  رگا  ج :

67 ص :

.27/2/95 یناتسیس ، هللا  تیآ  18/2/95 و  مراکم ، هللا  تیآ  ءاتفتسا  - 1
ص 371. يربهر ، مظعم  ماقم  تائاتفتسا  - 2
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شبحاص هب  وردوخ  مزاول  ندنادرگرب  .3

زاب مزاول  زا  یـضعب  تاقوا ، رثکا  هک  دوش  یم  ضیوعت  ون  یکدـی  مزاول  اب  وردوخ  زا  یتاعطق  مزاول و  وردوخ ، ریمعت  زا  دـعب  الومعم 
رایتخا رد  ریمعت  زا  دعب  ار  لیاسو  نیا  راکریمعت  تسا  مزال  دیدرت  یب  .دنراد  یلام  شزرا  حالطـصا  هب  دنتـسه و  هدافتـسا  لباق  هدـش 

دعب دناوت  یم  راکریمعت  نینچمه  .تسا  مارح  دنک ؛ بحاصت  ار  لیاسو  وا ، تیاضر  عالطا و  نودب  رگا  دهد و  رارق  وردوخ  بحاص 
، دوخ تیاضر  اب  دـناوت  یم  زین  يرتشم  هتبلا  دـنک و  مک  دوخ  ریمعت  ترجا  زا  مزاول ، تمیق  اـب  هزادـنا  مه  يرتشم  هب  نداد  عـالطا  زا 

.دهدب راکریمعت  هب  تمیق  باستحا  اب  ای  ناگیار  تروص  هب  ار  مزاول 

يرتشم زا  هدنام  اج  مزاول  .4

اهنآ دادرتسا  يارب  ینالوط  نامز  تشذـگ  زا  دـعب  زین  يرتشم  دـنام و  یم  یقاب  هاـگریمعت  رد  يرتشم  مزاول  زا  یخرب  تاـقوا  یهاـگ 
بحاـص فیلکت  تروص  نیا  رد  .تسا  یـسک  هچ  مزاوـل  نیا  بحاـص  هک  دـناد  یمن  زین  راـکریمعت  رگید  فرط  زا  هدرکن و  مادـقا 

: دینک تیانع  لیذ  هتکن  هب  تسیچ ؟ هاگریمعت 

اهنآ غارس  هب  دشاب و  لوهجم  اهنآ  بحاص  هچنانچ  دنرب ؛ یم  راکریمعت  دزن  حالصا ، ریمعت و  يارب  هک  یلیاسو  هتکن :

68 ص :
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اهنآ شنابحاص  فرط  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـنوش ، سویأم  اهنآ  بحاص  ندـمآ  زا  رگا  قیقحت  وجو و  تسج  زا  سپ  دـیاین ؛
(1) .دنهدب هقدص  ار 

فیلکت دـنکن ، هعجارم  نآ  بحاـص  دـنامب و  یقاـب  یلیاـسو  هدـش  هدروآ  هاـگریمعت  هـب  ریمعت  يارب  هـک  يوردوـخ  زا  هچناـنچ  س :
؟ تسیچ

(2) .دهد هقدص  ارقف  هب  ار  نآ  تمیق  لداعم  درادن ، یسرتسد  نآ  بحاص  هب  هک  یتروص  رد  ج :

راک ریمعت  درگاش  هب  طوبرم  لئاسم 

هراشا

هب تبـسن  ناشیا  هک  دوش  یم  هظحالم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ربمایپ و  هریـس  رد  .تسا  ینید  یناـبم  ماـمتها  دروم  رگراـک  راـک و 
هتـسب هنیپ   ) دوب هدش  نشخ  ربز و  لیب  اب  راک  رثا  رب  هک  يراصنا  دعـس  ناتـسد  رب  ربمایپ  هک  نانچ  دندوب ، لئاق  يا  هژیو  مارتحا  رگراک 

: دندومرف دندز و  هسوب  دوب )

ناشن ار  رگراک  یعامتجا  هاگیاج  هتکن  نیا  (3) و  دسر یمن  نآ  هب  خزود  شتآ  هک  تسا  یتسد  نیا 

69 ص :

ص 567. ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  ینارکنل و  لضاف  هللا  تیآ  رظن  - 1
نیدـتم ریقف  هب  ار  غلبم  دوش ، سویاـم  شبحاـص  ندرک  ادـیپ  زا  رگا  یناتـسیس : هللا  تیآ  22/2/95 و  مراـکم ، هللا  تیآ  زا  اتفتـسا  - 2

.9/3/95 دهدب ، هقدص 
ص504. ج 5 ، مارآ ،) دمحا  همجرت   ) هایحلا - 3
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.دهد یم 

یم راک  لوغـشم  هاگراک  رد  راکداتـسا  فارـشا  تحت  ینادرگاش  رگید ، فانـصا  زا  يرایـسب  دـننام  وردوخ  يراکریمعت  فنـص  رد 
قوـقح هب  هجوـت  دریگ ، رارق  ناـیامرفراک  رظن  دروـم  یعرـش  رظن  زا  مهو  یقـالخا  رظن  زا  مه  دـیاب  هک  مـهم  تاـکن  زا  یکی  .دـنوش 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  نیرت  مهم  هب  ارصتخم  همادا  رد  هک  تسا  نارگراک 

راک زا  لبق  دزم  نییعت  ( فلا

هلآ هیلع و  هللا  لص  ) مرکا ربمایپ  هک  نانچ  تسا ؛ هدش  دیکات  رایسب  وا  يریگراک  هب  زا  لبق  رگراک  دزم  نییعت  هب  ینید  ياه  هزومآ  رد 
(1) .دنا هدومرف  یهن  دنریگ ، راک  هب  شدزم  نییعت  زا  شیپ  ار  يرگراک  هک  نیا  زا  ملسو )

: دنومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نینچمه 

(2) .دریگن راک  هب  ار  وا  هدرکن ، مالعا  وا  هب  ار  يرگراک  ترجا  یتقو  ات  دراد ، نامیاتمایق  زور  ادخ و  هب  سکره 

ناونع هب  ناراکریمعت ، تسا  يرورض  ساسا ، نیا  رب 

70 ص :

ص105. ج 19 ، هعیشلا ) لئاسو  « ) ُُهتَرْجُأ اَم  َمَْلُعی  یَّتَح  ٌریِجَأ  َلَمْعَتُْسی  ْنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَهَن  - » 1
(. نامه « ) هُرْجَأ اَم  َِمْلُعی  یَّتَح  ًاریِجَأ  َّنَلِمْعَتْسَی  اَلَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  ُنِمُْؤی  َناَک  ْنَم  - » 2
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هب تبسن  هوالع  هب  هدرک و  مولعم  ار  وا  قوقح  ترجا و  دننک ، مادختسا  درگاش  ای  رگراک  ناونع  هب  ار  يدرف  هک  نیا  زا  لبق  امرفراک 
يوس زا  دـنک و  راک  هژیو  یمرگلد  اب  مامت و  تیاضر  اـب  رگراـک  وس  کـی  زا  اـت  دـننک  مادـقا  رگراـک  ندرک  همیب  نوچمه  يدراوم 

.دوش تیاعر  رگراک  قوقح  رد  جردنم  دراوم  رگید 

رگراک قح  رد  ندرکن  متس  ب )

رد هداد و  ماجنا  هجو  نیرتهب  هب  ار  راک  دـیاب  رگراک  .دـننکن  ملظ  رگیدـکی  قح  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  تقد  دـیاب  امرفراک  رگراـک و 
.دنک تخادرپ  لامک  مامت و  ار  رگراک  قح  دیاب  زین  امرفراک  .دنکن  یهاتوک  هفیظو  يارجا 

: دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

هک نیا  اب  .دنک  یم  مارح  يو  رب  ار  تشهب  يوب  دنک و  یم  دوبان  ار  شکین  ياهراک  دـنوادخ  دـنک ، متـس  يرگراک  دزم  رد  سکره 
(1)! دسر یم  ماشم  هب  لاس  دصناپ  هلصاف  زا  تشهب  يوب 

، دننک یم  تخادرپ  دـعوم  رـس  لماک و  ار  نانآ  قوقح  هدرک و  هجوت  دوخ  نارگراک  ياه  زاین  هب  هک  ینایامرفراک  هداد  ناشن  هبرجت 
.تسا هتفرگ  يرتشیب  قنور  امرفراک  راک  بسک و  هتفر و  الاب  ناش  يراک  هدزاب 

71 ص :

ص77. ج 24 ، هعیشلا ،) ثیداحأ  عماج  همجرت   ) هعیش هقف  عبانم  - 1
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یم هعجارم  ناراـکریمعت  هب  هاـگریمعت  رد  ندرک  راـک  مادختـسا و  يارب  دـنا ، هدیـسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  ناـناوجون  یخرب  هتکن :
یغلابان هچب  رگا  سپ  .تسا  غولب "  " ندش ریجا  طیارش  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دننک ، تقد  نآ  هب  نایامرفراک  دیاب  هک  يا  هتکن  .دننک 
تیاـضر رما  نیا  هب  زین  وا  یلو  دـیاب  هکلب  تسین ؛ یفاـک  ییاـهنت  هب  وا  تیاـضر  دوـش ، ریجا  درگاـش  اـی  رگراـک  ناوـنع  هب  دـهاوخب 

(1) .دهدب

رگراک دزم  تخادرپ  رد  باتش  ج)

دزم تخادرپ  تیروف  هب  تسا ، هدرک  شرافـس  راک  هب  لاغتـشا  رد  وا  تیاضر "  " و رگراک ، دزم  نییعت "  " رد مالـسا  هک  روط  ناـمه 
" کشخ  " وا قرع  هک  زونه  دیـشک و  راک  زا  تسد  رگراک  هک  نیا  درجم  هب  دوش  یم  هتفگ  هک  ییاـج  اـت  هدومن  دـیکات  زین  رگراـک 

: تسا هدش  لقن  نینچ  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  .دوش  تخادرپ  يو  هب  شدزم  دیاب  تسا  هدشن 

(2) .دینک تخادرپ  دوش ، کشخ  شقرع  هک  نآ  زا  شیپ  ار  رگراک  دزم 

72 ص :

ص 321. ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - 1
ص253. ج 3 ، هینیدلا ، ثیداحألا  یف  هیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  « ) ُهقَرَع َفِجَی  ْنَأ  َْلبَق  ُهَرْجَأ  َریِجَْألا  ِطْعَأ  : » َلاَق َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  - 2
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هیصوت دنچ 

یصخش تفاظن  .1

هب تبـسن  يا  هژیو  هجوت  تسا  مزـال  سپ  .دوش  یم  فیثـک  ینغور و  ناـش ، لغـش  هب  هجوـت  اـب  وردوـخ  ناراـکریمعت  ندـب  ساـبل و 
رتشیب تبغر  بجوم  ناشیا  یتمالس  ظفح  هب  کمک  رب  هوالع  راک ، نیا  اریز  دنـشاب ؛ هتـشاد  دوخ  سابل  یگتـسارآ  ندب و  یگزیگاپ 

؛ تسا لکـشم  يردق  وردوخ  يراکریمعت  لثم  یلغـش  رد  سابل  ندب و  یمئاد  تفاظن  هچرگا  .دش  دهاوخ  ددجم  هعجارم  رد  يرتشم 
: دندومرف هک  دییامرف  هظحالم  ار  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  شرافس  نیا 

(1) .تسا هداهن  انب  یگزیکاپ  رب  ار  مالسا  ادخ  هک  دینک  هزیکاپ  ار  دوخ  دیناوت  یم  هک  يا  هنوگ  ره  هب 

رایـسب هعماج  رد  شا  هفرح  درف و  یعامتجا  هاـگیاج  ناـش و  نداد  ناـشن  رد  یگتـسارآ  تفاـظن و  تشاد  هجوت  دـیاب  رگید  فرط  زا 
یسابل اب  یحارج ، لمع  زا  سپ  حارج ، رتکد  دینک  روصت  .هدش  هیبشت  کشزپ  هب  وردوخ  راکریمعت  باتک  نیا  همدقم  رد  .تسا  رثوم 

دراو دشاب ، هدولآ  نوخ  هب  اسب  هچ  هک 

73 ص :

(. ص391 هحاصفلا ، جهن  « ) فیظن ّلک  ّالإ  هّنجلا  لخدی  نل  هفاظّنلا و  یلع  مالسإلا  ینب  یلاعت  هَّللا  ّنإف  متعطتسا  ام  ّلکب  اوفّظنت  - » 1
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قادـصم هتکن  نیمه  زین  وردوخ  راـکریمعت  دروم  رد  .دـش  دـهاوخ  مک  یکـشزپ  نینچ  هب  ناراـمیب  تبغر  تسا  یهیدـب  .دوش  بطم 
ای دشاب و  توافتم  نآ  ریغ  اب  ریمعت  راک و  عقوم  سابل  دنشاب و  هنوگ  نیا  زین  وردوخ  ناراکریمعت  تسا  هتـسیاش  سپ  .تشاد  دهاوخ 

.دننک وشتسش  امئاد  ار  ناشسابل  تسا  لکشم  اعقاو  رگا 

یم یگدـننار  دنیـشن و  یم  یلدنـص  يور  نیکرچ  ینغور و  سابل  اب  ریمعت  زا  دـعب  نیـشام ، ناحتما  يارب  راکریمعت  عقاوم  یخرب  رد 
وا يدعب  هعجارم  مدع  نیشام و  بحاص  يروخلد  ثعاب  لمع  نیا  ًالومعم  .دوش  یم  ینغور  هایس و  نیشام  یلدنـص  هجیتن  رد  دنک و 

.ددرگ یم 

هتـشاد یفاک  هجوت  مهم  نیا  هب  دـیاب  زین  ناشنادرگاش  هکلب  دـننک ، تیاعر  ار  تفاظن  ناشدوخ  دـیاب  اـهنت  هن  اـه  هاـگریمعت  ناـبحاص 
.ددرگ یم  رشق  نیا  یعامتجا  هاگیاج  ياقترا  ثعاب  ییوس  زا  دوش و  یم  يرتشم  بذج  ثعاب  وس  کی  زا  مهم  نیا  .دنشاب 

تیلوئسم ساسحا  .2

ربمایپ هک  نانچ  دـناد ؛ یم  لوئـسم  مدرم  هعماـج و  لاـبق  رد  ار  دوخ  ناملـسم  .تسا  یعاـمتجا  مهم  لـصا  کـی  تیلوئـسم  تخاـنش 
: دنیامرف یم  ملسو ) هلآ  هیلع و  هللا  لص  ) مالسا

74 ص :
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دوخ هژیو  تائاضتقا  یهاگیاج ، لغش و  ره  رد  تیلوئسم  سح  نیا  هک  تسا  حضاو  هتبلا   (1) .ِِهتَّیِعَر ْنَع  ٌلُوئْسَم  ْمُکُّلُک  ٍعاَر َو  ْمُکُّلُک 
.دراد ار 

هک دـیآ  یم  شیپ  تسا  صاخ  طیارـش  رد  مدرم  هب  یناسر  کمک  ناراکریمعت ، يارب  تیلوئـسم  ساـسحا  زورب  ياـه  هنیمز  زا  یکی 
زج تسین ، يا  هراچ  دوش و  یم  بارخ  بسانمان  تیعقوم  کی  رد  هداوناخ  هارمه  هب  رفـس  رد  لـیطعت  يزور  رد  یـصخش  يوردوخ 

.دراذگن خساپ  یب  ار  تساوخرد  نیا  هک  دنک  یم  اضتقا  راکریمعت  تیلوئسم  ساسحا  .راکریمعت  اب  سامت 

هدـش هدـهاشم  اهراب  .تسا  ناگدـنام  هار  رد  لکـشم  ندرک  فرطرب  تسا ، گنررپ  رایـسب  فنـص  نیا  رد  هک  تبثم  تاکن  زا  یکی 
، مدرک یم  تبحص  هک  ناراکریمعت  عمج  رد  .دنباتش  یم  مدرم  کمک  هب  صاخ  طیارش  رد  یتخس و  لمحت  اب  ناراکریمعت  هک  تسا 

يارب لاس ، لیوحت  هظحل  نیدرورف و  لوا  زور  اـی  ناتـسمز  يامرـس  رد  اـی  بش و  همین  ـالثم  هک  دوب  هداـتفا  قاـفتا  ناـشیارب  يدراوم 
وا هدش و  رادیب  باوخ  زا  هدنام ، هار  رد  راتفرگ و  صخش  سامت  اب  بش  همین  ای  دنا و  هتفاتش  دوب  هدش  راتفرگ  هک  يرفاسم  هب  کمک 

نانموم زا  يراتفرگ  عفر  نیا  لابق  رد  لاعتم  دنوادخ  دیدرت  یب  .دنا  هدرک  ییامنهار  ار 

75 ص :

ص 611. نامه ، - 1
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: دننک یم  لقن  نینچ  مالسا  ربمایپ  زا  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  هک  نانچ  تسا  لئاق  ییالاو  شزرا 

نموم ردارب  تجاح  عفر  رد  سکره  ؛(1)  ُهَْلَیل ًاِمئاَق  ُهَراَهَن  ًاِمئاَص  ٍهَنَس  ِفَالآ  َهَعِْـست  َهَّللا  َدَبَع  اَمَّنَأَکَف  ِنِمْؤُْملا  ِهیِخَأ  ِهَجاَح  ِیف  یَعَـس  ْنَم 
ار شیاه  بش  هدوب و  هزور  ار  شیاهزور  هک  یلاح  رد  هدرک ؛ تدابع  لاس  رازه  هن  ار  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  لثم  دـنک  شالت  دوخ 

.تسا هدرک  يرپس  تدابع  هب 

ترجا تفایرد  رد  فاصنا  دـح  زا  هژیو  تامدـخ  نیا  لابق  رد  هک  تسا  يرورـض  مرتحم  ناراـکریمعت  يارب  هتکن  نیا  رد  تقد  هتبلا 
فعاـضم تمحز  تباـب  دـیاب  مه  ناـیرتشم  رگید  فرط  زا  .دـننکن  تفاـیرد  لوپ  يرتـشم  زا  لومعم  دـح  زا  شیب  دـننکن و  زواـجت 

.دننک یسانشردق  بسانم  ترجا  تخادرپ  اب  هتشذگ  نانآ  هب  کمک  يارب  دوخ  یتحار  شیاسآ و  زا  هک  راکریمعت 

يرتشم هب  مارتحا  یقالخا و  شوخ  .3

.تسا یقالخا  شوخ  ییور و  شوخ  يورخا ؛ تاکرب  مه  دراد و  يویند  تاکرب  مه  نآ  تیاعر  هک  یقـالخا  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
شوخ يویند  تاکرب  تاریثات و  هلمج  زا 

76 ص :

ص315. ج 71 ، راونألا ،  راحب  - 1
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: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  نانچ  تسا  ناسنا  قزر  ندش  هدوزفا  یقالخا 

.ددرگ یم  قزر  شیازفا  ثعاب  تسا و  نید  ءزج  یقالخا  شوخ  ؛(1) ِقْزِّرلا ِیف  ُدیِزَی  َوُه  ِنیِّدلا َو  َنِم  ُِقلُْخلا  ُنْسُح 

نایرتشم و تیاضر  بذـج و  ثعاب  اهنت  هن  دـنزرو ؛ یم  ییور  شوخ  نانآاب  و  دـننک ، یم  راتفر  مدرم  اب  هنامرتحم  هک  یناراک  ریمعت 
.دنیامن یم  بلج  زین  ار  لاعتم  دنوادخ  تیاضر  راک  نیا  اب  هکلب  دنوش ، یم  دوخ  راک  بسک و  رتشیب  قنور 

: دومرف ملسو ) هلآ  هیلع و  هللا  لص  ) مرکا لوسر  ابیز  هچ 

حبص هب  ات  اه  بش  هتفرگ و  هزور  ار  اهزور  هک  تسا  یسک  لثم  شـشاداپ  رجا و  دنک ، یم  راتفر  بوخ  قالخا  اب  مدرم  اب  هک  یـسک 
(2) .تسا هدوب  تدابع  لوغشم 

فاصنا .4

ِلْدَْعلِاب َو ُُرمْأَی  َهَّللا  َنِإ  : » دیامرف یم  تسا و  هدرک  رما  نآ  هب  نارق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  یگژیو  فاصنا ،"  " و تلادع " "

يارب ار  بوخ  تفص  نیرت  مهم  مدرم  رگید ، فرط  زا   (3)« ناسْحِْإلا

77 ص :

ص373. لوقعلا ، فحت  - 1
ص 258.  ، ،ج 3 ثیدحلاراد یفاک  - 2

(. 90/ لحن - ) 3
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یم ًاـمومع  هک  تسا  لـیلد  نیمه  يارب  هک  .دوش  یم  رکذ  تفـص  نیا  زا  دـعب  بوخ  تافـص  هیقب  دـنناد و  یم  فاـصنا  بساـک ،" "

.تسا فاصنا  اب  نوچ  تسا ؛ یبوخ  بساک  ینالف  دنیوگ :

قالخا باتک  زا  يرطـس  دناوت  یم  یگژیو  مادک  دید  دیاب  لاح  دشاب  ربمایپ  قالخا  هیبش  ناشقالخا  دنراد  تسود  ناناملـسم  ًامومع 
: دنیامرف یم  ملسو ) هلآ  هیلع و  هللا  لص  ) ادخ لوسر  یتیاور  رد  دنک ؟ ام  ینازرا  ار  يوبن 

نیب رد  ار  فاصنا  نیرتشیب  هک  یسک  تسا ؟ نم  هب  تبسن  درف  نیرت  هیبش  قالخا  رظن  زا  یسک  هچ  مهد  ربخ  امـش  هب  دیهاوخ  یم  ایآ 
(1) .دراد امش 

هک ارچ  تسا ؛ رتشیب  رگید  فونص  هب  تبـسن  وردوخ  مرتحم  ناراکریمعت  يارب  فاصنا ، يابیز  تفـص  زورب  هنیمز  تفگ  ناوتب  دیاش 
تسا و هدرکن  يزیر  همانرب  نآ  يارب  وردوخ  بحاص  دـتفا و  یم  قافتا  یناهگان  هب  تاقوا  رثکا  رد  هک  تسا  یقاـفتا  وردوخ  یبارخ 

یلاح رد  دنوش ؛ یم  ناشیودروخ  یبارخ  راتفرگ  دنتـسه و  رفـس  رد  هک  يدارفا  ای  دـشاب و  یلام  هقیـضم  رد  تیعقوم  نآ  رد  اسب  هچ 
ناراکریمعت هک  تسا  هدیدنـسپ  رایـسب  سپ  .دـنریگب  ضرق  یـسک  زا  تسین  نکمم  ناشیارب  ای  دـنرادن و  ینادـنچ  یلاـم  ناـکما  هک 

مرتحم
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، دـنک کمک  ارقف  هب  دـشاب و  فصنم  وردوخ  راکریمعت  رگا  .دـننک  تیاعر  ار  دـمآرد  مک  ای  ریقف  دارفا  اصوصخم  مدرم  مومع  لاح 
هیلع و هللا  لص  ) مرکا ربمایپ  لوق  زا  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  نانچ  تسا ؛ یقیقح  نموم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  شیامرف  قبط 

: دندومرف ملسو ) هلآ 

مدرم اب  دنک و  کمک  دـنمزاین  هب  شلام  زا  سکره  (1) ؛ ًاّقَح ُنِمْؤُْملا  َِکلذَـف  ِهِسْفَن ، ْنِم  َساَّنلا  َفَْصنَأ  َو  ِِهلاَم ، ْنِم  َریِقَْفلا  یَـساَو  ْنَم 
.تسا یقیقح  نموم  یسک  نینچ  سپ  دیامن ، راتفر  هنافصنم 

نداد هقدص  .5

راکریمعت تسا  راوازـس  سپ  .ناسنا  راک  بسک و  رد  تکرب  اهالب و  ندرک  رود  هلمج  زا  دراد  یناوارف  تاکرب  راـثآ و  نداد  هقدـص 
ریغ ثداوح  زا  یهالا  همیب  اهنآ  يارب  هک  نیا  رب  هوالع  هقدص  هک  ارچ  دزادرپب ؛ هقدـص  ناونع  هب  ار  یهجو  یگتفه  ای  هنازور  وردوخ 
هلآ هیلع و  هللا  لص  ) مالـسا ربمایپ   (2) .ددرگ یم  اـهنآ  يزور  شیازفا  حور و  یکاـپ  سفن ، هیکزت  ثعاـب  دوش ، یم  بوسحم  هبقرتم 

: دندومرف ملسو )

ُمُکَمِحَر اُوقَّدَصَت  ًهَْرثَک َو  ِلاَْملا  ِیف  ُدیِزَت  َهَقَدَّصلا  َّنِإَف  اُوقَّدَصَت 
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.دهد رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  امش  دنوادخ  دیهدب ، هقدص  دوش و  یم  لام  يدایز  ثعاب  اریز  دیهدب ؛ هقدص  (1) ؛ ُهَّللا

یلغش عمج  ظفح  .6

ییادج هقرفت و  زا  زیهرپ  عامتجا و  هب  مالسا  رد  .تسا  هعومجم  نآ  یگتـسبمه  داحتا و  یفنـص  هورگ و  ره  تیقفوم  لماوع  زا  یکی 
زا ییاهبنارگ  شیامرف  هلمج  زا  هدـش ؛ هداد  عمج  هب  یهالا  ترـصن  هدـعو  تاـیاور ، ساـسا  رب  هک  يدـح  اـت  هدـش ، شرافـس  رایـسب 

: تسا هغالبلا  جهن  رد  مالسلا ) هیلع  ) نینموملاریما

.هقرفت زا  دیزیهرپب  تسا و  تعامج  اب  دنوادخ  يرای  تسد  ؛(2)  هَقْرُْفلا ْمُکاَّیِإ َو  ِهَعاَمَْجلا َو  َعَم  ِهَّللا  َدَی  َّنِإَف 

دوخ فنص  رد  هقرفت  زا  دننک و  تیوقت  ار  دوخ  عمج  دیاب  دنریگ  رارق  دنوادخ  يرای  لومـشم  هک  نیا  يارب  زین  وردوخ  ناراکریمعت 
.تالکشم یسررب  یلدمه و  تایبرجت ، لاقتنا  هلمج  زا  دش ؛ دهاوخ  یناوارف  تاکرب  ثعاب  راک  نیا  .دنزیهرپب 

رد فنص  ياضعا  همه  شالت  وردوخ ، ناراکریمعت  فنص  یعامتجا  هاگیاج  ناش و  ياقترا  ظفح و  مهم  لماوع  زا  یکی 
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زاین هبناج  همه  گـنهامه و  تامادـقا  هب  بولطم  تیعـضو  هب  ندیـسر  يارب  هک  ارچ  تسا ؛ یگتـسبمه  يارب  یناتـسرهش  رهـش و  ره 
.تسا یعمج  تامیمصت  تاسلج و و  يرازگرب  راک  نیا  همزال  تسا و 

تاسلج نیا  هک  دـننک  یم  رازگرب  هنایهام  ای  یگتفه  موادـم  تاـسلج  شوجدوخ  تروص  هب  ناراـکریمعت  اـه ، ناتـسرهش  یخرب  رد 
لاـح زا  یهاـگآ  .دوـش  ریگارف  هدرک و  ادـیپ  شرتـسگ  تاـسلج  نیا  روـشک  لـک  رد  تسا  بوـخ  هچ  تسا و  یناوارف  راـثآ  ياراد 
نیا درواتـسد  هلمج  زا  دریگ  یم  ماـجنا  يزاـجم  ياـه  هورگ  داـجیا  اـب  اـی  يروضح و  تروـص  هب  هک  تاـیبرجت  لاـقتنا  رگیدـکی و 
یم تروص  فنـص  یعرـش  ماکحا  هب  طلـسم  یناحور  کی  زا  توعد  اب  هک  یعرـش  لئاسم  ماکحا و  ناـیب  نینچمه  .تسا  تاـسلج 
نیا بوخ  هرمث  درواتسد و  ًالومعم  هک  اه  ینواعت  ای  هنسحلا و  ضرق  قودنص  داجیا  .تسا  تسشن  نیا  ياهدرواتـسد  رگید  زا  دریگ 

.دشاب اضعا  يرای  هنسحلا و  ضرق  یمالسا  ياه  تنس  يایحا  تهج  رد  یبوخ  رایسب  لماع  دناوت  یم  تسا ، تاسلج 

ملاس تباقر  .7

یشیپ بسک  راک و  رد  نارگید  زا  هک  دننک  یم  شالت  هراومه  دارفا  .تسا  یهیدب  يرما  تباقر  دوجو  یفنص  ره  رد 
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یـصخش هک  نیا  .تسا  يا  هدیدنـسپ  راک  دتفیب ، قافتا  حیحـص  تروص  هب  رگا  هکلب  تسین ، دـب  اهنت  هن  درکیور  نیا  لصا  .دـنریگب 
شیاسآ هافر و  داجیا  يارب  يرتشیب  دمآرد  ات  دـنک  شالت  یتاغیلبت  حیحـص  ياه  شور  اب  شا ، هفرح  لغـش و  هب  نداد  تعـسو  يارب 

.دوش یم  هعماج  يداصتقا  قنور  ثعاب  تباقر  هخرچ  کی  رد  هدیدنسپ و  وکین و  يرما  دنک ؛ داجیا  شدنزرف  رسمه و 

هب هتبلا  هک  يدنسپان  ياه  شور  زا  یکی  الثم  .دننک  یم  تیلاعف  تباقر  نادیم  رد  قالخا ، نتفرگ  رظن  رد  نودب  یـضعب  هنافـساتم  اما 
ناشراک ات  دـنهد  یم  هولج  دـب  ار  ناشراکمه  راـک  دارفا ، هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدـید  وردوخ  ناگدـننکریمعت  فنـص  رد  تردـن 

راک و هک  نیا  زا  اتحارص  نارق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  دنسپان  تشز و  يدح  هب  راک  نیا  هک  درک  هجوت  دیاب  .دنک  هولج  هنارهام 
: دیامرف یم  دنک و  یم  عنم  میهد  هولج  شزرا  یب  ار  نارگید  تمحز 

« .دیهاکن نانآ  قح  زا  دیراذگم و  بیع  مدرم  يایشا  رب  ؛(1)  مُهَئایْشَأ َساَّنلا  اوُسَْخبَت  «ال 

راک راکریمعت  نالف  هک  دیوگب  غورد  هب  یصخش  رگا  رگید  فرط  زا  تسین و  حیحص  یقالخا  رظن  زا  اهراک  نیا  دیدرت  یب 
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هدـش بکترم  مه  ار  نموم  هب  تمهت  هانگ  هداد و  ماـجنا  یمارح  راـک  دـنک ؛ بلج  ار  يرتشم  هک  هزیگنا  نادـب  هداد  ماـجنا  بارخ  ار 
.تسا

اب ناسنا  رگا  تسا و  دـنوادخ  تسد  ام  يزور  قزر و  مینکن  شومارف  دریگب و  تروص  ملاس  تباقر  ناراـکریمعت  نیب  تسا  هتـسیاش 
ار ترخآ  ایند و  ریخ  دوخ  هدعو  قبط  هدرک و  يرای  ار  وا  مه  لاعتم  يادـخ  دـنادب ، دـنوادخ  تسد  رد  ار  روما  همه  يدـیحوت  دـید 
ار ناراـک  مه  رگید  ياـهراک  دـمآرد ، شیازفا  يرتـشم و  داـمتعا  بلج  يارب  دوـب  دـهاوخن  روـبجم  هاـگنآ  .دزاـس و  یم  وا  بیـصن 

.دهد هولج  بسانمان 

فارسازا زیهرپ  .8

رد مه  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هتفرگ  رارق  تمذـم  دروم  فرـسم  ناسنا  هدـش و  شهوکن  هراومه  تسردان  يرما  ناونع  هب  فارـسا " "

وردوخ يراکریمعت  لغـش  رد  ندرکن  فارـسا   (1)« نِیفِرـسُملا ُّبُِحی  هَّنإ ال  اُوفِرـُست  اُوبَرـشاَو َو ال  اُولُک  : »... دیامرف یم  اتحارـص  نآرق 
هچرگا دوش  یم  زاـب  وردوخ  زا  هک  یمزاول  تاـقوا  یهاـگ  .دراد  ییاراـک  زوـنه  هک  یمزاوـل  نتخیرن  رود  هلمج  زا  دراد  یقیداـصم 

لباق زونه 
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هک دوش  یم  هتخیر  رود  یتحار  هب  یلو  درک ؛ هدافتسا  نآ  زا  يرگید  تروص  هب  نآ  کیکفت  اب  ناوت  یم  لقادح  ای  تسا و  هدافتـسا 
.تسا فارسا  یعون  راک  نیا 

.دیامن هجوت  اه  نآ  هب  دیاب  فارسا  زا  يریگولج  يارب  راکریمعت  هک  تسا  يدراوم  قرب  زاگ و  بآ ، فرصم  رد  تقد 

اب ناسنا  رگا  .تسا  رمع  فالتا  فارسا ، زراب  قیداصم  زا  یکی  هکلب  تسین ؛ رـصحنم  يدام  لئاسم  هب  فارـسا  هک  تسا  یهیدب  هتبلا 
قادـصم نیا  تسین و  ناربج  لباق  رگید  هک  هداد  تسد  زا  ار  يا  هیامرـس  دـنک  فلت  ار  شرمع  ياه  تعاس  تاـظحل و  یهجوت ، یب 

فالتا زا  يریگولج  يارب  يراـکیب ، عقاوم  رد  دوخ  هاـگریمعت  رد  ناراـکریمعت  زا  یـضعب  هک  تسا  نیمه  يارب  .تسا  فارـسا  زراـب 
.دنتسه رکذ  لوغشم  ای  دنزادرپ و  یم  باتک  هعلاطم  هب  رمع 

ياه همانرب  زا  هدافتـسا  ای  نآرق و  توص  هب  ندرک  شوگ  اب  ناـشتقو ، زا  هنیهب  هدافتـسا  يارب  دنتـسه ، راـک  لوغـشم  هک  یناـمز  یتح 
.دنرب یم  هرهب  رتشیب  ناشتقو  زا  هدنزومآ  دیفم و  ياه  يد  یس  ای  نآرق و  فراعم و  ویدار  دیفم  رایسب 

زامن تقو  رد  یلیطعت  . 9

هراشا

.تسا هدش  ناونع  لامعا  لضفا  یتح  دیکأت و  نآ  هب  تایاور  رد  تسین و  هدیشوپ  یسک  رب  تقو " لوا  زامن   " تیمها
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هدـش و هدرمـش  تمظع  اب  رایـسب  مالـسا  رد  نموم  نابـساک  طـسوتزامن  يارب  يا  هقیقد  دـنچ  یلیطعت  تقو و  لوا  رد  زاـمن  ندـناوخ 
یمن هضواعم  ییایند  دوس  اب  ار  دـنوادخ  اب  طابترا  هدرک و  كرت  ار  راـک  بسک و  ناذا ، عقوم  هک  یناـسک  دراد و  يرایـسب  تلیـضف 

ٌْعَیب ٌهَراِجت َو ال  ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال  : » دنیامرف یم  اهنآ  فصو  رد  لاعتم  دنوادخ  دنا و  هتفرگ  رارق  دنوادخ  شیاتـس  حدم و  دروم  دننک ،
: دندومرف هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما   (1)« هَّللا ِرْکِذ  ْنَع 

اه نیا  دنتفر و  یم  زامن  يادا  يوس  هب  هدرک ، اهر  ار  تراجت  دیسر ، یم  ارف  زامن  تقو  هک  ینامز  .دندوب  تراجت  نابحاص  دارفا  نیا 
(2) .تسا رت  تمظع  اب  دنروآ  یم  اج  هب  تقو  لوا  زامن  دنتسین و  رجات  هک  رگید  دارفا  زا  ناشرجا 

يورخا يویند و  دوس  زا  هچره  هک  میا  هداتسیا  یـسک  لباقم  میتسیا ، یم  زامن  هب  یتقو  مینادب  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت 
زا هچره  تسوا و  تسد  هب  همه  تسا ،
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(. هیآ 37 رون  - ) 1
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ماما هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دنک  يریگولج  اهررض  نآ  زا  دناوت  یم  هک  تسوا  يورخا ) يویند و  نایز  ررض و  زا   ) میـسرت یم  نآ 
: دومرف مالسلا ) هیلع  ) اضر

(1) .درادن زاب  نآ  زا  ار  وت  تتراجت  دیسر ، زامن  تقو  یتسه و  شورف  دیرخ و  لوغشم  یتقو 

تسد يور  نغور  یهایس  اب  وضو  مکح 

دوجو یعنام  ندـب  تسوپ  هب  بآ  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  لسغ  وضو و  ندوب  حیحـص  طیارـش  زا  یکی  یعرـش ، مکح  ساسا  رب 
ینغور ندب  تسد و  اب  لسغ  وضو و  هلئسم  دنتـسه ، هجاوم  نآ  اب  ناراکریمعت  هک  یلئاسم  زا  یکی  لیلد ، نیمه  هب   (2) .دشاب هتشادن 

.تسا

ار نآ  دـیاب  هن ، اـی  دـنک  یم  يریگولج  بآ  ندیـسر  زا  هک  دراد  کـش  یلو  هدـیبسچ ؛ وضو  ياـضعا  هب  يزیچ  دـناد  یم  رگا  هتکن :
(3) .دناسرب نآ  ریز  هب  ار  بآ  ای  دنک ؛ فرطرب 

دشابن ندب  هب  بآ  ندیسر  زا  عنام  نآ  كرچ  رگا  دشاب ؛ كرچ  ردق  ره  درک ، حسم  تسش و  دیاب  هک  ار  ییاج  هتکن :

86 ص :

، مالـسلا هیلع  اـضرلا  ماـمإلا  یلإ  بوـسنملا  هـقفلا  « ) كُرَْجتَم اَْـهنَع  َْکلَغْـشَی  اَـلَف  ُهاَـلَّصلا  ِتَرَـضَح  َکـِتَراَِجت َو  ِیف  َتـْنُک  اَذِإ  َو  - » 1
(. ص251

ص176. ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - 2
.نامه - 3
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؛ دنامب تسد  رب  دـیامن ، یمن  تسوپ  هب  بآ  ندیـسر  زا  يریگولج  هک  يدیفـس  زیچ  نآ  دـننام  يراکچگ و  زا  دـعب  رگا  نینچ  مه  و 
(1) .درادن لاکشا 

رگا یلو  تسین ، وضو  عنام  دـشاب ، مرِج  ِنودـب  گنر  هک  یتروص  رد  مِرِک ، یبرچ و  گنر و  ياـه  هّکل  راـکدوخ و  ملق  ّطـخ  هتکن :
(2) .دوش فرطرب  دیاب  دشاب  هتفرگ  ار  تسوپ  يور  دراد و  مرِج 

سپ .تسا  نآ  نتشادن  ای  نتشاد  مرِج  هن ؛ ای  تسا  بآ  ندیسر  عنام  نغور ، هطساو  هب  یهایـس  هک  نیا  صیخـشت  رد  رایعم  حیـضوت :
طقف رگا  یلو  دوـش ؛ فرطرب  دـیاب  تـسا و  وـضو  عناـم  دــشاب ، تـسدرب  دراد ، مرج  هـک  یهایــس  اـه ، تـسد  نتــسش  زا  دــعب  رگا 

(3) .تسین عنام  درادن و  یلاکشا  ودرگ ، گنر  لثم  درادن ؛ مرج  افرع  هک  دشاب  هدنام  یقاب  وضو  اضعا  رب  نآ  یهایس ) ) گنر

؟ تسیچ فیلکت  ریخ ، ای  دراد  مرج  تسا ، وضو  ياضعا  رب  هک  يزیچ  مینک ، کش  رگا  س :

87 ص :

ص 177. نامه ، - 1
ص 178. ج1 ، تجهب ،) ) تائاتفتسا  ) ص 51 و یفاص ، ناناوجون ، ماکحا  ص 31 ، مراکم ،)  ) ناناوج يارب  ماکحا  هلاسر  - 2

.29/2/95 یناتسیس ، هللا  تیآ  ءاتفتسا  ص37 و  ج 1 ، ینیمخ ، ماما  تائاتفتسا  - 3
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، تسا هسوسو  زا  یـشان  دایز  کش  رگا  دسر و  یم  تسوپ  هب  بآ  هک  دنک  زارحا  (1) و  دریگب وضو  سپـس  دوش و  فرطرب  دیاب  ج :
(2) .دنکن انتعا 

هتـسش مه  وضو  يارب  دوش و  یم  هایـس  تسوپ  گنر  یتدم  زا  دعب  دوش ، یم  هایـس  نغور  اب  ناشناتـسد  هک  ناراکریمعت  الومعم  س :
؟ دراد مرج  ایآ  تسیچ ؛ وضو  مکح  دوش ، یمن 

نکمم نآ  ندرک  فرطرب  رگا  دوش و  فرطرب  لسغ  وضو و  يارب  دیاب  دشاب ، هتـشاد  مرج  رگا  .تسا  فلکم  هدهع  رب  صیخـشت  ج :
(3) دوش هدیشک  رت  تسد  نآ  يور  ماجنا و  هریبج  تروص  هب  وضو  لسغ و  دراد ، تقشم  ای  تسین 

اه مناخ  اب  دروخرب  رد  ینید  نوئش  ظفح  .10

ات هک  تساه  مناخ  یگدـننار  اه ، هصرع  نیا  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  میدـق  زا  رت  گنررپ  رایـسب  هعماج  رد  اه  مناـخ  روضح  هزورما 
اه مناخ  روضح  شیازفا  .تسا  هدـش  لدـب  يداع  يرما  هب  هزورما  راک  نیا  یلو  دـش ؛ یم  یقلت  ردان  بیجع و  يرما  شیپ  ههد  دـنچ 

هک دراد  ار  دوخ  صاخ  تائاضتقا 

88 ص :

(. 16/2/95 اتفتسا ،  ) دشاب هتشادن  تیمرج  هک  دنک  نیقی  دیاب  یفاص : هللا  تیآ  29/2/95 و  یناتسیس ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 1
ص180. ج 1 ، تجهب ،)  ) تائاتفتسا - 2

.95 / 2 / 28 يربهر ، مظعم  ماقم  زا  اتفتسا  - 3
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هتـشاد هجوت  يروما  هب  مرتحم  ناراکریمعت  تسا  مزال  هیلقن  هلیـسو  ریمعت  يارب  هاگریمعت ، هب  اه  مناخ  هعجارم  رد  .دوش  تاعارم  دیاب 
ریمعت يارب  یمناخ  یتقو  هک  اج  نآ  زا  نینچمه و  تساه و  مناخ  اب  یعرـش  هطیح  رد  بسانم و  دروخرب  دراوم ، زا  یکی  هک  .دنـشاب 

هاگریمعت نوچ  ییوس  زا  دنامب و  رظتنم  هاگریمعت  رد  دشاب  مزال  ار  یتدـم  تسا  نکمم  دـنک ، یم  هعجارم  هاگریمعت  هب  دوخ  وردوخ 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  هاگریمعت  رد  ناوناب  نتسشن  يارب  بسانم  یناکم  تسا  هتسیاش  تسا ؛ دمآ  تفر و  رپ  یطیحم  الومعم  اه 

89 ص :
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هاگریمعت هب  طوبرم  لئاسم  موس : لصف 

هراشا

صاخ تاناکما  اب  هاگریمعت "  " ناونع هب  یکیزیف  طیحم  نتـشاد  .دوش  مهارف  راک  نآ  مزاول  دیاب  راک ، ره  عورـش  يزادنا و  هار  يارب 
ای هدرک و  يرادیرخ  ار  نآ  هک  دشاب  راکریمعت  یـصخش  کلم  دناوت  یم  هاگریمعت  .تسا  وردوخ  يراکریمعت  لغـش  مزاول  زا  دوخ ،

هراجا تاررقم  ماکحا و  تیاعر  اب  حیحـص و  تروص  هب  هراجا  دادرارق  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  هدرک  هراجا  یـسک  زا  ار  نآ  هکنیا 
.دنک هعجارم  دوخ  دیلقت  عجرم  هلاسر  هب  سکره  تسا  مزال  هراجا  ماکحا  نتسناد  يارب  .دشاب  هدش  دقعنم 

مرتحم ناراکریمعت  .لاچاپ  نتـشاد  هلمج  زا  دـنا ؛ هدرک  رکذ  هاـگریمعت  يارب  یطیارـش  وردوخ  ناراـکریمعت  هیداـحتا  ینوناـق  رظن  زا 
تسا يرورض 

91 ص :
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.دننک لمع  نآ  هب  دننادب و  ار  هاگریمعت  هب  طوبرم  نیناوق  ماکحا و 

: مینک یم  هراشا  هاگریمعت  دروم  رد  مهم  هتکن  دنچ  هب  ام  همادا  رد 

نیرباع ناگیاسمه و  يارب  تمحازم  داجیا  مدع  .1

نارگید قوقح  تاعارم  هب  تبسن  يرتشیب  تیساسح  دراد ، هک  ییاه  یگژیو  لیلد  هب  هک  تسا  یلغاشم  هلمج  زا  وردوخ  ریمعت  لغش 
هلمج زا  هدش ؛ رکذ  هاگریمعت  لحم  يارب  یطیارـش  بسک ، هناورپ  زوجم و  ياطعا  نیناوق  رد  لیلد  نیمه  هب  .دوش  ظاحل  دیاب  نآ  رد 
داجیا هاگریمعت  ياه  هیاسمه  مدرم و  يارب  یتوص  یگدولآ  تهج  زا  یتمحازم  ات  دـشاب  رهـش  هدودـحم  زا  جراخ  هاگریمعت  هک  نیا 

تمحازم مدـع  هب  تبـسن  تسا  مزال  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  رهـش  هدودـحم  رد  اهرهـش  شرتسگ  لیلد  هب  اه  هاگریمعت  یخرب  اما  دوشن ؛
نینچمه لزانم و  رد  هار و  ریسم  رد  نیشام  كراپ  مدع  ناگیاسمه ، قوقح  هب  هجوت  هلمج  زا  دنشاب ؛ هتشاد  يرتشیب  تقد  مدرم  يارب 

...و مدرم  تحارتسا  ياه  نامز  رد  ادصورس  مدع 

یم وردوخ  ریمعت  لوغـشم  نابایخ  ای  ور  هدایپ  ندرک  دس  اب  یهجوت و  یب  اب  ناراکریمعت  یـضعب  هک  دوش  یم  هدهاشم  تاقوا  یهاگ 
دوخ هزاغم  زا  یئزج  ار  نابایخ  یتح  دوش و 

92 ص :
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.میرادن تسا ، نارگید  هب  قلعتم  هک  ار  ییاه  ناکم  هب  ضرعت  فرصت و  قح  ام  هک  تسا  مهم  رایسب  هلئسم  نیا  هب  هجوت  دنناد ! یم 

هزاغم يدورو  رد  الثم  دنک ؛ فرـصت  تسوا ، کلم  هک  شا  هزاغم  رد  وا  هزاجا  نودب  يرگید و  دهد  یمن  هزاجا  یـسک  چـیه  ًالوصا 
هک تسا  یتفگـش  هیام  یلو  دـناد ؛ یم  دوخ  لاـم  رد  فرـصت  ار  راـک  نیا  و  دوش ، راـک  بسک و  لوغـشم  هدرک و  نهپ  طاـسب  شا ،

مدرم هار  ندرک  دس  دننک ! دس  ناشعفانم  رطاخ  هب  تسا ، قلعتم  رفن  نارازه  هب  هک  ار  مدرم  روبع  هار  دنوش  یم  رضاح  یضعب  هنوگچ 
مه نامض  بجوم  راک  نیا  .درک  وجو  تسج  سانلا  قح  هلوقم  رد  دیاب  ار  نآ  تمرح  هک   (1) .تسا یمارح  راک  وردوخریمعت  يارب 

: دییامرف هجوت  ریز  تیاور  هب  هنیمز  نیا  رد  .دوش  یم 

: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

.تسا نماض  دناسر  بیسآ  ناناملسم  هار  هب  سکره  ؛(2)  ٌنِماَض َُهل  َوُهَف  َنیِِملْسُْملا  ِقیِرَط  ْنِم  ْیَِشب ٍء  َّرَضَأ  ْنَم 

راک لحم  یگتسارآ  تفاظن و  .2

هب اتاذ  ناسنا  رازیب و  یگدولآ  یفیثک و  زا  ناسنا  تعیبط 

93 ص :

.29/2/95 مراکم ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 1
ص350. ج 7 ، یفاکلا ،  - 2
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یئزج ار  تفاظن  یتیاور ، رد  مالـسا  ربمایپ  هک  نانچ  دهد ؛ یم  يا  هژیو  تیمها  یگزیکاپ  هب  مالـسا  نید  .تسا  دـنم  هقالع  یکزیکاپ 
نغور و زا  یـشان  یعیبط  ياه  یفیثک  راک و  عون  هب  هجوت  اب  وردوخ ، هاگریمعت  رد  تفاظن  تیاـعر  هچ  رگا   (1) .دنا هتسناد  نامیا  زا 

یحور ظاحل  زا  مه  رما  نیا  هکارچ  داد ؛ تیمها  راک  طیحم  تفاظن  هب  دیاب  تسا و  مهم  رایسب  دوخ  عون  رد  تسا ؛ لکشم  يردق  ... 
هاگریمعت هچرگا  هزاـغم  هک  دـنک  هظحـالم  يرتشم  یتقو  .يرتشم  يارب  مه  تسا و  رثوم  هاـگریمعت  رد  لوغـشم  دارفا  يارب  یناور  و 

نیا هب  ریمعت  تهج  ار  دوخ  هیلقن  هلیـسو  ات  .دـنک  یم  ادـیپ  يرتشیب  تبغر  هدـش ، ظفح  ناکما  دـح  ات  طـیحم  تفاـظن  تسا ؛ وردوخ 
.دهد لیوحت  هاگریمعت 

یگتـسارآ هب  مه  دننک و  یم  هجوت  دوخ  هاگریمعت  تفاظن  هب  مه  ینعی  دـنراد ، يا  هژیو  هجوت  رما  نیا  هب  مرتحم  ناراکریمعت  یـضعب 
ار رازبا  ولبات  راک  نیا  يارب  هک  دراد  رارق  یبسانم  لحم  رد  هاگریمعت  رد  هدافتـسا  دروم  تازیهجت  لیاسو و  هیلک  لاثم : ناونع  هب  .نآ 

رثوم رایـسب  ریز  تاکن  مه  تفاظن  رد  .دـنک  یم  کمک  رایـسب  هاگریمعت  یگتـسارآ  هب  راک  نیا  دـننک ، یم  هیبعت  دوخ  هاگریمعت  رد 
: تسا

94 ص :

ص 291. ج 59 ، راونالاراحب ، - 1
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.دشاب نغور  یبرچ و  زا  يراع  بسانم و  بیش  ياراد  وشو ، تسش  لباق  هدوب و  هلاچ  هرفح و  نودب  دیاب  هاگریمعت  فک  . 1

.دشاب زیمت  مظنم و  يراک  یشاک  هاگریمعت  ياه  راوید  هندب و  . 2

.دشاب تفاظن  وشو و  تسش  لباق  یناسآ  هب  هک  دوش  هتخاس  یحلاصم  زا  دیاب  سیورس  هلاچ  هندب  . 3

.دشاب بالضاف  هیلخت  هچیرد  يوشفک و  ياراد  دیاب  سیورس  هلاچ  فک  . 4

هاگریمعت ندرک  نمیا  .3

هراشا

.دوش و یم  فیرعت  تعنـص  یکـشزپ و  نوچییاـه  هفرح  اـب  ناـسنا  طاـبترا  رد  هک  ییاـه  هفلؤم  نیرت  مهم  زا  یکی  هراومه  ینمیا " "

یلوصا طیارـش و  زا  تسا  ترابع  ینمیا "  " .تساه هنیمز  نیا  رد  تاملک  نیرتدربراکرپ  زا  یکی  ینمیا "  " هملک تفگ  ناوتب  دـیاش 
(1) .دنک یم  ظفح  دزادنا ؛ یم  رطخ  هب  ار  نانآ  یتمالس  شخب و  نایز  هک  يدراوم  زا  ار  نانآ  ياه  ییاراد  اه و  ناسنا  هک 

يارب يرامیب  هب  التبا  ای  ندش و  حورجم  گرم ، رطخ  لامتحا  هک  دنوش  یم  هتشاگنا  نمیا  ینامز  وردوخ  هاگریمعت 
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هب دیاب  هتبلا  .دـناسرب  نییاپ  هجرد  هب  یلوبق  لباق  دـح  رد  دـننک  یم  راک  هاگتـسد  نآ  اب  ای  دنتـسه و  اه  نآ  ضرعم  رد  هک  ار  یناسک 
.درک هراشا  هاگتسد  هب  بیسآ  تسیز و  طیحم  هب  بیسآ  نوچمه  يرگید  دراوم 

رد دراوم  نیا  .دـنک  تیاـعر  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  يروما  تسا  يرورـض  دوخ  لغـش  رد  رتشیب  ینمیا  يارب  وردوخ  راـکریمعت 
، هدیدرگ غالبا  لاس 1387  رد  یعامتجا  روما  راک و  ترازو  طسوت  هک  هیلقن  طـیاسو  ياـه  هاـگریمعت  رد  ینمیا  یمومع  هماـن  نییآ 

نوناق هک  نیا  زا  لبق  ینمیا  دراوم  هکلب  دوش ، هتسیرگن  يروتـسد  تروص  هب  دیابن  دراوم  نیا  هب  هک  تسا  رکذ  لباق  .تسا  هدش  رکذ 
.دسر یم  ناراکریمعت  دوخ  هب  نآ  دوس  هک  تسا  ترورض  کی  دشاب 

: مینک یم  هراشا   (1) همان نییآ  مهم  دراوم  زا  یخرب  هب  همادا  رد 

.دشاب هتشاد  دوجو  اهوردوخ  فقوت  يارب  یفاک  ياضف  دیاب  هاگریمعت  لحم  رد  . 1

.دشاب هتشاد  دوجو  تایلمع  نارگراک و  ددرت  يارب  یفاک  ياضف  دیاب  وردوخ  فقوت  لحم  فارطا  رد  . 2

.تسا زاجم  وا  هدنیامن  ای  هاگریمعت  ریدم  هزاجا  اب  ًافرص  هاگریمعت  راک  هطوحم  هب  هقرفتم  دارفا  دورو  . 3
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دشاب زهجم  بسانم  قیرح  يافطا  مالعا و  لیاسو  هب  دیاب  اه  هاگریمعت  . 4

.تسا یمازلا  قیرح  يافطا  روظنم  هب  نش  ياه  لطس  هیبعت  وردوخ  تاعطق  يوشو  تسش  لحم  رد  . 5

اهنآ زا  یـشان  ياه  شزرل  نینچمه  دوجوم و  تالآ  نیـشام  اه و  هاگتـسد  نزو  لمحت  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  هاگریمعت  فک  . 6
.دشاب هتشاد  ار 

.دشاب نآ  رد  هدش  بصن  تازیهجت  وردوخ و  عون  اب  بسانتم  دیاب  هاگراک  فقس  . 7

.تسا عونمم  وردوخ  کی  يور  رب  یتاریمعت  فلتخم  تایلمع  نامزمه  ماجنا  . 8

.تسا زاجم  ینمیا  تاکن  تیاعر  اب  رهام و  دارفا  طسوت  ًافرص  وردوخ ، تاعطق  شیامزآ  میظنت و  ریمعت ، تایلمع  هیلک  ماجنا  . 9

رگیدـکی زا  صخـشم  یطوطخ  اب  دـیاب  یم  هقرفتم  دارفا  ای  نایرتشم و  روضح  تازیهجت و  بصن  فقوت ، ياه  لـحم  ددرت ، ریـسم  . 1
.ددرگ ازجم 

.تسا عونمم  راک  سابل  راک و  حوطس  رازبا و  وردوخ ، تاعطق  تفاظن  يارب  هدرشف  ياوه  زا  هدافتسا  . 11

یخوش هنارسدوخ و  راک ، اب  طبترم  ریغ  نمیا ، ان  لامعا  . 12
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.تسا عونمم  هاگراک  رد 

زین تدورب  دـض  ياه  شکتـسد  زا  بسانم  يدرف  تظافح  لیاسو  هب  زیهجت  رب  هوالع  دـیاب  زوسزاگ ، ياه  متـسیس  ناراـکریمعت  . 13
.دنیامن هدافتسا 

یصاصتخا تاررقم 

یکیناکم فلا )

بویعم هتـسکش و  هدوسرف ،  لمعتـسم ، تالآرازبا  زا  هدافتـسا  هدوب و  راک  عون  اب  بسانتم  دیاب  راک  شور  تازیهجت و  راک ، رازبا  . 1
.دشاب یم  عونمم 

هدافتـسا بسانم  یکیناکم  لیاسو  زا  دـیاب  نیگنـس  میجح و  تاعطق  ریاس  سکبریگ و  نیـشام ، روتوم  لاقتنا  ییاج و  هباـج  يارب  . 2
.دوش

لماک تیبثت  يارب  يزلف  كرخ  زا  هدافتسا  عورـش ، زا  لبق  ربالاب و  لیقثرج ، کج ، طسوت  ریمعت  دروم  وردوخ  ندرک  دنلب  زا  سپ  . 3
.تسا یمازلا  وردوخ 

.تسا عونمم  وردوخ  ندربالاب  يارب  اه  كرخ  کج و  عافترا  شیازفا  يارب  یفاضا  تاعطق  هنوگره  ندربراک  هب  . 4

نآ هتساوخان  طوقس  زا  بسانم  عافترا  رد  کج  هحفص  تیبثت  نمض  هک  دنشاب  یتازیهجت  ياراد  دیاب  ینوتس  کج  ياه  هاگتسد  . 5
.دروآ لمع  هب  يریگولج 
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زا راب ، هفاـضا  تروص  رد  هک  دـشاب  یمتـسیس  ياراد  هدوب و  کـج  ناوت  اـب  بساـنتم  دـیاب  کـج  يور  رب  هتفرگ  رارق  راـب  نازیم  . 6
.دروآ لمع  هب  تعنامم  هاگتسد  درکلمع 

نارگراک ریاس  عمجت  ددرت و  دراد و  ار  ینوتـس  کج  ریز  رد  روضح  قح  دشاب ، یم  وردوخ  ریمعت  لاح  رد  هک  يراکریمعت  طقف  . 7
.تسا عونمم  کج  ریز  رد 

.تسا عونمم  وردوخ  لخاد  ای  کج و  يور  رب  صخش  نتفرگ  رارق  ینوتس  ياه  کج  زا  هدافتسا  ماگنه  رد  . 8

.دربب نییاپ  الاب و  تخاونکی  تروص  هب  ار  وردوخ  هک  دوش  یحارط  يا  هنوگ  هب  دیاب  وردوخ  ربالاب  ياه  کج  عاونا  . 9

.دیدرگ نئمطم  کج  ریز  رد  دارفا  روضح  مدع  زا  دیاب  کج  هحفص  ندروآ  نییاپ  زا  لبق  . 10

هبرـض و تبوطر ، دیـشروخ ، رون  میقتـسم  شبات  ترارح ، زا  هک  دوش  يرادـهگن  یلحم  رد  یتسیاـب  رلوک  زاـگ  يواـح  لوسپک  . 11
.ددرگ تظفاحم  راشف 

.ددرگ هیلخت  ًالماک  هلول  لخاد  تخوس  یتسیاب  تخوس  ياه  هلول  ریمعت  ای  ندرک و  ادج  زا  لبق  . 12

.دریذپ تروص  نزخم  زاگ  لماک  هیلخت  زا  سپ  یتسیاب  زاگ  تخوس  نزاخم  يور  رب  یتاریمعت  تایلمع  هیلک  . 13
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سیورس هلاچ  ب )

.دشاب رادروخرب  یفاک  دید  زا  رگراک  هک  يوحن  هب  هدوب ، تباث  عون  زا  دیاب  سیورس  هلاچ  لخاد  ییانشور  . 1

.تسا یمازلا  سیورس  هلاچ  لخاد  هب  وردوخ  طوقس  زا  يریگولج  روظنم  هب  سیورس  هلاچ  هناهد  فارطا  رد  هناتسآ  بصن  . 2

.تسا عونمم  سیورس  هلاچ  لخاد  رد  راجفنا  لاعتشا و  لباق  داوم  ندادرارق  . 3

.دشاب سیورس  هلاچ  زا  ازجم  دیاب  اوه  روسرپمک  يریگرارق  لحم  . 4

دروخرب نآ  هندب  اب  وردوخ  ریز  رد  تکرح  ای  جورخ  دورو و  نامز  رد  رگراک  هک  دوش  یحارط  يروط  دیاب  سیورـس  هلاچ  داعبا  . 5
.دنکن

.دشاب بسانم  شوپرد  هب  زهجم  دیاب  سیورس  هلاچ  هناهد  . 6

.تسا یمازلا  سیورس  هلاچ  ولج  رد  وردوخ  فارحنا  زا  يریگولج  يارب  هنیآ  بصن  . 7

.دشاب هتخوس  نغور  لاقتنا  هلول  هیلخت و  ریش  ياراد  دیاب  نغور  هیلخت  نزخم  . 8
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يزاس يرطاب  ج )

هراشا

.ددرگ هدوزفا  يا  هرطق  تروص  هب  بآ و  هب  دیسا  دیاب  يرطاب  عیام  يزاس  هدامآ  ماگنه  يزاس  يرطاب  هاگراک  رد  . 1

.دوش هتفرگ  رظن  رد  بسانم  یعضوم  هیوهت  تسیاب  یم  يرطاب  بآ  هیهت  تهج  يزاس  يرطاب  هاگراک  رد  . 2

یفنم و بطق  ادـتبا  نآ ، زا  یـشان  تارطخ  زاگ و  عمجت  زا  یـشان  راجفنا  زا  يریگولج  روظنم  هب  يرطاب  ندرکادـج  ماـگنه  دـیاب  . 3
.ددرگ لصتم  یفنم  سپس  تبثم و  بطق  ادتبا  زین  بصن  ماگنه  ًانمض  .ددرگادج  تبثم  بطق  سپس 

رادروخرب یفاک  ماکحتـسا  زا  هدراو  تابرـض  لباقم  رد  مواقم و  یگدروخ  لباقم  رد  هب  دیاب  اهدیـسا  لاقتنا  يرادـهگن و  فورظ  . 4
.دشاب تاصخشم  بسچرب  ياراد  هدوب و 

.تسا عونمم  راجفنا  لاعتشا و  لباق  ياهزاگ  دوجو  لیلد  هب  يرطاب  ترواجم  رد  هلعش  ای  هقرج و  داجیا  . 5

.تسا عونمم  نآ  یفنم  تبثم و  ياه  بطق  هاتوک  لاصتا  يرارقرب  قیرط  زا  يرطاب  ژراش  نازیم  شیامزآ  . 6

تاررقم ریاس 

.تسا عونمم  ناونع  ره  تحت  هتسب  ياه  طیحم  رد  یقارتحا  ياهروتوم  نتشاذگ  نشور  . 7

101 ص :

وردوخ ناراکریمعت  بادآ  www.Ghaemiyeh.comماکحا و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


لخاد رد  درادناتـسا  ریغ  ياه  يراخب  زا  هدافتـسا  نینچمه  شیامرگ و  ناونع  هب  زاب  هلعـش  شتآ و  نتخورفا  تایناخد ، لامعتـسا  . 8
.تسا عونمم  هاگراک 

ظوفحم هبرـض  هقرج و  هلعـش ، ترارح ، زا  هک  دنوش  يرادهگن  یناکم  رد  دـیاب  لاعتـشا  لباق  داوم  رگید  نغور و  نیزنب ، فورظ  . 9
.دنشاب

.دشاب مواقم  ندش  خاروس  ای  نتسکش و  ترارح ، ربارب  رد  هدوب و  مکحتسم  هتسب و  رد  دیاب  لاعتشا  لباق  داوم  يرادهگن  فورظ  . 10

عونمم هاگراک  هراوید  فک و  راک و  سابل  ندـب ، ياضعا  وردوخ ، تاعطق  يوشو  تسـش  تهج  لاعتـشا  لباق  داوم  زا  هدافتـسا  . 11
.دشاب یم 

.دوش زیهجت  رثوم  نیمز  هب  لاصتا  متسیس  هب  دیاب  یکیرتکلا  تاسیسات  نینچمه  يزلف و  تازیهجت  لیاسو و  هیلک  هندب  . 12

.دومن مادقا  يرطاب  ياه  تسب  ندرکادج  هب  تبسن  یتسیاب  یکیناکم  یشاقن و  يراکفاص ، يراکشوج ، تایلمع  ماجنا  نامز  رد  . 13

.تسا عونمم  يراکشوج  ینمیا  لوصا  تیاعر  نودب  راجفنا  لاعتشا و  لباق  داوم  نزاخم  كاب و  يراکشوج  . 14
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.تسا عونمم  یطیارش  ره  تحت  اه  لوسپک  تالآریش  لاصتا  يارب  هریگ  ای  گنت  زا  هدافتسا  . 15

.دومن هدافتسا  راک  عون  اب  بسانتم  نمیا و  تازیهجت  زا  یتسیاب  وردوخ  یشک  یساش  يارب  . 16

.دشاب کناطیش  هب  زهجم  دیاب  راد  بالق  شک  یساش  ياه  هاگتسد  . 17

.دوشن هدنکارپ  طیحم  رد  گنر  تارذ  هک  يوحن  هب  دشاب ، یعضوم  هیوهت  بآ و  هدرپ  هب  زهجم  یتسیاب  گنر  قاتا  . 18

لباـق داوم  رگید  نیزنب و  زا  هدافتـسا  هدوب و  اـهزاگ  تاراـخب و  جورخ  يارب  رثوـم  هیوـهت  ياراد  یتسیاـب  يزود  هیور  هاـگراک  . 19
.تسا عونمم  بسچ  هدننک  قیقر  ناونع  هب  لاعتشا 

.دشاب يوق  راشف  عون  زا  دیاب  اه  شاوراک  رد  بآ  لاقتنا  ياه  گنلیش  . 20

.دشاب بآ  راشف  راک و  عون  اب  بسانتم  یتسیاب  راشف  تحت  بآ  ياه  گنلیش  تاقلعتم  هیلک  تسب و  . 21

نایرتشم يارب  تاناکما  ندرک  مهارف  .4

هاگریمعت رد  ار  یتاعاس  ابلاغ  دوخ  وردوخ  ریمعت  يارب  يرتشم  هک  تسا  نیا  وردوخ  راکریمعت  فنص  ياه  یگژیو  زا  یکی 
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دح ات  ار  اهنآ  يدـنمتیاضر  نازیم  ناـنآ ، روضح  يارب  یهاـفر  تاـناکما  ندروآ  مهارف  نیمه  هب  .دـشاب  هتـشاد  روضح  تسا  روبجم 
.دنراد يا  هژیو  هجوت  هتکن  نیا  هب  ایند  حطس  رد  زهجم  ياه  هاگریمعت  یخرب  لیلد ، نیمه  هب  دهد  یم  شیازفا  یهجوت  لباق 

تحارتسا نآ  رد  یتحار  هب  ار  تدم  نیا  يرتشم  ات  دشاب  مهارف  نایرتشم  نتـسشن  يارب  يزیمت  بسانم و  ناکم  هاگریمعت  رد  هک  نیا 
باتک و هیهت  اب  دوخ  هاگریمعت  رد  اه  هاگریمعت  یـضعب  یتح  .تسا  هاـگریمعت  بحاـص  بوخ  هقیلـس  ياـیوگ  لوقعم و  يرما  دـنک 

رظتنم درادـن و  یـصاخ  راـک  ـالمع  هک  یتـصرف  زا  يرتـشم  اـت  دـننک  یم  مهارف  ار  یطیارـش  صوصخم  يا  هسفق  رد  نا  نداد  درارق 
، ناتـساد ياه  باتک  اصوصخم  هاتوک  باذـج و  ياه  باتک  .تسا  یبسانم  راک  اعقاو  هک  دـنک  هدافتـسا  تسا ، دوخ  وردوخ  لیوحت 

یم رپ  ار  يرتشم  روضح  تاظحل  نویزیولت  ندادرارق  اب  اه  هاگزیمعت  یخرب  نینچمه  .تسا  رثؤم  رایـسب  یمومع ، تانالعا  یبهذم و 
.دننک

زین نایرتشم و  هدافتـسا  تهج  زامن  يادا  يارب  یبسانم  ناکم  دوجو  نینچمه  یتشادـهب و  سیورـس  نوچمه  رگید  تاناکما  نتـشاد 
ياه ناکم  هدیدنسپ  رایسب  ياه  هتسیاب  هلمج  زا  دننک ، یم  راک  هاگریمعت  رد  هک  يدارفا  هدافتسا 

104 ص :
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.تسا وردوخ  ریمعت 

فرـص اب  ناوت  یم  تسین و  هنوگ  نیا  هک  یلاح  رد  دوش ؛ فرـص  دیاب  يدایز  هنیزه  دراوم  نیا  نیمات  يارب  دننک  یم  نامگ  یـضعب 
هنیزه نایرتشم ، نتـسشن  يارب  زیمت  یلدنـص  دنچ  ای  شرف  کی  نداد  رارق  دـیدرت  یب  .درک  هیهت  ار  تاناکما  نیا  زا  یخرب  مک  هنیزه 

نآ هب  يرتشم  هاگن  رب  یتبثم  رثا  دنک ، یم  تیـصخش  ساسحا  يرتشم  هک  نیا  لیلد  هب  یناور ، رظن  زا  هک  نیا  نمـض  درادن ؛ ینادنچ 
.دزاس یم  مهارف  هاگریمعت  نآ  هب  ار  رت  شیب  يرتشم  بذج  هنیمز  مادقا  نیا  عقاو  رد  دراد و  هاگریمعت 

105 ص :
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یکدی مزاول  شورف  ياه  هتسیاب  مراهچ : لصف 

هراشا

تاروتـسد هک  تسا  مزال  دنـشورف ؛ یم  مه  ار  نیـشام  یکدـی  مزاول  دوخ  هزاـغم  رد  وردوخ ، ناراـک  ریمعت  یخرب  هک  ییاـج  نآ  زا 
رکذ تسا ، ناشیا  يالتبا  دروم  هک  ار  لئاسم  یخرب  رـصتخم ، تروص  هب  همادا  رد  .دننک  تیاعر  ار  هلماعم  شورف و  دـیرخ و  یعرش 

.دنک هعجارم  تالماعم  ماکحا  شخب  دوخ  دیلقت  عجرم  هلاسر  هب  صخش  ره  تسا  مزال  رتشیب  یهاگآ  يارب  .مینک  یم 

هلماعم ماکحا  يریگدای 

هراشا

ناسنا هک  یلئاسم  دیلقت ، ماظع  عجارم  همه  رظن  قبط 

107 ص :
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شورف دـیرخ و  هلماعم و  ماکحا  زا  تسا  مزال  یکدـی  مزاول  هدنـشورف  سپ   (1) .دریگب دای  تسا  بجاو  دراد ؛ جایتحا  اـهنآ  هب  ًاـبلاغ 
ياه هصخشم  ریاس  یـشورف و  نارگ  ابر ، رد  ندیتلغ  زا  زیهرپ  فاصنا و  تیاعر  موزل  ترورـض ، نیا  لیلد  .دشاب  هاگآ  یکدی  مزاول 

.تسا سانلا  قح 

یکدی مزاول  شورف  تامرحم 

هراشا

هب یکدـی  مزاول  شورف  دـیرخ و  رد  هتکن  نیا  دـیآ و  یم  باسح  هب  نآ  تامرحم  ءزج  يرتشم  نداد  بیرف  هلماعم ، رد  یلک  روط  هب 
: مینک یم  هراشا  رصتخم  تروص  هب  نآ  زا  يدراوم  هب  ًالیذ  هک  دبای  یم  ققحت  هنوگدنچ 

اه نتراک  رد  بویعم  ای  بارخ  سانجا  نداد  رارق 

تکرب ندش  مک  نآ  ياه  دمایپ  زا  یکی  دیدرت  یب  هک  تسا  هلماعم " رد  شغ   " تسا مارح  شورف  دـیرخرد و  هک  يدراوم  هلمج  زا 
: دندومرف هلماعم  رد  شغ  شهوکن  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  لص  ) مالسا ربمایپ  .تسا  ناسنا  قزر 

هب ار  وا  ددنب و  یم  ار  وا  شاعم  هار  درب و  یم  ار  وا  ِيزور  تکرب  دنوادخ  دنک ؛ شغ  ناناملـسم  اب  هلماعم  رد  هک  یـسک  تسین  ام  زا 
(2) .دنک یم  راذگاو  شدوخ 

108 ص :

ص 24. ج 1 ، عجارم ،)  ) لئاسملا حیضوت  - 1
ص 200. ج 2 ، نامه ، - 2

وردوخ ناراکریمعت  بادآ  www.Ghaemiyeh.comماکحا و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 122 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14720/AKS BARNAMEH/#content_note_108_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14720/AKS BARNAMEH/#content_note_108_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا دراد ، دوجو  الاک  رد  هک  ار  یبیع  هدنـشورف  هک  نیا  يرتشم و  نداد  بیرف  ینعی  شغ ،" : " تسا هدمآ  هلماعم  رد  شغ  فیرعت  رد 
(1) .درخب وا  زا  تمیق  نیا  هب  ار  سنج  دوبن  رضاح  تسناد ، یم  ار  بیع  نآ  يرتشم  رگا  هک  يوحن  هب  دنک ؛ یفخم  يرتشم 

: مینک یم  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  یقیداصم  هلماعم  رد  شغ  یکدی ، مزاول  شورف  رد 

.نتراک کی  رد  بویعم  ای  بارخ  سانجا  نداد  رارق  لثم  رگید ؛ زیچ  ای  دب  سنج  اب  بوخ  سنج  ندرک  طولخم  فلا )

عقاو هک  یتروص  رد  سانجا ، يوکین  نداد  هولج  نآ و  تکرـش  كرام و  ندرک  ضوع  لـثم  عقاو ؛ فـالخ  رب  سنج  ندـنایامن  ب )
اب ار  یـسانجا  ای  تیفیکاب و  مزاول  ياـج  هب  ار  بوغرماـن  ساـنجا  زا  یکدـی  مزاول  ناگدنـشورف  زا  یخرب  .دـشابن  هنوگ  نیا  ساـنجا 

.ددرگ یم  ررضتم  رادیرخ  دیدرت  یب  تروص ، نیا  رد  هک  دنشورف  یم  ربتعم  كرام  اب  سانجا  مان  هب  ربتعم  ریغ  ًاعقاو  ياه  كرام 

.دشاب ربتعم  ریغ  هک  یتروص  رد  ربتعم  نیوانع  اب  یکدی  مزاول  شورف  الثم  ندرک ؛ دومناو  رگید  تروص  هب  ار  سنج  ج )

نآ بیع  نتشاد  هگن  یفخم  بویعم و  يالاک  شورف  د )

109 ص :

ص 15. ج 3 ، هیهقفلا ، ظافلألا  تاحلطصملا و  مجعم  - 1

وردوخ ناراکریمعت  بادآ  www.Ghaemiyeh.comماکحا و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 123 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14720/AKS BARNAMEH/#content_note_109_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دشورفب تیفیک  اب  سنج  تمیق  هب  دراد ، يرت  نییاپ  تیفیک  هک  ار  یسنج  الثم  ملاس ؛ مسا  هب  بویعم  يالاک  نتخورف  سانجا و 

رارق نایز  ررـض و  دروم  هدروخ و  بیرف  هدـش و  شغ  وا  هب  تبـسن  هلماعم  رد  هک  يرتشم  دـیلقت ، ماـظع  عجارم  رثکا  رظن  قبط  هتکن :
(2) .دریگب سپ  هدنشورف  زا  ار  توافتلا  هب  ام  ای  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  دشاب ، هتفرگ 

: دومرف يو  هب  ترضح  نآ  دمآ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دزن  یشورف  درآ  يزور  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

رد دشاب ، هتـشادن  یلام  رگا  دروخ و  دهاوخ  بیرف  شدوخ  لام  رد  اعطق  دهد  بیرف  ار  مدرم  سکره  نداد ! بیرف  شغ و  زا  زیهرپب 
(3) .دروخ یم  بیرف  شا  هداوناخ 

یتقرس یکدی  مزاول  شورف 

هتـشاد ملع  سنج  ندوب  يدزد  هب  هدنـشورف ، ای  رادـیرخ  رگا  .تسا  یبصغ " یتقرـس و  سانجا  شورف  دـیرخ و  ، " تامرحم زا  یکی 
دیاب درخب ، ار  نآ  یسک  رگا  دنک و  فرصت  نآ  رد  دناوت  یمن  مادک  چیه  تسا و  لطاب  هلماعم  دنشاب 

110 ص :

.هدمآ ج 2 ص 200  عجارم )  ) لئاسملا حیضوت  رد  یناتسیس  هللا  تیآ  ياوتف  تمسق  رد  يدنب  میسقت  نیا  - 1
نامه ص 242 - 2

ص 46. ج 10 ، ثیدحلاراد ، یفاک  - 3
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(1) .دنک لمع  عرش  مکاح  روتسد  هب  دیاب  دسانش ، یمن  ار  شا  یلصا  بحاص  رگا  دنادرگرب و  شا  یلصا  بحاص  هب  ار  نآ 

: دندومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

(2) .تسا کیرش  نآ  هانگ  گنن و  رد  دنک ، يرادیرخ  ار  نآ  دراد و  ملع  یلام  ندوب  یتقرس  هب  هک  یسک 

يدزد هک  دـنک  قیقحت  تسا  مزال  اـیآ  و  دراد ؟ یمکح  هچ  درک ، کـش  نآ  ندوب  يدزد  هب  یـسنج  دـیرخ  زا  دـعب  یـسک  رگا  س :
؟ هن ای  تسا 

مزال قیقحت  دشابن ، یتالابم  یب  درف  هدنـشورف  رگا  (3)و  درادن یعنام  شورف  دـیرخ و  دـیرادن ، ندوب  يدزد  هب  نیقی  هک  ینامز  ات  ج :
(4) .تسین

قاچاق یکدی  مزاول  شورف 

یم زین  وردوخ  یکدـی  مزاول  .تسا  روشک  داصتقا  هب  هبرـض  رد  مهم  لماوع  زا  یکی  هراومه  نآ  شورف  دـیرخ و  و  ـالاک " قاـچاق  "

.دراد نایرج  مه  یکدی  مزاول  وردوخ و  سانجا  دروم  رد  قاچاق  يالاک  یعرش  مکح  دریگ و  رارق  قاچاق  سانجا  ءزج  دناوت 

111 ص :

ص 210. ج 2 ، عجارم ،)   ) لئاسملا حیضوت  - 1
ص 268. ج10 ، ثیدحلاراد ، یفاک  لوصا  - 2

.95  / 3  / 11 یناتسیس ، هللا  تیآ  95 و   / 3  / 12 يربهر ، مظعم  ماقم  زا  اتفتسا  - 3
.15/1/95 مراکم ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 4
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؟ تسیچ الاک  قاچاق  یلک  مکح  س :

یلک روط  هب  .تسین  زیاج  نآ  زا  هدافتـسا  تسا و  مارح  یعرـش  رظن  زا  نآ  شورف  دیرخ و  هتـسناد ، قاچاق  نوناق  هک  ار  يزیچره  ج :
اما تسا ؛ مارح  یعرـش  رظن  زا  مه  هدوب و  ینوناق  عونمم  الاک  نآ  لصا  مه  تقو  کی  دوش : یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  قاچاق  يـالاک 

قاچاق سنج  یسک  تسا و  هدشن  یط  نآ  دورو  يارب  یکرمگ  تافیرـشت  یلو  تسین ؛ ینوناق  ای  یعرـش  عونمم  الاک  نآ  تقو  کی 
اما .دراد  لاکشا  دوش ؛ یم  نکش  نوناق  یچقاچاق و  هب  کمک  ام  راک  تسا و  قاچاق  مینادب  هک  ییالاک  دیرخ  اج  نیا  رد  .دروآ  یم 

.درادن یلاکشا  ششورف  دیرخ و  دشابن ؛ ینوناق  ای  یعرش  عونمم  مه  الاک  نیا  لصا  دشابن و  وا  هب  کمک  راک  نیا  رگا 

؟ دراد یمکح  هچ  ششورف  دیرخ و  هن ؛ ای  تسا  قاچاق  دنشورف  یم  هک  ار  ییالاک  میراد  کش  هک  یتروص  رد  س :

نیا شورف  دـیرخ و  زا  تلود  هک  یتروص  رد  (1) و  .درادن لاکـشا  هن ، ای  تسه  قاچاق  دیراد  کش  هک  ییالاک  شورف  دـیرخ و  ج :
(3) .دنهد یمن  هزاجا  ناشیا  دشاب ، نیناوق  فالخ  رب  رگا  یلو  ؛(2)  درادن یعنام  دروآ ، یمن  لمع  هب  یتعنامم  رازاب  رد  سانجا 

112 ص :

.95  / 3  / 13 يربهر ، مظعم  ماقم  زا  اتفتسا  - 1
.95  / 3  / 13 مراکم ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 2

.95  / 3  / 11 یناتسیس ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 3
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( مود تسد  يرتشم ( زا  هدناماج  سانجا  شورف 

یم زین  ار  نیـشام  یکدـی  مزاول  دوـخ  هاـگریمعت  رد  هک  یناـسک  اـصوصخم  یکدـی ، مزاوـل  ناگدنـشورف  يارب  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
نآ هب  رگید  هلیـسو  نابحاص  دـنام و  یم  اج  هب  يرتشم  زا  لـئاسو  یـضعب  تاـقوا  زا  یهاـگ  هک  تسا  نیا  دـیآ ؛ یم  شیپ  دنـشورف ،

بحاص فیلکت  هک  تسا  نآ  صخـشم  لاؤس  .دنتـسه  یلام  شزرا  ياراد  لـئاسو  نآ  هک  یلاـح  رد  دـننک ؛ یمن  هعجارم  هاـگریمعت 
: دییامرف تیانع  لیذ  باوج  لاؤس و  هب  هنیمز  نیا  رد  تسیچ ؟ لیاسو  نیا  ربارب  رد  هاگریمعت 

یمادـقا چـیه  نآ  نتفرگ  لیوحت  يارب  دـشاب و  یم  راکریمعت  دزن  رد  ریمعت  تهج  شیپ  اه  تّدـم  زا  هک  نارگید  ساـنجا  مکح  س :
؟ تخورف ار  لئاسو  نآ  ناوت  یم  ایآ  تسیچ ؛ تسا ، هدشن 

شنابحاص ندرک  ادیپ  زا  هاگره  دنک ؛ قیقحت  دیاب  دسانش ، یمن  رگا  دنادرگرب و  اهنآ  هب  دیاب  دسانـش ، یم  ار  شنابحاص  هچنانچ  ج :
(1) .دهدب ریقف  هب  ار  نآ  تمیق  دشورفب و  ار  نآ  دناوت  یم  ددرگ ، سویأم 

يرگ هلیح  يارب  دامتعا  بلج 

ار يرتشم  دامتعا  هک  نیا  يارب  ناگدنشورف  زا  یضعب 

113 ص :

ص 405. ج 2 ، مراکم ،)  ) دیدج تائاتفتسا  - 1
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اه هاگـشورف  لومعم  خرن  ریز  یتمیق  هب  تسا  تباث  شتمیق  اج  همه  هک  ناوارف  فرـصم  ياراد  کچوک و  سنج  کـی  دـننک ، بلج 
دامتعا بلج  زا  دعب  هدنـشورف  یلو  دنـشورف ؛ یم  هنافـصنم  ار  شـسانجا  مامت  هاگـشورف  نیا  هک  دـنک  نامگ  يرتشم  ات  دنـشورف  یم 
يرتشم ررـض  ثعاب  رگا  راک  نیا  .دـشورف  یم  يرتشم  هب  لومعم  زا  رتالاب  رایـسب  یتمیق  اب  ار  مالقا  یخرب  اـی  ساـنجا  رگید  يرتشم ،

یــشورف نارگ  قادـصم  دـشورفب ، هدـش  نـییعت  دوـس  هزادـنا  زا  شیب  دــشاب و  تاررقم  فـالخ  رب  رگا  مود  سنج  تـمیق  ددرگ و 
(1) .تسا

تسردان تروشم 

هب ار  دوخ  يرتشم ، ات  تسین  ریمعت  لـباق  سنج  نیا  هک  دـیوگب  وا  هب  غورد  اـب  ـالثم  دـهدب ؛ طـلغ  تروشم  يرتشم  هب  هدنـشورف  رگا 
مارح یلمع  دـیدرت  یب  هک  تسا  يرتـشم  نداد  بیرف  دراوـم  زا  زین  نیا  درخب ؛ وا  زا  ار  سنج  نآ  .دـنیبب و  روـبجم  وـن  سنج  دـیرخ 

.تسا

: دندومرف ناناملسم  نداد  بیرف  تمذم  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ 

اریز دوش ؛ یم  روشحم  دوهی  اب  تمایق  زور  رد  تسین و  ام  زا  دهد ، بیرف  شورف  دیرخ و  رد  ار  یناملسم  هک  یسک 

114 ص :

.14/1/95 مراکم ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 1
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(1) .تسین ناملسم  دهد ، بیرف  ار  مدرم  هک  یسک  دیدرت  نودب 

شورف زا  دعب  هلماعم ) ندز  مهرب   ) یکدی مزاول  نداد  سپ 

هراشا

مزاول رادیرخ  هدنشورف و  هلمج  زا  الاک ؛ ره  هدنـشورف  رادیرخ و  دنیوگ ؛ خسف » رایخ   » ار هلماعم  ندز  مه  هب  قح  یهقف  حالطـصا  رد 
: دننک خسف  ار  هلماعم  دنناوت  یم  دروم  دنچ  رد  یکدی 

( نبغ رایخ   ) ندش ررضتم 

نیا رد  دـنادن ؛ ار  تمیق  درخب و  نآ  زا  رتـشیب  هب  اـی  دـشورفب  سنج ) تمیق  ) نمث زا  رتـمک  هب  ار  ـالاک  هلماـعم  فرط  ود  زا  یکی  رگا 
.دنیوگ یم  نبغ " رایخ   " نآ هب  هک   (2) دراد هلماعم  خسف  قح  تسا ،) هدرک  ررض  هک  نآ   ) نوبغم تروص 

هچنانچ درخب ؛ رت  نارگ  نآ  یلومعم  تمیق  زا  ار  سنج  دـنک و  تلفغ  هلماعم  عقوم  رد  ای  دـنادن ، ار  سنج  تمیق  رادـیرخ  رگا  هتکن :
مه هب  ار  هلماـعم  دـناوت  یم  دـنهد ؛ یم  تیّمها  نآ  يداـیز  یمک و  هب  دـنناد و  یم  نوـبغم  ار  وا  مدرم  هـک  هدـیرخ  نارگ  يردـق  هـب 

(3) .دنزب

115 ص :

ص607. یگیرردنب ،) همجرت   ) لامعألا باقع  لامعألا و  باوث  - 1
ص 397. ج 2 ، همجرت ،)  ) هلیسولا ریرحت  - 2
ص 241. ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - 3
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هعطق ندوب  بویعم 

مزاول يرتشم  الثم  ؛(1)  دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دـناوت  یم  ینعی  دراد ؛ بیع  رایخ  رادـیرخ  دـشاب ، بویعم  هدـش  هتخورف  يالاک  هاگره 
تسا هدوب  بویعم  الاک  نیا  هک  دوش  یم  هجوتم  دعب  تسا و  هدیرخ  ار  یکدی 

: دز مه  رب  ار  هلماعم  ناوت  یمن  هک  يدراوم  هتکن :

: دریگب تمیق  توافت  ای  دنزب  مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یمن  دراد ، یبیع  لام  دمهفب  رادیرخ  رگا  تروص  راهچ  رد 

؛ دنادب ار  لام  بیع  ندیرخ ، عقوم  هک  نآ  . 1

؛ دوش یضار  لام  بیع  هب  . 2

؛" مریگ یمن  مه  تمیق  توافت  مهد و  یمن  سپ  دشاب ، هتشاد  زین  یبیع  لام  رگا  : " دیوگب هلماعم  تقو  رد  . 3

ار لام  دیوگب : دنک و  نیعم  ار  یبیع  رگا  یلو  مشورف ؛" یم  دراد  هک  یبیع  ره  اب  ار  لام  نیا  : " دـیوگب هلماعم  تقو  رد  هدنـشورف  . 4
سپ ار  لام  هدرکن ؛ نیعم  هدنـشورف  هک  یبیع  يارب  دناوت  یم  رادـیرخ  دراد ؛ مه  يرگید  بیع  دوش  مولعم  مشورف و  یم  بیع  نیا  اب 

(2) .دریگب توافت  ای  دهد 

116 ص :

ص 238. نامه ، - 1

ص 246. نامه ، - 2
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نیشام يور  نتسب  زا  دعب  هعطق  بیع  ندش  مولعم 

نیا رد  ایآ  .دوش  یم  مولعم  بیع  نآ  وردوخ  يور  نتسب  دیرخ و  زا  دعب  الومعم )  ) دنشاب هتـشاد  یبیع  رگا  نیـشام  یکدی  مزاول  س :
؟ تسا رایخ  عنام  وردوخ ) يور  نتسب   ) فرصت نیا  ای  دراد  بیع " رایخ   " يرتشم ضرف ،

زا عناـم  یفرـصت  نینچ  دراد و  بیع  راـیخ  يرتـشم  دوش ؛ یمن  مولعم  نیـشام  يور  نتـسب  نودـب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  بیع  رگا  ج :
(1) .تسین بیع  رایخ 

( لالح دوسرادقم   ) دوس رد  فاصنا 

دیاب یکدـی  مزاول  هدنـشورف  ینعی  تسا ؛ فاصنا "  " تیاـعر دوش ؛ یم  ناـسنا  بسک  رد  تکرب  شیازفا  ثعاـب  هک  یلماوع  زا  یکی 
.دهدن شیازفا  ار  تمیق  یلقع ، ینوناق و  دح  زا  شیب  دشورفب و  نیعم  دوس  رادقم  هب  ار  سنج 

رتالاب دصرد  الثم 11   ) هدرک نییعت  ار  یـصاخ  خرن  یمالـسا  تلود  هـک  یتروـص  رد  ـالاک ، شورف  رد  نـتفرگ  دوـس  یهقف ، رظن  زا 
ملظ فاحجا و  دـح  هب  تمیق  شیازفا  هک  ینامز  ات  تروص ؛ نیا  ریغ  رد  دوش ؛ لمع  لکـش  ناـمه  هب  دـیاب  دـیرخ ) تمیق  هب  تبـسن 

قفاوت هب  هتبلا  نیا ، تسا و  لاکشاالب  دسرن ؛

117 ص :

.28/2/95 یناتسیس ، هللا  تیآ  مراکم و  هللا  تیآ  يربهر ؛ مظعم  ماقم  زا  اتفتسا  - 1
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.تسا یشورف  نارگ  تسا ؛ هدرک  مولعم  تاررقم  هک  یفراعتم  دح  زا  شیب  الاک  شورف  یلو  دراد ، یگتسب  نیفرط  تیاضر  و 

زا نم  يارب  سنج  نیا  دوس  دیوگب ؛ غورد  هب  الثم  دهد ؛ بیرف  ار  وا  دیوگب و  غورد  يرتشم  هب  شورف  ماگنه  هدنشورف  رگا  نینچمه 
.تسا هدش  مارح  راک  بکترم  دهد ، بیرف  ار  وا  مالک  نیا  اب  تسین و  رتشیب  ناموت  رازه   5

( یتناراگ شورف ( زا  سپ  تنامض 

هراشا

دوش یم  دهعتم  دوخ  لوصحم  لباقم  رد  تامدخ ، هدنهد  هئارا  تکرش  ای  صخش  هک  تسانعم  نیا  هب  همان " تنامض   " ای یتناراگ " "

نامز ات  یغلبم  تخادرپ  ای  الاک  ضیوعت  اـی  ریمعت  هب  نیعم ) تدـم  اـت  هلیـسو  ندـنام  ملاـس  رب  ینبم   ) دوخ ياـعدا  ضقن  تروص  رد 
(1) دش دهاوخ  رضاح  صخشم 

ایآ دـید ، الاک  رد  یبیع  هلماعم  زا  سپ  يرتشم  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ضیوعت  ریمعت و  یتناراگ )  ) نیمـضت طقف  هلماعم ، رد  رگا  س :
؟ دراد ار  هلماعم  ندز ) مهرب  ) خسف قح  يرتشم 

رد الاک  رگا  ینعی  یتناراگ ، دوش و  یم  دـقعنم  الاک  تحـص  ساسا  رب  هلماعم  ینعی  تسالاک ؛ ندوب  ملاس  هلماـعم  ینمـض  طرـش  ج :
تنامض رد  هک  ینیعم  نامز  تدم 

118 ص :

.همان تنامض  ایدپ ، یکیو  - 1
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.دوش ریمعت  ای  ضیوعت  هطوبرم  تکرش  طسوت  دش ؛ يداریا  ای  صقن  راچد  هدرک  دهعت  هدنشورف  ای  هدش  دیق  همان 

(1) .دراد خسف  قح  رادیرخ  هدوب ؛ بویعم  لوا  زا  الاک  رگا  نیاربانب 

الاک دوش  مولعم  هچنانچ  دوش ؛ یم  نایامن  دـشاب ، هتـشاد  یبیع  رگا  نیـشام ، يور  هیبعت  زا  دـعب  وردوخ ، یکدـی  مزاول  هک  اج  نآ  زا 
سنج ناونع  هب  ار  سنج  هدنـشورف  اریز  دریذپب ؛ دـیاب  هدنـشورف  دـشاب ؛ هتـشادن  هچ  دـشاب و  هتـشاد  یتناراگ  سنج  هچ  هدوب  بویعم 
مزاول هدنـشورف  راکریمعت و  نیب  الومعم  دراوم  نیا  رد  هتبلا  .تسا  هدرک  تخادرپ  ملاس  سنج  تباب  ار  غلبم  يرتشم  هتخورف و  ملاـس 

هدنـشورف هب  یتـقو  يرتـشم  تسا و  هعطق  زا  بیع  دوش  یم  یعدـم  راـکریمعت  هک  تروص  نیا  هب  دوش ؛ یم  داـجیا  یفـالتخا  یکدـی 
نیا رد  .تسا  هدوب  وردوخ  يور  رب  راکریمعت  طسوت  سنج  نتـسب  هوحن  زا  بیع  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دنک  یم  هعجارم  یکدـی  مزاول 

ار بیع  عفر  هنیزه  دـیاب  يو  تسا ، هدوب  وردوخ ) راکریمعت  ای  ـالاک  هدنـشورف   ) فرط مادـک  زا  سنج  بیع  دوش  مولعم  رگا  دراوم ،
.دریذپب

119 ص :

.95  / 2  / 27 یفاص ، هللا  تیآ  و  مراکم ، هللا  تیآ  زا  اتفتسا  - 1
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( تناسروپ ) ناراکریمعت هب  سانجا  شورف  زا  هلصاح  دوس  زا  يدصرد  تخادرپ 

تخادرپ مدـع  تهج  هب  اـّما  مراد ؛ لاغتـشا  لـیبموتا  یکدـی  تاـعطق  یگدنـشورف  هب  لاـس  تـسیب  کـیدزن  هـک  متـسه  یبساـک  س :
دروم رد  ار  دوخ  كرابم  رظن  مراد  اعدتـسا  یلاع  ترـضح  زا  .ما  هدـش  يا  هدـیدع  یلام  تالکـشم  راچد  ناراکریمعت  هب  تناسروپ 

ناگدنشورف قافّتا  هب  بیرق  هک  تسا  رکذ  لباق   ) دییامرفب مالعا  ناراکریمعت  هب  سانجا  شورف  زا  هلصاح  دوس  زا  يدصرد  تخادرپ 
رب ینبم  يا  هدش  نییعت  لبق  زا  دادرارق  تارادا ، اه و  نامزاس  اه ، تکرـش  دیرخ  نارظان  ناراکریمعت و  زا  ّمعا  ناگدننک ، فرـصم  و 

بجوم رما  نیا  دنا ) هدومن  میظنت  يو  هب  هدنـشورف  يوس  زا  یغلبم  تخادرپ  دیرخ و  رظان  ای  راکریمعت  يوس  زا  روتکاف  تسیل و  هّیهت 
هب تناسروپ  ناونع  هب  یلایر  نونکات  نآ  یعرـش  ههبـش  زا  فوخ  ّتلع  هب  اریز  هدـش ؛ ریقح  بسک  رد  دوکر  دـح و  زا  شیب  يداسک 

.ما هدرکن  تخادرپ  يدحا 

يزیچ هک  نآ  یب  دنک ؛ راذگاو  هطساو  هب  ار  دوخ  يداع  عفانم  زا  يرادقم  هدنشورف  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  امـش  راک  نیا  ج :
هطـساو هب  ار  عفانم  دصرد  هد  زا  یتمـسق  دروم  نیا  رد  یلو  دنـشورف ؛ یم  دصرد  هد  اب  الومعم  ار  سنج  الثم  دـیازفیب ؛ سنج  غلبم  رب 

نیغورد روتکاف  میظنت  اّما  دننک و  یم  راذگاو 

120 ص :
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(1) .تسا قزار  دنوادخ  تسا و  مارح  غلبم ، رب  هفاضا  اب 

هیسن تروص  هب  یکدی  مزاول  شورف 

زا ار  لوپ  سنج و  دـنناوت  یم  هدنـشورف  رادـیرخ و  هلماـعم ، زا  دـعب  دـشورفب  دـقن  ار  یـسنج  وردوخ ، یکدـی  مزاوـل  هدنـشورف  رگا 
دنهد و تروص  ار  هلماعم  هدنـشورف  رادـیرخ و  رگا  یلو  تسا ؛ يدـقن " ، " هلماعم نیا  هک  دـنریگب  لیوحت  هدومن و  هبلاطم  رگیدـکی 
" هیسن  " هلماعم هلماعم ، نیا  هب  دوش ؛ تخادرپ  يرگید  تقو  رد  لوپ  هک  دننک  قفاوت  اما  دهد ؛ لیوحت  عقوم  نامه  ار  سنج  هدنـشورف 

.دنیوگ یم 

: مینک یم  هراشا  نآ  زا  دروم  دنچ  هب  هک  دراد  دوجو  یماکحا  یکدی  مزاول  رد  هیسن  هلماعم  هنیمز  رد 

مهد یم  ار  شلوپ  ادعب  دیوگب  دشورفب و  ار  یکدی  مزاول  رگا  سپ ، .دشاب  مولعم  الماک  لوپ  تخادرپ  تدم  دیاب  هیسن  هلماعم  رد  . 1
(2) .تسا لطاب  هلماعم  هدشن ، مولعم  الماک  تدم  نوچ 

زا ار  نآ  ضوع  دناوت  یمن  دنا ، هتشاذگ  رارق  هک  یتدم  ندش  مامت  زا  شیپ  دشورفب ، هیسن  ار  یـسنج  یکدی  مزاول  هدنـشورف  رگا  . 2
رادیرخ رگا  یلو  دیامن ؛ هبلاطم  رادیرخ 

121 ص :

ص 178. ج 1 ، مراکم ،)  ) دیدج تائاتفتسا  - 1
هلئسم 2105. ص 230 ، ج 2 ، ؛) عجارم  ) لئاسملا حیضوت  - 2
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(1) .دنک هبلاطم  وا  هثرو  زا  دراد  هک  ار  یبلط  تدم ، ندش  مامت  زا  شیپ  دناوت  یم  هدنشورف  دشاب ، هتشاد  لام  شدوخ  زا  دریمب و 

زا ار  نآ  ضوع  دناوت  یم  دنا ، هتـشاذگ  رارق  هک  یتدم  ندش  مامت  زا  دعب  دشورفب ، هیـسن  ار  یـسنج  یکدـی  مزاول  هدنـشورف  رگا  . 3
ار هلماعم  دناوت ، یم  دشاب  دوجوم  وا  لام  نیع  رگا  دنهد و  تلهم  وا  هب  دیاب  دزادرپب ، دناوتن  رادیرخ  رگا  یلو  دیامن ؛ هبلاطم  رادیرخ 

(2) .دریگب سپ  ار  دوخ  لام  دنزب و  مه  رب 

هلماعم دیوگن  وا  هب  ار  نآ  تمیق  دشورفب و  هیسن  ار  یـسنج  دناد ، یمن  ار  سنج  تمیق  هک  یـسک  هب  یکدی ، مزاول  هدنـشورف  رگا  . 4
ار یـسنج  دیوگب : الثم  دنک ؛ باسح  رت  نارگ  دشورفب و  هیـسن  دناد ، یم  ار  سنج  يدـقن  تمیق  هک  یـسک  هب  رگا  یلو  تسا ؛ لطاب 

(3) .درادن لاکشا  دنک ، لوبق  وا  منک و  یم  باسح  رت  نارگ  مشورف  یم  دقن  هک  یتمیق  زا  مهد 10 % یم  هیسن  وت  هب  هک 

زا دعب  الثم  هچنانچ  تسا ؛ هداد  رارق  یتدم  نآ  لوپ  نتفرگ  يارب  هتخورف و  هیسن  هک  ار  یسنج  هدنشورف  رگا  . 5
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(1) .درادن لاکشا  دریگب ، دقن  ار  هیقب  دنک و  مک  ار  دوخ  بلط  زا  يرادقم  تدم ، فصن  تشذگ 

هیصوت دنچ 

دیرخ ماگنه  رد  يرتشم  نداد  یهاگآ 

هلمج زا  هلیسو و  دیرخ  عقوم  ار  يرتشم  هک  تسا  نیا  یکدی  مزاول  ناگدنشورف  ًاقادصم  ناگدنشورف و  هدیدنـسپ  ياه  راک  زا  یکی 
اب یکدـی  مزاول  هدنـشورف  رگا  .دـننک  نایب  يرتشم  يارب  تقادـص  اب  ار  نآ  دراد  یبیع  الاک  رگا  الثم  دـننک ؛ ییامنهار  یکدـی  مزاول 

.دروآ یم  شیپ  شیارب  ار  تحلصم  ریخ و  مه  لاعتم  دنوادخ  تفص ، نیا  لیلد  هب  دهدب  تروشم  يرتشم  هب  یهاوخریخ 

لخاد دیلوت  ياهالاک  شورف  دیرخ و 

هک نیا  تسا و  یلخاد " تادیلوت  زا  تیامح  ، " دشاب هتـشاد  هجوت  نآ  هب  یکدی  مزاول  هدنـشورف  تسا  هتـسیاش  هک  يدراوم  زا  یکی 
یلخاد سانجا  دـیرخ  هرابرد  زین  اه  رادـیرخ  هب  نآ  رب  هوالع  دـیامن و  نیماـت  یلخاد  تادـیلوت  زا  ار  شا  هزاـغم  ساـنجا  دـنک  یعس 

سانجا فرصم  هب  ار  نانآ  دهد و  هرواشم 

123 ص :

هلئسم 2109. نامه ، - 1
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: دندومرف یلخاد  سانجا  فرصم  موزل  هراب  رد  يربهر  مظعم  ماقم  .دنک  قیوشت  یلخاد 

داصتقا يزاس  مواقم  يارب  ترورـض  کی  یلخاد  سنج  دـیرخ  مینک  یم  ضرع  اما  تسا ؛ مارح  یجراـخ  سنج  دـیرخ  مییوگ  یمن 
تسا مدرم  همه  شقن  نیا  درک ؛ هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  .دراذگ  یم  ریثات  روشک  نیا  زیچ  همه  يور  رب  تسا و 

یجراـخ سنج  ییاراـک  زا  اـی  درادـن و  ار  یجراـخ  سنج  يراگدـنام  تیفیک و  تسا  نـکمم  یناریا  سنج  عـقاوم  یخرب  رد  هـتبلا 
؟ تسیچ فیلکت  عقاوم  نیا  رد  تسین ؛ رادروخرب 

: دنیامرف یم  بالقنا  مظعم  ربهر 

دیا و هدرک  لاغتـشا  راک و  داجیا  هزادنا  نیمه  دینک ، یم  يرادـیرخ  یجراخ  دـیلوت  سنج  ياج  هب  ار  یلخاد  سنج  کی  یتقو  امش 
هدننک دـیلوت  نآ  دـش ، فرـصم  هک  یلخاد  سنج  .ددـنبب  راک  هب  ار  شدوخ  راکتبا  هک  نیا  هب  دـیا  هدرک  راداو  ار  یناریا  رگراک  مه 

ياهراک هار  زا  یکی  دوخ  یلخاد  دیلوت  فرـصم  نیمه  ینعی  داد ؛ دـهاوخ  شیازفا  زور  هب  زور  ار  تاراکتبا  نیا  هک  دراد  یتاراکتبا 
(1) .تسا یلخاد  سانجا  ییاراک  ياقترا  يراگدنام و  تیفیک و  شیازفا 

124 ص :
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یکدی مزاول  شورف  رد  هدیدنسپ  ياهراک 

هراشا

هدیدنـسپ و ياهراک  یخرب  تیاعر  دراد ؛ يا  هژیو  رثا  ناسنا  قزر  تکرب  رب  تامرحم ، كرت  تابجاو و  نداد  ماجنا  هک  روط  ناـمه 
قزر رد  تکرب  باوث و  بلج  ثعاب  راک ، بسک و  یکدی و  مزاول  شورف  هلمج  زا  شورف و  رد  تابحتـسم  زین  وکین و  بادآ  یخرب 

: مینک یم  هراشا  بادآ  نیا  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  .دوش  یم  ناسنا  يزور  و 

ادخ مان  ندرب 

" هللا مسب   " اب رگا  زین  وردوخ  ناراکریمعت  یکدـی و  مزاول  ناگدنـشورف  .دـنک  زاغآ  دـنوادخ  مان  اـب  ار  يراـکره  نموم  تسا  راوزس 
: دندومرف مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  .دش  دهاوخ  ناشراک  بسک و  قنور  تکرب و  ثعاب  راک  نیا  دننک ، زاغآ  ار  دوخ  ياهراک 

یم عـقاو  ناـتراک  رد  رد  تکرب  راـک  نـیا  هطـساو  هـب  اریز  یکچوـک ؛ گرزب و  راـک  ره  زاـغآ  رد  نـتفگ  هللا ) مـسب   ) تـسا راوازس 
(1) .دوش

یهلا تیاضر  بلج 

هدنشورف يارب  اذل  .تسا  یگدنشورف  دنمشزرا  بادآ  هلمج  زا  راک و  بسک و  قنور  رد  یمهم  لماع  یهالا  وکین و  هزیگنا 

125 ص :
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.تسا تادابع  نیرتهب  زا  مالسا  رد  شالت  راک و  اریز  دنک ؛ راک  وا  تیاضر  ادخ و  هب  برقت  دیاب 

ندوب تراهط  اب  مئاد 

تاکرب تمحر و  زا  هشیمه  ات  دشاب  تبانج ) زا  یکاپ  وضو و  اب   ) تراهط اب  راک  ماگنه  اصوصخ  لاح ، همه  رد  ناسنا  تسا  راوازس 
.ددرگ دنم  هرهب  یهالا 

ندروخن مسق 

.دزیهرپب ندروخ  دنگوس  زا  دیرخ ، هب  يرتشم  ندرک  راداو  يارب  دنک  یعس 

 ( .دشاب صیرح  هک  نآ  هن  دنک و  یهاتوک  هن  هک  يروط  هب   ) دزاس دوخ  هشیپ  ار  لام  بلط  رد  يور  هنایم  لامجا و 

.دنک لوبق  درک ، تساوخرد  ار  نآ  ندز  مه  هب  دش و  نامیشپ  شورف  دیرخ و  رد  یسک  رگا 

حالص لها  يرتشم  هک  نیا  رگم  دراذگن ، وا  ریغ  دنز و  یم  هناچ  هک  یسک  نایم  یقرف  دنک ، لمع  ناسکی  نارادیرخ  نیب  تمیق ، رد 
.تسا تلیضفاب  نانآ  تاعارم  اج  نیا  رد  هک  دشاب  فعضتسم  ای  ملع و  لها  ای 

(1) .دنکن يریگتخس  سنج  تمیق  رد 

126 ص :

ص 357. ج 2 ، همجرت ،)  ) هلیسولا ریرحت  - 1

وردوخ ناراکریمعت  بادآ  www.Ghaemiyeh.comماکحا و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 140 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14720/AKS BARNAMEH/#content_note_126_1
http://www.ghaemiyeh.com


یکدی مزاول  شورف  دیرخ و  تاهورکم  دنسپان و  ياهراک 

.دوخ يالاک  زا  ندرک  فیرعت  . 1

.شورف دیرخ و  يارب  ندروخ  تسار  مسق  . 2

 ( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  .تسا  هورکم  دنسپان و  يراک  تسین ؛ مارح  هچرگا  ندروخ  تسار  مسق  یلو  تسا ؛ مارح  غورد ، دنگوس 
: دیامرف یم 

دینکن دای  ادخ  هب  دنگوس  هاگ  چیه   (1) مُِکناْمیَِأل ؛ ًهَضْرُع  َهَّللا  اُولَعْجَت  َو ال  ُلوُقَی - َّلَج  َّزَع َو  ُهَّنِإَف  َنِیبِذاَک  َال  َنِیقِداَص َو  ِهَّللِاب  اوُِفلْحَت  َال 
(2) ". دیهدن رارق  دوخ  ياهدنگوس  ضرعم  رد  ار  ادخ  : " دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  اریز  وگغورد ؛ هچ  دیشاب ، وگتسار  هچ 

.دنام یم  یفخم  اج  نآ  رد  الاک  بیع  هک  دوش  عقاو  ییاج  رد  شورف  . 3

، تسا هدـیرخ  هک  ار  ییالاک  هک  نآ  ای  دـشاب ، تراجت  يارب  نآ  دـیرخ  ای  ترورـض ، هک  یتروص  رد  رگم  نموم ؛ زا  نتفرگ  دوس  . 4
.تسین هورکم  دربب ، دوس  نآ  زا  ار  شزور  يزور  رگا  هک  دشاب ؛ مهرد  دص  زا  رتشیب 

: تسا هتفگ  ینعی   ) هداد وا  هب  ناسحا  ةدعو  هک  یسک  زا 

127 ص :
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.ترورض تروص  رد  رگم  دربب ؛ دوس  منک ) یم  هظحالم  وت  اب 

.نیعولطلا نیب  رد  شورف  دیرخ و  .5

.دنرادن یکاب  دوش ، یم  هتفگ  اهنآ  يارب  هچنآ  دنیوگ و  یم  هچنآ  هب  تبسن  هک  ناگیامورف  اب  شورف  دیرخ و  . 6

.ندش (1) لخاد  نمؤم  هلماعم  رد  . 7

128 ص :

ص 359. ج 2 ، همجرت ،)  ) هلیسولا ریرحت  - 1

وردوخ ناراکریمعت  بادآ  www.Ghaemiyeh.comماکحا و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 142 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14720/AKS BARNAMEH/#content_note_128_1
http://www.ghaemiyeh.com


لباقتم فیاظو  مجنپ : لصف 

ناراکریمعت مدرم و  لباقتم  فیاظو 

رکنم زا  یهنو  فورعم  هبرما  .1

دارفا هک  نیا  .دشاب  یم  مالسا  نییآ  ماکحا  نیرت  یساسا  زا  یکی  تسا و  نید  تابجاو  نیرت  مهم  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
راک هب  تبسن  دننک و  کمک  رگیدکی  هب  يونعم  يدام و  روما  رد  دنا  فظوم  دنراد و  تیلوئسم  رگیدکی  ربارب  رد 

فورعم و هب  رما  نامه  دریگ ، رارق  دوخ  صاخ  بلاق  رد  یتقو  تسا و  ینتبم  یلقع  ینید و  ياه  هزومآ  رب  دنـشاب ؛ ساسح  رگیدـکی 
.دوش یم  دادملق  رکنم  زا  یهن 

129 ص :

وردوخ ناراکریمعت  بادآ  www.Ghaemiyeh.comماکحا و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


مهم و یلصا  دنهدب  رکذت  رگیدکی  هب  ار  فیاظو  زین  تالاکشا و  دارفا ، هک  نیا  هدش و  هتـشاذگ  هعماج  دارفا  همه  هدهعب  هفیظو  نیا 
رکذت وا  هب  دنوش  یم  هجوتم  راکریمعت  زا  یلاکـشا  رگا  هک  تسا  نیا  ناراکریمعت  هب  تبـسن  مدرم  فیاظو  زا  یکی  .تسا  دنمـشزرا 

تیلوئـسم ساسحا  دوخ  نایرتشم  هب  تبـسن  دیاب  زین  ناراکریمعت  .دننک  هجوتم  ار  وا  دنک  یم  یهاتوک  شفیاظو  رد  وا  رگا  دنهدب و 
هب رما  هفیظو  ناراکمه ، هب  تبـسن  ناراکریمعت  نیا ، رب  هوـالع  .دـننک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  اـهنآ  موزل  دراوم  رد  هدرک و 

روتـسد نیا  هب  لمع  دیدرت  یب  .ددرگ  یم  فنـص  نیا  هب  مدرم  شرگن  رییغت  دشر و  ثعاب  راک  نیا  دـنراد و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  .دوب  دهاوخ  هعماج  تفرشیپ  دشر و  نماض  مالسا ، دنمشزرا 

اپرب رگید  تابجاورکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـب  و  هتـسیاش ، دارفا  هماـنرب  تسا و  اـیبنا  هار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتسارب 
یم داـبآ  نیمز  ددرگ و  یم  تـخادرپ  مدرم  قـح  دوـش و  یم  لـالح  تراـجت  بـسک و  دـنک و  یم  ادـیپ  تـینما  اـه  هار  دوـش و  یم 

(1) .دوش

130 ص :
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قوقح تخادرپ  .2

یم هک  یتقو  اـب  هسیاـقم  رد  دـننک ، یم  هعجارم  هاـگریمعت  هب  دوخ  يوردوخ  ریمعت  يارب  هک  یناـمز  مدرم ، زا  یخرب  تاـیبدا  نحل و 
اب راک  رخآ  یلو  هنابدؤم ؛ تساوخ  رد  مارتحا و  اب  ادتبا  رد  .تسا  توافتم  رایسب  دنریگب  لیوحت  ار  دوخ  هدش  ریمعت  وردوخ  دنهاوخ 

رتمک يدصرد  دنناوتب  قیرط  نیا  هب  زا  ات  دنهد  یم  هولج  شزرا  یب  ار  وا  راک  دننک  یم  یعـس  راتفر و  راکریمعت  اب  هناراکبلط  يدید 
.دنیامن لوکوم  يرگید  نامز  هب  ار  ترجا  تخادرپ  ای  دننک و  تخادرپ  ار  ریمعت  ترجا  زا 

قح لامک  مامت و  تسا  مزال  هک  دـننک  یم  ادـیپ  ام  رب  یقوقح  قح و  ام  زاین  تساوخرد و  ندرک  فرطرب  اب  دارفا  تشاد  هجوت  دـیاب 
.تسا لوئسم  ًاعرش  دنک ، یهاتوک  رما  نیا  رد  یسک  رگا  دوش و  بلج  دیاب  راکریمعت ) ) ریجا صخـش  تیاضر  دوش و  تخادرپ  اهنآ 

: دندومرف مالسا  ربمایپ 

(1)! داب وا  رب  ادخ  تنعل  سپ  دراد ؛ زاب  وا  زا  ار  يریجا  دزم  هک  یسک  مالسلا !) هیلع   ) یلع يا 

تروص رکـشت  ینادردق و  وا  زا  داد  ماجنا  ناسنا  يارب  يراک  یـسک  هک  نیا  زا  دـعب  دـنک  یم  اضتقا  یقالخا  لوصا  رگید ، فرط  زا 
ترجا تخادرپ  هک  یلمع  تروص  هب  مه  دریگب ؛
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(: مالسلا هیلع  ) اضر ماما  رابرهگ  شیامرف  قبط  و  مالک ، رد  مه  تسوا 

(1) .تسا هدرکن  رکشت  مه  دنوادخ  زا  دنکن ، رکشت  دنوادخ  قلخ  زا  هک  یسک 

غلبم نییعت  زا  دعب  ندز  هناچ  تهارک  .3

يدودح ات  تسا و  هدـمآ  رد  تالماعم  رد  گنهرف "  " یعون عماوج  یخرب  رد  تسا و  یعیبط  يرما  تالماعم  رد  ندز " هناچ   " لصا
ای هلماعم و  ندش  یعطق  زا  دعب  يرتشم  هکنیا  یلو  ؛(2)  تسا هدش  شرافس  نآ  هب  تایاور  یخرب  رد  یتح  تسین و  هورکم  دنـسپان و 

ماما يارب  دیوگ : یم  یخرک  دایز  نب  میهاربا  .تسین  يا  هدیدنـسپ  رما  دنک ، مک  هدش  قفاوت  خرن  زا  دنزب و  هناچ  دهاوخب  راک ، مامتا 
مک غلبم  زا  يزیچ  مهاوخ  یم  هدنشورف  زا  متفگ  مزادرپب ؛ ار  نآ  تمیق  متساوخ  هک  یماگنه  مدیرخ و  يزینک  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص

: دومرف درک و  عنم  راک  نیا  زا  ارم  ماما  .دنک 

هناچ حالطصاب  و   ) تمیق ندرک  مک  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) ادخ لوسر 
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(1) .تسا هدومرف  یهن  هلماعم  مامتا  زا  سپ  ندز )

صصخت يارب  ندش  لئاق  شزرا  .4

صصخت راک و  يارب  یلو  دنتـسه ؛ لئاق  شزرا  نآ  يارب  نوچ  دننک ؛ یم  هنیزه  رت  تحار  یلیخ  سانجا  دیرخ  يارب  دارفا  زا  یـضعب 
صـصخت و يارب  مدرم  هک  تسا  نیا  نانآ  تاراظتنا  مرتحم و  ناراکریمعت  ياه  هغدـغد  زا  یکی  .دـننک  هنیزه  میرـضاح  رتمک  دارفا 
هب ریمعت ، زا  دعب  دنک و  هعجارم  هاگریمعت  هب  دوخ  وردوخریمعت  يارب  یـصخش  رگا  لاثم : ناونع  هب  .دـنوش  لئاق  شزرا  ناشیا  هبرجت 
رت تحار  يرتشم  دیزادرگب ؛ هجو  رادقم  نالف  تسا  مزال  هدش و  ضوع  امـش  يوردوخ  زا  مزاول  لیاسو و  رادـقم  نیا  دوش  هتفگ  وا 

یلاح رد  .دنک  ریمعت  ًاصخـش  ار  يا  هعطق  دوخ  هلاس  نیدـنچ  صـصخت  زا  هدافتـسا  اب  راکریمعت  هک  ینامز  ات  دزادرپ  یم  ار  هجو  نیا 
راک نیا  رد  ار  شرمع  اه  هنیزه  هلمج  زا  هدرک و  یناوارف  هنیزه  تراهم  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  راـکریمعت  تشاد  هجوت  دـیاب  هک 

.تسا هتخودنا  اهبنارگ  يا  هبرجت  تسا و  هدرک  فرصم 

تلود ناراکریمعت و  لباقتم  تاراظتنا  فیاظو و 

هدننک فرطرب  رگید ، ياه  لغش  لثم  وردوخ  يراکریمعت 
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ياه هنیزه  زا  رتمک ، رایـسب  راک  نیا  يارب  اسب  هچ  دـننک و  یم  عفر  ار  مدرم  یتامدـخ  زاین  زا  یـشخب  فنـص  نیا  تسا و  هعماج  زاین 
ياه هنیزه  زا  يدنم  هرهب  اب  دوش  هتشر  ره  رد  صـصختم  ای  کشزپ و  دهاوخب  یـسک  رگا  لاثم  ناونع  هب  دنا ؛ هدرک  هدافتـسا  یتلود 

رد هتبلا  هک  دنک  یم  تمدخ  مدرم  هب  صـصخت  بسک  زا  دـعب  دـنک و  یم  لیـصحت  تلود  هنیزه  اب  يزکارم  رد  لاملا  تیب  یتلود و 
هک تسا  تروص  نیا  هب  یتامدـخ  رگید  لغاشم  زا  یخرب  يراکریمعت و  لغـش  یلو  .دـنک  یم  تفایرد  هنیزه  زین  تمدـخ  نآ  لاـبق 

يراکریمعت رد  وا  ندش  صصختم  رد  تلود  شقن  دوش و  یم  صصختم  هتشر  نیا  رد  رمع  فرـص  دوخ و  هنیزه  اب  صخـش  اتدمع 
هک رـشف  نیا  تاراظتنا  زا  یـضعب  هب  همادا  رد  .دوش  هجوت  شکتمحز  فنـص  نیا  تاراظتنا  هب  تسا  مزال  لیلد  نیمه  هب  .تسا  زیچان 

: میزادرپ یم  دنا ، هتشاذگ  نایم  رد  ام  اب  میقسم  روط  هب 

بـسک زاوج  رودص  فانـصا  یـضعب  رد  الثم  .دوش  راتفر  تلادع  هب  همه  اب  دـشاب و  ناسکی  فلتخم  فانـصا  نیب  تامدـخ  هئارا  . 1
.دوش یم  رداص  بسک  زوجم  دودحمان  روط  هب  رهش  ره  رد  وردوخ  يراکریمعت  فنص  رد  یلو  دراد ؛ تیدودحم 

فنص نیا  دراو  هزات  هک  یسک  نیب  یفنص  نیناوق  رد  . 2
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، كردم ای  یهاوگ  هئارا  اب  تسا  رتهب  اذل  .دوش  یمن  لئاق  یتوافت  تسا ، راک  نیا  رد  ینالوط  يا  هقباس  ياداد  هک  یسک  اب  دوش  یم 
.دوش يدنب  هبتر  فنص  نیا  صصخت  نازیم 

نیا اضعا  يارب  دوش  یم  داجیا  تعنـص  نیا  رد  هک  يدـیدج  ياه  يژولونکت  اب  بساـنتم  زور و  هب  ياـه  شزومآ  مرتحم ، تلود  . 3
.دنک رازگرب  فنص 

ناراکریمعت یفنـص  عاضوا  دوبهب  هب  هک  تسا  يا  هتکن  فنـص ، اضعا  زا  یباـیزرا  اـب  یفنـص  روما  عمجم  رب  تلود  رتشیب  تراـظن  . 4
.دنک یم  کمک 

.هیرجت زا  مه  دنشاب و  هدرب  هرهب  ملع  زا  مه  هک  دنوش  بوصنم  یصصختم  دهعتم و  دارفا  یفنص  روما  عماجم  رد  . 5

.دراد فنص  نیا  هرادا  دوبهب  رب  رثؤم  یشقن  فنص ، یهدزاب  شیازفا  تهج  اه  هیداحتا  سیئر  يارب  هژیو  ياه  شزومآ  يرازگرب  . 6

.دنک ادیپ  شیازفا  دصرد  دنچ  لاس  ره  افرص  هک  نیا  هن  دشاب ؛ بسانتم  دمآرد  اب  اه  تایلام  . 7

، يرادرهش ضراوع  باسح و  هیوست  یتایلام ، همان  راهظا  هئارا  يارب  تارادا  رد  رتمک  تقو  فرـص  راک و  ماجنا ، نامز  ندش  مک  . 8
مهارف اب 
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.تسا راظتنا  دروم  لوقعم و  يرما  یتنرتنیا ؛ تروص  هب  دراوم  نیا  ماجنا  ناکما  ندش 
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دیلقت عجارم  رتافد  اب  طابترا  یناشن 

يربهر مظعم  ماقم 

www.leader.ir تیاس

info_leader@leader.ir یکینورتکلا : تسپ 

025-37746666 نفلت :

یناتسیس هللا  تیآ 

www.sistani.ir تیاس

farsi@sistani.org یکینورتکلا : تسپ 

025-37741415 نفلت :

09198507500 یکمایپ : ءاتفتسا 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ 

www.makarem.ir تیاس

137 ص :

وردوخ ناراکریمعت  بادآ  www.Ghaemiyeh.comماکحا و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


025-37840003 نفلت :

10000100 یکمایپ : ءاتفتسا 

یناجنز يریبش  هللا  تیآ 

www.zanjani.ir تیاس :

zanjani.tamas@gmail.com یکینورتکلا : تسپ 

025-37740321 نفلت :

50001040 یکمایپ : ءاتفتسا 

ینادمه يرون  هللا  تیآ 

www.norihamedani.com تیاس

025-37741850 نفلت :

30004844 یکمایپ : ءاتفتسا 

یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ 

www.saafi.net تیاس : 

025-37479 نفلت :

30007479 یکمایپ : ءاتفتسا 

یناسارخ دیحو  هللا  تیآ 

www.wahidkhorasani.com تیاس

025-37742445 نفلت :
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عبانم

میرک نارق 

.ق  413 مق ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  . 1

.ات یب  فجن ، يریعشلل ،) ) رابخألا عماج  دمحم ، نب  دمحم  يریعش ، . 2

.ق 1412 مق ، یملیدلل ،)  ) باوصلا یلإ  بولقلا  داشرإ  دمحم ، نب  نسح  یملید ، . 3

.ق  1409 مق ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  خیش  . 4

.ش 1382 نارهت ، هلآ - ) هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  راصق  تاملک  هعومجم   ) هحاصفلا جهن  مساقلا ، وبا  هدنیاپ ، . 5

هب هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  دلج ،  2 ینیمخ ،) ماما  یّشحم -   ) لئاسملا حیضوت  يوسوم ، هّللا  حور  دیس  ینیمخ ، . 6
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.ق 1424 مق ، مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج 

،1406 ق مق ، رشنلل یضرلا  فیرشلا  راد  ، لامعألا باقع  لامعألا و  باوث  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  . 7

.ش 1379 مق ، یگیرردنب -  همجرت  لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  . 8

، هیهقفلا ظافلألا  تاحلطصملا و  مجعم  نامحرلا ، دبع  دومحم  . 9

، مق مالـسلا ، هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ماـما  هسردـم  تاراـشتنا  دـلج ،  3 مراکم ،)  ) دـیدج تاءاتفتـسا  مراکم ، رـصان  يزاریـش ، .10
.ق 1427

.ق مق ، دلج ، ود  يزیربت ،)  ) دیدج تائاتفتسا  یلع ، نب  داوج  يزیربت ، .11

.ق  1404 مق ، لوقعلا ، فحت  یلع ، نب  نسح  ینارح ، هبعش  نبا  .12

.ق  1406 دهشم ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  هقفلا  مالسلا ، هیلع  متشه  ماما  یسوم ، نب  یلع  هب  بوسنم  .13

.ق 1386، نارهت هعیشلا ،) ثیداحأ  عماج  همجرت   ) هعیش هقف  عبانم  نیسح ، اقآ  يدرجورب ، .14

.ق نارهت 1415  ردصلا ، هبتکم  نیسح  یملعا ، یضترم  هاش  نب  نسحم  دمحم  یفاصریسفت ، یناشاک ، ضیف  .15

.ق  1405 مق ، هینیدلا ، ثیداحألا  یف  هیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  نیدلا ، نیز  نب  دمحم  روهمج ، یبأ  نبا  .16

( - هثیدحلا ط -   ) دانسإلا برق  رفعج ، نب  هللا  دبع  يریمح ، .17
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.ق  1413 مق ،

رشن دلج ،  6 همجرت ، هیقفلا -  هرـضحی  ـال  نم  محم ، ربـکا و  یلع  يراـفغ ، مجرتـم : هیوباـب ، نب  یلع  نب  دّـمحم  قودـص ، یّمق ، .18
.ق 1409 نارهت ، قودص ،

.ش 1388 مق ، یفاک ،) لوصأ  همجرت   ) ءایلوألا هفحت  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، .19

.ق  424 مق ، مق ، رد  هل  مظعم  رتفد  دلج ، کی  رد  یسراف ،)  ) تاءاتفتسالا هبوجأ  ینیسح ، داوج  نب  یلع  دیس  يا ، هنماخ  .20

.ق  1428، مق تجهب ، هللا  تیآ  ترضح  رتفد  دلج ،  4 تائاتفتسا ،)(  تجهب ، یقت  دمحم  تجهب ، ، . 21

.ق 1409 مق ، میرکلا ، نآرقلا  راد  دلج ،  5 یناگیابلگلل ،)  ) لئاسملا عمجم  يوسوم ، اضر  دمحم  دیس  یناگیاپلگ ، . 22

.ش 1366، مق ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  دمحم ، نب  دحاولا  دبع  يدمآ ، یمیمت  . 23

.ق 1424 مق ، نوخسار ، رشن  دلج ، کی  رد  یفاص ،)  ) ناناوجون ماکحا  یفاص ، هللا  فطل  یناگیاپلگ ، . 24

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هسردـم  تاراشتنا  دـلج ، کی  رد  مراکم ،)  ) ناناوج يارب  ماکحا  هلاـسر  مراـکم ، رـصان  يزاریـش ، . 25
.ق 1428 مق ، مالسلا ،

(، قودصلل یلامألا ( یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  . 26
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.ش 1376، نارهت

هب هتسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  دلج ،  4 همجرت ، هلیـسولا -  ریرحت  یلع ، یمالـسا ، مجرتم : يوسوم -  هّللا  حور  دیـس  ینیمخ ، . 27
.ق 1425 ، 21 مق ، مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج 

.ق 1414، مق حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  نیسح ، نب  دمحم  یضرلا ، فیرش  . 28

، مق مالـسلا ، مهیلع  تیبـلا  لآ  هسـسؤم  باـبرألا ، ّبر  نیب  باـبلألا و  يوذ  نیب  باوبـألا  حـتف  یـسوم ، نـب  یلع  سوواـط ، نـبا  . 29
.ق 1409

.ق  1404 مق ، یمالسالا ، مالعالا  بتکم  سراف ، نب  دمحأ  سراف ، نبا  هغللا ، سییاقم  مجعم  . 30

.ش 1380 نارهت ، مارآ ، دمحا  همجرت  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  هایحلا ،، . 31

.ق 1378 نارهت ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  .32

1429ق، نارهت ، زبس ، گنهرف  هعیش ، هقف  عبانم  ییابطابط ، نیسح  اقآ  يرجورب ، . 33

.ش 1374 نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  هنومن ، ریسفت  رصان ، يزاریش  مراکم  . 34

.ق 1414 مق ، هوسا ، راحبلا ، هنیفس  سابع ، خیش  یمق  . 35

حابصم هللا  تیآ  راثآ  زا  هتفرگرب  ) یمالسا قالخا  ، نسح یقداص  . 36
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.1392 مق ، هاگشناد ، یناسنا  مولع  بتک  نیودت  نامزاس  يدزی ،)

.ش 1394 مق ، فورعم ، رشن  یقرب ، مزاول  ناراک و  قرب  ماکحا  سایلا ، یحلاص  . 37

.ش 1394 مق ، فورعم ، رشن  يریوصت ، یتوص و  ماکحا  دومحم ، یقداص  . 38
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اه تیاس 

https://www..wikipedia.org ایدپ یکیو  . 1

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/405808 قرشم تیاس  . 2

http://www.mcls.gov.ir یعامتجا نیمات  و  راک ، نواعت ، ترازو  . 3

www.Khamenei.ir يربهر مظعم  ماقم  یناسر  عالطا  تیاس  . 4
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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