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نایشرع

باتک تاصخشم 

-1297 رفعج ، يدیهش ، هسانشرس : 
. ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  يارب ] [ ؛ يدیهش رفعج  فیلات  نایشرع / روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس  11×5/19 روصم ؛ 120 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

9647635486 مراهچ : پاچ  لایر :  5500 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  5000 لایر ؛  5000 کباش : 
.1384 موس : پاچ  تشاددای : 

ناتسمز 1384. : مراهچ پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  120 ؛  - 117 ص . همانباتک : تشاددای : 

هنیدم يدوعس --  ناتسبرع  اهدجسم --  عوضوم : 
. تحایس ریس و  هکم --  عوضوم : 

. خیرات هکم --  عوضوم : 
. خیرات هنیدم --  عوضوم : 

ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 
DS248/م7ش9 هرگنک :  يدنب  هدر 

953/8 ییوید :  يدنب  هدر 
م1526-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

دننز ساّنلا  یلع  هَّللو  گناب 
یلاعت شرعلا ، کلم  زا  لاعت  ات  زاین  هب  اپارَس  دنیآرد  ياپ  ِرَس  زا  دنونش  انعطا  انعمس و  قلخ ، زا  خساپ  دننز  سانلا  یلع  هَّللو  گناب  نایـشرع 

دنونش
« یناقاخ »

9 ص : نایشرع ،
، دنوریم ّجح  هک  دنیبیم  رایسب  مدآ  ّجح . لئاسم  هب  تسا  مدرم  ندرک  انشآ  هیضق  ّمهم ، فیاظو  زا  رگید  یکی   » میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

 ..«. دننادیمن ار  ّجح  هلأسم  نکل  دنشکیم ، تمحز 
هرس سدق  ینیمخ  ماما 

قشع زا  يدننامیب  هولج  و  سفن ، نسوت  هار  ارف  يراکیپ  هصرع  و  وا ، زج  زیچ  همهزا  دّحوم  ناسنا  ییاهر  جوا  زا  هوکـشرپ ، یـشیامن  ّجح 
مالـسا بتکم  ياهـشزرا  قیاقح و  رایع  مامت  رولبت  ّجـح  سپ  تسا . یعامتجا  يدرف و  تایح  هرتسگ  رد  تیلوئـسم ، یهاگآ و  و  راـثیا ، و 

. تسا
دیحوت مزمز  لالز  اب  لد ، راگنز  ملاع ، رسارس  زا  زیگناروش  روضح  اب  لاس  ره  دنراد و  هنیرید  ییانشآ  یهلا ، تدابع  نیا  اب  هچرگ  نانمؤم 
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زا نوحشم  ام ، گنهرف  بدا و  ثاریم  هچرگ  دننکیم و  قاثیم  دیدجت  تسود  ترضح  اب  دنیادزیم و 
10 ص : نایشرع ،

. تسا هدنام  روجهم  هتخانشان و  ّمهم ، هضیرف  نیا  زا  يرامشیب  داعبا  زونه  اّما  تسا ، ّجح  شخبتایح  ياههزومآ 
ماکحا فراعم و  ریاس  نوچمه  زین  ار  ّجـح  هیلع - یلاعت  هَّللاناوضر  ینیمخ - ماما  كانبات  ياههشیدـنا  وترپ  رد  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ 

هفسلف ات  تسا ، شیپ  رد  زارد  یهار  زونه  اّما  دنایامن . ار  نآ  ینغ  ياوتحم  نیتسار و  يامیس  دناشن و  شیوخ  یعقاو  هاگیاج  رد  یمالـسا ،
رعاشم همیرک و  فقاوم  نآ  رب  ینید ، روعـش  یهاگآ و  اب  رازگجـح  نمؤم  و  دوش ، هدناسانـش  هتخانـش و  ّجـح ، تاـکرب  راـثآ و  داـعبا و  و 

. دراذگب ماگ  دوب ، ایلوا  ایبنا و  فّقوت  هَّللا و  ۀکئالم  طوبه  ّلحم  هک  همیظع ،
- یمیهاربا ّجح  رگایحا  لحار ، ماما  راگدنام  الاو و  ياههشیدنا  زا  ماهلا  اب  يربهر  مّظعم  ماقم  هثعب  گرزب ، فدـه  نیا  ققحت  ياتـسار  رد 
اب یلاعلاهّلظّدـم - ياهنماخ - هَّللاۀـیآ  ترـضح  یمالـسا  بالقنا  زیزع  ربهر  دنمـشزرا  ياـهدومنهر  زا  يریگهرهب  و  فیرّـشلاهّرس - سّدـق 

ّجـح و گنهرف  هب  نادـنمقالع  ناملـسم و  نادنمـشیدنا  هارارف  يدـیدج  لصف  ات  تسا  هدرک  شالت  شهوژپ ، شزومآ و  تنواعم  سیـسأت 
، ّجح فراعم  قیاقح و  نوماریپ  نوگانوگ  راثآ  همجرت ، فیلأت و  قیقحت و  هصرع  رد  ور  نیا  زا  دیاشگب . نیفیرش  نیمرح  نایهار  نارئاز و 
لئاسم و شزومآ  هژیوب  تارطاخ و  هضرع  اهدادیور و  یسررب  مالسا ، گرزب  ياهتیصخش  تشذگرس  خیرات و  هسدقم ، نکاما  اب  ییانشآ 

. تسا هدرک  زاغآ  ار  ییاهشالت  ّجح  بادآ 
يزبس گرب  دراد ، رارق  هدنناوخ  يور  شیپ  کنیا  هچنآ 

11 ص : نایشرع ،
. رتفد نیا  زا  تسا 

مّظعم ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواـعم  هار ، نیا  رد  تساـک و  دـهاوخ  اـهییاسران  زا  ناروشیدـنا ، یهارمه  ییاـمنهار و  ناـمگیب 
. دراشفیم یمرگ  هب  ار  نانآ  تسد  هدرک ، لابقتسا  نادنمقالع  همه  يراکمه  زا  يربهر ،

نالکتلا هیلعو  قیفوتلا  هَّللا  نمو 
شهوژپ شزومآ و  تنواعم 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب 
13 ص : نایشرع ،

ياهنوگ دیکأت  زا  هک  ینامـسآ  توعد  نیا  نتفریذپ  يارب  « 1 . » اًلیبَس ِْهَیلا  َعاطَتْـسا  نَم  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّللَو  میحرلا  نمحرلا  هَّللامسب 
هناخ هناور  ناهج ، ِیمالـسا  ریغ  ای  یمالـسا  ياهروشک  رگید  زا  نت  رازه  اهدـص  ام و  روشک  زا  نت  رازه  اههد  هلاس  همه  تسین ، یلاخ  مه 

. دنهد ماجناار  عُّتمت  جح  عُّتمت و  هرمع  ات  دنناسریم ، جاحلاۀنیدم  هّدج و  ردـنب  هب  لیبموتا  ای  یتشک و  امیپاوه ، اب  ار  دوخ  دـنوشیم . ادـخ 
. دننک ادا  ار  یهلا  هضیرف  نیا  دیاب  دناهتفای  تعاطتسا  نوچ  و  دننادیم ، عیطتسم  ار  دوخ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا 

«2 . » تسا هزور »  » و تاکز » «، » زامن ، » نآ زا  شیپ  نکر  هس  تسا . نید  نیا  نکر  نیمراهچ  مالسا و  ناکرا  زا  ینکر  یهلا و  یتناما  جح 
یناملسم مان  هتسیاش  دریمب ، دورن و  هکم  هب  عیطتسم ، یناملسم  رگا  دناهتفگ : هک  تسا  هدش  دیکأت  اجنآ  ات  جح  هرابرد 

__________________________________________________

(. 97 نارمعلآ :  ) دشاب هتشاد  ار  نادب  نتفر  ییاناوت  هک  یسک  رب  هناخ ، نآ  جح  تسارادخ  (. 1)
. يدنوخآ پاچ  ثیدح 3 ، ص 18  ج 2 ، یفاک ، لوصا  (. 2)

14 ص : نایشرع ،
«1 . » دوهج ای  اسرت  دریمب ، دهاوخ  هک  نید  ره  هب  گرم  مد  تسین و 

www.Ghaemiyeh.comنایشرع ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 50زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفگ وا  هرابرد  ادخ  هک  تسا  یناسک  زا  دریمب ، دنکن و  جح  يرادـلام  رگا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسالاُمئاعد  ربخ  رد  و 
«3 . » ریخ هار  زا  روک  يرآ  دومرف : روک ؟ دندیسرپ : « 2 .« » مینازیگنایم رب  روک  ار  وا  تمایق  زور  رد  : » تسا

؟ تسیک عیطتسم  تسیچ و  تعاطتسا 

تفر و هکم  هب  ناوتب  هک  لوپ  ردقنآ  دـناهدرک ؛ ینعم  کسانم  ياهباتک  یلمع و  ياههلاسر  رد  مالـسا  بهاذـم  ياهقف  ار  جـح  تعاطتـسا 
سپ شاهلئاع  دوخ و  نارذگ  يارب  ياهیام  ندوب  اراد  هوالعب  دننک ، یگدنز  نادب  يو ، تشگزاب  ات  وا  هچب  نز و  هک  هزادـنا  نآ  تشگرب ،

و دننیبیم ، رداق  فیلکت  نیا  نداد  ماجنا  رب  ار  دوخ  ناناملسم  زا  يرایسب  هک  اجنآ  ات  هداس ، یفیلکت  نیمه ، نیمه و  رفـس ، زا  تشگزاب  زا 
ناهج رانک  هشوگ و  زا  ناملسم  نویلیم  کی  زا  نوزفا  ام  رصع  رد  و  رازه ، اهدص  هلاس  همه  هک  تسا  ندرمـش  ناسآ  نیمه  رطاخ  هب  دیاش 

. دنناسرب اههاگتاقیم  زا  یکی  هب  ار  دوخ  ات  دنتفایم ، هار  هب 
. دورب هکم  هب  دوش و  مرحم  اههاگتاقیم  زا  یکی  رد  تسا ؛ ندش  عیطتسم  زا  رتناسآ  زین  لامعا  نآ  رهاظب  جح ؛ لامعا  اما 

ماقم رد  زامن  تعکر  ود  دنک ، فاوط  هبعک  هناخ  رود  هب  راب  تفه 
__________________________________________________

ص 211 ج 1 ، راحبلاۀنیفس ، ( 1)
124 هط : ( 2)

ص 22 ج 96 ، راونالا ، راحب  ( 3)
15 ص : نایشرع ،

نوریب مارحا  سابل  زا  دنیچب و  ار  نخان  ای  يوم  زا  یکدنا  ددرگرب ، دورب و  هورم  افص و  هوک  ود  نیب  راب  تفه  دناوخب ، مالسلا  هیلع  میهاربا 
هکم رهش  زا  ای  مارحلادجـسم  زا  هجحلاوذ  مهن  ای  متـشه  زور  سپـس  دشاب . جح  مارحا  رظتنم  دیاب  تسا و  هتفای  نایاپ  عُّتمَت  هرمع  راک  دیآ ،

دسرب مارحلارعـشم  هب  مهد  بش  دنامب ، تافرع  رد  باتفآ  بورغ  ات  دناسرب ، تافرع  هب  ار  دوخ  هجحيذ ، مهن  زور  رهظ  يارب  دوش ، مرحم 
ار رس  دنک . ینابرق  يدنفسوگ  دزادنیب ، گنس  هَبَقَع  هرمج  هب  راب  تفه  ددرگ ، ینِم  مزاع  سپس  دنک ، فقوت  اجنآ  رد  دیشروخ  عولط  ات  و 

بـش ددرگرب ، هکم  هب  فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط  یعـس و  فاوط و  زامن  ترایز و  فاوط  يارب  دـنیچب ، رـس  يوم  زا  یکدـنا  اـی  دـشارتب ،
دعب هب  نیا  زا  دنکفیب ، گنـس  تفه  هناگ  هس  ياههرمج  زا  کی  ره  هب  دـنک و  فقوت  ینِم  رد  ار  مهدزاود  زور  همین  مهدزاود و  مهدزای و 

تعاطتـسا زا  رتناسآ  نآ  نداد  ماجنا  هک  یلاـمعا  و  تسا ، ناـسآ  رایـسب  نآ  لیـصحت  رهاـظب  هک  یتعاطتـسا  تسا . یجاـح  رمع  ناـیاپ  اـت 
نیا تعاطتسا  یتسار  هب  ایآ  یلو  نیمه . تسا و  نیمه  هدش  هتـشون  یهقف  ياهباتک  رد  هچنآ  میناوخیم ، جح  کسانم  رد  هچنآ  دیامنیم .

؟ تسا یگداس  نیدب  جح  لامعا  رصتخم و  نینچ 
اپ تسد و  اب  دیاب  فَّلکم  هک  تسا  یمکح  تسا . فلکم  ِيرهاظ  مکح  حیرشت  دناهتـشون ، کسانم  اههلاسر و  رد  اهقف  هچنآ  تسناد  دیاب 

دیاب درک . وجتسج  مالـسلا  مهیلع  همئا  ياهلمعلاروتـسد  یمالـساقالخا و  ياهباتک  رد  دیاب  ار  جح  لماک  فیرعت  اما  دهد ، ماجنا  نابز  و 
رب جح  هضیرف  هکنآ  زا  شیپ  فّلکم  هک  تشاد  رظن  رد 

16 ص : نایشرع ،
ادخ باتک  رد  ناملسم  فیرعت  نیب  نوچ  میوگیم  تنس  هک  نیا  دراد . نشور  یفیرعت  تَّنس  رد  ناملـسم  تسا و  ناملـسم  دریگ ، قلعت  وا 

میهـس تهج  زا  ناملـسم  نآرق  رد  تسا . لیـصفت  لامجا و  همزالم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رابخا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تنـس  و 
هتـسیاش زیمآراختفا ، بقل  نیا  تفایرد  يارب  ندوب  هتـسیاش  تهج  زا  تنـس  رد  تسا و  هدش  فیرعت  یعامتجا  یـسایس و  قوقح  رد  ندوب 

رگا سک  نینچ  دـنکیم . فیـصوت  ار  وا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  ناـنچنآ  یناملـسم  دـناوخ ، ناـمیااب  يدوجوم  ناوتب  ار  وا  هک  نیا 
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داهج زا  رتالاب  يراک  ای  داهج و  تقیقح  رد  درازگب ، تسا  هدـش  نایب  یمالـسا  قالخا  باتک  رد  زاب  هک  ناـنچنآ  ار  جـح  هضیرف  دـهاوخب 
. تسا هدرک 

: درک نابرق  ار  دوخ  دیاب  هظحل  ره  داهج ، نینچ  رد  اما  تسین ، شیب  مدکی  تداهش  یتخس 
، دنراد راکورس  یـسراف  تایبدا  اب  هکنانآ  نایم  رد  « 1  » دننیب اشامت  ياج  کلف  يارحص  هب  سپ  دنناد  شطارـص  هک  ییوم  رـس  زا  دنرذگب 

: دشاب هدناوخن  هدش  هک  مه  راب  کی  يارب  ار  ینایدابق  ورسخ  رصان  هعطق  نیا  هک  تفای  ناوتیم  ار  یسک  رتمک 
میحر يادخ  تمحر  زا  رکاش  میظعت  اب  دندمآ  نایجاح 

میرک زیزع و  صلخم و  یتـــــــــــــــــــــــــــسود  دوـــــــــــــــــــــــــــب  هلفاـــــــــــــــــــــــــــق  ناــــــــــــــــــــــــــــیم  رد  ارمرم 
__________________________________________________

. یناورش یناقاخ  ( 1)
17 ص : نایشرع ،

میب هب  جنر و  هب  ندرک  رفس  نیز  یتسر  نوچ  هک  وگب  ار  وا  متفگ 
؟ میرحت نآ  ردنا  يدرک  تین  هچ  مارحا  تفرگ  یتساوخ  یمه  نوچ 

میدق راگدرک  نودام  هچ  ره  يدب  هدرک  مارح  دوخ  رب  هلمج 
میظعت رس  زا  ملع و  رس  زا  کیبل  يدز  شمتفگ  ین ، تفگ 

میلک داد  هکنانچ  يداد  زاب  باوج  قح و  يادن  يدینشیم 
میدقت یتفای  يداتسیا و  تافرع  رد  وچ  شمتفگ  ین ، تفگ 

؟ میسن دیسر  تفرعم  زا  وتب  شیوخ  رکنم  يدش و  قح  فراع 
میتی و  « 1  » ریسی یپ  زا  يدنفسوگ  یتشُکیم  وچ  شمتفگ  ین ، تفگ 

میقر فـهک و  لـها  وـچمه  مرح  رد  یتـفریم  وـچ  شمتفگ  ین ، تفگ  میئل ؟ موـش  سفن  ناـبرق  لـتق و  يدرک  لوا و  يدـید  دوـخ  برق 
__________________________________________________

. تسا هدمآ  ناوارف  میدقياهنتم  رد  هملک  نیا  و  میتی ، ریسی و  دنیوگ : هکنانچ  تسا ، عابتا  زا  ریسی  ( 1)
18 ص : نایشرع ،

میجر وید  هب  یتخادنا  یمه  رامج  گنس  وچ  شمتفگ  ین ، تفگ  میحج ؟ ِباذع  تقرف و  مغزو  يدوب  دوخ  سفن  ّرش  زا  نمیا 
؟ میمذ ياهلعف  تاداع و  همه  رسکی  نورب  یتخادنا  دوخ  زا 

میهاربا ماقم  رب  علَّطم  وت  یتشگ  وچ  شمتفگ  ین ، تفگ 
میلَظ وچ  َهلَوْرَه  هب  يدیود  هک  فاوط  تقو  هب  شمتفگ  ین ، تفگ  میلـست ؟ قح  هب  ار  شیوخ  ِیـشیوخ  نیقی  داقتعا و  قدـص و  زا  يدرک 

؟ میظع شرع  درگ  هب  يدرک  دای  ناتکئالم  همه  فاوط  زا  « 1»
میسقت رب  هورم  يوس  افص  زا  یعس  يدرک  وچ  شمتفگ  ین ، تفگ 

؟ میعن میحج و  زا  غراف  تلد  دش  نیَنْوَک  دوخ  يافص  ردنا  يدید 
میر لد ، رب  هـــــــــــــــبعک  رجه  زا  هدــــــــــــــــنام  زاــــــــــــــــب  یتــــــــــــــــشگ  وــــــــــــــــچ  شمتفگ  ین ، تـــــــــــــــفگ 

__________________________________________________

. غرم رتش  ( 1)
19 ص : نایشرع ،
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؟ میمر هتشگ  هک  نونک  ینانچمه  ار  دوخ  رم  روگ  هب  اجنآ  يدرک 
میقس حیحص و  ماهتسنادن  نم  وت  یتفگ  هچ  ره  باب  نیا  زا  تفگ 

میقم وحم  ماقم  رد  يدشن  جح  يدرکن  سپ  تسود  يا  متفگ 
هچ ملکتم  رعاش  نیا  میتشون ، هک  تسا  یناـسآ  نادـب  ندـش  یجاـح  رگا  « 1  » میـس هب  هدـیرخ  هیداب  تنحم  زاب  هدـمآ  هدـید ، هکم  ياهتفر 

یلیعامسا ورسخرصان  هک  تسا  تسرد  تسا ؟ یهقف  ماکحا  زا  ناینطاب  ریسفت  شور  هب  هتـساوخ ، شتـسود  زا  هک  ار  یجح  ایآ  دیوگیم ؟
راـبخا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  تنـس  رد  هتـسناد ، یعقاو  جـح  ار  نآ  نداد  ماـجنا  هدورـس و  هـچنآ  اـما  تـسا ، ینطاـب  بهذـم  رب  و 

: دید ناوتیم  هدیسر ) مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  ًاصوصخم   ) تیبلالها
رد وا  وت و  نایم  هچ  ره  زا  دزاـس و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وت  هک  يزیچ  زا  ادـخ ، يارب  ار  تلد  هک  شاـب  نآ  رب  ینک ، جـح  یتساوخ  هاـگره  »

. نک لکوت  وا  رب  دوشیم  دـیدپ  وت  زا  هک  نوکـس  تکرح و  ره  رد  راذـگاو و  تراگدـیرفآ  هب  ار  دوخ  ياـهراک  همه  ینک . یلاـخ  دـیآ ،
شیاسآ ایند و  شاب . وا  ردق  اضق و  ادخ و  مکح  میلست 

__________________________________________________

300 صص 301 - ققحم ، يونیم ، پاچ  ورسخ ، رصان  ( 1)
20 ص : نایشرع ،

«1 .« » زاس اهر  ار  ناگدیرفآ  و 
مالسلا و هیلع  داجس  ماما  نایم  اهشسرپ  نیا  شتسود ، ورـسخرصان و  ياهخساپ  شـسرپ و  ریظن  تسا  یثیدح  « 2  » لئاسولاكردتسم رد 

مراهچ هدس  رد  هدش و  دـلوتم  ق ). 247 ه .  ) موس هدـس  رد  يو  تسا ، فورعم  یفوص  نامه  یلبـش ، زا  دوصقم  رگا  اـما  تسا . هتفر  یلبش 
رد دشاب  هدرب  رـس  هب  هنیدم  رد  مالـسلا ) هیلع  داجـس  ماما  رـصاعم   ) تسخن هدس  رد  هک  ار  يرگید  یلبـش  و  تسا . هتـشذگرد  ق ) (334 ه .

(. هَّللادنع ملعلاو   ) مینیبیمن اهباتک 
رگید راب  سپ  تسا ؛ يرهاظ  ياهفیلکت  ماجنا  تازاوم  هب  جح  کسانم  يادا  رد  يونعم  طیارش  تیاعر  تیاور ، نآ  نومـضم  لاح  رههب 

؟ تسیچ تعاطتسا  مسرپیم :
و یلام »  » تعاطتـسا دناهتـسناد ، طرـش  اهقف  هک  ار  یتعاطتـسا  تشاد  هجوت  دیاب  دـش : هتفگ  میتفگ و  نخـس  تعاطتـسا  زا  ثحب ، زاغآ  رد 
. تسین ادـخ  هناـخ  رئاز  صوـصخم  هک  یتعاطتـسا  دـشاب . هدـش  لیـصحت  يرگید  تعاطتـسا  دـیاب  ود ، نیا  زا  شیپ  اـما  تـسا ، یمـسج » »

. دشاب اراد  دیاب  فلکم  ناملسم  ره  هک  یتعاطتسا 
هرابرد هک  یتعیرـش  رد  دهد .» ماجنا  هنوگچ  دـنادیم  ار  هچنآ   » ینعی یقالخا ؛» تعاطتـسا   » و دـنکب » دـیاب  هچ   » ینعی یملع ؛» تعاطتـسا  »

: دننام ییاهباتک  نآ ، یلمع  قالخا 
يایمیک هداعسلاجارعم ، نیدلامولع ، ءایحا  ءاضیبلاۀجحم ،

__________________________________________________

ج 1 ص 213. راحبلاۀنیفس ، ( 1)
. تیبلالآ هسسؤم  پاچ   166 صص 72 - ج 10 ، ( 2)

21 ص : نایشرع ،
، تسا هدرک  بجاو  ناملـسم  ره  رب  ار  ملع  بلط  هک  ینید  رد  تسا ، هدـش  هتـشون  رگید  ِیقـالخا  باـتک  اـههد  هیلعلاتاـماقم و  تداـعس ،

يرایسب هنافسأتم  اما  دوش . هدامآ  ینالوط ، رایسب  هن  یتدم  رد  جیردت  هب  لقاال  ای  و  ددرگ ، مهارف  غولب  زا  شیپ  تعاطتسا ، نیا  دیاب  ًامّلـسم 
زا شیب  هک  دننکیم  ادـیپ  یلام  تعاطتـسا  یماگنه  لومعم  روطب  ادـخ  هناخ  نارئاز  دـنرادن . هجوت  مهم  رما  ود  نیدـب  ناملـسم  ناردارب  زا 
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جح ماـکحا  نتفرگ  داـی  رکف  هب  یتقو  نینچ  رد  یگلاـس . لـهچ  زا  رتـالاب  نینـس  رد  ینعی  دـناهدراذگ ؛ رـس  تشپ  ار  یعیبـط  رمع  زا  یمین 
. دودعم ياهتعاس  رد  نّیعم و  ياهزور  رد  مه  نآ  دنتفایم ،

. لاحم ًابیرقت  دـنهاوخیم  نایجاح  زا  جـح  ياـههورگ  ناـیناحور  هچنآ  تسا و  راوشد  نتفرگ  میلعت  یگدـنز ، زا  هرود  نینچ  رد  مینادیم 
دمح دنهاوخیم  نارهاوخ  ناردارب و  زا  يرایـسب  تسین . هداس  راتفگ  لامعا و  نامه  ینعی  جـح ، تابجاو  نتخومآ  رد  اهنت  راک ، ِيراوشد 
هدـش بجاو  اهنآ  رب  جـح ، يارب  ندـش  نوریب  ماگنه  زامن  هکنیا  لثم  دـنریگ ، دای  سلاجم  نامه  رد  مه  ار  بجاو  زاـمن  لاـمعا  هروس و  و 
نینـس نوچ  تسا  هدش  هتـسناد  هبرجت  هب  میدرگرب ؟ هنوگچ  اما  تسا ،» تعفنم  میدرگرب  ررـض  ياج  ره  زا   » فورعم لوق  هب  بوخ ، تسا .

نآ ردقچ  درک و  ادا  تسرد  نانابز  برع  دننام  ار  اهفرح  ناوتب  تسا  لاحم  رگید  دش ، ربتـس  ولگ  ياهاوآ  رات  تشذگ و  هدزناپ  زا  رمع 
دیوگن و َۀَمْهِّنلاَو » َتْمَْهلا  َّنا   » ات دهد ، میلعت  هداتفارود  ياهقطنم  زا  هلاس  داتفه  يدرمریپ  هب  دهاوخیم  هک  دََربیم  جنر  مرتحم  یناحور 

22 ص : نایشرع ،
. دنکن ظفلت  نیلاّزلاالو »  » ار نیلاّضلاَالَو »  » ای و  دیوگب . ۀَمَعِّنلاَو » َدْمَْحلاَنا  »

ماکحا اهلاس  نامه  رد  رگا  تخادرپیم و  هروس  دمح و  نتفگ  تسرد  نتفرگ و  دای  هب  یعرش  غولب  زاغآ  زا  شیپ  ناملـسم  ِردارب  نآ  رگا 
. دشیمن وربور  اهیراوشد  نینچ  اب  تخومآیم ، ددرگ ، بجاو  وا  رب  يزور  تسا  نکمم  هک  ار  جح 

هنیدـم هکم و  رد  رگا  تسا . نید  هب  تبـسن  ام  هقالع  هجرد  رگناـیامن  نید ، بادآ  ماـکحا و  نتفرگارف  هب  هجوت  رادـقم  هک  تفریذـپ  دـیاب 
ناملسم عامتجا  هک  تسا  نیا  تمالع  دنرادن ، یحطـس  یتامیلعت  زج  یمالـسا  فراعم  نید و  زا  هک  دهدیم  ناشن  نایجاح  یـضعب  لامعا 

هب تبسن  ناملسم  میناوخیم  ثیدح  رد  هک  تسا  نیا  هنرگم  تسانتعایب ، یمالسا  قالخا  مالـسا و  هقف  نید و  ماکحا  نتخومآ  هب  تبـسن 
. دراذگیم رثا  دبلاک  همه  هب  دوش  دساف  رگا  هک  تسا  دبلاک  زا  یمادنا  دننام  رگید  ناملسم 

هناخ ِنارئاز  زا  یهجوت  لباق  دادعت  دیاش  هک  مینک  هفاضا  زین  ار  بلطم  نیا  يراگنالهس ، نینچ  رب  هک  دش  دهاوخ  رتدیدش  یتقو  ام  فسأت 
بادآ یترایز و  نکاما  تسا ، مکاح  اجنآ  رد  هک  یتاررقم  نیمرح ، مدرم  موسر  بادآ و  هقطنم ، نیا  عضو  زا  ربمغیپ ، فیرش  مرح  ادخ و 

ياهروشک رگید  نیب  رد  نیمرح  زاجح و  ییایفارغج  تیعقوم  يداصتقا و  عضو  هب  دـسر  هچ  ات  دـنرادن ، تسرد  عالطا  نکاما ، نآ  صاخ 
صقن زا  رتمک  دوشیم ، طوبرم  زاجح  ِمدرم  یبهذم  موسر  بادآ و  هب  هک  تمسق  نآ  رد  ًاصوصخم  نتسنادن ، نیا  نایز  یمالسا و 

23 ص : نایشرع ،
. دروآیم شیپ  ار  یتالکشم  اسب  تسین و  جح  ضیارف  لامعا و  نتسنادن 

يرادیرخ دـنکیم  فرـصم  زاجح  نیمزرـس  رد  یجاح  نَت  کی  هک  غلبم  نامه  شزرا  هب  ار  ییالاک  دـهاوخب  یناگرزاب  رگا  کش  نودـب 
نآ شورف  رازاب  نآ و  ياهب  نآ ، دیلوت  یگنوگچ  الاک ، نآ  تایصوصخ  هرابرد  ناملـسم  ردارب  نیا  تامولعم  زا  رتعیـسو  یتاعالطا  دنک ،

. دروآ دهاوخ  تسد  هب 
هشیمه ام  زا  ام ، ناماما  هک  تسا  یشور  هب  هجوت  زا  رتشیب  رایسب  الاک  باختنا  دیرخ و  هب  ادخ  هناخ  نارئاز  یضعب  هجوت  مینیبیم  هنافـسأتم 

اجک هب  دـننادیمن  تسرد  دـندرگیم و  رب  دـنوریم و  جـح  هب  اـم  ناملـسم  ناردارب  زا  يدادـعت  دـنراد ! راـظتنا  رفـس  نیا  رد  صوصخب  و 
هکم و سدقم  رهش  دنـسرپب  نانآ  زا  رگا  و  دناهتفر . اجک  هب  دننادیمن  مه  رهاظ  هب  یتح  نانآ  زا  یهورگ  هکلب  دناهتفر . هچ  ياربو  دناهتفر 

روهظ زا  شیپ  رهـش  ود  نیا  دننادب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دـننامیم ، رد  تسا ، هطقن  مادـک  رد  هک  دنناسانـشب  ناهج  هشقن  يور  زا  ار  هنیدـم 
. تسا هدروآ  دیدپ  نآ  رد  يداینب  ياهرییغت  هچ  مالسا  هدشیم و  هرادا  هنوگچ  هتشاد و  یعضو  هچ  مالسا 

هک ناـنآ  دنتـسه . یبهذـم  هچ  رب  اهرهـش  نیا  مدرم  دـننادیمن  دـنکیم . تموکح  هقطنم  نیا  رب  یمیژر  هچ  دـننادیمن  ناـیجاح  زا  یخرب 
اما تسا . یباهو  نایدوعس ، بهذم  و  تسا . يدوعس  ناتسبرع  وزج  هنیدم  هکم و  هک  دناهدینش  دنشاب ، هتشاد  خیرات  هب  يرـصتخم  ییانـشآ 

دنتسیک نایدوعس 

www.Ghaemiyeh.comنایشرع ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 50زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


24 ص : نایشرع ،
. تسا مالسا  ناکرا  زا  ینکر  تسا ، داهج  تسا ، تدابع  مینادیم  هکنانچ  جح  اما  دننادیمن ! يزیچ  تسیچ ؟ یباهو  و 

. دزاس راوتسا  ار  هیاپ  دناوتیم  هک  اجنآ  ات  دیاب  نکر  راذگ  ناینب  و  دشاب . نمشد  هلمح  بظاوم  وس  همه  زا  دیاب  داهج  نادیم  رد  دهاجم 
فیلکت دیآ ، شیپ  يدروخرب  نینچ  رگا  هچ  دنکن ، دروخ  رب  يروظحم  اب  هک  دوب  بقارم  دیاب  تدابع  ره  رد  تسا و  بجاو  یتدابع  جح ،

. دیاین شیپ  نایجاح  يارب  ییاهيراوشد  هک  تسا  یلاس  رتمک  هنافسأتم  اما  دش . دهاوخ  راوشد 
دوخ رمع  رد  ار  نآ  زا  ییاههنومن  هک  نانچ  دـبای  نایاپ  شارخلد  ياهعجاف  اب  دور و  رتالاب  يراوشد  هلحرم  زا  راک  تسا  نکمم  مه  یهاگ 

. میدید
. دروایب عجارم  هلاسر  يور  زا  ار  کسانم  دهاوخیمن  وا  تسا ، هدرک  هیهت  ار  ياهوزج  نینچ  تاکن ، نیدب  هجوت  اب  رـصتخم ، نیا  هدنـسیون 
، هدـمآ مهارف  رـصتخم  نیا  رد  هچنآ  دناهتـشون . هلاقم  باتک و  یفاک  ردـق  هب  هرابنیا  رد  دـنک . ناـیب  ار  جـح  رارـسا  هفـسلف و  دـهاوخیمن 

. دنادب ار  نآ  دیاب  عیطتسم  ریغ  ای  عیطتسم  ناملسم  ره  هکلب  دشاب ، اراد  دیاب  ادخ  هناخ  هدننک  ترایز  ره  هک  تسا  یتامولعم  لقادح 
ریخ ياعد  زا  ار  هدنروآ  مهارف  سدقم  ياهناکم  نآ  رد  نآ ، زا  ناگدننک  هدافتـسا  ناگدنناوخ و  دـتفا و  روکـشم  شـشوک  نیا  مراودـیما 

. دننکن شومارف 

: يدوعس ناتسبرع 

نویلیم هن  عبرم و  رتمولیک  رازه  هاـجنپ  تسیود و  نویلیمود و  تحاـسم  هب  ینیمزرـس  ياراد  یهاـشداپ ، تسا  يروشک  يدوعـس  ناتـسبرع 
. تیعمج

ياهنیشن خیش  سراف و  جیلخ  هب  قرش  زا  تیوک ، قارع و  یمشاه ، ندرا  روشک  هب  لامش  زا  تسا . عقاو  ایـسآ  یبرغ  بونج  رد  روشک  نیا 
. تسا دودحم  خرس  يایرد  هب  برغم  زا  نمی و  قلخ  يروهمج  نمی و  هب  بونج  زا  نامع ، يایرد  یبرع و  هدحتم  تاراما  سراف ، جیلخ 

. دوش نیمأت  تادراو  قیرط  زا  دیاب  لاح - رد  هچ  هتشذگ و  رد  هچ  روشک - نیا  مدرم  ياهیدنمزاین  هدمع 
ای تفرگیم و  ماجنا  نارئاز  هلیـسو  هب  هک  دوب  یـشورف  دیرخ و  دوس  كرمگ و  زا  یتفن - عبانم  شیادیپ  زا  شیپ  روشک - یمومع  دمآ  رد 

. دنتفرگیم نایجاح  زا  هک  یتایلام 
، ماخ تفن  تارداص  قیرط  زا  تسین . رکذ  لباق  دـیآیم ، تسد  هب  تفن  شورف  زا  هک  یلوپ  لباقم  رد  ییاهدـمآ ، رد  نانچ  اـهلاس  نیا  اـما 

رـسارس ياههتخاس  زا  يرازاب  هک  جح  مسوم  ًاصوصخم  دـید ، ناوتیم  زاجح  ياهرهـش  رد  ار  ناهج  ياهروشک  همه  ياههدروآرف  زورما 
. دوشیم هدامآ  نایجاح  يارب  ایند 

. دراد تسایر  ناریزو  رب  هاشداپ  صخش  تسا و  یثوروم  يدوعس  ناتسبرع  رد  یهاشداپ 
26 ص : نایشرع ،

ناتسبرع ؟؟؟ هشقن 
27 ص : نایشرع ،

. تسا هنیدم  هکم و  روشک  نیا  ینید  مهم  ياهرهش  و  هدج ، ردنب  نآ  مهم  ردانب  زا  یکی  و  ضایر ، ناتسبرع  یهاشداپ  تختیاپ 
رد دناناملسم . دنربیم - رس  هب  سدقم  ياهنیمزرـس  ریغ  رد  هک  نارگراک  یجراخ و  ناسانـشراک  یکدنا  زج  يدوعـس - ناتـسبرع  مدرم 

. درادن ندمآرد  هزاجا  ناملسم  زج  یسک  هنیدم  هکم و  ياهرهش 

: بهذم
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، داقتعا لوصا  رد  و  ( 242 م -  ) لبنح نب  دمحم  نب  دمحا  بهذم  وریپ  عورف ، رد  اما  دنناملسم ، يدوعس  ناتـسبرع  نانکاس  میتشون  هکنانچ 
. دنتسه ( 330 م -  ) يرعشا نسحلاوبا  بتکم  وریپ 

ار نآرق  ياههیآ  رهاظ  زین  ربمغیپ و  زا  هدیـسر  ياهثیدح  رهاظ  درادـن و  یهجوت  لقع  هب  یلزتعم  هعیـش و  مالک  فالخ  رب  يرعـشا  مالک 
. دنادیم تجح 

؟ تفگیم هچ  تسیک و  باهولادبع  نب  دمحم 

ار ینید  مولع  درک ، اهشدرگ  مالسا  دالب  رد  سپـس  تخومآ ، دوخ  ردپ  زا  ار  یلبنح  هقف  دش . دلوتم  دجن »  » دالب زا  هَْنیَیُع »  » رهـش رد  دمحم 
ار نانآ  شور  ( 751 - 691  ) مّیَق نبا  وا  درگاش  و  ( 728 - 661  ) هَّیِمیت نبا  ياهباتک  ندناوخ  رثا  رب  ماجنارـس  تفرگ و  ارف  ددعتم  ياملع  زا 

نآرق و يانعم  رهاظ  رب  ینعی  دنتسه ، يرهاظ »  » هب فورعم  حالطصا ، رد  ود  نیا  تفریذپ .
28 ص : نایشرع ،

. دننکیم دامتعا  ثیداحا 
تفلاخم اب  وا  بهذـم  تخادرپ . شیوخ  تاداقتعا  راکفا و  رـشن  هب  تشگرب و  دوخ  هاگداز  هب  یمالـسا ، دـالب  رد  شدرگ  زا  سپ  دـمحم 

. تفای یناوریپ  دجن  رد  یلو  دیدرگ ، وربور  ناتسبرع  جراخ  لخاد و  رد  املع  زا  یهورگ 
نادناخ وا ، زا  سپ  دیورگ ، ودب  تشاد ، تماقا  یلعف ) ضایر  کیدزن   ) هَیِعْرَد هدکهد  رد  هک  يدوعس  نادناخ  هلسلس  رس  دوعس  نب  دمحم 

. دنتفرگ هدهع  هب  ار  یباهو  بهذم  جیورت  يرگید ، زا  سپ  یکی  يدوعس 
هب هدش  تیبرت  هک  تسا  یئاملع  تسد  رد  یئاضق  تردق  تسا و  نایضاق  تسد  هب  تاموصخ  يواعد و  لصف  ّلح و  يدوعس  ناتسبرع  رد 

. دناباهولادبع نب  دمحم  شور 
. دننکیم یگدنز  هعیش  تیلقا  فیطق  هکم و  هنیدم ، رد  هلمج  زا  دنراد و  دوجو  زین  یمالسا  بهاذم  رگید  ناوریپ  يدوعس  ناتسبرع  رد 

همظعم هکم 

: هّکم خیرات 

: هّکم خیرات 
زا هک  یتسادق  تفارش و  زا  هتشذگ  هک  ینیمزرس  مالسا ؛» نید  روهظ  زکرم  «، » يرُقلا ُّما  «، » نما مرح  «، » نیما دلب  «، » مارح دلب  «، » هّکب : » هّکم

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  اجنآ  رد  زین  میرک  نآرق  ياههیآ  نیتسخن  تسا ، هتفای  مالسلا  هیلع  میهاربا  دهع  زا  صوصخب  تقلخ و  زاغآ 
. تشاد همادا  لاس  هدزیس  ات  دمآ و  دورف  هلآ  و 

هللا یلص  لوسر  هاگداز  هک  ینیمزرس  دندید . اهبیسآ  دوخ  نید  هار  رد  نانآ  زا  يرایسب  دندیورگ و  یناملسم  هب  اجنآ  رد  هورگ  نیتسخن 
. تسا مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هلآ و  هیلع و 

هجرد و 49 لوط 39  رد  هکم  تسا . روشک  نآ  رهش  نیرتروهشم  نیرتمهم و  يدوعس و  ناتسبرع  روشک  ياهرهش  زا  یکی  زورما  رهش  نیا 
هتفرگارف ددعتم  ياههوک  هتشر  ار  هکم  رهـش  « 1 . » دراد رارق  ایرد  حطـس  زا  رتم  عاـفترا 330  رد  هقیقد و  هجرد و 25  ضرع 21  هـقیقد و 

نآ ياهنامتخاس  رهش  کیدزن  ات  هک  نانچ  تسا 
__________________________________________________

یئایفارغج ضرع  هقیقد  هجرد و 280  لوط و 28  هقیقد  هجرد و 54  نیمرحلاةآرم 37  رد  اما  ایناتیرب . فراعملاةرئاد  هتـشون  ساسا  رب  (. 1)
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هدش تبث  ضرع  هقیقد  هجرد و 30  لوط و 21  هقیقد  هجرد و 30  زاـجحلاملاعم 38  مجعم  رد  و  ص 178 ) ج 1 ، نیمرحلا ، ةآرم   ) تسا
(. ص 244 ج 8 ، . ) تسا

32 ص : نایشرع ،
« جلَف  » هوک هب  تسخن  مینزب ، رود  برغ  فرط  هب  مینک و  زاغآ  لامـش  بناج  زا  ار  هکم  درگادرگ  ياههوک  رگا  دـید . ناوتیمن  تسرد  ار 

. میسریم هکم  يالاب  رد  ءاّدَک » «، » عْلَعل «، » يِْدنِه «، » ناعِْقیَُعق  » ياههوک هب  سپس  قلَف »  » ای
«1 . » دراد رارق  هَمَدنَخ  ْسیَُبقوبا و  ْيَدُک ، هدیدحوبا ، ياههوک  قرش ، فرط  هب  بونج  بناج  زا 

ات نایم 18  ناتسبات  ناتسمز و  رد  رهش  يامرگ  هجرد  تسا . رتمولیک  داتـشه  هدج  ردنب  ات  نآ  هلـصاف  عقاو و  خرـس  يایرد  قرـشم  رد  هکم 
. تسا رفص  يالاب  هجرد   47

. دسریم مین  نویلیم و  کی  زا  رتشیب  هب  جحمسوم  ردو  « 2  » دناهتشون نت  رازه  دصیس  لاس 1402  رد  ار  هکم  یمئاد  نانکاس  رامش 
هک یناسک  ناینیمز  برغم  زا  دوشیم . تیاعر  زورما  ات  تئارب  هکرابم  هروس  لوزن  نامز  زا  تنـس  نیا  دنناملـسم و  انثتـسا  ـالب  رهـش ، مدرم 

. دناهدرک یناملسم  ياعدا  رهاظب  ای  هدوب و  ناملسم  دناهتشون ، باتک  رهش  ود  نیا  هرابرد  سپس  هدناسر  هنیدم  هکم و  هب  ار  دوخ 
هجهل زا  هملک  نیا  دنهدیم  لامتحا  و  « 3  » تسا هتشون  ابُرْکَم »  » ار نآ  مان  سویملطب  دراد ، ینالوط  میدق و  یخیرات  هکم 

__________________________________________________

. هکم لیذ  يدجو  دیرف  فراعملا  ةرئاد  هب  دینک  عوجر  ص 178 و  ج 1 ، نیمرحلا ، ةآرم  (. 1)
. تسا هتفای  شیازفا  هکم  تیعمج  اهرهش  زا  يرایسب  دننام  لاس  هد  نیا  رد  نکیل  يدوعس . ناتسبرع  تاعالطا  ترازو  هیرشن  (. 2)

. ایناتیرب فراعملاةرئاد  (. 3)
33 ص : نایشرع ،

تـسادق هب  شیپ  لاـس  نارازه  زا  رهـش  نیا  دـنچ  ره  « 1  » دـهدیم مرتحم  سدـقم و  ینعم  هک  تسا  ناتـسبرع - بونج  نانکاس  ناـیئابس -
میهاربا سک  نیتسخن  میرک  نآرق  بجوم  هب  تسین . نشور  یتسرد  هب  نآ ، رخآ  زاغآ و  زج  خیرات  نیا  رـسارس  زا  اما  تسا ، هدوب  فورعم 

: تفگ نینچ  دوخ  يادخ  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  داد . ياج  فلع  بآ و  یب  نیمزرس  نیا  رد  ار  دوخ  هداوناخ  هک  دوب  مالسلا  هیلع 
ات ام ! راگدرورپ  يا  مداد . ياج  وت  تمرح  اب  هناخ  کیدزن  درادـن  یگدـنیور  هک  ياهّرد  رد  ار  منادـنزرف  زا  دـنچ  ینت  نم  ام ! ِراگدرورپ  »

«2 .« » دنراد اپرب  ار  زامن 
: تساوخ نینچ  ادخ  زا  هکم  رهش  هرابرد  و 

«3 .« » نک يزور  اههرمث  زا  دناهدیورگ ، زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  هک  ار  نانآ  نآ ، مدرم  زا  نادرگ و  نمیا  ار  رهش  نیا  نم ! راگدرورپ  »
نآ خیرات  دنادیم ، ادخ  تسا ؟ هتشذگ  هچ  رهش  نیا  رب  دندرک ، تنوکس  هکم  رد  ناتسبرع  بونج  نارجاهم  هک  هاگنآ  ات  میهاربا  هرود  زا 

مان قیلامع  دندش و  ّطلسم  نآ  رب  هک  ياهریت  زا  ینالوط ، ترتف  نیا  رد  هکنآ  زج  تسین . نشور  یتسردب 
__________________________________________________

ص 144 ج 1 ، یّتِح ، پیلیف  مالسا . زا  شیپ  برع  خیرات  (. 1)
37 میهاربا : (. 2)
126 هرقب : (. 3)

34 ص : نایشرع ،
. تساهتفر نخس  دنتشاد 

؟؟؟؟ هشقن ص 40
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( ياهحفصود )
36 ص : نایشرع ،

درگنابایب و یهورگ  هدمآ ، تاروت  رگید  ياهیاج  لئومس و  دادعا ، شیادیپ  ياهرفس  رد  نانآ  مان  هک  نانیشن ) ارحص   ) هقلامع ای  قیلامع :
رثا رب  يدالیم  مراهچ  هدس  رد  تسا . هدش  ادیپ  يریگرد  موق  نیا  نانآ و  نایم  راب  دنچ  دنتشاد و  ینمشد  لیئارساینب  اب  هک  دندوب  وجگنج 

. دـندرک ترجاهم  هریزج  هبـش  طاقن  رگید  هب  بونج  مدرم  زا  یئاههتـسد  ناتـسبرع ، بونج  يداصتقا  یعاـمتجا و  عاـضوا  ندروخ  مه  هب 
هَعازُخ مانب  يرگید  یبونج  هریت  سپـس  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  رهـش  راک  دـندش و  نکاس  هکم  رد  دـندوب ، فورعم  مُهْرُج  مان  هب  هک  ياهریت 

«1 . » دش طلسم  رهش  رب  دوخ  دز و  رانک  هب  ار  مهرج 
نادنواشیوخ دز و  رانک  هب  ار  هعازخ  هلیبق  تسا  مرکا  لوسر  يالعا  ّدج  هک  بالِک  دـنزرف  ّیَُـصق  ًالامتحا )  ) يدالیم مشـش  هدـس  زاغآ  رد 

ار هودنلاراد  و  « 2  » تفرگ تسد  هب  ار  رهش  تسایر  دروآ و  رد  رهش  هب  دنتـسیزیم  هکم  نوریب  ياههرد  اهنابایب و  رد  هک  ار  شیُرق  دوخ ،
. درک سیسأت 

، دیدرگ ارما  افلخ و  هاگلزنم  سپس  سلجم  نیا  تفریم ، رامش  هب  ناتـسبرع  رـسارس  رد  هرواشم  سلجم  اهنت  نیتسخن و  زور  نآ  هَوْدَّنلاراد 
. تسا هدنامن  نآ  زا  یناشن  چیه  زورما  و  دیدرگ . دجسم  وزج  ماجنارس  داهن و  یناریو  هب  ور  نآ  يانب  كدنا  سپس 

__________________________________________________

ص 22 هدنراگن ، زا  مالسا  یلیلحت  خیرات  هب  دوش  عوجر  (. 1)
ص 34 مالسا ، یلیلحت  خیرات  (. 2)

: هکم نامکاح 

: هکم نامکاح 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  بناج  زا  هتسویپ  دش ، هدوشگ  هکم  يرجه  متـشه  لاس  رد  دیدرگ و  یمالـسا  تموکح  زکرم  هنیدم )  ) برثی نوچ 

«1 . » دشیم هتشامگ  هکم  راک  هرادا  يارب  ینامکاح  افلخ  يوس  زا  ای  هلآ و 
تصـش و لاس  رد  داد . رارق  تفالخ  زکرم  ار  هکم  دناوخ و  هفیلخ  ار  دوخ  ریبز  نب  هَّللادبع  يرجه ، متـصش  لاس  رد  هیواعم  گرم  زا  سپ 

. دیدرگ ریبز  نب  هَّللادبع  یبوکرس  رومأم  ْریَُمن  نب  ْنیَصُح  ماش  يوس  زا  يرجه  مراهچ 
. تشگزاب ماش  هب  نیصح  دُرم و  دیزی  ماگنه  نیا  رد  اما  تفرگ  قینجنم  ناراب  گنس  ریز  ار  هبعک  هناخ  هکم و  رهش  ْنیَصُح 

. تخاس ریبز  نبا  یبوکرس  رومأم  ار  فسوی  نب  جاجح  يرجه  لاس 73  رد  تفای ، تفالخ  ناورم  نب  کلملادبع  نوچ 
«2 . » تخیوآ راد  هب  تشک و  ار  ریبز  نبا  ماجنارس  تخاس و  ناریو  باترپ ، گنس  اب  ار  هبعک  هناخ  درک . هرصاحم  ار  هکم  جاجح 

جاجح هک  تسا  هدـمآ  بلغت  نب  نابا  زا  یثیدـح  عئارـشلاللع  رد  نکیل  تسا . هدوب  اهراوید  هب  بیـسآ  دـح  رد  هبعک  هناـخ  یبارخ  ًارهاـظ 
، دـش نانآ  عنام  دـمآ و  دـیدپ  گرزب  يرام  دـنزاسب  ار  هبعک  راب  رگید  دنتـساوخ  نوچ  دـندرب . ار  نآ  كاـخ  مدرم  درک و  ناریو  ار  هناـخ 

یلع ماما  هب  ار  وا  تساوخ ، هراچ  مدرم  زا  جاجح 
__________________________________________________

ص 355 ج 1 ، نیمرحلاةآرمهب ، دوش  عوجر  زین  هکم . نامکاح  لصف  روابمز . باسنالا  مجعم  هب  دوش  عوجر  (. 1)
. هکم نامکاح  لصف  باسنالامجعم ، (. 2)

38 ص : نایشرع ،
هچنآ ات  تساوخ  مدرم  زا  جاجح  ددرگرب ». دوخ  ياج  هب  اهكاخ  دیاب  : » دومرف شترضح  دندرک و  یئامنهار  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلانبا 
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هرادا رد  هکم  هک  لاس 132  ات  سپ  نیا  زا  « 1 . » داهن ار  هناخ  ساسا  تفر و  شیپ  ماما  دندرک  نینچ  نوچ  دننادرگرب . دناهتشادرب  كاخ  زا 
تباین هب  ای  تلاصا و  هب  نت  تفه  تسیب و  نایوما  تفالخ  لوط  رد  دـشیم و  نییعت  قشمد  هفیلخ  بناـج  زا  رهـش  نیا  مکاـح  دوب  ناـیوما 

زا یمکاح  یهاگ  و  « 2 . » دشیم نیعم  دادـغب  بناج  زا  هکم  مکاح  لاس 306  ات  لاس 132  زا  نایـسابع  هرود  رد  دنتفای . ار  هکم  تموکح 
. دومنیم لالقتسا  ياعدا  درکیم و  هدافتسا  دادغب  هتفشآ  عضو 

. دندش طلسم  رهش  نیا  رب  دوب ، ناتسبرع  بونج  نانآ  زکرم  دناهیلیعامسا و  زا  ياهقرف  هک  هطمارق  لاس 317 )  ) يرجه مراهچ  نرق  زاغآ  رد 
زا سپ  دندرک . ناریو  ار  هکم  دندوب ، لیوأت  هب  دقتعم  عرش  ماکحا  رد  انتعایب و  مالـسا  رهاظ  هب  وجارجام و  وخدنت ، یمدرم  هک  هتـسد  نیا 

ياههداوناخ زاجح ) رب  دوعس  لآ  يالیتسا  ات   ) نرق هد  تدم  ًابیرقت  هکم ، رهش  زا  نانآ  تسد  نتشگ  هاتوک  و  نایطمرق ، هنتف  ندش  شوماخ 
زا رهاظب  لوبناتـسا  ای  هرهاق  دادـغب ، تفـالخ  زکرم  هطلـس  هعـسوت  بسح  رب  اـهتموکح  نیا  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  هکم  تموکح  یفلتخم 

یتموکح دوخ  هاگ  دندرکیم و  تعباتم  ینامثع  ای  یمطاف و  یسابع ، يافلخ 
__________________________________________________

ص 448 عئارشلا ، للع  (. 1)
ص 355 ج 1 ، نیمرحلاةآرم ، ناتسبرعلیذ ، نیلکنارف  فراعملاةرئاد  هکم ، ۀملک  لیذ  يدجو ، دیرف  (. 2)

39 ص : نایشرع ،
. دوشیم رادهدهع  یهاشداپ  نادناخ  زا  نت  کی  ار  هکم  رهش  تموکح  هتسویپ  يدوعس  تلود  سیسأت  زا  سپ  دنتشاد . لقتسم 

: مارحلادجسم

: مارحلادجسم
زا یکی  دوریم و  رامـشب  مالـسا  خـیرات  رد  دجـسم  نـیرتفورعم  نیرتیمیدـق و  دجـسم  نـیا  تـسا . هـبعک  هناـخ  درگادرگ  دجـسم  ماـن 

، ماهتشون هبعک  خیرات  رد  هکنانچ  « 1 . » درک چوک  نآ  يوس  هب  دیاب  تسا  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  ییاهدجـسم 
هبعک هناخ  درگادرگ  نآ ، زا  سپ  ینایلاس  لقاال  ای  راگزور و  نامه  رد  هک  تسا  مّلـسم  دـش . هتخاس  مالـسازا  شیپ  لاس  نارازه  هناخ  نیا 

دجـسم و مان  اما  دـناهتفریم ، هناخ  ترایز  هب  اجنآ  زا  ای  دـناهدمآیم و  درگ  اضف  نآ  رد  هناخ  ناگدـننک  ترایز  و  تسا ، هدوبیم  یئاضف 
. تسا هدش  هداد  هطوحم  نادب  مالسا  رد  مارحلادجسم 

هچ هکم ، حـتف  زاغآ  رد  مالـسا و  زا  شیپ  اـضف  نیا  تحاـسم  « 2 «. » رفاـسم اـی  میقم  میداد ، رارق  ناـمدرم  يارب  ار  نآ  هک  مارحلادجـسم  «و 
ياههناخ مدرم  مه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  ات  دهدیم  ناشن  خـیرات  تسین . مولعم  یتسردـب  تسا ؟ هدوب  رادـقم 

ار دوخ 
__________________________________________________

(. ص 234 ج 2 ، دمحادنسم ، ص 525 ؛ ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو   ) دجاسم ثالث  یلااَّلا  ُلاحِّرلاُّدُشت  ال  ( 1)
25 جح : (. 2)

40 ص : نایشرع ،
هناخ هبعک  تفگ  تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  نانآ  رَمُع  دـنتفرگیم . ار  دجـسم  ياـضف  بیترت  نیدـب  دـنتخاسیم و  هبعک  هناـخ  هب  کـیدزن 

لخاد دیرخ و  ار  ییاههناخ  هاگنآ  دیاهدمآ . رد  نادب  امـش  هدوب و  امـش  زا  شیپ  اضف  نیا  دهاوخیم . یجراخ  ياضف  هناخ  ره  تسادخ و 
. دروآرد دجسم 

نآ نتفرگهب  ماجنارـس  ات  تشادـهاگن ، هناخ  نابحاص  يارب  ار  نآ  ياـهب  درک و  ناریو  دـندشن  شورف  هب  رـضاح  هک  مه  ار  یناـسک  هناـخ 
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. دنتشاذگیم ار  اهغارچ  راوید  نآ  رس  رب  هک  تماق ، کی  لوطهب  تخاس  يراوید  دجسم  يارب  رمع  دندش . یضار 
شهوکن دنشورفب  ار  دوخ  ياههناخ  دنتساوخیمن  هک  ار  یناسک  دوزفا . دجسم  هب  دیرخ و  نارگ  ياهب  هب  ار  رگید  ياههناخ  نامثع  سپس 

دجسم يارب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  نامثع  دنیوگ  دینکیم .» هدافتسا  ءوس  نم  يارادم  زا  امش  : » تفگ نانآ  هب  تخادنا و  نادنز  هب  درک و 
«1 . » تخاس قاور 

. دوزفین دجسم  تعسو  رب  اما  دومن  تمرم  ار  دجسم  ياهراوید  درک ، تماقا  لحم  ار  هکم  دناوخ و  هفیلخ  ار  دوخ  ریبز  نب  هَّللادبع  نوچ 
تعـسو و میمرت ، رد  تشاد  رایـسب  ياهقالع  نامتخاس  داجیا  هب  هک  دیلو ، کلملادـبع  دـنزرف  ناورم و  رـسپ  کلملادـبع  نایوما  تلود  رد 

روتسد هب  و  دندیشوک ، دجسم  یئابیز 
__________________________________________________

. يدجو دیرف  فراعملاةرئاد  هب  دینک  عوجر  مارحلادجسم و  لیذ  توقای . نادلبلامجعم . (. 1)
41 ص : نایشرع ،

نآ ییابیز  رد  دـندرک و  رتعیـسو  ار  مارحلادجـسم  اـفلخ ، زا  نتدـنچ  زین  نایـسابع  تلود  رد  دـندرب . رتـالاب  ار  دجـسم  راوید  کلملادـبع 
وا درک . دجـسم  لـخاد  دـیرخ و  ار  يرایـسب  ياـههناخ  تفر و  هکم  هب  يرجه  لاس 160  رد  هک  یـسابع  يدـهم  صوصخ  هب  دندیـشوک .

. دریگ رارق  دجسم  طسو  رد  هبعک  هناخ  يزاسون ، نیا  رد  هک  دیشوک 
«1 . » تسا هتفرگ  رارق  دجسم  زکرم  رد  هناخ  هک  دوش  نئمطم  درگنب و  ات  تفر  الاب  ْسیَُبقوبا  هوک  رب  دوخ  يدهم  دناهتشون 

رد دـندرب . راـکب  نآ  رد  گـنر  درز  یگنـس  ياهنوتـس  دـنداد و  رییغت  ار  دجـسم  درگادرگ  قاور  ياهنوتـس  یـضعب  يرجه  لاـس 332  رد 
میهاربا ياپ  ياج  هک  ار  یگنـس  دندومن و  شرف  زبس ، ِرمرم  اب  ار  لیعامـسا  رجِح  دندرک و  بصن  رمرم  ياهگنـس  زین  اهورهار  اهراوید و 

. دوب ناینامثع  هرود  رد  مارحلادجسم  ِیساسا  ياهمیمرت  اهریمعت و  اما  دنتفرگ . رز  رد  میهاربا ) ماقم   ) تسا مالسلا  هیلع 
هیهت ياهشقن  هناخ  يزاسون  يارب  ات  داتسرف  هکم  هب  ار  نانس )  ) لوبناتسا هینامیلـس  دجـسم  هدنزاس  روهـشم و  رامعم  ینوناق  نامیلـس  ناطلس 

ار دجسم  نحـص  اغآ  دمحم  مان  هب  هیکرت  نارامعم  زا  یکی  يرجه  لاس 990  رد  دشن . هشقن  نآ  يارجا  هب  قفوم  دوخ  نامیلـس  یلو  دنک .
هب ار  نآ  تحاسم  داد و  تعسو 

__________________________________________________

مارآ ص 149 دمحا  ياقآ  همجرت  همرکم . هکم  هکم ، لیذ  يدجو ، دیرف  فراعملاةرئاد  (. 1)
42 ص : نایشرع ،

ار مرح  فارطا  دجسم و  ياهقاور  دنتخاس . ون  زا  دوب  رد  هدزون  هک  ار  دجـسم  ياهرد  يزاسون  نیا  رد  دیناسر . عبرمرتم  رازه  جنپ  تسیب و 
. دندرک ضیوعت  درز  گنس  زا  ییاهنوتس  رمرم و  ياهنوتس  اب 

ناـماما زا  کـی  ره  درک . نـییزت  شوـخ  ياـهطخ  اـهشقن و  اـب  ار  اـهقاور  دــبنگ و  لـخاد  كرت  ناـشاقن  زا  یکی  لاــس 994  رد  سپس 
نحـص هک  یلاس  دنتـشاد . یماقم  دوخ  يارب  دجـسم  لخاد  رد  یلبنح  یفنح و  یکلام ، یعفاش ، تعامج : تنـس و  هناگراهچ  ياهبهذـم 

رب نایدوعـس  تموکح  زاغآ  ات  اهماقم  نیا  « 1 . » دنتخاس کشوک  لکـشهب  زین  ار  نایاوشیپ  نیا  ياهماقم  ( 994  ) دندرک يزاسون  ار  دجسم 
هب رتکـیدزن  نوچ  یعفاـش - بهذـم  هک  نیا  زا  هدرب و  ماـن  اـهماقم  نیا  زا  دوخ  همانرفـس  رد  هنطلـسلاربخم  تسا ، هتـشاد  دوـجو  زاـجح ،

«2 . » دروخیم غیرد  درادن ، یماقم  تسا - هعیش ) بهذم   ) تقیقح
. تفرگ تروص  مارحلادجـسم  رد  یمهم  تارییغت  لصیف  کلم  زیزعلادبع و  کلم  هرود  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  تموکح  سیـسأت  زا  سپ 
دصکی و هب  رازه  تفه  تسیب و  زا  ار  دجـسم  تحاسم  يدوعـس )  ) لایر نویلیم  دصتـشه  دودح  رد  ياهنیزه  اب  يدوعـس  ناتـسبرع  تلود 

دجسم نونکا  دندوزفا و  يدادعت  زین  دجسم  ياهرد  رب  يزاسون  نیا  رد  دیناسر . عبرم  رتم  رازه  داتشه 
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__________________________________________________

ص 179 همرکم ، هکم  (. 1)
ص 159 همانرفس ، (. 2)

43 ص : نایشرع ،
« مالسلا باب  «، » هرمعلا باب  «، » زیزعلادبع کلم  باب  : » ياهمان هب  گرزب  یلصا و  رد  هس  تسا . کچوک  گرزب و  رد  ود  تصـش و  ياراد 
هب یلاله  رانم  ره  كرات  رب  دراد و  رارق  رتم   7 داعبا 7 * هب  ياهدعاق  اب  رتم  عافترا 92  هب  هرانم  ود  رد ، هس  نیازا  کی  ره  رب  تسا . فورعم 

. تسا يراک  الط  زنرب  زا  رتم   5 عافترا 6 /
یلاله زین  هبق  نیا  رب  تسا و  رتم  نآ 35  یجراخ  رطق  هک  تسا  هبق  ياراد  یفقس  نآ  رانک  رد  تسا . افصلا » باب   » رب دجـسم  رانم  نیمتفه 

. دراد رارق  هدش ، يراک  الط  يزنرب 
یتمسق جیردتب  ریخا  ياهلاس  رد  دراد . رازگزامن  رازه  دصناپ  شیاجنگ  یلعف  تعسو  اب  دجسم  تسا و  هقبط  ود  قاور  دجـسم ، درگادرگ 

. تسا نامتخاس  تسد  رد  يرمق ) يرجه   1412  ) رضاح لاح  رد  هک  دناهدرک  دجسم  همیمض  ار  دجسم  جراخ  هطوحم  زا  رگید 
؟؟؟ ریوصت ص 49

: هبعک هناخ 

: هبعک هناخ 
هلبق نیمود  ادـخ ، هناـخ  هَّللاتیب ، قیتعلاتیب ، مارحلاهَّللاتیب ، هبعک ، « 1 .« » دـینادرگ نامدرم  راک  ماوق  ار  مارحلاتیب  هبعک ، هناخ  دـنوادخ ، »

تـسا يرتسکاخ  هب  لیام  زبس  گنـس  زا  هناخ  يرهاظ  يامن  مارحلادجـسم . لخاد  رد  تسا  یفقـسم  هشوگ  راهچ  نامتخاس  « 2  » ناناملسم
رد هبعک  هناخ  دناهدروآ . هکم  ياههوک  زا  هک 

يور رب  هبعک  هناخ  يانب  تسا . هدیشوپ  « 3  » هدش يزود  بالق  نآ  یناقوف  هیشاح  هک  هایـس  ياهدرپ  اب  لاس  تدم  مامت  ریوصت ص 50 ؟؟؟
زا ياهیاپ 
__________________________________________________

97 هدئام : ( 1)
بجوم هب  هنیدـم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ترجهزا  سپ  هاـم  هدـفه  تسا . سدـقملاتیب  اـی  یـصقا  دجـسم  نیتسخن ، هلبق  ( 2)

. دوش باتک  نیمه  رد  نیتلبقلاوذ  دجسم  لیذ  هب  عوجر  تفای . رییغت  هبعک  تمس  هب  ناناملسم  هلبق  میرک  نآرق  ياههیآ 
. دوش هبعک » ششوپ   » ناونع لیذ  هب  عوجر  ( 3)

45 ص : نایشرع ،
نانچ نآ ، ياههیواز  اب  هبعک  هناخ  لکـش  عبرم  نامتخاس  دـنیوگیم . ناورذاـش  ار  هیاـپ  نآ  تسا و  رتم  یتناـس  عافترا 25  هب  رمرم  گـنس 

. دراد هاگن  بیسآ  زا  ار  هناخ  دنکشب و  ار  تخس  ياهداب  راشف  دناوتب  هک  تسا 
هک  ) یبرغ علض  تسا . رتم  ًابیرقت 15  هبعک  هناخ  يدنلب  ریوصت ص 52 ؟؟؟

46 ص : نایشرع ،
رتم هد  یبونج  علض  لوط  رتم و  یتناس  ود  دون و  رتم و  هدزناپ  یقرـش  علـض  تسا و  رتمیتناس  هدزناپ  رتم و  هدزاود  دراد ) رارق  نآ  رد  بازیم 

«1 . » تسا رتمیتناس  جنپ  تسیب و  و 
. دوش هدافتسا  نابدرن  زا  دیاب  هناخهب ، ندمآ  رد  يارب  تسا . رتم  ود  نیمز  زا  نآ  يدنلب  دراد و  رارق  یقرش  علض  رب  هناخ  ِرَد 
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اهلاس نیا  رد  مسارم  نیا   ) دـننک وش  تسـش و  ار  هناخ  لخاد  دـنهاوخب  هک  یماگنه  رگم  تسا ، هتـسب  لاس  تدـم  مامت  رد  هبعک  هناـخ  ِرَد 
رد اما  دنزاس . فرشم  هناخ  نورد  ترایز  هب  ار  یمالسا  گرزب  ياهتیصخش  ای  و  « 2 ( » ددرگیم رازگرب  هجحلاوذ  متفه  زور  رد  ًالومعم 

«3 . » دنورب هناخ  نورد  هب  ات  دناهدادیم  تصخر  نارئاز ، زا  لوپ  تفایرد  لباقم  رد  هبعک  نامداخ  هاگ  شیپ ، ياهلاس 

: اهنکر

: اهنکر
نیا و  دریگیم ، رارق  یلـصا  هناگراهچ  ياـهتهج  دادـتما  رد  طوطخ  نیا  میهد  دادـتما  نآ  هشوگ  راـهچ  هب  هبعک  زکرم  زا  ییاـهطخ  رگا 

نکر یقارع ،»  » ار یلامش  نکر  تسا . موسوم  یمان  هب  نآ  نکر  راهچ  ای  هناخ  علض  راهچ  زا  کی  ره  دراد . مان  نکر  اههشوگ 
__________________________________________________

هدـید فالتخا  اهعلـض  لوط  رد  رتم  یتناـس  دـنچ  دودـح  اهذـخأم  ضعب  رد  تسا ، ص 263  ج 1 ، نیمرحلاةآرم ، هدنـسیون ، ذـخأم  (. 1)
. دوشیم

متـسیب رد  وش  تسـش و  شیپ  ياـهلاس  رد  هکناـنچ  دـباییمرییغت ، وش  تسـش و  مسارم  ماـجنا  زور  ییاهتبـسانم  هب  اـهلاس  یخرب  رد  (. 2)
. دوب هجحيذ  لوا  زور  مسارم  تسا  يرمق  يرجه  لاس 1412  هک  لاسما  تفرگیم و  ماجنا  هجحيذ 

ص 146 ج 8 ، يدج ، دیرف و  فراعملاةرئاد  (. 3)
47 ص : نایشرع ،

. تسا نآ  رد  دوسالارجح  نوچ  دنیوگ ، دوسا  ار  نکر  نیا  دنمانیم . دوسا »  » ار یقرش  نکر  و  ینامی »  » ار یبونج  نکر  یماش ،»  » ار یبرغ 
دوع بوچ  زا  نوتس  هس  نآ  طسو  رد  هدش ، شرف  هایس  دیفس و  رمرم  گنس  اب  هناخ  فک  و  تسا . فقسم  لکـش و  عبرم  هبعک  هناخ  نورد 
ریرح ياههدرپ  زا  هناخ  ياهراوید  فقـس و  « 1 . » تسا یقاب  نانچمه  ریبز  نب  هَّللادبع  دـهع  زا  دـنیوگ  تساهبنارگ و  رایـسب  هک  دراد  رارق 

ناهاشداپ زا  زیزعلادبع  ناطلـس  ار  اههدرپ  هدـش . ریمعت  لاس 959  هب  یناـمثع  ناطلـس  هرود  رد  فقـس  نیا  « 2 . » تسا هدش  هدیـشوپ  خرس 
اهنآ رد  رویز  ناگدننک  هیده  ای  ناگدننک و  ریمعت  مان  هک  هدـش  بصن  اههحول  هناخ  ینورد  ياهراوید  رب  تسا . هتخیوآ  اجنآ  رد  ینامثع 

«3 . » تسا هدش  تبث 

: دوسالارجح

: دوسالارجح
هب لکش  یضیب  یخرس ، هب  لیام  هایس  تسا  یگنس  نآ  تسا و  هتفرگ  رارق  نیمز  زا  مین  رتم و  کی  عافترا  هب  یقرـش  نکر  رد  دوسالارجح 

تمالع تسا و  هرقن  زا  یششوپ  رد  دوشیم و  هدید  زمرق  ياههطقن  نآ  رد  هک  رتمیتناسیس  رطق 
__________________________________________________

ص 144 ذخآم ، نامه  (. 1)
ص 145 ج 8 ، يدجو ، دیرف  فراعملاةرئاد  (. 2)

تسا هنوگنامه  هدش ، فرشم  هبعک  نورد  ترایز  فرشهب  هدنسیون  یـسمش  يرجه  لاس 1356  رد  ص 145 . ج 8 ، فراعملاةرئاد ، (. 3)
. هدیدرگ فصو  هک 

48 ص : نایشرع ،
هک یبیسآ  نیتسخن  تسا . هدمآ  دراو  سدقم  گنـس  نیا  رب  نامز  لوط  رد  هک  تسا  ییاهبیـسآ  یگتـسکش  نیا  تلع  دراد ، یگتـسکش 
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. دیـسر نادب  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هرـصاحم  ماگنه  باترپ ، گنـس  هلیـسو  هب  هک  تسا  ییاههبرـض  دهدیم  ناشن  ار  نآ  مالـسا  خیرات 
. دنتشک ار  نآ  ِمدرم  دنتخات . هکم  رب  نایطمرق  هنتف ، نیا  رد  تسا . هطمارق  هنتف  زا  نآ  ياهیگتسکش  رگید 

. دندرب نیرحب  هب  دوخ  اب  ار  دوسألارجح  دندرک و  یتمرحیب  هبعک  هناخ  هب 
ریوصت ص 55 ؟؟؟

49 ص : نایشرع ،
لقتنم هکم  هب  سپـس  هفوک و  هب  تسخن  يرمق  يرجه  لاس 329  رد  سپـس  تشاد و  رارق  نیرحب  رد  لاس  ود  تسیب و  تدـم  دوسألارجح 

. دیدرگ بصن  دوخ  لحم  رد  لاس  نامه  هجحلاوذمهد  هبنش  هس  زور  دش و 

: بازیم

: بازیم
تسخن ار  نادوان  نیا  دنیوگ  تسا . لیعامسا  رجح  مانب  هک  تسا  ییاج  زارف  رب  یبرغ و  یلامـش و  نکر  نیب  هناخ  ماب  رب  بازیم ، ای  نادوان 

يرمق يرجه  لاس 455  هب  تفرگ . رز  رد  ار  نآ  کلملادـبع  نب  دـیلو  سپـس  دوشن ، عمج  هناخ  ماب  رب  ناراـب  اـت  داـهن  فسوی  نب  جاـجح 
. دنادرگرب هکم  هب  دیرخ و  ار  نآ  نمی  مکاح  هک  دندرب  نمی  هب  ار  نآ  بیطلاونب 

ریوصت ص 56 ؟؟؟
50 ص : نایشرع ،

هب ار  نآ  دمحا  ناطلـس  لاس 1021  هب  تخاـس و  هرقن  زا  ار  بازیم  ینوناـق ، نامیلـس  ناطلـس  يرمق  يرجه  هن  هاـجنپ و  دـصهن و  لاـس  هب 
هک داتسرف  هبعک  هناخ  يارب  الط  زا  یبازیم  دیجملادبع  ناطلس  لاس 1273  رد  درک . لیدـبت  دروجال  انیم و  الط و  هب  شقنم  هرقن  زا  ینادوان 

. تسا یقاب  نونکا  مه 

: لیعامسا رجح  میطح و 

: لیعامسا رجح  میطح و 
نایعیش یلو  دنیوگیم  میطح  دوشیم  هدیمان  لیعامسا  رجح  هک  يراوید  لباقم  هب  ّتنـس  لها  رتشیب  تسا . فالتخا  میطح  دیدحت  هرابرد 

. تسا دودحم   1 عافتراهب 31 / يراوید  اب  لیعامسا  رجح  دننادیم  هبعک  رد  میهاربا و  ماقم  دوسالارجح و  نایم  ار  میطح 
فاوط هک  تسا  میهاربا  ماقم  مزمز و  نکر و  نایم  میطح  هک  تسا  فورعم  هکم  مدرم  دزن  زورما  دـسیونیم : زاـجحلاملاعم  مجعم  فلؤم 

«1 . » دوشیم زاغآ  اجنآ  زا 

: مزتلم

: مزتلم
دوخ نایجاح  نوچ  دنیوگ ؛ مزتلم  ار  نآ  دراد . مان  مزتلم »  » تسا عقاو  ینامی  نکر  کیدزن  هبعک  راوید  تشپ  هک  هناخ  راوید  زا  تمسق  نآ 

. دننک اعد  اجنآ  رد  هک  دننادیم  فظوم  ار 
__________________________________________________

ص 28 ج 3 ، زاجحلاملاعم ، مجعم  (. 1)
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: میهاربا ماقم  فاطم و 

: میهاربا ماقم  فاطم و 
دناهتسناد مین  عارذ و  شش  تسیب و  ات  هناخ  راوید  زا  ار  نآ  هلـصاف  اهقف  تسا و  هبعک  هناخ  درگادرگ  هک  شرف  گنـس  نیمز  زا  رادقم  نآ 

زا رتدنلب  یکدـنا  تسا  يرگید  شرف  گنـس  شرف ، گنـس  نیا  رود  هب  دراد . مان  فاطم  دریگ ، ماجنا  تحاسم  نیا  نیب  رد  دـیاب  فاوط  و 
. تسا هدوب  هبیـش  ینب  باب  نآ  ياهتنا  هک  دوشیم  هدـید  کیراب  ياهنوتـس  اب  یهاـگیاج  شرف  گنـس  نیا  يور  رب  نیتسخن . شرف  گـنس 

نآ رد  ییاپ  ياج  هک  تسا  یگنـس  نآ  و  دراد . مان  میهاربا  ماقم  هک  دوشیم  هدید  کچوک  ياهبق  اب  ییانب  هبعک  هناخ  هاگیاج و  نیا  نایم 
. تسا مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  بوسنم  اپ  ياج  نیا  دوشیم . هدید 

؟؟؟ ریوصت ص 58

: هبعک هناخ  خیرات 

: هبعک هناخ  خیرات 
رب ار  هناخ  ياههیاپ  لیعامـسا  میهاربا و  هک  یماگنه  ، ) دنداهن ار  هبعک  هناخ  ساسا  لیعامـسا  شدـنزرف  میهاربا و  دـیامرفیم : میرک  نآرق 

نارازگزامن ناگدـننک و  تماقا  ناگدـننک و  فاوط  يارب  ار  هناـخ  : » هک دیـسر  روتـسد  میهاربا  هب  دـش  هتخاـس  نوچ  و  « 1 .( » دنتشارفایم
«2 .« » دزاس هزیکاپ 

: دومرف میهاربا  هب  دنوادخ  دش ، هتخادرپ  هناخ  نوچ  و 
«3 .« » دناوخب هناخ  ترایز  يارب  ار  نامدرم  »

. تسا یکیرات  ماهبا و  رد  هبعک  هناخ  خیرات  لیعامسا  میهاربا و  زا  سپ  لاس  اهدص  ات  نامز  نیا  زا 
تسا و عمج  هک  هقلامع  ای  قیلامع  نیا  اما  دوب ، قیلامع  تسد  هب  هناخ  نیا  اههرود ، زا  یکی  رد  دناهتشون : ناملسم  ياهنادیفارغج  یـضعب 

؟ دناهدوب یناسک  هچ  دشابیم  قالمع  نآ  درفم 
ناگدنیوگ نیتسخن  هلمج  زا  موق  نیا  اهناتساد  یضعب  رد  دنتشاد . ینمشد  نایلیئارـسااب  هک  دندوب  وجگنج  درگارحـص و  یهورگ  دناهتفگ 

. دنیآیم رامش  هب  برع  نابز  هب 

: مالسا زا  شیپ  یکدنا  هبعک 

: مالسا زا  شیپ  یکدنا  هبعک 
مُهْرُج و هلیبق  تسخن  هدش : هتشون  هکم  خیرات  رد  هکنانچ  تسا ؛ نشور  هبعک  هناخ  خیرات  ام ، رصع  ات  يدالیم  مجنپ  هدس  زا 

__________________________________________________

127 هرقب : (. 1)
26 جح : (. 2)
27 جح : (. 3)

53 ص : نایشرع ،
برع زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مجنپ  ياین  بالک  نب  یصق  هکنآ  ات  تفرگ . تسد  رد  ار  مرح  تیلوت  هعازُخ  هلیبق  نآ  زا  سپ 

زا ار  هعازخ  تسد  دمآرب  ددص  رد  يدالیم  مشش  نرق  زاغآ  رد  ًالامتحا  دنتسیزیم ) ناتسبرع  هریزج  هبش  لامش  رد  هک  ییاههریت   ) یناندع
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اههوک و رد  راگزور  نآ  ات  هک  ار  هریت  نیا  يو  دروآ . راک  رـس  رب  ار  شیرق )  ) دوخ ناسک  دنک و  هاتوک  مرح  تیلوت  هکم و  رهـش  تسایر 
ییاریذـپ و يرادهدرپ و  ياهبصنم  زا  بکرم  هک  ار  هناـخ  تیلوت  داد ، تنوکـس  « 1  » ءاحطب ای  حـطبا  رد  دنتـسیزیم  هکم  نوریب  ياههرد 

. تفرگ تسد  هب  دوب  يرادمچرپ  و  نایجاح ، نداد  بآ 
. دندرک میسقت  دوخ  نایم  ار  نآ  ماجنارس  دش ، دیدپ  يریگرد  وا  نادنزرف  نایم  اهبصنم ، رس  رب  یصق  زا  سپ 

. دیسر فانم  دبع  نادنزرف  هب  نانآ ، يرادنامهم  نایجاح و  نداد  بآ  رادلادبع و  نادنزرف  هب  هودنلاراد  تسایر  هبعک و  ملع  يراددیلک ،
. تسب رویز  هبعک  هناخ  رب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  فانمدبع  نادنزرف  زا  بلطملادبع  دناهتشون 

نانچ نکیل  « 2  » تخاس هناخ  رویز  ار  نآ  دید و  بان  رز  زا  وهآ  ود  درک ، شواک  ار  مزمز  بلطملادبع  نوچ  هک  دـناهدروآ  ناسیونخـیرات 
« هناخ ششوپ   » ناونع لیذ  هک 

__________________________________________________

هکم و نایم  تسا  یئاج  هملک ، صاخ  ینعم  هب  دشابرایـسب و  هزیرگنـس  نآ  رد  هک  تسا  لیـس  بآ و  هاگتفر  ینعم ، هب  تغل  رد  حطبا  (. 1)
. ینم

. لیرب پاچ  ص 1134  يربط ، خیرات  ص 277 . ج 1 ، نیمرحلاةآرم ، (. 2)
54 ص : نایشرع ،

. دراد رتزارد  یخیرات  هبعک  هناخ  هب  رویز  نداتسرف  ایوگ  تشون ، میهاوخ 
، تسا هدوب  يواسم  نیمز  حطـس  اب  هبعک  رد  ياهتنا  و  ناسنا ) تماق  هزادـناهب   ) تسا هدوبن  دـنلب  نادـنچ  هبعک  هناخ  عافترا  مالـسا ، زا  سپ 

لاس جنپ   ) دوب هلاس  جنپ  یس و  دّمحم  ترضح  هک  یماگنه  تسا . هتفریم  هناخ  نورد  هب  هدشیم  ریزارس  مرح  لخاد  هب  لیس  رگا  هکنانچ 
ياهبوچ دـننک . يزاسون  ار  هناـخ  دـندمآرب  ددـص  رد  رگیدـکی  تروشم  اـب  شیرق  تخاـس . ناریو  ار  هبعک  گرزب  یلیـس  تثعب ) زا  شیپ 

یفقـس هناخ  يارب  دـندرب . راک  هب  هناخ  نتخاس  يارب  دـندیرخ و  دوب  هداتفا  خرـس  يایرد  لحاس  رد  هک  ار  ناـیطنازیب  زا  ياهتـسکش  یتشک 
دیـسر دوسالارجح  بصن  نکر و  عضوم  هب  نامتخاس  نوچ  و  دنداد . رارق  رتالاب  حطـس  زا  ار  هناخ  ِرد  لیـس ، زا  يریگولج  يارب  دنتخاس و 

اب دوب  کـیدزن  دـشاب . وا  نآ  زا  فرـش  نیا  تساوخیم  ياهلیبـق  ره  رتـهم  تفرگ . رد  تموـصخ  ناـشیا  ناـیم  نآ ، نتـشاذگ  راـک  رـس  رب 
هک یسک  تسخن  دنریذپب . دیوگ  هچنآ  دیآرد  رد  زا  هک  سک  ره  دش  ررقم  دنداهن . ندرگ  يروادهب  ماجنارس  یلو  دنوش  ریگرد  رگیدکی 

تفگ دـنداهن  ناـیم  رد  شترـضح  اـب  ار  ناتـساد  نوچ  میتسه . یـضار  وا  يرواد  هب  اـم  تسا و  نیما  وا  دـنتفگ  دوب . نیمادـمحم  دـمآ  رد 
ار گنس  نوچ  دربالاب و  دریگب و  ار  هچراپ  زا  ياهشوگ  ات  دومرف  ار  هلیبق  ره  رتهم  سپس  دیهنب ، نآ  نایم  رد  ار  گنـس  دیروایب و  ياهچراپ 

بصن عضوم  ات  بیترت  نیدب 
55 ص : نایشرع ،

«1 . » درک يریگولج  یگرزب  يزیرنوخ  زا  راک  نیدب  داهن و  ياج  رب  تفرگرب و  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دندرب ، الاب 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  رما  هب  هکم  حتف  زا  سپ  هک  دنتـشاد  دوخ  ِنآ  زا  یتب  هبعک  هناخ  لخاد  رد  اههلیبق  ضعب  مالـسا ، نید  روهظ  زا  شیپ 

. دش دوبان  هتسکش و  تشاد ، رارق  رهش  کیدزن  طاقن  رد  هک  رگید  ياهتب  زین  اهتب و  نآ  هلآ  هیلع و 
. تخاس درخ  دنکفا و  نیمز  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ار  هبعک  هناخ  لخاد  ياهتب 

دناوخ ناناملسم  هفیلخ  ار  دوخ  ریبز  نب  هَّللادبع  هک  يرجه  متصش  لاس  زا  تسا . هتفاین  يرییغت  هبعک  هیواعم ، تموکح  ات  هکم  حتف  زا  سپ 
. دمآرب هناخ  رد  يرییغت  رکف  هب  داد  رارق  دوخ  تفالخ  زکرم  ار  هکم  و 

. تخاس هناخ  لخاد  ار  لیعامسارجح  دروآرب و  هناخ  رد  دوجوم  رد  لباقم  رگید  يرد  و 
لوا تلاح  هب  ار  هناخ  ریبز  نبا  نتـشک  زا  سپ  دیدرگ ، وا  یبوکرـس  رومأم  ناورم  نبا  کلملادبع  بناج  زا  یفقث  فسوی  نب  جاجح  نوچ 
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(. لاس 74  ) دنادرگرب
. داد رییغت  ار  هناخ  فقس  ینامثع  هفیلخ  نامیلس  ناطلس  يرجه  لاس 960  هب 

ناهاشداپ درک . تمرم  ار  هناخ  لاس 1021  رد  دمحا  ناطلس 
__________________________________________________

ص 1136 دلجم ، نامه  يربط . خیرات  (. 1)
56 ص : نایشرع ،

ار يراک  نینچ  تصخر  نایعفاش  ياوشیپ  اما  دـننک ، يزاسون  زین  ار  هبعک  هناخ  دنتـساوخیم  مارحلادجـسم  يزاسون  اـب  ناـمز  مه  یناـمثع 
هنخر هناخ  يانب  رد  یلیس  يرجه  لاس 1039  رد  دوش . ناریو  نآ  يانب  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  هناـخ  ندرک  بارخ  تفگیم  دادیمن .

نایـضاق و زا  یهورگ  بهذم و  راهچ  نایاوشیپ  انب  دیدجت  نیا  رد  دندرک . يزاسون  ار  هناخ  دمآ و  شیپ  انب  دـیدجت  يارب  يزوجم  درک و 
لیعامـسا هداهن  گنـس  نیا  : » دنتفگیم دندیـسر و  يزبس  گنـس  هب  هک  دندنک  اجنآ  ات  دندومن و  تکرـش  گنـس  ندروآ  رد  مدرم  رگید 

غمص نارفعز و  زا  یلولحم  اب  ار  یمیدق  ياهنوتـس  دندرب . الاب  ون  زا  يرتسکاخ  هب  لیام  زبس  ياهگنـس  اب  ار  هناخ  سپـس  تسا ». ربمغیپ 
«1 . » تسا يرجه  مهدزای  نرق  زاغآ  يانب  نامه  هناخ ، یلعف  يانب  دندودنا و 

: هناخ ششوپ 

: هناخ ششوپ 
. دنمان هوسک » ، » نآ قیقد  ریبعت  هب  ای  هناخ و  ششوپ  اب  هبعک » هدرپ   » ار نآ  هک  تسا  هدنکفا  هایـس  یـششوپ  هبعک  هناخ  راوید  راهچ  يور  رب 

. دوشیم هتسب  ناورذاش  هب  ییاههقلح  اب  اجنآ  رد  دسریم و  هناخ  راوید  نییاپ  ات  ششوپ  نیا 
هب کیدزن  ياهزور  صوصخ  هب  جح ) مایا   ) مسوم رد  یلو 

__________________________________________________

179 صص 80 - مارآ ، ياقآهمجرت  همرکم  هکم  هب  دوش  عوجر  زین  ج 1 و  ، 268 صص 74 - نیمرحلاةآرم ، (. 1)
57 ص : نایشرع ،

هدرپ جح ، مسارم  ماجنا  زا  سپ  دنناشوپیم و  يدیفس  هدرپ  نآ ، ياج  هب  دننیچیم و  رب  دنربیم و  الاب  ار  نآ  كدنا  كدنا  هدرپ ، ضیوعت 
. دراد نهک  یخیرات  زین  هبعک  ششوپ  دنناشوپیم . نآ  رب  ار  ون 

هیـشاح هک  ییاـههدرپ  اـب  ار  هناـخ  يو  دوـب . ریمح  هاـشداپ  دعـسا  رکبوـبا  عَُّبت  هدـناشوپ  هدرپ  ار  هبعک  هناـخ  هک  یـسک  نیتـسخن  دناهتـشون 
هرود اب  دناهتـشون  نآ  يارب  هک  یخیرات  ًالوا  هچ  دـشاب ، هتـشاد  یلـصا  ناتـساد ، نیا  دوریمن  ناـمگ  نکیل  « 1  » دـناشوپ تشاد  يزودهرقن 

اب یلو  دربـب  نمی  هب  هبعک  زا  ار  دوسـالارجح  تساوخیم  عبت  دناهتـشون : دانـسا  ضعب  رد  هکنآ  رگید  دـنکیمن ، قیبـطت  عَُّبت  نیا  یهاـشداپ 
تیلهاج رد  هک  یبرع  نیتسخن  دناهتـشون : زین  و  دیدرگ . ور  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  هجیدخ ، ردپ  دـِْلیَوُخ  تفلاخم 

نیا نآ  ببس  دناهتفگ : « 2 . » دنکفا ادخ  هناخ  رب  ریرح  زا  یـششوپ  هک  دوب  بلطملادـبع  نب  سابع  ردام  بابح  رتخد  هلیبَن  دـناشوپ  ار  هناخ 
ماذج زا  يدرم  دناشوپب . هدرپ  ار  هبعک  دبایب  ار  يو  رگا  هک  درک  رذن  تشگیم و  وا  یپ  رد  دـش و  مگ  اراوخ  مان  هب  يو  زا  يرـسپ  هک  دوب 

. درک افو  شیوخ  رذن  هب  مه  وا  دناسر و  ودب  تفای و  ار  رسپ 
رد ار  نآ  هصالخ  هک  تسا  هدمآ  هبعک  هناخ  ششوپ  نیتسخن  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینالوط  یثیدح  عئارشلا  للع  رد 

__________________________________________________

ص 148 ج 8 ، يدجو ، دیرف  فراعملاةرئاد  (. 1)
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ص 282 ج 1 ، نیمرحلاةآرم ، (. 2)
58 ص : نایشرع ،

: میروآیم اج  نیا 
نیا دنکفیب ، هناخ  رد  رب  ياهدرپ  ات  تساوخ  يو  زا  تفرگ و  يرهوش  هب  ار  مالسلا  هیلع  لیعامـسا  دوخ ، يوش  گرم  زا  سپ  ریمح  زا  ینز 

اهگنـس نیا  هک  دناشوپب  ار  نآ  ات  میفابن ؟ هدرپ  هناخ  يارب  ارچ  تفگ : سپـس  دندنکفا ، هناخ  رد  رب  دـنتفاب و  عرز  هدزاود  يزارد  هب  ار  هدرپ 
هدرپ دندمآ و  ترایز  هب  نوچ  مدرم  دنکفا . هناخ  رب  تفاب و  ياهدرپ  وا  داد و  نتفاب  تزاجا  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  امن . دـب  تسا و  تخس 

«1 . » دمآ درگ  هناخ  رد  اههیده  نیا  دروآ و  تسیاب  هیده  هناخ  نیا  هدنزاس  يارب  دنتفگ  دندید  ار 
. تسین نشور  یتسرد  هب  ار ؟ نآ  زا  یتمـسق  ای  ار و  هناخ  همه  اما  دـناهدناشوپیم ، ییاههدرپ  اب  ار  هبعک  هناخ  مالـسا ، زا  شیپ  لاـح  ره  هب 

ینمی ياههچراپ  اب  ار  هناخ  هَّللا  لوسر  هکم  حتف  زا  سپ  مالـسا و  زا  سپ  دندوب . رادهدهع  بالک  نب  یـصق  نادـنزرف  ار  بصنم  نیا  اهلاس 
رد دشیم . هتـشابنا  مه  يور  رب  نینچمه  اهـششوپ  نیا  دیناشوپ . دشیم  هتفاب  سینت  رد  هک  يرـصم  یـششوپ  اب  ار  نآ  رَمُع  سپـس  دناشوپ .

هناخ ياهرویز  رگا  دنتفگ  يو  هب  دندوب . هقیـضم  رد  تشیعم  تهج  زا  ناناملـسم  دوب و  هدش  هتـشابنا  مه  يور  رب  هناخ  رویز  رمع  تفالخ 
نینچ دصق  رمع  تسا ؟ رویز  هب  يزاین  هچ  ار  هبعک  تسا . رتشیب  شباوث  ینادرگهدامآ  ار  ناناملـسم  هاپـس  شیاهب  هب  یناسر و  شورف  هب  ار 

هبعک ادخ  لوسر  راگزور  رد  دومرف : ماما  تساوخ  رظن  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  درک و  راک 
__________________________________________________

. يردیحلا ۀبتکم  تاروشنم  ص 587 : (. 1)
59 ص : نایشرع ،

يور زا  نآ  دوـمرفن و  یمکح  هراـبنیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  تشاذـگ و  دوـب  هـک  لاـح  نادـب  ار  نآ  ادـخ  تـشاد و  روـیز 
«1 . » دومرف ررقم  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  هنب  اجنامه  ار  نآ  زین  وت  دوبن . یشومارف 

شـشوپ هبعک  يارب  قارع  زا  لاـس  ره  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  دـنک  ثیدـح  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دانـسالابرق ، زا  یـسلجم 
نآ میب  دـنتفگ  دـندرک و  تیاکـش  هناخ  يور  رب  اههدرپ  یهوبنا  زا  هبعک  نامداخ  دیـسر  تفالخ  هب  یـسابع  يدـهم  نوچ  « 2 . » داتسرفیم

یلاس دنراذگب و  نآ  رب  هدرپ  کی  اهنت  دنرادرب ، ار  اههدرپ  داد  روتسد  يدهم  دنیبب . همدص  اهششوپ  نیا  ینیگنـس  رثا  رب  هناخ  هک  دوریم 
. دراد همادا  مه  زورما  ات  دنام و  یقاب  نانچمه  تنس  نیا  دننک . ضوع  ار  هدرپ  رابکی 

. دنتفرگ هدهع  هب  ار  راک  نیا  رصم  نمی و  ناهاشداپ  سپس  دنتخودیم . هایـس  ریرح  زا  ار  هبعک  شـشوپ  افلخ  نایـسابع ، تردق  ياهلاس  رد 
و « 3 . » دـناشوپ هدرپ  راـنید ، رازه  هدـجیه  غـلبم  هب  ياهنیزه  اـب  ار  هـبعک  یناریا  نادـنمتورث  زا  یکی  يرمق  يرجه  لاس 532  رد  دناهتـشون 
هب دـندروآیم ، هکم  هب  لمحم  هارمه  هب  صاخ  تافیرـشت  اب  اجنآ  زا  ار  هبعک  هدرپ  لاس  ره  دـیدرگ و  رـصم  صاخ  بصنم ، نیا  ماـجنارس 

دوعس دماین و  رصم  زا  هناخ  ششوپ  لاس 1229  ات  لاس 1221  زا  هکنآ  هجیتن  درک ، عنم  ار  لمحم  ندروآ  زیزعلادبع  نب  دوعس  لاس 1218 
هدرپ ار  هناخ  دوخ 

__________________________________________________

ص 177 ج 6 ، ریدغلا ، هب  عوجر  و  ص 411 ، هدنراگن ، همجرت  هغالبلاجهن ، (. 1)
ص 65 دانسالابرق ، ج 96 . ص 60 ، راحب ، (. 2)

ص 148 روفغلادبع ، دمحا  هوسکلاو . هبعکلا  (. 3)
60 ص : نایشرع ،

. دیدرگ لیدبت  هایس  ریرح  هب  سپس  دوب ، خرس  ریرح  زا  هدرپ  تسخن  دیناشوپیم .
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شـشوپ نتفاـب  يارب  یهاـگراک  شیپ  اـهلاس  زا  دوخ  هک  زاـجح  دـش و  فوقوم  رـصم  زا  شـشوپ  نداتـسرف  يرمق  يرجه  لاـس 1381  رد 
. تسا رارقرب  مسر  نیا  زورما  ات  تفرگ و  هدهع  هب  ار  نآ  دوب  هدرک  تسرد 

هبعک هناخ  هرابرد  هک  میرک  نآرق  زا  ییاههیآ  نآ  یناقوف  هیشاح  رد  و  ربطس ) ژک   ) دوشیم هتفاب  هایس  ياهچراپ  زا  دش  هتشون  هکنانچ  هدرپ 
. دوشیم يزود  بالق  تسا 

ریوصت ص 67 ؟؟؟
61 ص : نایشرع ،

سدقم ياهياج  اهدجسم ،
: همظعم هکم  رد  یخیرات  ای  و 

؛ ارِح هوک 

؛ ارِح هوک 
. ریبث هوک  لباقم  زیت ، دنلب و  ًاتبسن  ياهّلق  ياراد  تسا  یهوک  تسا ، رونلا  لبج  نآ  رتفورعم  مان  هک 

ریوصت ص 69 ؟؟؟
62 ص : نایشرع ،

« ءارح  » مانب تسا  يراغ  نآ  هلق  زا  رتم  هلصاف 160  هب  هوک  یبونج  هنماد  رب  انِم  رب  فرشُم  رهش ، زا  رتمولیک  شش  هلصاف  هب  هکم و  لامش  رد 
زا تثعبزا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هک  تهج  نآ  زا  مه  تسا . هکم  رهش  رد  سدقم  ياهياج  زا  یکی  ءارح  راغ  «. 1»

رب راغ  نآ  رد  نآرق  ياههیآ  نیتسخن  هک  تهج  نآ  زا  مه  درکیم و  تولخ  ادخ  اب  اجنآ  رد  تفرگیم و  هشوگ  مدرم  ریوصت ص 70 ؟؟؟
راونا باتک  زا  یسلجم  موحرم  هک  یتیاور  زا  و  تشگ . لزان  ادخ  لوسر 

__________________________________________________

هیلع و هللا  یلص  لوسر  هک  تسا  روث  هوک  رد  ارح  تسا : هدمآباتک  یقرواپ  رد  نسح  میهاربا  نسح  فیلأت  مالسا  یسایس  خیرات  رد  (. 1)
. تسا هابتشا  نیا  و  ص 78 ) ج 1 ، . ) دندش ناهنپ  نآ  رد  رکبوبا  هلآ و 

63 ص : نایشرع ،
«1 . » تسا هتفخیم  راغ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  دوشیم  مولعم  تسا  هدروآ  يرکب  خیش 

ار يو  یـسک  نم  زج  مدیدیم و  ار  وا  نم  دیزگیم و  تولخ  ءارح  رد  لاس  ره  دـیامرف : هعـصاق  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
«2  ... » دیدیمن

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هاگداز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هاگداز 
ار ییاج  اهلاس  نیا  تساجک ؟ سدقم  ياج  نیا  اما  تسا . مالـسا  ربمغیپ  هاگداز  درک ، ترایز  دـیاب  هک  هکم  رد  سدـقم  ياهاج  زا  یکی 

. تسا هکم  رهش  یمومع  هناخباتک  لحم  هک  دنهدیم  ناشن 
زا ياهیواز  رد  یفقث  فسوی  نب  دـمحم  هناخ  رد  بلاطیبا  ِْبعِـش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  یفاـک  لوصا  رد 

زاـمن نآ  رد  مدرم  هک  درک  يدجـسم  ار  هناـخ  نآ  نوراـه  رداـم  نارزیخ  سپـس  دـش . دـلوتم  دـیآرد ، هناـخ  هب  هـک  یـسک  پـچ ، بناـج 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یلاس  تفرگ . ار  هناخ  نآ  لیقع  درک ، ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  ادـخ  لوسر  نوچ  « 3 . » دندرازگیم
نیا تسا ؟ هتـشاذگ  ام  يارب  ینابیاس  لیقع  رگم  دومرف : ییآیم  دورف  هناخ  مادک  هب  دندیـسرپ  وا  زا  عادولاۀجح )  ) دمآ هکم  هب  جـح  يارب 

زا ار  نآ  هکنآ  ات  دوب  وا  نادنزرف  لیقع و  تسد  رد  نانچمه  هناخ 
__________________________________________________

246 صص 7 - ج 1 ، راحبلاۀنیفس ، (. 1)
ص 222 هعصاق ، هبطخ  هغالبلاجهن . (. 2)

ص 439 ج 1 ، (. 3)
64 ص : نایشرع ،

. دندیرخ فسوی  نب  دمحم 
نمی و ناهاشداپ  یـسابع و  ياههفیلخ  رود ، هتـشذگ  رد  لاـح  ره  هب  دناهتـشون . مدر )  ) یـضعب و  نافـسُع )  ) ار لوسر  دـلوم  یـضعب  نکیل 

ناطلـس ق . لاس 1009 ه . رد  هکنانچ  دنتـشادیم ؛ هاگن  نادابآ  تشاد  ترهـش  ترـضح  نآ  دـلوم  هب  هک  ار  يدجـسم  یناـمثع  ناـهاشداپ 
«1 . » درامگ تعامج  ماما  مداخ و  نذؤم و  تخاس و  هرانم  هبق و  نآ  يارب  درک و  ترامع  ون  زا  ار  نآ  دارم  ناطلس  رسپ  دمحم 

.( دوش بلاطیبا  بعش  هب  عوجر  . ) تسا هدوب  بعش  رد  ترضح  نآ  هاگداز  دسریم  رظن  هب  اهتیاور  عومجم  زا 

مقرا راد 

مقرا راد 
تداـبع ار  ادـخ  دـندشیم و  درگ  اـجنآ  رد  یناـهنپ  مالـسا  زاـغآ  رد  ناملـسمون  ياههتـسد  نیتسخن  ربمغیپ و  هک  تسا  یلزنم  ناـمه  نیا 

لاسهب 1395 هناخباتک  نیا  دـنتخاس  ياهناـخباتک  اـجنآ  رد  سپـس  دجـسمزا . نوریب  تسا ، هدوب  افـص  هوک  کـیدزن  مقرا  راد  دـندرکیم .
«2 . » تسا نادیم  وزجنونکاو  دش  ناریو  يرمقيرجه 

هودنلا راد 

هودنلا راد 
نآ رد  شیرق  ناگرزب  تخاس و  هکم  رد  ادخ  ربمایپ  ياین  بالک  نب  ّیَُصق  هک  تسا  یسلجم  هرواشم ، سلجم  ای  هودنلاراد 

__________________________________________________

187 صص 9 - ج 1 ، نیمرحلاةآرم ، (. 1)
ص 194 ج 3 ، زاجحلاملاعم ، مجعم  (. 2)

65 ص : نایشرع ،
دندمآ و درگ  نآ  رد  شیرق  نارس  هک  تسا  یسلجم  نامه  نیا  دشیم . هتفرگ  سلجم  نآ  رد  مهم  ياهمیمصت  دندشیم و  مهارف  سلجم 

یلع درک و  ترجه  هنیدم  هب  مرکا  لوسر  دوش  یلمع  نانآ  میمـصت  هک  نآ  زا  شیپ  نکیل  دنتخادرپ ، هرواشم  هب  ادـخ  لوسر  نتـشک  يارب 
هب هک  دیدرگ  ارما  افلخ و  تنوکس  يارب  یلحم  سپ  نآ  زا  دوب . اپرب  هکم  حتف  زا  سپ  ات  هودنلا  راد  دناباوخ . دوخ  ياج  رب  ار  مالـسلا  هیلع 

. داهن یناریو  هب  ور  سپس  دندشیم  نکاس  اجنآ  رد  جح  ماگنه 
ود هشوگراهچ و  یترامع  تخاس و  ناریو  ار  نآ  ًاددجم  هکم  ریما  لاس 957  هب  درک . دجسم  هب  لیدبت  ار  نآ  لاس 281  هب  یسابع  دضتعم 

دجـسم وزج  نآ  نیمز  تسین و  نآ  زا  يرثا  نونکا  دـید و  بیـسآ  ناـمز  رورم  هب  زین  اـنب  نیا  « 1 . » تخاس نارازگزامن  ماـما و  يارب  هقبط 
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. تسا

بلاطیبا بْعِش 

بلاطیبا ْبعِش 
. تسا هدش  دلوتم  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنیوگ  هک  تسا  ییاج  یلع ، بعش  ای  مشاهینب . بعش  ای  فسوی  وبا  بعش  ای 

مکحم يارب  دندومن و  عنم  نانآ  اب  تلماعم  رادید و  زا  ار  مدرم  دندرک و  روصحم  اجنآ  رد  ار  مشاهینب  هکم  ناکرشم  هک  تسا  ییاج  زین 
راوید رب  ار  هفیحص  نآ  دنتشون و  ياهفیحص  راک ، نتخاس 

__________________________________________________

ص 367 ج 9 ، فراعملاةرئاد ، يدجو ، دیرف  (. 1)
66 ص : نایشرع ،

رب هک  َّمُهلَّلا » َکِمْسِاب   » زج دروخ و  ار  هفیحص  ياهنایروم  ادخ  تردق  هب  ات  دیشک  لوط  لاس  هس  ای  ود  هرـصاحم  نیا  دنتخیوآ . هبعک  هناخ 
. تشاذگن یقاب  يزیچ  دندوب  هتشون  نآ  يالاب 

ار وا  دشاب  غورد  رگا  دینکشب و  ار  هرـصاحم  دشاب  تسار  رگا  دهدیم  يربخ  نینچ  ماهدازردارب  تفگ  تفر و  نایـشیرق  عمج  هب  بلاطوبا 
ار هرـصاحم  شیرق  دوب . هداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نانچ  دنتفر  هفیحـص  تقو  رـس  هب  نوچ  درپس . مهاوخ  امـش  هب 

«1 . » دنتسکش
هک یناسک  يرمق  يرجه  لاس 1399  هب  هدوب و  ریزارس  سیبق  وبا  هوک  يوس  هب  تسا  هتـشون  زاجحلا  ملاعم  مجعم  فلؤم  هکنانچ  هرد  نیا 
«2 . » دراد رارق  نآ  رد  همّرکم  هکم  هناخباتک  نونکامه  هک  تساج  نامه  و  دندرک . بارخ  ار  نآ  دنهد  تعسو  ار  هزغ  عراش  دنتساوخیم 

بلاطوبا ناتسربق 

بلاطوبا ناتسربق 
. دراد نهک  یخیرات  دوخ  تسا ، هکم  مدرم  ناتسروگ  نونکا  دراد و  رارق  نوجَح  لپ  رانک  رد  هک  یعیسو  هطوحم 

« اهلئاضفو ۀکم  ةربقم  یف  ءاج  ام   » ناونع لیذ  هکم  رابخا  باتک  رد  ق . 223 ه . یقرزا م - هَّللادبع  نب  دمحم 
__________________________________________________

. دوش ص 53  هدنراگن ، زا  مالسا  یلیلحت  خیرات  هب  عوجر  رتشیب  لیصفت  زا  یهاگآ  يارب  (. 1)
56 ص 57 - ج 5 ، (. 2)

67 ص : نایشرع ،
هَّینَث هب  هدیبسچ  بعش  رد  بابسلایفص و  بعش  ات  نوجَح  زا  ّبُدوبا  بعِـش  رد  ار  دوخ  ياهدرم  مالـسا  ردص  تیلهاج و  مدرم  دسیونیم :

«1 . » دننوفدم اجنآ  رد  هک  دربیم  ار  هکم  ناگرزب  زا  دنچ  ینت  مان  دندرپسیم و  كاخ  هب  تسا  هکم  ناتسروگ  زورما  هک  نییندم 
هب بلطملادـبع  ربق  رد  نوجح  رد  ار  بلاـطوبا  هک  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  میتـم  نب  دـمحم  نب  یلع  قیرط  زا  یتـیاور  رجح  نبا 

بعـش هب  ناکم  نآ  ترهـش  تلع  تسین  رود  چـیه  « 2 . » مدـید هتفخ  هلبق  هب  ور  ار  بلطملادـبع  مدوشگ  ار  روـگ  نوـچ  مدرپـس و  كاـخ 
. تساجنآ رد  بلاطوبا  ربق  هک  دشاب  تهج  نآ  زا  بلاطوبا 

؟؟؟ ریوصت ص 75
__________________________________________________
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109 صص 10 - ج 2 ، (. 1)
ص 118 ج 4 ، هباحصلا ، زییمت  یف  ۀباصالا  (. 2)

68 ص : نایشرع ،
. تسین اجنیا  دش  دلوتم  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا و  هدوب  فورعم  بلاطوبا  بعش  مان  هب  هک  ییاج  یلو 

تافرع

تافرع
. فئاط هار  رس  رب  هّکم ، لامش  يرتمولیک  کی  تسیب و  هلصاف  رد  مین ، رتمولیک و  شش  رد  رتمولیک  هدزاود  يازارد  هب  تسا  ییارحص 

؟ تسیچ نآ  ینعم  اّما  تسا . هفرع  نآ  درفم  تسا و  عمج  هغیص  تافرع 
. دـنوشیم انـشآ  رگیدـکی  اب  اجنآ  رد  نایجاح  دـنیوگ  یناسک ؟ هچ  ای  یـسک  هچ  ییاسانـش  تسا . ییاسانـش  ینعم  هب  نافرع و  زا  دـنیوگ 
هب هک  دناهتشون  مه  رگید  ياههیمـست  هجو  دندش و  انـشآ  مه  اب  اوح  مدآ و  اجنآ  رد  دناهتفگ  و  تسین ، تسرد  هیمـست  هجو  نیا  تسادیپ 

. میشوپیم مشچ  نآ  نتشون  زا  راصتخا  رطاخ 
لدـبم یلگنج  هب  نازوس  کشخ و  نیمزرـس  نآ  رگید  لاس  دـنچ  هک  تسین  رود  دـناهدرک و  يراکتخرد  اـهلاس  نیا  رد  ار  هفرع  يارحص 

. دنمانیم يرایتخا  فوقو  ار  لمع  نیا  دشاب و  ارحص  نیا  رد  زور  نآ  یعرش  بورغ  ات  هجحلاوذ  مهن  زور  رهظ  زا  دیاب  یجاح  ره  دوش .
. دنمان تافرع  لبج  ای  همحرلالبج  ار  نآ  هک  تسا  یهوک  تشد  نیا  یلامش  تهج  رد 

دح هک  دنک  تیاور  سابع  نبا  زا  دهاجم  دسیون : یقرزا 
69 ص : نایشرع ،

ياههوک نایم  هفرع  هاگماش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگفقوت  و  « 1  » قِصَو ياقتلم  ات  تسا  هَنَرُع  نطب  رب  فرـشم  هوک  زا  هفرع 
«2 . » تسا هدوب  ِتبان  هَْعیَُبن و  هَْعبَن و 

__________________________________________________ ؟؟؟ ریوصت ص 77
( نادلبلامجعم زا  . ) تساهدوبلیذه زا  نآ ، نییاپ  هنانک و  زا  نآ  يالاب  دناهتشون  مه  داض »  » اب ار  نآ  و  (. 1)

ص 194 ج 2 ، هکم ، رابخا  (. 2)

مارحلارعشم

مارحلارعشم
. دننامیم نآ  رد  باتفآ  ندزرس  ات  دنوریم و  اجنادب  تافرع  زا  ندش  نوریب  زا  سپ  نایجاح  هک  تسا  ییاج  هَِفلَدُْزم  ای  رعشم 

. تسا رگید  يوس  زا  رِّسَُحم  وس و  کی  زا  هفرع  يانگنت  ود  نایم  رعشم 
دنوریم اجنادب  بش  رد  هکنآ  ای  دنوشیم  کیدزن  مه  هب  و  دنروآیم . موجه  نادـب  نتفر  رد  هک  تسا  ییاج  نوچ  دـنیوگ  هفلدزم  ار  نآ 

. دناهتشون زین  رگید  ياههیمست  هجو  نیا ، زج  و 
. تسا رّسحم  يداو  ات  هفرع  ياهتنم  زا  هفلدزم 

؟؟؟ ریوصت ص 78
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انم

انم
دیاب نایجاح  رِّسَُحم .) يداو  ات  هبقع  هرمج  زا   ) مین رتمولیک و  ود  لوط  رتم و  دصتفه  ًابیرقت  ضرع  هب  تسا  ياهرد 

71 ص : نایشرع ،
. دننامب هّرد  نیا  رد  مهدزاود  زور  رهظ  ات  مهد  زور  دیشروخ  ندزرس  زا 

. دناهداد نوگانوگ  ياهرظن  نآ  ینعم  انم و  هملک  طبض  رد 
وزرآ ار  تشهب  تفگ  مدآ  نک ! وزرآ  تفگ  ار  وا  دوش  ادج  مدآ  زا  تساوخ  لیئربج  هک  یماگنه  نوچ  دنیوگ  انِم »  » ار انم  دسیون : یقرزا 

رد وا  مه  و  دـناوخ . میم  مض  هب  ار  انم  دـیاب  هیمـست  هجو  نیا  ساـسارب  تسا . مدآ  يوزرآ  نوچ  دـش  هدـیمان  ینم  ببـس  نیدـب  منکیم و 
ینعم هب  هک  دـناهدناوخ  میم  حـتف  هب  ار  نآ  یـضعب  دوشیم و  هتخیر  اجنآ  رد  نوخ  نوچ  دـنیوگ  ینِم  ار  نآ  تسا  هدروآ  يرگید  تیاور 

«1 . » دناهدرک طبض  میم  رسک  هب  یضعب  و  تسا ، دصق 
__________________________________________________

ص 180 ج 2 ، هکم ، رابخا  (. 1)

تارمج

تارمج
یطسو و یلوا ، هرمج  تسا : هکم  هب  کیدزن  انم و  رد  هناگهس ، ياههرمج  تسا . گنس  زا  ياهدوت  ینعم  هب  هرمَج  ِعمج 

؟؟؟ ریوصت 1 ص 82
ریت کی  هزادنا  هب  اههرمج  نیا  زا  کی  ره  هلصاف  هَبَقَع و  هرمج 

73 ص : نایشرع ،
. تسا باترپ 

. دراد رارق  هبقع  هرمج  یلوا و  هرمج  نیب  هنایم - ای  یطسو - هرمج  تسا و  فیخ  دجسم  کیدزن  نیتسخن - ای  یلوا - هرمج 
گنس تفه  هبقع  هرمج  هب  نابرق  دیع  زور  دنفلکم  نایجاح 

. دننزب گنس  تفه  هرمج  هس  زا  کی  ره  هب  زین  مهدزاود  مهدزای و  ياهزور  رد  و  دنزادنیب ، ریوصت 2 ص 82 ؟؟؟
هیلع میهاربا  نوچ  دـناهتفگ  زین  دـنار . دوخ  زا  هزیرگنـس  ندـنکفا  اب  تفریم ، يو  یپ  رد  هک  ار  ناطیـش  مدآ  هک  دوب  اجنیا  رد  دناهتـشون 

اب اج  هس  رد  نانآ  دراد و  زاب  راک  نیا  زا  دنک و  هسوسو  ار  رجاه  ود و  نآ  ات  دیـشوک  ناطیـش  دش ، لیعامـسا  ندرک  ینابرق  هدامآ  مالـسلا 
. دندنار ار  ناطیش  هزیر  گنس  ندنکفا 

. میروآیمن راصتخا  رطاخ  هب  هک  تسه  زین  رگید  ياههتفگ 

: اهدجسم

: اهدجسم
«، هَرِمَن دجـسم  «، » فیخ دجـسم   » نوـچ دراد ؛ یمالـسا  ترهـش  یخیراـت و  تمدـق  هک  تساهدجـسم  نآ  فارطا  هکم و  رهـش  لـخاد  رد 

«. میْعنَت دجسم   » و نِج » دجسم  »
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فیَخ دجسم 

فیَخ دجسم 
فیخ تساـجنآ  رد  فیخ  دجـسم  نونکا  مه  هک  ار  یبیـشارس  نآ  دـنیوگ  هناـخدور و  رتسب  اـت  تسا  هوک  رد  یبیـشارس  تغل  رد  فیخ » »
تـسا ود  ره  نیا  فلاخم  یتسپ و  هن  تسا و  يدنلب  رد  هن  دراد  مان  فیخ  هک  تمـسق  نآ  تسا و  فالتخا  ینعم  هب  هملک  نیا  نوچ  دنمان .

فیخ مان  هب  زین  يرگید  ياهیاج  ناکم  نیا  زج  تسا و  موسوم  هناـنک  ینب  فیخ  ماـنب  تسا  اـنم  رد  هک  فیخ  نیا  دـناهتفگ . فیخ  ار  نآ 
. تسا هدمآ  دوشیم  هدناوخ  هعمج  رصع  رد  هک  تامس  روهشم  ياعد  رد  فیخ  دجسم  مان  تسا . فورعم 

نایجاح هاگیاج  فیخ  دجسم  شیپ  يدنچ  ات  تسا . عقاو  دیآ  تافرع  يوس  زا  هک  یسک  ِپچ  بناج  رب  یبونج و  تمس  رد  فیخ  دجسم 
نتخاس ثولم  اب  زینار  دجسم  تمرح  زپ ، تخپ و  راک  زا  هتشذگ  و  دندرکیم ، تنوکـس  اجنآ  رد  نیرید  تنـس  هب  و  دوب . یمالـسا  برغم 

نیا رد  ار  دوخ  همیخ  عادولاۀـجح  رد  مرکا  لوسر  دـنیوگ  و  دراد . ازـسب  یترهـش  مالـسا  خـیرات  رد  دجـسم  نیا  دنتـسکشیم . مه  رد  نآ 
هک ییاج  ردو  تسا . هدز  ناکم 

75 ص : نایشرع ،
. تسا هدرک  ادا  حبص  زامن  ات  رهظ  زامن  زا  ار  زامن  جنپ  تسا  دجسم  بارحم 

رمع نب  دـمحا  لاـس 559 و  هـب  یناهفــصا  یلع  نـبا  دـمحم  ریزو ، درک و  ریمعت  ار  نآ  لاس 256  هب  یـسابع  دـمتعم  ریوـصت ص 84 ؟؟؟
هب دمحم  ناطلس  بناج  زا  اغآ  نامیلس  لاس 1072 و  هیولزق  دمحم  ناطلس  لاس 874 و  هب  يابتیاق  لاس 720 و  هب  یناجرم  نبا  هب  فورعم 

یشیاجنگ اب  ابیز  يدجـسم  نآ  ياجب  هدرک و  ناریو  ار  یمیدق  يانب  ریخا  لاس  دنچ  رد  دنداد  ماجنا  نآ  رد  یتاریمعت  کی  ره  لاس 1092 
«. 1  » دناهتخاس عیسو 

__________________________________________________

322 صص 324 - ج 1 ، نیمرحلاةآرم ، (. 1)

: هرمَن دجسم 

: هرمَن دجسم 
يدجسم دنمان . زین  میهاربا  عماج  هفرع و  دجسم  هَنَرُع و  دجسم  ار  نآ  هک  هَمْحَّرلاُلبج  کیدزن  تافرع ، يادتبا  رد  گرزب  تسا  يدجـسم 

رصم كرت و  ناهاشداپ  ناریما و  يانب  راثآ  هک  تسا  یخیرات  ياهدجسم  زا  زین  دجـسم  نیا  تساهقاور . نآ  درگادرگ  رب  تسا و  گرزب 
. دوشیم هدید  نآ  رد 

. تسا هدناوخ  دجسم  نیا  رد  عمج ، هب  ار  رصع  رهظ و  زامن  هَّللا  لوسر  هک  تسا  روهشم 
؟؟؟ ریوصت ص 85

: نج دجسم 

: نج دجسم 
رد نج  كرابم  هروس  هک  تساجنآ  زا  نج  دجسم  هب  دجسم  نیا  نتفای  مان  ببس  دنیوگ  تسا . ةالْعِم »  » کیدزن دجسم  نیا 

77 ص : نایشرع ،
. دش لزان  ربمغیپ  رب  ناکم  نیا 
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؟؟؟ ریوصت ص 86

: میعنت دجسم 

: میعنت دجسم 
. تسا مرح  دودح  هب  اهدجسم  نیرتکیدزن  دجسم  نیا 

. دراد دوجو  هکم  جراخ  لخاد و  رد  زین  رگید  سدقم  ياهناکم  اهدجسم  نیازج  دنوشیم . مِرُحم  دجسم  نیا  رد  هدرفم  هرمع  يارب  ًابلاغ 
؟؟؟ ریوصت ص 87

هرونم هنیدم 

: هرّونم هنیدم 

: هرّونم هنیدم 
. ربمغیپ هاگترجه  هَبِّیَط ، لوسَّرلا ، ۀنیدم  هنیدم .

لامش يرتمولیک  دصناپ  رد  هک  تسا  ناتسبرع  رد  همظعم ، هکم  زا  سپ  یمالسا  ياهرهش  نیرترادربمان  یمالسا و  تموکح  سیسأت  زکرم 
. دراد رارق  هکم  یقرش 

رهش نیا  تسا . هقیقد  هجرد و 15  نآ 24  ضرع  هقیقد و  جنپ  هاجنپ و  هجرد و  نآ 39  ییایفارغج  لوط  رتم . ایرد 916  حطس  زا  نآ  عافترا 
. دراد بوطرم  مرگ و  ییاوه  ناوارف ، نانبامرخ  اهزیراک و  اهتانق و  نتـشاد  رطاـخ  هب  تسا و  هدـش  هتخاـس  رازگـیر  عیـسو و  یتشد  رد 

يالاب دارگیتناس  هجرد  ات 50  هب 48  امرگ  هجرد  ناتـسبات  رد  هکنانچ  دوشیم ، مرگ  تدـش  هب  اوه  نیـسپ ، ات  رهظ  کیدزن  زا  اهناتـسبات 
هب یهاگ  رفص و  هب  ات  اهبش  رفص و  يالاب  هجرد  زور 10  اهناتسمز  رد  یلو  دسریم . رفص 

82 ص : نایشرع ،
«1 . » دسریم رفص  ریز 

رب نآ  رد  كدنا  ییاهناتسلخن  زج  زورما  دوریم و  نایم  زا  امرخ  ناتخرد  جیردتب  هقبط ، دنچ  ياهنامتخاس  سیـسأت  تیعمج و  شیازفا  اب 
. هدنامن ياج 

: هنیدم خیرات 

: هنیدم خیرات 
مان میتشون ، هکنانچ  دراد . ینالوط  یخیرات  دوخ  رهش  اما  تساجنادب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ترجه  رطاخ  هب  رهـش  نیا  ترهش 

ار رهش  نیا  میدق  رصم  داژن  زا  یمدرم  حیسم  دالیمزا  شیپ  مود  نرق  دودح  دناهداد  لامتحا  ناسیونخیرات  یضعب  تسا و  برثی  نآ  نیشیپ 
«2 . » دناهتفرگ یطبق  یتغل  ار  برثی  هژاو  تهج  نیدب  دناهتشاد و  تسد  رد 

یـسایس و عضو  ندروخ  مهب  زا  سپ  يدالیم  مراـهچ  هدـس  رد  هک : نیا  تسا  هدـمآ  تسدـب  ریخا  نادنمـشناد  ياهـشهوژپ  هجیتن  زا  هچنآ 
نآ نارجاهم  زا  یهورگ  ناتسبرع ، بونج  يداصتقا 

__________________________________________________

هجرد توا 37  رد  ار  امرگ  هجرد  تسا  هدیـسر  پاـچ  هب  ریخا  ياـهلاس  رد  هک  هنیدـم  ياـمنهار  رد  ص 445 . ج 1 ، نـیمرحلاةآرم ، (. 1)
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زا یکی  رد  لاسما  تسا  هدیـسر  هزادـنا  نآ  هب  هدـش  رـشتنم  اـمنهار  نیا  هک  صاـخ  یلاـس  رد  اـی  تسین و  تسرد  ًاملـسم  هک  تسا  هتـشون 
. هدش شرازگ  رتمک  هجرد  هس  ود  زاب  ًاملسم  هک  درک  مالعا  ار 42  ترارح  هجرد  نویزیولت  نئوژ  هام  ياهبش 

يایفارغج رد  نایئابـس و  ياههبیتک  رد  ابرثی »  » هژاو هچ  دشاب  تسرد  دیابن  هتفگ  نیا  نکیل  ج 8 . ص 529 ، هنیدم ، لیذ  يدجو . دیرف  (. 2)
(. هنیدم لیذ  ایناتیرب  فراعملا  ةرئاد  ص 146 . ج 1 ، برعلا ، خیرات   ) دوشیم هدید  سویملطب 

83 ص : نایشرع ،
مان اهدعب  هک  دندوب  یناطحق  داژن  زا  نانیا  دندرک ، تنوکـس  اجنآ  رد  دندید  بسانم  ار  نیمز  یعیبط  عضو  نوچ  دـندمآ و  برثی  هب  هقطنم 

. دنتفرگ دوخب  رگید  ياهمان  ینامی و 
چوک ترجه  دـنهدیم  لامتحا  دـندرک . تنوکـس  نآ  رواجم  ياههدـکهد  رهـش و  لـخاد  رد  يدوهی  نارجاـهم  زا  مه  ياهتـسد  هکناـنچ 

. تسا هدوب  رصن  تخب  تسدهب  میلشروا  یناریو  زا  سپ  يدوهی  ناگدننک 
ربماتپس هام  رد  ربمغیپ  دوب . اجنادب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترجه  تخاس  روهـشم  ناهج  مالـسا و  خیرات  رد  ار  هنیدم  هچنآ  لاح  رهب 

نکیل تشگ ، ناناملسم  خیرات  أدبم  ترجه  نیا  و  دمآرد . رهـش  نیدب  دوب  لوالاعیبر  اب  فداصم  هک  يدالیم  ود  تسیب و  دصـشش و  لاس 
. دنتفرگ مرحم  زا  ار  لاس  زاغآ 

نآرق و رد  دندمآ . هنیدم  هب  جـیردتب  دـنتفگ و  كرت  ار  دوخ  رهـش  وا ، ترجه  زا  سپ  ربمغیپ و  زا  شیپ  هکم  رهـش  ناناملـسم  زا  یهورگ 
. دنتفرگ بقل  نارجاهم »  » هکم ناناملسم  و  راصنا »  » هنیدم رهش  مدرم  ناناملسم  فرع  ربمغیپ و  تنس 

ینت اب  یناطحق  ياهبرع  زا  نت  کی  ره  تسب و  يردارب  دقع  هورگ  ود  نایم  ترجهِنیتسخن ، ياههام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 
یلامـش و هتـسد  ود  نایم  شیپ ، لاس  اهدص  زا  هک  ییوج  يرترب  ای  یمـشچ و  مه  نآ  بیترت  نیدـب  تشگ و  ردارب  یناندـع  ياهبرع  زا 

. دیدرگ فرطرب  دوب  هدمآ  دیدپ  یبونج 
داد و يراگزاس  امش  ياهلد  نایم  ادخ  دیدوب و  نمشد  هک  شیوخ  رب  ار  ادخ  ياهتمعن  دیروآ  دای  هب  و  دیامرف : میرک  نآرق 

84 ص : نایشرع ،
«1 . » دیتشگ رگیدکی  ردارب  وا  تمعن  هب 

زا لاس  کی  زا  رتمک  هلـصافهب  رهـش و  نیا  رد  دـناوخ  یناـسنا  قوقح  هیمـالعا  نیرتعماـج  نیرتلماـک و  ار  نآ  دـیاب  هک  هنیدـم  هماـننامیپ 
نیا هفیلخ  هس  يرجه  مجنپ  یـس و  لاس  ات  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  دیدرگ . یمالـسا  تموکح  زکرم  هنیدم  نآ  زا  سپ  دـش . هتـشون  ترجه 

. دنداد رارق  دوخ  تموکح  رقم  ار  رهش 
يرجه مراهچ  هدس  ات  ار  دوخ  يونعم  تیعقوم  هنیدم  اما  دش  لقتنم  دادغب  قشمد و  هب  سپـس  هفوک و  هب  تفالخ  زکرم  سپ  نآزا  دنچ  ره 

. دوب ناحلاص  اهقف و  املع ، زا  يرایسب  نطوم  بدا و  ملع و  هاگیاج  تشادهاگن و  نانچمه 
يارب هک  دوب  نامثع  راب  نیتسخن  تفاین . نادنچ  يرییغت  ینادابآ  نارمع و  تهج  زا  رمع  رکبوبا و  ادخ و  ربمایپ  دهع  رد  هنیدـم  رهـش  عضو 

. دوب جاک  بوچ  زا  نآ  ياهرد  هک  تخاس  چگ  گنس و  زا  ياهناخ  دوخ 
نآ زا  زین  دشاب و  هتـشاد  هارمه  ار  رجاهم  ناگرزب  هک  نیا  يارب  دناوخ ، ناناملـسم  هفیلخ  ار  دوخ  هیواعم  هک  ترجه  مکی  لهچ و  لاس  رد 

يوما تموکح  نارود  مامت  رد  شور  نیا  درکن . غیرد  نانآ  هب  لام  لذب  زا  دـندربیم  رـسب  رهـش  نیا  رد  وا  نادـناخ  زا  یهورگ  هک  تهج 
لاـم و زا  ناـگرزب  نیا  يرادروـخرب  تازاوـم  هب  اـما  درک . گرزب  یتفرـشیپ  يداـبآ  نارمع و  تـهج  زا  هنیدـم  هجیتـن  رد  تـشاد و  هـمادا 

رد زین  قالخا  داسف  شیاسآ ،
__________________________________________________

103 نارمع : لآ  (. 1)
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85 ص : نایشرع ،
و درم - ای  نز  ناناد - یقیـسوم  تیبرت  مهم  زکرم  هنیدـم  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  ترجه  نیتسخن  هدـس  زونه  هک  نانچ  تفای ؛ جاور  نانآنایم 

«1 . » دوب نانارذگشوخ  ناشایع و  هاگیاج  هک  دش  اپرب  رهش  نیا  رد  ییاههناخ  دیدرگ و  اهرهش  رگید  هب  نانآ  رودص 
هعقو  » مان هب  تفرگ و  تروص  هبْقُع  نب  ملسم  تسد  هب  هیواعم  نب  دیزی  رما  هب  هک  يرجه  موس  تصش و  لاس  هب  مدرم  یعمج  هتسد  راتشک 
مدرم قالخا  داسف  یمومع و  یهابت  زا  یتمـسق  ناوتیم  تسا و  نایوما  تموکح  خیرات  هایـس  ياهگرب  زا  یکی  هدش ، فورعم  « 2 « » هّرَح

نادـناخ نیا  يافلخ  نایـسابع ) هرود   ) دادـغب هب  قشمد  زا  تفالخ  رقم  لاقتنا  زا  سپ  تسناد . هعجاف  نیا  لولعم  دـعب  ياهلاس  رد  ار  هنیدـم 
. دندرکن رهش  نیا  هب  ینادنچ  هجوت 

: هنیدم نامکاح 

: هنیدم نامکاح 
تفر و قارع  هب  دندوب  هتخاس  تمواقم  زکرم  ار  هرصب  هک  ریبز ) هحلط و   ) نایـشروش لابندهب  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه 
هب بیترت  هب  يراصنا  بویا  وبا  فینح و  نب  لهس  ترضح  نآ  بناج  زا  يرجه   40 ياهلاس 37 - رد  تخاس ، دوخ  رقم  ار  هفوک  ماجنارس 

. دندش نیعم  هنیدم  تموکح 
__________________________________________________

103 ص 104 - هدنراگن ، زا  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  یناگدنز  هب  دینک  هاگن  (. 1)
ار اهنآ  رتشیب  زورما  رهـش  شرتسگ  اـب  نکیل  تسا . هدوب  ناوارف  هنیدـمنوماریپ  اهخالگنـس  هنوگ  نیا  تسا و  خالگنـس  ینعم  هب  هَّرَح  (. 2)

. تشاد مان  ِْمقاو »  » داد خر  نآ  رد  گنج  نیا  هک  ياهّرح  تسا . هدرک  لاغشا  ون  ياهنامتخاس 
86 ص : نایشرع ،

رمع و هبتع و  نب  دیلو  صاع ، نب  دیعس  هریرهوبا ، بیترت  هب  هیواعم  يرجه ، متصش  ات  ملهچ  ياهلاس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ 
هنیدـم تموکح  هب  قشمد  ناـیلاو  بناـج  زا  نت  ناـیوما 22  هرود  هدـنامرد  ناـنیا ، زا  سپ  درک و  نیعم  هنیدـم  تموـکح  هب  ار  دیعـس  نـب 
ياهلاس رد   ) دش هداتـسرف  هنیدم  هب  تموکح  يارب  دوب  هتخاس  دوخ  تفالخ  زکرم  ار  هکم  هک  ریبز  نب  هللادـبع  بناج  زا  نت  ود  دندیـسر و 

دیسر و نایولع  تموکح  هب  تبون  هکنآ  ات  دندمآ  رهش  نیا  هرادا  يارب  یپ  رد  یپ  نت  لهچ  زا  شیب  ات 248  لاس 132  زا  سپس  (. 72 - 65
«1 . » دنتشاد تسد  رد  ار  هنیدم  يرجه  دصکی  رازه و  کی  دودح  ات 

. دشیم عقاو  نیشن  نابایب  ياهبرع  موجه  دروم  اهراب  راوتسا ، يوراب  جرب و  نتشادن  اهتموکح و  فعض  رطاخ  هب  هنیدم 
. دنداد رارق  رهش  يارب  رد  راهچ  دش و  هتخاس  يرجه  لاس 236  هب  يدعج  قاحسا  نب  دمحم  رما  هب  هنیدم  يوراب  نیتسخن 

. تخاس نآ  يارب  راوتسا  ییوراب  لاس 372  هب  یملید  هلودلادضع 
بحاص ریزو  نیدلالامج  دیشک و  يوبن  دجسم  درگ  ییوراب  يرجه  لاس 540  هب  یناهفصا  داوج  هب  روهشم  روصنم  یبا  نب  دمحم  سپس 
ناطلس لاس 755 و  هب  نووالق  نب  حلاص  کلم  لاس 558 و  هب  یگنز  نیدلارون  درک . انب  دیدجت  دوب  هدش  ناریو  هک  ار  رهش  راوید  لصوم 

هب ینامثع  میلس  ناطلس  لاس 881 و  هب  يابتیاق 
__________________________________________________

177 صص 178 - 35 و  صص 37 - ج 1 ، باسنالا ، مجعم  (. 1)
87 ص : نایشرع ،

اشاپ یلع  دمحم  دید  بیسآ  رهـش  يوراب  نایباهو  گنج  رد  نوچ  و  « 1 . » دندیشوک رهـش  يوراب  دیدجت  میمرت و  رد  کی  ره  لاس 939 ،
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. دومن تمرم  ار  نآ 
ياهراوید رهش ، نوزفا  زور  هعسوت  رطاخ  هب  رـصع  نیا  رد  « 2 . » دیشک رهش  درگ  رتم  عافترا 25  هب  يدنلب  راوید  زیزعلادبع  لاس 1285  رد 

. تسا هتفر  نایم  زا  قطانم  زا  يرایسب  رد  یمیدق 

: یندم مرح 

: یندم مرح 
. نانآ ياههویم  اهنزو و  اههنامیپ و  رد  یهد  تکرب  هنیدم  مدرم  هب  هک  مناوخیم  ار  وت  وت ، هداتسرف  هدنب و  دمحم  نم  ایادخ ! »

رارق مرح  ار  هنیدم  « 4 « » هبال  » ود نایم  نم  ایادخ ! نادرگزاب . « 3 « » مخ  » هب تسا  نآ  رد  هک  ار  ییابو  نادرگ . ام  بوبحم  ار  هنیدم  ایادـخ !
«5 «. » ار هکم  مالسلا  هیلع  میهاربا  هکنانچ  مداد 

وا رب  نامدرم  همه  ناگتـشرف و  ادخ و  تنعل  درآ  دـیدپ  ياهنتف  نآ  رد  سک  ره  تسا  مرح  « 7 « » رَْوث  » ات « 6 « » ْریَع  » هنایم هنیدم  : » دومرف زین 
«8 .« » داب
__________________________________________________

410 صص 411 - ج 1 ، نیمرحلاةآرم ، (. 1)
ص 413 ذخأم ، نامه  (. 2)

. تسا هَفْحُج  زا  لیم  ود  هلصافهب  مخ  (. 3)
. هنیدم نوماریپ  ناتسگنس  هبال : (. 4)

ص 329 ج 19 ، راحب ، ص 22 . ج 1 ، يدقاو ، يزاغم  (. 5)
. هنیدم کیدزن  یهوک  مان  (. 6)

. فورعم راغ  (. 7)
ص 529 ج 2 ، هنیفس ، (. 8)

: یبَّنلادجسم

: یبَّنلادجسم
اهدجسم زا  یکی  تسا و  مالسا  خیرات  رد  دجسم  نیرتروهشم  مارحلادجسم  زا  سپ  هدش ، انب  هنیدم  یقرـش  تمـسق  رد  هک  ربمغیپ  دجـسم 

طسو تمسق  زج  هک  لیطتسم  تسا  یعبرم  دجـسم  نیا  درک . چوک  نآ  يوس  هب  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدومرف  هب  هک  تسا 
: دشابیم رد  جنپ  ياراد  تسا و  فقسم  وس ، راهچ  زا 

رد قرش . تهج  رد  لیئربج  باب  ءاسنلاباب و  لامـش و  تهج  رد  يدیجم  باب  ای  لسوت  باب  برغم . تهج  رد  همحرلاباب  مالـسلاباب و 
. هدش رتشیب  زین  اهرد  رامش  دناهدوزفا ، نآ  تحاسم  رب  هک  نانچ  نآ  ریخا  يزاسون 

وبا هناخ  رد  دیـسر و  هنیدم  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه  دراد . زارد  یخیرات  هنیدم  دجـسم  ریوصت ص 99 ؟؟؟
رد و  تفخ - نآ  رب  يو  رتش  هک  ار  ییاج  درک ، لزنم  يراصنا  بویا 

89 ص : نایشرع ،
. دنتخاس نآ  رد  ار  دجسم  دیرخ و  رانید  هد  هب  لفط  ود  نآ  ِّیلو  زا  ار  نیمز  نآ  ربمغیپ  دوب ، میتی  ود  ِنآ  زا  دندناکشخیم -، امرخ  نآ 

. دندرک شرف  هایس  گیر  اب  ار  دجسم  نحص  ( 25 * 30  ) تسا هدوب  رتم  هاجنپ  دصتفه و  دودح  زور  نآ  رد  نیمز  تحاسم 
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. دندرب الاب  لگ  تشخ و  اب  ار  اهراوید 
. درکیم کمک  دجسم  نیا  نامتخاس  رد  ًاصخش  ربمغیپ 

رد هس  دنداهن . امرخ  تخرد  هنت  زا  ییاههیاپ  يور  رب  ار  فقس  نیا  دنتخاس و  فقسم  امرخ  تخرد  گرب  خاش و  اب  ار  دجـسم  زا  یتمـسق 
. دنداد رارق  نآ  يارب  بونج  برغ و  قرش و  بناج  زا 

. تفای رییغت  هبعک  هناخ  هب  هلبق  تهج  سپس  دوب  یصقالادجسم )  ) ناناملسم نیتسخن  هلبق  هجوتم  لامش  تهج 
هب هک  دنناناملـسم  زا  هتـسد  نامه  نانیا  دندربیم . رـسب  اجنآ  رد  نادنمتـسم  هک  دندرک  هدامآ  دننام ) هچناویا   ) ياهّفـص دجـسم ، لخاد  رد 

. دنتشگ فورعم  هَّفُص » باحصا  »
زا ار  دجـسم  تشگزاب  ربیخ  گنج  زا  ادـخ  لوسر  نوچ  دـش . هداد  رارق  دجـسم  فارطا  رد  دوب  ییاههرجح  هک  زین  ربمغیپ  نانز  ياههناخ 

راوج هب  ربـمغیپ  نوچ  « 1 . » دوب عارذ  دـصکی  نآ  علـض  ره  هک  دـمآرد  یعبرم  تروص  هب  وداد  تعـسو  لامـش  برغ و  قرـش و  يوس  هس 
رانک رد  هک  هشیاع  هرجح  رد  ار  وا  تفر  راگدرورپ 

__________________________________________________

ص 462 ج 1 ، نیمرحلاةآرم ، ( 1)
90 ص : نایشرع ،

رد دوخ  ربمغیپ  نوچدنتفگیم  هچ ، تفرگن . تروص  يرییغت  دجـسم  رد  یتدم  ادـخلوسر ، تلحر  زا  سپ  دـندرپس . كاخهبدوب  دجـسم 
رانک رد  هک  یناـسک  تشاداو . رییغت  نیدـب  ار  ناـنآ  ترورـض ، ماجنارـس  تسیناور ، نآ  رد  فرـصت  دوب ، کیرـش  دجـسم  نیا  ناـمتخاس 

. دش هدوزفا  دجسم  تعسو  رب  دندیشخب و  ار  دوخ  ياههناخ  دنتشاد  تنوکس  دجسم 
داد و رییغت  ار  اهنوتـس  ضعب  درک . يزاسون  ار  دجـسم  راوید  رمع  تفرگ . تروص  ترجه  زا  مهدـفه  لاسهب  رمع  دـهع  رد  رییغت  نیتسخن 

مهن تسیب و  لاس  رد  نامثع  تفالخ  رد  يرجه ) مهدـفه  لاس  . ) دوزفا دجـسم  تحاسم  هب  بونج  لامـش و  برغ ، تمـس  هس  زا  یکدـنا 
. دنتخاس نآ  يارب  هلبق  تمس  لامش و  قرش و  بناج  زا  اهقاور  و  دنداد . تعسو  تهج  راهچ  زا  ار  دجسم  يرجه 

تعـسو قرـش  برغ و  لامـش و  يوس  زا  ار  دجـسم  دوب ، هنیدم  مکاح  يو  بناج  زا  زیزعلادبع  نب  رمع  کلملادبع ، نب  دـیلو  تفالخ  رد 
. درک دجسم  لخاد  ار  ربمغیپ  نانز  ياههناخ  داد .

يرجه کی  دون و  لاس  ات  تشه  داشه و  لاس  زا  يزاسون  نیا  درک . شرف  رمرم  گنس  اب  ار  نآ  نحص  تخاس و  هنَذئم  راهچ  دجسم  يارب 
. دیشوک نآ  يزاسون  رد  راب  رگید  یسابع  يدهم  يرجه  ات 165  لاس 160  هب  تشاد . همادا 

ياهبق زج  نآ  رسارس  تفرگ و  شتآ  دجسم  اهغارچ ، زا  یکی  هلعش  رثا  رب  لاس 654  ناضمر  لوا  هعمج  بش 
91 ص : نایشرع ،

. درک يزاسون  ار  دجسم  لاس 665  رد  وا  تشون و  همان  مصعتسم  هب  هراب  نیا  رد  رصتنم  نب  هَّللادبع  « 1  » تخوس دجسم  نحص  رد 
نآ رد  نوقرب  رهاـظ  کـلم  لاس 853  هب  ياـباسرب و  فارـشالا  کـلملا  لاس 813  هب  تخاـس . دـبنگ  دجـسم  يارب  نووـالق  لاـس 678  هب 

. دندرک يرگید  تاریمعت 
زاییاهرعـش راگزور  نآ  زا  « 2 . » دـنام نوصم  هضور  دوخ  اـما  دـید ، بیـسآ  رهطم  هضور  ینوریب  بناـج  ياهقعاـص  رثا  رب  لاـس 866  رد 

رگید هتسد  ِتعدب  هجیتن  رد  ار  هثداح  نیا  یموش  تسا  هتساوخیم  دوخ  نامگ  هب  هتـسد  ره  هک  تسا  تسد  رد  یمالـسا  بهاذم  نارعاش 
ار دجـسم  نانآ  داتـسرف و  هنیدـم  هب  ار  صوصخم  نارامعم  نایانب و  دیـسر  رـصم  هاشداپ  يابتیاق  هب  يزوس  شتآ  ربخ  نوچ  يراـب  دـنادب .

. دندروآرب رتدنلب  يدبنگ  نیشیپ  دبنگ  يالاب  رب  دندرک . يزاسون 
هب ار  نآ  لاس 1255  رد  درک . يزاسون  ار  دـبنگ  دومحم  ناطلـس  لاس 1223  رد  داد و  ماجنا  رگید  یتاریمعت  میلـس  ناطلـس  لاس 980  رد 
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«3 . » تسا هدش  موسوم  ارضخلاۀبق »  » هب تهج  نیدب  دومن و  زبس  گنر 
ینامثع هریل  نویلیم  کی  غلبم  دیجملادبع  ناطلس  دناهتشون 

__________________________________________________

ص 463 نیمرحلاةآرم ، ( 1)
ص 464 ذخأم ، نامه  ( 2)
ص 464 ذخأم ، نامه  ( 3)

92 ص : نایشرع ،
رثا « 2 . » دندرک یشک  قرب  ار  دجسم  يرجه  لاس 1326  هب  دیجملادبع  ناطلس  تنطلس  رد  « 1 . » درک تاریمعت  نیا  فرص 

__________________________________________________ ؟؟؟ ریوصت ص 103
ص 548 ج 8 ، فراعملاةرئاد ، يدجو  دیرف  ( 1)

. هحفص نامه  ذخأم . نامه  ( 2)
93 ص : نایشرع ،

. تسا هدنام  یقاب  زین  ام  رصع  ات  هک  دوب  نانچ  تفرگ  تروص  يوبن  دجسم  رد  ینامثع  ناهاشداپ  ریخا  هرود  رد  هک  یتاریمعت 
دیدپ دجسم  رد  یتاریمعت  يدوعس  لایر  نویلیم  هاجنپ  دودح  رد  ياهنیزه  فرـص  اب  يدوعـس  ناتـسبرع  تلود   1375 ياهلاس 1370 - رد 

. دروآ
دوب و دهاوخ  رد  جنپ  تصـش و  ياراد  دسریم و  رتم  رازه  تفه  تصـش و  هب  دجـسم  تحاسم  تسارجا  تسد  رد  نونکا  هک  یحرط  رد 

. تشاد دهاوخ  ار  رازگزامن  رازه  هاجنپ  تسیود و  شیاجنگ 

: يوبن هضور 

: يوبن هضور 
تسیب نآ  لوط  تسا . ترـضح  نآ  ربنم  ربمغیپ و  ربق  نایم  تفاسم  يوبن  هضور  « 1 .« » تشهب ياهغاب  زا  تسا  یغاب  نم  هناخ  ربنم و  نایم  »

موس دارم  ناطلـس  هک  ییابیز . تیاهن  رد  رمرم  گنـس  زا  تسا  يربنم  دجـسم ، بارحم  یبرغ  تمـس  رد  رتم . هدزناپ  نآ  ضرع  رتم و  ود  و 
. دنداد رارق  يابتیاق  ربنم  ياجهب  ار  نآ  درک و  دجسم  هیده  يرجه  لاس 998  مرحم  رد  ار  نآ 

__________________________________________________

. ضور لیذ  سرهفملا  مجعملا  ص 567 . ج 2 ، راحبلاۀنیفس ، ( 1)
94 ص : نایشرع ،

؟؟؟ ریوصت 1 ص 105
؟؟؟ ریوصت 2 ص 105

يوبن دجسم  ياهنوتس 

يوبن دجسم  ياهنوتس 
رد هک  تسا  ناـمه  اهنوتـس  نیا  اـیآ  اـما  تسا . ياهـعقاو  هناـشن  دراد و  صاـخ  یماـن  کـی  ره  هـک  تـسا  ییاهنوتـس  يوـبن  دجـسم  رد 
اب تسا ؟ هتفای  رییغت  اهنآ  ياج  ررکم  ياهيزاسون  رد  ای  هدوب  نیعبات  هباحص و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هرود  ینعی  نیشیپ ؛ ناراگزور 
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ظوفحم ار  اهنوتس  ياج  دندرک ، هک  ییاهریمعت  رد  ناینامثع  تفگ  ناوتیم  دناهدرکیم ، كربتم  راثآ  ظفح  هب  هتـشذگ  رد  هک  یمامتها 
. دنتشادهاگن

، دوب روهشم  خیرات  نآ  رد  دربیم و  مان  افولاءافو )  ) دوخ باتک  رد  مهد  ههد  زاغآ  مهن و  ههد  نایاپ  رد  يدوهمـس  هک  ییاهنوتـس  لاحرهب 
: تسا نینچ 

. تسا هدوب  ربمغیپ  هاگزامن  هک  تسا  هدش  هداهن  ییاج  رب  نوتس  نیا  قَّلُخم ؛ نوتس 
. دنمان هبابلوبا  نوتس  ار  نآ  هک  هبوت ؛ نوتس 

. تسا هدش  لقن  اهتیاور  نآ  کیدزن  زامن  تلیضف  هراب  رد  تسا و  فورعم  زین  هشیاع  مان  هب  نوتس  نیا  هعرق ؛ نوتس 
هب ایآ  دندیـسرپ : وا  زا  نایدوهی  هظیرقونب ، تسکـش  زا  سپ  دـناهتفگ : دوب ؟ هچ  وا  هاـنگ  و  دـش ؟ هاـنگ  بکترم  تقو  هچ  تسیک ؟ هباـبلوبا 
وا هانگ  دـناهتفگ  دـش و  دـیهاوخ  هتـشک  ینعی  درک ؛ دوخ  يولگ  هب  هراشا  تسد  اـب  يو  میهنب ؟ ندرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مکح 

دجـسم هب  تفرن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  دزن  تسا ، هدرک  گرزب  یهانگ  تسناد  نوچ  هبابلوبا  لاحرهب  دوب . كوبت  هوزغ  زا  فلخت 
دش و

96 ص : نایشرع ،
«1 . » دیدرگ لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هب  وا  هبوت  ندش  هتفریذپ  رد  هیآ  هکنآ  ات  تسب  نوتس  هب  ار  دوخ 

. دراد دوجو  دجهت  دُوفُو و  سَرْحَم ، ریرس ، مان  هب  زین  يرگید  ياهنوتس 
__________________________________________________ ؟؟؟ ریوصت ص 107

. دوش  439 صص 53 - یفطصملاراد ج 2 ، رابخاب  افولاءافو  هب  عوجر  رتشیب  لیصفت  يارب  ( 1)

: هنیدم ياهدجسم 

: هنیدم ياهدجسم 
دراد يرتشیب  تیمها  هک  ار  دجسم  دنچ  هک  تسا  دوجوم  هنیدم  رهـش  لخاد  جراخ و  رد  يرگید  فورعم  ياهدجـسم  يوبن ، دجـسم  زجب 

: میربیم مان 

: ابُق دجسم 

: اُبق دجسم 
هدـکهد و نآ  نایم  دنتـشاد . تنوکـس  نآ  رد  فوَع  نب  ورْمَع  ینب  هفئاط  هنیدـم ، هب  ربمغیپ  ترجه  نراقم  هک  تسا  هدوب  ياهدـکهد  ابق » »

لاح رد  تسا . هدیدرگ  انب  دیدجت  اهراب  هدش و  هتخاس  هدـکهد  نیا  رد  تسا  فورعم  اُبق  مان  هب  هک  يدجـسم  دوب . تفاسم  لیم  ود  هنیدـم 
نیتسخن نیا  دنیوگ  تسا . هدیـسر  عبرم  رتم  هب 13500  نآ  تحاسم  دناهتـسویپ و  نادب  يرایـسب  قفارم  و  دناهدرک . يزاسون  ار  نآ  رـضاح 

نیا رد  دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  ادخ  لوسر  هباحص  ار  نآ  تسا و  مالسا  رد  دجسم 
ریوصت ص 109 ؟؟؟
98 ص : نایشرع ،

رگید ياهتـسد  و  تسا . دجـسم  نیا  تسا » يراکزیهرپ  رب  نآ  داینب  هک  يدجـسم   » زا دوصقم  دـنیوگ  و  دـنتخاس ، دـندش  نکاـس  هدـکهد 
. تسا هنیدم  رد  يوبن  دجسم  هرابرد  تایآ ، نآ  دناهتفگ :
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: نیتلبقوذ دجسم 

: نیتلبقوذ دجسم 
یماگنه ترجه  زا  مود  لاس  نابعش  هام  رد  دجسم  نیا  رد  تسا و  هدوب  فورعم  همَلَس  ینب  مانب  هک  هنیدم  یبرغ  لامش  رد  تسا  يدجـسم 

هبعک هب  سدـقملاتیب  زا  ار  دوـخ  يور  زاـمن  نیب  رد  ربـمغیپ  تـشگ و  لزاـن  يو  رب  « 1  » هلبق رییغت  هیآ  دـناوخیمار  رهظ  زاـمن  ربـمغیپ  هک 
نآ ریخا  يزاسون  رد  نکیل  دـندوب ، هتخاس  مود  هلبق  نیتسخن و  هلبق  يوس  هب  بارحم  ود  رییغت ، نیا  دوبداـی  هب  دجـسم ، نیا  رد  دـنادرگرب .

. دناهتشادرب ار  هلبق 
؟ دناهتشادرب ار  یخیرات  رثا  نیا  ارچ  مدیسرپ : امنهار  زا  ریوصت ص 110 ؟؟؟

__________________________________________________

144 هرقب : (. 1)
99 ص : نایشرع ،

! دندناوخیم زامن  هلبق  نادب  هتسنادان  مدرم  هک  ور  نآ  زا  تفگ :
«1 . » تسا هدیسر  عبرم  رتم  تسیب  دصهن و  رازه و  هس  هب  ریخا  يزاسزاب  رد  نیتلبقوذ  دجسم  تحاسم 

: هعمج دجسم 

: هعمج دجسم 
رد دجـسم  نـیا  دـنمان . زین  هکتاـع  دجـسم  يداو و  دجـسم  ارنآ  تـسا و  دجـسم  نیمّودیخیراـتتهج  زادجــسم  نیااـبق  دجــسم  زاسپ 

ینب نادـناخ  سیئر  کلام  نب  نابتع  دـش ، هنیدـم  هناور  ابق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  نوچ  دراد . ماـن  یلتبرـش  ناتـسب  هک  تسایغاـب 
نانآ يارب  نیا  و  دیدرب ؟ رس  هب  ام  ياهومعرسپ  لحم  رد  زور  دنچ  امش  ادخ ! هداتـسرف  يا  تفگ  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  فوع  نب  ورمع 

دجـسم ار  زاـمن  ياـج  دـناوخ و  اـجنآ  رد  ار  زاـمن  دوب . هعمج  زور  نآ  دـمآ و  دورف  ناـنآ  دزن  ادـخ  لوسر  تسا . یگـشیمه  رخف  بجوم 
. دنتخاس

__________________________________________________ ؟؟؟ ریوصت ص 111
ص 287 هنیدملاملاعم ، خیرات  ( 1)

: خیضف دجسم 

: خیضف دجسم 
ياهدجـسم زا  زین  دجـسم  نیا  دوریم . ینطولایفـشتسم  يوـس  هب  هک  تـسا  یهار  تـسار  فرط  یلاوعلاعراـش ، ياـهتنا  رد  دجـسم  نـیا 

هب ياهناخ  رد  ناناملـسم  زا  یعمج  هک  دناهتـشون  نآ  يراذـگمان  رد  دـنریگ . اـمرخزا  هک  تسا  یبارـش  خیـضف  تسا . فورعم  یخیراـت و 
دیـسر نانآ  هب  ربخ  نوچ  و  دش . لزان  رمخ  تمرح  هیآ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دنداتفا ، مه  ناجب  یتسم  رثا  رب  دـندوب  لوغـشم  يراسگهداب 

«1 . » دیدرگ لیدبت  دجسم  هب  هناخ  نآ  سپس  دنتسکش ، ار  رمخ  ياههزوک  دندرک و  هبوت 
__________________________________________________ ؟؟؟ ریوصت ص 112

افولا ءافو  251 و  ص 261 - ریدـغلا ج 6 ، هب  دوش  عوجر  و  ص 148 . ج 8 ، زاجحلا ، ملاـعم  مجعم  ص 123 ؛ هنیدملا ، ملاعم  خـیرات  ( 1)
ص 821. ج 3 ، یفطصملا ، راد  رابخاب 
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: حتف دجسم 

: حتف دجسم 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  دجـسم  نیا  رد  دراد . رارق  يدـنلب  رب  ْعلَـس  هوک  هنماد  رد  هنیدـم  یبرغ  لامـش  رد  دجـسم  نیا 

«1 . » دندروخ تسکش  نانآ  درک و  نیرفن  ناکرشم  رب  قدنخ  گنج 
: هدروآ میهاربا  نب  یلع  ریسفت  زا  یسلجم 

رب حتف  دجسم  زورما  هک  دشرب  یهوک  رب  دید ، شیوخ  باحصا  یناوتان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیشک و  ازارد  هب  هرـصاحم  نوچ 
: تفگ تساوخ و  يرای  ادخ  زا  تسا و  هوک  نآ 

هتشذگرد ناردپ  یلو  نم ، یلو  نم ، يالوم  وت  گرزب ! ياههودنا  هدنیادز  يا  ناگراچیب ! هدنیوگ  خساپ  يا  و  نانیگهودنا ! سردایرف  يا 
يا تفگ : دـمآ و  دورف  لیئربج  زاس . فرطرب  ار  نانیا  هودـنا  دوخ ، توق  ورین و  ناوت و  هب  و  يادزب ! ار  ام  هصغ  هودـنا و  مغ و  یتسه ، نم 

ریظن « 2 . » دنزاس هدـنکارپ  ار  شیرق  ات  تخاس  رومأم  ناگتـشرف  اب  ار  روبد »  » داب تفریذـپ و  ار  وت  ياعد  دینـش و  ار  وت  هتفگ  ادـخ  دـمحم ،
«3 . » تسا هدروآ  دنسم  رد  زین  دمحا  ار  اعد  نینچ 

__________________________________________________

ص 830 افولاءافو ، ص 143 ؛ هنیدملاملاعم ، خیرات  ( 1)
راونالاراحب ج 20 ص 230 ( 2)

. دوش ص 833  افولاءافو ج 3 ، هب  عوجر  زین  ص 144 و  هنیدملاملاعم ، خیرات  ( 3)
102 ص : نایشرع ،
؟؟؟ ریوصت ص 114
؟؟؟ ریوصت ص 114

: مالسلا هیلع  یلع  دجسم 

: مالسلا هیلع  یلع  دجسم 
نینمؤملاریما بازحا ، گنج  رد  هنیدم  رهش  هرصاحم  تدم  رد  دنیوگ  تسا . ناحطب  يداو  رب  فرشم  حتف و  دجسم  بونج  رد  دجسم  نیا 

تدابع هب  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
103 ص : نایشرع ،

رمع دجـسم  رکبوبا و  دجـسم  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  دجـسم  ماـنب  هک  تسا  رگید  دجـسم  دـنچ  دجـسم  نیا  یکیدزن  رد  تسا . هتخادرپیم 
. تسا فورعم 

؟؟؟ ریوصت ص 115

: همامغ دجسم 

: همامغ دجسم 
رد دناوخ  هنیدم  رد  ترجه  مود  لاس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیع  زامن  نیتسخن  دسیون : يدقاو  تسا . ربا  يانعم  هب  همامغ 

. تشاد دوخ  اب  درک  هیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هب  ار  نآ  وا  دوب و  هداد  ماوع  نب  ریبز  هب  یشاجن  هک  ار  ییاصع  دوب . ارحص 
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نآ يراذگمان  ببس  رد  دندرک . دجسم  ار  هاگزامن  نآ  ترجه  مود  هدس  رد  سپس  دناوخ  ارحـص  رد  ار  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
ناراب يارب  اجنآ  رد  ادخ  لوسر  دناهتشون : همامغ »  » هب

104 ص : نایشرع ،
«1 . » دیراب ناراب  دمآ و  دیدپ  يربا  دناوخ  اعد  نوچ  درک و  اعد 

؟؟؟ ریوصت ص 116

: میهاربا ّما  هبَرْشَم 

: میهاربا ّما  هبَرْشَم 
لوسر دناهتشون  دروآ . ایند  هب  اجنیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا  هیطبق ، هیرام  دناهتشون : نآ  يراذگمان  ببـس  رد 

اب هک  تشم  هفص ، دیور . ینتسر  نآ  رد  هک  یمرن  نیمز  تسا : ینعم  دنچ  ار  هبرشم  درازگ . زامن  میهاربا  ما  هبرشم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  فورعم  تسا و  هدوب  یناتسب  هک  تسا  تسخن  ینعم  هب  اجنیا  رد  ًارهاظ  و  روخشبآ . دنـشون ، بآ  نآ 

. دنشونب نآ  زا  ات  دوب  هداهن  بآ  ياههرمخ  اجنآ  رد 
__________________________________________________

. دعب هب  ص 100  هنیدملاملاعم ، خیرات  ( 1)
105 ص : نایشرع ،

ریوصت ص 117

: ایقُس دجسم 

: ایقُس دجسم 
اعد دندناوخ و  زامن  اجنآ  رد  ردب  هب  نتفر  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنیوگ  تسا . هیربنع  نادـیم  یکیدزن  رد  دجـسم  نیا 

. دش هتخاس  يدجسم  اجنآ  رد  سپس  دندرک ،

: رذوبا دجسم 

: رذوبا دجسم 
. دناهتخاس رتشیب  یتحاسم  اب  ون  زا  هتفوک و  ار  نآ  ًاریخا  تسا و  یلعف  رذوبا  عراش  ياهتنا  رد  دجسم  نیا 

106 ص : نایشرع ،
؟؟؟ ریوصت ص 118

: رفظینب دجسم 

: رفظینب دجسم 
. تسا یبرغ  هّرَح  فرط  هب  عیقب  یقرش  بناج  رد  دجسم  نیا 

نآرق دومرف  تسـشن و  دجـسم  نآ  رد  هباحـص  زا  یعمج  لبج و  نب  ذاعم  دوعـسم و  نب  هَّللادبع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنیوگ 
نادنچ تسیرگ  ادخ  لوسر  ًادیِهَـش . ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  دیـسر  هیآ  نیدب  يراق  نوچ  دـیناوخب و 
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. دشرت شفیرش  نساحم  هک 

: سمش دجسم 

: سمش دجسم 
هیحان رد  یلاوع  رد  خیضف  دجسم  هچ ، تسین ، نینچ  نکیل  تسا ، خیضف  دجسم  نامه  دجسم  نیا  دناهتشادنپ  یضعب  سمشلادر . دجسم  ای 

رد سمش  دجسم  هک  یلاح  رد  تسا  یقرش  هّرح 
107 ص : نایشرع ،

فارطا هک  لیطتـسم  عبرم  تسا و  هبورخم  دراد ، رارق  تخرد  دنچ  نایم  هک  ییاضف  رد  هطقن ، نیا  رد  تسا . هدوب  یلاوعلا  ابق و  نیب  نابرق ،
هب نکیل  تسا ، سمش  دجسم  نامه  هناریو  نیا  هک  تسا  نآ  نامگ  ار  یـضعب  هدش . ناریو  ياهراوید  هدنام  تسا و  هایـس  ياهگنـس  نآ 

دنتخاسیم و هایس  ياهگنـس  زا  هک  تسا  یکچوک  هناخ  مطا  تسا و  هدوب  مُطا »  » هناریو نیا  دهدیم  ناشن  راثآ  هکنانچ  هدنب ، نیا  نامگ 
تسا هدوب  دص  زا  شیب  هنیدم  رد  اهمطا  نیا  رامـش  دنیوگ . هعلق )  ) نصح ار  نآ  دشاب  دودحم  يراصح  رد  اجکی و  مه  اب  هناخ  دنچ  نوچ 

نآ يور  هک  تسا  يراوید  هناریو  نیا  قرـش  زا  رتم  تسیود  هلـصاف  رد  تسا . هتفر  نایم  زا  یگمه  خـیرات ، لوط  رد  رهـش  شرتسگ  اـب  هک 
هچنآ قبط  رب  دنیوگ ، سمش » دجسم   » ار دجـسم  ارچ  اما  تسا . هدوب  اجنامه  سمـش  دجـسم  مراد  نامگ  تسا و  هتـشون  سمـش » دجـسم  »

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـس  هک : تسا  نیا  نآ  هصالخ  هدـمآ ، نآ  هرابرد  هعیـش  زج  زا  مه  ییاهثیدـح  دـندقتعم و  نایعیش 
لوسر دوب . هتـشذگ  رـصع  زامن  تقو  دش  رادیب  باوخ  زا  لوسر  نوچ  دـش . ناهنپ  باتفآ  ات  تفر  باوخهب  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نماد 

مالـسلا هیلع  یلع  ات  تشگرب  باتفآ  نادرگرب ». وا  رب  ار  باـتفآ  سپ  تسا ، هدوب  وت  ربمیپ  وت و  تعاـط  رد  یلع )  ) وا اراـگدرورپ ! : » تفگ
«1 . » دناوخ رصع  زامن 

ار نآ  دسیونیم : هنیدملا  ملاعم  خیرات  باتک  فلؤم  اما 
__________________________________________________

126 صص 141 - ج 3 ، ریدغلا ، هب  دوش  عوجر  نآ ، ياهتیاور  ناتساد و  نیا  لیصفت  زا  یهاگآ  يارب  ( 1)
108 ص : نایشرع ،

«1 . » تسا هتفاتیم  نآ  رب  ندیمد  ماگنه  هب  باتفآ  تسا و  هدوب  یّلت  رب  نوچ  دنیوگ  سمش  دجسم 
؟؟؟ ریوصت ص 121

: هرجَش دجسم 

: هرجَش دجسم 
رد يرانُک  تخرد  نوچ  هدش . رتمک  تفاسم  نیا  رهـش ، شرتسگ  اب  نونکا  هک  تسا  هتـشاد  رارق  هنیدـم  زا  مین  گنـسرف و  کی  هلـصاف  رد 

یلص ادخ  لوسر  هک  تسا  نآ  رد  رتشیب  دجـسم  نیا  تیمها  تسا . هدیدرگ  فورعم  هرجـش »  » مان هب  دجـسم  نیا  تسا . هدوب  دجـسم  رانک 
هرجش دجسم  رد  دنوریم ، هنیدم  هب  هرمع  لامعا  زا  شیپ  هک  یناریا  نایجاح  نونکا  مه  دش . مرحم  اجنآ  زا  عادولاۀجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

يزاسون رد  دوب . تفاظن  زا  یلاخ  رقحم و  رایسب  شیپ  ياهلاس  رد  دجسم  نیا  دندنبیم . مارحا 
__________________________________________________

ص 125. ( 1)
109 ص : نایشرع ،
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شود دصناپ  زا  شیب  دجـسم  نوریب  دراد . رازگزامن  رازه  جـنپ  شیاجنگ  هکنانچ  دـناهدوزفا  دجـسم  تحاسم  رب  دـعب ) هب  زا 1366   ) ریخا
. تسا هدش  هتخاس  ییوشتسد  ددع  هاجنپ  دصیس و  زا  شیب  مامح و 

دجسم هظیرقینب ، دجـسم  نوچ  دراد . یخیرات  هقباس  شیب  مک و  کی  ره  هک  تسه  هنیدم  رد  زین  يرگید  ياهدجـسم  اهدجـسم ، نیا  زج 
. رگید دجسم  دنچ  ایقس و 

؟؟؟ ریوصت ص 123

: هلهابم دجسم 

: هلهابم دجسم 
. تسا گرزب  یخیرات و  يدادیور  هدنیامن  دنهدیم ، ناشن  هلهابم » دجسم   » مان هب  هک  ار  يدجسم 

. تسا ندرک » تنعل  نیرفن و  رگیدکیرب   » تغل رد  هلهابم » »
تسا ياهیحان   ) نارجن نایاسرت  زا  یهورگ  ترجه  مهد  لاس  رد 

110 ص : نایشرع ،
هللا یلص  لوسر  دندرک . وگتفگ  وا  اب  مالسلا  هیلع  یـسیع  هراب  رد  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  دزن  ناتـسبرع ) بونج  رد  نمی  رد 

؟ دیآ ایند  هب  ردپیب  یناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  دنتفگ  دومرف . اقلا  میرم  رب  ار  نآ  هک  دوب  وا  هملک  ادـخ و  هدـنب  یـسیع  دومرف  هلآ  هیلع و 
: دومرف ادخ  مکح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  دیدرگ  زارد  وگتفگ  نوچ  تسا . مدآ  لثم  یـسیع ، لثم  هک  دـش  لزان  هراب  نیا  رد  نآرق 

یلوق هب  مراهچ و  تسیب و  هک  زور  نآ  رد  دـشاب . نایوگغورد  رب  ادـخ  تنعل  ات  میوش  تلهابم  هب  نامدوخ  ناـمنانز و  نارـسپ ، امـش  اـم و 
لالج امه و  نوچ  نایاسرت  دندش . نوریب  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  ارهز و  یـضترم و  یلع  اب  ادخ  لوسر  دوب  هجحلاوذ  مکی  تسیب و 

. دنتفریذپ هیزج  دندرک و  تحلاصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  اب  دندیشوپ و  مشچ  هلهابم  زا  دندیسرت و  دندید ، ار  ناراوگرزب  نآ 
؟؟؟ ریوصت ص 124

: عیقب

: عیقب
. تسا دقرغ  عیقب  نآ  مان  ياج و  رب  نآ  دودح  زونه  هک  مالسا  رد  ناتسربق  نیرت  هتخانش  نیرتمیدق و  فورعم و  ناتسربق 

. تسا اکسوت ) هایس   ) جسوع تخرد  دقرغ  هوبنا و  ناتخرد  عیقب  « 1 . » تسا رتم  دصکی  نآ  ضرع  رتم و  هاجنپ  دصکی و  نآ  لوط 
لصیف و کلم  عراش  هب  قرش  زا  زیزعلادبع و  کلم  عراش  هب  لامش  يوس  زا  تسا  دودحم  دراد و  رارق  هنیدم  یقرش  هیحان  رد  ناتسربق  نیا 

. رذوبا عراش  هب  برغ  زا  یلع و  ماما  عراش  هب  بونج  زا 
( یلوقب  ) ارهز همطاف  ربمغیپ ، رتخد  زین  مالسلا و  مهیلع  قداصلارفعج  ماما  رقابدمحم و  ماما  نیـسحلانب ، یلع  ماما  یبتجم ، نسح  ماما  رازم 

هباحص زا  نت  اهرازه  ناگرزب ، نیا  زا  هتشذگ  ترضح . نانز  موثلکما و  هیقر و  ربمغیپ و  دنزرف  میهاربا  ربق  نینچمه  تسا . ناتسربق  نیا  رد 
. دناهتفر كاخ  هب  ناتسربق  نیا  رد  نادباع  نادهاز و  رایخا و  احلص و  نیعبات و  رابک و 

نآ ناعبات  ادـخ و  لوسر  هباحـص  زا  نت  نارازه  هعیـش و  گرزب  ناـماما  زا  نتراـهچ  رازم  هک  ناتـسروگ  نیا  یهجوتیب ، رثا  رد  هنافـسأتم 
يدوعـس ناتـسبرع  فاقوا  جح و  ریزو  هب  ياهمان  هتـشذگ  لاس  هدنراگن  هدـش . هتـشاذگ  او  هدـننز  یتروص  هب  دراد ، رارق  نآ  رد  ترـضح 

هنیدم هکم و  نیمزرس  رد  هک  دش  رکذتم  دجسم  نیدنچ  يزاسزاب  رد  وا  تامدخ  زا  ریدقت  نمض  تشون و 
__________________________________________________
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ص 425 ج 1 ، نیمرحلاةآرم ، ( 1)
112 ص : نایشرع ،

نونکا مه  تسا و  تیمها  ياراد  زین  یخیرات  رظن  زا  یمالسا  ياهبهذم  ناوریپ  هدید  رد  نآ  تسادق  تهج  زا  هتـشذگ  هک  هدوب  یئاهانب 
. هن ای  درک  یهجوت  نادب  دناسر  رگا  و  هن ، ای  دناسر  وا  هب  ار  همانتسپ  منادیمن  هنافسأتم  دوریم . نایم  زا  يرگید  زا  سپ  یکی 

113 ص : نایشرع ، ریوصت ص 126 ؟؟؟
؟؟؟ ریوصت ص 127

: دُحا

: دُحا
نیا زا  یناوارف  تمسق  رهش ، شرتسگ  رطاخ  هب  نونکا  هک  تسا  هنیدم  لامش  یگنـسرف  کی  رد  دراد ، ترهـش  مان  نیدب  هک  یهوک  هّرد و 

. تسا هدرک  رپ  اهنامتخاس  ار  هلصاف 
هکم ناکرشم  ناناملسم و  نایم  گنج  نیمود  هک  دوب  اج  نیا  رد  تسا . زیگنانزح  ناناملـسم  يارب  هک  تسا  یخیرات  ياههاگیاج  زا  دُحا 

. تفرگ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترجه  موس  لاس  رد 
مولعم ات  داد  لیکـشت  یگنج  ياروش  شترـضح  دناهداهن ، يور  هنیدم  هب  شنایهاپـس  اب  نایفـسوبا  دـنداد  ربخ  ادـخ  لوسر  هب  هک  یماگنه 

؟ دندرگ رازراک  هدامآ  دنور و  نورب  نایهاپس  ای  دریگب ، دوخ  هب  عافد  تروص  دیاب  رهش  دوش 
114 ص : نایشرع ،

میوریم و رهش  نوریب  هب  دنتفگ  دنتـشاد ، يرتشیب  یمرگ  هک  ناناوج  یلو  دشاب  هتـشاد  یعافد  تلاح  رهـش  هک  دوب  نیا  ناگدروخلاس  رظن 
هدامآ دیـشوپ و  حالـس  تفریذپ . ار  نانآ  يأر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندوب  تیرثکا  رد  نانیا  نوچ  میربیم . هلمح  نانمـشد  رب 
دندمآ شترضح  دزن  سپ  دندرک . لیمحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  ار  دوخ  يأر  ارچ  هک  دندش  نامیـشپ  ناناوج  اما  دش ، نتفر 

يأر هظحل  ره  دیابن  هدنامرف  تسا و  يربهر  طرـش  میمـصت ، رد  تیعطاق  تسنادیم  هک  ادـخ  لوسر  میتشگزاب . دوخ  يأر  زا  ام  دـنتفگ  و 
: دومرف دنک ، نوگرگد  ار  دوخ 

.« دنک گنج  هک  هاگنآ  رگم  دروآ ، رد  نت  زا  ار  نآ  دیشوپ ، مزر  سابل  هک  یماگنه  تسین  راوازس  ربمغیپ  يارب  »
کی مالـسا  نایهاپـس  رامـش  دندرک . فقوت  دُحا  رانک  رد  دنتفر و  برثی  لامـش  هب  اجنآ  زا  دندناسر و  هَْفیَلُحلاوُذ  هب  ار  دوخ  هکم  نایهاپس 

تشگرب و دوخ  مدرم  زا  نت  دصیـس  اب  ضارتعا  ناونع  هب  دوب ، ناقفانم  هتـسدرس  هک  َّیبا  نب  هَّللادـبع  گـنج  عورـش  زا  شیپ  دوب . نت  رازه 
. دش لزان  وا  هرابرد  نارمع  لآ  هروس  هیآ 167  هک  تسا  روهشم  تفرگ . هدیدان  ارم  يأر  درک و  يوریپ  اههچب  زا  دمحم  تفگ 

ریبج رـسپ  هَّللادـبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندنام . یقاب  نت  دـصتفه  اهنت  ربمغیپ ، زا  وا  ناوریپ  هَّللادـبع و  ندـش  ادـج  اـب  يراـب 
ياج دیابن  وت  دشاب ، ام  نایز  هب  ای  دوس  هب  گنج  دنکن . هلمح  ام  هب  رس  تشپ  زا  نمشد  شاب ، بظاوم  دومرف  ار  نازادناریت  هتسدرس 

115 ص : نایشرع ،
. ینک كرت  ار  دوخ 

هب زا  هکنآ  يارب  مه  زادناریت  هتسد  دنتخادرپ . تمینغ  يروآدرگ  هب  مالسا  نازابرس  تسشن و  بقع  هکم  هاپس  ناناملسم ، هلمح  نیتسخن  اب 
لخدم نانآ  هک  نیمه  دنتفریذپن . دوش  نانآ  عنام  دیـشوک  هَّللادبع  دـنچ  ره  درک و  اهر  ار  دوخ  عضوم  دـنامن  بقع  تمینغ  ندروآ  تسد 

هزمح دندروخ و  تسکش  ناناملسم  درب . هلمح  مالسا  هاپس  رب  ناهگان  دیلو  رسپ  دلاخ  یگدرکرس  هب  نمشد  ماظن  راوس  دندرک  اهر  ار  هرد 
رد نادیهش  رگید  ادهشلادیس و  هزمح  رازم  دندیدرگ . دیهش  ناناملـسم  زا  نت  داتفه  هب  کیدزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يومع 
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هک اهياج  رگید  تشونرس  هب  یخیرات  سدقم و  هاگیاج  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  فارطا  يزاسهناخ  تعـسو  اب  یلو  دراد . رارق  هوک  هنماد 
. دوش راچد  تسا  هتفر  نایم  زا 

؟؟؟ ریوصت ص 130

: ردَب

: رَدب
ردب دراد  صاخ  یتیمها  مالـسا  خیرات  رد  هک  ییاهياج  زا  یکی  « 1 .« » دیدوب ناوتان  هک  یلاح  رد  درک  يرای  ردب  رد  ار  امـش  ادخ  انامه  »

. دش هداهن  مالسا  ياهحتف  هیاپ  نیمزرس  نیا  رد  تسا .
. تسا رانک  هب  یمومع  هار  زا  زورما ، نکیل  دوب ، هکم  هب  هنیدم  هار  رس  قباس  رد  ردب 

. داد خر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترجه  زا  مود  لاس  رد  ردب  دربن 
نآ رامش  هک  دروآ  مهارف  یهاپس  ربمغیپ  ددرگیم . زاب  هکم  هب  ماش  زا  رایسب  لام  گرزب و  یناوراک  اب  نایفـسوبا  هک  دیـسر  هنیدم  هب  ربخ 

. دنتسشن نیمک  رد  ردب  ياههاچ  رس  رب  نانیا  دندوب . راصنا  زا  مراهچ  هس  نارجاهم و  زا  نآ  مراهچ  کی  دناهتشون . نت  هدزیـس  دصیـس و  ار 
یهورگ دش و  مشخ  رد  لهجوبا  دیسر  هکم  هب  ربخ  نوچ  تساوخ . يرای  هکم  زا  نمـض  رد  داد ، رییغت  ار  دوخ  هار  تفای و  ربخ  نایفـسوبا 

. مهدب هنیدم  مدرم  هب  یندشان  شومارف  سرد  دیاب  تفگو  دروآ  مهارف  دناهتشون  نت  دصهن  ار  نانآ  رامش  هک 
نت داتفه  گنج  نیا  رد  دندش . ریگرد  ناناملسم  اب  دندمآ  بآ  یپ  رد  نوچ  هکم  هاپس  دندوب و  اههاچ  رـس  رب  میتشون  هک  نانچ  ناناملـسم 

تسدهب هکم  ناروالد  زا  نت  دنچ  دوب و  ربمغیپ  هاپس  تشپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ردب  گنج  رد  دندش . هتـشک  دندوب  هکم  نارتهم  زا  رتشیب  هک 
. دندش هتشک  شترضح 

__________________________________________________

123 نارمع : لآ  (. 1)

باتک ياهذخأم 

باتک ياهذخأم 
: تسا هدش  هدافتسا  اهنآ  زا  باتک  نیا  نتشون  رد  هک  ییاهذخأم 

. يرمق يرجه  پاچ 1328  ینالقسع ، رجح  نبا  هباحصلا ، زییمت  یف  ۀباصالا  - 1
. يرمق يرجه  توریب 1403  سلدنالاراد ، یقرزا ، هَّللادبع  نب  دمحم  هکم ، رابخا  - 2

. نارهت هیمالسالا ، بتکلارد  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا  - 3
. يرمق يرجه   1403 توریب - ءافولا ، ۀسسؤم  یسلجم ، رقاب  دمحم  راونالاراحب ، - 4
م. هرهاق 1964 - هضهنلا ، ۀبتکم  نسح ، میهاربا  نسح  یسایسلا ، مالسالا  خیرات  - 5

. یسمش يرجه   1369 یهاگشناد ، رشن  زکرم  يدیهش ، رفعج  دیس  مالسا ، یلیلحت  خیرات  - 6
م. لیرب 1879 - يربطریرج ، نب  دمحم  رفعجوبا  يربط ،) خیرات   ) كولملاو لسرلا  خیرات  - 7

. راوز یشورفباتک  يدیعس ، دمحمهمجرت  یتح . پیلیف  برع ، خیرات  - 8
. يرمق يرجه   1412 هکم - نیسای ، دمحا  دیس  هرونملا ، ۀنیدملا  ملاعم  خیرات  - 9

118 ص : نایشرع ،
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. ایناتیرب فراعملاةرئاد  - 10
. یسمش يرجه  نارهت 1345  بحاصم  نیسحمالغ  یتسرپرس  هب  یسراف ، فراعملا  ةرئاد  - 11

م. توریب 1971 - هفرعملاراد ، يدجو ، دیرفدمحم  فراعملاةرئاد ، - 12
. هّدج هلبقلاراد ، یطیقفشنیما ، دمحم  یلاغ  نیمالا ، لوسرلاراد  ملاعم  یف  نیمثلا  ردلا  - 13

. یناقاخ ناوید  - 14
. یسمش يرجه   1356 نارهت - هاگشناد  ققحم . يوینم ، ورسخ ، رصان  ناوید  - 15

. نارهت یمالسا ، گنهرفرشن  رتفد  يدیهش ، رفعج  دیس  مالسلا ، امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  یناگدنز  - 16
. یسمش يرجه   1368 هژاریت - تاراشتنا  تیاده ، هنطلسلاربخم  هکم ، همانرفس  - 17

. یئانس هناخباتک  تاراشتنا  یمق ، سابع  خیش  جاح  راحبلاۀنیفس ، - 18
. يرمق يرجه   1395 هکم - هموکحلاۀعبطم ، یلع ، نب  لآ  رجح  نب  دمحا  باهولادبع ، نب  دمحم  خیشلا  - 19

. يرمق يرجه   1385 فجن - هیردیحلاۀبتکم ، تاروشنم  قودص ، هب  فورعم  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  عئارشلاللع ، - 20
. يرمق يرجه   1387 توریب - یبرعلا ، باتکلاراد  ینیما ، دمحا  نیسحلادبع  ریدغلا ، - 21

. هط نامثع  طخ  میرک ، نآرق  - 22
. روفغلادبع دمحا  هوسکلا ، ۀبعکلا و  - 23

یلع نیدلاءالع  لاعفالا ، لاوقالاننس و  یف  لامعلازنک  - 24
119 ص : نایشرع ،

. يرمق يرجه   1399 توریب - هلاسرلاۀسسؤم ، یقتملا ،
. اشاپ تعفر  میهاربا  نیمرحلا ، ةآرم  - 25

. يرمق يرجه   1407 مق - تیبلالآ ، ۀسسؤم  يرون ، نیسح  ازریم  جاح  لئاسولاكردتسم ، - 26
. يرمق يرجه   1313 هرهاق - لبنح ، نب  دمحا  دنسم ، - 27

م. - 1951 هرهاق - لوا ، داؤف  ۀعماج  ۀعبطم  ردابماز ، همکاحلا . تارسالاو  باسنالامجعم  - 28
. يرمقيرجه  1374 توریب - رداصراد ، يومح ، توقای  نادلبلامجعم ، - 29

. يرمق يرجه  ۀمرکملاۀکم 1401  هکم ، راد  يدالب ، ثیغ  نب  قتاع  زاجحلا ، ملاعم  مجعم  - 30
م. - 1936 لیرب - گنسنو ، يوبنلاثیدحلا ، ظافلال  سرهفملامجعملا  - 31

. دروفسکآ هعماج  ۀعبطم  دقاو ، نب  رمع  نب  دمحم  يزاغملا ، - 32
م. - 1966

. یسمش يرجه   1358 نارهت - ریبکریما ، تاراشتنا  مارآ ، دمحا  همجرت  نیسا ، لما  هرونم ، هنیدم  همرکم و  هکم  - 33
. يرمق يرجه   1402 یناثلاعیبر - مجنپ ، پاچ  يدوعس ، ناتسبرع  تاعالطا  ترازو  هیرشن  - 34

.1368 نارهت - یمالسا  بالقناشزومآ  تاراشتنا و  يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت  هغالبلاجهن ، - 35
1403 توریب - یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یلماعلا ، ّرحلا  نسحلا  نب  دمحم  هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیشلالئاسو  - 36

120 ص : نایشرع ،
. يرمق يرجه 

. يرمق يرجه   1401 توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  يدوهمس ، یلع  نیدلارون  یفطصملاراد ، رابخلاب  افولا ، ءافو  - 37
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. یسمش يرجه   1364 نایلیعامسا - هسسؤم  یهیقف ، رغصا  یلع  نایباهو ، - 38

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
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 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

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

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

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

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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