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( روپ يرئاح  يدهمدمحم   ) هاگن کی  رد  جع )  ) يدهم 22ماما 

نخس 22زاغآ 
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يرغص 29تبیغ 

يربک 30تبیغ 

رِظتنم ماقم  راظتنا و  32تلیضف 

( یتیآ هللا  ترصن   ) ناروای 35يدهم 
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( ینیئان یضترم   ) نارظتنم 45فیاظو 
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( یهللا تیآ  یقت  دمحم  رتکد  ) رمع لوط  79.هس 
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تیودهم ثحابم  زا  يا  هدیزگ  میمش : 

باتک تاصخشم 

تیودهم یصصخت  زکرم  ناگدنسیون  زا  یعمج  / تیودهم ثحابم  زا  يا  هدیزگ  میمش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

1386 دوعوم ، يدهم  یگنهرف  داینب  ، تیودهم یصصخت  زکرم  مق : رشن :  تاصخشم 

م.س 20×9.5 .ص 77 يرهاظ :  تاصخشم 

راظتنا تسورف : 

( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

1514075 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

میمش

تیودهم ثحابم  زا  يا  هدیزگ 

تیودهم یصصخت  زکرم  ناگدنسیون  زا  یعمج 
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( تیودهم ثحابم  زا  يا  هدیزگ   ) میمش

زکرم ناگدنسیون  زا  یعمج  فلؤم /

يدیرف اضر  ییارآ / هحفص 

ییوتلاپ عطق /

مالسا رادساپ  پاچ /

86 ناتسمز مراهچ ، پاچ / تبون 

لایر  4500 تمیق /

10000 ژاریت /

: شخپ زکارم 

نایلع دیهش  تسب  نب  (/ 22) رامآ هچوک  هیئافص /)  ) ءادهش نابایخ  / ّتیودهم یصصخت  زکرم  مق :

7737801 سکاف :  / 7737160 نفلت :  / 37135-119 پ.ص

15655-355 پ.ص ( / جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت :

WWW.IMAMMAHDI-S.COM

INFO@IMAMMAHDI-S.COM

8-30-7428-964 کباش            :

ص:2
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ص:3
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راتفگشیپ

هصرع رد  دیفم ، يدربراک و  ثحابم  یخرب  هئارا  راد  هدهع  ناروای " يدهم  هشوت  هر   " نیشیپ باتک  زا  لابقتسا  لابند  هب  راتشون ، نیا 
 : تسا لیذ  ياه  یگژیو  اب  تیودهم 

تسا هتخادرپ  تیودهم  یمومع  ثحابم  هب  بلاطم   . 1

تسا هتساکن  راک  یملع  تنازو  زا  بلاطم  ندوب  هصالخ   . 2

تسا فلتخم  راشقا  نینس و  يارب  دیفم  بتک  یفرعم  يواح  باتک   . 3

.تسا باتکرگید  تلاسر  تیودهم ؛ هنیمز  رد  یتنرتنیا  دیفم  ياههاگیاپ  یفرعم   . 4

.ددرگ ناغلبم  نایبرم و  يارب  یبوخ  هیام  تسد  دناوت  یم  هک  تسا  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  هقباسم  دنچ  هدنرادرب  رد  میمش   . 5

دهاوخ تیودـهم  هصرع  رد  یتوافتم  ثحابم  نییبت  راد  هدـهع  هک  تسا  راظتنا  ناونع  هب  يا  هعومجم  يارب  يا  هعیلط  باتک ، نیا   . 6
.دوب

رارق فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  تجح  ترضح  لوبق  دروم  تیودهم ، گنهرف  شرتسگ  هصرع  رد  زیچان  تمدخ  نیا  میراودیما 
.دریگ

شهوژپ تنواعم 

تیودهم یصصخت  زکرم 

ص:4
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تسرهف

6 يرکاش ) هللا  حور  ) تیودهم ثحابم  حرط  ترورض 

14 روپ ) يرئاح  يدهمدمحمر  ) هاگن کی  رد  جع )  ) يدهم ماما 

27 یتیآ ) هللا  ترصن  ) ناروای يدهم 

37 ینیئان .) یضترم  ) نارظتنم فیاظو 

49 يرفعج ) رباصدمحم  ) اه بیسآ  تیودهم و  هشیدنا 

..خساپ 54 شسرپ و 

54 بسن ..) يوسوم  رفعج  دیس  ) تاقالم         

65 بسن ) يوسوم  رفعج  دیس  ) ارضخ هریزج         

79 یهللا ) تیآ  یقتدمحم  دیس  ) رمع لوط         

..تیودهم 75 تیاس  دنچ 

..تیودهم 75 باتک  دنچ 

هقباسم يارجا  يداهنشیپ  ياه  حرط 

( ناناوجون ناکدوک و  هژیو   )

نایفسوی دمحم 

..گربلگ 79 هدراهچ  هقباسم 

.رای 81 مرح  هقباسم 

.زبس 82 دبنگ  هقباسم 

..يربک 83 تبیغ  لودج  هقباسم 
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( يرکاش هللا  حور  ) تیودهم ثحابم  حرط  ترورض 

همدقم

نآ دراو  یفاک  ناوت  يوق و  هزیگنا  اب  ات  درک ، هجوت  نآ  یگتـسیاب  ترورـض و  هب  دیاب  نآ ، لئاسم  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  یثحب  ره  رد 
.دش

: میوش یم  ثحب  دراو  یتالاؤس  حرط  اب  ادتبا  رد  ور  نیا  زا 

؟ تسا يا  هیشاح  يروئت و  ًافرص  ای  تسا و  يدربراک  تیودهم ، ثحابم  ایآ 

؟ دهد خساپ  وا  راظتنا  هب  دناوت  یم  تسا و  زورما  رشب  زاین  نآ  لئاسم  تیودهم و  زا  ثحب  ایآ 

 ... و دنک ؟ یم  داجیا  ناملسم  ناسنا  یگدنز  رد  یلوحت  هچ  تیودهم  زا  ثحب 

يا هدیا  اهدرد و  نیکست  يارب  هدمآ و  دیدپ  ناهذا  رد  نامز  لوط  رد  هک  تسین  يا  هشیدنا  هیرظن و  لک ، حلـصم  ای  دوعوم  عوضوم 
.درب یپ  نآ  ترورض  هب  ناوت  یم  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هعیش  تیوه  هراگنا ، نیا  .دشاب  نامولظم  يرادلد  يارب 

ربمایپ ترتع  نآرق و  مالـسا و  دادتما  عوضوم ، نیا.دـبای  یم  ققحت  تیودـهم ، ثحابم  حرط  رد  رـشب  ياهوزرآ  لامآ و  زا  يرایـسب 
هک يا  هشیر  يا  هلأسم  .تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ص:6
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.درک هدهاشم  ار  نآ  زا  ییاه  هناشن  ناوت  یم  مالسا  ینید  ياه  هرازگ  ياج  ياج  رد 

: میزادرپب تیودهم  ترورض  حرط  هب  فلتخم  داعبا  رد  راصتخا ، روط  هب  هک  میتسه  نآ  ددص  رد  راتشون  نیا  رد 

يداقتعا دعب  .کی 

رب وا  يداقتعا  راتخاس  هب  دیدرت  یب  دـهد ، یم  ماجنا  لمع  نادـیم  رد  ناسنا  هک  ار  هچنآ  ینعی ، تسا ؛ یگدـنز  یلـصا  ناینب  داقتعا » »
.دـش دـهاوخن  یلد  ود  شزغل و  راـتفرگ  لـمع  هنحـص  رد  دـشاب ، یفاـک  حیحـص و  داـقتعا  ياراد  ناـسنا  رگا  ور  نـیا  زا  .ددرگ  یم 

.تسا تفرعم  دهد ، یم  لکش  تسرد  داقتعا  هب  هک  يزیچ  نیرتمهم 

مهیلع يدـه  همئا  تماما  موادـت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  دیـسر  هجیتن  هب  ناوت  یم  دوش ، لصاح  تخانـش  رگا 
قیرط فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  تسا ، ادـخ  لوسر  رهظم  ءایـصوالا و  متاـخ  یهلا ، ضیف  هطـساو  وا  تسا ، مالـسلا 

هدش هتسناد  موصعم  ناماما  ادخ و  يایلوا  تخانش  وا ، فاصوا  ادخ و  تفرعم  هار  تایاور ، رد  هک  نانچ  تسا ؛ راگدیرفآ  هب  تفرعم 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  .دشاب  ادخ  هب  یعقاو  تفرعم  قیرط  دناوت  یم  نانآ ، تسرد  تخانـش  دنا و  یهلا  يامـسا  رهظم  نانیا  .تسا 

هب هکنیا  یکی  میراد : قح  هس  امـش  رب  ام   »... (1) « . ...انتبقاع اورظتنت  نَا  انبقع و  اوئطت  نا  و  انلـضف ، اوفرعت  نا  انل ، هثالث  : » دـیامرف یم 
« ...دیشاب ام  جرف  رظتنم  هکنیا  موس  دیشاب و  ام  وریپ  هکنیا  مود  دینک ، ادیپ  تفرعم  ام  لضف 

ص:7

ج 9. هیخا ، یلع  نمؤملا  قح  باب  ص 173 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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 (1)« .انتفرعمب الا  ًالمع  دابعلا  نم  هللا  لبقیال  : » دومرف نینچمه  و 

« ام تخانش  تفرعم و  هب  رگم  دریذپ  یمن  ار  یلمع  ناگدنب  زا  دنوادخ  »

ره  (2)« .هیلهاج هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  : » دنا هدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ینـس  هعیش و 
«. تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دشاب  هتخانشن  ار  دوخ  نامز  ماما  هکنآ  لاح  دریمب و  سک 

: مینک ادیپ  ماما  تفرعم  قیفوت  ات  میا  هدش  رومأم  اهاعد  زا  یخرب  هب  یتح 

تجح رگا  ناسانـشب ، نم  هب  ار  دوخ  تجح  ایادـخ   ... (3)« .ینید نع  تللـض  کتجح  ینفرعت  مل  نا  کناف  کـتجح  ینفرع  مهللا  »
«. دش مهاوخ  هارمگ  منید  زا  یناسانشن ، نم  هب  ار  دوخ 

یلاعت هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  سدقم  دوجو  داعبا  تخادرپ و  مالـسلا  هیلع  ماما  تخانـش  هب  دیابن  راثآ ، همه  نیا  دوجو  اب  ایآ 
ترضح نآ  هک  یلاح  رد  میشاب ؟ هتشادن  یتسرد  حیحص و  تخانش  وا  هب  تبسن  میناوت  یم  هنوگچ  تخانش ؟ رتهب  ار  فیرشلا  هجرف 

؟ میتسه وا  تماما  تاضویف  لومشم  ام  همه  و  دنک ، یمن  مورحم  ار  مدرم  شیوخ ، یهلا  ضیف  زا  زین ، تبیغ  رصع  رد 

ص:8

.رداونلا باب  ص 142 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 13، يراخب ج 5 ، حیحص  ك.ر : نومـضم  نیا  هب  بیرق  ج 9 و  ص 409 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیـش  - 2

ص 155. ج 9 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ص 21 و 22 . ملسم ج6 ، حیحص 
ص 343 ج 2 ، نیدلا ، لامک  ص 337 و  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 3
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یعامتجا دعب  .ود 

نینچ ندیسر  دیما  هب  هدوب و  شخب  تداعـس  یعامتجا  یگدنز  کی  يوزرآ  رد  هتـسویپ  تفرگ ، رارق  نیمز  يور  هک  يزور  زا  رـشب 
نامه تسب ؛ یمن  شقن  يو  داهن  رد  يدیما  وزرآ و  نینچ  زگره  تشادن ، یجراخ  ققحت  هتـساوخ  نیا  رگا  .تسا  هداهن  ماگ  يزور 

 . ...دوبن مه  یگنسرگ  یگنشت و  دوبن ، یبآ  ای   اذغ  رگا  هک  روط 

هرکیپ زا  يدـیماان  سأی و  ندرب  نیب  زا  نآ ، رثا  نیرتمهم  هک  دراد  یناوارف  یعاـمتجا  راـثآ  هک  تسا  يا  هشیدـنا  رکف و  تیودـهم ،» »
يزور هکنیا  هدید و  متس  هدروخرـس و  رـشب  هب  شخب  ییاهر  یمایپ  نشور و  يا  هدنیآ  هب  يراودیما  ینعی ، تیودهم ؛ .تسا  عامتجا 

.دیشخب دهاوخ  ققحت  دنراد ، دیما  نادب  مدرم  هچنآ  دمآ و  دهاوخ  یهلا  درم  کی 

ساسارب ار  یماظن  دهد و  خساپ  وا  عورشم  ياه  هتـساوخ  هب  دناوت  یم  هک  یعامتجا  ماظن  اهنت  هک  دراد  یعطق  رواب  ناملـسم ، صخش 
دهاوخ ققحت  مالسلا  هیلع  رـصع  یلو  روهظ  رـصع  رد  نآ  لکـش  هک  تسا  مالـسا  یتموکح  يابیز  ماظن  دهد ، لکـش  تلادع  قح و 

فوسلیف نیبرام  ریظن   ) ناقرـشتسم زا  یخرب  یتح  هک  تسا  نشور  ردـق  نآ  هشیدـنا  نیا  .یگدـنز  طاـشن و  دـیما ، ینعی  نیا ، .تفاـی 
يراگتسر يراودیما و  بجوم  دناوت ] یم   ] هشیمه هک  مهم  رایسب  یعامتجا  لئاسم  هلمج  زا  : » تسا هدرک  حیرـصت  نادب  مه  یناملآ )

« .تسا وا  روهظ  راظتنا  رصع و  تجح  دوجو  هب  داقتعا  انامه  دشاب ] ]

لـصا نیا  هب  دقتعم  هک  یناسنا  تقو  چیه  .دنک  یم  هدنز  اه  لد  رد  ار  دـیما  جـع  ) ) دوعوم يدـهم  سدـقم  دوجو  هب  داقتعا  نیاربانب 
یعس ...دراد و  دوجو  یمتح  نشور  نایاپ  کی  دناد  یم  نوچ  دوش ، یمن  دیما  ان  تسا ،

ص:9
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تامیالمان اه و  یتخس  ربارب  رد  دراد و  نآ  ییایوپ  رد  یعس  هکلب  دتسیا  یمن  تکرح  زا  (1) و  دناسرب نآ  هب  ار  شدوخ  هک  دنک  یم 
.تسا تیودهم  هب  داقتعا  وترپ  رد  رشب  يارب  یعامتجا  دروآ  هر  نیرتگرزب  نیا  .دهد  یمن  تسکش  هب  نت 

یسایس دعب  .هس 

 _ بلاـغ هدـیا  ود  زارد  ناـیلاس  .دـنا  هدوب  یناـهج  هنحـص  رد  فلتخم  ياـه  تموـکح  اـه و  بتکم  تسکـش  دـهاش  هتـسویپ  مدرم 
یمتا و ياه  حالس  اب  يا  هدنرد  ود  نوچمه  مسیلایسوس _  هدنیامن  مسینومک  برغ و  یسارکومد  لاربیل  هشیدنا  هدنیامن  مسیلاتیپاک 

.تسا اهنآ  ياه  هدیا  اه و  همانرب  یگدنامرد  زجع و  رب  لیلد  نیرتراکشآ  اهدیدهت ، نیا  .دندرک  دیدهت  ار  ناهج  ...

هتشذگ نایلاس  لوط  رد  یلو  .دوب  هداد  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  رشب  عماوج  یسایس  هشیدنا  راکفا و  يدامتم ، نایلاس  رکفت  ود  نیا 
برغ یسارکومد  لاربیل  هشیدنا  رد  دوجوم  ياهشلاچ  ناوت  یم  یتحار  هب  اریز  تسا  طوقـس  لاح  رد  يرگید  هدرک و  طوقـس  یکی 

نیا هک  دراد  نآ  ناـشن  همه  دـمآ ، دـیدپ  نآ  رد  يژولونکت و ...  یناور و  یتـفرعم ، یقـالخا ، ياـهنارحب  زا  هچنآ  .درک  هدـهاشم  ار 
.تسا نیگنس  تسکش  کی  راظتنا  رد  يروطارپما ،

ص:10

ایس ای  گرز  لویسیلور ب  زا  لقن ) هب  ص 77 (  یهاشورسخ ، يداه  دیس  تنس ، لها  هاگدید  زا  دوعوم  يدهم  یناهج و  حلصم  - 1
.هعیش بهذم  هفسلف  ناونع : تحت  صص 49 و 50 ، لصف 7 ، هینیسحلا ، هس 
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؟ تسیچ اه  بارس  رگ  هراظن  لمع و  یب  ياهراعش  اه و  یماکان  زا  هتشگرس  هدناماو و  رشب  نیا  فیلکت  لاح 

یم رس  هب  هداعلا  قوف  شطع  کی  رد  زورما  رشب  عقاو  هب  .تسا  ناهج  یسایس  هصرع  رد  دیدج  هاگن  حرط و  کی  هنشت  يزورما  رشب 
.تسا يودهم  هلضاف  هنیدم  حرط  طقف  دنک ، باریس  ار  وا  دناوت  یم  هچنآ  و  درب ،

.دراد همانرب  حرط و  نآ  هرادا  ناهج و  يارب  هشیدنا  نیا  تسا و  یناهج  هشیدنا  کی  تیودهم ، هیرظن 

ياراد تموـکح  هصرع  رد  تیودـهم  تسا ، هشیدـنا  نیا  دـشاب ، رـصاعم  رـشب  يوگخـساپ  دـناوت  یم  هک  يا  هماـنرب  اـهنت  ور  نیا  زا 
.دشاب يدربهار  حرط  کی  زین  ام  ینید  تموکح  يارب  رکف  نیا  دناوت  یم  یتح  و  تسا ، یشزرا  دنلب و  فادها 

هک نانچ  دریگ ، یم  تایح  حور و  لکـش  نیرتهب  هب  ناهج  رـسارس  رد  یحالـصا  ياـه  تکرح  دوش ، نییبت  یبوخ  هب  تیودـهم  رگا 
لکـش فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  گرزب  بـالقنا  يارب  بساـنم  يرتسب  هنیمز و  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

.تفرگ

یخیرات دعب  .راهچ 

ات هدش و  زاغآ  خـیرات  زا  ساسح  يا  هلحرم  رد  ور  نیا  زا  تسا ، ّتیمتاخ  توبن و  دادـتما  رد  تماما و  هلأسم  ياتـسار  رد  تیودـهم 
هیلع یلع  ماما  زا  تماما »  » یگنوگچ نیاربانب  .دوب  دـهاوخ  یقاـب  زین  رـشب  يویند  تاـیح  هظحل  نیرخآ  اـت  تسا و  هتفاـی  همادا  زورما 

( صاخ روطب   ) تیودهم و  ماع ) روطب   ) تماما هرابرد  ناناملسم  لمعلا  سکع  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ات  مالـسلا 
.دیآ رامش  هب  مالسا  خیرات  ساسح  مهم و  تاعوضوم  زا  دناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  یخیرات  ثداوح  زین  و 
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يدهم ترـضح  ندمآ  هب  یمارگ  ربمایپ  تاراشب  زا  ولمم  ینـس  هعیـش و  تایاور  تسا  ، هدوب  حرطم  خیرات  لوط  رد  تیودهم  هلأسم 
.تسا هدوب  ناوارف  راثآ  أشنم  مالسا  یخیرات  تایح  لوط  رد  يرواب  دوعوم  .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

هک يروط  هب  تسا ؛ هدوب  تیودهم  هشیدنا  زا  رثأتم  رضاح  رصع  رد  صوصخ  هب  یحالصا  ياه  تکرح  زا  يرایـسب  هک  اجنیا  بلاج 
نادوس و رد  ینادوس  يدهم  رـصم ، رد  نایمطاف  لثم   ) تفرگ رارق  تکرح  نیا  ریثأت  تحت  يرامعتـسا  دض  ياه  تضهن  زا  يرایـسب 

هدافتـسا اب  نارگ  هسیـسد  زا  یخرب  هک  تشاذـگ  فرگـش  ریثأت  یمالـسا  هعماج  رد  نانچ  نآ  يرواـب  دوعوم  یحالـصا  تکرح  ...( 
.دندرک لوغشم  دوخ  هب  یمالسا  عماوج  رد  ار  مدرم  زا  يا  هدع  تیودهم  ياعدا  و  يدهم ، هژاو  زا  يرازبا 

یگنهرف دعب  .جنپ 

هراشا

راک .تسا  ترـضح  نآ  روهظ  رد  ریخأت  زا  يریگولج  تیودـهم و  گنهرف  شرتسگ  يزاس و  هنیمز  ناناملـسم ، ام  فیاـظو  زا  یکی 
: دراد زاین  روحم  دنچ  هب  تیودهم  هصرع  رد  یگنهرف  دعب  رد 

راظتنا يژتارتسا  نییبت  . 1

دبای یمن  ققحت  رما  نیا  ترـضح ، روهظ  ققحت  يارب  اه  ییاناوت  اهورین و  همه  يریگراک  هب  يرگن و  نـالک  ینعی  راـظتنا ؛ يژتارتسا 
اب اـت  تشاداو  كرحترپ  لاـعف و  هماـنرب  کـی  هب  ار  دوـخ  هدرک و  یچیپرـس  هنـالعفنم  هماـنرب  هنوـگ  ره  زا  هصرع  نیا  رد  هکنیا  رگم 

دیاب هنیمز  نیا  رد  مزال  كرحت  يارب  .میزای  تسد  رظن  دروم  فادها  هب  دوجوم  ناوت  اهورین و  همه  یهد  نامزاس 
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.درک نیودت  یتسرد  همانرب  ناوت  یمن  هدنیآ  نشور  نییبت  نودب  اریز   تشاد ؛ يرگن  هدنیآ 

زا هار  و  دریگب ، لکـش  هملک  یعقاو  ياـنعم  هب  راـظتنا  نیا  هک  درک  هدافتـسا  هعماـج  رد  دوجوم  ياـه  تیفرظ  ماـمت  زا  دـیاب  نینچمه 
.میوشن اتسیا  یفنم و  راظتنا  راتفرگ  ات  دوش  هتخانش  ههاریب 

یسانش بیسآ  . 2

تاقالم یطارفا  حرط  اب  دیابن  هنومن ، ناونع  هب  تشاد : اه  بیسآ  نیا  ّلح  رد  یعس  تخانش و  ار  ریذپ  بیـسآ  طاقن  درک  شالت  دیاب 
ان سأی و  راچد  يا  هدـع  تاقالم ، ققحت  مدـع  اب  هک  ارچ  درک ، هصالخ  تاقالم  رد  ار  تیودـهم  ساسا  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماـما  اـب 

.تخادرپ ماما  بضغ  رهق و  هفرط  کی  حرط  هب  ای  و  دنوش و ...  یم  يدیما 

مکاح هعماج  رد  يریذـپ و )...  ملظ  دـننام   ) تسردان ياه  هشیدـنا  دوشن و  فیرحت  راظتنا ، موهفم  میـشاب ، بقارم  یتسیاـب  نینچمه 
.ددرگن

یسانش نمشد  . 3

هب هجوت  اب  .دنک  فیرحت  ار  نآ  ای  دریگب و  یمالسا  هعماج  رد  ار  تیودهم  رکفت  يولج  ات  دنک  یم  هدافتـسا  يا  هبرح  ره  زا  نمـشد 
دیاب تسا ! نیمه  ینمـشد  تیهام  اریز  درک ؛ بجعت  دـیاب  دـنکن  ار  راک  نیا  نمـشد  رگا  تیودـهم و ،)...  تارمث   ) دـش هتفگ  هچنآ 

.تفرگ ار  نآ  رد  فیرحت  بیرخت و  هنوگ  ره  يولج  تیودهم ، ثحابم  حیحص  تخانش  اب  دیشوک 
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( روپ يرئاح  يدهمدمحم   ) هاگن کی  رد  جع )  ) يدهم ماما 

نخس زاغآ 

دوخ نامز  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب  یسک  ره  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  دنراد  رظن  قافتا  نیملـسم  همه 
 (1) !! تیلهاج نارود  گرم  هب  تسا  هدرم  دشاب ، هتخانشن  ار 

دراد و یسانش  ماما  هلئسم  ناوارف  ّتیمها  زا  تیاکح  هک  تسا  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  رگید  ناوارف  تایاور  هوالعب 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .دیهاوخب  کمک  دنوادخ  زا  ریـسم  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  شرافـس  تایاور  رد  هکنیا  بلاج 
 (2) .ینید ْنَع  ُْتلَلَض  کتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  کَّنِاَف  کتَّجُح  ینفِّرَع  َمُهّللَا  دینک : اعد  هنوگنیا  تبیغ  نارود  رد  هک  تسا  هدمآ 

.دش مهاوخ  هارمگ  دوخ  نید  زا  یناسانشن  نم  هب  ار  وا  رگا  هک  اریز  ناسانشب  نم  هب  ار  دوخ  تجح  ایادخ 

یمدآ تشونرس  اب  ماما  تخانش  هلئسم  نیاربانب   

ص:14

ص 303. ج 1 ، هعیش ) ربتعم  بتک  زا   ) یفاک ص 13 ؛ ج 5 ، تنس ) لها  ربتعم  بتک  زا   ) يراخب حیحص  - 1
 . مالسلا هیلع  نامز  ماما  تبیغ  رد  اعد  نانجلا ، حیتافم  ص 146 -  ج 52 ، راونالاراحب ، - 2
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.تسا ییادخ  هار  لماک  قادصم  تسا  يزورهب  تداعس و  هار  اهنت  هک  وا  دراد و  طابترا 

 (1) .کَلَه ُهَریَغ  کَلَس  نَم  يذَّلا  ِهّللا  َلیبَس  ای  ْکیَلَع  ُمالَّسلَا   

.دوش یم  كاله  دور ، هار  نآ  ریغ  یسک  ره  هک  ادخ  هار  يا  وت  رب  مالس   

! یمارگ رهاوخ  ردارب و   

شتآ رد  میـشاب و  رظن  زا  بیاغ  زیزع  نآ  ناروای  نیرتهب  زا  میراد  تسود  میناد و  یم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هعیـش  ار  دوخ  هک  ام   
؟ میراد تخانش  تفرعم و  ادخ  تجح  نآ  هب  تبسن  ردقچ  مینک  یم  اعد  هتسویپ  شیابیز  روهظ  يارب  میزوس و  یم  وا  نارجه 

.میرادرب شیوخ  ماما  اب  رتشیب  ییانشآ  هار  رد  ییاه  ماگ  یهلا  گرزب  هفیظو  کی  ناونع  هب  میئایب   

هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 

رد يرمق  يرجه  لاس 255  نابعش  همین  رد  مالـسلا  هیلع  يدهملا  نسحلا  نبهجح  ترـضح  مالـسلا  هیلع  موصعم  ياوشیپ  نیهدزاود 
ترضح هینک  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مان  نامه  ترـضح  فیرـش  مان  .دمآ  ایند  هب  قارع ) روشک  زا   ) ءارماس رهش 

نوتاخ سجرن  شیمارگ ، ردام  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مهدزای ، ياوشیپ  شراوگرزب  ردـپ  .تسا  مساقلاوبا »  » ربمایپ لثم 
نادناخ رورس  دمآرس و  ار  وا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  رهاوخ  نوتاخ ، همیکح  هک  تسا  يّدح  هب  تمارک  تلیـضف و  رظن  زا  هک  تسا 

(2) .دمان یم  وا  رازگتمدخ  ار  دوخ  شیوخ و 

ص:15

 . مالسلا هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
ص 12. ج 51 ، راونالاراحب ، - 2
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: هلمج زا  تسا ، رایسب  ترضح  نآ  باقلا 

.تسادخ يوس  زا  هدش  تیاده  ینعم  هب  تسا و  ترضح  نآ  بقل  نیرتروهشم  هک  يدهم » . » 1 

.قح هب  هدننک  مایق  ینعم  هب  مئاق » . » 2 

یم مایق  شمان  ندـش  شومارف  زا  سپ  هک  دـندیمان  مئاـق  ار  مئاـق  تهج  نیا  زا  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   
 (1) .دنک

.تسا ملاع  يارب  یهلا  هریخذ  ادخ و  تجح  نیرخآ  نوچ  هدش  روهشم  بقل  نیا  هب  .یهلا  هدنامزاب  ینعی  هّللا  هیقب  . 3 

.رظتنم روصنم و  نامزلا ، بحاص  رمالا ، بحاص  مِقتنم ، حلاص ، فلخ  هّللا ، هجح  زا : دنترابع  ترضح  رگید  ياه  بقل 

ترضح یقالخا  يرهاظ و  ياه  یگژیو 

اهنآ زا  یخرب  هب  هک  دنا  هدرک  نایب  ار  ترـضح  نآ  فاصوا  لیامـش و  ناوارف ، تایاور  ساسا  رب  ناسیون  خـیرات  ناراگن و  ثیدـح   
: دوش یم  هراشا 

، نهپ شا  هناش  تشرد ، هایس و  شنامشچ  هدیشک ، یلاله و  شناوربا  نوگ ، مدنگ  ناوج و  شا  هرهچ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح   
مک شیاه  هنوگ  راوتـسا ، شیدـنب  ناوختـسا  هدـنبات ، دـنلب و  شا  یناـشیپ  اـبیز ، هدیـشک و  شا  ینیب  هداـشگ ، قاّرب و  شیاـه  نادـند 

هدنیابر رظنم و  شوخ  شتئیه  ابیز و  بسانتم و  شمادنا  مکحم ، هدـیچیپ و  شتالـضع  نیکـشم ، یلاخ  شتـسار  هنوگ  رب  تشوگ و 
 (2) .تسا

ص:16

ص 65. رابخالا ، یناعم  - 1
باب 25. ات  باب 4  رثالا ، بختنم  .ر ك :  - 2
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: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  یقالخا  رظن  زا  اما  و 

 (1) .راتفر راتفگ و  هفایق و  رد  تسا  نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  وا   

نوگ مدنگ  هرهچ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  تسا و  تاجانم  هداّجس  اب  سنا  يراد و  هدنز  بش  ترضح ، ياه  یگژیو  زا  نینچمه 
.بش يرادیب  تدابع و  رطاخ  هب  تسا  يدرز  هب  لیام  وا 

یم اجنآ  ات  نانآ  اب  درادـن و  شزاس  يراکمتـس  ملاظ و  چـیه  اب  .تسا  هزرابم  داـهج و  لـها  هک  تسنآ  ترـضح  ياـه  یگژیو  زا  و 
َنُوکَی ٌهَْنِتف َو  َنوکَتال  یّتَح  ْمُهُوِلتاق  َو   » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دـنیچرب  نیمز  هنهپ  زا  ار  متـس  ملظ و  هشیر  هک  دـگنج 

هیآ نیا  لیوأت  دننک ، كرد  ار  وا  هک  اهنآ  دـنک  مایق  ام  مئاق  یتقو  تسا ؛ هتفاین  ققحت  هیآ  نیا  لیوأت  زونه  دومرف :  (2)« ِهَِّلل هُّلک  ُنیّدلا 
 (3) .دید دنهاوخ  ار  نآ ] ینطاب  ینعم  [و 

زا یتیاور  رد  .تسا  یمیمص  نابرهم و  رایسب  مدرم  اب  نانمشد ، لباقم  رد  تبالص  هزرابم و  يرگداهج و  رانک  رد  ترضح ، نآ  یلو 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

 (4) .تسا رتزوسلد  رتنابرهم و  ناشردام ، ردپ و  زا  مدرم  هب  تبسن  ترضح  نآ 

دوب نی  زج ا  رگا  میا و  هدربن  دای  زا  ار  امش  هدرکن و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نایعیـش )  ) امـش زگره  ام  دندومرف : دوخ  يدهم  ترـضح  و 
امش رب  وس  ره  زا  اهالب 

ص:17

ص 118. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
هیآ 39. لافنا ، هروس  دشاب .» ادخ  يارب  شا  همه  نید  دنامن و  یقاب  يا  هنتف  ات  دیگنجب  اهنآ  اب  و   » ینعی - 2

(. لافنا هیآ 39  لیذ  . ) ص 87 ج 9 ، نازیملاریسفت ، - 3
ص 10. بصانلا ، مازلا  - 4
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 (1) .دندرک یم  دوبان  ار  امش  نانمشد ، دمآ و  یم  دورف 

.شراوگرزب ناردپ  لثم  تسا  ناشیا  یتسیز  هداس  دهز و  ترضح  يراتفر  ياه  یگژیو  زا  رگید  یکی 

 (2) .هداس ییاذغ  رگم  تسین  وا  كاروخ  نشخ و  یششوپ  رگم  تسین  يدهم  سابل  مسق  ادخ  هب  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: تسا هدش  حرطم  هنوگنیا  ترضح  ياه  یگژیو  ریاس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد   

زا ار  مدرم  هچنآ  دـنک و  یم  لمع  نآ  هب  نارگید  زا  شیب  دـهد  یم  ناـمرف  مدرم  هب  هچنآ  .تسا  رت  نتورف  همه  زا  ادـخ  ربارب  رد  وا   
نیرت یخـس  نیرترابدرب ، نیرتراگزیهرپ ، نیرت ، میکح  نیرتاناد ، وا  ...دنک  یم  زیهرپ  نآ  زا  ناگمه  زا  شیب  دوخ  دنک  یم  یهن  نآ 

رطع .دنیوگ  یم  نخـس  وا  اب  ناگتـشرف  .تسا  رادیب  هشیمه  شلد  یلو  دور  یم  ورف  باوخ  رد  شناگدید  ...تسا  مدرم  نیرتدباع  و 
(3) ...تسا رتوبشوخ  یکشم  ره  زا  شدوجو 

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

 - حیرـصت هب  هاگ  هراشا و  هب  هاگ  ناحلاص -  نتفای  تموکح  نامزلارخآ و  ثداوح  ناهج و  هدـنیآ  لـئاسم  هراـبرد  میرک ، نآرق  رد 
سدقم دوجو  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  ثیداحا  زا  هدافتـسا  اب  ار  تایآ  هنوگ  نیا  نآرق  نارـسفم  .تسا  هدـش  هتفگ  نخس 

هروس هیآ 55  تایآ ، نآ  زا  یکی  .دنا  هدرک  ریـسفت  وا  تیمکاح  زبس  نارود  ترـضح و  نآ  ناروای  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح 
رون هکرابم 

ص:18

ص 175. ج 53 ، راونالاراحب ، - 1

ص 317. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2
ص 10. بصانلا ، مازلا  - 3
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.تسا

: دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

دهاوخ تفالخ  نیمز  رد  ار  ناشیا  هتبلا  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا  هداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  ار  نانآ  دنوادخ 
دینادرگ دهاوخ  رادیاپ  راوتسا و  تسا  هدیدنسپ  اهنآ  يارب  هک  ار  اهنآ  نید  تخاس و  هفیلخ  اراهنآ  ناینیشیپ  هک  هنوگ  نامه  دیـشخب 

...دیشخب دهاوخ  ناما  ینمیا و  دندوب ، میب  سرت و  راتفرگ  هکنآ  زا  سپ  و 

يراوتـسا و نیمز ، رب  تیمکاح  تفالخ و  تسا : هداد  تریـس  کین  نانمؤم  هب  گرزب  هدعو  هس  لاعتم  دـنوادخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد   
.نانمؤم يارب  ناهج  همه  رد  ّتینما  ینمیا و  یهلا و  نید  نیئآ و  يریگارف 

هداتفین قافتا  نونک  ات  یهلا  نیئآ  ندـش  یناهج  رگید  يوس  زا  ریذـپان و  فلخت  تسا و  قح  ادـخ  هدـعو  ییوس  زا  هکنیا  مهم  هتکن   
: دیوگ یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هللااهمحر  یسربط  موحرم  نآرق  گرزب  رّسفم  تهج  نیمه  هب  تسا 

رد رما  نیا  نیقی  هب  سپ  تسا ، هدـشن  رادـیدپ  نونک  ات  هتـشذگ  زا  نییآ ، ندـش  ریگ  ناـهج  نیمز و  رـسارس  رد  نید  شرتسگ  نوچ 
 (1) .تسین رادرب  فّلخت  ادخ  هدعو  تسا و  یهلا  يا  هدعو  مالسا  نید  ندش  یناهج  هک  اریز  داتفا ، دهاوخ  قافتا  هدنیآ 

یـسربط موحرم  هلمج  زا  دـنراد  دّدـعتم  تاـنایب  هیآ  ریـسفت  رد  زین  دنتـسه  نآرق  یعقاو  نارّـسفم  هک  مالـسلا  مهیلع  موـصعم  ِناـماما 
: دومرف قوف  هیآ  توالت  زا  سپ  ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هللااهمحر 

ص:19
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نیا يدهم  درم  نآ  درک و  دهاوخ  نانآ  قح  رد  ار  راک  نیا  ام  زا  يدرم  تسد  هب  دنوادخ  .دنتـسه  ام  نایعیـش  نانیا  دـنگوس  ادـخ  هب 
زور کی  زج  اـیند  رمع  زا  رگا  تسا : هدومرف  وا  هراـبرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  تسا و  تما 

ار نیمز  وا  .تسا  نم  مانمه  وا  مان  .ددرگ  ناهج  مکاح  نم  نادناخ  زا  يدرم  ات  دنک  ینالوط  نانچ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب  هدـنامن 
 (1) .دشاب هدش  زیربل  متس  ملظ و  زا  هک  هنوگنامه  درک  دهاوخ  رپ  داد  لدع و  زا 

.تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  هیآ  نیا  هرابرد  یبلطم  نینچ 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یگدنز  لحارم 

هراشا

ینارگن نیا  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  یقیمع  ینارگن  سابع  ینب  يافلخ  نایم  رد  مالـسلا  اـمهیلع  مهدزاـی  مهد و  ماـما  تماـما  نارود  رد 
ياه تموکح  هدننک  نوگژاو  هک  داد  یم  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  يدنزرف  دلوت  تراشب  هک  دوب  یناوارف  ثیداحا  هب  طوبرم 

زا سپ  .دـش  یم  هتـشاد  ناهنپ  مدرم  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تدالو  لـمح و  نارود  هک  دوب  تلع  نیمه  هب  .دوب  دـهاوخ  لـطاب 
تشاد و هنایفخم  یگدنز  درب  یم  رـسب  شراوگرزب  ردپ  راگزور  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  لاس  تدـم 5  رد  زین  تدالو 

هیلع يرکسع  ماما  .هدنکارپ  تروص  هب  مه  نآ  دید  یمن  ار  شدنزرف  یسک  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  صاخ  نارای  باحـصا و  زج 
وا دوجو  تابثا  رگید  یسابع و  يافلخ  دنزگ  زا  شدنزرف  ناج  ظفح  یکی  دوب  راد  هدهع  ار  یـساسا  هفیظو  ود  هرود  نآ  رد  مالـسلا 

نیمه هب  نایعیش و  هب  شتماما  مالعا  و 

ص:20
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.درک یفرعم  رادزار  صاخ و  نایعیش  ناروای و  هب  ار  ترضح  نآ  بسانم  ياه  تصرف  رد  تهج 

: دنا هدرک  لقن  مهدزای  ماما  صاخ  باحصا  زا  نت  دنچ   

امـش ماما  نیا  دومرف : داد و  ناشن  ام  هب  ار  شدنزرف  ترـضح  نآ  میدمآ ؛ درگ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دزن  نایعیـش  زا  نت  لهچ   
نیا .ددرگ  یم  هابت  ناتنید  دیوش و  یم  كاله  هک  دیدرگن  هدنکارپ  وا  درگ  زا  دینک و  يوریپ  وا  زا  .تسا  نم  نیشناج  نم و  زا  سپ 

 (1) .دید دیهاوخن  ار  وا  زورما  زا  سپ  هک  دینادب  مه  ار 

يرغص تبیغ 

_ . 329ه لاس ات  هک  دش  زاغآ  مالسلا  هیلع  ماما  تدم  هاتوک  تبیغ  ق  260 ه . _ لاس رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  اب   
.تشاد تدم  دنلب  تبیغ  شریذپ  يارب  هعیش  یگدامآ  داجیا  رد  یمهم  رایسب  شقن  هرود  نیا  .دیماجنا  لوط  هب  ق 

بئان ِتمِـس  دـندوب و  سامت  رد  ترـضح  نآ  اب  هک  دـندوب  یناسک  اما  دوب  ناهنپ  اهرظن  زا  ماـما  هچرگ  يرغـص  تبیغ  لوط  رد  اریز 
ار اهنآ  خساپ  دندناسر و  یم  ترضح  ضرع  هب  ار  دوخ  لئاسم  تالکـشم و  صاخ  نابئان  هلیـسو  هب  نایعیـش  .دنتـشاد  ار  ماما  صاخ 

بتک رد  اهنآ  یبایفرش  ناتساد  حرش  مان و  .دندش  یم  بایفرـش  ماما  رادید  هب  نابئان  نآ  هلیـسو  هب  يدراوم  رد  دندرک و  یم  تفایرد 
.تسا هدمآ  ربتعم 

: زا دنترابع  تباین  نارود  بیترت  هب  دنا  هدوب  هعیش  ناگرزب  املع و  زا  یگمه  هک  صاخ  نابئان   

ص:21
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.تسا هدرک  تافو  لاس 265  رد  هدوب و  ترضح  بئان  لاس  ًارهاظ 5  هک  يرمَع  دیعس  نب  نامثع  رمع و  وبا  . 1

رـصع مام  بئان ا  لاس  لهچ  هدرک و  یگدنز  ق  _ . لاس 305 ه ات  هک  تسا  لوا  بئان  دـنزرف  يرمع  نامثع  نب  دـمحم  رفعجوبا ، . 2 
.تسا هدوب 

.تسا هدرک  تباین  لاس  هدرک و 21  یگدنز  ق  _ . لاس 326 ه ات  هک  یتخبون  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا ، . 3 

.تسا هدوب  ترضح  بئان  لاس  هس  هدرک و  یگدنز  ق  _ . لاس 329 ه ات  هک  يرمس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا ، . 4 

يربک تبیغ 

ات دنوادخ  رما  هب  تسا و  هتفای  همادا  نونک  ات  هک  دش  عورش  تدم ) زارد  يربک =(  تبیغ  نارود  يرغـص ، تبیغ  هرود  نایاپ  زا  سپ   
.تفای دهاوخ  همادا  روهظ  ياه  هنیمز  ندش  مهارف 

نابئان هطساو  هب  دندوبن و  تسرپرس  ربهر و  نودب  ترضح  نایعیـش  يرغـص ، تبیغ  هرود  رد  هک  هنوگ  نامه  هکنیا  تسا  مهم  هچنآ   
هب ماما ، ماـع  ناـبئان  هلیـسو  هب  زین  يربک  تبیغ  هرود  رد  دنتخانـش  یم  ار  دوخ  فیاـظو  دـندوب و  ساـمت  رد  ترـضح  نآ  اـب  صاـخ 

.دندرگ یم  انشآ  دوخ  فیلاکت  فیاظو و 

مـسر مسا و  هب  هک  دوب  هداد  رارق  دوخ  بئان  ار  ینیعم  صاخـشا  ماما  هّصاخ ، تباین  رد  هک  تسا  نیا  رد  ماع  صاخ و  بئاـن  تواـفت 
کی ساسا  رب  هّماع ، تباین  رد  یلو  دوب  هدناسانش  مدرم  هب  دوخ  زا  شیپ  ِبئان  هلیسو  هب  ار  مادک  ره  هدومن و  یفرعم  ار  اهنآ 

ص:22
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هب دوش و  یم  هتخانـش  ماما  بیان  دـشاب  اراد  داعبا  همه  رد  ار  هطباـض  نآ  هک  يدرف  ره  تسا و  هدرک  یفرعم  ار  ناـبئان  یّلک ، هطباـض 
.دوب دهاوخ  ایند  نید و  رما  رد  نیملسم  یلو  ماما ، زا  تباین 

قودص و خیش  یسوط و  خیـش  .تسا  هدش  راذگاو  طیارـش ، دجاو  ناملاع  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دوخ  هلیـسو  هب  ماقم  نیا 
: تفگ هک  دنا  هدرک  لقن  رامع  نب  قاحسا  زا  هعیش  گرزب  ياملع  زا  یسربط  خیش 

ِهاوُر یِلا  اهیف  اوُعِجْراَف  ِهَِعقاْولا  ُثِداوَْحلا  اَّمَا  َو  تسا : هدومرف  تبیغ ) رـصع  رد  نایعیـش  هفیظو  دروم  رد   ) يدـهم ترـضح  اـم  يـالوم 
 (1) .ْمِْهیَلَع ِهّللا  ُهَّجُح  اَنَا  ْمْکیَلَع َو  یتَّجُح  ْمُهَّنِاَف  اِنثیدَح 

تجح نانآ  هک  دینک  عوجر  ام  ثیدح  ناگدـننک  تیاور  هب  دـیآ ) یم  شیپ  و   ) دوش یم  عقاو  هک  ییاهدادـخر  ثداوح و  رد  ینعی 
.متسه نانآ  رب  ادخ  تجح  نم  امش و  رب  نم 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  هک  هنوگنامه  دنتـسه  دـهعتم  ناسانـش  نید  اـهقف و  ناـمه  ثیدـح ، ناـیوار  زا  دارم   
: تسا هدیدرگ  نایب  هنوگنیا  اهنآ  یلمع  طئارش 

(2) .ُهوُدِّلَُقی ْنَا  ِماوَْعِللَف  هالْوَم  ِْرمِال  ًاعیطُم  هاوَِهل  ًاِفلاُخم  ِِهنیِدل  ًاِظفاح  ِهِسْفَِنل  ًانئاص  ءاهَقُْفلا  َنِم  َناک  ْنَم  اَّمَا  َو 

همئا شیالوم =(  نامرف  هدـننک  تعاطا  شـسوه و  ياوه و  فلاخم  شنید و  نابهگن  شـسفن و  بقارم  هک  ناهیقف  زا  کـی  ره  ینعی 
ایوج وا  زا  ار  دوخ  فئاظو  و   ) دننک دیلقت  وا  زا  هک  تسا  مزال  مدرم  رب  دشاب ، مالسلا )  هیلع 

ص:23

ص 28. جاجتحالا ، یسربط ، - 1
ص 459. جاجتحالا ، یسربط ، - 2

تیودهم ثحابم  زا  يا  هدیزگ  www.Ghaemiyeh.comمیمش :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 99زکرم  هحفص 31 



( دنوش

.دریگ ماجنا  دیاب  وا  رظن  اب  هک  تفرگ  رارق  هیقف » یلو   » تسد هب  يربک  تبیغ  نامز  رد  نمیلسم  روما  بیترت ، نیدب   

رِظتنم ماقم  راظتنا و  تلیضف 

يارب ناوارف  ياه  تلیضف  تایاور  رد  ّقح ؛ تلود  روهظ  مالسلا و  هیلع  يدهم  مدقم  راظتنا  مه  نآ  .میتسه  راظتنا  هرود  رد  نونکا  ام 
هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  .هدیدرگ  نایب  مالـسلا  هیلع  يدهم  نارظتنم  يارب  الاو  سب  یماقم  هدش و  حرطم  جرف » راظتنا  »

تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینخـس  رد  (1) و  تـسا جرف  راظتنا  نم  ّتما  تدابع  نیرتهب  هک : تسا  هدـش  لـقن  ملـس    هلآ و  و 
 (2) .دشاب هدیتلغ  دوخ  نوخ  هب  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  لثم  ام ، تموکح )  ) رما رِظتنم  هک : هدش 

نارظتنم هلمج  زا  میراد و  رارق  راظتنا  همیخ  رد  مه  امش  نم و  ایآ  تسیک ؟ رِظتنم  و  تسیچ ؟ راظتنا  دید  دیاب  تایاور  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ مییآ یم  رامش  هب  يدهم 

.دراد هدهع  رب  یفیلاکت  فئاظو و  رظتنم »  » دراد و یمزاول  راثآ و  تسا و  قیمع   یتقیقح  راظتنا »  » دیدرت یب 

يدـیماان سأی و  تلاح  زا  ار  وا  دـشخب و  یم  طاشن  قنور و  رظتنم  ِناسنا  یگدـنز  هب  تسا و  نشور  يا  هدـنیآ  هب  دـیما  جرف » راظتنا  »
.درب یم  نوریب 

ریخ کین و  لامعا  ماجنا  رد  رمتـسم  هدنیازف و  شالت  دوجوم و  عضو  هب  ندشن  عناق  دیامرف : یم  یلاعلا ) هلظدم   ) يربهر مظعم  ماقم   
 (3) .تسا راظتنا  زا  دُعب  کی 

ص:24

ج 52. راونالاراحب ، - 1
ص 645. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

 . یمالسا 12/12/69 يروهمج  همانزور  - 3
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تـسا مزال  ای  مینیـشنب  یکیرات  رد  ینارون  دیـشروخ  نآ  ندمآ  ات  دیاب  ام  ایآ  درک  دـهاوخ  نشور  يدیـشروخ  ار  ایند  رگا  یتسار  هب 
؟ میزورفیب یغارچ  مینک و  یمادقا 

ترضح يروای  يارب  ار  دوخ  مه  .تسا  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  یگدامآ و  بسک  لابند  هب  تسا  روهظ  یعقاو  رظتنم  هکنآ  نیاربانب 
نارگید تیبرت  شرورپ و  يزاسورین و  هب  مه  .ّتیونعم و  نامیا و  تیوقت  یقالخا و  لئاضف  بسک  يزاسدوخ و  اـب  دـنک  یم  هداـمآ 

هن تسا و  توافت  یب  دوخ  هب  تبـسن  هن  رِظتنم »  » نیاربانب .موادـم  یگنهرف  راک  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  درامگ  یم  تمه 
نآ رد  ار  دوخ  يژرنا  ورین و  تسا و  شیوخ  ماما  فادـها  لاـبند  هب  هتـسویپ  يدرف  نینچ  دّـهعت ؛ یب  دوخ  نوماریپ  طـیحم  هب  تبـسن 

.دنم فده  ّتیوه و  ياراد  تسا  یناسنا  نیاربانب  دنک  یم  فرص  وس  تمس و 

هب تساهتلم و  نایم  رد  يدـیمون ، سأی و  ياضف  داجیا  لابند  هب  هشیمه  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  نمـشد  لـباقم ، هطقن  رد  هتبلا 
دـیما و يارب  یـساسا  یلماع  جرف ،» راظتنا   » و يدـهم » هب  داقتعا   » نوچ دـنک و  یم  هزراـبم  یـشخب ، دـیُما  هدـیدپ  ره  اـب  تهج  نیمه 

یم راکنا  تسا  نیملـسم  همه  لوبق  دروم  هک  ار  ّتیودـهم  لصا  یهاگ  دـنک ؛ یم  هلباقم  نآ  اب  فلتخم  ياه  هویـش  اـب  تسا  تکرح 
.تسا یهلا  یمالسا و  مهم  هدیقع  نیا  بیرخت  لابند  هب  يزادرپ ، هفارخ  فیرحت و  اب  یهاگ  دنک و 

ار دوخ  فده  نیرتمهم  يرابکتسا  ناحارط  ناراذگ و  تسایـس  زورما  دیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  یلاعلا ) هلظدم   ) يربهر مظعم  ماقم 
اهتلم يارب  دولآ  سأی  ياضف  داجیا 

ص:25
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دناوت یمن  اهتلم  یبهذـم  یلم و  تیـصخش  تاداقتعا و  گنهرف و  هک  دوش  میهفت  هنوگنیا  اهتلم  هب  دـننک  یم  شالت  دـنا و  هداد  رارق 
: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  (1) و  .تسا نیرفآ  تکرح  شخبدـیما و  شیاشگ ، جرف و  راظتنا  رکفت  نآ ، لباقم  رد  اما  دـشاب  زاسراک 

 (2) .دشاب تمس  نامه  هب  مه  وا  ناوریپ  تکرح  دیاب  دشاب  یتمس  ره  ترضح  نآ  تکرح 

یم یتلادع  یب  متس و  ملظ و  اب  هتسویپ  هک  تسا  یـسک  رظتنم  تسا و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ریـسم  رد  تکرح  ینعم  هب  راظتنا  نیاربانب 
دهاوخ داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  شمایق  اب  هک  تسا  یماما  راظتنا  رد  نوچ  دـنز  یمن  هرگ  یگدولآ ، داـسف و  هب  ار  دوخ  دـگنج و 

.زور نآ  دیما  هب  دومن ، دهاوخ  كاپ  متس  ملظ و  ره  زا  درک و 

ص:26

.1/12/70 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
.15/1/67 یمالسا ، يرومج  همانزور  - 2
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( یتیآ هللا  ترصن   ) ناروای يدهم 

هراشا

رارق نانآ  هرمز  رد  میناوت  یم  ام  ایآ  دـنراد ؟ ییاه  یگژیو  هچ  دـنا ؟ یناسک  هچ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ناراـی 
؟ میریگب

: هک تسا  تهج  نیا  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نارای  ياه  یگژیو  نتسناد  تیمها 

هرمز رد  زین  ام  ایآ  هک  مینادـب  هدز و  کحم  ار  دوخ  میناوت  یم  ام  نآ ، کمک  هب  هک  تسا  يرایعم  اه ، یگژیو  نیا  زا  یهاگآ  .مکی 
.ریخ ای  میراد  رارق  ترضح  نآ  نارای 

نیا مهف  اب  تسا ؛ دـمآراک  نارای  ندـش  مهارف  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  روهظ  طیارـش  نیرت  مهم  زا  یکی  .مّود 
روهظ هوکـشرپ  زور  هب  هجیتـن  رد  هدرک و  داـجیا  ار  روـهظ  طیارـش  زا  یکی  میناوـت  یم  اـهنآ ، بسک  ریـسم  رد  شـالت  اـه و  یگژیو 

: زا تسا  ترابع  اه  یگژیو  زا  یضعب  .میوش  رت  کیدزن 

تفرعم . 1

تفرعم نیا  .تسا  لاعتم  دنوادخ  هب  تبـسن  قیمع  تفرعم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  نارای  یگژیو  نیرت  یـساسا 
هیلع یلع  ماما  .دبای  یم  هار  شمیرح  رد  اه  کش  اهدیدرت و  هن  دنک و  یم  داجیا  یللخ  نآ  رد  تاهبش  هن  هک  تسا  راوتسا  نانچ  نآ 

مه هتفرعم و  قح  هللا  اوفرع  نونمؤم  لاجر  : » دیامرف یم  مالسلا 

ص:27
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نانچ نآ  دنوادخ  هب  هک  دنا  یناسک  نامزلارخآ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارای   (1) «. نامزلارخآ یف  يدهملاراصنا 
«. دنراد تفرعم  تسا ، هتسیاش  هک 

حلاص لمع  نامیا و  . 2

یگدـنز فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ناراـی  نیا  رباـنب  .تسا  حـلاص  لـمع  وا و  هب  ناـمیا  دـنوادخ ، هب  تفرعم  هرمث 
یم یتقو  دـنوادخ ، هک  سب  نیمه  یگژیو  ود  نیا  تیمها  يارب  .تسا  یناسنا  هتـسیاش و  ناشراتفر ، قـالخا و  دـنراد و  يا  هناـنمؤم 
یم حرطم  ار  نانآ  حلاص  لمع  نامیا و  دنک ، یفرعم  دنراد  یم  اپ  رب  ار  یناهج  لدع  تموکح  نامزلارخآ  رد  هک  ار  یناسک  دـهاوخ 

هدروآ نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  دنوادخ   » (2) (. ...ضرالا یف  مهّنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمعو  مکنم  اونما  نیذلا  هللادعو  : ) دیامرف
« ...درک دهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دهدیم  هدعو  دنا  هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  و 

( رکذ  ) تدابع . 3

یلاعت و  قح  ربارب  رد  عوضخ  هب  ار  اهنآ  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  ناراـی  لد  رد  هدـناود  هشیر  ناـمیا  تفرعم و 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  نارای  زاـین  زار و  تداـبع و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دـهد  یم  قوس  یگدـنب  ریـسم  رد  شـالت 

ًانزح لکاوثلا  تاوصاک  تاوصا  لیللا  یف  مهل  : » تسا هدومرف  میسرت  هنوگ  نیا  ار  فیرشلا 

ص:28

ص 229. ج 57 ، راونالاراحب ، ص 611 ؛ رثالا ، بختنم  - 1
 . 55 رون ، - 2
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ياه هلان  دننام  دنراد ، ییاه  هلان  دنوادخ  تیـشخ  زا  بش  لد  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  نارای   » (1) ؛» هللا هیشخ  نم 
«. هدرم رسپ  ناردام 

«. دنا شالت  تیّدج و  لها  تیدوبع  قیرط  رد  نانآ   » (2) ؛» هللا هعاط  یف  نوّدجم  : » دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ماما تفرعم  . 4

هیلع داجـس  ماما  .تسا  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  نانآ  قیمع  شنیب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ناراـی  رگید  یگژیو 
[ خسار  ] يداقتعا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  تماما  هب  نانآ   » (3) ؛» هتماماب نیلئاقلا  : »... هدومرف صوصخ  نیا  رد  مالـسلا 
فیرـشلا و هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  سدـقم  تحاـس  هب  يزرو  قشع  دراد : یـساسا  هرمث  ود  فرژ  تفرعم  نیا  دـنراد .»

( تعاطا تبحم و   ) وا زا  ارچ  نوچ و  یب  تعاطا 

تبحم . 5

هاگدروآ رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ترـضح  نآ  هب  تبحم  زا  راشرـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ناراـی  ياـه  لد 
هب و نوّفحی  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـننک  یم  شیالب  رپس  ار  دوخ  ناج  دـنریگ و  یم  رب  رد  ینیگن  دـننام  ار  وا  مزر ،

دوخ ناج  اب  دنخرچ و  یم  شدرگ  مزر  نادیم  رد  فیرـشلا ]  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  نارای   »] (4) ؛» برحلا یف  مهسفناب  هنوقی 
«. دننک یم  تظفاحم  وا  زا 

ص:29

ص224 صالخلا ، موی  - 1
ص 207 ج 36 ، راونالاراحب ، - 2

ص 386 ج 36 ، راونالاراحب ، ص244 ؛ رثالا ، بختنم  - 3
ص 308 ج52 . راونالاراحب ، - 4
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تعاطا . 6

.تسا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ناروای  ياه  هصخاش  رگید  زا  دوخ ، تساوخ  رب  ترـضح  تساوخ  نتـشاد  مدـقم 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  زا  نانآ  تعاطا   » (1) ؛» اهدیـسل همالا  نم  هل  عوطا  مه  : » دندومرف صوصخ  نیا  رد  قداص  ماما 

«. تسا رتشیب  شیالوم  ربارب  رد  زینک  يرادربنامرف  زا 

تقبـس دوخ  ماما  زا  ینیب ، نشور  یـشیدناون و  هناهب  هب  هاگ  چـیه  دـنرادن و  یتئارق  دوخ  زا  ترـضح ، نآ  تئارق  ربارب  رد  ماما  نارای 
.دنریگ یمن 

یبلط تداهش  . 7

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ناراـی   » (2) ؛» هللا لـیبس  یف  اوـلتقی  نا  نوـنمتی  و  تسا ...« : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
، ییایفارغج رظن  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  مایق  دنـسرب .» تداهـش  هب  ادـخ  هار  رد  هک  دـننک  یم  وزرآ  فیرـشلا 

یپ يارب  .تفرگ  دـهاوخرب  رد  ار  نیمز  همه  هدوب و  یناـهج  ترـضح  نآ  لدـع  تموکح  هک  ارچ  تسا ؛ اـه  شبنج  نیرت  هدرتـسگ 
.دنشاب هتشاد  گرزب  راک  نیا  اب  بسانم  ياه  یگژیو  دیاب  ترضح  نآ  نارای  تمظع ، تعسو و  نیا  اب  یتموکح  يزیر 

هاگن تعسو  . 8

ییاه هدـیا  زین  ترـضح  نارای  دـناسرب ، دـشر  تیونعم و  هب  ار  یناهج  دـهاوخ  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  رگا 
.تشاد دنهاوخ  ریگارف  ییاه  همانرب  حرط و  یناهج و  یهاگن  گرزب ،

ص:30
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تمواقم داهج و  . 9

هدش و ماما  هار  ّدس  هک  دنراد  دوجو  یناوارف  نازیتس  تلادع  نازیرگ و  تیاده  یتیگ ، هنهپ  رد  تلادع  تلیضف و  شرتسگ  ریـسم  رد 
.دنتسه ادخ  هار  رد  تمواقم  داهج و  لها  ترضح ، نآ  ناهارمه  نارای و  نیاربانب  .دیشک  دنهاوخ  فص  شربارب  رد 

«. دنا مئاق  ماما  نارای  نانآ   » (2) ؛» مئاقلا باحصا  مه  : » دومرف  (1)( هللا لیبس  یف  نودهاجی   ) هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

تعاجش . 10

روخ و رد  یتراسج  تعاجـش و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نارای  سپ  تسا ، ریگارف  یناهج و  هزرابم ، داهج و  رگا 
هللا لجع  يدـهم  نارای  ياه  لد  »(3)« دیدحلا ربزک  مهبولق  تلعج  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دـنراد  نیدالوپ  ییاه  مزع 

«. تسا هدش  نهآ  ياه  هراپ  نوچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

راثیا . 11

ار اه  یتخس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نارای  نیاربانب  .تسا  یگدنزاس  تیاده و  يارب  هدرتسگ ، تکرح  نیا 
هیده نارگید  هب  ار  اه  یشوخ  اه و  یبوخ  ناشنابرهم ، ياه  تسد  اب  دنـشوپ و  یم  مشچ  اه  تذل  اه و  یـشوخ  زا  هدیرخ و  ناج  هب 

.دننادرگرب نید  تبحم  رهم و  زا  رپ  ناماد  هب  ار  ناگدیهر  دننک و  مرن  ار  اه  بلق  رذگهر ، نیا  زا  ات  دنهد ؛ یم 

ص:31
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يرابدرب . 12

یم ناج  هب  ار  یناوارف  بیاصم  تالکـشم و  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  یناـهج  ياـه  ناـمرآ  قّقحت  هار  رد  ناـنآ 
ّتنم دنوادخ  رب  اه ، تقشم  لمحت  اه و  یتخس  موجه  تهج  هب  هتشادنپ و  چیه  ار  دوخ  لمع  عضاوت ، صالخا و  رـس  زا  یلو  دنرخ ؛

يرابدرب تهج  هب  هک  دنا  یناسک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارای   » (1) ؛» ربصلاب هللا  یلع  اّونمی  مل  ...موق  : » دنراذگ یمن 
«. دنراذگ یمن  تنم  دنوادخ  رب  ناش 

یلدکی . 13

، نآ ياـج  هب  هتـسب و  رب  تـخر  فیرـشلا  هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  ناراـی  زا  اـه  یهاوـخدوخ  اـهاوه و  هـک  ییاـجنآ  زا 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارای   » (2) «. هعمتجم مهبولق  : » دنا لد  کی  گنر و  کی  نانآ  تسا ، هتـسشن  یتسرپادخ  یهاوخادخ و 

«. دنراد دحتم  ییاه  لد  فیرشلا 

يراوتسا . 14

نآ ناراـی  ناور  رب  یفرگـش  ریثأـت  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  گرزب  تکرح  رد  یهلا  تادـییأت  دوـجو  هب  هجوـت 
ماما دنکفا : دهاوخن  یللخ  ناش  مزع  رد  نابلط  تیفاع  نانیب و  هتوک  ياه  شنزرس  اه و  تمالم  تشاذگ و  دهاوخ  ياج  رب  ترـضح 

و ال هنوبحی ...  مهبحی و  موقب  هللا  یتأی  فوسف  هنید  نع  مکنم  دتری  نم  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   )) هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
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«. دنتسه فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ماما  نارای  نانآ   » (2) ؛» مئاقلا باحصا  مه  : » دومرف  (1) (( ...مئال همول  نوفاخی 

يزیتس متس  . 15

ماگ یتلادع  یب  متـس و  ياه  هشیر  عطق  يارب  وا  هارمه  تسناوت  دنهاوخ  یناسک  تسا و  يزیتس  ملظ  ترـضح ، ياه  نامرآ  هلمج  زا 
ياعد رد  .دنزاس  هتساریپ  متـس  روج و  زا  ار  نتـشیوخ  دنـشاب و  نازیرگ  ملظ ، زا  زین  دوخ  هک  دننامب  راوتـسا  ریـسم  نیا  رد  دنرادرب و 

: تسا هدمآ  هبدن 

«. نارگمتس لسن  ندومن  نک  هشیر  يارب  هدش  ایهم  تسا  اجک  « ؛» هملظلا رباد  عطقل  ّدعملا  نیا  »

ننس يایحا  . 16

تبسن زین  وا  نارای  تسا ؛ یهلا  ياه  تنس  اه و  هضیرف  يایحا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ياه  تلاسر  رگیدزا 
: دنشاب هتشاد  لماک  مامتها  دیاب  رما ، نیا  هب 

»؟ دنک یم  ایحا  ار  اه  تنس  اه و  هضیرف  هک  يا  هریخذ  نآ  تسا ، اجک  « ؛» ننسلاو ضئارفلا  دیدجتل  رخّدملا  نیا  »

نآرق يایحا  . 17

؛ دنا نآرق  تئارق  لها  اهنت  هن  زین  وا  نارای  .دیادز  یم  ار  شخُر  رب  هتسشن  ياهدرگ  دروآ و  یم  رد  هب  تبرغ  زا  ار  نآرق  ترضح  نآ 
قامعا رد  ار  نآ  هکلب 
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یف ریسفتلاب  یمری  مهرئاصب و  لیزنتلاب  یلجی  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دننک : یم  یگدنز  نآ  اب  هدیشخب و  نایرج  ناشناج 
«. دریگ یم  اج  ناشناج  شوگ  رد  نآ  ریسفت  دوش و  یم  ینارون  ناشناگدید  نآرق  اب  »(1) ؛» مهعماسم

«. دنک هدنز  ار  شدودح  نآرق و  دور  یم  وزرآ  هک  نآ  تسا  اجک  « ؛» هدودحو باتکلا  ءایحال  لّمؤملا  نیأ  »

يزیتس نایصع  . 18

هب رما  .دـننک  یم  هزرابم  اه  يدـب  اب  شیوخ ، لمع  لوق و  اب  اهنآ  .دنتـسه  كاـپ  فلتخم  ياـه  یگدولآ  زا  ًاـتقیقح  ترـضح  ناراـی 
.تسا هدرمش  رب  یعقاو  نانمؤم  يارب  نآرق  هک  تساه  یگژیو  زا  یکی  رکنمزا ، یهن  فورعم و 

»؟ نایغط نایصع و  قسف و  باحصا  نک  ناینب  نآ  تسا  اجک  « ؛» نایصعلاو نایغطلاو  قوسفلا  لهأ  دیبم  نیا  »

يدنمتزع . 19

رب ار  توغاط  ههبج  يرهاظ  يرترب  یگیاپ  یب  یگیام و  یب  دزاس و  نایامن  رهاظ ، رد  ار  نانمؤم  یعقاو  تزع  ات  دیآ  یم  ترضح  نآ 
دوجو مامت  اب  نایاسراپ ، یعقاو  تّزع  هب  هک  دنـشاب  ماگ  مه  هارمه و  ریـسم  نیا  ندومیپ  رد  وا  اب  تسناوت  دنهاوخ  یناسک  .دـنک  الم 

ناتسود و شخب  تزع  تسا  اجک  « ؛» ءادعألا ّلذم  ءایلوالاّزعم و  نیأ  : » دننادب نوبز  لیلذ و  ار  لطاب  دنشاب و  هتشاد  داقتعا 
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»؟ نانمشد هدننک  راوخ 

اه تراشب 

زا تسا ؛ هدناودن  هشیر  ناشناج  قامعا  رد  اه ، یگتـسباو  تاقّلعت و  هدوب و  رادروخرب  شیالآ  یب  كاپ و  ییاه  ترطف  زا  ناناوج  . 1
هدزن و نامیا  اب  ناریپ  هاگیاج  هب  يا  همطل  ماما ، نارای  ندوب  ناوج  هتبلا  .داد  دنهاوخ  لیکـشت  ار  ترـضح  نآ  نارای  نیرتشیب  ور  نیا 

.دهد یمن  یهاوگ  ناشیا  یهارمه  مدع  رب 

زیگنا و قوش  دـیون  نیا ، دـنراد و  يریگ  مشچ  روضح  ترـضح ، نآ  هژیو  باحـصا  نایم  رد  زین  ناوناب  تایاور ، یخرب  ساسا  رب  . 2
هب ار  دوخ  ناوت  مامت  تکربرپ  عمج  نیا  رب  نتـسویپ  يارب  هتـسب و  تمه  رمک  ات  تسا  روای  يدـهم  ناوناب  یمامت  يارب  يروآ  فعش 
ادخ هب  »(1) ؛» داعیم ریغ  یلع  هکمب ؛ نوعمتجی  ًهأرمأ  نوسمخ  مهیف  ًـالجر  رـشع  هعـضب  ٍهأـم و  ثـالث  هللاو _  ءیجی _  : » دـنریگ راـک 
«. دش دنهاوخ  عمج  مه  درگ  هکم  رد  یلبق ، رارق  چیه  نودب  دنراد ، روضح  ناشنایم  رد  زین  ناوناب  زا  نت  هاجنپ  هک  نت  دنگوس 313 

هعومجم نیا  هب  نتسویپ  دنرادروخرب و  الاو  یتالامک  یلاع و  یتافـص  زا  قح  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ناروای  سپ 
هجرف یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  ناراـی  هک  میرادـن  تسد  رد  يربتعم  لـیلد  اریز  تسا ؛ ریذـپ  ناـکما  ناـگمه  يارب  تلیـضف ، اـب 

زا یکی  نم  دیاش  هک  لامتحا  نیا  حرط  اب  دناوت  یم  سک  ره  نیاربانب  دنتسه  صاخ _  تاصخشم  مان و  اب  نیعم _  يدارفا  فیرـشلا 
شالت اب  دنک و  تیوقت  ار  دوخ  ینورد  ياه  هزیگنا  مشاب ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هژیو  نارای 

ص:35
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یم میـشاب ؛ هتـشادن  ار  ترـضح  هژیو  نارای  عمج  هب  نتـسویپ  تمه  رگا  یفرط  زا  .دـیآ  لئان  ترـضح  هژیو  ناراـی  هگرج  هب  ناوارف ،
.میریگ رارق  زیزع  نآ  یناگمه  رگشل  ترضح و  ناهارمه  میظع  لیخ  وزج  میناوت 

ناوت و رادقم  هب  سک  ره  هک  ارچ  دوب  دیماان  دـیابن  هتبلا  میرادرب و  ماگ  ریـسم  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  میـشوکب  دـیاب  يرآ 
 (1) .تشاد دهاوخ  ار  ماما  نارای  زا  یتاجرد  شیوخ  شالت 

ص:36
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( ینیئان یضترم   ) نارظتنم فیاظو 

هراشا

.تسا هدش  نایب  يدایز ، ياهباوث  جرف ، راظتنا  يارب  تایاور ، رد 

انتعیـش لامعا  لضفا   » .تسادـخ و هار  رد  هدـیطلغ  نوخ  هب  نوچ  اـم ، رما  رظتنم  .(1)« هّللا لیبس  یف  همدـب  طّحـشتملاک  انرمال  رظتنملا  »
.دراد هراشا  اه  تلیضف  نیا  زا  يا  هنوگ  هب  تسام  نایعیش  لامعا  نیرترب  جرف ، راظتنا  . (2)« جرفلا راظتنا 

، یناور تلاح  کی  ًافرص  هن  راظتنا  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  گنهرف  رد  هک  دوش  یم  نشور  هباشم  تایاور  تیاور و  نیا  رد  تقد  اب 
.دشاب لماع  دیاب  مه  رظتنم  تسا ، لمع  کی  راظتنا ، رگا  سپ  تسا ، هدش  هدرمش  لمع  هلوقم  زا  هکلب 

نیـسح ماما  نامز  رد  هک  هنوگ  نامه  دش و  دهاوخ  رارکت  خیرات  دـننکن ، لمع  نآ  هب  دنـشابن و  انـشآ  دوخ  فیاظو  اب  نارظتنم ، رگا 
هیلع نیـسح  ماما  اذـل  دـندرک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  رفن  اهنت 72  اهنآ ، نایم  زا  نکیل  دنتـشاد ، دوجو  یناوارف  نایعیـش  مالـسلا ، هیلع 

تبیغ نامز  رد  داتفا ، قافتا  دتفیب ، قافتا  تسیاب  یمن  هچ  نآ  دنام و  اهنت  مالسلا 
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.داتفا دهاوخ  ریخأت  هب  شروهظ  دنام و  دهاوخ  اهنت  ناشنامز  ماما  دننکن ، لمع  دوخ  فیاظو  هب  نایعیش  هچنانچ  مه ،

: میزادرپ یم  اهنآ  زا  یخرب  حیضوت  هب  هدرمش و  رب  ار  تبیغ  نارود  رد  هعیش  فیاظو  زا  يا  هراپ  اجنیا  رد   

: تسا یسررب  لباق  یعامتجا  يدرف و  هلوقم  ود  رد  نارظتنم  فیاظو   

يدرف فیاظو 

ماما ِتفرعم  - 1

رد متـشه  ماما  .تسا  جرف  راظتنا  تفرعم ، زا  سپ  تدابع  نیرترب  .جرفلاراظتنا  هفرعملا  دـعب  هدابعلا  لضفا  مالـسلا :  هیلع  مظاک  ماما   
تبسن ماما  .مهتاهّما  مهئابآ و  نم  مهیلع  قفشأ  مهسفنأ و  نم  سانلاب  سانلا  یلوا  نوکی  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  یفرعم 

 . تسا رتنابرهم  ناشناردام  ردپ و  زا  نانآ  رب  رتراوازس و  ناشدوخزا  مدرم  هب 

: رکذت  

.تسا ییارگ  تیودهم  یحطس  طسب  ام ، هعماج  هدمع  لکشم 

قمع راتفر ، كولـس و  ثیح  زا  هن  و  رکفت ، هشیدـنا و  ثیح  زا  هن  یتدـیقع ، ثیح  زا  هن  راظتنا ، تیودـهم و  هک  تشاد  ناـعذا  دـیاب 
.تسا هدش  ام  ماظن  هجوتم  یناوارف  ياهررض  اتسار ، نیمه  رد  درادن و  ام  ناناوج  ًاصوصخ  مدرم و  نیب  رد  ینادنچ 

تداع ام  مدرم  هنافسأتم  تسا ، راظتنا  تیودهم و  اب  مدرم  یتنس  دروخرب  لکشم ، نیا  هشیر  نیرت  مهم 

ص:38
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شیارگ دننیزگرب و  دسر ، یم  رظن  هب  رتدنمدوس  نانآ ، يداع  يدام و  یگدنز  نیمأت  يارب  تسا و  رت  ناسآ  هک  ار  هچنآ  دـنا ، هدرک 
رباعم و نییزت  نتـسب و  ترـصن  قاط  يارب  يا  هناهب  ار  نابعـش  همین  ًالثم  .دنـشاب  هتـشاد  روآ  دـهعت  یتفرعم و  ياـه  هلوقم  هب  يرتمک 

.دنهد یم  حیجرت  راظتنا  تیودهم و  ياه  مایپ  تفایرد  اه و  ینارنخس  رب  ار  اه  یحادم  دنهد و  یم  رارق  اه  نشج  يرازگرب 

يا هنوگ  هب  ام  راتفر  دـیاب  اما  دوش ، ماجنا  دـیاب  رتهب  رتشیب و  هچ  ره  اه  یناغارچ  ترـصن و  قاـط  نتـسب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  )
(. میدرگ دنم  هرهب  اهنآ  بحاص  تفرعم  رون  زا  اهنآ ، يرهاظ  رون  زا  هدافتسا  رب  هوالع  هک  دشاب 

نآ زا  جـئاوح  تساوخرد  يارب  يرازبا  اهنت  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  زاـمن  نارکمج و  تراـیز  مدرم ، رثکا 
.دنرامش یم  راوگرزب 

زیزع نآ  مارم  ماقم و  هب  تبـسن  یتخانـش  هک  نیا  زا  و  دـنهاوخ ، یم  دوخ  يارب  ار  ماما  دـنهاوخب ، ماما  يارب  ار  ماما  هکنآ  ياـج  هب  و 
هتـشاذگ دارفا  هدهع  رب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  مایا  رد  يا  هفیظو  چـیه  ایوگ  دـننک ، یمن  سح  يدوبمک  دـنرادن ، هدرک  رفس 

.تسا هدشن 

ار ایمیک  شورفب  تدنهد  تفرعم  رگ 

ییادگ تفرعم  یب  تدنهد ، ایمیک  رگ 

ماما هب  تّبحم  - 2

(1) ((. یبرقلا یف  هّدوملا  ّالا  ًارجأ  هیلع  مکلأسأ  لق ال  ))

ص:39

.23 يروش ، - 1
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.متیب لها  هب  تدوم  زج  مهاوخن  یترجا  تلاسر  رب  وگب 

زا کی  ره  ، (1) .انطخس انتهارک و  نم  هنیدی  ام  بنتجی  انتّبحم و  نم  هب  برقی  امب  مکنم  ءيرما  ّلک  لمعیلف  مالـسلا :  هیلع  نامز  ماما 
تهارک و ثعاب  هدوبن و  ام  دـنیآ  شوخ  هک  هچنآ  زا  دـیامن و  یم  کیدزن  ام  یتسود  تبحم و  هب  ار  يو  هک  دـنک  يراک  دـیاب  اـمش 

.دنیزگ يرود  تسام ، مشخ 

: دنرارق نیا  زا  تبحم  ياه  هولج  زا  یخرب 

ترضح دای  - 

ترضح روهظ  یتمالس و  يارب  اعد  - 

.دینک اعد  دایز  جرف  لیجعت  يارب  ، (2) جرفلا لیجعتب  ءاعّدلا  اورثکا 

 (3) رمالا بحاصل   ءاعدلاب  رمأی  ناک  مالسلا  هیلع  اضّرلا  ّنإ 

.دنومرف یم  رما  ار  فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح   ) رمالا بحاص  يارب  اعد  هتسویپ  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما 

ترضح یتمالس  يارب  نداد  هقدص  - 

دوخ تساوخ  رب  وا  تساوخ  میدقت  - 

؟ مونش یم  ار  یسراف  ناملس  دای  امش  زا  رایسب  هچ  نم ، ياقآ  يا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  جرزب  روصنم 
ضرع منک ؟ یم  دای  وا  زا  رایـسب  ارچ  یناد  یم  ایآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  ناملـس  وگب  یـسراف ، ناملـس  وگن  دومرف :

.هن مدرک 

نتشاد تسود  شدوخ 2 - هتساوخ  رب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هتساوخ  نتشاد  مدقم  - 1 تفص : هس  يارب  دومرف :

ص:40

ص 599. ج 2 ، جاجتحا ، - 1
ص 485. ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 2

ص 330. ج 92 ، راحب ، - 3
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(1) .ءاملع ملع و  نتشاد  تسود  ارقف 3 -

: وا تیاضر  بسک  رد  شالت  - 

تسا یضار  وا  راک  زا  ایآ  .ددنسپ  یم  هچ  ماما  دنیبب ، دیاب  رظتنم  .دشاب  بوبحم  ياضر  قفو  رب  یتسیاب  رظتنم  راتفگ  راتفر و  لامعا و 
؟ هن ای 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  رب  یتقو  هک  دـشابن  يروج  ناـتیاهراک  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هللااـهمحر : لـحار  ماـما  لوق  هب 
نم ياه  هعیـش  اه  نیا  هک ، دنوشب  هدنکفارـس  يردق  کی  هّللاهکئالم  شیپ  دنوشب و  هدرزآ  هتـساوخن ، يادخ  دـش ، هضرع  فیرـشلا 
نآ تیاضر  هک  مینک  راتفر  يروط  اهامش  اهام و  دیاب  ...دندرک  لمع  ادخ  دصاقم  فالخ  رب  دنتـسه و  نم  ناتـسود  اه  نیا  .دنتـسه 

.میروایب تسد  هب  تسادخ ، تیاضر  هک  ار  راوگرزب 

،(2)( یقنع یف  هل  هعیب  ًادقع و  ًادهع و  ...دّدُجا  ینِا  مهّللا   ) تعیب دیدجت  - 

.مهن یم  ندرگ  رب  ار  وا  تعیب  رگید  راب  هدومن ، نامیپ  دهع و  دیدجت  ...وا  اب  نم  ایادخ 

ییاین اه  هرظنم  رد  وت  منیبب و  ار  نارگید  هک  تسا  راوشد  میارب  ، (3)( يُرتالو قلخلا  يرا  نأ  ّیلع  زیزع   ) قایتشا - 

قارف زا  یتحاران  راهظا  - 

،(4) انّیلو هبیغ  انّیبن و  دقف  کیلا  اوکشن  انإ  مهّللا 

.مینک یم  هوکش  نام  یلو  تبیغ  ربمایپ و  نادقف  زا  وت  هب  ایادخ 

ص:41

ص 450. ج 2 ، مراکملا ، لایکم  - 1
.دهع ياعد  - 2
.هبدن ياعد  - 3
.حاتتفا ياعد  - 4
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تعاطا - 3

ام ناوریپ  رگا   (1) .انئاقلب نمیلا  مهنع  رّخأت  امل  مهیلع  دـهعلاب  ءافولا  یف  بولقلا  نم  عامتجا  یلع  هتعاطل ، هّللا  مهّقفو  انعایـشا  ّنأ  ولو 
زا ام  رادید  قیفوت  زگره  دنـشاب  لدکی  تسا ، نانآ  رب  هک  يدهع  هب  يافو  رب  دهد _  قیفوت  شیوخ  تعاط  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  _ 

.داتفا یمن  ریخأت  هب  نانآ 

،(2) اهدّیسل همَألا  نم  هل  عوطا  مُه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

.تسا رتشیب  شیالوم  ربارب  رد  زینک  يرادربنامرف  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  زا  نانآ  تعاطا 

یّسأت - 4

 : ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   

،(3) همایق لبق  هتبیغ  یف  هب  ّمتأی  وه  یتیب و  لهأ  مئاق  كردأ  نمل  یبوط 

.تسا هتسج  یم  یسأت  وا  هب  شمایق  زا  لبق  تبیغ و  نارود  رد  وا  دنک و  یم  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

: زا دنترابع  دومن  یّسأت  ناشیا  هب  دیاب  اهنآ  رد  هک  ترضح  تافص  زا  یخرب 

اوقت - 

.تسا مدرم  نیرتراکزیهرپ  ...وا   ، (4) سانلا یقتأ  ....نوکی  مالسلا :  هیلع  اضر  ماما 

ص:42

ص 602. ج 2 ، جاجتحا ، - 1
ص 308. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2

.72،51 راحب ، - 3
ص 9. بصانلا ، مازلا  - 4
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،(1) رظتنم وه  قالخالا و  نساحم  عرولاب و  لمعیلو  رظتنیلف  مئاقلا  باحصأ  نم  نوکی  نأ  هّرس  نم  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

.دشاب هتشاد  قلخ  نسح  عرو و  و  دشاب ، رظتنم  سپ  دشاب  مئاق  نارای  زا  دراد  تسود  هکنآ 

تدابع - 

هللا لجع  يدـهم  ًاعکار –  ًادـجاس و  موجنلا  یعری  هلیل  نم  یبأب  لیّللا  رهـس  نم  هرفـص  هترمـس  عم  هروتعی  مالـسلا :  هیلع  مظاک  ماـما 
هدجس لاحرد  اهبش  هک  داب  یسک  يادف  مردپ  تسا ، لیامتم  يدرز  هب  شگنر  يراد  هدنز  بش  دجهت و  رثا  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

(2) .دنک یم  دصر  ار  ناگراتس  بورغ  عولط و  عوکر ، و 

داهج یشوک و  تخس  - 

(3) ...دهتجملا دهاجملا  مالسلا :  هیلع  اضر  ماما 

دهُز - 

،(4) بشجلا ّالا  هماعطالو  ظیلغلا  ّالا  هُسابل  ام  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

.تسین شروخ  یب  تخس و  زج  شیاذغ  تشرد و  یکاشوپ  زج  وا  سابل 

،(5) رجح یلع  ًارجح  عضیال  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

( دریگن رب  يزیچ  ایند  عاتم  زا   ) دهن یمن  انب  یگنس  رب  یگنس 

تلادع - 

ص:43

ص52. ج140 ، راونالاراحب ، - 1
ص 81. ج86 ، راونالاراحب ، - 2

.310 عوبسالا ، لامج  - 3
.122 ینامعن ، تبیغ  - 4

.108 نتفلاو ، محالملا  - 5
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،(1) رجافلاو مهنم  ّربلا  نامحرلا ، قلخ  یف  لدعی  مالسلا :  هیلع  رقاب  ماما 

.دزرو یم  تلادع  راکدب _  هچ  راکوکین و  هچ  ادخ _  ناگدنب  اب 

تواخس - 

،(2) لاملاب حمس  ُّيدهملا  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 

.دشخب یم  روفو  هب  ار  لام  هک  تسا  يا  هدنشخب 

،(3) سانلا یخسأ  ...نوکی  مالسلا :  هیلع  اضر  ماما 

.تسا نامدرم  نیرت  تواخس  اب 

اه تعدب  ربارب  رد  يریگ  عضوم  - 

،(4) اهلازأ ّالإ  هعدب  عدی  ال 

.درب یم  نیب  زا  هکنآ  زج  دنام  یمن  یتعدب 

یهاوخریخ تحیصن و  - 

(5) حصانلا ّیلولا 

يرابدرب ربص و  - 

(6) بّویا ُربص  ...هیلع 

یعامتجا فیاظو 

: تسا یسررب  لباق  شخب  ود  رد  فیاظو  نیا 

تیمکاح فیاظو  یمدرم ب -  فیاظو  فلا - 

: زا دنترابع  یمدرم  فیاظو  فلا - 

ص:44

ص 310. رثالا ، بختنم  - 1
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.137 نتفلا ، محالم و  لا  - 2
ص 9. بصانلا ، مازلا  - 3

ص 233. بصانلا ، مازلا  - 4
 . مالسلا هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  ترایز  - 5

ص 36. ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  - 6
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ناریا یمالسا  بالقنا  لثم  دشاب  ترضح  فادها  تهج  رد  هک  ییاه  تکرح  زا  تیامح  عافد و  - 1

: ياههار زا  ترضح  دای  مان و  تشادگرزب  میرکت و  - 2 

تافوقوم نداد  رارق    - 

،...( هبدن ياعد  اه ، نشج   ) تشادگرزب سلاجم  يرارقرب    - 

تشادگرزب سلاجم  رد  تکرش    - 

: یتموکح ياهداهن  فیاظو  ب -    

: رد بسانم  ياهراک  هار  قیرط  زا  تیودهم ، گنهرف  طسب  - 1

( نیملسم ریغ  نیملسم و   ) ناهج - 

ناریا - 

ثحب رونت  تسا و  حرطم  خـیرات  نایاپ  دروم  رد  یفلتخم  ياهیروئت  هزورما  هک  ییاـج  نآ  زا  تیودـهم : گـنهرف  ندرک  هزیروئت  - 2
هنیزگ نیرتدـمآراک  يروئت و  نیرتهب  ناونع  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یناهج  تموکح  یتسیاـب  دـشاب ، یم  غاد  ندـش » یناـهج  »

.درک یفرعم  نایناهج  هب  خیرات ، نایاپ  يارب 

هدش دنم  هقالع  يودـهم  تموکح  هب  یناهج  هعماج  نآ ، وترپ  رد  هکنیا  ات  نایناهج ، هب  ینید  تموکح  زا  بسانم  ياهوگلا  هئارا  - 3
.ددرگ نآ  ياّیهم  و 

« هناطلس يدهملل  نوئّطویف   » ترضح روهظ  يارب  یمدرم  ياه  هنیمز  نتخاس  مهارف  - 4

ياهراک هار  ندروآ  تسدـب  رد  شالت  و  هافر )...، تینما ، تیونعم ، طسب  تلادـع ، دـننام :  ) یناـهج تموکح  فادـها  ییاسانـش  - 5
.فادها نآ  هب  ندش  کیدزن  يارب  بسانم 

ص:45
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يزاسورین - 6

تموکح روخ  رد  يداصتقا و  يوق  ياه  هیاپ  اب  يا  هعماج  هک  دـنک  یم  راـک  شـالت و  تین  نیا  هب  هک  تسا  یعقاو  رظتنم  يرگراـک 
.دزاسب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

یناهج تموکح  رد  یناوترپ  ناوزاب  ات  دـنک  تیبرت  ینادرگاـش  هک  دـهدب  سرد  تین  نیا  هب  هک  تسا  یعقاو  رظتنم  يداتـسا  ملعم و 
.دنشاب

.درادرب ترضح  شود  زا  يراب  دناوتب  روهظ  رصع  رد  ات  دناوخب  سرد  هک  تسا  یعقاو  رظتنم  يزومآ ، شناد 

.دنشاب ترضح  فادها  تمدخ  رد  هک  دنک  تیبرت  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  نادنزرف  هک  تسا  یعقاو  رظتنم  يردام ، ردپ و 

.دهد رارق  هاگیاج ، نآ  رد  یتیلوئسم  لمحت  یناهج و  تموکح  يارب  ار  دوخ  صصخت  نتفرگ  ارف  هک  تسا  یعقاو  رظتنم  ییوجشناد 

.دیامن یناهج  تموکح  يرارقرب  يایهم  هنشت و  ار  مدرم  دوخ ، ظعاوم  رد  هک  تسا  یعقاو  رظتنم  يا  یناحور 

.دش یمن  ینالوط  هنوگنیا  تملظ  رصع  دندش ، یم  انشآ  دوخ  هابت  لاح  اب  تبیغ  هایس  ياهزور  نیلوا  زا  مدرم  هچنانچ 

دیاب دـنا ، هدـیزرو  لفاغت  ای  تلفغ  نآ  نتفگ  زا  دـنا و  هدوب  لـئاسم  هنوگ  نیا  ناـیب  هفیظو  ياراد  هک  یناـسک  صخـالاب  مدرم ، همه 
؟ مینک یمن  لمع  تبیغ  نارود  ياه  هفیظو  هب  ام  ارچ  .دنشاب  راسمرش  نیگمغ و  تخس 

.میا هدومن  تداع  اه  یکیرات  اه و  یگریت  هب  میا و  هتفرگ  وخ  تبیغ  رصع  هب  ام  هک  تسا  نآ  لاؤس  نیا  خساپ 

دننام يزیچ ، ره  هب  ناسنا  نتفرگ  وخ  دایتعا و 
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.تسا هتفرگ  وا  زا  ار  رایتخا  هدارا و  ییوگ  هک  يروط  هب  دنک ، یم  بذج  نآ  يوس  هب  ار  ناسنا  تعیبط  ترطف و  هلئسم 

.دنریگ هرانک  اه  يدب  زا  دنوش و  بذج  اهنآ  يوس  هب  تمحز  نودب  اه  یبوخ  هب  نتفرگ  وخ  اب  ات  هداد  ناسنا  هب  ادخ  ار  تردق  نیا 

.ناث عبط  هداعلا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اذل 

عـضو هب  نتفرگ  وخ  یعامتجا ، موش  ياـه  تداـع  زا  یکی  دـنراد ، يدرف  ياـهدایتعا  زا  رتشیب  رایـسب  یتردـق  یعاـمتجا ، ياـهدایتعا 
.تسا دوجوم 

نیرتهب هب  دـهد ، تنیز  یناسنا  هدـنزرا  ياه  تلـصخ  هب  ار  دوخ  هدز و  راـنک  ار  هابتـشا  ياـه  تداـع  دـناوتب  یـسک  رگا  هکیلاـح  رد 
.دبای یم  تسد  یلاع  تاماقم 

.تاماقملا فرشأ  یلا  لوصولا  تاداعلا  هبلغب  مالسلا :  هیلع  یلع  ترضح 

راظتنا وترپ  رد  دناسر و  یم  تاماقم  نیرترب  هب  ار  ناسنا  ترـضح  روهظ  زا  تلفغ  دـنب  دـیق و  زا  ندـش  اهر  یعامتجا و  دایتعا  كرت 
: دوش یم  هدهاشم  ، هلزنم  هب  وا  يارب  تبیغ  هکلب  دوش ، یم  اهر  ترضح  نآ  زا  تلفغ  دنب  دیق و  زا  اهنت  هن  روهظ ،

یلاعت هّللا  نأل  نامز ، ّلک  لها  لضفا  هروهظل  نیرظتنملا  هتمامإب ، نولئاقلا  هتبیغ ، نامز  لها  ّنإ  دلاخ ! ابأ  ای  مالسلا :  هیلع  داجـس  ماما 
هلزنمب ناـمزلا  کـلذ  یف  مهلعج  هدـهاشملا و  هلزنمب  مهدـنع  هـبیغلا  هـب  تراـص  اـم  هـفرعملاو  ماـهفألاو  لوـقعلا  نـم  مهاـطعأ  هرکذ 

، فیسلاب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  يدی  نیب  نیدهاجملا 
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.ًارهج ًاّرس و  هّللا  نید  یلا  هاعدلاو  ًاقدص  انتعیش  ًاّقح و  نوصلخملا  کئلوا 

دنوادـخ هک  ارچ  دـنرترب ، ینامز  ره  لها  زا  دـنیوا ، روهظ  رظتنم  وا و  تماما  هب  لـئاق  هک  وا ، تبیغ  نارود  لـها  اـنامه  دـلاخ  اـبا  يا 
نیدـهاجم نوچ  ار  نانآ  دـنوادخ  .تسا  هدـهاشم  نوچ  نانآ  دزن  رد  تبیغ  هک  تسا  هداد  نانآ  هب  یتفرعم  كرد و  لـقع و  لاـعتم ،

.دنیادخ نید  هب  اراکشآ  يّرس و  نارگ  توعد  دنا و  یعقاو  نایعیش  یقیقح و  ناصلخم  اهنآ  .هداد  رارق  ادخ  لوسر  رانک 

.جرفلا مظعأ  نم  جرفلا  راظتنا  مالسلا :  هیلع  لاق  و 

.تسا جرف  راظتنا  شیاشگ  نیرترب  
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( يرفعج رباصدمحم   ) اه بیسآ  تیودهم و  هشیدنا 

هراشا

شخبتایح و رایسب  تارثا  اب  تیودهم  مهم  هلوقم  .تسا  ییاه  بیـسآ  تارطخ و  ضرعم  رد  شتیمها  تبـسن  هب  ریطخ  مهم و  رما  ره 
نیا زا  زین  تساه ، یتخـس  متـس و  ملظ و  ثداوح ، لـباقم  رد  ندرواـین  دورف  رـس  هدـنیآ و  هب  دـیما  نآ  هجیتن  نیرتمک  هک  از  تجهب 

.تسین ینثتسم  هدعاق 

.تساهنآ نامرد  هزرابم و  هار  سپس  هاگتساخ ، راثآ و  نییبت  اب  اه  بیسآ  یخرب  یلامجا  یسررب  راتشون ، نیا  فده 

جرف راظتنا  زا  یفارحنا  ياه  تشادرب  . 1

یهنو فورعم  هب  رما  ای  جرف  يارب  اعد  ار  شیوخ  هفیظو  تیاهن  دنرادنپ و  یم  هنالعفنم  یناور و  تلاح  کی  ًافرـص  ار  راظتنا  یخرب   
دورف میلـسترس  دوخ ، هعماج  نامز و  طیارـش  هب  یهجوت  یب  یتوافت و  یب  یتسـس ، دوکر و  .رتشیب  هن  دـنناد ، یم  ییزج  ياهرکنم  زا 

زا یخرب  مایق ...  یحالصا و  تکرح  ره  اب  هلباقم  نتشگ و  نافرحنم  نازاب و  تسایـس  هچیزاب  اه و  متـس  اه و  يدب  لباقم  رد  ندروآ 
.تسا هاگدید  نیا  جیاتن 
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ترضح زا  رهق  و  رهم   هرهچ  هئارا  رد  طیرفت  طارفا و  . 2

هدینـش هب  یلالد ، يدنـس و  یـسررب  نودب  نید ، هب  عماج  هاگن  مدع  لیلد  هب  دنا و  هدرک  ریوصت  نیرفآ  تنوشخ  هرهچ  ار  ماما  یخرب 
.دننک یم  هدنسب  دوخ  تامّهوت  اه و 

.ددرگ یم  لح  هزجعم  هب  روما  همه  دنرادن ، يداهج  هزرابم و  چیه  ایوگ  هک  دنا  هدرک  روصت  یتیصخش  ًافرص  ار  ماما  رگید  یهورگ 
.دنا هدییارگ  طیرفت  طارفا و  يداو  هب  ود  ره  اهتشادرب ، نیا 

مهئابآ و نم  مهیلع  قفـشا  نوکی ...   » رت نابرهم  ردام  زا  نابرهم و  تسا  يردـپ  شیوخ ؛ حـلاص  فلـس  هریـس  تایاور و  قباطم  ماـما 
.(1)  .... « مهتاهما و

رهم و زا  وا  یحارج  غیت  هک  قذاح  یبیبط  نوچ  .تسا  هتفرگ  همـشچرس  وا  تمکح  زا  ادـخ ، رهم  نوچ  ادـخ ، یلو  یناـبرهم  نیا  اـما 
.تساهاوادم عاونا  ندرب  راک  هب  زا  سپ  تسوا و  تبحم 

يرورض ریغ  ثحابم  حرط  . 3

هب تبسن  شیوخ  یلصا  فیاظو  زا  ار  دارفا  ناهذا  نادنزرف و ...  نکسم ، جاودزا ، نوچ  رمث ، مک  ای  دیفم  ریغ  ثحابم  حرط  اب  یخرب 
.دنراد یم  زاب  روهظ  يارب  یعامتجا  يدرف و  يزاس  هنیمز  ماما و 

عطاق سرـض  هب  تایاور  هب  هجوت  اب  تسا ، افخا  تبیغ  همزال  هک  اـجنآ  زا  یلو  .دـنبلط  یم  ار  دوخ  بساـنم  خـساپ  تـالاؤس  نیا  هتبلا 
.دننام یم  لفاغ  یلصا  یعقاو و  لیاسم  زا  هداد و  رارق  روما  نیا  ار  شیوخ  ّمه  يا  هدع  اما  تخاس  حرطم  ار  يا  هیرظن  ناوت  یمن 
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یگدزباتش لیجعت ، . 4

يارب ششوک  ندوب و  روهظ  يایهم  روهظ و  ندرمش  کیدزن  هچرگ  .تسا  هتفرگ  ار  یخرب  نماد  هک  تسا  يرگید  تفآ  یگدزباتش 
تحلصم تمکح و  كرد  مدع  زا  هتفرگرب  یگدزباتش  .دوب  هدزباتـش  یتسیابن  نکیل  .تسا  رمثرپ  دیفم و  رایـسب  روهظ ، يزاس  هنیمز 

.ددرگ یم  نیغورد  نایعدم  نادایش و  هب  درکیور  ای  يدیماان  سأی و  بجوم  هاگ  تسادخ و 

تیقوت . 5

تسا وگغورد  دنک ؛ نییعت  روهظ  يارب  ینامز  سک  ره  هک  تسا  هدش  حیرـصت  ام  تایاور  رد  هک  تسا  يا  هلأسم  روهظ  تقو  نییعت 
: دندومرف راب  هس  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .ددرگ  بیذکت  یتسیابو 

نوتاقولا بذک  نوتاقولا ؛ بذک  نوتاقولا ؛ بذک 

.ددرگ بیذکت  یتسیاب  دشاب ، هک  یسک  ره  طسوت  روهظ  نییعت  اما  تسا  بولطم  يرما  نآ  يارب  ؤیهت  روهظ و  یکیدزن  هب  دیما  هتبلا 

، دانتسا نیا  تسا و  هدوبن  نینچ  هلأسم  ددرگ ؛ یم  صخشم  یـسررب  یمک  اب  هک  دنهد  یم  تبـسن  ءاملع  یخرب  هب  یبلاطم  هاگ  : رکذت
.تسا هتفرگ  رارق  فیرحت  دروم  زیزع  نآ  نخس  ای  هدوبن  حیحص  يدانتسا 

قیبطت . 6

ياه هتفای  ای  شیوخ  ینهذ  ياه  هتفاب  تامّهوت و  ساسا  رب  ًافرص  مه و  زا  میقـس  حیحـص و  تایاور  صیخـشت  تردق  نودب  يا  هدع 
، دنزاس یم  قبطنم  یصاخشا  ای  صخش  رب  ار  یتمالع  هاگ ، دنچ  زا  ره  دننز و  یم  ییاه  هنامگ  عورشم  ریغ  ياهتضایر  قیرط  زا  دوخ 
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.ددرگ یم  تیودهم  رواب  بیذکت  ءازهتسا و  یتحو  يدیماان  سأی و  ثعاب  هرود ، نآ  رد  روهظ  ققحت  مدع  اب  هجیتن  رد 

ییارگ تاقالم  . 7

زج يا  هفیظو  چیه  ایوگ  دننک ، یم  ءاقلا  هنوگ  نیا  زین  نارگید  هب  نانیا  .دنا  هدرک  هصالخ  ماما  رادید  رد  ار  شیوخ  ّمه  مامت  یخرب 
ماما رب  دـندید و  ار  شیوخ  نامز  ماما  اه  یلیخ  .تسا  ماما  تیاـنع  هجوت و  تسا ؛ مهم  هچنآ  هک  نیا  زا  لـفاغ  .دـنرادن  ماـما  رادـید 

، نارود مینکن  شومارف  یلو  .دنا  هدیـسر  ماما  تمدخ  خیرات  لوط  رد  يدایز  يا  هدع  هچرگ  هک  نیا  رگید  رکذت  .دندیـشک  ریـشمش 
رادید ار  تیونعم  تیبوبحم و  كالمو  رادـید  رب  دایز  دـیکأت  نیاربانب  .دنـسرب  ماما  تمدـخ  هب  همه  تسین  رارقو  تسا  تبیغ  نارود 

.تسا تیودهم  رواب  بیذکت  و  رادید ) مدع  رثا  رد   ) يدیماان سأی و  ثعاب  نداد ، رارق  ماما 

.دنا هدز  مقر  وا  يارب  هک  تسا  یفیاظو  ماجنا  تسا ، ماما  نارظتنم  یگژیو  تسا و  مهم  هچنآ  اما  تسا : یبولطم  رما  رادید 

هماع هصاخ و  تباین  تیودهم ، نیغورد  نایعدم  . 8

ملع دق  يربمایپ ، نیغورد  نایعدم  ناربمایپ ، لباقم  رد  .دنا  هداد  هئارا  ار  نآ  لدب  بان ، رهوگ  لباقم  رد  هک  دـنا  هدوب  یناسک  هشیمه 
ياه هقرف  نازاب ، تسایـسو  نازاب  هسیـسد  تیامح  تسد و  اب  ًاصوصخم  .تسا  هدوب  نینچ  هشیمه  زین  تیودهم  ثحب  رد  .دـنا  هدرک 

؛ هصاخ تباین  نایعدـم  .دـنا  هدـناشک  یهارمگ  يداو  هب  ار  تریـصب  یب  نامدرم  دـنا و  هداد  ناـشن  خر  تیئاـهب و ...  نوچ  یتواـفتم 
، تلاکو ماما ، اب  هژیو  طابترا 
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هاگدـنچ زا  ره  یناور  یحور و  تالکـشم  یتح  سوه و  يوه و  ای  یـسایس  لیالد  هب  زین  ندرب ، ماما  دزن  مایپ  ماما و  زا  ندروآ  ماـیپ 
ناسانـش و راک  هب  تبیغ  ناورد  رد  یتسیاب  هک  یلقع  لالدتـسا  تایاور و  تادیکأت  فالخرب  يا  هدع  رخآرد ، .دـنروآ و  یم  رب  رس 

كولس ریس و  اهتضایر و  حرط  اب  شیوارد و ...  بلاقرد  ار  اه  ههاریب  نید ؛ هار  لباقم  رد  تفرگ ؛ ددم  ناشیا  زا  دومن و  هعجارم  اهقف 
هب تسا ، مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تنـس  فالخرب  هکلب  هدماین و  نید  رد  هک  ياه 

فیاظو زا  ار  دارفا  دنیامن و  یم  دادملق  یحو  نانیـشناج  ناونع  هب  ار  دوخو  دـنناوخ ، یم  ار  نارگید  یحور  ياه  تّذـل  اه و  جاهتبا 
 ....  . دنراد و یم  زاب  یلصا 

: نامرد هزرابم و  هار 

عقوم و هب  يدـج و  هزرابم  اه و  بیـسآو  تافارخ  دورو  هب  نادنمـشیدناو  ءاملع ، تیـساسح  هزرابم ؛ هار  نیرت  یلـصا  نیرتمهم و  . 1
.تساه بیسآ  نیا  اب  رثؤم 

همیب ار  ناسنا  تافارحنا  نیا  زا  يرایسب  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هریـس  هار و  نید و  اب  ییانـشآ  نید ؛ هزوح  رد  تریـصب  ملع و  . 2
.دزاس یم 

تسد ندید  .دیامن  یم  خر  هعماج  تسایس و  هصرع  رد  هچنآ  زا  يربخ  اب  یـسانش و  نمـشد  تسایـس ؛ هزوح  رد  تریـصب  ملع و  . 3
تتـشت و يارب  اـههورگ  و  اـه   هقرف  داـجیا  یتواـفت و  یب  دوکر و  يدومخ و  هیحور  قیزرت  يارب  نازاـب  تسایـس  رابکتـسا و  ناـهنپ 

(1) .ینید هعماج  فارحنا 

ص:53
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خساپ شسرپ و 

هراشا

رمع لوط  ارضخ ، هریزج  تاقالم ،

( بسن يوسوم  رفعج  دیس   ) تاقالم .کی 

همئا زا  يدنتـسم  ثیدـح  ارچ  درک ؟ هدـهاشم  تبیغ  نامز  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  ناوت  یم  اـیآ  .شـسرپ 
عیقوت اب  یتافانم  مالـسلا  هیلع  ماما  ندید  ایآ  دید ؟ تبیغ  نامز  رد  ناوت  یم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دنک  نایب  هک  میرادـن  مالـسلا  مهیلع 

؟» رتفم باذک  وهف  ...هدهاشملا  یعدا  نمف  الا  : » تسا هدومرف  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  درادن  هر ) ) دیفم خیش 

: تسا هتسیاب  هتکن  ود  هب  هّجوت  هنیمز  نیا  رد  .دید  ار  ترضح  نآ  تبیغ ، نامز  رد  ناوت  یم  هلب ، تفگ : دیاب  باوج  رد  .خساپ   

يور رب  يدام ، يرصنع و  ندب  اب  ادخ ، تجح  ماما و  دیاب  هشیمه  هدش -  هتفرگ  تایاور  نآرق و  زا  هک  هعیـش -  هدیقع  ساسا  رب  . 1 
.دوب دهاوخ  یعیبط  يرما  مالسلا  هیلع  ماما  ندید  یضرف ، نینچ  اب   (1) .دشاب دوجوم  یکاخ  هرک 

(2) .دهن یم  ماگ  نانآ  ياه  شرف  رب  دور و  یم  هار  ناشرازاب  رد  دنک ، یم  دّدرت  مدرم  نیب  رد  ترضح  هک  میراد  یتایاور  . 2 

ریغ يرما  ترضح  نآ  هدهاشم  ساسا  نیا  رب 
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ص 178. ج 1 ، یفاک ، - 1
ص 161. هبیغلا ، ینامعن ، - 2
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هنوگ ود  هب  دناوت  یم  افخ  نیا  .دندش  یم  یفخم  مدرم  راظنا  زا  دیاب  دندوب ، تبیغ  هب  ریزگان  ترضح  نوچ  هلب ، .دوب  دهاوخن  يداع 
: دشاب

قافتا هک  تسا  یعیبط  يرما  تیؤر » ، » نایب نیا  قبط  .دنوش  یمن  هتخانش  یلو  دنوش ؛ یم  هدید  ترضح  ینعی ، تیـصخش ؛ يافخ  . 1
.دسانش یمن  ار  ترضح  هدننیب  یلو  دتفا ؛ یم  هداتفا و 

هدیقع نیا  قبط  .تسا  ناهنپ  ناگدید  زا  زین  ناشیا  فیرش  ندب  دوش و  یمن  هدید  ترـضح  سدقم  دوجو  ینعی ، صخـش ؛ يافخ  . 2
یلو دـنوشب ، فّرـشم  ترـضح  ندـید  هب  قفوم  یناسک  یحلاصم ، ساسا  رب  اسب  هچ  اریز  تسین ؛ نکمماـن  يرما  ترـضح  ندـید  زین 

رد ترضح  نآ  هک  میراد  تیاور  جح »  » هنیمز رد  صوصخ  هب  .دنسانشب  ار  راوگرزب  نآ  يردان  دراوم  رد  یتح  ای  دنسانشن  ار  ناشیا 
(1) .دنسانش یمن  یلو  دننیب ، یم  ار  ناشیا  مدرم  دنوش و  یم  رضاح  جح  مسوم 

.دنا هتفریذپ  ار  نآ  رصاعم  رّخأتم و  مّدقتم ، ياملع  زا  يرایسب  هک  تسا  ینخس  نیا  .دید  ناوت  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نیاربانب 
.تسا بلطم  نیا  دیؤم  زین  تسا -  تباث  نانآ  تناید  تقاثو و  هک  ناگرزب -  يوس  زا  هدش  لقن  تارطاخ 

تسا و ترضح  تخانـش  مدع  اب  هارمه  رادید  یهاگ  .دوش  یم  جراخ  يداع  یعیبط و  تلاح  زا  تاقالم  رادید و  تبیغ ، نارود  رد   
.تسا تخانش  اب  هارمه  حلاصم ، ساسا  رب  صاخ و  يا  هدع  يارب  یهاگ 

: تسا ینتفگ  عیقوت  اب  هطبار  رد   

بانج صاخ ، ریفس  نیرخآ  يارب  عیقوت  نیا  .مکی   

ص:55

ص 444. ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 1
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(1) .دیفم خیش  يارب  هن  تسا ؛ هدش  رداص  يرمس  دمحم  نب  یلع 

ار اهنآ  حیحـص  مایپ  دیجنـس و  مه  اب  ار  تایاور  هتـسد  ود  نیا  دـیاب  دراد ، دوجو  تیؤر  اـب  هطبار  رد  هک  یتاـیاور  هب  هجوت  اـب  .مّود   
: تفگ نینچ  ناوت  یم  تایاور  عمج  هسیاقم و  ماقم  رد  .تفایرد 

هدهاشم ظفل  زا  عیقوت »  » نتم رد  اریز  دشاب ؛ یم  ترضح  بناج  زا  هک  تسا  یسک  صاخ  ترافـس  تباین و  یفن  نایب  ماقم  رد  عیقوت   
بیان رمع  ياهزور  نیرخآ  رد  عیقوت  نیا  هکنیا  رب  هوالع  .دور  یم  راک  هب  تخانـش  اب  هارمه  تیؤر  يارب  ظـفل  نیا  هدـش و  هدافتـسا 

.دشن یفرعم  ترضح  فرط  زا  صاخ  بیان  ناونع  هب  یسک  رگید  ناشیا ، زا  سپ  تسا و  هدش  رداص  مراهچ 

نامز ماما  اب  نم  هک  دنک  اعدا  یسک  رگا  دیامرف : یم  فیرـش  عیقوت  نیا  رد  ترـضح  هک  تفایرد  ناوت  یم  هتکن  ود  نیا  هب  هجوت  اب   
وگغورد متـسه ، امـش  يارب  مایپ  ياراد  ناـشیا  فرط  زا  منک و  یم  هدـهاشم  ار  ناـشیا  مراد  هطبار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 

.تسا

: تسا هتکن  ود  دنک ، یم  دییأت  ار  تشادرب  نیا  هچنآ 

دـنیبن و ار  ترـضح  یـسک  رگا  (. هدـننز ارتفا  وگغورد و   ) يرتفم باّذـک و  دـنک : یم  هیکت  هملک  ود  هب  ترـضح  عیقوت  همادا  رد  . 1 
هب غورد  هب  ار  يزیچ  هک  تسا  ییاـج  رد  ارتـفا  تسا ؛ اـنعم  یب  ارتـفا » هژاو   » اـجنیا رد  .تسا  وـگغورد  و  باذـک » ، » ما هدـید  دـیوگب 
مه دـشاب ، هتـشاد  یناسر  مایپ  تباین و  ياعدا  سک  ره  هک  درک  هدافتـسا  نینچ  عیقوت »  » زا ناوت  یم  نیارباـنب  .دـهد  تبـسن  ترـضح 

.تسا هتسب  ارتفا  مه  هدوب و  وگغورد 
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ح 365. ص 395 ، هبیغلا ، یسوط ، - 1
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انعم سپ  .دندید  یمن  ار  ترضح  دارفا  هتفرگ و  یمن  تروص  زین  صاخ ) باّون  نارود   ) ارغص تبیغ  نارود  رد  ترضح  تیؤر » . » 2
ترـضح نخـس  نیا  هکلب  دنک ، حرطم  يدیدج  نخـس  تیؤر  مدع  اب  هطبار  رد  طقف  صاخ ، بیان  نیمراهچ  هب  ترـضح  هک  درادـن 

.دنک یم  نایب  ار  ندید  ِفرص  زا  رتارف  يزیچ 

.تسا نکمم  يرما  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  تیؤر  هک  تفایرد  یبوخ  هب  ناوت  یم  دش ، حرطم  هچنآ  زا   

هنوگ هب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تاقالم  تیؤر و  هلأسم  دیابن  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نانخـس ، نیا  يارو  رد  اما   
تاقالم ياعدا  هک  ار  یسک  ره  نخس  دیابن  زین  و  دنیبب ؛ دناوت  یم  دهاوخب ، تقو  ره  یسک ، ره  ار  ترـضح  ایوگ  هک  درک  حرطم  يا 

تاسدقم زا  بلط ، تصرف  وجدوس و  يا  هدع  اریز  تشاد ؛ دروم  نیا  رد  یصاخ  ّتیساّسح  يریگ و  عضوم  دیاب  .تفریذپ  دنک ، یم 
هعماج رد  يدایز  تافارحنا  ...و  مراد  هطبار  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  نم  هکنیا  نایب  اب  دـننک و  یم  هدافتـسا  ءوس  مدرم  كاپ  تاساسحا  و 

.دننک یم  فرحنم  حیحص  ریسم  زا  ار  مدرم  داجیا و 

( بسن يوسوم  رفعج  دیس   ) ارضخ هریزج  .ود 

؟ ریخ ای  دراد  تیعقاو  ارضخ  هریزج  ناتساد  ایآ  .شسرپ 

ناتساد نیا  اب  هطبار  رد  ییارگ ، عقاو  اب  هارمه  هدرپ ، یب  حیرص و  رصتخم ، یخـساپ  هئارا  میتسه ، نآ  لابند  هب  اجنیا  رد  هچنآ  .خساپ   
.تسا

دقن و هب  سپس  .میزادرپ  یم  تسا ، هدیـسر  ام  هب  یناسک  هچ  يوس  زا  ینامز و  هچ  زا  هکنیا  ناتـساد و  نیا  شیادیپ  بابـسا  هب  ادتبا   
.میروآ یم  يور  نآ  تّحص  مدع  تّحص و  یسررب 
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ارضخ هریزج  ناتساد  عبانم  یسررب 

: ددرگ یم  زاب  تسا -  هدش  لقن  صخش  ود  زا  هک  تیاکح -  ود  هب  هیضق  نیا  لصا    

لوا تیاکح   

: تسا هدرک  لقن  لبق ) لاس  دودح 900   ) ق _ . لاس 543 ه رد  ار  نآ  يرابنا  ییحی  نب  دمحم  نب  دمحا  نیدلا  لامک    

، ریزو رانک  رد  تفایض  نآ  رد  .مدوب  هریبه  نب  ییحی  مان  هب  يریزو  نامهم  دوب ، ناضمر  هام  اب  فداصم  هک  یبش  رد  دیوگ : یم  يو   
.تشاد رارق  يو  مارتحا  دروم  تخس  هک  دوب  هتسشن  يدرم 

روفو اجنآ  رد  هک  درب  يزبسرـس  ریازج  هب  ار  ام  تشونرـس  .متفر  اـیرد  هب  تراـجت  دـصق  هب  مردـپ  هارمه  یعمج  اـب  تفگ : درم  نآ   
« هکرابم  » رهـش نیا  مان  دـنتفگ : مدیـسرپ ؛ هقطنم  نآ  مدرم  زا  .درک  یعالطا  یب  راهظا  مدـش ، ایوج  ار  اجنآ  مان  ادـخان  زا  .دوب  تمعن 
ار دوخ  تاـیلام  هک  دوب  مزـال  میوش ، تراـجت  لوغـشم  میتـساوخ  اـم  .دراد  ماـن  رهاـط »  » نآ مکاـح  و  هرهاـظ »  » اـجنیا زکرم  تسا و 

لاؤس ام  دیاقع  زا  وا  میدیـسر ، وا  تمدخ  .دـش  یفرعم  ام  هب  ناطلـس  بیان  مینک ، تخادرپ  یـصخش  هچ  هب  میدرک : لاؤس  .میزادرپب 
نانآ لاوما  مامت  دومرف : درک و  یتالاؤس  ناناملـسم  زا  دنهدب و  هیزج  ینارـصن  يدوهی و  تفگ : بیان  .میدومن  یفرعم  ار  دوخ  درک ،

میدرک و رفـس  هقئار »  » رهـش هب  زور  تشه  زا  دـعب  .میدیـسر  ناطلـس  تمدـخ  میتفر و  هرهاظ »  » هب هکرابم »  » رهـش زا  .ددرگ  هرداصم 
یهلا ياه  تمعن  زا  راشرس  نیشن و  هعیش  اهرهش  نیا  مامت  .میتفر  سیطانع »  » مان هب  يرگید  رهش  هب  اجنآ  زا  و  مولظ »  » رهش هب  سپس 
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تاقالم ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  میتشاد  فقوت  لاس  کی  ام  .دـندوب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نادـنزرف  زا  مادـک ، ره  ریما  دوب و 
(1) .میتشگرب هیقب  دندنام و  ترضح  تاقالم  تهج  رفن  ود  طقف  ام  عمج  زا  .دشن  رّسیم  یلو  مینک ؛

مود تیاکح   

.تسا هدرک  لقن  شیپ ) لاس   700  ) ق _ . لاس 699 ه رد  ار  نآ  یناردنزام  لضاف  نب  یلع 

یکیدزن رد  يا  هقطنم  لها  اـم  دـنتفگ : ناـنآ  .مدرک  دروخرب  یناوراـک  اـب  هک  مدوب  سلدـنا  ياـه  هیرق  زا  یکی  رد  دـیوگ : یم  يو   
اجنآ رد  .مدیسر  اجنآ  هب  ات  مدومن  زاغآ  ار  رفس  .مدش  اجنآ  هب  رفس  قاتشم  مدینش ، ار  نایعیش  ریازج  مان  یتقو  .میتسه  نایعیش  ریازج 

.دسر یم  تسا –  ترضح  نآ  دالوا  نامز و  ماما  هب  قلعتم  هک  ارضخ - » هریزج   » زا هریزج  نیا  قازرا  هک  دش  نایب 

هب ات  مدـش  رفـسمه  وا  اب  .تخانـش  یم  ارم  هک  دوب  نانآ  هارمه  ییامیـس  شوخ  درمریپ  .دـش  دراو  قازرا  ياه  یتشکاـت  مدـش  رظتنم   
هطاحا ار  ارـضخ  هریزج  اه  بآ  نیا  تفگ : درمریپ  نآ  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  يدیفـس  ياه  بآ  دوخ  ریـسم  رد  .مسرب  دوخ  دوصقم 
مکحم ياهراوید  اب  راوتسا  هعلق  تفه  هب  ممـشچ  میتشذگ ، هک  اجنآ  زا  .ددرگ  هریزج  دراو  نمـشد  هک  دوش  یم  عنام  تسا و  هدومن 

هعمج زاـمن  رد  يا  هعمج  زور  رد  .میدـش  ارـضخ  هریزج  دراو  میتشذـگ ، هک  اـهنآ  زا  .دروخ  هدـش  هدیـشک  نامـسآ  هب  ياـه  جرب  و 
هللا لجع  نامز  ماما  ایآ  مدیسرپ : نیدلا  سمش  دّیـس  زا  زامن  زا  دعب  .مدومن  ادا  نیدلا  سمـش  دیـس  اب  ار  هعمج  زامن  مدرک و  تکرش 

رضاح دجسم  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

ص:59

ص 213. ج 53 ، راونالاراحب ، - 1
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.مشاب یم  ترضح  نآ  صاخ  بیان  نم  یلو  هن ، تفگ : دندوب ،

.هن تفگ : يا ؟ هدرک  هدهاشم  ار  ماما  امش  ایآ  مدیسرپ : وا  زا   

وا داد : باوج  تسیک ؟ درم  نیا  مدیـسرپ : دّیـس  زا  .مدرک  هدهاشم  ار  امیـس  شوخ  يدرم  متفر ، رهـش  نآ  جراخ  هب  سمـش  دّیـس  اب   
مور یم  هعمج  حبـص  ره  نم  .تسا  اـجنآ  رد  هّبق  تفگ : داد و  ناـشن  نم  هب  ار  یهوـک  دنتـسه و  هّبق  ناـمداخ  رگید  رفن  کـی  هارمه 

ار ماما  دوش  یم  ایآ  مدیسرپ : اجنآ  نامداخ  زا  هّبق و  تمـس  هب  متفر  .نک  ترایز  ار  ماما  ایب و  زین  وت  .منک  یم  ترایز  ار  ماما  اجنآ و 
! تسین نکمم  ماما  ندید  زگره  دنتفگ : درک ؟ هدهاشم  اجنیا 

ینآرق تسا و  هدش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  تفگ : دنتسین ؟ طبترم  مه  اب  نآرق  تایآ  یضعب  ارچ  مدیـسرپ : سمـش  دّیـس  زا  دعب   
.دنتسین طبترم  مه  اب  تایآ  یخرب  اذل  دندرک ؛ فذح  ار  تایآ  زا  یضعب  دندومن ، میظنت  رکبوبا  رمع و  هک 

: تفگ تسیچ ؟ ادص  رس و  نیا  مدیسرپ : سمـش  دّیـس  زا  .مدینـش  ییادص  رـس و  دجـسم  نوریب  زا  مدوب ، دجـسم  رد  يا  هعمج  زور   
رفن هدزیس  اهنیا  زا  .دنشاب  یم  ترضح  نآ  جرف  رظتنم  دنتـسه و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  زا  رفن  دصیـس  اهنیا 

.دنوش لماک  ترضح  نارای  هک  تسا  هدنام  یقاب  زونه 

هتـشاد ار  ترـضح  نآ  هدهاشم  ياعدا  مالـسلا ، هیلع  ماما  تبیغ  رد  سک  ره  هک  میراد  یتایاور  دـنا  لیاق  ام  دـیتاسا  مدیـسرپ : دـعب   
تبیغ رد  ار  ماما  دوش  یم  ایآ  مدیسرپ : وا  زا  دعب  .تسا  سابع  ینب  نارود  هب  طوبرم  نیا  تفگ : سمش  دّیـس  دینک ! شبیذکت  دشاب ،

نم متفگ : .هن  تفگ : دید ؟
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ار سمخ  ترضح  تفگ : سمش  دیس  مدیسرپ ، سمخ  زا  دعب  .يا  هدید  ار  ترضح  نآ  هبترم  ود  وت  تفگ : .متسه  اقآ  نیـصلخم  زا 
.تسین بجاو  نآ  تخادرپ  تسا و  هدومن  حابم  شنایعیش  رب 

(1) .دندنادرگرب مدوب ، هدش  ارضخ  هریزج  دراو  هک  یتشک  نامه  اب  ارم  .مدرگرب  نطو  هب  هک  داد  روتسد  نم  هب  سمش  دیس  سپس   

تیاکح ود  كرتشم  تاکن   

.دراد رارق  ایرد  نایم  يا  هریزج  رد  ترضح  نآ  نادنزرف  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تنوکس  لحم  . 1   

.دنشاب یم  دنزرف  رسمه و  ياراد  نونکا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  . 2 

رد تسا و  زبسرس  اوه و  بآ و  شوخ  رایـسب  دنک ، یم  یگدنز  نآ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  يا  هریزج  . 3 
.درادن ریظن  ایند  رگید  طاقن 

.درک هدهاشم  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ناوت  یم  هریزج ، نآ  رد  . 4 

.تسا یلاع  رایسب  ریازج  نآ  رد  مدرم  كولس  تیفیک  هافر و  یعامتجا ، مظن  . 5 

.دنشاب یم  لوهجم  صخش  ود  یناردنزام ،) لضاف  يرابنا و   ) ناتساد ود  ره  نالقان  . 6 

: تیاکح ود  نیا  هب  عجار  تایرظن 

.تسا یعقاو  ناتساد  نیا  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  كدنا  یهورگ  . 1 

، دنا هتفریذپ  ار  ناتساد  لصا  هک  یناسک  زا  یخرب  . 2 

ص:61

ص 159. ج 52 ، راونالاراحب ، - 1

تیودهم ثحابم  زا  يا  هدیزگ  www.Ghaemiyeh.comمیمش :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 99زکرم  هحفص 70 



(1) .دنا هداد  قیبطت  ادومرب » ثلثم   » اب ار  نآ 

دّمحم یلماع ، یضترم  رفعج  همالع  يرتشوش ، همالع  ینارهت ، گرزب  اقآ  اطغلا ، فشاک  رفعج  خیش  نوچ  یگرتس  نارگـشهوژپ  . 3 
يراذـگ هیاپ  ار  ناتـساد  لصا  هک  یتیاکح  ود  رب  درادـن و  تیعقاو  ارـضخ » هریزج   » ناتـساد هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  ...و  يدوبهب  رقاب 

.دنا هدرک  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ًالماک  ار  لقن  ود  نآ  .هدومن و  دراو  ینتم  یخیرات و  يدنس ، دّدعتم  تالاکشا  دنا ، هدرک 

: میزادرپ یم  اّزجم  تروص  هب  تسا ، دراو  تیاکح  ود  نیا  زا  کی  ره  هب  هک  یتالاکشا  یخرب  رکذ  هب  راصتخا ، هب  کنیا   

یناردنزام لضاف  نب  یلع  تیاکح  .کی 

: يدنس تالاکشا   

تسا و هتفاین  ربتعم  ياه  باتک  رد  ار  تیاکح  نیا  هک  هدرک  حیرصت  راونالاراحب  باتک  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  موحرم  . 1-1 
(2) .تسا هدرک  لقن  هناگادج  باب  کی  رد  لقتسم  تروص  هب  ار  نآ  ّتلع  نیمه  هب 

همحردواد نـبا  و  هللا ، هـمحر  یّلح  همـالع  نوـچمه  یناردــنزام ، لـضاف  نـب  یلع  رــصاعم  ناـگرزب  اـملع و  زا  کــی  چــیه  . 1-2 
: تسین جراخ  لاح  دنچ  زا  هیضق  نیا  .دنا  هدرواین  نایم  هب  شناتساد  وا و  زا  یمسا   (3) هللا

ص:62

.ارضخ هریزج  یعیفر ، رفعج  دیس  ادومرب ؛ ثلثم  نوماریپ  یقیقحت  ارضخ و  هریزج  راجن ، یجان  - 1
ص 169. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2

دوخ یلاجر  باـتک  فیلأـت  زا  يرمق  يرجه  لاس 707  رد  هک  تسا ، دواد  نبا  لاـجر  هب  فورعم  یلاـجر ، باـتک  بحاـص  يو  - 3
(. راد هقیرط  همجرت  تیعقاو ، ای  هناسفا  ارضخ ، هریزج  زا  لقن  هب   ) .تسا هدش  غراف 

تیودهم ثحابم  زا  يا  هدیزگ  www.Ghaemiyeh.comمیمش :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 99زکرم  هحفص 71 



نامز رد  ناتساد  نیا  هکنیا  ای  دنا و  هدینشن  ار  یناتساد  نینچ  ًالـصا  ای  دنا ؛ هدرک  یقلت  لطاب  غورد و  ار  وا  ناتـساد  يو  نارـصاعم  ای 
.تسا هدش  هتخاس  نانآ  زا  دعب  ياه 

ُرون یـضاق  رثا  نینمؤملا  سلاجم  باتک  دروخ ، یم  مشچ  هب  ناتـساد  نیا  يارب  هک  يذخأم  نیرت  یمیدـق  دوجوم ، عبانم  نایم  رد  . 3 
لاس 699 ه_ هب  طوبرم  ارضخ  هریزج  ناتساد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدیـسر  تداهـش  هب  ق  _ . لاـس 1019 ه رد  وا  .تسا  يرتشوش  هللا 

(1) .تسا .ق 

یم یفرعم  ناـیاپ  رد  هک  یعباـنم  هب  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع  هک  تسا  دراو  زین  يرگید  یتالاکـشا  يدنـس  رظن  زا  تـیاور  نـیا  رب   
.دننک هعجارم  ددرگ ،

: ینتم تالاکشا  . 2   

نآ فالخ  رب  يدایز  تایاور  درادن و  يراگزاس  ینید  تامّلسم  زا  يرایسب  اب  هک  هدش  هراشا  یبلاطم  هب  لضاف  نب  یلع  ناتـساد  رد   
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  بلاطم 

نآرق تایآ  یخرب  نایم  ارچ  دسرپ : یم  نیدلا  سمـش  دیـس  مان  هب  یـصخش  زا  یناردنزام  لضاف  تسا : هدـمآ  تیاور  نتم  رد  . 2-1
هدرک يروآ  عمج  رکبوبا )  ) لوا هفیلخ  هک  تسا  ینآرق  نیا  دهد : یم  خساپ  نیدلا  سمش  دیس  درادن ؟ دوجو  یقطنم  طابترا  میرک ،

مه اب  تایآ  زا  یـضعب  تهج  نیمه  هب  درکن ! لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نآرق  یلو  تسا ؛ هدومن  فذـح  ار  نآ  تایآ  یـضعب  و 
.دنرادن يراگزاس 

نیا یسک  رگا  دوش ، یم  هدهاشم  هک  هنوگ  نامه   

ص:63

ص 190. تیعقاو ، ای  هناسفا  ارضخ ، هریزج  یلماع ، یضترم  رفعج  - 1
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ّانا  » هیآ حیرـص  بجوم  هب  ینـس و  هعیـش و  عامجا  هب  بلطم  نیا  تسا ! هدـش  نآرق  فیرحت  هب  لئاق  دـنک ، لوبق  ار  تیاکح  تمـسق 
ظفح نتـشون و  هب  ناناملـسم  دایز  هّجوت  مامتها و  هتـشذگ ، اـهنیا  زا  .تسا  دودرم  لـطاب و   (1) «، نوظفاحل هل  ّانا  رکذـلا و  اـنلزن  نحن 

نآ میقتـسم  رظن  ریز  ملـس و  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  زا  نیملـسم ، نـیب  رد  نآ  عویـش  اـه و  هخـسن  ددـعت  نآرق و 
(2) .دیآ یم  باسح  هب  عنتمم  لاحم و  روما  زا  نآ ، فیرحت  لیدبت و  هک  دوب  يدح  ات  ترضح ،

زا يرایـسب  فالخ  رب  بلطم  نیا  .دـنک  یم  یفرعم  ارـضخ » هریزج   » ار ترـضح  نآ  تنوکـس  لـحم  ناـکم و  تیاـکح ، نتم  . 2-2 
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هب  همادا  رد  هک  تسا  تایاور 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .فلا   

(3) «. ترضح نآ  راکتمدخ  رگم  درادن ؛ عالطا  ترضح  نآ  تنوکس  ناکم  زا  یسک  »

: دیامرف یم  نینچمه  ترضح  نآ  .ب   

یمن ار  وا  مدرم  یلو  دـنک ؛ یم  ادـیپ  روضح  اج  همه  رد  یـسانشان  روط  هب  مدرم  نیب  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما   »
(4)« دیامرف یفرعم  صاوخ  هب  ار  دوخ  راگدرورپ ، نذا  اب  ترضح ، هکنآ  رگم  دنسانش ؛

نانمـشد ات  تسا  رادروخرب  یعافد  مکحم  ياـه  جرب  زا  راـصح و  تفه  ياراد  ارـضخ  هریزج  تسا : هدـمآ  تیاـکح  نتم  رد  . 2-3 
هریزج نآ  دراو  دنناوتن 
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هیآ 9. رجح ، - 1
یم نادنم  هقالع  هک  دراد ؛ یقیقد  ياه  ثحب  یضترم ، رفعج  هماّلع  هتشون  میرکلا  نآرقلا  لوح  هماه  قیاقح  باتک  هطبار  نیا  رد  - 2

.دننک هعجارم  نآ  هب  دنناوت 
ص 153. ج 52 ، راونالاراحب ، - 3
ص 154. ج 52 ، راونالاراحب ، - 4
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دوجو نآ  فارطا  رد  هک  يدیفـس -  ياه  بآ  هلیـسو  هب  هریزج  نآ  هک  تسا  لئاق  ارـضخ » هریزج   » ناتـساد نامرهق  یفرط  زا  .دنوش 
.ددرگ یم  تظفاحم  یبیغ ، يورین  اب  هارمه  دراد ،- 

ياه بآ  یبیغ و  يورین  اب  هک  يا  هریزج  اریز  درادن ؛ يراگزاس  مه  اب  راتفگ ، نیا  لیذ  ردص و  دوش ، یم  هدـهاشم  هک  هنوگ  نامه   
!؟ دراد ینانچ  نآ  ياه  جرب  مکحم و  راصح  تفه  هب  يزاین  هچ  رگید  ددرگ ؛ یم  تظفاحم  دیفس 

دیس اب  وگو  تفگ  رد  یلو  تسا ؛ نکمم  ریغ  مالـسلا  هیلع  ماما  تیؤر  تسا : هدش  لقن  هّبق »  » نامداخ لوق  زا  تیاکح  نتم  رد  . 2-4 
.دسانش یمن  ار  وا  یلو  دنیبب ، ار  ماما  دناوت  یم  صالخا  اب  نمؤم  ره  دیوگ : یم  وا  نیدلا ، سمش 

!؟ درک عمج  طورشم  ندید  تیؤر و  ندوب  نکمم  ریغ  نیب  ناوت  یم  هنوگچ   

رس نیا  دسرپ : یم  نیدلا  سمش  دّیس  زا  .دونش  یم  دجسم  نوریب  زا  يدایز  يادص  رـس و  ناتـساد  يوار  هعمج ، زور  کی  رد  . 2-5 
رفن هدزیـس  رظتنم  دنتـسه و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  ناراـی  زا  رفن  دصیـس  اـهنیا  دـیوگ : یم  وا  تسیچ ؟ ادـص  و 

.دنرگید

ات اهنآ  تایح  هک  میریذپب  میشاب و  لاح  ات  نانآ  تایح  رفن و  دصیس  نآ  رمع  ندوب  ینالوط  هب  لئاق  دیاب  میریذپب ، ار  بلطم  نیا  رگا 
هللا لجع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  طقف  رمع  لوط  لیالد  میرادن و  بلطم  نیا  رب  یلیلد  چیه  هتبلا  .دراد  همادا  ترـضح  روهظ  نامز 

.دشاب یم  ناربمایپ  زا  یخرب  فیرشلا و  هجرف  یلاعت 

لوـبق لـباق  زین  هیرظن  نیا  .تسین  بجاو  نآ  تخادرپ  تـسا و  لـالح  نایعیـش  ماـمت  رب  سمخ  تـسا : هدـمآ  ناتـساد  نـتم  رد  . 2-6
روهشم رظن  فالخ  نوچ  تسین ؛
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.درادن دوجو  نآ  رب  مه  یلیلد  تسا و  مالسا  ياهقف 

یـسربط یـضایب و  دیفم ، نوچ  یناگرزب ، ار  هیرظن  نیا  .دـنک  یم  تلالد  ترـضح  يارب  دالوا  رـسمه و  دوجو  رب  ناتـساد  نتم  . 2-7
هک میراد  نآ  فالخ  رب  یتایاور  نینچمه  .دنا  هدرک  در  دنس  رظن  زا  دننک ، یم  تباث  ترـضح  يارب  ار  دالوا  هک  یتایاور  هتفریذپن و 

: دوش یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب 

ات دنک ، یمن  توف  یماما  چیه  هک  تسا  تیاور  امـش  ناردپ  زا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هب  هزمح  نب  یلع  .فلا 
(1) «. مئاق زا  ریغ   » هک دیا  هدرک  دیق  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  .دنیبب  ار  دوخ  دنزرف  هکنیا 

يدنزرف وا  زا  سپ  هکنیا  رگم  تسین ، یماما  چیه  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  .ب   
دهاوـخن دــنزرف  ماـما  نآ  سپ  .دــیآ  یم  نوریب  ربـق  زا  وا  رب  مالــسلا  هـیلع  یلع  نـب  نیــسح  هـک  یماـما  زا  ریغ  تـسا ؛ نیــشناج ) )

(3) .درک عوجر  لصفم  ياه  باتک  هب  ناوت  یم  عوضوم ، نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  تهج   (2) «. تشاد

لضاف نب  یلع  تیاور  خیرات  یسررب   

لضاف نب  یلع  دزن  هب  دوخ  نانیمطا  يارب  تسا و  هدینش  یـصخش  زا  ار  ربخ  ق  _ . لاس 699 ه رد  هک  تسا  یعّدم  تیاکح  نیا  لقان 
.دونشب وا  زا  ار  ربخ  هطساو  نودب  ات  تسا  هتفر 

.تسا هدرک  تاقالم  لضاف  نب  یلع  اب  یلع  نب  لضف  هتفریذپ و  تروص  تاقالم  نیا  هک  مینک  یم  ضرف 

ص:66

ص 201. هیصولا ، تابثا  - 1
ص 130 و 131. همامالا ، لئالد  يربط ، ص 134 و 135 ؛ هبیغلا ، یسوط ، - 2

(. راد هقیرط  همجرت  ، ) تیعقاو ای  هناسفا  ارضخ  هریزج  - 3
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نامز رد  روکذم  هعقاو  نوچ  دشاب ؛ هتفرگ  تروص  ق  _ . مشـش ه نرق  نایاپ  دودح  رد  سلدـنا  هب  لضاف  نب  یلع  رفـس  دـیاب  نیاربانب 
(1) .تسا هدومن  لقن  نارگید  يارب  ار  هعقاو  نیا  لاس ، نیدنچ  تشذگ  اب  لومعم ، روط  هب  وا  تسا و  هدوب  لضاف  نب  یلع  لیصحت 

هدومن لقن  ینالوط  ینامز  هلـصاف  اب  هدرکن و  لقن  ار  تیاکح  نیا  تاقالم ، زا  سپ  یلع  نب  لضف  ارچ  تسا : حرطم  لاؤس  نیا  لاـح 
.دزاس دراو  همطل  تیاکح  نیا  رابتعا  رب  دناوت  یم  دوخ  نیا  تسا !؟

يرابنا تیاکح  .ود 

يدنس تالاکشا  . 1 

هدـننک خاسنتـسا  هـکلب  تـسا ؛ هدرکن  لـقن  ار  نآ   (2) يزاـعتلا باـتک  بحاـص  نوچ  تسا ؛ دانتـسا  هنوگ  ره  دـقاف  يراـبنا  ناتـساد   
.تسا هدینش  یسک  هچ  اجک و  زا  ار  ربخ  نیا  تسین  مولعم  ساسا  زا  هک  تسا  هدوزفا  يزاعتلا  باتک  نایاپ  رد  ار  نآ  یمولعمان 

.تسا هدـماین  نایم  هب  نانآ  زا  يرکذ  هعیـش ، یلاجر  ياه  باـتک  رد  دنتـسین و  هدـش  هتخانـش  دنـس ، رد  روکذـم  صاخـشا  نینچمه   
(3) .تسا هدوب  یحیسم  یصخش  وا  هک  تسا  هدش  نایب  طقف  .تسا  لوهجم  تسا ، ربخ  لقان  هک  یصخش 

ص:67

.یسابلک یبتجم  ارضخ ،» هریزج  هناسفا  یسررب   » ص 109 هرامش 2 ، راظتنا ، همانلصف  - 1
.تسا هدروآ  ص 106  ج5 ، هعیرذلا ، رد  ینارهت  گرزب  اقآ  موحرم  هک  تسا  يولع  نبدمحم  فیلأت  باتک  نیا  - 2

«. ارضخ هریزج  هناسفا  یسررب  ، » ص 165 ج 4 ، راظتنا ، همانلصف  .ر ك :  رتشیب  یسررب  يارب  - 3
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ینتم تالاکشا  . 2   

ترضح بیان  ترایز  هب  تنس ، لها  يدوهی و  دارفا  يدادعت  اب  یحیـسم  رجات  کی  هک  ددرگ  یم  هدافتـسا  روط  نیا  تیاکح  نتم  زا 
.دنوش یم  فّرشم  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  

يراختفا نینچ  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  قشاع  اوقت و  اب  ملاع  هعیـش و  ناملـسم  اهدـص  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 
.دنا هتشاد  یتداعس  نینچ  تعامج  نیا  یلو  دنا ؛ هدشن  لئان 

دننام  ) یمیدق ربتعم و  ییایفارغج  عبانم  رد  هک  هدش  هدرب  مان  ییاهرهش  زا  ناتـساد  نتم  رد  هکنیا : تسا ، هّجوت  لباق  هک  يرگید  هتکن 
؛ تسا هداتفین  ملق  زا  هداتفا  رود  ياهاتـسور  یماـسا  عبنم ، ود  نیا  رد  هک  یلاـح  رد  .تسا  هدـشن  هدرب  اـهنآ  زا  یماـن  نادـلبلا ) مجعم 

؟ دشاب هدشن  يرکذ  تمظع  نیا  اب  هریزج  زا  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 

یلو تفرگ ؛ هیزج  اراصن  دوهی و  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دنزرف  تسا : هدمآ  تیاکح  نتم  رد  هکنیا : رخآ  هتکن 
؟ دراد تقباطم  ّتنس  هریس و  مادک  اب  مکح  نیا  دیسرپ : ناتساد  نامرهق  زا  دیاب  .درک  هرداصم  ار  تنس  لها  لاوما 

زا لفاغ  دـنهد ؛ قیبطت   (2) ادومرب ثلثم  اب  ار  ارـضخ  هریزج  هک  دـنراد  شالت   (1)، ناگدنـسیون زا  یخرب  هک  تسا  ینتفگ  یناـیاپ  رد 
: هکنیا

ارضخ و هریزج  ناتساد  تّحص  رب  لیلد  دناوت  یمن  نآ ، تّحص  ضرف  رب  ادومرب ، ثلثم  دوجو  . 1 

ص:68

.ادومرب ثلثم  نوماریپ  یقیقحت  ارضخ و  هریزج  راجن ، یجان  - 1
عالضا اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  نآ  هدعاق  ادومرب و  ریازج  نآ  سأر  تسا و  ناتسلگنا  تارمعتسم  نیرت  یمیدق  زا  ادومرب ، ثلثم  - 2

(. هرامش 3 راظتنا ، همانلصف   ) .دشاب یم  اکییاماج  نکینیمود و  یتیئاه ، ابوک ، ياهروشک  نآ 
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.دشاب نآ  دوجو 

بآ لخاد  یتقو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نانمـشد  ياه  یتشک  هک  دوب  هدـش  ناـیب  ارـضخ  هریزج  تیاـکح  رد  . 2 
هّدع اهنت  دنا و  هتـشگ  زاب  تمالـس  هب  هتفر و  ادومرب  ثلثم  هب  يدایز  هّدع  یلو  دـندرگ ؛ یم  دوبان  دـنوش ، هریزج  فارطا  دیفـس  ياه 

.دنا هدش  لکشم  راچد  یکدنا 

سلطا سونایقا  رد  ادومرب  ثلثم  یلو  تسا ؛ عقاو  هنارتیدم  يایرد  رد  هدـش _  لقن  ناتـساد  رد  هک  ینیارق  رب  انب  ارـضخ _  هریزج  . 3 
.تسا

، دوش دراو  اجنآ  هب  یـسک  ره  هکنیا  لیبق  زا  یبلاطم  تسا و  نازاس  هناسفا  یبرغ و  ياه  هناسر  هتخاس  ادومرب ، ثلثم  ياـه  قاـفتا  . 4 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  یعقاو  هرهچ  اـب  اـهنیا  همه  دـنا ؛ هتـشگن  زاـب  دـنا و  هتفر  يداـیز  هّدـع  هکنیا  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا 
طبترم مالسلا  هیلع  فوئر  نامز  ماما  اب  ار  نآ  ناوت  یمن  دشاب ، هتشاد  دوجو  يا  هریزج  نینچ  هک  ضرف  رب  تسا ! راگزاسان  فیرـشلا 

.تسناد

هجیتن

ود ره  هک  دـش  تباـث  تفرگ و  رارق  یـسررب  دـقن و  دروم  هک  تسا  تیاـکح  ود  درک ، یم  تباـث  ار  ارـضخ  هریزج  دوـجو  هک  هچنآ 
(1) .تسا یتالاکشا  ياراد  یخیرات  ینتم و  يدنس ، ظاحل  زا  تیاکح 

ص:69

یـضترم رفعج  دّیـس  يرتشوش ، همالع  .فلا  دننک : هعجارم  لیذ  عبانم  اه و  باتک  هب  رتشیب  هعلاطم  تهج  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  - 1
یفیرحت ارضخ ، هریزج  يرظن ، اضرمالغ  .ب  .راد  هقیرط  لضفلاوبا  همجرت : تیعقاو ، ای  هناسفا  ارـضخ ، هریزج  ینیما ، میهاربا  یلماع ،

هناسفا یسررب  ،» راظتنا همانلصف  .د  .يرهپس  همجرت : دقن ، يوزارت  رد  ارضخ ، هریزج  یلماع ، یضترم  رفعج  دیـس  .ج  .هعیـش  خیرات  رد 
3 و 4. ، 2 ، 1 ياه   هرامش  یسابلک ، یبتجم  ارضخ ،» هریزج 
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( یهللا تیآ  یقت  دمحم  رتکد  ) رمع لوط  .هس 

؟ هن ای  تسه  هزادنا  نیا  ات  یناسنا  رمع  لوط  ناکما  یملع  ظاحل  هب  ایآ  .شسرپ 

ملع دنچ  هب  هجوت  اب  نکل  تسا ؛ یسررب  لباق  فلتخم  ياه  هبنج  زا  دراد و  زاین  يدایز  لیـصفت  هب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  هچرگ  .خساپ 
یم لاؤس  نیا  خـساپ  هب  راصتخا  هب  دـهد -  یم  لیکـشت  یکـشزپ  یتشادـهب و  مولع  رد  ار  یملع  ياه  شهوژپ  ساسا  هک  دـیدج  - 

هک دراد  يرت  عماج  یشهوژپ  دنیآرف  رتشیب و  تابـساحم  يزاس و  لدم  هب  زاین  تسا و  عوضوم  حرط  ًافرـص  خساپ  نیا  هتبلا  .میزادرپ 
خساپ هب  ات  تخادرپ  دهاوخ  یـصصخت  یملع  لفاحم  رد  نآ  دقن  حرط و  هب  هداد و  رارق  دوخ  یـشهوژپ  تیولوا  رد  ار  نآ  هدنـسیون 

.دبای تسد  اهنآ  رت  یمومع  رت و  عماج 

هب يژولویمدیپا  .دنهد  یم  لیکشت  یکشزپ  یتشادهب و  ياه  شهوژپ  رد  ار  یّمک  داینب  مه  اب  یتسیز  رامآ  يژولویمدیپا و  شناد  . 1
زا هدافتسا  يروآ و  عمج  یـساسا  ياه  هفلؤم  ناونع  هب  فیراعت  مامت  رد  یلو  (1) و(2) ؛ تسا هدش  فیرعت  نوگانوگ  ياه  تروص 

.دریگ یم  رب  رد  ار  اه  شیامزآ  مه  تادهاشم و  مه  يژولویمدـیپا  هدودـحم  .تسا  هتفرگ  رب  رد  ار  یهورگ  ای  یتیعمج و  ياه  هداد 
تمالـس و هب  هک  شناد  ياه  هبعـش  ریاس  عقاو  رد  هکلب  دوش ؛ یمن  دودحم  يژولویمدـیپا  هب  اهنت  يژولویمدـیپا  ياه  شهوژپ  لوصا 

یم لماش  ار  یسانش -  مدرم  یـسانش و  هعماج  یـسانش ، ناور  یتشادهب ، تامدخ  شهوژپ  هلمج ، زا  ددرگ -  یم  طوبرم  ناسنا  هافر 
.دوش

ص:70

 . Gordis L(1996). Epidemiology. W.B.Savnders, Philadegphia - 1
 . Last Jm (1995). A dictionary of Epidemiology. oxford University Press/New York - 2
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نرق هب  نآ  قـباوس  هک  دراد  ینـالوط  ًاتبـسن  يا  هچخیراـت  یملع  مظن  نیا  .دراد  صاـصتخا  اـقب » لـیلحت   » هب مـلع  ود  نـیا  زا  یـشخب 
کی زا  نامز  ملع  نیا  رد  رگید ، ترابع  هب  .دـنک  یم  هعلاطم  ار  یگدـنز  ياه  نامز  عیزوت  ملع  نیا  .ددرگ  یم  رب  يدـالیم  مهدـفه 
تدم نیا  لوط  دـیآ و  یم  باسح  هب  گرم  نآ  همتاخ  دـشاب ، دـلوت  دـماشیپ  نیا  رگا  لاح  .دوش  یم  یـسررب  نآ  همتاخ  ات  دـماشیپ 

نآ رد  هـــــک  ( Silt)=exp(-Ailt تروـــص هـــب  اــــقب  عـــیزوت  یــــضایر ، رظن  زا  .دریگ  یم  رارق  هعلاــــطم  عوــــضوم  رمع ) )
نامز اـت  تاـیح  لاـمتحا  يریـسفت ، تراـبع  هب  .دوش  یم  هئارا  دـشاب -  یم  ( t/0  ) هلــصاف رد  رطخ  لارگتنا   Ai(t)=Sotai(v)du)

ات یگدـنز  ناکما  ینعی ، تسا ؛ تبثم  لامتحا  نیا  هشیمه  دراد و  يا  هیامن  عباـت  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  روکذـم  لومرف  زا  یـصخشم 
یمن قـلطم  رفـص  هب  زگره  اـما  دوـش ؛ یم  رتـمک  لاـمتحا  نـیا  دـبای  شیازفا  رمع  هـچ  ره  هـتبلا  .دراد  دوـجو  یـصاخ  لاـس  ناـمز و 

یگلاس ًالثم 1200  ات  درف  کی  ياقب  لامتحا  هک  داد  ناـشن  یملع  تابـساحم  اـب  ناوت  یم  .تسا و  ریذـپ  هبـساحم  و  (1) و(2)   دسر
.دننک یگدنز  دنناوت  یم  نس  نیا  ات  نت  دنچ  هک  دومن  هدهاشم  تسا و  ردقچ 

ياهرایعم زا  صخاش  نیا  .دوش  یم  جارختـسا  رمع  لودـج  زا  هک  تسا  ییاه  صخاش  نیرت  مهم  زا  یکی  یگدـنز  دـیما  موهفم  . 2 
ییاه لاس  دادعت  طسوتم  صخشم ، نس  رد  یگدنز  دیما  .دیآ  یم  رامش  هب  فلتخم  عماوج  رد  یگتفای » هعسوت   » مهم

ص:71

Collet D (1994). Modelling Survfval Data in Medical Research. Chapman and Hall / - 1
 . London

 . Hosmer Dw/Lemeshow S (1999). Applred Survival Analysis. Wiley/New York - 2
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دیما دوش ، لامعا  وا  دروم  رد  رمع ، لودج  ریم  گرم و  ياه  نازیم  رگا  .درک  دـهاوخ  یگدـنز  صخـشم  نس  نآ  اب  يدرف  هک  تسا 
اب یگدـنز  دـیما  .دور  یم  راک  هب  ینـس  لماک  هدودـحم  رد  ددرگ و  یم  نییعت  گرم  رطخ  عبات  اـی  ریم  گرم و  تردـق  اـب  یگدـنز 

لاس و داتـشه  حطـس  هب  لاس  لهچ  زا  یتعنـص  ریغ  ياه  هعماج  زا  تسا و  هتفاـی  شیازفا  يریگ  مشچ  روط  هب  عماوج ، ییارگ  نردـم 
موهفم .دور  رتارف  مه  حطس  نیا  زا  رمع  طسوتم  هک  دراد  دوجو  مه  ناکما  نیا  (1) و (2) . تسا هدیسر  هتفای  هعسوت  عماوج  رد  رتشیب 

دنمورین يرازبا  ناونع  هب  یگدنز  دیما  .دوش  یم  هدید  رایسب  مه  لاس  دص  زا  زواجتم  ياهرمع  یعماوج ، نینچ  رد  هک  تسا  نیا  نآ 
یگتفای و هعـسوت  اب  هک  درک  رواب  ناوت  یم  بیترت ، نیدـب  .دور  یم  راک  هب  یتلاح  دـنچ  ای  یحطـس  دـنچ  رمع  لوادـج  اـب  هطبار  رد 
، طیحم رد  يداینب  تارییغت  یتشادهب و  ياه  یهاگآ  یملع و  شرتسگ  ثداوح و  زا  يریگشیپ  یگدنز و  هنحـص  رد  شناد ، دربراک 

.تسا نآ  رب  هاوگ  یملع  تایبرجت  دهاوش و  هک  نانچ  درک ؛ کمک  ناسنا  رمع  شیازفا  هب  ناوتب 

راـتخاس و هزادـنا ، هب  تبـسن  ار  یناـسنا  ياـه  تیعمج  هک  یـسانش - » تیعمج   » دـیدج شناد  زین  مـلع و  ود  نـیا  هـب  تیاـنع  اـب  . 3 
اب ود  نیا  تسا و  رادروخرب  تقو )  ) نامز و  متناوک )  ) تدش یساسا  هبنج  ود  زا  یتیعمج  دنیآرف  دنک و  یم  هعلاطم  اهنآ  مسیمانید 

ص:72

Pormar MKB, Machin D(1995): Svrival Analysis: a Practical Approach. - 1
 . Wiley/Chichester

Olshansky Sj, Carnes BA(1994). Demoyraphic Perspectives on human Senescence, - 2
 . Popvlation and Development Review 20/57-80
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  رمع  يزارد  هب  ینـالوط  يرمع  دوجو   _ (1) دنوش یم  هبـساحم  رمع  لودج  ياه  شور 
هاتوک ار  دوخ  رمع  یتشادهبریغ  ياهراتفر  اب  دوخ  هک  هدش  هدـیرفآ  ینالوط  يرمع  يارب  ناسنا  ًاساسا  .تسا  ریذـپ  ناکما  فیرـشلا 

هک دهد  یم  ناشن  تابـساحم  .درک  هدهاشم  ناوت  یم  راگیـس  هب  نایالتبم  دروم  رد  ار  یتشادهبریغ  راتفر  نیا  نشور  هنومن  .دنک  یم 
.دهاک یم  صخش  رمع  زا  هقیقد  طسوتم 14/5  روط  هب  راگیس  خن  ره  ندیشک 

.تسا توافتم  دارفا  رمع  دادعتسا  ساسا  نیا  رب  .داهن  مان  رمع » دادعتسا   » هب ناوت  یم  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  يرگید  هدیدپ  هوالع  هب 
زا هک  تسا  یتلهم  ياراد  هچرگ  رمع -  هدیدپ  دراد و  زین  كرحت  تردـق  یگدـنز  يارب  دوخ ، دادعتـسا  رد  سک  ره  لاح ، نیع  رد 

ریدقت هداد و  رارق  رـشب  رایتخا  رد  ار  رمع  ریبدت  گرزب  يادـخ  تسا و  ایوپ  هدوبن و  اتـسیا  هبنج  نیا  اما  دوش -  یم  ریبعت  لجا  هب  نآ 
.تسا هداهن  شیوخ  سدقا  تاذ  رد  ار  نآ 

ریدـقت هیاس  رد  ود  نیا  تسا و  یهلا  ياه  هدـیدپ  نیناوق و  هب  لماع  مه  لماک و  ملاع  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
تسا و امن  مامت  هدازآ  وا  هک  نآ  هژیو  هب  .تسا  هتشاد  هارمه  هب  ار  یتسیز  ملاس  یتسیز و  رید  هدروآ و  دیدپ  ار  يرطف  یگدنز  یهلا 

نآ دسر و  یم  دوخ  يالعا  دح  هب  ترـضح ، نآ  روهظ  تیمکاح و  نارود  رد  یگدنز  دـیما  هک  دـهد  یم  ناشن  رما  نیمه  هب  هّجوت 
یگدنز تالوضف  زا  دننارذگ و  یم  ار  دوخ  یعیبط  نس  ترضح 
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 . Timeus Im(2000): Demoyraphy. In Encyclopedia of Epidemiologic Methods. P296-300 - 1
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هدارا ربارب  رد  میلـست  اب  یتافانم  رما  نیا  لاـح ، نیع  رد  .تسا  هدوب  ترـضح  نآ  یتسیز  رید  رد  یمهم  لـماع  هتکن  نیا  دـنرود و  هب 
.درادن هتخاس -  ررقم  شترضح  يارب  ینالوط  رمع  هک  یهلا - 
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