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38دلج 1

39هراشا

41همدقم

41هراشا

42هبطخ

تسا یملع  ره  ضرغ  دح و  عوضوم و  رد  : لوا 42رما 

42هراشا

تابثا رد  هطساو  ، توبث رد  هطساو  ، ضورع رد  43هطساو 

نآ لئاسم  تاعوضوم  اب  تسا  دحتم  یملع  ره  44عوضوم 

عوضوم رب  دنوش  یم  لمح  هک  یضراوع  هناگ  هن  44ماسقا 

دنتسین یتاذ  مولع  ضراوع  رثکا  هک  فنصم  رب  46لاکشا 

لومحم ای  عوضومب  هن  تسا  ملع  نآ  ضرغب  مولع  47زیامت 

دراد ار  هعبرا  بسن  زا  یکی  رگید  ملع  اب  یملع  48ره 

لومحم ای  عوضومب  مولع  زیامت  ندوب  49لطاب 

دحاولا نم  الا  ردصی  دحاولا ال  50نوناق 

تسا ملع  تاعوضوم  عاونا  ددعتب  یملع  ره  ضرغ  51ددعت 

دشاب ضرغ  ریغب  مولع  زیامت  تسا  53نکمم 

تسین هعبرا  هلدا  صوصخ  لوصا  عوضوم  رد  54ثحب 

نآ عاونا  نودب  لوصا  ملع  عوضوم  ندوب  55لوهجم 

لوصا ملع  عوضوم  رد  يراصنا  خیش  موحرم  لوق  56در 

تسا ماع  ءالقع و  ءانب  لوصا  ملع  ثحب  57عوضوم 
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روهشم لوق  رب  فنصم  فیرعت  تیولوا  59هوجو 

لوصا ملع  عوضوم  زا  هیلمع  لوصا  60ندوب 

فنصم لوق  فیرعت  رب  61لاکشا 

تسا عضو  رد  : مود 62رما 

ظافلا عضو  يارب  هدش  هک  هناگ يا  هس  62یناعم 

تسین یتاذ  یناعم  رب  ظافلا  62تلالد 

مسق راهچ  رب  عضو  64میسقت 

صاخ هل  عوضوم  ماع و  عضو  رب  مالعا  ضعب  لاکشا  66باوج 

ماع هل  عوضوم  صاخ و  عضو  67ناکما 

عضو لثم  فورح  رد  هل  عوضوم  ندوب  ماع  68هلدا 

هیفرح یناعم  رد  لوصف  بحاص  لوق  69در 

تسین هیفرح  یناعم  ءزج  هینهذ  هروص  70روصت و 

یلک هناگ  هس  ماسقا  71رد 

نآ باوج  فرح و  مسا و  ندوب  فدارتم  72لاکشا 

فرح مسا و  لامعتسا  رد  عضاو  ندرک  72طرش 

ءاشنا ربخ و  يانعم  73داحتا 

دراد صخشتب  جایتحا  یجراخ  ای  ینهذ  75دوجو 

هیفرح هیمسا و  یناعم  76صخلم 

فرح مسا و  يانعم  داحتا  رب  فنصم  لوق  رب  77لاکشا 

نآ راتخم  هیفرح و  یناعم  رد  قیقحت  موس : 78رما 

78هراشا

امهنیب قرف  یلقع و  زاجم  يوغل و  زاجم  يانعم  79رد 

يوغل زاجم  هناگ  جنپ  تسیب  اه  هقالع  ددع  80رد 

صخش لثم و  فنص و  عون و  رد  ظفل  لامعتسا  مراهچ : 81رما 

81هراشا

یصخش رد  ظفل  لامعتسا  رد  هدراو  82لاکشا 
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ظفل رد  ظفل  لامعتسا  تالاکشا  83نایب 

هیضق ندوب  ءزج  ود  لاکشا  84باوج 

دهاوخ یمن  یکاح  ظفل  رد  ظفل  لامعتسا  هکنآ  85رد 

ار شدوخ  سفن  هیضق  مکح  ندش  لماش  86رد 

ار نآ  یصخش  عون و  هدارا  ظفل  86قالطا 

ظفل رد  ظفل  لامعتسا  رب  هناگجنپ  87تالاکشا 

دوخ یناعم  رب  ظفل  هناگ  هس  تالالد  مجنپ : 88رما 

88هراشا

هیقیدصت هن  تسا  هیروصت  یناعم  رب  ظافلا  90تلالد 

ظافلا تلالد  باب  رد  یسوط  ققحم  سیئرلا و  خیش  زا  91تیاکح 

تسا ملکتم  هدارا  عبات  ظافلا  هقیدصت  92تلالد 

تسا هیقیدصت  تلالد  هکنآ  ظافلا و  هل  عوضوم  رد  93قیقحت 

تسا ظافلا  تادرفم  تائیه و  تابکرم و  عضو  رد  مشش : 94رما 

94هراشا

نآ رد  لاکشا  ظافلا و  یعون  یصخش و  عضو  95رد 

نآ رد  لاکشا  ردابت و  يانعم  رد  متفه : 96رما 

96هراشا

تسا دارم  رد  کش  رد  هنیرقلا  مدع  هلاصا  هکنآ  ردابت و  97يانعم 

یعانص عیاش  لمح  یتاذ و  لمح  نیب  قرف  بلس و  هحص  مدع  99رد 

نآ مدع  بلس و  هحص  رد  100لاکشا 

نآ رد  لاکشا  نآ و  مدع  دارطا و  101رد 

ظفل يارب  هناگجنپ  تالاوحا  متشه : 103رما 

نآ مدع  هیعرش و  تقیقح  توبث  رد  مهن : 104رما 

104هراشا

یتاطاعم عضو  رب  تالاکشا  105رد 

یتاطاعم ینیعت و  ینییعت و  يانعم  106رد 
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نآ رد  لاکشا  هیعرش و  تقیقح  توبث  107رد 

هیوغل یناعم  رد  تادابع  ظافلا  لامعتسا  108رد 

هیعرش هیوغل و  یناعم  داحتا  لاکشا  109رد 

هیوغل یناعم  رد  تادابع  ظافلا  لامعتسا  رب  109لاکشا 

سدقم عراش  نامز  رد  هیعرش  تقیقح  توبث  111نایب 

نآ تیتبثم  اب  نیباحصتسا  112ضراعت 

معا حیحص و  مهد : 113رما 

معا ای  تسا  حیحص  يارب  عضو  هک  تادابع  ظافلا  رد  113فالتخا 

هیعرش تقیقح  مدع  لوق  رب  انب  عازن  114ریوصت 

ینالقاب لوق  عازن  115ریوصت 

ءاملع مامت  دزن  حیحص  يانعم  116داحتا 

دنشاب یم  هیفاضا  روما  زا  داسف  117حیحص و 

نیلوق ود  يارب  عماج  ردق  تسا  118مزال 

طیسب هچ  دشاب و  بکرم  هچ  یحیحص  عماج  رب  119لاکشا 

طیسب عماج  رب  انب  تئارب  نایرج  120مدع 

طیسب عماج  رب  تالاکشا  120رد 

یحیحص عماج  رب  دحاولا  نم  الا  ردصی  دحاولا ال  هدعاق  122رد 

نآ در  اهیمعا و  لوا  123عماج 

123هراشا

اهیمعا لوا  عماج  رب  هدراو  123تالاکشا 

نآ در  اهیمعا و  مود  124عماج 

تسا هیصخش  مالعا  عضو  نآ  هل  عوضوم  هک  اهیمعا  موس  126عماج 

تسا نیجاعم  عضو  نآ  هل  عوضوم  هک  اهیمعا  مراهچ  127عماج 

127هراشا

نیجاعم فالخب  تسا  ربتعم  هالص  رد  تایصوصخ  هکنآ  128رد 

تسا ریداقم  نازوا و  ریظن  هل  عوضوم  هک  اهیمعا  مجنپ  129عماج 
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نآ رد  قح  یمعا و  عماج  رد  130قیقحت 

تسا ماع  تادابع  ظافلا  رد  هل  عوضوم  عضو و  هکنآ  131رد 

یحیحص رب  انب  یتح  یظفل  قالطاب  کسمت  132زاوج 

یحیحص رب  انب  یتح  یماقم  قالطاب  کسمت  133زاوج 

دشاب نایب  ماقم  رد  الوم  هک  تسا  ییاج  رد  قالطاب  کسمت  134زاوج 

میشاب یمعا  ول  تسا و  تاعوضوم  حیحص  يور  رماوا  هکنآ  135رد 

یلامجا ملع  لالحنا  اهیمعا و  رب  لاکشا  ود  136باوج 

نآ رد  لاکشا  یمعا و  یحیحص و  نیب  137هرمث 

اهنآ در  اهیحیحص و  137هلدا 

ردابت اهیحیحص  لوا  137لیلد 

نآ دساف  عون  زا  ظفل  بلس  تحص  اهیحیحص  مود  138لیلد 

تسا اهنآ  زا  حیحص  راثآ  رابخا و  اهیحیحص  موس  138لیلد 

138هراشا

هقیقحلا هلاصا  دروم  اهیحیحص و  هلدا  140باوج 

نآ در  اهیحیحص و  مراهچ  140لیلد 

هریغ میسقت و  هحص  بلس و  هحص  ردابت و  زا  اهیمعا  141هلدا 

سمخلا یلع  مالسالا  ینب  هیاور  اهیمعا  رب  142لیلد 

نآ در  رابخاب و  اهیمعا  144کسمت 

دوش یمن  نآ  قلعتم  ندوب  لاحم  بجوم  رذنب  146رما 

دوش یمن  لوصا  ثحب  هرمث  نآ  لاثما  رذن و  هکنآ  147رد 

تسا تالماعم  یماسا  معا  حیحص و  148رد 

تالماعم قیداصم  رد  فرع  عرش و  149فالتخا 

سکعلاب ببسم و  رب  ببس  قالطاب  کسمت  150رد 

دوش یمن  لامجا  بجوم  حیحص  رد  تالماعم  ظافلا  152عضو 

دوش یم  یعرش  يانعم  رد  کش  افرع  عیب  يانعم  رد  153کش 

دشاب یم  یمدع  يدوجو و  طئارش  ءازجا و  زا  بکرم  153عوضوم 
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عوضوم قدص  رد  طیارش  ءازجا و  ندوب  155لیخد 

بحتسم رد  ای  بجاو  رد  ءایشا  ضعب  156بابحتسا 

تسا یحیحص  عوضوم  رد  لیخد  هک  یتایصوصخ  156رد 

نآ عوضوم  نییعت  تسا و  كارتشا  رد  مهدزای : 158رما 

158هراشا

تسا یظفل  كارتشا  ناکما  نایب  160رد 

یناعم ظافلا و  یهانت  مدع  161رد 

ینعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  مهدزاود : 162رما 

162هراشا

ینعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  عانتما  164هجو 

ینعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  زاوج  رد  ملاعم  بحاص  165در 

تسا عمج  هینثت و  زاجم  تقیقح و  166رد 

نآ در  نآرق و  رب  یناعم  داتفه  ای  تفه  168لاکشا 

نامزا مامت  رب  نآ  قابطنا  نآرق و  تمظع  رد  170رابخا 

ینعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  عوقو  171هلدا 

تسا قتشم  رد  ثحب  مهدزیس : 173رما 

173هراشا

تاذ اب  قتشم  داحتا  174عاونا 

دشاب یضرع  ای  دماج  ول  قتشم و  رد  عازن  176مومع 

اضیا یلوا  هریبک  هجوز  تمرح  رد  فنصم  رب  177لاکشا 

هریغص هریبک و  هجوز  رد  قتشم  ثحب  178هدئاف 

تسا یضقنم  تاذ  هک  نامز  مسا  رد  لاکشا  179رد 

قتشم ثحب  زا  رداصم  لاعفا و  181جورخ 

نییوحن فالخرب  نامز  رب  لعف  نتشادن  182تلالد 

هل عوضوم  رد  مسا  فرح و  ندوب  یلک  186رد 

تسا ینعم  ضراوع  زا  مسا  فرح و  رد  یلالقتسا  یلآ و  187دصق 
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ایلعف هکلم و  هفرح و  تاقتشم  يدابم  فالتخا  190رد 

قطن لاح  هن  تسا  سبلت  لاح  ، لاح زا  192دارم 

تسین قتشم  هلئسم  رد  196لصا 

هیموهفم تاهبش  رد  باحصتسا  نایرج  197مدع 

ادبملاب سبلت  نمیف  قتشم  ندوب  تقیقح  200هلدا 

نآ باوج  بلس و  هحص  رب  206لاکشا 

نآ باوج  ردابت و  زا  اهیمعا  209هلدا 

نیملاظلا يدهع  لانی  رابخا ال  اهیمعا  موس  210لیلد 

تسا تمسق  هس  رب  تاعوضوم  نیوانع  211فاصوا 

تماما بصنم  رب  ملاظ  نتشادن  216تقایل 

بکرم ای  تسا  طیسب  ایآ  قتشم  موهفم  217ثحب 

قتشم رد  نآ  قادصم  ای  یئیش  موهفم  ندوبن  218ربتعم 

قطنم رد  تسین  یقیقح  لصف  قطان  هکنآ  220رد 

یباراف خیش و  لوقب  عوضوم  تاذ  رب  یناونع  فصو  224نایب 

هدینادرگرب هیرورضب  ار  ایاضق  مامت  هک  لوصف  بحاص  225در 

تسا يرورض  قتشم  رد  یئیش  موهفم  نتفرگ  هکنآ  231رد 

دشاب ردصم  هکنآ  أدبم  قتشم و  نیب  233قرف 

هئدبم قتشم و  نیب  قرف  رد  لوصف  بحاص  236در 

تسا لومحم  عوضوم و  فالتخا  داحتا و  لمح  237كالم 

سدقا تاذ  رب  یهلا  تافص  240لمح 

تقیقح قدص  رد  تسا  مزال  أدبم  هب  قتشم  242سبلت 

تسا ینعم  یب  الا  تسا و  یفرع  یهلا  تاذ  رب  قتشم  245قدص 

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  تسا و  رماوا  رد  لوا : 249دصقم 

تسا رما  هدام  هب  قلعتم  هک  تسا  یئاهزیچ  رد  لوا  249لصف 

رما ظفل  یناعم  لوا : 249تهج 

249هراشا
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نآ قادصمب  رما  هدام  یناعم  251هابتشا 

رما هدام  یقیقح  يانعم  رد  ولع  رابتعا  هیناث : 256ههج 

بوجو رد  رما  هدام  ندوب  تقیقح  هلدا  هثلاث : 258ههج 

تسا هدارا  بلط و  رد  هعبار : 262ههج 

262هراشا

يرابتعا یجراخ و  ینهذب و  دوجوم  263میسقت 

اجراخ ءاشنا و  انعم و  هدارا  بلط و  يانعم  داحتا  265رد 

تاءاشنا رد  یعاود  فالتخا  268نایب 

لعف تافص  یهلا و  تاذ  تافص  نیب  269قرف 

نآ دسافم  یسفن و  مالک  يانعم  269رد 

هیئاشنا هلمج  هیزجت  مسق و  هن  رب  هیربخ  هلمج  270هیزجت 

اهنآ در  هرعاشا و  یسفن  مالک  272هلدا 

تسا ثداح  ملکت  تسا و  ملکتم  یلاعت  يادخ  هکنآ  رب  هلاد  275هیاور 

اهنآ داحتا  مدع  هدارا و  بلط و  يانعم  ندوب  فلتخم  278رد 

اهنآ رد  قح  هیئاشنا و  یناعم  رد  283قیقحت 

نآ رد  قح  هیربخ و  هلمج  يانعم  رد  285قیقحت 

نآ زا  لبق  هعفان  همدقم  ناگدنب و  لامعا  رد  ربج  290هلئسم 

یلعف ره  رب  هدارا  سفن  ندوب  يرایتخا  294هلدا 

لاعفا رب  هدارا  سفن  ندوب  يرایتخا  296كردم 

اهیربج مود  لوا و  هلدا  297در 

لامعا رد  ربج  تامزاول  ملظ و  يانعم  299در 

نآ در  تسین و  يرایتخا  هدارا  دنیوگ  یم  هک  یناسک  302لیلد 

تسا لاحم  حجرم  الب  حیجرت  دنیوگ  یم  هک  یناسک  304در 

دوش یمن  لامعا  رد  ربج  بجوم  یهلا  هیلزا  305هدارا 

ناگدنب لامعا  رد  ربج  بجوم  یهلا  یلزا  307ملع 

نآ دسافم  هضوفم و  ههبش  نایب  309رد 
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دنراد تلع  هب  جایتحا  ود  ره  ءاقب  دوجو و  رد  تانکمم  هکنآ  310رد 

نیرما نیب  رما  يارب  هناگجنپ  یناعم  312رد 

نیرما نیب  رما  يانعم  رد  یسلجم  موحرم  همالع  لوق  317مشش 

یسوط ققحم  موحرم  راعشاب  مایخ  يربج  راعشا  322در 

نآ باوج  تسکشب و  رس  دیسر و  اجنیا  ملق  فنصم  325لوق 

نآ هلدا  تسین و  ناسنا  یتاذ  تواقش  329تداعس و 

دش رکذ  هک  هچنآ  ریغب  اهیربج  دسافم  رب  هرشع  332هوجو 

تسا هدارا  بلط و  337رد 

340تسرهف

364دلج 2

باتک 364تاصخشم 

لوا دصقم  364همادا 

365هراشا

تسا رما  هغیص  هب  طوبرم  هک  هچنآ  مود : 367لصف 

367هراشا

اهنآ نایب  رما و  هغیص  یناعم  لوا : 367ثحب 

367هراشا

نآ رد  قیقحت  تسین و  رما  یناعم  ءزج  رما  هغیص  369یعاود 

تسا زاجم  هریغ  رد  بلط و  ءاشنا  رد  تقیقح  رما  370هغیص 

دشاب یم  یعاود  رب  اهنآ  فالتخا  مسق و  تفه  رب  یئاشنا  بلط  371میسقت 

دوش یمن  ینعم  ءزج  یعاود  هکنآ  ءاشنا و  يانعم  رد  قیقحت  : مود 372ثحب 

بلط ءاشنا و  يانعم  رد  هیربخ  لمج  لامعتسا  : موس 375ثحبم 

اهنآ رد  دراد و  بوجو  رد  هغیص  روهظ  هک  هدش  هتفگ  هک  یهوجو  مراهچ : 379ثحب 

تسا اهنآ  يانعم  یلصوت و  يدبعت و  بوجو  رد  : مجنپ 380ثحب 

380هراشا

نآ عوضوم  رد  رما  دصق  رب  هناگتشه  381تالاکشا 
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تسین نکمم  یلصوت  رما  تابثا  يارب  قالطاب  395کسمت 

تسین هکلم  مدع و  باب  نم  دییقت  397قالطا و 

هیعرش رماوا  مامت  ندوب  يدبعت  رب  هماع  هلدا  398در 

هجو هسب  یماقم  قالطا  یظفل و  قالطا  نیب  400قرف 

القع تسا  لاغتشا  بجوم  رماوا  ندوب  يدبعت  رد  401کش 

تسا تئارب  اقلطم  رثکا  لقا و  رد  403کش 

اعرش دشاب  نکمم  نآ  عفر  عضو و  تسا  یئاج  هیعرش  405تئارب 

ینیع ینییعت  یسفن  بوجو  رب  هک  تسا  لاد  هغیص  قالطا  : مشش 406ثحب 

406هراشا

اهنآ لباقم  ینیع و  بوجو  ینییعت و  بوجو  یسفن و  بوجو  نایب  407رد 

نآ لاوقا  هریغ و  ای  تسا  بوجو  بجوم  رظح  بیقع  رما  : متفه 408ثحب 

نآ هجو  تسین و  رارکت  هرم و  رب  تلالد  رما  هغیص  : متشه 410ثحب 

410هراشا

تسا اهنآ  لثم  ۀغیص  نآ  هکلب  تسین  تاقتشم  رد  لصا  413ردصم 

دارفا درف و  ای  تسا  تاعفد  هعفد و  رارکت  هرمب و  415دارم 

رماوا رد  تسین  نکمم  لاثتمالا  دعب  420لاثتما 

دناد یم  زیاج  ار  لاثتما  زا  دعب  لاثتما  هک  فنصم  لوق  421رد 

اهنآ هلدا  رد  یخارت و  روف و  رب  رما  ۀغیص  نتشادن  تلالد  : مهن 423ثحب 

423هراشا

هریغ هیداشرا و  رماوا  قرف  قابتسا و  تعراسم و  ۀیآ  نایب  425رد 

ددعت ای  تسا  بولطم  تدحو  رما  هغیص  زا  427بولطم 

نآ تاملک  يانعم  نایب  رماوا و  ءازجا  باب  : موس 428لصف 

428هراشا

تلالد هن  تسا  تیلع  ینعمب  ءازجا  باب  رد  430ءاضتقا 

هن ای  یعقاو  رما  طوقس  رب  دنراد  تیلع  ایآ  هیرارطضا  هیرهاظ و  431رماوا 

رارکت هرم و  ءازجا و  هلئسم  نیب  433قرف 
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القع تسا  دوخ  زا  يرجم  هیرارطضا  هیرهاظ و  هیعقاو و  435رماوا 

توبث ماقم  رد  دنراد  تروص  راهچ  هیعقاو  اب  هیرارطضا  439رماوا 

يرایتخا يرارطضا و  رییخت  رد  فنصم  رب  443لاکشا 

فالخ فشک  اب  تسا  یعقاو  فیلکت  طوقس  بجوم  هیبارطضا  444رماوا 

تسا یعقاو  فیلکت  طوقس  بجوم  تئارب  یماقم و  یظفل و  445قالطا 

هیبارطضا رماواب  یعقاو  فیلکت  طوقس  در  فنصم  لوق  446در 

اهنآ تموکح  تسا و  هیعقاو  زا  يزجم  هیرهاظ  رماوا  450هلدا 

الح اضقن و  تسین  یعقاو  زا  يزجم  يرهاظ  رما  451لاثتما 

ماکحا داضت  نایب  یعقاو و  يرهاظ و  تسا  مسق  ود  موکحم  452مکاح و 

هیعقاو رماوا  زا  تاراما  قرط و  ءازجا  رد  املع  هناگشش  454لاوقا 

اهنآ فالخ  فشک  رد  عقاو  زا  تاراما  قرط و  ندوب  يزجم  455در 

تابثا ماقم  رد  تاراما  قرط و  تیببس  هناگ  هس  458لاوقا 

تیببس هن  تسا  تیقیرط  باب  نم  تاراما  قرط و  460تیجح 

دنک یمن  فیلکت  طوقس  تاراما  تیببس  تیقیرط و  رد  462کش 

دوش یمن  ءاضق  بجوم  تاراما  تیببس  تیقیرط و  رد  465کش 

اقلطم تسین  يزجم  تاعوضوم  نودب  هیعرش  ماکحا  رد  فالخ  466فشک 

اقلطم تسین  يزجم  نآ  فالخ  فشک  اب  یعوضوم  هب  ای  یمکحب  467عطق 

تسین يزجم  عوضوم  ای  مکح  رد  یعطقب  دهتجم  يأر  468لدبت 

تسین ءاطخ  یعطق  فشک  رد  دلقم  دهتجم و  لمع  نیب  469قرف 

ناشکردم مامتا و  رصق و  تافخا و  رهج و  رد  472ءازجا 

دوش یمن  بیوصت  بجوم  تاراما  لوصا و  دراوم  یضعب  رد  ءازجاب  473لوق 

يزیجنت یلعف  یئاشنا  یئاضتقا  هبترم  راهچ  هب  ماکحا  474میسقت 

بجاو همدقم  475لصف 

475هراشا

ریغ تسا ال  یلوصا  ثحب  بجاو  ۀمدقم  بوجو  475ثحب 

ملاعملا بحاصل  افالخ  یظفل  هن  تسا  یلقع  ثحب  بجاو  همدقم  478ثحب 
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هن ای  ار  یعرش  بوجو  دنک  یم  كرد  لقع  ایآ  هک  تسنآ  یلقع  بوجو  زا  479دارم 

اهنآ نیب  قرف  هیجراخ و  هیلخاد و  همدقم  480میسقت 

نآ زا  باوج  هیلخاد و  همدقم  رد  481لاکشا 

لصف سنج و  تروص و  الویه و  نیب  482قرف 

تسا همدقم  بوجو  ثحب  زا  جراخ  هیلخاد  483همدقم 

نآ ناونع  ددعت  یهن و  رما و  عامتجا  هجو  484نایب 

يدییقت تهج  هن  تسا  یلیلعت  تهج  تیمدقم  485ناونع 

دعم عنام و  مدع  طرش و  یضتقمب و  هیجراخ  همدقم  488میسقت 

مادکره یناعم  هیداع و  هیعرش و  هیلقع و  هب  همدقم  489میسقت 

ملع بوجو و  همدقم  تحص و  همدقم  دوجو و  همدقم  هب  همدقم  491میسقت 

تلع ءازجا  رد  لاکشا  همدقم و  هرخؤمب و  همدقم  492میسقت 

تسا هیجیردت  تابجاو  میشاب  رخأتم  طرشب  لئاق  دیاب  امتح  هک  502يدراوم 

دنتسه یفاضا  اهنآ  هکنآ  طورشم و  قلطمب و  بجاو  506میسقت 

هدام هب  هن  ددرگرب  تئیه  هب  دیق  هک  تسنآ  هیبرع  دعاوق  508روهظ 

تئیه هب  هن  ددرگ  یمرب  هدام  هب  دیق  هک  يراصنا  خیش  موحرم  509هلدا 

تسا یلعف  ریغ  ماکحا  ضعب  هکنآ  طورشم و  بجاو  عوقو  516هلدا 

نیفلکم تبسن  طورشم  بجاو  ءاشنا  517هدئاف 

رایتخالا یفانی  رایتخالاب ال  عانتمالا  هدعاق  521يانعم 

تسا زاجم  ای  تقیقح  دوخ  يانعم  رد  قلطم  طورشم و  هبجاو  530قالطا 

اهنآ يانعم  زجنم و  قلعمب و  بجاو  531میسقت 

هر خیش  لوق  رب  طورشم  قلعم و  بجاو  يانعم  533داحتا 

قلعم بجاو  رد  لوصف  بحاص  رب  هیافک  534لاکشا 

نآ در  قلعم و  بجاو  رب  535لاکشا 

ماکحا مامت  رد  دارم  زا  دوش  یم  کفنم  538هدارا 

تسا مزال  رخأتم  طرش  هک  یئاهاج  قلعم و  بجاو  میمعت  544رد 

بجاو نامز  لبق  همدقم  بوجو  548هلدا 
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تسا هدام  هب  ای  تئیه  هب  دیق  عوجر  کش  553دراوم 

هر خیش  لوق  یلع  کش  ماقم  رد  هدام  هب  دیق  عوجر  موزل  555هلدا 

تسا لصفنم  ای  تسا  لصتم  دیق  ای  تئیه  ای  هدام  هب  دیق  560عوجر 

اهنآ يانعم  يریغ و  یسفنب و  بجاو  562میسقت 

دوش یم  میسقت  تمسق  هسب  ءیش  ره  هدئاف  567ضرغ و 

نآ رد  لصا  يریغ و  یسفن و  بجاو  رد  569کش 

یجراخ ءیش  هن  تسا  يرابتعا  رما  ءاشنا  572قلعتم 

يریغ یسفن و  بجاو  رد  کش  دراوم  یضعب  رد  طایتحا  575موزل 

درادن هسفن  یف  باقع  باوث و  بجاو  577همدقم 

اهنآ رد  قاقحتسا  هن  تسا  یلضفت  لامعا  578باوث 

اهنآ هجو  ودب  ثلث  تاراهط  لاکشا  زا  585ضقن 

اهنآ باوج  بجاو و  ودب  تاراهط  ندش  588يدابع 

دشاب رما  نودب  ول  همدقملا و  يذ  هب  لصوت  دصقب  تاراهط  ندش  590يدابع 

دنناد یم  لاثتما  رد  مزال  ار  تیمدقم  ناونع  هک  یناسک  591در 

خیش لوق  اقلطم و  همدقم  بوجوب  فنصم  لوق  نیب  596قرف 

اهنآ مارح  بجاو و  یبصغ و  نیمز  رد  ندش  دراو  597قرط 

هلصوم همدقم  بوجوب  لوصف  بحاص  لوق  601در 

بجاو همدقم  بوجو  زا  ضرغ  ءیش و  ره  یضرغ  602نایب 

نآ رد  لاوقا  تسین و  يرایتخا  هدارا  هک  فنصم  لوق  605در 

دوش یم  زیچ  هس  زا  یکی  هب  فیلکت  606طوقس 

اهنآ در  هلصوم و  همدقم  رد  لسلست  رود و  608لاکشا 

دشاب یم  همدقم  بوجو  رد  ضرغ  609ود 

هلصوم همدقم  رب  لوصف  بحاص  هلدا  610نایب 

لوصف بحاص  فنصم و  لوق  یلع  همدقم  بوجو  زا  613ضرغ 

هلصوم همدقم  رد  ار  لوصف  بحاص  هلدا  فنصم  614در 

دنک یمن  عون  ود  ار  همدقم  تیلصوم  616ناونع 
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لوصف بحاص  رب  هناگشش  تالاکشا  619نایب 

همدقم رد  هیدییقت  هیلیلعت و  تهج  نیب  621قرف 

هقف رد  هلصوم  ریغ  هلصوم و  همدقم  بوجو  624هرمث 

نآ در  ثحب و  هرمث  رب  خیش  موحرم  625لاکشا 

دنرادن ار  ءیش  نآ  مکح  نآ  تانراقم  ءیش و  627تامزالم 

اهنآ راثآ  یعبت و  یلصا و  هب  بجاو  628میسقت 

تابثا توبث و  ماقم  رد  یعبت  یلصا و  بجاو  632يانعم 

نآ بوجو  مدع  بجاو و  همدقم  بوجو  نیب  633هرمث 

هیلصوت تابجاو  رد  ترجا  ذخا  ندوب  636زیاج 

هیدبعت تابجاو  رد  ترجا  نتفرگ  لاکشا  637در 

نآ در  تسا و  یهن  رما و  عامتجا  بجاو  همدقم  639هرمث 

تسین یهن  رما و  عامتجا  همدقم  یلیلعت  ناونع  اب  هک  فنصم  640در 

نآ بوجو  ود  تئارب  همدقم و  بوجو  رد  لصا  642سیسات 

تسا يداشرا  بوجو  هکنآ  در  اعرش و  همدقم  بوجو  646هلدا 

يولوم هن  تسا  يداشرا  طئارش  ءازجا و  رد  رماوا  هکنآ  648نایب 

هریغ یعرش و  طرش  ببس و  رد  همدقم  بوجو  هلدا  649در 

نآ رد  رود  موزل  همدقم و  یعرش  بوجو  654در 

هورکم مارح و  همدقم  نودب  تسا  بحتسم  ، بحتسم 655همدقم 

نآ ءازجا  يانعم  هن و  ای  دنک  یم  دض  زا  یهن  ءاضتقا  ءیش  هب  658رما 

يرگید رب  نیدضلا  دحا  كرت  ندوب  همدقم  660نایب 

تسین يرگید  رب  همدقم  نیدض  زا  یکی  كرت  هکنآ  رب  لیلد  661هس 

يراسناوخ ققحم  زا  يرگید  رب  نیدض  دحا  كرت  ندوب  همدقم  رد  رود  662در 

رفن کی  زا  تسین  نکمم  نیدض  داجیا  رب  یضتقم  ود  663عامتجا 

تلع ءازجا  زا  عنام  مدع  يانعم  نیدض و  عنامت  يانعم  667رد 

تسین يرگید  رب  همدقم  نآ  دوجو  ای  نیدض  دحا  669كرت 

تالالد قلطمب  دنک  یمن  ماع  دض  زا  یهن  ءیش  هب  673رما 
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673هراشا

هن ای  دنک  یم  دض  زا  یهن  ءیش  هب  رما  ثحب  674هرمث 

ناب رما  نودب  تدابع  رد  لعف  ناحجر  675هیافک 

رخاتم طرش  اب  نیدضب  رما  ود  بترت  677نایب 

الح اضقن و  لیلد  راهچ  هب  بترت  زا  فنصم  در  678باوج 

نآ باوج  دشاب و  یم  تسا  لاحم  هک  نیدض  بلط  بجوم  یبترت  680رما 

فنصم زا  هجو  ودب  تسا  تایفرع  رد  هک  یبترت  رما  686باوج 

نآ باوج  باقع و  ودب  یبترت  رما  رد  فنصم  687لاکشا 

نآ لاکشا  در  هلازا و  هالص و  لثم  رد  بترت  نودب  نیدضب  رما  689ود 

نآ عوقوب  ماقم  رد  تسا  مزال  یبترت  رما  ناکما  رب  691انب 

اهنآ ماکحا  محازت و  ضراعت و  باب  نیب  قرف  بترت و  692تاهیبنت 

هن ای  تسا  زیاج  طرش  ءافتناب  ملع  اب  رمآ  697رما 

( جع ) رصع ماما  روهظ  ات  هدرکن  ادیپ  تیلعف  هک  هیعرش  699ماکحا 

هن ای  دوش  یم  ماکحا  زا  یمکح  بجوم  بوجو  706خسن 

مسق راهچ  هب  نآ  توبث  ماقم  يرییخت و  بوجو  709رد 

يرییخت بوجو  رد  تسا  هب  رومام  یتاذ  عماج  هک  فنصم  712در 

تسین نکمم  یلالقتسا  رثکا  لقا و  نیب  717رییخت 

نآ قیقحت  یئافک و  بجاو  718رد 

تسا مسق  دنچ  دشاب  یم  بجاو  رد  هک  719ینامز 

دراوم یضعب  رگم  تسین  ءادا  عبات  721ءاضق 

نآ هناگ  هس  ماسقا  هن و  ای  تسا  رمآ  رماب  723رما 

سیسأت ای  تسا  دیکأت  ایناث  ءیش  هب  724رما 

726تسرهف

753دلج 3

باتک 753تاصخشم 

مود دصقم  753همادا 
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754هراشا

تسا ربتعم  نآ  رد  هک  هچنآ  یهن و  ةدام  هغیص و  756رد 

لعف كرت  هن  تسا  لعف  یهن  قلعتم  هکنآ  757رد 

دوش یم  ریوصت  مسق  هس  یهن  760قلعتم 

نآ رد  لاوقا  یهن و  رما و  عامتجا  زاوج  761رد 

تادابع رد  یهن  یهن و  رما و  عامتجا  نیب  762قرف 

762هراشا

ماقم رد  لوصف  بحاص  موحرم  لوق  764در 

ریغ تسا ال  ضرغ  مولع  لئاسم و  مامت  نیب  766قرف 

هریغ هن  تسا  یلوصا  ثحب  یهن  رما و  عامتجا  767ثحب 

یهن رما و  عامتجا  رد  مالعا  ضعب  769در 

یفرع هن  یظفل و  هن  تسا  یلقع  عامتجا  770ثحب 

دریگ یم  ار  بجاو  مارح و  ماسقا  مامت  عامتجا  771ثحب 

تسا یلقع  ثحب  نوچ  درادن  مزال  هحودنم  عامتجا  773ثحب 

تسین دشاب  دارفا  ای  عیابط و  ماکحا  قلعتم  رب  ینتبم  عامتجا  774ثحب 

تسین نکمم  عامتجا  دشاب  دارفا  ماکحا  قلعتم  رگا  هک  تسنآ  777قح 

ضراعت باب  هن  تسا  محازت  باب  عامتجا  778باب 

اهنآ نیب  قرف  محازت و  ضراعت و  باب  779تایصوصخ 

اهنآ نیب  قرف  محازت و  ضراعت و  باب  تابثا  781نایب 

عامتجا زاوج  یلع  ءانب  یهن  رما و  عمجمب  رما  784طوقس 

ماقم رد  رصقم  نودب  رصاق  لهاج  لمع  ندوب  785حیحص 

هن ای  تسا  دسافم  حلاصمب و  ملع  عبات  هیعرش  786ماکحا 

نآ یعرش  رما  رصاق و  لهاج  لمع  تحص  788كردم 

تسا یلعف  مکح  رد  ماکحا  محازت  ضراعت و  هک  تسنآ  790قح 

عامتجا عانتما  يارب  دنک  یم  نایب  فنصم  هک  792یتامدقم 

يزیجنت یلعف  یئاشنا  یئاضتقا  ماکحا  هعبرا  بتارم  793نایب 
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تاناونع هن  تسا  هیجراخ  تانونعم  يور  هیعرش  796ماکحا 

دوش یمن  یجراخ  نونعم  ددعت  بجوم  هفلتخم  نیوانع  797ددعت 

یصخش دحاو  رد  هیجراخ  هفلتخم  نیوانع  رد  فنصم  798در 

درادن تیهام  ای  دوجولا  هلاصا  رب  فقوت  عامتجا  799باب 

جراخ رد  تروص  الویه و  لصف و  سنج و  نیب  802قرف 

دوش یمن  یهن  رما و  دروم  یصخش  دحاو  هک  اهیعانتما  803كردم 

یصخش دحاو  رد  یهن  رما و  عامتجا  نیزوجم  لیلد  806در 

تسا تعیبط  همدقم  درف  هک  نیناوق  بحاص  موحرم  لوق  807در 

هورکم تادابع  لثم  یهن  رما و  عامتجا  نیزوجم  808هلدا 

808هراشا

عامتجا نیزوجم  زا  یلح  یضقن و  810باوج 

دوش یم  تمسق  هس  هورکم  811تادابع 

811هراشا

اباوث لقا  اهنوک  مامح و  رد  هالص  ندوب  816هورکم 

تسین يرگید  تبسن  هب  هورکم  تسا  فلتخم  اهنآ  باوث  هک  818یتادابع 

تسین اباوث  لقا  هورکم  تدابع  821ره 

اهنآ در  افرع و  یهن  رما و  عامتجا  نیزوجم  824هلدا 

دنا هدش  یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  لیصفتب  لئاق  هک  یناسک  826در 

هن ای  دراد  یهن  رما و  ایآ  یبصغ  نیمز  رد  827رارطضا 

یهن هن  دراد  یعرش  رما  هن  رایتخا  ءوسب  یبصغ  راد  زا  829جورخ 

جورخ یعرش  بوجو  زا  لوصف  بحاص  موحرم  830باوج 

اهنآ در  جورخ و  یعرش  بوجو  رب  خیش  موحرم  لیلد  831ود 

تسا تاجن  يارب  رمخ  برش  لثم  یبصغ  راد  زا  834جورخ 

دشاب رصحنم  دشابن و  رایتخا  ءوسب  هک  دراد  یعرش  رما  یئاج  رد  836جورخ 

تسا رودقم  هطساولا  عم  هیعرش  فیلاکت  هکنآ  837نایب 

همدقم باب  نم  دراد  یعرش  بوجو  جورخ  هک  خیش  لوق  841در 
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تسا تیصعم  اب  یعرش  هب  رومأم  جورخ  هک  لوصف  بحاص  لوق  843در 

اعرش تسا  هنع  یهنم  رومام و  یبصغ  راد  زا  جورخ  هکنآ  هب  لوق  845در 

رایتخالاب عانتمالا  هدعاق  هب  هدومن  لالدتسا  هک  یناسک  لوق  847در 

نآ مدع  عامتجا و  زاوج  رب  انب  یبصغ  راد  رد  هالص  850تحص 

اهنآ محازت  نیلیلد و  ضراعت  852تایصوصخ 

عانتما رب  انب  یبصغ  راد  رد  یسان  ای  لهاج  هالص  854تحص 

اهنآ در  رما و  رب  یهن  حیجرت  856دراوم 

دراد هدسفم  بجاو  كرت  هکنآ  رد  نیناوق  بحاص  860در 

تسین بجاو  لعف  ره  رب  مدقم  یمارح  ره  862كرت 

رما لعف  رب  تسا  مدقم  یهن  هکنآ  ءارقتسا  864در 

دنک هالص  كرت  تسا  بجاو  هک  ضئاح  راهظتسا  مایا  865كردم 

نآ رد  هدراو  تیاور  نیهبتشم و  نیئانا  هب  ءوضو  866هجو 

عامتجا رد  دشاب  یم  تهج  ناونع و  ددعت  لثم  تافاضا  868ددعت 

هن ای  تسا  داسف  بجوم  ءیش  زا  یهن  869باب 

دوش یم  یهن  عاونا  مامت  لماش  تسا و  یلقع  ثحب  870نیا 

نآ رد  لاکشا  یتاذ و  ریغ  یتاذب و  تدابع  874میسقت 

دشاب داسف  تحص و  لباق  هک  تسا  یئاهزیچ  ثحب  877لحم 

ملکتم هیقف و  رذن  تحص  يانعم  881فالتخا 

؟ هن ای  تالماعم  تادابع و  رد  دنداد  یعرش  لعج  داسف  883تحص و 

دوش یم  ریوصت  مسق  جنپ  تادابع  رد  885قلعتم 

تسا داسف  بجوم  هک  تادابع  رد  890كردم 

تسین داسف  بجوم  هک  تالماعم  رد  یهن  894كردم 

تسا هلماعم  داسف  بجوم  نمثم  ای  نمث  زا  895یهن 

تسا هلماعم  داسف  بجوم  یهن  هک  هدش  کسمت  هک  یتیاور  898رد 

دنک یم  هلماعم  تحص  رب  تلالد  یهن  هک  هفینح  یبا  899لوق 

تسا نآ  ماسقا  میهافم و  رد  موس  900دصقم 
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900هراشا

تسا هماع  هنیرق  هب  ای  عضوب و  ای  هریغ  طرش و  موهفم  903تابثا 

درادن اهنآ  نودب  دراد و  موهفم  طرش  راهچ  اب  هیطرش  905هیضق 

نآ موهفم  يارب  طرش  قالطاب  کسمت  907در 

درادن دییقت  قالطا و  تسا  یئزج  طرش  فرح  911يانعم 

تسا خنس  ود  نآ  هدام  يانعم  قالطا  اب  طرش  يانعم  914قالطا 

درادن موهفم  طرش  هک  یضترم  دیس  موحرم  كردم  917در 

درادن موهفم  طرش  دنیوگ  یم  هک  یناسک  مود  لوا و  كردم  920در 

مکح صخش  هن  تسا  مکح  خنس  ءافتنا  موهفم  زا  921دارم 

روذن فاقوا و  ایاصو و  موهفم  رد  یناث  دیهش  موحرم  لوق  923در 

دوش یم  هیجوت  فرصت و  مسق  راهچ  هب  طرش  ددعت  929نایب 

نآ در  دحاولا و  نم  الا  ردصی  دحاولا ال  نوناق  931نایب 

طرش ددعت  رد  ءازج  رد  ای  طرش و  رد  ای  فرصت  موزل  932نایب 

تارثؤم ای  دنتافرعم و  ایآ  هیعرش  941بابسا 

هریغ هیعرش و  بابسا  رد  نیققحملا  رخف  موحرم  لوق  942در 

نآ داحتا  طرش و  فالتخا  رد  یلح  سیردا و  نبا  موحرم  لوق  943در 

اهنآ هلدا  در  درادن و  موهفم  946فصو 

دراد موهفم  فصو  هک  یئاهب  خیش  موحرم  لوق  948در 

دنراد ار  هعبرا  تبسن  زا  یکی  فوصوم  949فصو و 

؟ هن ای  دراد  موهفم  رب  تلالد  عوضوم  ای  مکح  952تیاغ 

هن ای  تسا  اّیغم  رد  لخاد  تیاغ  954ایآ 

نآ زا  هفینح  یبا  باوج  تسا و  موهفم  رب  لاد  955ءانثتسا 

نآ تالاکشا  در  تسا و  موهفم  رب  لاد  دیحوت  957هملک 

تسا لب  امنا و  هملک  موهفم  رب  لاد  تاملک  959زا 

درادن موهفم  رب  تلالد  بقل  963ددع و 

صاخلا ماعلا و  یف  عبارلا  965دصقملا 
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965هراشا

تسا یلدب  هعومجم و  یقارغتسا و  ماع  هناگ  هس  ماسقا  967رد 

نیعنام در  تسا و  تجح  هدروخ  صیصخت  هک  974یماع 

هیدج ریغ  هیدج و  هیقیدصت  هیریوصت و  دنراد  تلالد  هس  976ظافلا 

نآ لامجا  دنک  یمن  ماعب  تیارس  لمجم  لصفنم  980صاخ 

نیزوجم در  تسین و  زیاج  هیقادصم  ههبش  رد  ماعب  983کسمت 

تسا زیاج  یبل  هیقادصم  ههبش  رد  ماعب  985کسمت 

ماع درف  تابثا  یشرق و  مدع  لثم  یلزا  مدع  باحصتسا  990نایب 

نآ باوج  یلزا و  مدع  باحصتسا  رب  991لاکشا 

نآ باوج  تاقیملا و  لبق  مارحا  رذن  تحص  رد  ماعب  993کسمت 

تسا حیحص  تاقیم  زا  لبق  مارحا  رفس و  رد  رذن  هزور  قیرط  هس  995رب 

تسین زیاج  صصخم  صحف  زا  لبق  ماعب  999کسمت 

كردم بسحب  نآ  فالتخا  صصخم و  زا  صحف  1000رادقم 

هن ای  دوش  یم  نیبئاغ  لماش  ایآ  هیهافش  1004تاباطخ 

یعاقیا بلط  يارب  ندش  عضو  هریغ  ینمت و  ماهفتسا و  ءادن و  1008تاودا 

رابخا باتک و  تاباطخ  تامومع  رب  تسا  لاد  هک  ینئارق  1010رد 

نآ در  نیمودعم و  رب  هیهافش  تاباطخ  مومع  1014هرمث 

1014هراشا

تاباطخ مومع  لوا  1014هرمث 

نیدوجوم اب  نیمودعم  كارتشا  هجو  نآ و  در  تاباطخ و  مومع  مود  1015هرمث 

هن ای  ار  نآ  دهد  یم  صیصخت  ایآ  دیآ  یم  ماع  بقع  هک  1019يریمض 

موهفم عاونا  فلاخم و  موهفمب  ماع  1023صیصخت 

قالطا عضو و  تهج  زا  صاخ  ماع و  1026ضراعت 

اهنآ مامتب  ای  ددرگ  یمرب  هریخا  هب  تالمج  بقع  1027ءانثتسا 

دحتم ای  تسا  ددعتم  ای  هنم  ینثتسم  1028ءانثتسا و 

نآ هلدا  دحاو و  ربخب  باتک  1030صیصخت 
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دحاو ربخب  باتک  صیصخت  تسین  زئاج  هکنآ  رب  لیلد  راهچ  1033در 

سکعلاب ای  دشاب  خسان  ماع  تسا  نکمم  دنفلتخم  هک  یصاخ  1035ماع و 

خسن طرش  هیعرش و  ماکحا  رد  خسن  1039يانعم 

هیعرش ماکحا  رد  خسن  نیعنام  هلدا  1041در 

تاینیوکت رد  تایعیرشت و  رد  خسن  1042يانعم 

اهنآ تمسق  هس  ءادب و  ردق و  ءاضق و  1044رابخا 

صاخ ماع و  رد  خسن  صیصخت و  نیب  1048هرمث 

نیبملا لمجملا و  دیقملا و  قلطملا و  یف  سماخلا  1049دصقملا 

1049هراشا

اهنآ رد  هعبرا  تارابتعا  زا  یکی  سانجا و  هل  عوضوم  1051رد 

نآرب ینعم  تشه  مال و  فلاب و  فرعم  درفم  1053رد 

تسا تنیز  يارب  اقلطم  مال  فلا و  هکنآ  1055رد 

1055هراشا

تسا تنیز  يارب  اقلطم  مال  فلا و  هک  فنصم  1058در 

قلطم رب  تسا  لاد  هک  هرکن  هناگراهچ  1059ماسقا 

دراد همدقم  هسب  جایتحا  یمالک  ره  1063قالطا 

بطاخت نقیتم  ردق  همدقم  رد  فنصم  1065در 

دشاب لمجم  یتهج  زا  تسا  نکمم  قلطم  1071ظفل 

دشاب یم  نیقفاوتم  ای  نییفانتم و  ای  دیقم  1072قلطم و 

دوش یمن  دیقم  رب  قلطم  لمح  تابحتسم  1075رد 

یفنم ای  دنشاب  تبثم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دیقم  قلطم و  1077لمح 

یعضو مکح  ای  یفیلکت  مکح  نیب  تسین  یقرف  دیقم  رب  قلطم  1078لمح 

یباعیتسا ای  دراد  یلدب  مومع  ءاضتقا  تاقوا  یضعب  تمکح  1079تامدقم 

اهنآ يانعم  نیبم و  لمجم و  رد  1081لصف 

1081هراشا

نآ رد  لاکشا  دنشاب و  یم  یفاضا  روما  نیبم  1082لمجم و 
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باتک كرادم  1084ناونع 

1084هراشا

هدش پاچ  هک  فلؤم  1085تافیلات 

بلاطم 1086تسرهف 

1099دلج 4

باتک 1099تاصخشم 

1099هراشا

نآ لوا  باتک و  هبطخ  1102رد 

دبع یلوم و  نیب  تسا  تجح  هک  القع  ای  اعرش  هربتعم  تاراما  نایب  رد  مشش  1103دصقم 

1103هراشا

دادسنا هناگراهچ  تامدقم  1105رصتخم 

کش نظ و  عطق و  میسقت  رد  خیش  موحرم  رب  هدراو  1107تالاکشا 

ناشیا میسقت  رد  قیقحت  خیش و  موحرم  رب  تالاکشا  1109رد 

عطق ماکحا  ضعب  1111رد 

تسا يرطف  ای  ءالقع  ءانب  ای  یلقع  موزل  ایآ  هک  تسا  عطق  تعباتم  موزل  رد  لوا  1111رما 

1111هراشا

دراد یعیرشت  هن  ینیوکت و  لعج  هن  تسا  یتاذ  عطق  1114تیجح 

اداقتعا ای  اتقیقح و  تسا  نیدض  عامتجا  بجوم  ای  عطق  زا  1115عنم 

نآ باقع  يرجت و  رد  هناگشش  لاوقا  مود  1118رما 

1118هراشا

نآ لعف  نودب  دراد  باقع  يرجتم  هکنآ  1120كردم 

تسا فلکم  يرایتخا  ریغ  دشاب  عوطقم  هک  هب  يرجتم  1124لعف 

نآ رد  قح  ءایشا و  حبق  نسح و  رد  هثالث  1126لاوقا 

نآ رد  قح  يرجت و  لعف  تمرح  رابخا  نیب  1130عمج 

لعف رب  هن  تسا  يرجت  مزع  دصق و  رب  باقع  باوج  يرجت  باقع  رب  1131لاکشا 

للعی یتاذلا ال  تسا و  یتاذب  تشگرب  نایصع  1133هعاطا و 
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دشاب یم  نآ  رسفم  هک  رگید  تیاور  هب  همأ  نطب  یف  یقش  یقشلا  هیاور  1137باوج 

نآ باوج  يراوزبس و  موحرم  زا  يرجت  لعف  تمرح  1142كردم 

دوش یم  محازتم  هیعقاو  ماکحا  اب  يرجت  هک  لوصف  بحاص  لوق  1145در 

هدش لقن  يراصنا  خیش  موحرم  لوق  زا  هک  يرجت  هناگشش  1146ماسقا 

تسا باقع  مذ و  ای  باوث  حدم و  قاقحتسا  القع  باوث  ای  دورب  اطخ  هب  هچ  فیلکت  هب  عطق  موس  1147رما 

1147هراشا

تسین نکمم  یقیرط  یعوضوم  عطق  هک  فنصم  رب  1152لاکشا 

لاکشا الب  دنوش  یم  عقاو  یقیرط  عطق  ياج  تاراما  1153قرط و 

تیجح درجمب  دوش  یمن  عقاو  تاراما  قرط و  ياج  یعوضوم  عطق  هکنآ  1154كردم 

دوش یم  عقاو  تاراما  قرط و  ياج  یعوضوم  عطق  هک  دنلئاق  هک  یناسک  كرادم  1156در 

لیزنت کی  هب  تاراما  ياج  یعوضوم  عطق  ندش  عقاو  1159كردم 

یقیرط ای  یعوضوم  عطق  هچ  دنوش  یم  عقاو  عطق  ياج  ایآ  هیلمع  1162لوصا 

دوش هتفرگ  شدوخ  قلعتم  رد  عطق  تسا  نکمم  هک  يدراوم  : مراهچ 1169رما 

1169هراشا

تسا مسق  ود  یس و  عطق  لثم  یعرش  عوضوم  رد  ای  مکح  رد  نظ  1171نتفرگ 

دوخ قلعتم  رد  دوش  هتفرگ  نظ  تسا  نکمم  هک  1173يدراوم 

هن ای  ار  یبلق  لاثتما  دراد  مزال  ایآ  هب  رومأم  لاثتما  مجنپ : 1177رما 

1177هراشا

یلامجا ملع  فارطا  رد  لوصا  نایرج  مدع  رد  دش  هتفگ  هک  1184یهوجو 

دشاب یم  نآ  تیجح  كردم  نآ و  ماسقا  عاطق و  عطق  رد  : مشش 1185رما 

1185هراشا

تسین تجح  تنس  باتک و  ریغ  زا  عطق  هک  نییرابخا  1189كردم 

هریغ قطنم و  رد  ینیما  ثدحم  موحرم  تامدقم  1193لقن 

تسا مسق  هس  دوش  یم  یعرش  مکح  بجوم  هک  هیلقع  1195ماکحا 

نآ كردم  هن و  ای  فیلکت  يارب  تسا  همات  تلع  ایآ  یلامجا  ملع  : متفه 1199رما 

1199هراشا
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تسا لیذ  ردص و  هضقانم  بجوم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  لوصا  1205نایرج 

تایدابع تایلصوت و  رد  یلامجا  ملعب  فیلکت  1208لاثتما 

تسین یفاک  یلامجا  لاثتما  هک  هدش  هتفگ  هک  1211یهوجو 

تسا داهتجا  دیلقت و  كرات  طایتحاب و  لمع  رد  1216لاکشا 

هینظ تاراما  ضعب  رابتعا  1218رد 

1218هراشا

نآ ناکما  ماسقا  اعرش و  هیملع  ریغ  هراما  هب  دبعت  ناکما  1221رد 

هدسفم تحلصم و  نیب  عمج  نیدض و  ای  نیلثم  عامتجا  زا  نظب  دبعت  1225تامزاول 

تسا یقیرط  يرهاظ  مکح  هکنآ  یعقاو و  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  1231رد 

هیعقاو ماکحا  رد  لوصا  نایرج  رب  لاکشا  1235عفد 

هریغ خیش و  موحرم  زا  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  هدش  هک  یعمج  1240هوجو 

اهنآ در  یعقاو و  يرهاظ و  مکح  رد  هدش  فنصم  زا  هک  یعمج  1242هوجو 

نآ رد  قح  یعقاو و  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد  1244قیقحت 

نآرب تسا  تیجح  راثآ  مدع  ادبعت  نظ  تیجح  رد  1246کش 

نآ رد  قح  خیش و  موحرم  رب  فنصم  لاکشا  1249عفد 

رهاوظ تیجح  1252رد 

دراد یئالقع  تیجح  دوش  یم  ادیپ  ظافلا  روهظ  زا  هک  1252ینونظ 

تسین نآ  طرش  مدع  ای  دوجوب  یصخش  نظ  تسا و  یعون  ظفل  نظ  1254تیجح 

نآ هلدا  تاروهظ و  رد  نیناوق  بحاص  موحرم  1255در 

تسین تجح  نآرق  ظافلا  تاروهظ  هک  نییرابخا  1259هلدا 

هیعرش ماکحا  رد  نآرقب  عوجرب  تسا  لاد  هک  1263يرابخا 

نآ باوج  نآرق و  فیرحتب  نییرابخا  متفه  1269لیلد 

نآ رد  قح  نآرق و  فیرحت  مدع  رب  1271هلدا 

ءارق لوق  تیجح  مدع  تئارق و  رد  1274فالتخا 

دشاب ءارق  زا  یکی  هب  تسین  مزال  هالص  رد  1277تئارق 

نآ تیجح  ملکتم و  مالک  رد  روهظلا  هلاصا  1279كردم 
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نآ در  يوغل و  لوق  تیجح  1283كردم 

لوقنم 1290عامجا 

دشاب یم  نآ  ماسقا  لوقنم و  عامجا  تیجح  1290رد 

هریغ یسدح و  یفطل و  یلوخد و  لوقنم  عامجا  1291ماسقا 

.تسا هجرف  هّللا  لجع  رصع  ماما  تمدخ  فرشت  لوقنم  عامجا  1294زا 

دشاب یسح  رگا  ببسم  ببس و  رد  لوقنم  عامجا  1296تیجح 

خیش موحرم  عامجا  تیجح  رد  فطل  هدعاق  1302رد 

ببسم ببس و  رد  هلوقنم  تاعامجا  ضراعت  1306رد 

ترهش تیجح  1310رد 

نآ یئاوتف  یلمع و  یتیاور و  ماسقا  ترهش و  تیجح  1310رد 

یئاوتف ترهش  تیجح  كرادم  1312رد 

دحاو ربخ  تیجح  1314رد 

تسا هیلوصا  لئاسم  مها  هکنآ  دحاو و  ربخ  تیجح  1314رد 

دنشاب یم  دحاو  ربخ  تیجح  مدعب  لئاق  هک  یناسک  1318هلدا 

هریغ تنس و  باتک و  زا  دحاو  ربخ  تیجح  مدع  رب  هلدا  1321در 

هعبرا هلدا  هب  دحاو  ربخ  تیجح  1326تابثا 

اهنآ در  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  أبن  هیآ  1328تالاکشا 

أبن ۀیآ  هب  دحاو  ربخ  هعبرا  ماسقا  تیجح  1337تابثا 

نآ تالاکشا  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  رفن  هیآ  1338نایب 

اهنآ تالاکشا  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  لاؤس  هیآ  نامتک و  1344هیآ 

دحاو ربخ  تیجح  رب  رابخا  هتسد  راهچ  هب  1350کسمت 

لاکشا نآ  در  دحاو و  ربخ  رب  داحآ  رابخا  تیجح  رب  1353لاکشا 

هجو هسب  نآ  ریرقت  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  عامجاب  1354کسمت 

هلدا زا  نآ  ندوب  هدمع  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  ءالقع  هریس  هب  1357کسمت 

یهوجو هب  نآ  در  هریس و  هب  کسمت  رود  1359لاکشا 

اهنآ در  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  هیلقع  هثالث  هوجوب  1362کسمت 
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نظ قلطم  تیجح  يارب  هدش  هدروآ  هک  هعبرا  1372هوجو 

نظ قلطم  تیجح  رب  دادسنا  هناگجنپ  تامدقم  1381رد 

1381هراشا

اهنآ ندوبن  مامت  دادسنا و  تامدقم  رد  1384لاکشا 

اقلطم ای  تسا  تجح  عقاوب  نظ  دادسنا  تامدقم  1398هجیتن 

تسا تجح  طقف  قیرطب  نظ  هک  هیشاح  بحاص  زا  1412باوج 

هیداشرا هیولوم و  رماوا  قرف  هدش  هتفگ  هک  یهجو  1418هس 

تموکح ای  فشک  رب  انب  دادسنا  تامدقم  1419هجیتن 

نآ كردم  تسا و  جراخ  يدادسنا  نظ  زا  یسایق  1428نظ 

اهنآ در  یسایق و  نظ  زا  خیش  موحرم  1436ياهباوج 

نآ رد  قیقحت  عونمم و  عنام و  نظ  1439رد 

يدادسنا نظب  هن  دوش  یم  یملع  ای  ملع  لیلدب  فیلکت  1444طاقسا 

تسین یفاک  نظ  تسا و  مزال  ملع  نید  لوصا  1445رد 

1445هراشا

تسا ررض  عفد  معنم و  رکش  ءادا  يارب  هّللا  هفرعم  1448بوجو 

تسا یفاک  نید  لوصا  رد  یلامجا  1450ملع 

اهنآ در  نید و  لوصا  رد  یلیصفت  ملع  موزل  رب  رابخا  تایآ و  رب  1451لالدتسا 

نآ رد  رصاق  دوجو  نید و  لوصا  رد  رصقم  رصاق و  لهاج  1456ماکحا 

دوش یم  ادنس  ای  اتلالد  تیاور  فعض  ای  رباج  ایآ  تسین  تجح  هک  1461ینظ 

سکعلاب تسا و  تیاور  فعض  رباج  باحصا  ءامدق  1463لمع 

هیافک حرش  مراهچ  دلج  1469تسرهف 

1494دلج 5

باتک 1494تاصخشم 

1494هراشا

1496همدقم

هیلمع لوصا  متفه  1497دصقم 
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1497هراشا

تئارب تلاصا  رد  1497لصف 

1497هراشا

تاراما رد  صیصخت  صصخت و  تموکح و  دورو و  نیب  1498قرف 

نآ لامجا  ای  ضراعت  ای  صن  نادقف  رد  نآ  تمرح  ءیش و  بوجو  1504رد 

نآ باوج  باتک و  تایآب  کسمت  تئارب و  رب  هعبرا  هلدا  هب  1505لالدتسا 

تسا باذع  قاقحتسا  زا  معا  باذع  مدع  هک  فنصم  1507باوج 

نآ يانعم  هعستلا و  یتما  نع  عفر  ثیدح  تئارب و  رب  هّنسب  1508کسمت 

اعرش نآ  عفد  تسین  نکمم  تسا و  یلقع  رما  هذخاؤم  هکنآ  لاکشا  1510رد 

اعیرشت نآ  عفر  نوملعی و  ام ال  يانعم  1512نایب 

دوش یم  هینمض  هیعضو و  هیفیلکت و  ماکحا  لماش  نوملعی  ام ال  1518مومع 

لالحلا کل  ءیش  لک  مالّسلا  هیلع  هلوق  تئارب  رب  موس  1523تیاور 

نآ تالاکشا  در  تئارب و  رب  نوملعی  ام ال  هعس  یف  سانلا  مراهچ  1526تیاور 

تئارب رب  یهن  هیف  دری  یتح  قلطم  ءیش  لک  مجنپ  1528تیاور 

عامجا نایب  رد  هجو  هس  نآ و  در  تئارب و  رب  عامجاب  1533کسمت 

لمتحم ررض  عفد  هدعاق  اب  نآ  ضراعت  تئارب و  هب  لقع  1535مکح 

نآ عفد  لقع و  مکح  ود  هعبرا و  هلدا  ضراعت  رد  1536قیقحت 

اعرش القع و  نآ  عفد  تسین  مزال  يورخا ، ررض  1539ریغ 

تسین یصخش  ررض  تعفنم و  بجوم  هیعرش  ماکحا  دسافم  1540حلاصم و 

نآ تالاکشا  در  غولب و  زا  لبق  فیلکت  تئارب  هب  1543باحصتسا 

لقع رابخا و  تایآ و  طایتحا  بوجو  رب  اهیرابخا  1545هلدا 

طایتحا بوجو  رب  تسا  هدش  کسمت  هک  یتایآ  زا  1546باوج 

طایتحا بوجو  رب  تسا  هدش  کسمت  هک  يرابخا  هتسد  هس  1548نایب 

هیمیرحت ههبش  رد  طایتحا  رب  هدش  هدروآ  هک  يرابخا  1550باوج 

نآ باوج  هیمیرحت و  ههبش  رد  طایتحا  موزل  رب  لقع  مکحب  1555کسمت 

هدش هتفگ  تاراما  قرط و  تیجح  يارب  هجو  1558هس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


فنصم زا  یقیقح  یمکح و  یلامجا  ملع  لالحنا  1562نایب 

طایتحا بوجو  در  لاعفا  رد  عنم  رظحب و  لقع  مکحب  1564کسمت 

نآ در  طایتحا و  بوجو  رب  لمتحم  ررض  عفد  هدعاق  هب  اهیرابخا  1566کسمت 

نآ رد  تسا  یعوضوم  لصا  مدع  تئارب  نایرج  1568طرش 

دوش یم  مسق  راهچ  ناویح  هیکذت  مدع  رد  1569کش 

تسا یمکح  لصا  رب  مدقم  تسا  هیکذت  لوبق  بجوم  هک  یعوضوم  1575لصا 

اهریغ تادابع و  رد  دراد  یعرش  یلقع و  نسح  1576طایتحا 

نآ باوج  دهاوخ و  یم  یمزج  رما  هک  تادابع  طایتحا  رد  1577لاکشا 

نآ نایب  دوش و  یم  یعرش  بابحتسا  رب  لمح  طایتحا  1580رماوا 

دوش یم  مسق  هسب  بجاو  ندوب  1582يدابع 

اهنآ تلالد  رد  لامتحا  راهچ  باوثلا و  هغلب  نم  رابخا  1588نایب 

اهنآ در  اهنآ و  تلالد  در  غلب  نم  رابخا  رب  لاکشا  1590ود 

دوش یمن  هّللا  تاولص  مهیلع  همئا  بئاصم  لئاضف و  لماش  غلب  نم  1595رابخا 

تسین يراج  اقلطم  هیعوضوم  تاهبش  رد  1596تئارب 

طیسب رما  رد  تئارب  نایرج  تسا و  مسق  هس  یهاون  1600قلعتم 

ماکحا رد  هچ  تاعوضوم و  رد  هچ  دراد  یعرش  یلقع و  نسح  1602طایتحا 

رییخت تلاصا  رد  1604لصف 

1604هراشا

تمرح ای  بوجو  لامتحا  رد  هیلقع  نودب  هیعرش  تئارب  رد  فنصم  1608در 

دوش یم  مسق  راهچ  تمرح  ای  بوجو  نیب  1610نارود 

طایتحا تلاصا  رد  1613لصف 

1613هراشا

نینیابتم نیب  نارود  هب و  فلکم  رد  1613کش 

دشاب روصحم  ریغ  فارطا  ول  یلامجا و  ملع  تقفاوم  تسا  1618مزال 

نآ زا  دعب  ملع و  زا  لبق  یلامجا  ملع  فارطا  رد  دوش  یم  مسق  راهچ  1623رارطضا 

هن ای  تسا  بانتجا  بجوم  هروصحم  ههبش  1631یقالم 
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ملع زا  دعب  ملع و  زا  لبق  هروصحم  ههبش  یقالم  1633ماسقا 

نآ رد  قح  سجنتمب و  سجن  تیارس  رد  هثالث  1634هوجو 

تسا يراج  طیسب  رما  رد  هکنآ  یطابترا و  رثکا  لقا و  رد  1639کش 

نآ رد  قح  یطابترا و  رثکا  لقا و  رد  لوق  1640هس 

اهنآ در  تسا و  یعدم  رب  دراو  هک  یتالاکشا  1641نایب 

تسا مزال  یلوم  ضرغ  لیصحت  هک  یعدم  رب  موس  1645لاکشا 

اهنآ نایب  هیلقع و  تابجاو  رد  افاطلا  هیعرش  1646تابجاو 

هجو ودب  یلوم  ضرغ  لیصحت  موزل  زا  خیش  موحرم  1647باوج 

هجو دصق  موزل  مدع  رد  هجو  تشه  هب  خیش  موحرم  زا  فنصم  1649باوج 

تسا تئارب  نآ  رد  کش  هکنآ  ضرغ و  لیصحت  موزل  رد  فنصم  1654در 

نآ باحصتسا  نآ و  باوج  رثکا و  لقا و  رد  تئارب  رد  1655لاکشا 

یطابترا رثکا  لقا و  رد  فنصم  لوقب  هیلقن  1657تئارب 

رثکا لقا و  رد  هیلقع  هیلقن و  هلدا  نایرج  رد  فنصم  1659در 

نآ هجو  هیلقع و  هیلیلحت  ءازجا  رد  تئارب  نایرج  1661مدع 

دشاب طیسب  هب  رومأم  ول  ثالث و  تاراهط  رد  تئارب  1665نایرج 

یهوجو هب  طرش  ای  ءزج  یسان  هب  باطخ  ناکما  1668نایب 

ار رصقم  رصاق و  لهاج  داعت  ثیدح ال  لومش  1670نایب 

یمدع طرش  ای  ءزج و  رد  تئارب  1672نایرج 

هب رومأم  رد  مرحم  عیرشت  هناگراهچ  1674ماسقا 

عناملا كوکشم  رد  هالص  باحصتسا  1676هحص 

بکرم هدنامیقاب  بوجو  رد  رارطضا  روسیم و  هدعاق  هب  1681کسمت 

نآ تلالد  دنس و  لاکشا  روسیم و  هدعاق  موس  1686تیاور 

نآ دراوم  دهاوخ و  یم  یفرع  عوضوم  ءاقب  روسیم  1687رد 

دراوم ضعب  رگم  تسا  نسح  طایتحا  هکنآ  لوصا و  طئارش  رد  1690همتاخ 

1690هراشا

نآ باوج  طایتحا و  نسح  رد  1691لاکشا 
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ماکحا رد  صحف  موزل  هیلقن و  هیلقع و  تئارب  طئارش  1693رد 

هدش نایب  هجو  شش  هب  ماکحا  ملعت  1701بوجو 

داعت ثیدحب ال  رصقم  رصاق و  لهاج  لمع  هحص  1704رد 

نآ باوج  نایب  داعت و  ثیدح ال  رب  مالعا  ضعب  1705لاکشا 

مامتا رصق و  تافخا و  رهج و  رد  رصقم  لهاج  هالص  تحص  1707هجو 

اهنآ در  یضعب و  زا  تئارب  نایرج  يارب  رگید  طرش  1713ود 

نآ يانعم  كردم و  ررض و  هدعاق ال  1716نایب 

دوش یمن  هریغ  سمخ و  لثم  هیررض  هیلوا  ماکحا  لماش  ررض  1725هلدا ال 

نآ رد  قح  رگیدکی و  اب  جرح  ررض و ال  1730ضراعت ال 

فنصم فالخب  یعون  ررض  هن  تسا  یصخش  ررض  ررض  زا  1732دارم 

هریغ دودح و  تسا  صصخت  هکنآ  هدعاق و  رد  رثکا  صیصخت  1734در 

ایفن اتابثا و  نآ  تیجح  باحصتسا و  رد  1739لصف 

1739هراشا

یهقف هن  تسا  یلوصا  نآ  ثحب  باحصتسا و  1741فیرعت 

ود ره  لومحم  عوضوم و  داحتا  باحصتسا  رد  تسا  1745مزال 

لیلد زا  هن  یلقع و  هن  تسا  یفرع  باحصتسا  رد  عوضوم  1748ءاقب 

خیش موحرم  لوق  یلع  ادر  هیعرش  ماکحا  رد  1750باحصتسا 

نآ در  عرشلا و  هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  املک  هدعاق  1751نایب 

رگید هلدا  در  نآ و  رد  قح  باحصتسا و  تیجح  رد  ءاهقف  ءادا  1754نایب 

هرارز هحیحص  اهنم  باحصتسا  تیجح  رد  هضیفتسم  رابخا  عبار  1761هجو 

اهنآ در  نایب  تیاور و  تلالد  دنس و  رد  1762لاکشا 

عنام رد  هچ  دشاب و  یضتقم  رد  کش  هچ  باحصتسا  مومع  1771هجو 

نآ باحصتسا  تیجح  مدع  رد  خیش  دارم  یضتقم  رد  لامتحا  1771هس 

یضتقم رد  باحصتسا  مدع  رد  خیش  موحرم  لیلد  1774در 

یضتقم باحصتسا  نایرج  رد  خیش  موحرم  رب  ضقن  دروم  1775راهچ 

دراد تروص  راهچ  باحصتسا  رد  ضقن  1779قلعتم 
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تهج دنچ  زا  لاؤس  باحصتسا و  رب  هرارز  مود  تیاور  1783نایب 

اهنآ نایب  هدش و  لاؤس  هرارز  هحیحص  رد  تهج  شش  1786زا 

اهنآ نیب  قرف  درادن و  نیقی  هدعاق  رب  تلالد  باحصتسا  1788رابخا 

تسا عنام  ای  تسا  هالص  طرش  ایآ  سابل  ندب و  1789تراهط 

اهنآ باوج  هرارز و  مود  هحیحص  رب  هدراو  1791تالاکشا 

اهنآ در  تالاکشا و  باحصتسا و  رب  هرارز  موس  هحیحص  1795تلالد 

نیقی هدعاق  نودب  باحصتسا  تیجح  رب  مجنپ  مراهچ و  1800تیاور 

رذق هنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیش  لک  مالّسلا  هیلع  هلوقب  باحصتسا  تیجح  رب  1804کسمت 

هدش هداد  رهاط  ءیش  لک  تیاور  رد  لامتحا  1805تفه 

رهاط ءیش  لک  تیاور  هب  فنصم  کسمت  رب  1810تالاکشا 

هن ای  دنراد  لعج  هک  تسا  هیعضو  ماکحا  لعج  رد  1813مالک 

دنا مسق  هس  هیعضو  1817ماکحا 

1817هراشا

دنرادن یعرش  لعج  هیعضو  ماکحا  لوا  1818مسق 

دنراد عبتلاب  یعرش  لعج  هیعضو  ماکحا  مود  1823مسق 

اعرش دنراد  یلالقتسا  لعج  هیعضو  ماکحا  موس  1826مسق 

هن ای  دنراد  یعرش  لعج  هیعضو  ماکحا  زا  تساجن  1834تراهط و 

باحصتسا 1836تاهیبنت 

یلعف نیقی  کش و  موزل  لوا : 1836هیبنت 

ءیش نآ  توبث  ریدقت  یلع  دشاب  ءیش  ءاقب  رد  کش  هک  یئاج  رد  باحصتسا  مود  1838هیبنت 

یلک ماسقا  یئزج و  یلک و  باحصتسا  رد  موس  1844هیبنت 

1844هراشا

نآ باوج  یلک و  مود  مسق  باحصتسا  رد  1846تالاکشا 

تسین حیحص  دّدرم  موهفم  ای  دّدرم و  درف  1853باحصتسا 

اهنآ لاکشا  عفد  تاینامز و  نامز و  باحصتسا  رد  مراهچ  1854هیبنت 

1854هراشا
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تسا يراج  نآ  رد  یلک  مسق  هس  یجیردت  رما  1859باحصتسا 

نآ رد  قیقحت  یعرش و  بکرم  عوضوم  رد  نامز  ندوب  دیق  رد  1862لاکشا 

قلعم طورشم و  هیعرش  ماکحا  رد  تسا  يراج  باحصتسا  مجنپ  1870هیبنت 

1870هراشا

نآ باوج  تسا و  ضراعم  یقیلعت  1875باحصتسا 

دشاب یم  نآ  در  لاکشا و  هقباس و  عیارش  باحصتسا  رد  مشش  1877هیبنت 

1877هراشا

نآ باوج  اقلطم و  عیارش  خسن  مدع  باحصتسا  نایرج  مدع  1881رد 

اهنآ تیجح  مدع  هیلقع و  هیداع و  هیعرش و  هتبثم  لوصا  نایب  : متفه 1885هیبنت 

1885هراشا

نآ رد  قح  تبثم و  لصا  رد  باحصتسا  رابخا  رد  لامتحا  1887هس 

لوصا رد  اهنآ  تیجح  مدع  تاراما و  تامزاول  تیجح  نیب  قرف  1888راهچ 

نآ لاثما  باحصتسا و  رد  تبثم  لصا  تیجح  مدع  رد  فنصم  1893قیقحت 

هریغ فرع و  رظنب  هطساو  ءافخ  دراوم  رد  هتبثم  لوصا  1894تیجح 

عوضوم لومحم  ماسقا  تسین و  تبثم  درف  يارب  یلک  باحصتسا  : متشه 1900هیبنت 

1900هراشا

اهنآ مدع  نینچمه  تسین و  تبثم  طرش  ءزج و  1903باحصتسا 

دنرادن تیجح  هتبثم  لوصا  مهن  1906هیبنت 

يریدقت هن  دشاب  بحصتسم  رد  یلعف  رثا  تسا  مزال  : مهد 1908هیبنت 

دشاب یم  نآ  مدع  ای  ءیش و  دوجو  رخأت  مدقت و  رد  باحصتسا  مهدزای  1910هیبنت 

1910هراشا

دشاب اهنآ  زا  یکی  يارب  رثا  هک  یئاج  رد  تسا  حیحص  خیراتلا  لوهجم  1912باحصتسا 

خیراتلا لوهجم  رد  هصقان  ناک  دافم  رد  یلزا  مدع  باحصتسا  1915نایرج 

هیجراخ نودب  تسین  هیقادصم  ههبش  هینادجو  روما  رد  هک  فنصم  1920در 

اهنآ طوقس  اهنآ و  رخأت  مدقت و  رد  تساجن  تراهط و  باحصتسا  1925ضراعت 

هقباس عیارش  ماکحا  تاداقتعا و  باحصتسا  : مهدزاود 1926هیبنت 
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1926هراشا

تسا مزال  ملع  نید  لوصا  رد  هکنآ  توبن و  1929يانعم 

مالسا ماکحا  ءاقب  كردم  یسوم و  تعیرش  ماکحا  خسن  رد  1932لاکشا 

نآ ماسقا  ماع و  مکح  ای  تسا و  صصخم  مکح  باحصتسا  رد  مهدزیس  1934هیبنت 

دشاب فالخب  نظ  ول  تسا و  تجح  باحصتسا  مهدراهچ  1939هیبنت 

باحصتسا ثحبم  1943همتت 

باحصتسا رد  مکح  لومحم و  عوضوم و  داحتا  1943موزل 

عوضوم ماسقا  هصقان و  ای  همات و  ناک  دافم  ای  باحصتسا  1946عوضوم 

نآ لیلد  زا  هن  یلقع و  هن  تسا  یفرع  باحصتسا  1948عوضوم 

تسا یفرع  عمج  تموکح  ای  دورو و  باحصتسا  رب  تاراما  1952مدقت 

باحصتسا رد  نآ  قح  صصخت و  صیصخت و  تموکح و  دورو و  1955يانعم 

اهنآ هلدا  در  دوش و  یمن  عنام  یضتقم و  هدعاق  لماش  باحصتسا  1958رابخا 

هدعاق نآ  يانعم  دوش و  یمن  نیقی  هدعاق  لماش  باحصتسا  1959رابخا 

دشاب یم  هیلمع  لوصا  ریاس  باحصتسا و  نیب  تبسن  رد  1960همتاخ 

اهنآ زا  یببسم  رب  یببس  ندوب  مدقم  نیباحصتسا و  1962ضراعت 

دشابن هیملع  تفلاخم  هک  یلامجا  ملع  فارطا  رد  باحصتسا  1966نایرج 

اهنآ يانعم  باحصتسا و  رب  یمدقم  هحصلا  هلاصا  غارف و  زواجت و  1969هدعاق 

نآ هجو  هعرق و  هدعاق  رب  باحصتسا  1972مدقت 

اهنآ دروم  زواجت و  غارف و  هدعاق  ددعت  رابخا  1974نایب 

ریغ يانعم  تسا و  مزال  ریغ  رد  لوخد  زواجت  1976هدعاق 

نآ كردم  راهچ  ینعم و  هحصلا و  هلاصا  هدعاق  1977رد 

نآ نایرج  رد  هحصلا  هلاصا  هدعاق  رد  هیبنت  راهچ  1979نایب 

نآ كردم  دی و  مدقت  دی و  هدعاق  اب  باحصتسا  1981ضراعت 

نآ كردم  هعرق و  هدعاق  رب  باحصتسا  1983مدقت 

لوصالا هیافک  یسراف  حرش  مجنپ  دلج  1989تسرهف 

زکرم 2012هرابرد 
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هراشا
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یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  حرش 

یناهفصا يدابآ  تلود  یفجن  نیسحدمحم  فیلات 

2  : ص
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همدقم

هراشا

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

باب و لک  یف  اهلوصاب  عورفلا  مکحاف  باتکلا  هنـسلا و  عطاوسب  اهیلع  رانا  باـبلالا و  لوقعلا و  علاـطم  یلع  ءاـضا  يذـلا  هّلل  دـمحلا 
موی یلا  نآلا  نم  مهئادـعا  یلع  هّللا  هنعل  بایطالا و  نیرهاطلا  هلآ  یلع  باطخلا و  لصف  همکحلا و  یتوا  نم  یلع  مالـسلا  هالـصلا و 

.باسحلا

زا نیرخأتم  ياملع  لاوقا  زا  يرـصتخم  مامـضناب  تسا  یناسارخ  دـنوخآ  موحرم  لوصالا  هیاـفک  یـسراف  حرـش  لوا  ءزج  نیا  دـعبف 
نیلـصحم زا  یکی  ملقب  حرـش  نیا  اذـل  دـش  یم  هتفگ  دابآ  تلود  هیرفعج  هسردـم  رد  لوصـالا  هیاـفک  سرد  نوچ  هیاـفک  بحاـص 

.هک تسا  دیما  يدابآ  تلود  یفجن  نیسح  دمحم  بناجنیا  حیحصت  اب  تسا  هسردم 

.دشاب نونب  لام و ال  عفنی  موی ال  هریخذ  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رصع  ماما  نیبم  عرش  یماح  هّللا و  دنع  یضرم  الوا 

دیما دنناوخ  یم  تیافک  حطس  هک  یناسک  يارب  اصوصخم  نیلصحم  رب  لیهست  ریقح و  يارب  فرشا  فجن  هقباس  ثحابم  رکذت  ایناث 
هک تسا  دیما  دـنیامن  وفع  حیحـصت و  دوخ  فطلب  دیـسر  نانآ  رظنب  يونعم  ای  یظفل  هابتـشا  رگا  دـشاب و  مه  اهنآ  یـضرم  هک  تسا 

.ماصتعالا هب  لکوتلا و  هیلع  میناسرب و  مامتاب  هقح  وه  امک  ار  هیافک  نیدلج  حرش  دیامرف و  قیفوت  یلاعت  يادخ 

ص:3
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هبطخ

نیعمجا مهئادعا  یلع  هّللا  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  مالـسلا  هالـصلا و  نیملاعلا و  بر  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
ملع لک  عوضوم  نا  لوالا  روما  نایب  یفف  همدقملا  اما  همتاخ  دصاقم و  همدقم و  یلع  هتبتر  دقف  دعب  نیدلا و  موی  یلا 

******

: حرش * 

تسا یملع  ره  ضرغ  دح و  عوضوم و  رد  : لوا رما 

هراشا

تـسا يروما  نایب  رد  سپ  همدـقملا  اما  همتاخ  کی  ییاهدـصقم و  همدـقم و  کی  رب  ار  باتک  نیا  اـم  میدرک  بترم  قیقحتب  دـعب  و 
عوضوم هدومرف  دوشب  رکذ  ملع  هدیاف  دـح و  عوضوم و  یملع  ره  رد  تسا  فراعتم  نوچ  رخآ  یلا  ملع  لک  عوضوم  نا  لوالا  هلوق 

عوضوم و زا  تسا  بکرم  یملع  ره  ضورع و  رد  هطـساو  ـالب  نآ  هیتاذ  ضراوـع  زا  دوـش  یم  ثحب  هک  تسا  يزیچ  نآ  یملع  ره 
.يدابم لئاسم و 

وحن ملع  عوضوم  هک  مالک  هملک و  لثم  منک  یم  لمح  نآرب  ار  لومحم  منک و  یم  ثحب  نا  رد  ام  هک  تسا  يزیچ  نآ  عوضوم  اـما 
بوجو و هسمخ  ماکحا  دـشاب و  یم  هقف  ملع  عوضوم  هک  نیفلکم  لاعفا  اـب  دوش  یم  لـمح  نآرب  دـشاب  لومحم  هک  بارعا  تسا و 

.دوش یم  لمح  نآرب  هریغ  مارح و 

.عوفرم دیز  لثم  ود  ره  لومحم  عوضوم و  زا  تسا  ترابع  لئاسم  اما  و 
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ضورعلا یف  هطساو  الب  يا  هیتاذلا  هضراوع  نع  هیف  ثحبی  يذلا  وه  و 

******

: حرش * 

تابثا رد  هطساو  ، توبث رد  هطساو  ، ضورع رد  هطساو 

لومحم و ای  عوضوم و  فیرعت  هک  هیروصت  يداـبم  مسق  ود  رب  دوش  یم  میـسقت  يداـبم  هقف و  ملع  رد  هبجاو  هالـصلا  وحن و  ملع  رد 
عوضوم ءازجا  هک  هریغ  هروس و  دمح و  ریبکت و  زا  زامن  ءازجا  نتخانـش  لثم  دشاب  یم  اهنآ  دودـح  دنـشاب و  بکرم  رگا  اهنآ  ءازجا 

ترابع هیقیدـصت  يدابم  اما  تسا و  وحن  ملع  رد  لومحم  ای  عوضوم  فیرعت  هک  هچ  ینعی  عوفرم  اـی  تسیچ  هملک  اـی  تسا  هقف  ملع 
َهالَّصلا و اوُمِیقَأ  هفیرش  هیآ  میوگ  یم  الثم  تسیچ  هالص  بوجو  لیلد  لثم  عوضوم  رب  ار  لومحم  دنک  یم  تابثا  هک  یلیلد  زا  تسا 

هیتاذ ضراوع  زا  ثحب  ینعی  خلا  ضورعلا  یف  هطساو  الب  هلوق  تسنیا  رب  برع  لامعتسا  هکنآ  باوج  تسا  عوفرم  لعاف  ارچ  ای  هریغ 
.تسا مسق  هس  رب  هطساو  دوشب و  دیاب  عوضوم 

ناسنا رب  لمح  ناویح  هطساو  هب  تکرح  یـشام و  هک  كرحتم  هنا  ای  شام  ناسنالا  لثم  هدومرف  فنـصم  هک  ضورع  رد  هطـساو  لوا 
.دوش یم  ناسنا  رب  لمح  زاجم  ضرعلاب و  دوش و  یم  ناویح  رب  لمح  الوا  هک  هدش 

دشاب بجاو  هالص  هک  هدش  تلع  هک  هیعقاو  حلاصم  لثم  مکح  يارب  دوش  ببس  تلع و  هک  تسا  يزیچ  نآ  توبث و  رد  هطساو  مود 
.تابثا رد  هطساو  هن  هیعرش  ماکحا  زا  هریغ  و 

ریغتم لک  -و  ریغتم ملاعلا  لثم  ثداح  ملاع و  نیب  تسا  هطـساو  هک  ریغتم  لثم  دـیآ  یم  هعبرا  لاکـشا  رد  هک  تاـبثا  رد  هطـساو  موس 
هن دـنمان  یم  تابثا  رد  هطـساو  ار  وا  هک  دـیایب  ام  تسدـب  ثداح  ملاعلا  هجیتن  ات  دـش  هطـساو  ریغتم  نیا  هک  ثداـح  ملاـعلاف  - ثداـح

.دراوم ضعب  دشاب  تسا  نکمم  مه  توبث  رد  هطساو  هچرگا  توبث  رد  هطساو 

یملع ره  عوضوم  هک  دنامن  یفخم  خلا - هلئاسم  تاعوضوم  سفن  وه  هلوق 
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اهریاغی ناک  نا  اجراخ و  اهعم  دحتی  انیع و  هلئاسم  تاعوضوم  سفن  وه 

******

: حرش * 

نآ لئاسم  تاعوضوم  اب  تسا  دحتم  یملع  ره  عوضوم 

دعب یلو  تسا  مالک  هملک و  وحن  ملع  عوضوم  الثم  شدارفا  یعیبط و  شتایئزج و  اب  یلک  ریظن  دـشاب  یم  ملع  لئاسم  عوضوم  نامه 
هیلا فاضملا  بوصنم و  لوعفملا  عوفرم و  لعافلا  میئوگ  یم  هکنآ  لثم  دنک  یم  ادیپ  يدارفا  یفانـصا و  مالک  هملک و  نیا  هکنآ  زا 

اه نیا  تاعوضوم  یلو  لومحم  عوضوم و  زا  تسا  تراـبع  لـئاسم  هک  دـشاب  یم  وحن  ملع  لـئاسم  دـش  رکذ  هک  یئاـه  نیا  رورجم 
.دنتسه مالک  لومحم  اب  ای  دنتسه  هملک  یئاهنت  هب  هیلا  فاضملا  لوعفملا و  لعافلا و  ینعی 

جح تسا و  فلکم  لاعفا  زا  یکی  هالص  یلو  تسا  نیفلکم  لاعفا  هقف  ملع  عوضوم  الثم  تسا و  وحن  ملع  عوضوم  مالک  هملک و  هک 
.دنشاب یم  فلکم  لعف  دارفا  ای  لعف  فانصا  ینعی  دنتسه  نیفلکم  لاعفا  اه  نیا  امامت  هک  رگید  تاعوضوم  ریاس  روط و  نیمه 

ره رد  دـشاب و  یم  شدارفا  یعیبط و  شتایئزج و  یلک و  ریاغت  اه  نیا  ریاغت  خـلا و  هدارفا  یعیبطلا و  هقیداصم و  یلکلا و  ریاـغت  هلوق 
هک مئاق  دیز  لثم  دنـشاب  دحتم  دیاب  اجراخ  اقادصم و  یلو  دنـشاب  هتـشاد  ریاغت  اموهفم و  دـشاب  اتود  دـیاب  عوضوم  اب  لومحم  یلمح 

هـضراوع نع  هلوق  تسین  نکمم  لمح  الا  دنـشاب و  دحتم  دیاب  دیز  اب  مئاق  قادصم  یلو  دـنراد  ریاغت  تساتود و  مئاق  اب  دـیز  موهفم 
.خلا هیتاذلا 

عوضوم رب  دنوش  یم  لمح  هک  یضراوع  هناگ  هن  ماسقا 

.دنا هدومن  میسقت  مسق  تفه  رب  یضعب  هچرگا  مسق  هن  هب  دنا  هدومن  میسقت  ضورعم  رب  دنوش  یم  لمح  هک  ضارعا  دنامن  یفخم 

لثم تسا  ضورعم  يواسم  ای  ضراع  نآ  رگید و  ءیـش  نودـب  هطـساو و  نودـب  ءیـش  يارب  دوش  یم  ضراع  ضرع  نآ  هکنآ  لوا 
بجعتم ناسنا  لک  ناسنا و  بجعتم  لک  میئوگب  میناوت  یم  دوش  یم  ناسنا  رب  ضراع  تسا و  ناسنا  يواسم  هک  بجعت 
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هدارفا یعیبطلا و  هقیداصم و  یلکلا و  ریاغت 

******

: حرش * 

تبـسن ناویح  هک  ناویح  قطانلا  میئوگ  یم  هک  دوشب  قطان  رب  ضراع  هک  یناویح  لثم  تسا  معا  ضورعمب  تبـسن  ضراـع  نآ  اـی  و 
ناویح هکنوچ  قطان  ناویحلا  میئوگب  هکنآ  لثم  تسا  معا  ضورعم  تسا و  صخا  ضورعمب  تبسن  ضراع  نآ  ای  تسا و  معا  قطانب 

ای تسا  هیلخاد  ای  مه  هطساو  تسا  هطـساو  اب  تسا  ضورعم  رب  ضراع  هک  ضرع  هکنآ  ای  تسا و  لومحم  زا  معا  تسا  عوضوم  هک 
تسا قطان  ناسنا  هکنآ  هطساو  هب  تسا  ناسنا  يارب  ضراع  هک  ملکت  لثم  ضورعم  اب  تسا  يواسم  ای  هیلخاد  هطـساو  نآ  هیجراخ و 

زا معا  هدارا  تسا و  ناویح  ناسنا  هک  يا  هطساوب  ناسنا  يارب  دوش  یم  ضراع  هک  هدارا  لثم  تسا  ضورعم  زا  معا  هطـساو  نآ  ای  و 
هطـساو نآ  تسا و  هیجراخ  هطـساو  نآ  هکنآ  ای  میرادن و  صخا  هیلخاد  هطـساو  اما  دنراد و  هدارا  مه  تاناویح  هکنوچ  تسا  ناسنا 

ناسنا يواسم  بجعت  نآ  هک  بجعت  هطـساو  هب  ناسنا  يارب  تسا  ضراع  هک  کحـض  لثم  ضورعم  يارب  تسا  يواسم  ای  هیجراـخ 
تسا و مسج  ناسنا  هکنآ  هطساو  هب  دوش  یم  ناسنا  يارب  ضراع  هک  ناکم  زیحت و  لثم  تسا  ضورعم  زا  معا  هطساو  نآ  ای  تسا و 
هب ناویح  يارب  تسا  ضراع  هک  کحـض  لثم  تسا  ضورعم  زا  صخا  هیجراخ  هطـساو  نآ  ای  تسا و  ناـسنا  زا  معا  ناـکم  زیحت و 
یم ضرعلاـب  کـحاض و  ناـسنالا  میئوگب  هک  تسنآ  هقیقح  کـحاض  ناویحلا  میتـفگ  رگا  ینعی  تسا  ناـسنا  ناویح  هکنآ  هطـساو 

هک ران  هطـساو  هب  ءام  يارب  دوش  یم  ضراع  هک  یترارح  لثم  دراد  تنیابم  ضورعم  اب  هطـساو  هکنآ  اـی  کـحاض و  ناویحلا  مییوگ 
.هراح رانلا  لثم  تسا  ءام  نیابم  ران  نآ 

رهاوج و لثم  دشاب  هتـشاد  یجراخ  دوجو  ضراع  نآ  هک  تسنآ  زا  معا  عوضوم  تالومحم  ضراوع و  رد  ام  ثحب  دـنامن  یفخم  و 
دوجو هکنآ  ای  عست و  ضارعا 
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ریاس همرح و  بوجو و  لثم  هسمخ  هیفیلکت  ماکحا  لثم  دنا  هتسناد  رابتعا  ار  اهنآ  ءالقع  هک  هیرابتعا  روما  لثم  دشاب  هتشادن  یجراخ 
هک تیکلم  تیجوز و و  لثم  ای  دـنا و  هتـسناد  رابتعا  ءالقع  هک  تسا  هیرابتعا  روما  یلو  دـنرادن  یجراـخ  دوجو  اـه  نیا  هک  اـه  نیا 

.دراد یجراخ  دوجو  اهنآ  عازتنا  رابتعا و  أشنم  یلو  دنرادن  یجراخ  دوجو  اهنآ  دوخ 

دنتسین یتاذ  مولع  ضراوع  رثکا  هک  فنصم  رب  لاکشا 

نیا هک  تسا  هدش  لاکشا  نآ  هیتاذ  ضراوع  زا  وا  رد  دوش  یم  ثحب  هک  تسنآ  یلمع  ره  عوضوم  دومرف  فنـصم  هک  دنامن  یفخم 
ای تسا  بجاو  ای  نیفلکم  لاعفا  میئوگ  یم  هک  هقف  ملع  لثم  دنتسه  هطساو  اب  هکلب  دنتسین  هطساو  نودب  ینعی  دنتـسین  هیتاذ  ضراوع 

هریغ جـح و  هزور و  زامن و  لثم  تسا  بجاو  لاعفا  زا  یعون  هکلب  تسین  مارح  ای  بجاو  نیفلکم  لاعفا  همه  هک  یلاح  رد  الثم  مارح 
تـسین هملک  ره  يارب  رج  بصن و  عـفر و  تسا و  مـالک  هملک و  وـحن  ملع  عوـضوم  نینچمه  تسا و  مارح  لاـعفا  زا  رگید  یعوـن  و 

یمن هملک  همه  رب  لمح  رج  بصن و  نینچمه  تسا و  هملک  زا  عون  کی  لعاف  لعاف و  يارب  دوش  یم  لمح  تاذلاب  الوا و  عفر  هکلب 
میتفگ رگا  هکنآ  امک  تسا  رورجم  دشاب  هیلا  فاضم  هک  رگید  عون  تسا و  بوصنم  دـشاب  لوعفم  هک  هملک  زا  عون  کی  هکلب  دوش 

عون نآ  هک  تسا  یـصاخ  ناویح  عون  کی  ضرع  کحـض  هقیقح  ینعی  تسا  هبیرغ  ضارعا  زا  تسا و  زاجم  نیا  کحاض  ناویحلا 
دراد و ضورع  رد  هطـساو  میدرک  لمح  رگا  ناویح  رب  ناسنا و  رب  دوش  یم  لمح  کحاض  تاذـلاب  ـالوا و  هقیقح و  دـشاب و  ناـسنا 

ناـسنا رب  لـمح  رگا  دوش  یم  تاـناویح  ماـمت  رب  لـمح  هک  شاـم  لـثم  تسا  ماـع  عوضوم  صوصخم  هک  ضرع  رگا  مه  سکعلاـب 
تسا زاجم  بیرغ و  ضرع  نیا  دراد و  ضورع  رد  هطساو  میدرک  صوصخب 

هک تسین  یتاذ  ضرع  دراد و  ضورع  رد  هطـساو  ملع  نآ  عوضوم  رب  دوـش  یم  لـمح  هک  یـضراوع  موـلع  رثـکا  رد  هکنآ  لـصاح 
ره زا  ثحب  دیاب  دومرف  فنصم 
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لخادتی دق  اذلف  ملعلا  اذـه  نود  هلجال  يذـلا  ضرغلا  یف  لخدـلا  یف  اهکارتشا  اهعمج  هتّتـشتم  ایاضق  نم  هلمج  نع  هرابع  لئاسملا  و 
لئاسملا ضعب  یف  مولعلا  ضعب 

******

: حرش * 

.دراد ضورع  هطساو  اهثحب  رثکا  هکلب  دشاب  ضورع  رد  هطساو  نودب  دشاب و  وا  هیتاذ  ضراوع  ثحب  یعوضوم 

لومحم ای  عوضومب  هن  تسا  ملع  نآ  ضرغب  مولع  زیامت 

هیتاذ ضراوع  زا  ثحب  دـیاب  یملع  ره  عوضوم  زا  ثحب  هک  دـنا  هدومن  نایب  هیلاع  هفـسلف  قطنم و  ءاـملع  موق و  هچرگا  هکنآ  باوج 
هک یـضراع  ره  هکلب  تسا و  كردم  یب  میرادن و  نآرب  لیلد  ار  بلطم  نیا  یلو  دشاب  هتـشادن  ضورع  رد  هطـساو  دشاب و  ملع  نآ 
ای دـشاب  یتاذ  ضرع  نیا  هکنآ  ءاوس  تسا  ملع  عوضوم  زا  ثحب  دـشاب  ملع  نآ  ضرغ  رد  لیخد  ملع و  عوضوم  رب  دوش  یم  لـمح 

.دشاب هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  ضورع  رد  هطساو  یتاذ  ریغ 

تتـشتم و الومحم  اعوضوم و  ایاضق  نیا  هک  تسا  ییایاضق  هلمج  زا  یملع  ره  لئاسم  هک  تسنآ  فنـصم  دارم  خـلا  لئاسملا  :و  هلوق
وحن ملع  عوضوم  الثم  تسا  هدـش  هتـشون  ضرغ  نآ  يارب  ملع  نیا  هک  ضرغ  رد  لـیخد  ار  اـهنآ  دـنک  یم  عمج  یلو  تسا  فلتخم 

رورجم هیلا  فاضم  لک  بوصنم و  لوعفم  لک  عوفرم و  لعاف  لک  نآ  لئاسم  یلو  مالک  هملک و  زا  دوب  هراـبع  تشذـگ  هکنآ  اـمک 
تالومحم هکنآ  امک  دنتـسه  رگید  ریغ  دنفلاخم و  رگیدکی  اب  هس  ره  دشاب  هیلا  فاضم  لوعفم و  لعاف و  هک  لئاسم  تاعوضوم  نیا 

ملع دحاو  ضرغ  رد  لیخد  نوچ  اه  نیا  مامت  یلو  دنـشاب  یم  يرگید  ریغ  فلتخم و  رگیدـکی  اب  دـشاب  رج  بصن و  عفر و  هک  اهنآ 
وحن ملع  لئاسم  ار  اه  نیا  مامت  ضرغلا و  یف  كارتشا  رد  دنتسه  دحتم  تهج  نیا  زا  همه  تسا  دحاو  ضرغ  نآ  هک  دنشاب  یم  وحن 

نیفلکم لاعفا  هقف  ملع  عوضوم  هکنآ  امک  دنشاب و  تتشتم  فلتخم و  ول  دنمان و  یم 
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امک دنتسه  فلتخم  رگیدمه  اب  تاعوضوم  نیا  هک  کلذ  هریغ  تسا و  جح  ای  موص  ای  تسا  هالص  لاعفا  نآ  زا  عون  کی  یلو  تسا 
دنـشاب و یم  هقف  لئاسم  زا  اه  نیا  مامت  لاح  نیا  اب  دـنفلتخم  هیعرـش  ماـکحا  ریاـس  همرح و  بوجو و  زا  مه  اـهنآ  تـالومحم  هکنآ 
رد یلو  تسا  هریغ  فرـص و  وحن و  ملع  لئاسم  ءزج  هک  هملک  لثم  دـشاب  رگید  ملع  ود  لئاسم  ءزج  ایاضق  زا  یکی  هک  تسا  نکمم 

اظفل رگید  یـضعب  رد  مولع  لئاسم  یـضعب  لخادـت  هک  تسا  نکمم  سپ  دـنک  یم  قرف  ملع  نآ  ضرغ  اب  هک  دراد  ضرغ  مادـکره 
.اضرغ هن  دوشب 

.خلا نیملع  لخادت  نکمی  اذه  یلع  لاقی  هلوق ال 

دراد ار  هعبرا  بسن  زا  یکی  رگید  ملع  اب  یملع  ره 

ماع و ای  قلطم  صاخ  ماع و  ای  يواستم  اـی  دنتـسه و  نیاـبتم  رگیدـمه  اـب  لـئاسم  ماـمت  رد  اـی  میراد  هک  یملع  ود  هک  دـنامن  یفخم 
اهنآ رد  رگید  مسق  هس  اما  دنـشاب  مزالتم  يواسم و  لـئاسم  ماـمت  هک  تسا  اـجنآ  رد  دومرف  فنـصم  هک  یلاکـشا  ههجو  نم  صاـخ 

هک يروط  هب  دـندوب  مه  لثم  لئاسم  مامت  رد  ملع  ود  رگا  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  رگا  دـشاب  هسارب  ملع  مادـکره  هک  درادـن  یعنام 
.دنوش ادج  هک  دوشن  ینعی  اهنآ  كاکفنا  دوشن  هک  بترت  رد  مه  اب  دنتسه  نامزالتم  ضرغ  ود  ینعی  نامهم  ود  اجنیا  دشاب 

؟ یکی ای  دنمان  یم  ملع  ود  ار  اهنآ  ایآ  اجنیا  رد 

ملع ود  ار  اهنآ  ام  هک  تسین  حیحـص  تسا  عنتمم  هداع  هکلب  بلطم  نیا  تسا  دیعب  هکنیا  هب  افاضم  هکنیا  باوج  خلا - لاقی  هناف  هلوق 
وا رد  دوش  یم  ثحب  هک  میراذـگ  یم  اهنآ  يارب  مسا  کی  میمان و  یم  ملع  کی  ار  اهنآ  هکلب  میراذـگب  اهنآ  يارب  مسا  ود  میمانب و 

اهنآ زا  یکی  يارب  اهتقو  یضعب  ضرغ و  ود  ره  يارب  اهتقو  ضعب 

هک تسا  مولعم  دنشاب  هتشاد  لخادت  ضعب  رد  رگا  هکنوچ  دنـشاب  هتـشاد  لخادت  لئاسم  زا  یـضعب  رد  هک  تسنآ  فالخ  نیا  هتبلا  و 
ملع نیا  رد  هک  دراد  ضرغ  ملع  نآ  رد  نیا  هکنوچ  درادن  یعنام  نیا  دنتسه  كرتشم  هلئسم  کی  رد  یلو  دنتسه  ملع  ود  اهنآ 
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نیملع لخادت  نکمی  اذه  یلع  لاقی  نیملعلا ال  لئاسم  نم  ریصیف  هدح  یلع  ملع  نود  امهنم  لک  لجال  نیّمهم  یف  لخد  هل  ناک  امم 
امهکاکفنا داکی  ایاضقلا ال  نم  هلمج  یلع  بترتلا  یف  نامزالتم  نامهم  كانه  ناک  امیف  امهلئاسم  مامت  یف 

******

: حرش * 

.تسین یفخم  هک  تسیئاهزیچ  زا  بلطم  نیا  درادن و  ار  ضرغ  نآ 

هب مولع  ددعت  هکنیا  میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  هطـساو  هب  دش  رهاظ  هک  قیقحتب  و  خلا - مولعلا  زیامت  نا  انرکذ  امب  حدقنا  دـق  هلوق و  و 
یـضرغ مادکره  هکنیا  هطـساو  هب  مولع  هک  ینعم  نیا  هب  تالومحم  هن  تاعوضوم و  ددعت  هطـساو  هب  هن  تسا  ضارغا  ددعت  هطـساو 

یلومحم و دراد و  یعوضوم  هک  فرص  ملع  الثم  دشاب  تالومحم  ای  تاعوضوم  فالتخا  هطساو  هب  هکنیا  هن  دنتـسه  فلتخم  دنراد 
تالومحم تاعوضوم و  فالتخا  نیا  سپ  دنا  هدش  ملع  کی  ضرغ  هدـحو  هطـساو  هب  یلو  دـنراد  فالتخا  لومحم  عوضوم و  نیا 

.دوش یمن  ملع  ددعت  بجوم 

لومحم ای  عوضومب  مولع  زیامت  ندوب  لطاب 

ددـعتم تالومحم  تاعوضوم و  فالتخا  هطـساو  هب  مولع  دـشابن و  ضارغاب  مولع  ددـعت  رگا  ینعی  خـلا - باب  لک  ناـک  ـالا  هلوق و 
وحن ملع  تالومحم  الثم  تسا  حضاو  بلطم  نیا  هکنآ  اب  دشاب  هدح  یلع  ملع  یملع  ره  زا  يا  هلئسم  ره  هکلب  یباب  ره  هنیآره  دوشب 

دنـشاب هیلا  فاضم  لوعفم و  لعاف و  باب  هک  تاعوضوم  دنـشاب و  تارورجم  تابوصنم و  تاعوفرم و  هک  الوصا  تسا  ددع  هس  هک 
لعاف و هکلب  دنتـسین  لعاف  تاـعوفرم  همه  نوچ  يا  هلئـسم  ره  هکلب  لومحم  عوضوم و  ثیح  زا  دنتـسه  فلتخم  همه  اـه  نیا  نوچ 

ملع تاـعوفرم  دـیاب  نیارباـنب  سپ  دنتـسه  فلتخم  مه  اـب  اـمامت  هکنوچ  دنـشاب  یملع  اـه  نیا  همه  دـیاب  سپ  دنتـسه  هریغ  ـالتبم و 
تالومحم و نیا  فالتخا  اب  هکنآ  لاح  دنـشاب و  هصوصخب  ملع  مه  تارورجم  هصوصخب و  ملع  روط  نیمه  تابوصنم  هصوصخب و 

هدحو هطساو  هب  تسین  دّدعتم  تسا و  یکی  ملع  زاب  تاعوضوم 
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ثحبی دحاو  ملع  نیودت  لب  نیمساب  اهتیمست  نیملع و  نیودت  کلذل  حصی  داکی  هداع ال  هعانتما  لب  کلذ  دعب  یلا  افاضم  لاقی  هناف 
یف نیکرتشم  اناک  نیملع  نیودـت  نسح  ناف  لئاسملا  ضعب  یف  لخادـتلا  فالخب  اذـه  امهدـحال و  يرخا  نیمهملا و  الکل  هراـت  هیف 

یفخی امم ال  نیمهم  لجال  هفلتخملا  امهلئاسم  هلمج  یف  دیزا  وا  هلئسم 

******
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.یفخی امک ال  ملع  ددعت  يارب  بجوم  لومحم  ای  عوضوم  بسحب  فالتخا  دشاب  یمن  سپ  ضرغ 

: ینعی خلا  امهتدحو  نوکی  امک ال  هلوق 

فرـص و ملع  عوضوم  هکنآ  لثم  دوش  یمن  ملع  کی  هدـحو  يارب  بجوم  ـالثم  عوضوم  کـی  رد  ملع  ود  هدـحو  هک  يروط  نیمه 
فرـص وحن و  رد  هملک  ضرغ  هکنیا  تهجب  اهنآ  مولع  دراد  ددعت  تسا  یکی  ود  ره  عوضوم  هکنیا  اب  یلو  تسا  مالک  هملک و  وحن 

.ملع ود  عوضوم  کی  رد  هدش  ادیپ  هدحو  هچرگا  تسا  ددعتم  مه  مولع  تسا  ددعتم  ضرغ  هک  تهج  نیا  زا  تسا  ددع  ود 

دحاولا نم  الا  ردصی  دحاولا ال  نوناق 

ملع رد  هکنیا  رب  انب  دشاب  تالومحم  تاعوضوم و  رد  هدـحو  دـیاب  ضرغ  هدـحو  هک  تسا  هدـش  نیا  هب  لئاق  فنـصم  دـنامن  یفخم 
ءایـشا زا  هن  دوشب  ادیپ  دیاب  دحاو  ءیـش  زا  دحاو  ءیـش  ینعی  دحاولا  نم  الا  ردصی  دحاولا ال  هک  تسا  هدش  تباث  هفـسلف  تمکح و 

یم ادـیپ  بآ  زا  يرت  تبوطر و  هکنآ  امک  دنتـسه  فلتخم  ود  ره  هک  شتآ  بآ و  زا  هن  دوشب  ادـیپ  ران  زا  دـیاب  هرارح  ـالثم  هفلتخم 
ود ره  شتآ  بآ و  زا  هن  دوش 

نیب رد  دـیاب  تهج  نیا  زا  - تسا لاـحم  نآ  رد  فـلتخم  راـثآ  دـشاب و  هتـشاد  دـیاب  رثا  کـی  ملاـع  رد  یتـعیبط  ره  هکنآ  لـصاح  و 
.دوش ادیپ  هدحاو  تهج  نآ  زا  دحاو  ضرغ  نیا  هک  دشاب  يا  هدحاو  تهج  کی  یملع  ره  رد  تالومحم  تاعوضوم و 

هیعیبط و روما  رد  دشاب  تسرد  رگا  ضرفرب  نوناق  نیا  هکنآ  باوج  و 
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.تالومحملا تاعوضوملا و ال  نیودتلا ال  یلا  هیعادلا  ضارغالا  فالتخاب  وه  امنا  مولعلا  زیامت  نا  انرکذ  امب  حدقنا  دق  و 

******
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زا ضرغ  نیاربانب  دمآ  دهاوخن  دشاب  رایتخا  هدارا و  اب  لعاف  هک  اجنآ  رد  اما  دنتـسه  جراخ  رد  هک  یعیابط  لثم  دشاب  یم  هدارا  نودب 
ضرغ رگا  اما  يرابتعا  یعازتنا و  عماج  ای  تسا  یقیقح  عماج  ای  مه  یلک  یلک و  ای  تسا  یصخش  ضرغ  ای  دوش  یم  ادیپ  هک  یملع 

.ملع کی  زا  دشاب  یصخش 

بترتم هک  هالـص  زا  ضرغ  لثم  درف  درف  رب  هن  دوش  یم  بترتم  ملع  نآ  تالومحم  تاـعوضوم و  ماـمت  رب  سپ  یـصخش  ضرغ  نیا 
نوناق نیارباـنب - تسا  لـطاب  دوش  یم  یفتنم  هالـص  زا  ءزج  کـی  رگا  یتح  هریغ و  هروس و  دـمح و  تین و  زا  نآ  ماـمت  رب  دوش  یم 
نیمه قح  هکنآ  امک  دشاب  یلک  ضرغ  رگا  اما  تسا و  یـصخش  ضرغ  کی  یـصخش و  عوضوم  کی  نوچ  تسا  حیحـص  دـحاولا 

یـضرغ تاعوفرم  باب  زا  الثم  دنتـسه  فلتخم  دراد و  يرگید  یـضرغ  رگید  باـب  هک  دوش  یم  لـصاح  یـضرغ  یباـب  ره  زا  تسا 
رما رد  ود  ره  تاعوفرم  تابوصنم و  باب  ود  ره  هچرگا  دوش  یم  ادـیپ  تابوصنم  زا  هک  تسا  یـضرغ  نآ  ریغ  هک  دوش  یم  لـصاح 

لوصا زا  هک  یضرغ  الثم  ای  دوش  یم  وحن  ملع  ضرغ  هک  لاقملا  یف  ءاطخلا  نع  ناسللا  ظفح  هک  دنتسه  کیرـش  یناونع  یعازتنا و 
هیلقع هلدا  رد  هک  تسا  طابنتسا  رب  تردق  نآ  ریغ  ظافلا  ثحابم  باب  رد  دوش  یم  لصاح  هیعرش  ماکحا  طابنتـسا  رب  تردق  هک  هقف 

.درادن يرگید  ضعب  دراد و  ار  ماکحا  یضعب  طابنتسا  رب  تردق  دهتجم  ینعی  ام  میدش  يزجت  رب  لئاق  اذل  دوش و  یم  لصاح 

تسا ملع  تاعوضوم  عاونا  ددعتب  یملع  ره  ضرغ  ددعت 

یم نیابتم  فلتخم و  اضیا  یباب  ره  زا  ضرغ  دنتـسه  نیابتم  فلتخم و  یلمع  ره  رد  تالومحم  تاعوضوم و  نوچ  هکنآ  لـصاح  و 
کی هب  اناونع  هچرگا  اتاذ  دشاب 
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بسحب فالتخالا  نوکی  الف  لمات  یندا  هل  ناک  نمل  حضاو  وه  امک  هدح  یلع  املع  ملع  لک  نم  هلئـسم  لک  لب  باب  لک  ناک  الا  و 
.ددعتلل ابجوم  لومحملا  وا  عوضوملا 

******
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لثم تسا  رهوج  هلوقم  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هقف  عوضوم  اضیا  دنـشاب و  یم  نیاـبتم  اـتاذ  یلو  دوشب  ریبعت  تسا  نکمم  يدـحاو  ناونع 
لثم تسا  هیمدع  روما  زا  يرگید  ضعب  دوجس و  عوکر و  مایق و  لثم  تسا  عضو  هلوقم  زا  رگید  یـضعب  سجن و  مدلا  رهاط و  ءاملا 

رهاوج نیب  يدحاو  یتاذ  عماج  تسا  هدش  تباث  هفـسلف  ملع  رد  دنکب و  كرت  ار  اهنآ  ناسنا  دیاب  جح  موص و  باب  رد  هک  یئاهزیچ 
.مدع دوجو و  نیب  عماج  دسر  هچ  تسین  نکمم  ضارعا  و 

رب تسا  بترتـم  ضرغ  هکنوچ  اـهنآ  نیب  تبـسن  تـالومحم و و  تاـعوضوم و  رب  دوش  یم  بترتـم  ارهق  ضرغ  هکنآ  رگید  باوـج 
امک ال اهنآ  نیب  ضورعم و و  ضرع و  نیب  یتاذ  عماج  تسا  لاحم  دش و  رکذ  تسا  هناگ  هس  ءازجا  زا  بکرم  ایاضق  ملع و  يایاضق 

یفخی

ملع رد  هکنآ  امک  تالومحم  تاعوضوم و  ددعتب  هددعتم  ضارغا  زا  تسا  هدش  هتفرگ  هک  دشاب  یناونع  دحاو  یضرغ  نآ  رگا  اما  و 
ملع رد  هفلتخم  تالومحم  تاعوضوم و  رب  تسا  بترتم  تسا و  هدـش  هتفرگ  ضرغ  نیا  هیعرـش  ماـکحا  طابنتـسا  رب  تردـق  لوصا 
ملع باب  رد  هفلتخم  لئاسم  زا  تسا  هدـش  هتفرگ  مهنآ  تسا  وحن  ملع  ضرغ  هک  لاقم  رد  اـطخ  زا  ناـسللا  ظـفح  هکنآ  اـمک  لوصا 

تسا و تایتاذ  یقیقح و  ءایـشا  رد  هکلب  دیآ  یمن  هعزتنم  نیوانع  رد  تسا  هدـش  تباث  تمکح  ملع  رد  هک  ینوناق  نآ  نیاربانب  وحن 
.تشذگ البق  تالومحم  تاعوضوم و  فالتخا  نایب 

هک مولع  ضعب  اما  دوش  یم  ملع  نآرب  بترتم  ضرغ  هک  تسه  مولع  رثکا  رد  ضارغاـب  مولع  زیاـمت  هک  فنـصم  لوق  دـنامن  یفخم 
تساهنآ زا  ضرغ  اهنآ  تفرعم  سفن 
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.دحاولا نم  نوکی  نال  اببس  امهتدحو  نوکی  امک ال 

******
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ناسنا نتخانـش  ای  تسا و  بولطم  نآ  نتـسناد  طقف  هک  خیرات  ملع  لثم  ای  دـشاب  یم  تادوجوم  لاوحا  نتـسناد  هک  هفـسلف  ملع  لثم 
ای دـیاب  رگید  مولع  زا  مولع  نیا  زیمت  اه  نیا  مامت  رد  هیحور  هیمـسج و  ضراوع  دوش  یم  ضراـع  نآرب  هک  ضراوع  ثیح  زا  تسا 

میئوگب تسا  نکمم  تساهنآ و  نتـسناد  درجم  هکلب  دوش  یمن  بترتم  اه  نیا  رب  یجراخ  ضرغ  هکنوچ  لومحم  اـی  دـشاب  عوضومب 
.سفن نآ  هطاحا  تسا و  سفن  لیمکت  نآ  دراد و  ضرغ  کی  ملاع  رد  مولع  الصا 

دشاب ضرغ  ریغب  مولع  زیامت  تسا  نکمم 

لثم دـشابن  یـصوصخم  مسا  یـصاخ و  عوـضوم  یملع  يارب  تسا  نکمم  ینعی  خـلا - ملعلا  عوـضومل  نوـکی  ـال  اـمبر  ّهنإ  مث  هلوـق 
اب تسا  دـحتم  هک  تسا  یلک  نآ  هـکلب  تـسین  لـقع  عاـمجا و  تنـس و  باـتک و  هـعبرا  هـلدا  صوـصخ  هـک  لوـصا  مـلع  عوـضوم 

لداعت و ثحب  ای  ظافلا  رهاوظ  زا  ثحب  لثم  دـشابن  مولعم  نآ  سنج  ول  تسا و  مولعم  لوصا  ملع  عاونا  ینعی  نآ  لئاسم  تاعوضوم 
تـسا اجنآ  زا  تسین  مولعم  صوصخلاب  نآ  یلک  یلو  تسا  لوصا  ملع  عوضوم  عاونا  امامت  اه  نیا  هک  هریغ  دض و  ثحب  حـیجارت و 

ار لوصا  ملع  عوضوم  اهنآ  هک  مهیلع  هّللا  همحر  يراصنا  خیـش  موحرم  لوصف و  بحاص  نیناوق و  بحاـص  رب  دوش  یم  لاکـشا  هک 
.دیآ یم  اهنآ  لاوقا  هکنآ  امک  دنا  هتفرگ  هعبرا  هلدا 

دعب دشاب  یم  ملع  نآ  عوضوم  ضراوع  ملع و  نآ  لئاسم  زا  ثحب  یملع  ره  زا  ثحب  هکنآ  رب  دنامن  یفخم  کلذب - حدقنا  دق  هلوق 
مایق تبسن  یلو  مینادب  ار  مئاق  دیز و  هک  دوش  یم  لمح  یتقو  رد  مئاق  دیز  الثم  لومحم  عوضوم و  نآ  نتخانـش  عوضوم و  توبث  زا 

نآ ضراوع  زا  ثحب  هک  هتفرگ  هلدا  یه  امب  هعبرا  هلدا  ار  لوصا  ملع  عوضوم  ( هر ) یمق يازریم  موحرم  نیارباـنب  میناد  یمن  دـیزب  ار 
زا ثحب  و 
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ربخ تیجح  ظافلا و  رهاوظ  تیلیلد  تیجح و  زا  ثحب  لـثم  لوصا  لـئاسم  بلاـغ  هکنوچ  تسین  تسرد  نیا  دوش  یم  اـهنآ  تیلیلد 
يورغـص عازن  تسا و  عوضوم  لصا  زا  ثحب  اه  نیا  مامت  هریغ  طرـش و  موهفم  تیجح  ضراعت و  لاـح  رد  راـبخا  تیجح  دـحاو و 

یعازن تسا و  تجح  ملـسم  دشاب  هتـشاد  روهظ  رگا  هکنآ  زا  دـعب  هن  ای  دراد  الثم  بوجو  رد  روهظ  رما  هک  تسنآ  ثحب  ینعی  تسا 
ملع عوضوم  زا  تسا  جراـخ  ثحاـبم  نیا  هک  هدـید  نوچ  هر  لوصف  بحاـص  هریغ و  طرـش و  موهفم  نینچمه  میرادـن و  يربـک  رد 

تسا دراو  لاکشا  زاب  هکنآ  زا  لفاغ  دوشن و  دراو  ناشیارب  لاکشا  ات  هلدا  یه  امب  هلدا  هن  هتفرگ  هلدا  تاذ  ار  ملع  عوضوم  اذل  لوصا 
دنک یم  رکذ  هکنآ  امک  تسا  دراو  لاکـشا  دـشاب  مادـکره  اهنآ و  زا  معا  ای  يرهاظ  ای  تسا  یعقاو  تنـس  ای  تنـس  زا  دارم  هکنوچ 

.فنصم ار  اهنآ 

تسین هعبرا  هلدا  صوصخ  لوصا  عوضوم  رد  ثحب 

نآ و هفلتخم  لئاسم  رب  دوش  یم  قبطنم  هک  تسا  یلک  نآ  لوصا  ملع  عوضوم  متفگ  هکنآ  زا  دعب  ینعی  .خلا  ثحبلا  نا  هرورض  هلوق 
ای تسا  ازریم  لوق  هک  هلدا  یه  امب  ( لقع عامجا و  تنـس و  باتک و  ) هعبرا هلدا  صوصخ  سپ  مینادن  ار  عوضوم  نآ  ام  لیـصفتلاب  ول 

.تسین تسا  هر  لوصف  بحاص  لوق  هک  هلدا  تاذ 

زا ثحب  هکلب  تسین  ضراوع  زا  ثحب  هریغ  میهاـفم و  ظاـفلا و  ثحاـبم  لـثم  لوـصا  همهم  لـئاسم  زا  ثحب  هکنآ  ود  ره  زا  باوـج 
ای وا و  لعف  اـی  ع)  ) موصعم لوق  سفن  تنـس  زا  دارم  رگا  تسا  حـضاو  بلطم  نیا  تشذـگ و  هکنآ  اـمک  تسا  عوضوم  توبث  لـصا 

موصعم لوق  یکاـح  ـالثم  هرارز  لوق  هک  وا  لوق  یکاـح  هن  وا  یعقاو  لوق  ینعی  موـصعم  لوـق  نتفگ  رگا  هکنآ  اـمک  دـشاب  وا  ریرقت 
نیا زا  یکی  هب  دوش  یم  تباـث  موصعم  یعقاو  لوـق  اـیآ  هک  تسنآ  رب  حـیجارت  لداـعت و  ثحب  هکنوـچ  موـصعم  لوـق  سفن  هن  تسا 

عوضوم ضراوع  هن  تسا  عوضوم  لصا  زا  ثحب  نیا  هن و  ای  نیربخ 
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هنع ربعی  نا  حصیف  صوصخم  مسا  صاخ و  ناونع  لئاسملا  تاعوضوم  عم  دحتملا  یلکلا  وه  ملعلا و  عوضومل  نوکی  امبر ال  ّهنإ  مث 
.الصا هتیعوضوم  یف  کلذ  لخد  مدع  ههادب  هیلع  لد  ام  لکب 

یه امب  هعبرالا  هلدالا  صوصخ  هتّتـشتملا ال  هلئاسم  تاعوضوم  یلع  قبطنملا  یلکلا  وه  لوصالا  ملع  عوضوم  نا  کلذب  حدـقنا  دـق 
هنسلاب دارملا  ناک  ول  حضاو  وه  اهـضراوع و  نم  سیل  همهملا  هلئاسم  نم  دحاو  ریغ  یف  ثحبلا  نا  هرورـض  یه  یه  امب  لب و ال  هلدا 

ثحبلا مدع  حوضول  اهیف  حلطصملا  وه  امک  هریرقت  وا  هلعف  وا  موصعملا  لوق  سفن  وه  اهنم 

هلدالا و رئاس  نع  اهنع و ال  دـحاولا ال  ربخلا  هیجح  هلئـسم  لب و  حـیجارتلا  لداـعتلا و  ثحاـبم  هدـمعک  همهملا  اـهثحابم  نم  ریثک  یف 
امهیف ثحبلا  عوجر 

******

: حرش * 

دارم رگا  تسا و  عوضوم  لصا  زا  ثحب  هک  هن  ای  دوش  یم  تباث  هرارز  ربخب  موصعم  لوق  هک  تسنآ  رب  دـحاو  ربخ  ثحب  نینچمه  و 
.دیآ یم  نآ  باوج  معا  ای  دشاب  نآ  رهاظ  نآ و  یکاح  موصعم  لوق  زا 

.خلا امهیف  ثحبلا  عوجر  هلوق و 

نآ عاونا  نودب  لوصا  ملع  عوضوم  ندوب  لوهجم 

دحاو ربخ  تیجح  زا  ثحب  هدومرف  دیآ  یم  لوصف  بحاص  نیناوق و  بحاص  لوق  رب  لاکشا  هدید  هکنوچ  ( هر ) يراصنا خیش  موحرم 
رب ثحب  تشگرب  هکنوچ  مینادـب  تیلیلد  فصوب  هکلب  مینادـن  هلدا  تاذ  ار  لوصا  ملع  عوـضوم  وـل  تسا و  لوـصا  لـئاسم  زا  ثحب 

تیجح مالک  ملع  رد  هکلب  میرادن  موصعم  لوق  لصا  رد  عازن  هن و  ای  دوش  یم  تباث  الثم  هرارز  ربخب  موصعم  یعقاو  لوق  هک  تسنآ 
ثحب هک  حیجارت  لداعت و  زا  ثحب  نینچمه  تنـس و  تاذ  هن  تسا  تنـس  ضراوع  زا  توبث  مدع  یلعف و  توبث  یلو  هدش  تباث  نآ 

.ربخ لصا  زا  ثحب  هن  لاح  نیا  رد  تسا  ربخ  تیجح  زا 
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اضیا هناف  ضراعتلا  باب  یف  نیربخلا  ياب  دیفأ و  امک  ربخلا  هیجح  هلئـسم  یف  دحاولا  ربخلاب  هنـسلا  توبث  نع  ثحبلا  یلا  هقیقحلا  یف 
نع اثحب  سیل  هماتلا  ناک  دافم  وه  ام  عوضوملا و  توبث  نع  ثحبلا  ناف  دیفم  ریغ  لاحلا  اذـه  یف  ربخلا  هیجح  نع  هقیقحلا  یف  ثحب 

توبثلا اما  یعقاولا و  توبثلا  یف  اذه  لاقی  هصقانلا ال  ناک  دافم  اهناف  هضراوع 

******

: حرش * 

لوصا ملع  عوضوم  رد  يراصنا  خیش  موحرم  لوق  در 

هک ضراوع  زا  ثحب  هن  تسا  عوضوم  لصا  زا  ثحب  دشاب  یم  همات  ناک  دافم  هک  عوضوم  توبث  زا  ثحب  هکنآ  خیش  موحرم  باوج 
ایآ هک  میراد  کش  هکلب  دوش  یم  نآ  ضراوع  زا  ثحب  هک  العف  تسین  تباث  یعقاو  تنـس  توبث  هکنآ  لصاح  تسا و  هصقان  ناـک 
ایآ تنـس  هک  تسنآ  فالخ  هک  دـشاب  يرهاظ  تنـس  دارم  رگا  عوضوم و  دوجو  لصا  هب  ددرگ  یمزاب  ثحب  سپ  هن  اـی  دراد  دوجو 
زا ثحب  اجنیا  رد  هرارز  ربخ  لثم  تسا  یعقاو  تنس  زا  یکاح  هک  دشاب  يرهاظ  تنس  هکنآ  رب  انب  یعقاو  ای  تسا  يرهاظ  تنس  دارم 

: هدومرف تسا  فنصم  لوق  ینعم  نیا  یکحم و  ضراوع  هن  تسا  یکاح  ضراوع  یلو  تسا  ضراوع 

یعقاولا توبثلا  یف  اذه  لاقی  ال 

ام تسدـب  عقاو  هکنوچ  تسا  يرهاظ  مسق  نیمه  (ع ) نیموصعم زا  هدراو  راـبخا  ماـمت  رد  هکنآ  اـمک  يرهاـظ  يدـبعت و  توبث  ؛ ینعی
زا تیجح  تاـبثا  میراد و  نآ  تیجح  رد  کـش  یلو  ، دیـسر اـمب  ملـسم  يربـخ  هکنوـچ  تسا  هصقاـن  ناـک  داـفم  اـجنآ  رد  تسین و 

يدـبعتلا توبثلا  ناـف  هلوق  یعقاو  ربـخ  ضراوع  هن  تسا  يرهاـظ  ربـخ  یکاـح و  زا  ضراوـع  نیا  یلو  دوـش  یم  ربـخ  نآ  ضراوـع 
میدوب هدینش  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  ربخ  سفن  هکنآ  لثم  اهنآ  قبطرب  لمع  بوجوب  دوش  یم  عوجر  رابخا  يارب  تیجح  تابثا  : ینعی

نآ لثم  مه  يرهاظ  ربخ  نیا  دوب  یعطق  نآ  تیجح  هک  یکحم  نآ  و 
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لب هنـسلا  ضرعی  امم ال  هنکل  معن  لاقی  هناف  هصقانلا  ناـک  داـفم  نوکی  هقیقحلا  یف  وهف  ثحاـبملا  هذـه  یف  مهملا  وه  اـمک  يدـبعتلا 
توبثلا ناف  اهل  یکاحلا  ربخلا 

******

: حرش * 

.دشاب یعقاو  ربخ  هک  یکحم  ضراوع  هن  دشاب  یم  یکاح  ضراوع  تیجح  نیا  یلو  دوش  یم 

یعقاولا توبثلا  هلمجلاب  هلوق و 

هکلب تسین  تنـس  ضراوع  یلو  تسا  ضراوع  نآ  زا  هچرگا  يدـبعت  توبث  تنـس و  ضراوع  زا  تسین  یعقاو  توبث  هکنآ  لـصاح 
.یفخی امک ال  تسا  يرهاظ  ربخ  ضراوع 

دارملا ناک  اذا  اما  هلوق و 

زا معا  تنـس  زا  دارم  رگا  اما  يرهاظ و  ای  دشاب  یعقاو  ای  تنـس  زا  دارم  هک  دوب  یئاج  رد  اهباوج  اه و  لاکـشا  هکنیا  رب  دنامن  یفخم 
زا ظافلا  ثحابم  هکنآ  رب  تسا  دراو  لاکشا  زاب  یلو  تسا  تنس  ضراوع  زا  ثحب  لاح  نیا  رد  ثحب  هچرگا  دشاب  یعقاو  يرهاظ و 

رگا الثم  میراد  رظن  دراوم  نیا  رد  ار  ءالقع  يانب  تسا و  ماع  ثحب  ام  ثحب  هریغ  دـیقم و  قلطم و  صاـخ و  ماـع و  یهاون و  رماوا و 
سپ هنیرق  نودب  لامعتسا  ماقم  رد  دنمهف  یم  نآ  زا  بوجو  ءالقع  مییوگ  یم  هن  ای  دراد  بوجو  رد  روهظ  رما  ایآ  هک  میدرک  ثحب 

ثحابم لثم  اهریغ  نم  هلمج  هلوق و  دش  رکذ  هک  ظافلا  ثحابم  زا  اهثحب  ریاس  نینچمه  مینک و  یم  بوجو  رب  لمح  ار  هیعرـش  رماوا 
هعبرا هلدا  صوصخ  هن  ماع  مه  اهنآ  عوضوم  تسا و  ماع  ثحب  اهنآ  مامت  رد  هک  ءالقع  يانب  رد  تسا  ربتعم  هک  ینونظ  هیلقع و  ۀلدا 

.دشاب یم  هعبرا  هلدا  لاوحا  هفرعم  رد  ضرغ  مهم و  هچرگا 

تسا ماع  ءالقع و  ءانب  لوصا  ملع  ثحب  عوضوم 

عوضوم هک  ار  ام  بلطم  دنک  یم  دییأت  : ینعی لوصالا  فیرعت  کلذ  دیؤی  هلوق و 
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هلمجلاب یفخی و  اـمک ال  اهـضراوع  ـال  هضراوع  نم  اذـه  هب و  هیکحملا  هنـسلاک  ربخلا  قبط  یلع  لـمعلا  بوجو  یلا  عجری  يدـبعتلا 
هنسلا نم  دارملا  ناک  اذا  اما  ادیج و  لماتف  ربخلل  لب  هنـسلل  سیل  هنا  الا  اهنم  ناک  نا  يدبعتلا و  ضراوعلا و  نم  سیل  یعقاولا  توبثلا 

اهلئاسم نم  دـحاو  ریغ  یف  ثحبلا  نا  الا  ینعملا  اذـهب  هنـسلا  لاوحا  نع  ناک  نا  ثحابملا و  کلت  یف  ثحبلا  نالف  اهتیاکح  معی  اـم 
.لب هلدالا  صخی  اهریغ ال  نم  هلمج  ظافلالا و  ثحابمک 

هدـهمملا دـعاوقلاب  ملعلا  هناب  لوصالا  فیرعت  کـلذ  دـیؤی  یفخی و  ـال  اـمک  اهـصوصخ  لاوحا  هفرعم  مهملا  ناـک  نا  اـهریغ و  معی 
ماکحالا طابنتسا  قیرط  یف  عقت  نا  نکمی  یتلا  دعاوقلا  اهب  فرعی  هعانـص  هناب  هفیرعت  یلوالا  ناک  نا  هیعرـشلا و  ماکحالا  طابنتـسال 

وا

******

: حرش * 

نیا هرخآ و  یلا  هدهمملا  دعاوقلاب  ملعلا  هناب  ار  لوصا  ملع  دنا  هدومن  فیرعت  تسا  ماع  هکلب  تبسن  هعبرا  هلدا  صوصخ  لوصا  ملع 
هناب دشاب  وحن  نیاب  نآ  فیرعت  دیاب  دوب  هعبرا  هلدا  لوصا  ملع  عوضوم  رگا  تسین و  هعبرا  هلدا  صوصخ  تسا و  ماع  هدهمم  دـعاوق 

طابنتسا قیرط  یف  عقت  نا  نکمی  یتلا  دعاوقلا  اهب  فرعی  هعانص  هناب  میئوگب  هک  تسنآ  یلوا  هچرگا  هرخآ  یلا  هعبرالا  هلدالاب  ملعلا 
دشابن همه  رگا  ارثکا  تافیرعت  نیا  هکنآ  يارب  امتح  دومرفن  یلوا و  دومرف  فنـصم  ارچ  لمعلا  ماقم  یف  اهیلا  یهتنی  یتلا  وا  ماکحالا 

رد فنـصم  زا  دسر  یم  یلاعت  هللاءاش  نا  ادـعب  هکلب  دـشاب  صقان  ای  مات  دـح  هک  یقیقح  فیرعت  هن  تسا  ینعم  حرـش  مسالا و  حرش 
درادن و یعنام  دوشب  صخا  ای  معا  فیرعت  يردق  رگا  سپ  تسا  یهلا  سدقا  تاذ  صوصخم  ءایشا  تقیقح  تخانش  هک  قتشم  باب 

یم رگیدکی  ریظن  فیدر و  اهنآ  لاثما  نف و  هفرح و  تعانـص و  هکنآ  هلمج  نم  دـیآ  یم  دراو  روهـشم  فیرعت  رب  هک  تالاکـشا  اما 
کی دشاب  یم  ملاع  رد  هک  یمولع  دنشاب و 
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نم هیمکحلا  تاهبـشلا  یف  هیلمعلا  لوصالا  لئاسم  هموکحلا و  یلع  نظلا  هیجح  هلئـسم  نا  یلع  ءانب  لمعلا  ماقم  یف  اـهیلا  یهتنی  یتلا 
وحن وه  عضولا  یناثلا  رمالا  تامهملا  هذه  لثم  یف  دارطتسالا  مازتلال  هجو  هنا ال  هرورض  کلذک  وه  امک  لوصالا 

******

: حرش * 

وحن ملع  الثم  نآـب  تسا  لـهاج  درادـن و  ملع  تاـقوا  ضعب  دراد و  دـعاوق  نآ  هب  ملع  ناـسنا  تاـقوا  یـضعب  هک  تسا  هیلک  دـعاوق 
نیمه زا  ترابع  وحن  ملع  هکنآ  دـعاوق  ریاس  رورجم و  هیلا  فاضم  لک  بوصنم و  لوعفم  لک  عوفرم و  لعاف  لـک  زا  تسا  تراـبع 
دعاوق روهشم  فیرعت  رب  لاکشا  رگید  ههج  تسا  جراخ  هکنآ  لاح  دنداد و  رارق  دعاوق  ءزج  ار  ملع  روهـشم  فیرعت  تسا و  دعاوق 

مه رگید  هوجو  تسین و  اـهنآ  رد  طابنتـسا  هکنوچ  دوش  یمن  لـماش  دوش  یم  نآ  تبثم  اـی  یعرـش  مکح  یفاـن  هک  لوصا  رد  هیلقع 
.ار اهنآ  دیامن  یم  رکذ  فنصم  هک  دوش  یم  روهشم  فیرعت  رب  لاکشا 

روهشم لوق  رب  فنصم  فیرعت  تیولوا  هوجو 

.دنوش لیصحت  دیاب  رگید و  مولع  ریاس  لثم  دنتسه  يرظن  اه  نیا  هفرح  هعانص و  رگید  تهج 

رد هکنآ  امک  دشاب  ملع  نآ  دعاوق و  نآ  ياراد  یصخش  ات  دوش  لصاح  يا  هکلم  تسرامم و  دعاوق  نیا  رد  دیاب  هکنآ  رگید  تهج 
تعارز ملع  دعاوق  یـصخش  رگا  الثم  تسا  ربتعم  اهنآ  رد  هکلم  تسرامم و  هکلب  تسین  یفاک  اهنآ  هب  ملع  درجم  ملاع  عیانـص  مامت 

دیاب هکلب  تسا  عراز  صخش  هک  دنیوگ  یمن  دنمان و  یمن  ار  وا  تعارز  هب  ملاع  اه  نیا  درجم  درک  ادیپ  اهنآ  هب  ملع  درک و  ظفح  ار 
: دوشب وا  هکلم  ات  دنک  لمع  دیاب  تدم  نیدنچ 

طابنتسا دیاب  هیعرش  ماکحا  ماقم  رد  هک  دناسر  یم  روهشم  فیرعت  هکنآ  روهـشم  فیرعت  زا  درک  لودع  فنـصم  هکنآ  رگید  تهج 
ضعب زا  هکنآ  لاح  دوش و  یعرش  مکح 
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حـص ینعملا  اذـهب  يرخا و  هیف  هلامعتـسا  هرثک  نم  هرات و  هب  هصیـصخت  نم  شان  امهنیب  صاخ  طابترا  ینعملاـب و  ظـفللا  صاـصتخا 
هدارفال و هرات و  هل  ظفللا  عضویف  اماع  ینعم  نوکی  نا  اما  عضولا  لاح  ظوحلملا  نا  مث  یفخی  اـمک ال  ینیعتلا  ینییعتلا و  یلا  همیـسقت 

.حصی داکی  اصاخ ال  ینعم  نوکی  نا  اما  يرخا و  هقیداصم 

******

: حرش * 

تئارب و باحـصتسا و  هک  هیلمع  لوصا  لثم  دیامنب  راچان  ار  لمع  نیا  دـیاب  لمع  ماقم  رد  دوش و  یمن  طابنتـسا  یعرـش  مکح  اهنآ 
هراشا صم  هکنآ  امک  دوش  لمع  دیاب  دوخ  ياجب  لمع  ماقم  رد  یلو  دـنک  یمن  تباث  ار  یعرـش  مکح  اه  نیا  تسا  طایتحا  رییخت و 

.اهنآ هب  دومرف 

لوصا ملع  عوضوم  زا  هیلمع  لوصا  ندوب 

خلا هیلمعلا  لوصالا  لئاسم  هلوقب و 

اهنآ مامت  رهظ  بوجو  باحصتسا  ای  رمخ  باحصتسا  لثم  هدش  یعوضوم  ههبـش  رگا  نوچ  دومن  هیمکحلاب  ار  تاهبـش  دیق  فنـصم 
فـالخب دنـشاب  یم  هیهقف  لـئاسم  زا  تهج  نیا  زا  تسین  يراـج  هقف  باوبا  ماـمت  رد  یلک  مکح  نوـچ  دنـشاب  یم  هیهقف  لـئاسم  زا 

یمن طابنتـسا  یعرـش  مکح  هک  یئاجنآ  نینچمه  اهنآ و  قرف  دـیآ  یم  هکنآ  امک  دوش  هقف  یلک  مکح  دـیاب  نآ  هک  هیلوصا  لـئاسم 
هک یفـشک  الـصفم  مود  دـلج  رد  دـیآ  یم  هللاءاش  نا  هکنیا  امک  تسا  مسق  ود  رب  دادـسنا  نوچ  تموکح  رب  تسا  نظ  تیجح  دوش 
رب اما  دوش و  یم  ملع  حاتفنا  لثم  درادـن و  یعناـم  تسا و  طابنتـسا  یعرـش  مکح  نآ  لـقع  مکح  هب  ار  یعرـش  مکح  مینکب  فشک 

ندرک عطقب  لمع  تسا  لقع  مکح  هکنآ  امک  درک  دـیاب  نظ  هب  لمع  هک  تسا  لقع  مکح  طقف  دوشن و  یعرـش  مکح  فشک  هکنیا 
لوصا لئاسم  تموکح و  رب  نظ  هلئسم  هک  تسا  اجنیا  زا  دوش و  لمع  دیاب  لمع  ماقم  رد  یلو  تسین  یعرـش  مکح  طابنتـسا  اه  نیا 

ملع تاعوضوم  زا  امامت  هیلمع 
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کک وه  امب  هقیداصم  هدارفا و  ظاحلل  هلآ  نوکی  نال  حلـصی  ماعلا  نال  کلذ  هثالث و  ماسقالا  نوکیف  ماـعلا  نود  هل  ظـفللا  عضو  ـالا 
.رئاسل ماعلل و ال  اهجو  نوکی  صاخ ال  وه  امب  هناف  صاخلا  فالخب  هجوب  هتفرعم  ءیشلا  هجو  هفرعم  اههوجو و  نم  هناف 

******

: حرش * 

زا تسه و  يدارطتـسا  لـئاسم  نیا  هک  دـنوشب  مزتـلم  دـیاب  هـک  روهـشم  فـیرعت  فـالخب  فنـصم  لوـق  رب  اـنب  دوـب  دـهاوخ  لوـصا 
: دومرف هکنآ  امک  دشاب  یمن  لوصا  ملع  تاعوضوم 

فنصم لوق  فیرعت  رب  لاکشا 

هدش مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  يراصنا  خیش  لوصف و  بحاص  ازریم و  موحرم  رب  هک  یتالاکشا  دنامن  یفخم  خلا  هجو  هنا ال  هرورض 
نیا رب  یلیلد  یمزلم و  ام  هک  تشذـگ  البق  بلطم  نیا  میئامنب و  ملع  عوضوم  هیتاذ  ضراوع  زا  ثحب  ام  هک  دوش  یم  دراو  یئاـج  رد 
تاذ زا  ثحب  هچ  دوب  دـهاوخ  لوصا  ملع  تاـعوضوم  ضراوع و  زا  وا  تسا  لوـصا  ملع  ضرغ  رد  لـیخد  هچره  میرادـن و  بلطم 

لوصف و نیناوق و  بحاص  لوق  تشگرب  هک  لومحم  ای  عوضوم  تاذ  زا  ثحب  یلب  نآ  ضراوع  زا  ثحب  ای  دشاب  لومحم  ای  عوضوم 
هک اضیا  تشذـگ  البق  یفخی و  امک ال  لئاسم  زا  ثحب  هن  تسا  ملع  يدابم  زا  ثحب  دوش  یم  اهنیاب  مهیلع  هّللا  همحر  يراصنا  خـیش 

عوضوم فیرعت  دودـح و  هیروصت  يدابم  دـشاب و  یم  هیروصت  يدابم  هیقیدـصت و  يدابم  لئاسم و  تاـعوضوم و  اـهنآ  مولع  ءازجا 
لاکـشا اضیا  مه  فنـصم  فیرعت  هک  دنامن  یفخم  لماتف و  دـنام  یمن  یقاب  اجنیا  رد  لاکـشا  ياج  سپ  نآ  تالومحم  تسا و  ملع 

نودـب تسا و  لـمع  ماـقم  رد  یمـسق  کـی  تسا و  هیعرـش  ماـکحا  طابنتـسا  اـهنآ  زا  مسق  کـی  لوصا  ملع  زا  ضرغ  هکنوچ  دراد 
فیرعت يارب  میئوگب  هک  تسنآ  رتهب  ناشیا و  فیرعت  زا  دوش  یم  هدافتسا  هکنآ  امک  انیقی  تسا  ضرغ  ود  نیا  دشاب و  یم  طابنتـسا 

.دوب دهاوخ  ضرغ  کی  دوش و  یم  ود  ره  عماج  نیا  لمع  ماقم  رد  یلعف  هفیظو  نییعت  يارب  تسا  يا  هلصحم  دعاوق  هک  لوصا 
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ظفللا هل  عضویف  هسفنب  ماعلا  روصت  هروصت  بجوی  امبر  معن  هجوب  ول  الـصا و  اهل  هل و ال  هتفرعم  هروصت و  هتفرعم و  نوکی  الف  دارفالا 
.هل عوضوملا  ناف  صاخلا  هل  عوضوملا  ماعلا و  عضولا  یف  ام  فالخب  اذه  اماع و  هل  عوضوملا  ناک  امک  اماع  عضولا  نوکیف 

******

: حرش * 

تسا عضو  رد  : مود رما 

ظافلا عضو  يارب  هدش  هک  يا  هناگ  هس  یناعم 

خلا عضولا  یناثلا  رمالا 

ینعم و نآ  هب  میهدـب  صاصتخا  ار  ظفل  نآ  هک  تسنآ  هب  لوا  ینعم  يارب  مینک  یم  عضو  هک  ار  ظاـفلا  دـشاب  یم  عضو  رد  مود  رما 
دنک روطخ  ام  نهذ  رد  ینعم  نآ  اروف  میئوگ  یم  ار  ظفل  ام  هک  یتقو  ات  مینک  رارقرب  صاخ  طابترا  کی  ینعم  ظـفل و  نیا  نیب  دـیاب 
روما زا  تیکولمم  تیکلام و  طابترا  لثم  مه  طابترا  نیا  دـنک و  یم  ناریط  هک  سنج  نیا  يارب  دـنا  هدرک  عضو  هک  هرایط  ظفل  لثم 

تادوجوم زا  اه  نیا  هک  هعست  ضراوع  زا  هن  هدام و  الویه و  هروص و  سفن و  لقع و  زا  تسا  ترابع  هک  رهاوج  زا  هن  تسا  هیرابتعا 
.دنشاب یم  یجراخ 

تهج نآزا  بطاخم و  فرطب  میدومن  ءاقلا  ار  ینعم  سفن  هکنآ  لثم  تسا  ینعم  یلیزنت  دوجو  ظفل  هک  تسنآ  عضو  يانعم  زا  مود 
ءامـسا سکعلاب  تراهط و  نودب  هّللا  ءامـسا  ّسم  لثم  تسا  مارح  اذل  ظفلب و  دنک  یم  تیارـس  حبق  نسح و  زا  ینعم  راثآ  هک  تسا 

.هئادعا

هدارا یـصاخ  ظفلب  ملکتم  دومن  ملکت  تقوره  ظفل و  زا  ینعم  هدارا  هب  تسا  وا  مازتلا  عضاو و  دهعت  هک  تسنآ  عضو  يانعم  زا  : موس
.ار یصاخ  يانعم  هدومن 

تسین یتاذ  یناعم  رب  ظافلا  تلالد 

مه نیا  شتآ و  هرارح و  نیب  طبر  لثم  تسا  یتاذ  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  تسیچ  ینعم  ظـفل و  نیب  طـبر  هک  تسا  فـالتخا  اـضیا  و 
كرابت تاذ  ظافلا  عضاو  دنا  هتفگ  یـضعب  اضیا  تایتاذ و  ریاس  لثم  دننادب  همه  ار  ایند  تاغل  مامت  هک  دوب  مزال  الا  تسین و  تسرد 

تسین وا  نکمم  رفن  کی  هکنآ  تهجب  ناگدنب  هب  ار  ظافلا  نآ  ماهلا  هب  تسا  یلاعت  و 
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ناک ول  هسفنب و  هروصت  ههجوب و  ءیـشلا  روصت  نیب  حـضاو  قرف  ماـعلا و  وه  هناونع و  ههجوب و  ـالا  اروصتم  نوکی  ـال  دارفـالا  یه  و 
نا وه  عبار و  مسق  توبث  ناکما  مهوتل  ابجوم  ناک  امهنیب  هزیمت  مدع  مالعالا و  ضعب  یلع  کلذ  ءافخ  لعل  رخآ و  رما  روصت  ببسب 

.حضاو ّهنأ  عم  اماع  هل  عوضوملا  نوک  عم  اصاخ  عضولا 

******

: حرش * 

عـضاو رفن  کی  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  هریغ  یبرع و  ای  یـسراف  ظافلا  لثم  دشاب  هتـشاد  نآب  هطاحا  دنک و  عضو  ار  تغل  کی  هک 
.دشاب ظافلا 

ناشیا هک  یماهلا  دنـشاب و  یم  هدوب و  یناعم  رب  ظافلا  عضاو  جـیردتب  همه  نآ  دارفا  اـیند و  هب  هدـمآ  مدآ  هک  يزور  زا  : هکنآ باوج 
ینیوکت تیادـه  اهنآ  زا  مسق  کی  مه  یلاعت  يادـخ  ماهلا  تیادـه و  هکلب  درادـن  یناعم  هب  ظافلا  عضو  رد  یـصوصخ  دـنا  هدومرف 

لسر و لاسرا  هب  عجار  هک  تسا  یعیرـشت  تیاده  رگید  مسق  کی  دوب و  دهاوخ  تادامج  تاناویح و  مدآ و  ینبب  تبـسن  هک  تسا 
.یفخی امک ال  دشاب  یم  عیارش 

: یعون عضو  یصخش و 2- عضو  تسا 1- مسق  ود  رب  عضو  اضیا  و 

دماوج هیصخش و  مالعا  رد  لجر  دیز و  لثم  ینعم  يارب  دنوش  عضو  ود  ره  تئیه  نآ و  هدام  هب  ظفل  هک  تسنآ  یصخش  عضو  لوا 
هدام عضو  ای  هریغ  بح و  رـصن و  ملع و  لثم  يا  هدام  ره  يارب  برـض  تئیه  لثم  تسا  هدام  نودـب  اـهنت  تئیه  عضو  یعون  عضو  و 

.هریغ براض و  برضی و  لثم  دشاب  یتئیه  ره  رد  برض  هدام  لثم  تئیه  نودب 

: تسا مسق  ود  رب  عضو  و 

عـضو ار  نآ  اصخـش  هک  هیرفعج  هسردـم  ظفل  لـثم  مینک  عضو  ینعم  کـی  رب  اصخـش  ار  یظفل  هک  تسنآ  وا  هک  ینییعت  عضو  لوا 
.تسوا رد  تقیقح  میا و  هدومن 
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ماـعلا و عضولا  اذـک  مـالعالا و  عضوک  صاـخلا  هل  عوضوملا  صاـخلا و  عضولا  توبث  یف  بیر  ـال  ّهنإ  مث  لـمات  یندا  هل  ناـک  نمل 
نم اهب  قحلا  ام  فورحلا و  عضو  هنا  مهوت  دقف  صاخلا  هل  عوضوملا  ماعلا و  عضولا  اما  سانجالا و  ءامـسا  عضوک  ماعلا  هل  عوضوملا 

.عضولاک هل  عوضوملا  نوک  عم  صاخ  اهیف  لمعتسملا  نا  اضیا  مهوت  امک  ءامسالا 

******

: حرش * 

ترثـک تهجب  دـعب  هدوب و  ءاـعد  يارب  لوا  هک  هالـص  ظـفل  لـثم  دوش  یم  عـضو  لامعتـسا  ترثـک  هطـساو  هب  هک  ینّیعت  عـضو  مود 
.هدش نآ  رد  تقیقح  هالص و  رد  ینّیعت  هصوصخم  ناکرا  رد  لامعتسا 

.هیعرش تقیقح  رد  فنصم  زا  دیآ  یم  ینییعت  رگید  مسق  اضیا  و 

خلا عضولا  لاح  ظوحلملا  نا  مث  ؛ هلوق

مسق راهچ  رب  عضو  میسقت 

: تسا مسق  راهچ  رب  هل  عوضوم  اب  عضو  نیا  دعب  و 

دننک یم  عضو  یلک  ینعم  ناـمه  رب  ار  ظـفل  نیا  دـننک و  یم  روصت  ار  یلک  ینعم  کـی  ینعی  ماـع  مه  هل  عوضوم  ماـع و  عضو  لوا 
.هریغ شرف و  باتک  تخرد  لثم  سانجا  ءامسا  لثم 

يانعم ضعب  رد  ظفل  لامعتسا  دشاب  زاجم  دش  لامعتسا  دارفا  ضعب  رد  رگا  هک  تسا  ینعم  ءزج  عویش  نایرـس و  ایآ  یلک  يانعم  نیا 
زا مسقم  هک  هلمهم  هیهام  ینعم  هکنآ  ای  تسا  ینایرس  یلدابت و  نیب  عماج  هک  یمسق  طرشب  ماع ال  يانعم  هکنآ  ای  لسرم  زاجم  دوخ 

تـسین زاجم  مه  دارفا  یـضعب  رد  لامعتـسا  تسا و  تمکح  تامدـقمب  جاتحم  دارفا  مامت  هدارا  ینعم  نیاربانب  تسا و  تایهام  يارب 
.یلاعت هللاءاش  نا  دیآ  یم  هکنآ  امک  تسا  يریخا  قح  تسا و  لولدم  لاد و  ددعتب  هکنوچ 

ینعم کی  هک  هیصخش  مالعا  لثم  صاخ  مه  هل  عوضوم  صاخ  عضو  مود 

ص:26
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نـال کـلذ  ءامـسالا و  یف  اـمهلاح  اـهیف  هل  عوـضوملا  هیف و  لمعتـسملا  لاـح  نآ  قیقدـلا  رظنلا  هیلا  يدؤـی  امبـسح  قـیقحتلا  اـماع و 
نوکی ـال  اـم  اریثـک  نا  حـضاولا  نمف  اـیجراخ  اـیئزج  اـهب  صـصختملا  ینعملا  نوکل  هبجوملا  یه  تناـک  نا  همهوـتملا  هیـصوصخلا 

.ایفاضا ایئزج  هلعج  یلا  لوحفلا  ضعب  ءاجتلا  اذل  ایلک و  لب  کلذک  هیف  لمعتسملا 

******

: حرش * 

.دنک یم  عضو  یئزج  ینعم  نامه  رب  ار  ظفل  نیا  دیز و  ظفل  يانعم  لثم  دنک  یم  روصت  عضاو  ار  یئزج 

دنک یمن  عضو  یلک  ینعم  نآرب  ار  ظفل  یلو  عضاو  دـنک  یم  روصت  ار  یلک  ینعم  هکنآ  لـثم  صاـخ  هل  عوضوم  ماـع و  عضو  موس 
هللا ءاش  نإ  یتأیس  امک  فورح  تالوصوم و  هراشا و  ءامسا  لثم  دنک  یم  عضو  نآ  دارفا  يارب  هکلب 

نوچ هیجراخ و  هنیاـبتم  یناـعم  يارب  زا  هدـش  عضو  یلو  تسا  ظـفل  کـی  هکنوچ  دـشاب  یم  یظفل  كرتشم  لـثم  عضو  زا  مسق  نیا 
.دنک یم  ادیپ  یلامجا  روصت  ماع  هطساو  هب  الیصفت  اهنآ  روصت  تسین  نکمم  یناعم 

تسین نکمم  مراهچ  مسق  نیا  هک  ماع  هل  عوضوم  صاخ و  عضو  مراهچ 

.تسین حیحص  رگید  مسق  تسا و  حیحص  ماسقا  نیا  زا  مسق  هس  سپ 

.خلا هدارفا  ظاحلل  هلآ  نوکی  نال  حلصی  ماعلا  نال  : هلوق

تیحالص ماع  هکنیا  يارب  تسا  ماع  روصتب  دارفا  يانعم  روصت  مینک و  عضو  اهنآ  رب  ار  ظفل  مینک و  روصت  دیاب  ار  دارفا  يانعم  ینعی 
ار یئیـش  دهد و  یم  ناشن  ار  صاخ  هروص  هجو و  ماع  هک  یتسرد  هب  سپ  شدارفا  ندرک  هظحالم  يارب  هآرم  تلآ و  دشاب  هک  دراد 

فرعم ماع  مینک و  هظحـالم  ماـع  رد  ار  صاـخ  تروص  میناوت  یم  اـم  نیارباـنب  سپ  دنـسانش  یم  تروصب  دـننادب  دـنهاوخ  یم  هک 
ماع يارب  هجو  دشاب  یمن  صاخ  وه  امب  صاخ  هکنوچ  تسین  روط  نیا  صاخ  یلو  هلمجلا  یف  ول  دوشب و  صاخ 
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نم رخآ و  ینعمل  هلاح  ظحول  اذا  ـالا  اـیفرح  ینعملا  نوکی  داـکی  ـال  ّهنإ  ثیح  اـیئزج  هنوکل  هبجوملا  یه  تناـک  نا  يرت  اـمک  وه  و 
الا نهذلا  یف  نوکی  وه ال  کلذک  عوضوملا  یف  الا  جراخلا  یف  نوکی  امکف ال  ضرعلا  لاحک  هلاح  نوکی  هب و  همئاقلا  هتایـصوصخ 

ثیحب ظاحللا  اذـهب  ایئزج  ریـصی  هلاحم  ناک ال  نا  ینعملاف و  هریغ  یف  ینعم  یلع  لد  ام  هناـب  هفیرعت  یف  لـیق  اذـل  رخآ و  موهفم  یف 
.ادحاو ظحاللا  ناک  ول  الوا و  ظحول  امک  ایناث  ظحول  اذا  هنیابی 

******

: حرش * 

دوش یمن  هتخانش  ماع  دشاب و  ماع  يارب  هآرم  صاخ  دناوت  یمن  سپ  تسین  مه  رگید  دارفا  ریاس  يارب  تسین و  ماع  يارب  هآرم  ینعی 
.مینیبب صاخ  رد  میناوت  یمن  ار  ماع  تروص  یتح  ینعی  دشاب  مه  هجو  هب  ول  صاخ و  رد 

تسین و ماع  رب  لاد  صاخ  وه  امب  صاخ  هک  نانچمه  هکنآ  هب  صاخ  هل  عوضوم  ماع و  عضو  رد  دنا  هدومن  لاکشا  مالعا  زا  یـضعب 
.دنشاب يرگید  رب  لاد  مادکره  هک  تسا  لاحم  الامجا و  ول  تسین و  صاخ  رب  لاد  ماع  وه  امب  مه  ماع  الامجا  ول 

صاخ هل  عوضوم  ماع و  عضو  رب  مالعا  ضعب  لاکشا  باوج 

يانعم ریغ  زا  یکاح  هچرگا  هریغ  داوس و  ضایب و  ای  ناویح  ناسنا و  الثم  ضارعا  رهاوج و  لـثم  هلـصاتم  هیلک  میهاـفم  هکنآ  باوج 
لاکشا الب  قادصم  صخش و  درف و  موهفم  لثم  دوش  یم  هتفرگ  تایـصوصخ  دارفا و  زا  هک  هیعازتنا  نیوانع  لثم  یلو  تسین  شیوخ 

.یفخی امک ال  ناونع  هطساو  هب  دوش  یم  دارفا  رب  مکح  هک  هیقیقح  هیضق  تسا  مسق  نیمه  زا  دنشاب و  یم  دارفا  زا  یکاح  اه  نیا 

مسق و کی  صاخ  هکنآ  تهج  زا  مینک  هدـهاشم  صاـخ  رد  ار  ماـع  هک  دوش  یم  اـسب  هچ  : ینعی خـلا  هروصت  بجوی  اـمبر  معن  : هلوق
ماع و عضو  ینعی  هیف  نحن  ام  یلو و  دوش  یم  مینک  وا  ندوب  ماع  هصح  هب  هاگن  اـم  رگا  تقو  نآ  تساراد  ار  ماـع  زا  يا  هصح  کـی 

دوش و یم  ماع  مه  هل  عوضوم 
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نا ههادب  ظاحللا  اذهب  ظوحلم  وه  امب  قلعتم  رخآ  ظاحل  نم  دب  الف  الا  هیف و  لمعتسملا  یف  اذوخأم  نوکی  داکی  ظاحللا ال  اذه  نا  الا 
قدص عانتمال  تایجراخلا  یلع  قدـصی  نا ال  مزلی  ّهنأ  عم  يرت  امک  وه  ظافلالا و  لامعتـسا  یف  هنم  دـب  امم ال  هیف  لمعتـسملا  روصت 

.اهیلع یلقعلا  یلکلا 

******

: حرش * 

ههجوب و الا  ماع  رد  روصتم  دنـشاب  یمن  دارفا  ینعی  هل  عوضوم  هک  یتسرد  هب  سپ  تسا  صاخ  هل  عوضوم  ماـع و  عضو  فـالخ  نیا 
ههجوب هسفنب و  ار  ماع  هل  عوضوم  ماـع و  عضو  ینعی  هسفنب  ار  نآ  روصت  ههجوب و  ار  یئیـش  روصت  نیب  تسا  یحـضاو  قرف  هناونع و 

.هسفنب هن  دنا  هدش  هدید  ماع  هطساو  هب  دنشاب  دارفا  هک  هل  عوضوم  هک  صاخ  هل  عوضوم  ماع  عضو  فالخب  میا  هدید 

.هطساو نودب  هن  میا  هدید  دشاب  ماع  هک  رخآ  رما  هطساو  هب  ار  دارفا  ینعی  خلا  ببسب  ناک  ول  :و  هلوق

ماع هل  عوضوم  صاخ و  عضو  ناکما 

مـسق دـنیوگب  هک  هدـش  ببـس  مالعا  ضعب  يارب  هسفنب  ههجوب و  ءیـش  روصت  ندوب  یفخم  نیا  هک  دـیاش  کـلذ و  ءاـفخ  لـعل  : هلوق
رکف لمأت و  يردق  هک  یـسک  يارب  تسا  عضاو  بلطم  نیا  هکنیا  اب  ماع  هل  عوضوم  صاخ  عضو  مسق  ینعی  تسا  نکمم  مه  مراهچ 

دنکب

ناـسنا تسا  تاـناویح  زا  مسق  مادـک  هک  میراد  کـش  یلو  مینیبب  ار  یناویح  جراـخ  رد  رگا  هک  تسنآ  عبار  مسق  ندوب  نکمم  هجو 
.هریغ ای  منغ  ای  رقب  ای  تسا 

هتـشاد دوجو  تسا  لاحم  لک  جراخ  رد  هکنوچ  تسین  یلک  تسا و  یقیقح  یئزج  دوش  یم  هدـید  جراخ  رد  هک  هچنآ  لاکـشا  ـالب 
میا و هدید  ار  یئزج  هکنوچ  تسا  صاخ  عضو  نیاربانب  نآ  فنص  ای  درف  نآ  عون  يارب  مینک  یم  عضو  ار  یظفل  اذه  یلع  ءانب  دشاب 

ام ال هیف  یئزج و  هطساو  هب  هدش  هدید  ماع  يانعم  هکنوچ  ماع  هل  عوضوم 
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هلاح ینعملا  ظاحل  سیل  ّهنأ  عم  اذه  هیـصوصخلا  ءاقلا  دیرجتلاب و  الا  هرـصبلا  نم  رـس  لثم  لاثتما  عنتماف  نهذلا  الا  هل  نطوم  ثیح ال 
كاذ کلذـک  اـهیف  هیف  لمعتـسملا  یف  اربتعم  ظاـحللا  اذـه  نوکی  ـال  اـمک  ءامـسالا و  یف  هسفن  یف  هظاـحلک  ـالا  فورحلا  یف  هریغل 

.یفخی امک ال  فورحلا  یف  ظاحللا 

******

: حرش * 

.یفخی

.خلا بیر  ّهنإ ال  مث  : هلوق

مالعا لثم  صاخ  مه  هل  عوضوم  صاخ و  عضو  سانجا و  ءامـسا  لـثم  ماـع  هل  عوضوم  ماـع و  عضو  رد  تسین  یکـش  هکنیا  زا  دـعب 
.هیصخش

رد صاخ  هل  عوضوم  ماـع و  عضو  هک  دـنا  هدرک  ناـمگ  اـه  یـضعب  اـجنیا  رد  تسا  صاـخ  هل  عوضوم  ماـع و  عضو  رد  لاکـشا  اـما 
ماع عضو  فورح  رد  هکنوچ  هریغ  تالوصوم و  هراشا و  ءامسا  لثم  هینبم  ءامـسا  زا  هدش  فورح  هب  قحلم  هک  هچنآ  تسا و  فورح 

.صاخ هل  عوضوم  یلو  تسا 

عضو لثم  فورح  رد  هل  عوضوم  ندوب  ماع  هلدا 

.خلا صاخ  هیف  لمعتسملا  نا  اضیا  مهوت  امک  : هلوق

هک تسنآ  فرح  نیا  همزال  تسا  صاخ  هیف  لمعتـسم  یلو  ماع  مه  هل  عوضوم  ماع و  عضو  فورح  رد  دنا  هتفگ  اه  یـضعب  هکنوچ 
دنک رظن  اقیقد  ناسنا  رگا  هکنوچ  تسین  تسرد  فرح  نیا  یلو  زاجم  رد  رگم  دوش  یمن  لامعتـسا  تقو  چیه  هک  تسا  یتقیقح  نیا 

رس لثم  دنتسه  ماع  ود  ره  هیف  لمعتسم  هل و  عوضوم  ینعی  تسا  ءامـسا  لثم  فورح  نیا  رد  هل  عوضوم  هیف و  لمعتـسم  هک  دینیب  یم 
ریـس هرـصب  هطقن  ره  زا  دنکب و  ریـس  هرـصب  ياجک  زا  هک  تسین  مولعم  هکنوچ  تسا  ماع  هدش  لامعتـسا  هک  هفوکلا  یلا  هرـصبلا  نم 
ماع عضو  دـیئوگ  یم  هک  امـش  هکنوچ  تسین  جراـخ  لاـح  ود  زا  ناـمگ  نیا  دـشاب و  یم  ماـع  ینعم  نیا  هدومن و  رما  لاـثتما  دـنکب 

.صاخ هل  عوضوم  ماع و  عضو  هکنآ  اب  صاخ  هیف  لمعتسم  ماع و  هل  عوضوم 

ص:30
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کلذـک ال القتـسم  هسفن و  یف  هظاحل  هانعم  یف  ربتعی  امکف ال  ءادـتبالا  الا  الثم  ءادـتبالا  ظفل  نم و  هملک  یف  ینعملا  سیل  هلمجلاب  و 
قرف قبی  مل  اذه  یلع  تلق  نا  اهیف  کلذـک  نکیلف  هتیئزجل  ابجوم  هیف  هظاحل  نوکی  امک ال  هلآ و  اهریغ و  یف  هظاحل  اهانعم  یف  ربتعی 

.فرحلا مسالا و  نیب 

******

: حرش * 

نیا رگا  هک  هدش  صاخ  تسا و  هدش  هداد  صیصخت  جراخ  هطـساو  هب  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  تیـصوصخ  نیا  لوق  ود  نیاربانب 
.هفوکلا یلا  هرصبلا  نم  رس  نیمه  لثم  تسا  یلک  اهنآ  رد  هیف  لمعتسم  دراوم  يدایز  رد  هک  تسا  تاحضاو  زا  دشاب  بلطم 

هیفرح یناعم  رد  لوصف  بحاص  لوق  در 

.خلا لوحفلا  ضعب  أجتلا  اذل  :و  هلوق

هکنوچ تسین  تسرد  مه  نیا  یلو  تسا  یفاضا  یئزج  هیف  لمعتسم  هتفگ  لوصف  بحاص.هیف  لمعتـسم  تسا  یلک  هک  تهج  نیا  زا 
یلو تسا  یفاضا  یئزج  وا  یلک  هب  تبـسن  هک  تسا  تسرد  یفاضا  یئزج  نیمه  لثم  دنتـسه  یلک  رگید  یقاب  یقیقح  یئزج  زا  ریغ 

هب تبـسن  دراد  يدارفا  شدوخ  نوچ  یلو  تسا  یفاضا  یئزج  ناویح  هب  تبـسن  هک  ناـسنا  لـثم  تسا  یلک  یقیقح  یئزج  هب  تبـسن 
.تسا یلک  شدوخ 

.خلا اینهذ  ایئزج  هنوکل  هبجوملا  یه  تناک  نا  :و  هلوق

هک تسا  ینهذ  ای  تشذـگ و  هکنآ  امک  تسا  یجراخ  ای  یقیقح  یئزج  هکنوچ  ینهذ  ندوب  یئزج  تیـصوصخ و  نیا  دـشاب  رگا  و 
ینعم هکلب  درادن  یلقتـسم  ینعم  یئاهنت  هب  فرح  ینعی  رگید  ینعم  يارب  یتلاح  دوش  هظحالم  هک  ینامز  الا  یفرح  ینعم  دشاب  یمن 

رد دشاب  یمن  مه  فرح  نینچمه  عوضوم  رد  الا  جراخ  رد  دـشاب  یمن  ضرع  هک  يروط  نامه  سپ  تسا  ضرع  لاح  لثم  نآ  لاح 
لثم دنک  یم  ادیپ  ینعم  تسا  نهذ  رد  هک  يرگید  ینعم  موهفم و  هطساو  هب  ینعی  يرگید  موهفم  رد  الا  نهذ 
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ادیپ دوجو  مسج  نمـض  رد  اه  نیا  دشاب و  یمـسج  هکنآ  رگم  دنرادن  یلالقتـسا  دوجو  جراخ  رد  هک  یهایـس  يدیفـس و  لثم  ناولا 
نآ عبتب  اـه  نیا  هک  دـشاب  نهذ  رد  یلقتـسم  ینعم  کـی  رگم  دـنرادن  يدوجو  تسا  روـط  نیمه  نهذ  رد  مه  فرح  ینعم  دـننکب و 

.دنشاب لقتسم  ینعم  نآ  يارب  زا  تلاح  دننکب و  ادیپ  دوجو  ینعم 

.خلا هفیرعت  یف  لیق  اذل  :و  هلوق

نآ دـشاب و  شدوـخ  ریغ  رد  ینعم  نآ  هک  یئاـنعم  رب  دـنک  تلـالد  هک  تسا  يزیچ  نآ  فرح  فـیرعت  رد  هدـش  هتفگ  تهج  نیا  زا 
.تسا یقیقح  یئزج  ینعم  نآ  راچان  ودب  دشاب و ال  یم  یئزج  ینعم 

.خلا هنیابی  ثیحب  : هلوق

یکی ظحال  هچرگا  امـش  لوا  هظحالم  اب  تسا  نیابم  هظحالم  نیا  دـینک  هظحالم  زاب  امـش  رگا  هک  یثیح  هب  ظاحل  هظحالم و  نیا  هب 
ود نآ  دوجو  یلو  دشاب  دحاو  ءیـش  روصتم  تاذ  هکنآ  ول  تسا و  زیچ  ود  یمود  روصت  نآ  اب  دیدرگ  لوا  هک  يروصت  ینعی  دـشاب 

.دشاب یم  یناث  ظاحل  ریغ  لوا  ظاحل  هدش و  دوجو 

تسین هیفرح  یناعم  ءزج  هینهذ  هروص  روصت و 

.خلا داکی  ظاحللا ال  اذه  نا  : هلوق

کی امـش  هکنوچ  تسین  حیحـص  دـیتفرگ  هیف  لمعتـسم  ءزج  امـش  هک  ار  ظاـحل  روصت و  نیا  هک  دـیآ  یم  شیپ  یلاکـشا  اـجنیا  رد 
نآ رد  تسا  لاحم  دیراد و  يرگید  روصت  کی  هب  جایتحا  زاب  دینک  لامعتـسا  دـیهاوخ  یم  هک  یتقو  دـیا و  هدومن  روصت  هظحالم و 

عوضوم مئاق  دیز  الثم  میرادن  رتشیب  روصت  کی  ظاحل و  کی  لامعتـسا  لاح  رد  نادجولاب  ینعی  لامعتـسا  لاح  رد  روصت  ود  دحاو 
.دنشاب هتشاد  روصت  ود  مادکره  هکنآ  هن  دنراد  روصت  کی  مادکره  لومحم  و 
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.خلا یلقعلا  یلکلا  قدص  عانتمال  تایجراخلا  یلع  قدصی  نا ال  مزلی  ّهنأ  عم  يرت  امک  : هلوق

******

: حرش * 

جراخ رب  یلقع  یلک  قدـص  تسا  عنتمم  هکنوچ  تسین  نکمم  تایجراخ و  رب  تسین  قداص  تسا و  لطاب  بلطم  نیا  هکنیا  رب  لیلد 
تسا لاحم  نآ و  هینهذ  تروص  ینعم و  تاذ  زا  تسا  ترابع  هیف  نحن  ام  فوصوم و  اب  تفص  زا  تسا  ترابع  یلقع  یلک  هکنوچ 

.دیآ یم  نهذ  رد  اهنآ  روص  هکلب  دیایب  نهذ  رد  تسا  لاحم  یجراخ  دوجو  هکنآ  امک  دوشب  ادیپ  جراخ  رد  ینهذ  تروص 

یلک هناگ  هس  ماسقا  رد 

دراد یجراخ  دوجو  هک  میدرک  هظحالم  ار  اهنت  یلک  فوصوم  ینعی  ار  اهنت  یلک  طقف  رگا  تسا  مسق  هس  رب  یلک  هک  دـنامن  یفخم 
ناسنا لثم  تساراد  هک  تفص  اب  ار  یّلک  نآ  رگا  دنمان و  یعیبط  یّلک  ار  نآ  دراد  یجراخ  دوجو  هک  ناسنا  سفن  لثم  روهشم  رب  انب 

زا دنمان  یم  یقطنم  یلک  مینک  هظحالم  ار  اهنت  تفـص  نامه  رگا  دنمان و  یم  یلقع  یلک  ار  نآ  مینک  روصت  شندوب  یلک  تفـص  اب 
دنکب ادـیپ  دوجو  جراـخ  رد  دوش  یمن  تسا  نهذ  رد  وا  فرط  کـی  نوچ  یلقع  یلک  قدـص  اـجنیا  رد  تسا  عـنتمم  هک  تهج  نیا 

تسا و هینهذ  تروص  وا  فرط  کـی  هکنوچ  هرـصبلا  نم  رـس  لـثم  لاـثتما  تسا  عـنتمم  سپ  تسا  نهذ  رد  طـقف  وا  هاـگیاج  نوـچ 
نآ دراد و  نـهذ  رد  هـک  تفـص  نآ  زا  مـینک  درجم  هـنهرب و  ار  وا  هـکنیا  ـالا  دوـش  قـقحم  جراـخ  رد  تـسا  لاـحم  ینهذ  تروـص 

.مینک ءاغلا  وا  زا  ار  تیصوصخ 

تفص دنک  یم  قرف  اهنآ  تافص  یلو  دنتسه  مه  لثم  فرح  مسا و  هکنیا  هب  رگید  لاکـشا  خلا ، ینعملا  ظاحل  سیل  نا  عم  اذه  : هلوق
هتفرگ هیف  لمعتسم  ءزج  ار  فرح  تفص  هک  امش  تقو  نآ  تسین  لقتـسم  هک  تسنآ  فرح  تفـص  تسا و  لقتـسم  هک  تسنآ  مسا 

راک نیا  دوشب  صاخ  ات  دیا 
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عم فورحلا  ریاس  اذکه  رخآلا و  عضوم  یف  امهنم  لک  لامعتـسا  حص  نیفدارتم  ءادتبالا  ظفل  نم و  هملک  لثم  نوک  مزل  ینعملا و  یف 
حضاو وه  امک  هرورضلاب  لطاب  وه  اهیناعمل و  هعوضوملا  ءامسألا 

******

: حرش * 

ینعم ءزج  لالقتـسا  رگا  میهدب و  رارق  ینعم  ءزج  تسا  مسا  رد  هک  یلالقتـسا  دهدب و  ینعم  صاخ  مه  وا  هک  دینکب  مسا  رد  مه  ار 
دوش یمن  مسا  رد  روط  نامه  سپ  دوش  یمن  يراـک  نینچ  مسا  رد  هکنآ  لاـح  دوش و  یم  یئزج  مه  یمـسا  ینعم  ارهق  دـش  یمـسا 

.یفخی امک ال  دوش  یمن  مه  فرح  رد  تفرگ  هیف  لمعتسم  ءزج  ار  وا  تفص 

سپ دـنهد  یم  ار  راک  ءادـتبا  ینعم  ود  ره  ینعی  ءادـتبا  الا  ءادـتبا  ظفل  نم و  هملک  ینعم  تسین  هکنآ  لصاح  خـلا و  هلمجلاـب  هلوق و 
ظاحل ینعی  فرح  رد  دشاب  یم  مه  روط  نیمه  دوش  یمن  وا  ندوب  یئزج  يارب  بجوم  مسا  رد  یلقتـسم  ظاحل  رد  هک  يروط  نامه 

.دوش یمن  وا  ندوب  یئزج  ببس  مه  فرح  رد  لقتسم  ریغ 

نآ باوج  فرح و  مسا و  ندوب  فدارتم  لاکشا 

ینعم ود  ره  ینعی  تسا  یکی  دشاب  ءادـتبا  هک  مسا  تسا و  نم  هک  فرح  ینعم  هکنیا  رب  دـنک  لاکـشا  یـسک  رگا  خـلا  تلق  نا  : هلوق
دـشاب حیحـص  دیاب  دنتـسه و  فدارتم  اهنآ  ینعی  دش  یکی  اهنآ  ینعم  رگا  هکنوچ  تسیچ  فرح  مسا و  نیب  قرف  سپ  دنراد  ءادـتبا 

وه امک  فرح  ياج  ار  مسا  میراذگب و  مسا  ياج  ار  فرح  هک  تسا  لطاب  هرورضلاب  هکنآ  لاح  يرگید و  ياج  مادکره  لامعتـسا 
.يریس نم  میئوگب  میراذگب و  نم  ءادتبا  ضوع  میرادرب و  ار  يریس  ءادتبا  هکنآ  لثم  حضاو 

فرح مسا و  لامعتسا  رد  عضاو  ندرک  طرش 

یم قرف  اـهنآ  عضو  رد  هک  تسنآ  اـهنآ  نیب  رد  قرف  یلو  تسا  یکی  فرح  مسا و  ینعم  تسا  تسرد  هکنآ  باوج  خـلا  تلق  : هلوـق
هریغل هلآ  لامعتـسا  عقاوم  رد  اـت  هدرک  عـضو  ار  فرح  ینعی  هدرک  عـضو  لقتـسم  ریغ  ار  فرح  عـضو  عـضوم  رد  عـضاو  ینعی  دـنک 

رد ینعی  هدرک  عضو  لقتسم  ار  مسا  عضو  عقوم  رد  دوشب و  لامعتسا 
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داریل فرحلا  هسفن و  یف  وه  وه  امب  هانعم  هنم  داریل  مسالا  عضو  ّهنإ  ثیح  عضوب  امهنم  لک  صاصتخا  یف  وه  امنا  اـمهنیب  قرفلا  تلق 
نوکی عضولا  یف  فرحلا  مسالا و  نیب  فالتخالاف  هرم  ریغ  یف  هیلا  هراشالا  ترم  امک  هریغل  هلاح  وه  اـمب  لـب  کلذـک  ـال  هاـنعم  هنم 

.عضولا هل  امیف  اقفتا  نا  رخآلا و  عضوم  یف  امهدحا  لامعتسا  زاوج  مدعل  ابجوم 

.هتاموقم هتایصوصخ و  نم  نوکی  نا  نکمی  داکی  ینعملا ال  هدارا  وحن  نا  هیلع  دیزم  امب ال  تفرع  دق  و 

******

: حرش * 

ءزج هن  هل و  عوضوم  ءزج  هن  دنتسه  لامعتـسا  طرـش  تیلالقتـسا  تیلآ و  ود  نیا  دوشب و  هدارا  وا  زا  یلالقتـسا  ینعم  لامعتـسا  لاح 
لامعتـسا دوش  یمن  فرح  مسا و  عضو  رد  فالتخا  هطـساو  هب  سپ  بلطم  نیا  يوسب  هدـش  هراشا  دایز  البق  هکنآ  امک  هیف  لمعتـسم 

مه ءادتبا  ظفل  دهد و  یم  ءادتبا  ینعم  نم  رد  الثم  دنراد  قافتا  دنا  هدش  عضو  هک  هچنآ  رد  ول  يرگید و  ياج  رد  ار  مالک  ره  دومن 
.لامعتسا لاح  رد  تسا  لقتسم  ءادتبا  ظفل  تسین و  لقتسم  نم  یلو  دراد  ار  نم  ینعم 

.خلا هیلع  دیزم  امب ال  تفرع  دق  : هلوق

هدارا وحن  نیا  ینعی  تسین  ینعم  نآ  تاموقم  تایصوصخ و  زا  ینعم  هدارا  یگنوگچ  ینعم و  هدارا  وحن  هک  یتخانـش  هک  قیقحتب  و 
.دنتسین ءادتبا  ینعم  نآ  تاموقم  تایصوصخ و  زا  فرح  رد  لقتسم  ریغ  ینعم  هدارا  وحن  مسا و  رد  لقتسم  ینعم 

ءاشنا ربخ و  يانعم  داحتا 

لامعتـسا نیح  رد  ینعی  تسا  لامعتـسا  رد  اهنآ  فالتخا  یلو  تسا  یکی  ود  ره  ینعم  هک  دـش  هتفگ  فرح  مسا و  رد  خـلا  مث  : هلوق
ادیپ فالتخا  تهج  نیا  زا  دوش  یم  هدارا  یلالقتسا  ریغ  تیلآ و  یفرح  ینعم  دوش و  یم  هدارا  یلالقتسا  یمسا  ینعم 
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هنطوم یف  هانعم  توبث  هیاکح  یف  لمعتـسیل  اعوضوم  ربخلا  نوکیف  کلذک  اضیا  ءاشنالا  ربخلا و  نم  فالتخالا  نوکی  نا  دعبی  مث ال 
.لماتف هیف  المعتسا  امیف  اقفتا  نا  هتوبث و  هققحت و  دصق  یف  لمعتسیل  ءاشنالا  و 

نم أشن  امنا  هصخشت  نا  ماع و  اضیا  رئامضلا  هراشالا و  ءامسا  لثم  یف  هیف  لمعتسملا  نا  لاقی  نا  نکمی  هنا  هانققح  امم  حدقنا  ّهنإ  مث 
ینعملا و اهب  بطاخیل  اهـضعب  رئامـضلا و  ضعب  اذـک  اهیناعم و  یلا  اهب  راشیل  تعـضو  هراشالا  ءامـسا  نا  ثیح  اهلامعتـسا  روط  لـبق 

.یفخی امک ال  صخشتلا  نایعدتسی  بطاختلا  هراشالا و 

******

: حرش * 

تسا و یکی  ود  ره  ینعم  ینعی  دـشاب  فرح  مسا و  لـثم  ربخ  ءاـشنا و  رد  فـالتخا  هک  تسین  دـیعب  مه  اـجنیا  رد  اـما  دـندوب  هدرک 
ینعم نآ  توبث  تیاکح  دـصق  ربخ  رد  لامعتـسا  ماقم  رد  هکنآ  الا  تسا  ینعم  کـی  ود  ره  هیف  لمعتـسم  ءاـشنا و  ربخ و  هل  عوضوم 

رد هن  تسا  لامعتـسا  تهج  زا  دـیآ  یم  ءاـشنا  ربخ و  نیب  رد  هک  یفـالتخا  تسا و  ینعم  ققحت  دـصق  ءاـشنا  رد  یلو  دـشاب  یم  ربخ 
یـضعب دینک و  یم  يربخ  دـصق  دراوم  یـضعب  یلو  تسا  ظفل  کی  هک  يربخ  یئاشنا و  تعب  ریظن  هیف  لمعتـسم  رد  هن  هل و  عوضوم 

قیقحت ینعم و  هن  تسا  لامعتسا  تایصوصخ  زا  هک  دشاب  یم  فرح  مسا و  رد  تیلالقتسا  تیلآ و  دصق  ریظن  یئاشنا و  دصق  دراوم 
.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  یسفن  مالک  باب  رد  ربخ  ءاشنا و  يانعم 

.خلا حدقنا  دق  مث  : هلوق

تسا ماع  نیا  اذه  ذخ  مییوگ  یم  ام  یتقو  ینعی  دنشاب  ماع  ریامض  هراشا و  رد  هیف  لمعتـسم  تسا  نکمم  هک  دش  رهاظ  هکنیا  زا  دعب 
دیامن یم  ار  صخشت  ءاعدتسا  اهنآ  دوخ  بطاخت  هراشا و  ءامسا  ینعی  تسا  لامعتسا  فرط  زا  هراشا  صخشت  یلو 
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هذهب بطاختلا  هراشالا و  لبق  نم  ءاج  امنا  هصخـشت  رکذملا و  درفملا  وه  امنا  كایا  وه و  وا  اذه  لثم  یف  هیف  لمعتـسملا  نا  يوعدف 
یـشانلا صخـشتلا  نا  هانققح  امم  صخلتف  هفزاجم  ریغ  هعم  وا  صخـشلا  یلا  الا  نوکی  داکی  بطاختلا ال  وا  هراشالا  ناف  هیلا  ظاـفلالا 

یف امک  اینهذ  وا  هراشالا  ءامـسا  لثم  یف  امک  ایجراخ  اصخـشت  ناک  ءاوس  هیف  لمعتـسملا  صخـشت  بجوی  تالامعتـسالا ال  لـبق  نم 
.سانجالا ءامسا  فورحلا و  نیب  الصا  کلذ  یف  قرف  ریغ  نم  امهوحن  فورحلا و  سانجالا و  ءامسا 

******

: حرش * 

هطـساو هب  اهنآ  صخـشت  یلو  تسا  ماـع  مه  هیف  لمعتـسم  ماـع و  هل  عوضوم  ماـع  عضو  هراـشا  ءامـسا  هک  دـش  مولعم  نیارباـنب  سپ 
داجیا دنکن  ادیپ  صخشت  رگا  ءیش  هکنوچ  دشاب  هتشاد  صخـشت  دیاب  داجیا  عقوم  اذه  ذخ  میتفگ  ام  هک  یتقو  ینعی  تسا  لامعتـسا 

.بلطم نیا  هدش  تباث  تمکح  رد  هک  ایجراخ  وا  اینهذ  ناک  ءاوس  دجوی  مل  صخشتی  مل  ام  ءیّشلا  ترابع  هب  هدمآ  هک  دوش  یمن 

دراد صخشتب  جایتحا  یجراخ  ای  ینهذ  دوجو 

.خلا هیف  لمعتسملا  نا  يوعدف  : هلوق

تسا و ریامـض  زا  بیاغم  رکذـم  درفم  هک  وه  تسا و  هراشا  ءامـسا  زا  رکذـم  درفم  هک  اذـه  لثم  رد  هیف  لمعتـسم  هکنیا  ءاـعدا  سپ 
ام هک  یتقو  ینعی  تسا  ظافلا  نیاب  بطاخت  هراشا و  لبق  زا  كایا  اذـه و  صخـشت  وا و  انامه  تسا  بطاخم  رکذـم  درفم  هک  كاـیا 

یـصخش يوسب  بطاخت  هراشا و  ـالا  تسین  بطاـخت  اـی  هراـشا  هک  یتسرد  هب  سپ  دوش  یم  ادـیپ  صخـشت  هراـشا  هب  میتفگ  ار  اذـه 
نیا درف  درفب  هراشا  مه  عمج  رد  تسا و  درفم  صخـشب  هراـشا  هک  ـالثم  اذـه  تسا  مولعم  هک  درفم  رد  ینعی  دـشاب  مه  عمج  هچرگا 

هفزاجم و فرح  نیا  تسا  عمج  تادرفم  يوسب  اـم  هراـشا  تسه و  وا  رد  درفم  سپ  هدـش  بکرم  درفم  زا  عمج  هکنوچ  تسا  عمج 
ءامسا عضو  ینعی  تسین  یئوگروز 
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امنا رثا و  نیع و ال  فرحلا  یف  اصاخ  هیف  لمعتـسملا  وا  هل  عوضوملا  نوک  نم  ءامدـقلا  مالک  یف  سیل  اذـل  حـضاو و  اذـه  يرمعل  و 
.هیف لمعتسملا  وا  هل  عوضوملا  تایصوصخ  نم  هریغ  یف  وه  امب  هدصق  نوک  مهوتل  هلعل  رخأت و  نم  ضعب  هیلا  بهذ 

هـسفن یف  وه و  وه  امب  هدـصق  نکیلف  الا  هراوطأ و  هنوئـش و  نم  نوکی  داـکی  ـال  هئاـحنا  یلع  هظفل  نم  ینعملا  دـصق  نا  نع  هلفغلا  و 
.قیقد هناف  ماقملا  یف  لماتف  کلذک 

******

: حرش * 

لامعتسا طرش  دوش و  یم  ادیپ  لامعتسا  ماقم  رد  تیصوصخ  تسا و  ماع  مه  اه  نیا  هل  عوضوم  ماع و  اه  نیا  عضو  ریامـض  هراشا و 
.تشذگ فورح  رد  هک  نانچمه  تسا 

هیفرح هیمسا و  یناعم  صخلم 

.خلا هانققح  امم  صخلتف  : هلوق

هیف لمعتسم  صخشت  دوش  یمن  بجوم  تسا  تالامعتسا  لبق  زا  یشان  هک  صخشت  هک  تسنیا  میدرک  قیقحت  ام  هک  هچنآ  صخلم  و 
دشاب ینهذ  ای  دراد و  صخشت  اجراخ  هک  هراشا  ءامسا  لثم  دشاب  یجراخ  صخـشت  نیا  هکنیا  ءاوس  تسا  ماع  هیف  لمعتـسم  ینعی  ار 

لثم ای  دشاب و  یلک  ینعم  ول  لامعتسا و  تسین  نکمم  روصت  ظاحل و  نودب  دراد و  صخـشت  ناسنا  نهذ  رد  هک  سانجا  ءامـسا  لثم 
.ینعم رد  سانجا  ءامسا  فورح و  نیب  یقرف  نودب  هریغ  ریامض و  فورح و 

.خلا حضاو  اذه  يرمعل  :و  هلوق

ار هیف  لمعتـسم  ای  هل  عوضوم  هک  امدق  مالک  رد  تسین  تهج  نیا  زا  تسا  یهیدب  تسا و  حضاو  بلطم  نیا  هک  مدوخ  ناجب  مسق  و 
هکنیا هب  دـنا  هتفر  ( هر ) یـضر خیـش  لـثم  نیرخأـتم  یـضعب  یلو  تسین  بلطم  نیا  زا  ینیع  يرثا و  فورح  رد  دنـشاب  هـتفرگ  صاـخ 

هک دنشاب  هدرک  نامگ  هک  دیاش  تسا و  صاخ  هیف  لمعتسم  ای  هل  عوضوم 
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ظفل زا  ینعم  دصق  هکنیا  زا  لفاغ  یلو  تسا  هیف  لمعتسم  ای  هل  عوضوم  تایـصوصخ  زا  نیا  دهد و  یم  ینعم  شدوخ  ریغ  رد  فرح 
زا ینعم  دصق  هک  دشاب  انب  رگا  الا  هیف و  لمعتسم  ای  هل  عوضوم  نوئـش  زا  دشاب  یمن  وا  لامعتـسا  عاونا  وا و  لامعتـسا  ماسقا  رب  فرح 
زا مه  وا  مسا  رد  تسا  لقتـسم  هک  وه  وه  امب  دصق  دیاب  دـشاب  فرح  ینعم  نآ  نوئـش  زا  دراد  هک  وا  لامعتـسا  ماسقا  رب  فرح  ظفل 

یمن هل  عوضوم  هیف و  لمعتسم  ءزج  مسا  رد  هکنآ  لاح  بلطم و  نیا  رد  دومن  لمأت  دیاب  سپ  دشاب  هل  عوضوم  ای  هیف  لمعتسم  نوئش 
.قیقحت لها  زا  يدایز  بلطم  نیا  رد  دنا  هتفر  هابتشا  هک  قیقحتب  تسا و  قیقد  ماقم  نیا  هکنوچ  نک  لمأت  دنریگ و 

فرح مسا و  يانعم  داحتا  رب  فنصم  لوق  رب  لاکشا 

قرف مه  اب  لامعتسا  ماقم  رد  یلو  دنتسه  دحتم  اتاذ  هیفرح  هیمـسا و  یناعم  هک  دش  نآ  هصالخ  هیافک  بحاص  شیامرف  دنامن  یفخم 
ول دـننیابتم و  دـنراد و  توافت  مه  اب  یفرح  يانعم  یمـسا و  يانعم  تقیقح  هکلب  تسین  حیحـص  دـنلئاق  ناـشیا  هک  ینعم  نیا  دـنراد 

مسالا مییوگ  یم  الثم  دنوش  یم  ریبعت  یمسا  ظافلا  اب  هناگ  هس  ره  مامت  مه  یلعف  ینعم  هکلب  یفرح  ینعم  یمسا و  ینعم  ریبعت  هکنآ 
نیا لاثما  )و  هثالثلا هنمزالا  دحاب  نرتقم  هانعم  هملک  لعفلا  هسفن و  یف  لقتسم  ریغ  هانعم  هملک  فرحلا  هسفن و  یف  لقتسم  هانعم  هملک 

تـسین روط  نیا  هرورـضلاب  دـنراد  ینعم  کی  هس  ره  فرح  لعف و  مسا و  هملک  هک  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  ایآ  اهنایب  اـهریبعت و 
دوشب و لامعتسا  یلالقتسا  ینعم  رد  ار  مسا  تسا  هدرک  طرـش  عضاو  هک  هیافک  بحاص  لیلد  اما  دنراد و  قرف  رگیدکی  اب  اتاذ  هکلب 

رگا ضرفرب  تسا و  موزل  ثعاـب  هچ  تسا و  اـفولا  مزـال  هک  تسا  هتفگ  یـسک  هچ  ـالوا  طرـش  نـیا  یلالقتـسا  ریغ  ینعم  رد  فرح 
الثم تسا  طلغ  هکنآ  لاح  ازاـجم و  ول  دـشاب و  حیحـص  دـیاب  میدومن  لامعتـسا  یفرح  ینعم  رد  ار  یمـسا  ینعم  میدرک و  تفلاـخم 

یف رادلا و  یف  دیز  میئوگب  هک  تسین  حیحص 
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: قیقدتلا قیقحتلا و  لها  نم  دحاو  ریغ  مادقا  هیف  لز  دق  و 

هداهـشب عبطلاب  هنا  امهرهظا  نالوق  لب  ناـهجو  عبطلاـب  وا  عضولاـب  وه  لـه  هل  عضو  اـم  بساـنی  اـمیف  ظـفللا  لامعتـسا  هحـص  ثلاـثلا 
.هصیخرت عم  ول  هبسانی و  امیف ال  لامعتسالا  ناجهتساب  هنع و  عضاولا  عنم  عم  ول  هیف و  لامعتسالا  نسحب  نادجولا 

.هنسح الا  هتحصل  ینعم  و ال 

******

: حرش * 

ار هچنآ  اما  دنراد و  ینعم  کی  یف  هیفرظ و  هک  دوب  نیا  ناشیا  لوق  هکنآ  لاح  سکعلاب و  میراذـگب و  هیفرظلا  وا  ياج  میرادرب و  ار 
ترـس دیوگ  یم  ناسنا  تقو  کی  الثم  دشاب  یم  هیمـسا  یناعم  قییـضت  يارب  هیفرح  یناعم  هک  تسنآ  یفرح  ینعم  رد  تسا  قح  هک 

لماش ملکتم  يارب  دـشاب  نکمم  هک  يدراوم  مامت  اهتنا  ثیح  زا  ءادـتبا و  ثیح  زا  دراد  قالطا  تسا و  ماـع  نیا  مدرک  ترفاـسم  نم 
ار و وا  هدرک  قیـضم  تشاد  مومع  هک  ترفاسم  ینعم  هدرک و  داـیز  دـیق  ود  هفوکلا  یلا  هرـصبلا  نم  ترـس  تفگ  رگا  یلو  دوش  یم 

هراشا ءامسا  لثم  دنا  هدش  فورح  یناعمب  قحلم  هک  یئامسا  نآ  تسا  مسق  نیمهب  هرـصب  ات  هفوک  زا  ار  دوخ  ریـس  ءادتبا  دومن  نییعت 
هکنیا هن  ار  اهنآ  عقاو  دیئامن و  یم  ار  هیمسا  یناعم  قییضت  تقیقح  هک  دنتـسه  یناعم  هیفرح  یناعم  هکنآ  لصاح  هریغ و  ریامـض و  و 
نیمه فورح  یناعم  رگا  دنتسه و  هیمسا  یناعم  اضیا  دییقت  قالطا و  قییضت و  موهفم  هکنآ  تهجب  دنشاب  هتشاد  میهافم  نیاب  تلالد 

.تفگ یم  هیافک  بحاص  هک  يا  هلاقم  نامهب  ددرگ  یمرب  زاب  دشاب  یناعم 

نآ راتخم  هیفرح و  یناعم  رد  قیقحت  موس : رما 

هراشا

.طلغ ای  زاجم و  ای  تسا  تقیقح  ای  دوش  یم  لامعتسا  هک  ینعم  ره  رد  یظفل  ره  خلا  ثلاثلا  : هلوق

دسا لثم  مینک  لامعتسا  شیلصا  ینعم  رد  ار  یظفل  هک  تسنآ  وا  ،و  تقیقح لوا 
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.سرتفم ناویح  رد 

امهنیب قرف  یلقع و  زاجم  يوغل و  زاجم  يانعم  رد 

ود رب  زاجم  نیا  دراد و  هنیرق  هقالع و  هب  جایتحا  زاجم  نیا  هک  مینک  لامعتسا  هل  عضو  ام  ریغ  رد  ار  یظفل  هک  تسنآ  وا  ،و  زاجم مود 
.تسا مسق 

ادـسا تیار  لثم  میهدـب  ینعم  نآب  ار  وا  يدرفم  دانـسا  مینک و  لامعتـسا  هل  عضو  ام  ریغ  رد  ار  یظفل  هک  تسنآ  وا  يوغل و  زاجم  -1
.تسا یمری  مه  وا  ۀنیرق  تسا و  تهباشم  رد  لجر  اب  وا  هقالع  هتفرگ و  ار  لجر  ياج  دسا  نیا  هک  یمری 

موهفم رد  هن  دشاب  یم  دسا  قادـصم  رد  فرـصت  ءاعدا و  تسا  مالک  رد  دانـسا  هکلب  تسین  درفم  رد  دانـسا  اجنیا  رد  یلقع  زاجم  -2
یم ءاعد  عاجـش  لجرب  ار  دسا  دانـسا  عاجـش و  لجر  سرتفم و  ناویح  مینک  یم  ضرف  وا  يارب  درف  ود  ار  دـسا  هل  عوضوم  ینعی  نآ 

نوریب ینعی  لقبلا  عیبرلا  تبنا  لثم  دنا  هدش  لامعتسا  ناشدوخ  یقیقح  ینعم  رد  همه  مینک  درف  درف  ار  یلقع  زاجم  رگا  هکنوچ  میهد 
رد سپ  دنک  یم  ار  راک  نیا  ادخ  هکلب  دروآ  یمن  نوریب  ار  لقب  عیبر  هک  میناد  یم  القع  ام  اجنیا  رد  ار  اهفلع  راهب  درک  زبس  دروآ و 
هک مهاب  دنتقیقح و  دنا و  هدـش  لامعتـسا  ناشدوخ  یقیقح  يانعم  رد  یئاهنت  هب  مادـکره  هک  یلاحرد  تسا  هدـمآ  ازاجم  عیبر  اجنیا 

تسا عضو  هطساو  هب  ایآ  تسا  زاجم  هک  هل  عضو  ام  ریغ  رد  ظفل  لامعتسا  تحـص  نیا  هصالخ  دنوش  یم  یلقع  زاجم  دندش  بکرم 
تـسا حیحـص  تسناد  وکین  ناسنا  عبط  رگا  هکنوچ  نادـجو  تداهـش  لیلدـب  تسا  عبطب  هک  تسنآ  اهنآ  رهظا  تسا  لوق  ود  عبط  اـی 

وا اب  تبسانم  هک  یئاج  رد  ار  یظفل  لامعتـسا  دناد  یم  دب  رگا  سکعرب و  دشاب و  هدرک  عنم  عضاو  ول  ینعم و  رد  ار  یظفل  لامعتـسا 
ءاملع هک  ار  بلطم  نیا  دنک  یم  دییأت  ینعم و  نیا  رد  ار  ظفل  نیا  مینک  لامعتـسا  ام  هکنیا  هب  دشاب  هداد  تصخر  عضاو  ول  درادـن و 

دنا هدومن  لقن  ددع  ار 31  قئالع  اهیضعب  زاجم  قئالع  رد  دنا  هدومن  فالتخا  نایب  یناعم و  ملع 
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هک یلاوقا  رخآ  یلا  ددع  رگید 13  یضعب  ددع و  یضعب 15  دنا و  هتشون  ددع  رگید 26  یضعب  تسا  هدش  لقن  دیـس  زا  هکنآ  امک 
میرادن يوغل  زاجم  الصا  هک  میوشب  لئاق  ام  تسا  نکمم  تسا و  وکین  ینعی  وا  لامعتسا  تسا  حیحـص  مییوگ  یم  هکنیا  دنا و  هتفگ 

الصا نیاربانب  تسا و  لئاق  یکاکس  هکنآ  امک  دشاب  یم  یلقع  زاجم  امامت  اهنآ  ماسقا  عاوناب و  دشاب  یم  يوغل  تازاجم  هک  هچنآ  و 
دوش و یم  هتشادرب  عازن 

يوغل زاجم  هناگ  جنپ  تسیب  اه  هقالع  ددع  رد 

: تسا رارق  نیا  زا  دنا  هدرک  رکذ  هک  ار  اه  هقالع  روهشم 

هتیمست لک 5- مساب  ءیّشلا  هیمـست  شئزج 4- مساب  یئیـش  ندیمان  شببسم 3- مساب  یئیـش  ندیمان  شببس 2- مساب  یئیـش  ندیمان  -1
مساب هتیمست  هتلآ 10- مساب  هتیمست  هیف 9- لحی  ام  مساب  هتیمـست  هلحم 8- مساب  هتیمست  نوکی 7- ام  مساب  هتیمـست  ناک 6- ام  مساـب 

موزلملا مسالا  قالطا  موزلملا 14- یلع  مزاللا  مسالا  قـالطا  دیقملا 13- مساب  قلطملا  هتیمست  قلطم 12- مساب  هتیمست  هب 11- هبشم 
هیلا 19- فاضملا  فذـح  فاضملا 18- فذح  صاـخلا 17- هدارا  ماـعلا و  رکذ  ماـعلا 16- هدارا  صاـخلا و  رکذ  مزـاللا 15- یلع 

فرعملا لامعتسا  مومعلا 22- یف  هتبثملا  هرکنلا  لامعتـسا  لدبلا 21- هدارا  لدـبملا و  رکذ  هیف 20- يرجی  ام  هدارا  ءیّـشلا و  قـالطا 
.اهورکذ امم  کلذ  ریغ  دضلا و  یف  دضلا  لامعتسا  هدایزلا 25-و  رکذ 24-و  ام  ریغ  یف  فذحلا  دحاولا 23-و  یف  ماللاب 

.خلا رهاظلا  :و  هلوق

عون هک  برض  لثم  مینک  ار  وا  عون  هدارا  مینک و  لامعتـسا  ار  یظفل  ینعی  شدوخ  عون  رد  ظفل  لامعتـسا  تحـص  هک  تسنیا  رهاظ  و 
الثم ینعی  مینک  هدارا  ار  وا  لـثم  اـی  مینک و  هدارا  دـنک  یم  هتـشذگ  رب  تلـالد  هک  یلعف  ره  دنـشاب و  هریغ  رـصن و  لـعف و  هک  برض 

مینک هدارا  تسا  برض  زا  هک  یماسقا  لثم و  هدارا  میدرک  لامعتسا  هک  ار  برض 
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.هلیصفت یلا  هراشالا  یتأی  امک  هلیبق  نم  هلثم  وا  هعون  یف  ظفللا  لامعتسا  هحص  نا  رهاظلا  و 

: لیق اذا  امک  هب  هعون  هدارا  ظفللا و  قالطا  هحص  یف  ههبش  عبارلا ال 

امیف لاثملا  یف  برضک  هلثم  وا  لوقلا  صخش  هب  دصقی  مل  اذا  لعاف  دیز  برض  یف  دیز  لیق  اذا  امک  هفنص  وا  ضام  لعف  الثم  برض 
.کلذک قالطالا  هحص  نا  یلا  انرشا  دق  دصق و  اذا 

کلذک اهعضوب  مازتلالا  اهیف و  کلذک  قالطالا  هحصل  کلذل  هعوضوم  تالمهملا  تناک  الا  عضولاب و  عبطلاب ال  ناک  امنا  هنسح  و 
.يرت امک 

صخش هنم  دیرا  ظفل و  دیز  لیق  اذا  امک  هصخش  هدارا  هقالطا و  اما  و 

******

: حرش * 

امک تسا  عبط  يور  زا  مه  اه  لامعتـسا  نیا  هک  تسنیا  رهاظ  هریغ  ای  دـییوگ  یم  امـش  هک  برـض  ای  میوگ  یم  نم  هک  برـض  لـثم 
بلطم نیا  يوسب  دوشب  هراشا  تسا  دوز  هکنآ 

صخش لثم و  فنص و  عون و  رد  ظفل  لامعتسا  مراهچ : رما 

هراشا

میئوگب هک  دیز  لثم  وا  فنـص  ای  تشذگ و  هک  برـض  لثم  وا  عون  هدارا  ظفل و  قالطا  تحـص  رد  تسین  يا  ههبـش  خلا  عبارلا  : هلوق
ورمع و لثم  تسا  دیز  نیا  فنـص  وا  دوشب  لعاف  دیایب و  برـض  زا  دعب  هک  یمـسا  ره  ینعی  تسا  لعاف  دیز  برـض  رد  دیز  فنص 

لثم بلطم  نیا  نایب  يدوز  نیاب  دیآ  یم  هکنآ  امک  ار  دیز  صخش  مینکن  دصق  هک  ینامز  دننیشنب  دیز  ياج  هک  هریغ  دلاخ و  رکب و 
هب رگا  الا  عضو و  هن  تسا  عبط  يور  زا  اه  نیا  لامعتـسا  تحـص  هک  میتفگ  تشذـگ و  مه  لثم  نایب  تشذـگ و  لاثم  رد  هک  برض 

تسرد ندوب  ینعم  یب  يارب  دنا  هدش  عضو  مه  تالمهم  هک  دیوگب  یسک  رگا  دشاب و  عضوب  مه  تالمهم  دیاب  دشاب  عضو  هطـساو 
یب هک  ار  تالمهم  سپ  دـنک  یمن  عضو  ار  هدـیاف  یب  ظفل  لقاع  صخـش  تسا و  لوقعلا  يوذ  زا  عضاو  ضرفلا  یلع  هکنوچ  تسین 

انتعا مدرم  هک  یلاح  رد  تسا  هدرکن  عضو  عضاو  دنتسه  ینعم 
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.لوصفلا یف  امک  نیءزج  نم  هیضقلا  بکرت  وا  لولدملا  لادلا و  داحتا  همازلتسال  رظن  لیوأت  نودب  هتحص  یفف  هسفن 

نوکت امنا  اذـه  یلع  هیظفللا  هیـضقلا  نال  نیءزج  نم  اهبکرت  مزل  الإ  داحتالا و  مزل  ذـئنیح  هسفن  یلع  هتلالد  ربتعا  نا  هنا  کـلذ  ناـیب 
.هثالثلا نم  الا  بیکرتلا  عانتما  عم  نیءزج  نم  هبکرم  اهب  هیکحملا  هیضقلا  نوکتف  عوضوملا  هبسنلا ال  لومحملا و  نع  هیکاح 

.نیبستنملا نودب  هبسنلا  توبث  هلاحتسا  هرورض 

******

: حرش * 

عـضو تالمهم  رگا  اضیا  تسا و  طلغ  هک  دنیوگ  یمن  مدرم  یلو  تسا  ینعم  یب  لمهم و  ظفل  زید  هک  زید  دیز و  لثم  دنک  یم  نآب 
هکنیا امک  هعنام  هنیرق  هن  میروایب  هنیعم  هنیرق  دیاب  دنراد و  عضو  ود  ره  نوچ  تسا  طلغ  لمهم  عوضومب و  ظفل  میسقت  دنشاب  هتـشاد 

.دیآ یم  یظفل  كرتشم  رد  هنیعم  هنیرق  نیا 

یصخش رد  ظفل  لامعتسا  رد  هدراو  لاکشا 

تسا دیز  نداتسیا  لثم  هیجراخ  هیضق  تسا  مسق  هس  رب  میراد  هک  هیضق  هکنیا  رب  دنامن  یفخم  خلا  هصخش  هدارا  هقالطا و  اما  :و  هلوق
ای دنتـسه  ءزج  هس  زا  بکرم  اه  نیا  هس  ره  دوش و  یم  هتفگ  ظـفل  رد  هک  هیظفل  هیـضق  تسا و  هینهذ  هک  هلوقعم  هیـضق  جراـخ و  رد 

هیـضق الا  دشاب و  ءزج  هس  نیا  دـیاب  هیـضق  هس  نیا  مامت  رد  لومحم و  عوضوم و  نیا  نیب  تبـسن  لومحم و  عوضوم و  اطرـش  ای  ازج 
نیاربانب تسا  جراخ  رب  لاد  مهنآ  هک  تسا  هینهذ  هیـضق  نآرب  لاد  نآ  زا  ءزج  ره  هیظفل  هیـضق  نیا  تسین و  قداـص  تسین و  نکمم 

ینعی ار  دـیز  نیا  دوخ  هدارا  میدرک و  لامعتـسا  ار  ظـفل  دـیز  ـالثم  میدوـمن  ار  وا  یـصخش  هدارا  میدوـمن و  لامعتـسا  ار  یظفل  رگا 
ینعی لولدم  لاد و  داحتا  دـیآ  یم  مزال  صخـش  هدارا  رد  هکنوچ  تسا  رظن  دروم  لیوأت  نودـب  بلطم  نیا  میدومن  ار  وا  هصوصخب 

نیا رد  الثم 
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نم الاد و  ناک  هظفال  نع  رداص  ظفل  ّهنإ  ثیح  نمف  اتاذ  ادـحتا  نا  ارابتعا و  لولدـملا  لادـلا و  ددـعت  یفکی  هنا  لاقی  نا  نکمی  تلق 
نکی مل  اذا  مزلی  امنا  نیبلا  یف  هلالدلا  رابتعا  ول ال  نیءزج  هیضقلا  بکرت  ثیدح  نا  عم  الولدم  ناک  هدارم  هصخـش  هسفن و  نا  ثیح 

.هسفن و  صخش ؟؟؟  یلا  ابستنم  اهیف  لومحملا  ناک  همات و  هثالثلا  اهؤازجا  ناک  الا  هصخش و  سفن  عوضوملا 

.مهفاف هنع  یکاحلا  عوضوملا ال  سفن  هنا  رمالا  هیاغ 

******

: حرش * 

لولدم مه  دشاب و  لاد  مه  دحاو  نآ  رد  یئیش  تسین  نکمم  لولدم و  مه  تسا و  لاد  مه  میدومن  ار  وا  صخش  هدارا  هک  ظفل  دیز 
نیءزج زا  هیـضق  بکرت  ای  لولدم  لاد و  داحتا  نیا  عوضوم و  نودب  تبـسن  لومحم و  ءزج  ود  زا  هیـضق  ندش  بکرم  ای  شدوخ  رب 

.دش هتفگ  لاثم  رد  هکنآ  امک  تسا  هینهذ  هلوقعم و  هیضق  رد 

ظفل رد  ظفل  لامعتسا  تالاکشا  نایب 

داحتا دیآ  یم  مزال  وا  صخش  هدش  لامعتـسا  هک  یظفل  نآ  رد  دوش  هدرب  رابتعا  رگا  هک  تسنآ  بلطم  نیا  نایب  خلا  کلذ  نایب  : هلوق
عوضوم نودـب  تبـسن  لومحم و  زا  یکاح  دـشاب  یم  نیاربانب  هیظفل  هیـضق  هکنوچ  ءزج  ود  زا  وا  ندوب  بکرم  دـیآ  یم  مزال  ـالا  و 

تسا و هیظفل  هیـضق  عوضوم  مه  ظوفلم  دیز  دوخ  سفن  هک  تسنآ  ضرف  هینهذ و  هیـضق  زا  دشاب  دـیاب  یکاح  هیظفل  هیـضق  هکنوچ 
نیا ءزج  ود  زا  ندـش  بکرم  تسا  عـنتمم  هکنآ  لاـح  هدـش و  بکرم  ءزج  ود  زا  هینهذ  هیـضق  سپ  تسا  هینهذ  هیـضق  عوـضوم  مه 

هک تبـسن  لومحم و  عوضوم و  ینعی  دـشاب  ءزج  هس  دـیاب  هینهذ  هیظفل و  هیجراخ و  يایاضق  مامت  رد  امتح  دـیاب  هک  تسا  يرورض 
هینهذ عوضوم  کی  دیاب  امتح  میدومن  لامعتـسا  ام  هک  ظفل  دیز  رد  الثم  نوچ  تسا  هدـیاف  یب  دـشاب  عوضوم  نودـب  اجنیا  لثم  رگا 

نودب رگا  تقو  نآ  دهدب  ینعم  ات  دشاب  هتشاد  دیز  نیا  هب  ظفلت  زا  لبق 
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قلطا اذا  ام  بابلا  اذـه  نم  اضیا  سیل  هنا  لاقی  نا  نکمی  لب  ءیـشب  ظفللا  لامعتـسا  باب  نم  سیل  اذـه  یلع  هقد و  نع  ولخی  هناـف ال 
دیرا ظفللا و 

******

: حرش * 

هک لومحم  زا  بکرم  هینهذ  هیـضق  نآ  هک  دـیآ  یم  مزال  هینهذ  هیـضق  رد  هکنآ  لـصاح  تسا و  هدـیاف  یب  ینعم و  یب  دـش  عوضوم 
عوضوم مه  هیظفل  هیـضق  عوضوم  دـیآ  یم  مزال  اضیا  تشذـگ و  ظفل  دـیز  لاثم  رد  هک  دـشاب  عوضوم  نودـب  تبـسن  دـشاب و  ظفل 

هک ءزج  هس  هیجراـخ  هیظفل و  هینهذ و  هیـضق  هک  میتـفگ  ـالبق  هکنوچ  تسا  لاـحم  نیا  هینهذ و  هیـضق  عوضوم  مه  دـشاب و  شدوخ 
هیظفل جراخ  هیضق  عوضوم  نیع  هینهذ  هیضق  عوضوم  دیآ  یم  مزال  روکذم  لاثم  نیا  رد  دشاب و  هتـشاد  دیاب  دشاب  اهنآ  دوخ  بسانم 

.اهنآ دوخ  هن  تسا  هیجراخ  ءایشا  روص  تسا  نهذ  رد  هک  هچنآ  هکلب  دنیایب  نهذ  رد  هیجراخ  تادوجو  تسا  لاحم  دشاب و 

هیضق ندوب  ءزج  ود  لاکشا  باوج 

هیـضق رد  روکذم  دیز  ظفل  سپ  تسا  یکی  اتاذ  هچرگا  دشاب و  ارابتعا  لولدـم  لاد و  ددـعت  رد  تسا  نکمم  هکنآ  باوج  تلق  : هلوق
وا سفن  تسا و  دارم  ظفل  نامه  یـصخش  هک  یثیح  زا  تسا و  لاد  ثیح  زا  ظفل  نیا  ملکتم  زا  ظفال و  زا  هدـش  رداـص  هک  یثیح  زا 
امک تسا  هدش  هدرب  وا  رد  رابتعا  ود  یلو  تسا  ظفل  کی  اتاذ  هچرگا  دـیز  ظفل  دوخ  سفن  سپ  تسا  لولدـم  نآ  تسا  هدـش  هدارا 

هب تلاکو  ود  یلو  تسا  یـصخش  کی  اتاذ  هک  دیامنب  ار  يدقع  ءارجا  دشاب  هتـشاد  تلاکو  لباق  بجوم و  فرط  زا  یـصخش  هکنآ 
ارابتعا و زیچ  ود  هک  اه  نیا  لاثما  تسا و  ددعتم  ارابتعا  مولعم  ملاع و  هک  شدوخ  تاذـب  ناسنا  دوخ  ملع  لثم  تسا و  هدـش  هداد  وا 

.خلا نیءزج  نم  هیضقلا  بیکرت  ثیدح  نا  عم  هلوق  دوش  یم  باسح  رفن  ود 

رد نیا  نیءزج  نم  بیکرت  دیآ  یم  مزال  میدرک  یـصخش  هدارا  ظفل  دیز  لثم  رد  رگا  میتفگ  هک  نیءزج  نم  هیـضق  بیکرت  هکنیا  اب 
مزال یتقو  رد  تالاکشا  هکنآ  لصاح  ار  ندوب  یکحم  وا  زا  مینک  هدارا  مینکب و  ار  ندوب  یکاح  هدارا  دیز  نیا  زا  ام  هک  تسا  یلاح 

بطاخمب میهاوخب  هک  ار  یئانعم  ره  هکنوچ  میهاوخب  ام  لولدم  لاد و  هک  دیآ  یم 
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ظفللا نوکیف  ینعملا  یف  ظفللا  لامعتسا  هیف  المعتسم  نوکی  یک  هانعم  كاذ  هظفل و  هقیقح ال  هقادصم  هدرف و  هناف  هفنـص  وا  هعون  هب 
.اجراخ بطاخملا  یلا  یقلملا  عوضوملا  سفن 

.كاح هطاسو  الب  هنهذ  یف  رضحا  دق 

.یفخی امک ال  هظفل  الصا ال  هطساو  نودب  ءادتبا  هیلع  مکح  دق  و 

صوصخ وه  امب  ظفللا ال  یلکل  قادـصم  وه  امب  هیلع  هیـضقلا  یف  مکح  دـق  درف  لب  ینعم  یف  لمعتـسا  دـق  ظفل  نیبلا  یف  نوکی  الف 
.هیئزج

******

: حرش * 

ای رود  الا  دـهاوخ و  یمن  یکاح  هطـساو و  میناـمهفب  میهاوخب  ار  ظـفل  دوخ  رگا  هریغ و  اـی  اـبلاغ  تسا  ظـفل  هطـساو  هب  اـی  میناـسرب 
ینعی وا  سفن  ظفل و  صخشب  تبـسن  تقو  نآ  رد  تسا  حیحـص  دوش و  یم  ءزج  هس  هیـضق  لاح  نآ  رد  سپ  دیآ  یم  مزال  لسلـست 

زا یلاخ  بلطم  نیا  هک  نادب  سپ  عوضوم  زا  یکاح  هن  تسا  عوضوم  سفن  دوخ  دیز  نیا  هک  تسنآ  رما  تیاهن  هنع و  یکحم  دوخ 
.تسین تقد 

.خلا ءیشب  ظفللا  لامعتسا  باب  نم  سیل  اذه  یلع  :و  هلوق

.ینعم رد  ظفل  لامعتسا  اجنیا  تسین  نیاربانب  و 

دهاوخ یمن  یکاح  ظفل  رد  ظفل  لامعتسا  هکنآ  رد 

لامعتـسا تسا و  لیبق  نیمه  زا  فنـص  رد  ای  عون  رد  ظفل  لامعتـسا  میئوگب  هک  تسا  نکمم  ینعی  خـلا  هنا  لاقی  نا  نکمی  لـب  : هلوق
نآلا جراخ و  رد  بطاخم  يوسب  دنک  یم  رضاح  هک  تسا  عوضوم  سفن  میدرک  لامعتسا  ام  هک  ظفل  نیا  سپ  تسین  ینعم  رد  ظفل 
يارب رگید  یکاح  ینعی  الصا  هطساو  نودب  ادتبا  وا  رب  میدرک  مکح  هک  قیقحتب  یکاح و  هطساو  الب  امش  نهذ  رد  تسا  هدش  رضاح 

رد دشاب  هدش  لامعتـسا  هک  یظفل  نیب  رد  دشاب  یمن  سپ  تسین  یفخم  هکنانچ  تسا  هنع  یکحم  دوخ  ظفل  نیا  هکلب  میا  هدرواین  وا 
ینعم
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.ینعملا یف  ظفللا  لامعتسا  لیبق  نم  ناک  هلثم  رخآ  درف  هب  دیرا  اذا  امیف  معن 

هیف و لمعتـسملا  هظفل  ناک  هتأرم  هل و  اناونع  لعج  هتیاکح و  هب  دـصق  اذا  هنا  الا  هل  ادرف  ناک  نا  برـض و  ظفل  نا  لاقی  نا  ـالا  مهللا 
.هلثم درف  هب  دصق  اذا  امک  ذئنیح  ناک 

******

: حرش * 

ظفل یلک  يارب  قادصم  برـض  ظفل  نیا  هک  وا  رب  هیـضق  رد  هدش  مکح  دشاب و  یم  یلک  یکحم  نآ  دارفا  زا  یکی  ام  ظفل  نیا  هکلب 
برـض نیا  هک  میئوگب  میهاوخ  یم  ام  میرادـن  میناسرب  ار  ندوب  صوصخ  هکنیا  هب  راک  ام  ینعی  هتیئزج  صوصخ  وه  اـمب  هلوق  تسا 

.دشاب یم  اه  نیا  یلک  یکاح  نآ  قیداصم  زا  یکی  ندوب  یکحم  لاح  رد  هدش  وا  فنص  ای  عون  هدارا  هک 

ار شدوخ  سفن  هیضق  مکح  ندش  لماش  رد 

.خلا دیرا  اذا  امیف  معن  : هلوق

ریاـس لـثم  ینعم و  رد  تـسا  ظـفل  لامعتـسا  اـجنیا  رد  مـیدرک  هدارا  ار  يرخآ  درف  مـیدرک و  لامعتـسا  هـک  ار  یظفل  رگا  اـجنیا  رد 
الا تسا  برـض  دارفا  زا  يدرف  هچرگا  برـض  ظفل  لامعتـسا  اـج  نیمه  رد  خـلا  لاـقی  نا  ـالا  مهللا  هلوق  دوش  یم  رگید  تالامعتـسا 
نیا تسا و  هدـش  عون  یعیبـط  رب  مکح  نوچ  هصاخـشا و  دوـجوب  دراد  دوـجو  یعیبـط  یلک  هکنوـچ  تسا  عوـن  درف  نیا  دوـخ  هکنیا 

تسا و هدارفا  ماـمتب  مکح  عون  یعیبط  رب  مکح  هکنوچ  دـش  دـهاوخ  مه  درف  نیمه  لـماش  مکح  ارهق  تسا  عون  زا  يدرف  مه  برض 
.مدقت امک  تسا  دارفا  زا  یکی  مه  برض  نیا 

ار نآ  یصخش  عون و  هدارا  ظفل  قالطا 

: دوش یم  روصت  مسق  ود  تالامعتسا  نیا  رد  هکنآ  لصاح  .خلا و  هلمجلاب  هلوق و 

دوخ لماش  مسق  نیا  رد  ینعم و  یعیبط  هب  تسا  ظفل  لامعتسا  هکنآ  : لوا مسق 
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مکح دق  هنم و  ادرف  ناک  نا  ینعملا و  یف  ظفللا  لامعتسا  باب  نم  ناک  هلثم  درف  هب  دیرا  اذا  امک  هعون  هب  دیرا  قلطا و  اذاف  هلمجلاب  و 
.بابلا اذه  نم  سیلف  هتیاکح  هب  هظفل و  وه  امب  هقادصم ال  هتیلک و  درف  وه  امب  هیلع  مکحیل  قلطا  نا  همعی و  امب  هیضقلا  یف 

.یفخی امک ال  کلذک  تسیل  ارهاظ  هفراعتملا  تاقالطالا  نکل  و 

.ضام لعف  برض  لثم  یف  امک  ظفللا  صخش  معی  داکی  هیضقلا ال  یف  مکحلا  ناک  امم  کلذ  هنم  داری  نا  حصی  داکی  ام ال  اهیف  و 

******

: حرش * 

میدرک ظفل  نیمه  دوخ  رب  ار  ظفل  لامعتسا  رگا  تسا و  تعیبط  دارفا  زا  يدرف  مه  نیا  هکنوچ  دش  دهاوخ  مه  هیصخش  هیـضق  نیمه 
داحتا لثم  دـیآ  یم  مزال  دراوم  نیا  رد  تالاکـشا  نامه  میا و  هدرک  ظفل  رد  ار  ظفل  لامعتـسا  هک  اهاجنآ  هب  ددرگ  یمرب  اجنیا  هتبلا 

فنصم لوق  ینعم  نیا  دوش و  یمن  لماش  ار  هظوفلم  هیـضق  دوخ  سفن  هک  تسا  يروط  هفراعتم  تاقالطا  نکل  هریغ  لولدم و  لاد و 
هیصخش هیـضق  نیمه  دوخ  سفن  لماش  قداص  يربخ  لک  تفگ  یـسک  رگا  الثم  ( خلا هفراعتملا  تاقالطالا  نکل  و  :) دومرف هک  تسا 

.یفخی امک ال  دوش  یمن 

ظفل رد  ظفل  لامعتسا  رب  هناگجنپ  تالاکشا 

.خلا داکی  ام ال  امهیف  :و  هلوق

هک میتفگ  تسا و  عون  برض  نیا  هچرگا  ضام  لعف  برـض  لثم  دوش  یم  جراخ  اهنآ  زا  مسق  کی  دش  رکذ  هک  یتالامعتـسا  نیا  زا 
زا عون و  نآ  يارب  تسا  مسا  برض  نیا  نوچ  تسین  عون  برـض  نیا  هکنآ  الا  دش  دهاوخ  مه  هیـصخش  هیـضق  نیا  دوخ  لاح  لماش 

اجنیا ملـسم  یلو  دوشب  هدارا  لعف  ینعم  سفن  هک  دوش  یم  دارفا  لماش  یئاج  رد  تسوا و  ربخ  یـضام  لعف  هدـش و  ـالتبم  تهج  نیا 
دوش یمن  برض  ظفل  دوخ  لاح  لماش  تهج  نیا  زا  عون و  نآ  يارب  زا  تسا  مسا  هکلب  هدشن  لعف  هدارا 
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هیلع دـیزم  امب ال  تفرع  امل  اهظفالل  هدارم  یه  ثیح  نم  یه ال  ثیح  نم  اهیناعم  ءازاب  هعوضوم  ظافلالا  نوک  یف  بیر  سماخلا ال 
هیف لمعتسملا  دویق  نم  نوکی  داکی  الف  لامعتسالا  تاموقم  نم  هئاحنا  یلع  ینعملا  دصق  نا  نم 

******

: حرش * 

هیـضق سفن  لماش  تسا  نکمم  دوش و  یمن  جراـخ  ندوب  عون  زا  یلو  دـشاب  یم  برـض  عون  مسا  هچرگا  برـض  ظـفل  هکنآ  باوج 
لاد و داحتا  لوا  تسا  زیچ  دنچ  شدوخ  رب  دوش  یم  هیصخش  هیـضق  سفن  لامعتـسا  رد  هک  تالاکـشا  لصاح  دوشب و  مه  هیـصخش 

مراهچ تشذگ  لاکشا  هس  ره  نیا  دوش و  یم  هیظفل  هیضق  عوضوم  هینهذ  هیضق  عوضوم  موس  ءزج  ود  زا  هیـضق  بیکرت  مود  لولدم 
رد اهنآ  هب  رظن  ظافلاب و  ظاحل  هکنوچ  تسا  لاحم  نآ  دیآ و  یم  مزال  دحاو  نآ  رد  دـحاو  یئیـش  کی  رد  یلالقتـسا  یلآ و  ظاحل 

الـصا يداد و  تافتلا  ار  دوخ  سفن  رظن  تقو  رد  دوخ  ندـید  يارب  هنیآ  هب  الثم  تسا  یعبت  یلآ و  ظاحل  یناـعم  رد  لامعتـسا  تقو 
رد ظافلا  لامعتـسا  يرادن و  دوخ  هب  رظن  هن  ای  تسا  بوخ  ایآ  هک  هنیآ  ندـید  تقو  رد  هکنآ  امک  عبتلاب  رگم  يرادـن  هدـنیآ  هب  رظن 
دیآ یم  مزال  رود  تالامعتسا  نیا  رد  مجنپ  لاکشا  دشاب  یم  اهنآ  یناعمب  یلالقتسا  یلصا و  رظن  دوش و  یم  اهنآ  هب  یلآ  رظن  یناعم 

ءیـش تلع و  رب  لولعم  هبتر  ریظن  لاد  هبتر  زا  رخؤم  لولدم  هبتر  لولعم و  رب  تلع  ریظن  لولدم  هبتر  رب  تسا  مدقم  لاد  هبتر  هکنوچ 
هن ای  هدش  دراو  اهلاکشا  نیا  ینیبب  هک  نک  لمأت  تسا  لاحم  لولعم  مه  دوشب و  تلع  مه  دحاو 

دوخ یناعم  رب  ظفل  هناگ  هس  تالالد  مجنپ : رما 

هراشا

ینعی هیروصت  تلالد  لوا  تسه  تلالد  هس  وا  يارب  ملکتم  زا  دوش  یم  رداص  هک  یمالک  دـنامن  یفخم  خـلا  بیر  سماـخلا ال  : هلوق
لفاغ ای  یهاس  ملکتم  ول  دوشب و  ادیپ  هچره  زا  ظفل  نیا  هکنآ  ول  ناسنا و  نهذب  ظفل  يانعم  روطخ 
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یه امب  اهل  هعوضوم  تناک  ول  ّهنأ  عم  فارطالا  ظافلا  یف  فرـصت  الب  لمجلا  یف  دانـسالا  لمحلا و  هحـص  هرورـض  یلا  اـفاضم  اذـه 
هنودب حص  امل  هدارم 

ّهنأ عم  نادارم  امه  امب  برـضلا ال  مایقلا و  سفن  وه  الثم  دیز  برـض  یف  هیلا  دنـسملا  مئاق و  دیز  یف  دـیز  یلع  لومحملا  نا  ههادـب 
لاجم هناف ال  ظفللا  هل  عضو  امیف  نیظفاللا  هدارا  صوصخ  رابتعا  ناکمل  اـصاخ  هل  عوضوملا  اـماع و  ظاـفلالا  هماـع  عضو  نوک  مزلی 

یفخی امک ال  هیف  هدارالا  موهفم  ذخا  مهوتل 

******

: حرش * 

یهاس و ار  شمالک  ینعم  هدرک  هدارا  ملکتم  ینعی  هیقیدصت  تلالد  مود  دیآ  یم  ناسنا  نهذب  ظفل  نآ  ینعم  زاب  اجنیا  رد  هک  دشاب 
ار شدوخ  مالک  يانعم  هدرک  هدارا  ملکتم  ینعی  هیدج  هیقیدـصت  تلالد  موس  تسا  هدوب  هدافتـسا  هدافا و  ددـصرد  هکلب  هدوبن  لفاغ 

تعیرش رد  هدش  دراو  هک  تاقلطم  تامومع و  ریظن  موس  مسق  نیا  تسا و  هدوب  يرگید  ضرغ  يارب  مالک  نیا  هکنآ  هن  امتح  ادج و 
تادـیقمب و دروـخرب  زا  لـبق  تلـالد  مسق  نیا  تـسا و  هدیـسر  اـم  تسدـب  اـهنامز  زا  دـعب  اـهنآ  تادـیقم  تاصـصخم و  هسدـقم و 
تامومع و نیا  هکلب  تسا  هتـشادن  دوخ  مالک  رد  هیدـج  هیقیدـصت  هدارا  ملکتم  هکنآ  الا  تسا  هدوب  هیقیدـصت  تلـالد  تاصـصخم 
هک دنامن  یفخم  تسا و  هدروآ  هیدـج  هیقیدـصت  تلالد  يارب  ادـعب  ار  اهنآ  تادـیقم  تسا و  هدومرف  نایب  یـضرغ  يارب  ار  تاقلطم 

هیجح هکلب  درب  یمن  نیب  زا  ار  یلبق  مالک  روهظ  دیآ  یم  تاقلطم  تامومع و  زا  دعب  هک  تادـیقم  تاصـصخم و  ریظن  هلـصفنم  دویق 
رگا هک  ار  موـس  مسق  دور و  یم  نیب  زا  وا  تیجح  يدـعب  ۀـنیرقب  یلو  تـسا  یقاـب  شدوـخ  لاـحب  وا  روـهظ  درب و  یم  نـیب  زا  ار  وا 
دارم نایب  تسا و  هدوبن  لفاغ  ملکتم  هکنیا  لثم  میتسه  هیئالقع  تاراما  هب  جاتحم  ادـج  میئامنب  ار  ملکتم  دارم  تابثا  میـشاب  هتـساوخ 
مادک یناعم  رب  ظافلا  ایآ  هیئالقع  لوصا  زا  اه  نیا  ریغ  تسا و  هدشن  رداص  وا  زا  لامجا  وحنب  مالک  دنک و  نایب  هتساوخ  یم  ار  دوخ 

تسا لئاق  فنصم  دنا  هدش  عضو  ینعم  هس  نیا  زا  کی 
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عبتت هلالدلا  نا  یلا  امهریصم  نم  یـسوطلا  ققحملا  سیئرلا و  خیـشلا  نیملعلا  نع  یکح  ام  اما  عوضوملا و  فرط  یف  لاحلا  اذکه  و 
.لضاف الا  ضعب  همهوت  امک  هدارم  یه  امب  یناعملل  هعوضوم  ظافلالا  نوک  یلا  ارظان  سیلف  هدارالا 

اهیلع عرفتی  اهنم و  اهتدارا  عبتت  اهظفالل  هدارم  اهنوک  یلع  اهتلالد  يا  هیقیدـصتلا  هلالدـلاب  اهیناعم  یلع  ظافلالا  هلالد  نا  یلا  رظان  لب 
هلالدلا فشکلا و  تابثالل و  ناک  امل  عقاولا  یف  توبثلا  ول ال  هناف  فوشکملا  عقاولا  یلع  فشکلا  عرفت  توبثلل و  تابثالا  ماقم  هیعبت 

.لاجم

******

: حرش * 

.دش رکذ  هک  هیروصت  تلالد  يارب  دنا  هدش  عضو  ظافلا  هک 

هیقیدصت هن  تسا  هیروصت  یناعم  رب  ظافلا  تلالد 

رد یتخانـش  هکنوچ  ندوب  دارم  لاح  رد  یناعم  هن  یناعم  تاذ  يارب  دنا  هدش  عضو  ظافلا  هکنیا  رد  تسین  یکـش  خـلا  سماخلا  : هلوق
ای دوشب  لامعتـسا  یلالقتـسا  ینعم  وا  ندوب  یئزج  اـی  ینعم  ندوب  یلک  زا  وا  ماـسقا  وا و  هئاـحنا  رب  ینعم  دـصق  نیا  هک  فورح  باـب 

یئزج و یلک و  صاخ و  ماع و  ینعی  تسا  لامعتـسا  تاموقم  زا  اهنآ  مامت  دارم  ریغ  اـی  ظاـفلا  نیا  زا  دـشاب  دارم  یعبت  یلآ و  ینعم 
هریغ هن  صاخ  هن  ماع  هن  یئزج  هن  تسا  یلک  هن  ینعم  تاذ  نوچ  دنتسین  ینعم  تاذ  رد  لیخد  چیه  تسا و  لامعتسا  طئارـش  زا  هریغ 

.دنتسین هیف  لمعتسم  رد  لیخد  ءزج و  دویق  نیا  سپ 

.خلا دانسالا  لمحلا و  هحص  هرورض  یلا  افاضم  اذه  : هلوق

رد دـیاب  دـشاب  ینعم  ءزج  هدارا  رگا  هکنیا  اـی  تسا  هـلمج  فارطا  رد  فرـصت  نودـب  لـمج  رد  دانـسا  لـمح و  هـک  تـسا  يرورض 
فرصت نودب  هکنوچ  عوضوم  رب  ار  لومحم  مینک  لمح  میئامنب و  لومحم  عوضوم و  رد  فرصت  میرادرب و  ار  هدارا  هیلمح  يایاضق 

.تسین نکمم  لمح 
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همالکل تناک  امل  الا  هدارالا و  یلع  هتلالد  همالک و  رهاظ  وه  ام  هدارا  تابثا  یف  هدافالا  ددـصب  ملکتملا  نوک  زارحا  نم  دـب  اذـل ال  و 
نم وا  رادـجلا  ءارو  نم  ناک  ول  هل و  عوضوملا  هانعم  راطخال  ابجوم  هعامـس  نوک  يا  هیروصتلا  هلالدـلا  هل  تناک  نا  هلالدـلا و  هذـه 

.رایتخالا روعش و  الب  ظفال 

ظفللا نم  هل  نکی  مل  ءیش و  هداراب  داقتعالا  وا  دارمب  سیل  امب  عطقلا  ءاطخلا و  دنع  هلالد  كانه  نوکی  نا ال  مزلی  اذه  یلع  تلق  نا 
معن تلق  دارم 

******

: حرش * 

هکنآ هن  تسا  برـض  مایق و  سفن  الثم  دیز  برـض  رد  هیلا  دنـسم  مئاق و  دیز  رد  دیز  رب  لومحم  هک  تسا  یهیدب  .خـلا  ههادـب  : هلوق
.دشاب دارم  مایق  برض و 

عـضو امامت  لاعفا  فورح و  مالعا و  سانجا و  زا  ظافلا  مامت  عضو  هک  دیآ  یم  مزال  اضیا  .خـلا و  هماع  عضو  نوک  مزلی  ّهنأ  عم  : هلوق
دوش و یم  یقیقح  یئزج  ارهق  ینعم  دوش و  یم  هل  عوضوم  ءزج  نیظفـال  هدارا  صوصخ  هکنوـچ  دنـشاب  صاـخ  هل  عوـضوم  ماـع و 

: هلوق مدقت  امک  تسا  ماع  مه  اهنآ  هل  عوضوم  ماع و  سانجا  ءامسا  عضو  هک  تشذگ  البق  هکنآ  لاح 

ظافلا تلالد  باب  رد  یسوط  ققحم  سیئرلا و  خیش  زا  تیاکح 

تلالد دنا  هتفگ  هک  ( هر ) یـسوط ققحم  )و  هر ) سیئرلا خیـش  نیملع  زا  هدش  تیاکح  هک  هچنآ  اما  .خـلا و  نیملعلا  نع  یکح  ام  اما  و 
دنا هدرک  ار  نامگ  نیا  لضافا  زا  یـضعب  هکنآ  امک  هدارم  یه  امب  ناـعم  يارب  دـنا  هدـش  عضو  ظاـفلا  هکنیا  تسین  تسا  هدارا  عباـت 

قیدـصت عقوم  رد  ینعی  تسا  هدارا  عبات  هیقیدـصت  تلـالد  هب  ناـشیناعم  رب  ظاـفلا  تلـالد  هک  تسنآ  مـالک  نیا  زا  نیملع  دارم  هکلب 
تـسین ینعم  نآرب  لاد  ظفل  نیا  تسا  هتـشادن  هدارا  ملکتم  رگا  الا  تسه و  ینعم  نآرب  لاد  ظفل  نیا  هتـشاد  هدارا  ملکتم  رگا  مالک 

الا تسه و  ینعم  نیا  رب  لاد  ظفل  نیا  هتـشاد  هدارا  ملکتم  رگا  هیقیدصت  تلالد  رد  هک  دیز  برـض  ای  مئاق  دیز  رد  مدـقتم  لاثم  لثم 
.هن
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هانیب ام  یلع  هیعبتلا  نم  ناملعلا  هدافا  ام  يرمعل  هلالد و  لهاجلا  اهبـسحی  هلالـض  هلاـهج و  كاـنه  نوکی  لـب  هلـالد  ذـئنیح  نوکی  ـال 
لضاف نع  هرودص  یغبنی  ام ال  یلا  ارظان  امهمالک  لعجی  نا  مهوتملا  یـضر  فیک  یبجعت  یـضقنی  داکی  هنع و ال  صیحم  حضاو ال 

سداسلا ال قیقدتلا  قیقحتلا و  یف  ملع  وه  نمع  الضف 

******

: حرش * 

.خلا توبثلل  تابثالا  ماقم  هیعبت  اهیلع  عرفتی  :و  هلوق

هدارا فوشکم  توبث و  رد  رگا  ینعی  تسا  فوشکم  ماـقم  عباـت  فشک  ماـقم  تسا و  توبث  ماـقم  عباـت  تاـبثا  ماـقم  هکنیا  رگید  و 
ینعم نآرب  لاد  هتـشادن  هدارا  اعقاو  رگا  الا  تسه و  ینعم  نآرب  لاد  ظفل  نیا  فوشکم  توبث و  ماقم  رد  هدش  تباث  ملکتم و  هتـشاد 

.تسین

تسا ملکتم  هدارا  عبات  ظافلا  هقیدصت  تلالد 

.خلا هدافالا  ددصب  ملکتم  نوک  زارحا  نم  دب  اذل ال  :و  هلوق

فرحب مینک  یم  لمع  تسا و  هتـشاد  هدارا  وا  ظفل  روهظ  هطـساو  هب  تفگ  ار  یمالک  ملکتم  یتقو  هک  مییوگ  یم  ام  تهج  نیا  زا  و 
ملکتم دشاب  هتـشادن  هدارا  رگا  الا  وا و  فرحب  دومن  لمع  دـیاب  هتـشاد و  هدارا  دـنیوگ  یم  القع  ءامب  ینئج  الثم  تفگ  رگا  نوچ  وا 

رد مالک  نآ  تادرفم  ار  یمالک  وا  نتفگ  بجومب  ینعی  ینعم  نیا  دوش  یم  ادـیپ  وا  هیروصت  تلالد  زا  هچرگا  درادـن  ار  تلالد  نیا 
مالک صخلم  سپ  دـشاب  رایتخا  ـالب  روعـش و  ـالب  زا  ظـفل  نیا  اـی  دـشاب و  هتفگ  راوید  تشپ  زا  هکنآ  ول  دـنک و  یم  روطخ  اـم  نهذ 

رب لاد  تسا  هتشادن  هدارا  رگا  الا  تسه و  ینعم  نیا  رب  لاد  ار  ظفل  نیا  هتشاد  هدارا  ملکتم  رگا  قیدصت  ماقم  رد  هک  دش  نیا  نیملع 
.تسین ینعم  نیا 

الثم تفگ  اطخ  يور  زا  ار  یظفل  ملکتم  رگا  تسا  هدارا  عبات  ظفل  دییوگ  یم  هک  امش  هک  دنک  لاکشا  یـسک  رگا  خلا  تلق  نا  : هلوق
دراو هک  تامومع  لثم  دوبن  مولعم  هدارا  وا  ظفل  زا  یلو  تشاد  هدارا  نیقی و  ای  ورمع  ياجب  اهابتشا  دیز  تفگ 
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رمع و برـض  مئاق و  دیز  لثم  یف  اهداومب  اهعـضو  دعب  هیلا  هجاحلا  مدع  هرورـض  تادرفملا  عضو  ریغ  تابکرملل  عضو  مهوتل  هجو 
بسنلا تایصوصخل  هعوضوملا  تابکرملا  تائیه  صوصخ  اهنم  ایعون و  اهبارعا  صوصخ  نم  هصوصخملا  اهتائیهب  ایـصخش و  ارکب 
یفخی امک ال  اهنم  دوصقملا  مامتب  فاو  کلذک  اهعـضو  نا  ههادب  ایعون  امهریغ  رـصح و  دیکات و  نم  هصاخلا  اهایازمب  تافاضالا  و 

عـضو هظحالمب  يرخا  اهـسفن و  عضو  هظحالمب  هرات  ینعملا  یلع  هلالدـلا  همازلتـسا  عم  اـهتلمجب  اـهل  رخآ  عضو  یلا  هجاـح  ریغ  نم 
اهتلمجب اعضو  داوملا ال  عضو  ریغ  هدح  یلع  تائیهلا  عضو  وه  کلذل  همهوملا  تارابعلا  نم  دارملا  لعل  اهتادرفم و 

******

: حرش * 

؟ دییوگ یم  هچ  امش  اهاجنیا  رد  تایانک  لثم  تشادن  هدارا  عقاو  رد  تشاد  عطق  ای  عرش  رد  هدش 

تسا هیقیدصت  تلالد  هکنآ  ظافلا و  هل  عوضوم  رد  قیقحت 

هک بطاخم  هدرک  یم  نامگ  هک  تسا  یتلالـض  هلاهج و  هکلب  درادـن  هیقیدـصت  تلالد  اـهاجنیا  رد  هلب  هکنیا  باوج  خـلا  تلق  : هلوق
تسا و حضاو  هیقیدصت  تلالد  رد  تسا  هدارا  عبات  ظفل  هکنیا  زا  دنا  هدز  ناملع  هک  یفرح  نیا  هک  مسق  مدوخ  ناجب  دراد و  تلالد 

خیش هک  صخش  ود  نیا  مالک  هب  هدرب  نامگ  روطچ  دشاب  لوصف  بحاص  هک  مهوتم  هک  نم  منک  یم  بجعت  تسین و  نیا  ریغ  یهار 
قیقدت قیقحت و  رد  ملع  هک  اه  نیا  زا  الضف  مینکب  تسین  راوازس  یلضاف  صخش  زا  ار  نامگ  نیا  هک  دنشاب  یـسوط  خیـش  سیئرلا و 
یناعم يارب  ظافلا  عضو  زا  ضرغ  هکنآ  تهجب  تسا  هدارا  عبات  دوخ  یناعم  رب  ظافلا  تلالد  هک  تسنآ  قح  هک  دنامن  یفخم  دنتسه 

هیافک بحاـص  تالاکـشا  هک  هچنآ  اـما  دوش و  یمن  لـصاح  هیقیدـصت  تلـالد  ریغ  رد  ینعم  نیا  مهفت و  میهفت و  يارب  رگم  تسین 
دشاب بکرم  هل  عوضوم  دشاب و  ینعم  ءزج  هدارا  هک  دیآ  یم  مزال  یتقو  رد  تشذگ  هک  تسا 
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ردابت نا  یفخی  عباسلا ال  امهنم  دحاو  لک  عضو  یلع  هوالع 

******

: حرش * 

یناعم يارب  ظافلا  نیا  یناعم و  نآ  هدارا  لاح  رد  یناعم  يارب  زا  دـنا  هدـش  عضو  ظاـفلا  هکلب  تسین  نینچ  نیا  یلو  هدارا  ینعم و  زا 
ضرغ هک  دوش  یمن  لصاح  مهفت  میهفت و  هریغ  هابتـشا و  لاح  رد  نوچ  هریغ  ای  مون  ای  هابتـشا  لاح  رد  یتح  دـنا  هدـشن  عضو  هقلطم 

تسا و هدئاف  یب  وغل و  ضرغ  زا  عسوا  ظافلا  عضو  ثحب  ارهق  سپ  تسا  ثحب  نآ  ضرغ  عبات  یثحب  ره  تسا و  ظافلا  عضو  یلـصا 
ظافلا میئوگب  تسا  نکمم  اهنآ و  لامعتـسا  ترثک  یناعم و  رب  تسا  ظافلا  سنا  ترثک  زا  دیآ  یم  نهذ  رد  هک  هیروصت  یناعم  نیا 

عاونا و رد  جراخ  رد  دراد  دوجو  یعیبط  یلک  هکنیا  رب  اـنب  دـشاب  هدارا  مزـالم  هک  يا  هصح  نآ  یناـعم  نآ  يارب  زا  دـنا  هدـش  عضو 
.دراد دوجو  دارفا  ددعتب  یعیبط  یلک  نآ  صصح  صاخشا و  فانصا و 

تسا ظافلا  تادرفم  تائیه و  تابکرم و  عضو  رد  مشش : رما 

هراشا

عضو تابکرم  ینعی  دنـشاب  هتـشاد  عضو  مه  تابکرم  دنراد  عضو  هک  تادرفم  درادن  یهجو  هکنیا  مشـش  خلا  هجو  سداسلا ال  : هلوق
عـضو هکنآ  زا  دعب  تابکرم  عضوب  میرادن  جایتحا  هک  تسا  يرورـض  نیا  دنیوگ و  یم  یـصخش  عضو  ار  تادرفم  عضو  دـنرادن و 

ياـهتئیه هب  نینچمه  دـشاب و  یم  داوـم  هک  هریغ  اـی  رکب  اـی  رمع و  اـی  مئاـق  اـی  دـیز  صخـش  عـضو  لـثم  رد  مـیراد  تادرفم  داوـمب 
عـضو صیاصخ  زا  رگید  یکی  دراد و  عضو  اه  نیا  هک  دنیوگ  یم  یعون  عضو  ار  اه  نیا  هک  اهنآ  ياهبارعا  صوصخ  زا  هصوصخم 

هب ینعی  هریغ  رـصح و  دـیکات و  زا  هصاخ  ياـیازم  هب  تاـفاضا  بسن و  تایـصوصخ  يارب  دنتـسه  تاـبکرم  تاـئیه  صوصخ  یعون 
زا مه  نیا  هک  هریغ  ای  دـیکات  ای  دـبعن  كایا  لـثم  دوش  یم  ادـیپ  رـصح  میربب  بقع  ولج و  تاـبکرم  رد  ار  هملک  کـی  هکنآ  هطـساو 
هب رگید  میرادن  جایتحا  ام  امب و  ار  دوصقم  دـنامهف  یم  یعون  صخـش و  عضو  هک  تسا  یهیدـب  نیا  تسا و  یعون  عضو  صئاصخ 

هفاضا يرگید  عضو  کی  هکنیا 
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فیک لاقی  ردابت ال  امل  هل  هعضو  ول ال  هنا  ههادب  هیف  هقیقح  هنوک  همالع  هنیرق  الب  هسفن و  نم  نهذلا  یلا  هقابـسنا  ظفللا و  نم  ینعملا 
ریغ هیلع  فوقوملا  لاقی  هناف  رادـل  هیلع  افوقوم  هب  ملعلا  ناک  ولف  حـضاو  وه  اـمک  هل  عوضوم  هناـب  ملعلا  یلع  هفقوت  عم  همـالع  نوکی 

هب ال يزاـکترالا  یلاـمجالا  ملعلا  یلع  فوقوم  وه  رداـبتلا و  یلع  فوقوم  هل  اـعوضوم  هنوـکب  یلیـصفتلا  ملعلا  ناـف  هیلع  فوـقوملا 
دانتسا ملع  ول  امیف  اذه  نا  مث  یفخی  نا  نم  حضوا  ریاغتلاف  هرواحملا  لها  دنع  ردابتلا  هب  دارملا  ناک  اذا  اذه  رود  الف  یلیصفتلا 

******

: حرش * 

میراد و یـصخش  عضو  کی  نآلا  نوچ  مینک  هفاضا  مه  ینعم  کی  دیاب  مینک  هفاضا  يرگید  عضو  رگا  هکنوچ  تابکرم  يارب  مینک 
ینعم کی  دـیاب  مینک  هفاضا  عضو  کی  زاب  رگا  دراد  یعون  عضو  ینعم  مه  وا  هک  میراد  یعون  عضو  کی  یـصخش و  عضو  ياـنعم 

لـصاح و.هصوصخب  عضو  هن  تسا  تابکرم  عضو  نامه  تائیه  عضو  هک  هدرک  ناـمگ  هدـننک  ناـمگ  هک  دـیاش  مینک و  هفاـضا  مه 
مئاق ینعم  دیز و  تاذ  يارب  هدـش  عضو  هک  دـیز  ظفل  لثم  دراد  يا  هدام  عضو  کی  مئاق  دـیز  هلمج  لثم  هکنیا  رد  لاکـشا  هکنآ ال 
مئاق دیز  مییوگ  یم  میهد و  یم  دیزب  ار  مایق  تبـسن  یتقو  هک  تساهنآ  تائیه  عضو  کی  مایق و  تاذ  يارب.دـش  عضو  مئاق  ظفل  هک 

هک دـشاب  هلمج  نیا  رد  عضو  هس  اعومجم  هک  تسه  موس  عضو  تئیه  هدام و  عضو  نیا  رب  هوالع  ایآ  تساـهنآ  تئیه  عضو  نیا  هک 
دیز نیمه  هک  میئوگب  تسا  نکمم  یلو  درادـن  رتشیب  عضو  ود  هک  دومرف  هیافک  بحاـص  دـشاب  هتـشاد  عضو  هس  مئاـق  دـیز  عومجم 

ود نیا  يا  هدام  ره  رد  دـیآ  یم  لعاف  نزو  هچره  هک  مئاق  تئیه  عضو  کی  ماـیق و  دـیز و  هداـم  عضو  کـی  دراد و  عضو  هس  مئاـق 
هیقیدصت تلالد  یموس  عضو  نیا  هک  دنا  هداد  دیزب  ار  مئاق  تبـسن  هک  تئیه  عضو  کی  یقیدصت و  هن  دنراد  يروصت  تلالد  عضو 

تسا

نآ رد  لاکشا  ظافلا و  یعون  یصخش و  عضو  رد 

دارم رگا  تسیچ  یعون  یصخش و  عضو  نیب  قرف  هک  تسا  هدش  یلاکشا  و 
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امک هیلا  هیلا ال  دانتسالا  نوک  زارحا  یف  هنیرقلا  مدع  هلاصا  يدجی  الف  هنیرق  یلا  هدانتـسا  لمتحا  امیف  اما  ظفللا و  سفن  یلا  قابـسنالا 
ظفللا بلس  هحص  مدع  نا  مث  دانتسالا  دارملا ال  زارحا  یف  دانتسالا  اهرابتعا  یلع  لیلدلا  مدعل  لیق 

******

: حرش * 

تسه برضی  رد  هدام  نیا  هکنیا  رد  لاکشا  دشاب ال  نیا  یصخش  دارم  رگا  تسا  برض  هدام  هک  لثم ض-ر-ب- یـصخش  عضو  زا 
درادن یقرف  یعون  عضو  اب  یصخش  عضو  اجنیا  رد  سپ  دوش  یم  رداص  برض  زا  هک  اهغیص  مامت  برضا و  بورـضم و  براض و  و 

هک یئ  هدام  ره  رد  اه  نیا  ریغ  براض و  دوش و  یم  ادـیپ  ملاع  نمـض  رد  دوش و  یم  ادـیپ  مئاق  نمـض  رد  لعاف  تئیه  ـالثم  هک  اریز 
مه هدام  دوش و  یم  ادیپ  يا  هدام  ره  رد  تئیه  هکنوچ  تسیچ  یعون  یـصخش و  عضو  نیب  قرف  رایعم و  سپ  دـنکب  ادـیپ  لعاف  نزو 

ظفل لثم  دشاب  ظفل  صاخشا  نیب  عماج  هک  تسا  یئانعم  نآ  یـصخش  عضو  هکنآ  باوج  دوش  یم  ادیپ  دشاب  وا  زا  هک  یتئیه  ره  رد 
نیا عضو  هک  لجر  ای  دیز  لثم  دوش  عضو  نآ  تئیه  اب  هک  تسا  یئ  هدام  نآ  یـصخش  عضو  هکنآ  ای  تسا  یـصخش  عضو  هک  دـیز 
نیب تسا  كرتشم  هک  لعاف  تئیه  لثم  دـشاب  عاونا  نیب  عماـج  هک  تسا  ینعم  نآ  یعون  عضو  دـشاب و  یم  مه  اـب  تئیه  هداـم و  اـه 

.اه نیا  لاثما  براش و  لتاق و  براض و  لثم  داوم  زا  يدایز 

نآ رد  لاکشا  ردابت و  يانعم  رد  متفه : رما 

هراشا

نودب لاح  رد  ینعی  هسفنب  ناسنا  نهذ  رد  رگید  یناعم  زا  ینعم  کی  قابسنا  زا  تسا  ترابع  هک  ردابت  دنامن  یفخم  خلا  عباسلا  : هلوق
هتـشاد هنیرق  ای  دـیآ و  یم  نهذ  رد  سرتفم  ناویح  نامه  تسا  هنیرق  نودـب  اجنیا  رد  نوچ  هک  ادـسا  تیار  دـیوگب  هکنیا  لـثم  هنیرق 
هطـساو هب  عاجـش  لجر  رد  نآ  ردابت  هک  یمری  ادسا  تیار  الثم  تسا  هنیرق  اب  ردابت  نآ  هک  دیآ  یم  نهذ  رد  هنیرق  اب  دارم  هک  دـشاب 

تیأر ظفل  زا  ام  یتقو  ینعی  تسا  تقیقح  همالع  ردابت  هکنیا  لصاح  یفخی  امک ال  ظفل  دوخ  زا  هن  تسا  یمری 
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هنوک همالع  هنع  هبلـس  هحـص  نا  امک  هیف  هقیقح  هنوک  همـالع  نوکت  ینعم  نع  کلذـک  ـالامجا  نهذـلا  یف  زکترملا  مولعملا  هاـنعمب 
.هلمجلا یف  ازاجم 

یلوالا لمحلاب  هنع  لمحلا  هحص  هنع و  بلسلا  هحص  مدع  نا  لیصفتلا  و 

******

: حرش * 

ینعم نیا  دوبن  یقیقح  رگا  نوچ  زاجم  هن  تسا  تقیقح  ینعم  نیا  رد  ظفل  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  میدیمهف  ار  سرتفم  ناویح  ادـسا 
ینعی عضوب  ملع  رب  دراد  فقوت  ردابت  هکنوچ  دیآ  یم  مزال  رود  اجنیا  رد  هک  دنک  لاکشا  یـسک  رگا  ردابتب و  دمآ  یمن  ام  نهذ  رد 

هب جاتحم  ام  ارچ  ینعی  ردابتب  دراد  فقوت  مه  عضوب  ملع  رگید  فرط  زا  دیآ و  یمن  ام  نهذ  رد  ردابت  میشاب  هتشادن  عضوب  ملع  ام  ات 
دراد و عضوب  ملع  رب  فقوت  ردابت  نوچ  دیآ  یم  مزال  رود  اجنیا  مینک و  ادیپ  عضوب  ملع  ردابت  هطـساو  هب  میهاوخ  یم  نوچ  میردابت 

.دراد ردابت  رب  فقوت  مه  عضوب  ملع 

عـضوب یلامجا  ملع  یلو  عضوب  یلاـمجا  ملع  رب  دراد  فقوت  رداـبت  یلیـصفت  ملع  ینعی  خـلا  هیلع  فوقوملا  ریغ  هیلع  فوقوملا  : هلوق
ینعم کی  ظـفل  نیا  هک  میراد  ملع  رداـبت  زا  لـبق  ینعی  تسا  هدـش  ادـیپ  رگید  لـحم  زا  هکلب  درادـن  رداـبت  یلیـصفت  ملع  رب  فقوت 
یمن مزال  رود  سپ  دوش  یم  یلیـصفت  ملعب  لدبم  ام  یلامجا  ملع  ردابت  هطـساو  هب  میناد و  یمن  تساهنیا  زا  مادک  یلو  دراد  یقیقح 
لاؤس ریغ  زا  رگا  یلو  دمهفب  شدوخ  زا  دـشاب و  هرواحم  لها  زا  ناسنا  دوخ  هک  دـیآ  یم  شیپ  یعقوم  رد  لاکـشا  نیا  دـعب  دـیآ و 
تـسا هدـش  هتـشون  هک  یتـغل  بتک  تسین  دـیعب  هکنآ  اـمک  دـمآ  یمن  شیپ  لاکـشا  نیا  دوـبن  هرواـحم  لـها  زا  شدوـخ  ینعی  درک 
ياـنعم رد  ظـفل  يارب  دـنتفرگ  یم  تجح  ار  بارعا  نانیـشن و  هیداـب  لـها  نیب  رداـبتب  هک  دـشاب  مسق  نیا  زا  هیبرع  هـغل  صوصخلاـب 

.شدوخ

تسا دارم  رد  کش  رد  هنیرقلا  مدع  هلاصا  هکنآ  ردابت و  يانعم 

تسا تقیقح  تمالع  میتفگ  هک  ردابت  نیا  هکنیا  دعب  خلا  اذه  نا  مث  : هلوق
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وحنب ادوجو  داحتالا  هکالم  يذـلا  یعانـصلا  عئاشلا  لمحلاب  ینعملا و  سفن  هنوک  همالع  اموهفم  داحتالا  هکالم  ناـک  يذـلا  یتاذـلا 
سیل هنا  همالع  کلذک  هبلس  هحص  نا  امک  هقیقحلا  هدارفا  هقیداصم و  نم  هنوک  همالع  داحتالا  ءاحنا 

******

: حرش * 

يا هنیرق  اجنیا  رد  هک  میربب  لامتحا  رگا  اما  مالک و  دشاب  هنیرق  نودب  ینعی  قابـسنا  نیا  دوشب  ادـیپ  ظفل  سفن  زا  هک  تسا  یئاج  رد 
میئوگب هک  مینک  يراج  ار  هنیرقلا  مدع  هلاصا  میناوت  یمن  تسین و  تقیقح  تمالع  ردابت  نآ  هیلقع  ای  هیلاقم  ای  هیلاح  هنیرق  لثم  هدوب 

یلیلد ام  هکنوچ  مینک  یم  يراج  ار  هنیرقلا  مدـع  هلاـصا  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  هکناـنچ  هنیرق  هن  تسا  ظـفل  سفن  يوسب  دانتـسا  نیا 
هدرکن ار  ملکتم  دارم  زارحا  میراد و  ملکتم  دارم  رد  کش  ام  هک  یئاج  رد  الا  مینک  يراـج  ار  هنیرقلا  مدـع  هلاـصا  هکنیا  رب  میرادـن 

رد تسا  تقیقح  ظفل  نیا  میناد  یمن  یلو  تسا  مولعم  ملکتم  دارم  رگا  اـما  مینک و  یم  يراـج  ار  هنیرقلا  مدـع  هلاـصا  اـجنیا  رد  میا 
ای دشاب  زاجم  هک  هدوب  هنیرق  اب  ایآ  یلو  تسا  هصوصخم  ناکرا  نآلا  هک  میناد  یم  ام  ار  هالـص  زا  دارم  هکنیا  لثم  زاجم  ای  ینعم  نیا 

هلاصا هک  تسا  دارم  رد  کش  ءالقع  ءانب  هک  اریز  مینک  یمن  يراج  ار  هنیرقلا  مدـع  هلاـصا  اـجنیا  رد  دـشاب  تقیقح  هک  هنیرق  نودـب 
ردابت یلعف و  يانعم  رد  روهظ  یظفل  رگا  یلب  زاجم  ای  تسا  تقیقح  ایآ  هک  دانتـسا  رد  کش  رد  هن  مینک  یم  يراج  ار  هنیرقلا  مدـع 
نیمه مه  البق  هک  دـنک  یم  تابثا  یلعف  ردابت  ینعم  نیا  هب  هدـش  لـقن  اـی  هدوب  نیمه  ینعم  لـصا  میناد  یمن  یلو  دراد  ینعم  نآ  رد 
روهظ ای  شدوخ  ینعم  رد  ظفل  هک  ردابت  رب  هدش  لاکشا  اضیا  دیآ و  یم  هدنیآ  ياهثحب  رد  هکنآ  امک  لقنلا  مدع  هلاصاب  هدوب  ینعم 

رد روهظ  رگا  میوش و  یمن  ردابتب  جاـتحم  میریگ و  یم  ار  نآ  دـشاب  يزاـجم  ياـنعم  رد  روهظ  ول  دراد و  روهظ  رگا  درادـن  اـی  دراد 
.دوش یمن  ادیپ  روهظ  ردابت  هطساو  هب  درادن  ینعم 
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هیلا راص  امک  یلقع  رما  یف  هیف  فرـصتلا  نا  هقیقحلا و  باب  نم  لب  هملکلا  یف  زاجملا  باب  نم  هیلع  هقالطا  ناب  لـقن  مل  نا  اـمهنم و 
نیب ریاغتلا  نم  ردابتلا  یف  تفرع  امل  رئاد  هجو  یلع  سیل  اهب  ینعملا  اذـه  یف  زاجم  وا  هقیقح  هنا  ظفللا و  لاح  مالعتـسا  یکاکـسلا و 

رکذ دق  ّهنإ  مث  ادیج  لماتف  ملاعلا  ملعتسملا و  یلا  هفاضالا  وا  لیصفتلا  لامجالاب و  هیلع  فوقوملا  فوقوملا و 

******

: حرش * 

یعانص عیاش  لمح  یتاذ و  لمح  نیب  قرف  بلس و  هحص  مدع  رد 

هحـص هکنیا  امک  هدـمآ  نهذ  رد  هک  ینعم  نآ  زا  تسا  ظفل  بلـس  هحـص  مدـع  تقیقح  تامالع  زا  یکی  زاب  خـلا  مدـع  نا  مث  : هلوق
دیز میئوگب  مینک و  بلـس  میناوت  یم  دـیز  زا  ار  دـسا  ظفل  الثم  ینعم  نآ  رد  تسا  ظفل  نآ  ندوب  زاجم  تمالع  ینعم  زا  ظـفل  بلس 

هکنیا لیصفت  خلا و  لیصفتلا  :و  هلوق دشاب  یم  نآ  تقیقح  رب  لیلد  سپ  تسین  نکمم  یسرتفم  ناویح  زا  دسا  بلـس  یلو  دساب  سیل 
داحتا نآ  كالم  یتاذ  یلوا  لمح  هک  دـشاب  یم  یتاذ  یلوا  لمحب  هک  ظفل  نآرب  لـمح  هحـص  ینعم و  زا  ظـفل  بلـس  هحـص  مدـع 
تسنیا تمالع  یتاذ  لمح  نیا  قطان  ناویح  ناسنالا  لثم  دنتـسه  یکی  ود  نآ  ینعم  موهفم و  لومحم  عوضوم و  ینعی  تسا  اموهفم 

نآ تقیقح  رب  تلالد  یتاذ  یلوا  لمح  نیا  سپ  تسا  قطان  ناویح  يانعم  نامه  هک  ناسنا  لـثم  تسا  ینعم  نیا  سفن  ینعم  نآ  هک 
یتاذ لمح  نیب  قرف  نیمه  هک  تسا  موهفم  رد  فالتخا  نآ  كالم  یعانص  عیاش  لمح  هک  تسا  یعانص  عیاش  لمحب  ای  دنک و  یم 

تـسین زیاج  الـصا  لمح  دنـشاب  هتـشادن  داحتا  جراخ  رد  رگا  نوچ  دنراد  داحتا  جراخ  رد  ود  ره  ینعی  تسا  یعانـص  عیاش  لمح  و 
هک مئاق  دـیز  لثم  تسین  داحتا  ینعم  موهفم و  رد  یعانـص  عیاش  لمح  رد  یلو  تسه  داحتا  یتاذ  لـمح  رد  ینعم  موهفم و  رد  یلو 

يرگید صوصخب  يانعم  مه  دیز  تسا و  هصوصخب  يانعم  کی  مایق  موهفم  رد  یلو  هدش  دحتم  دیز  اب  مایق  جراخ  رد  مئاق  دیز  نیا 
دنرادن و رگیدمه  اب  ینعم  رد  يداحتا  چیه  هک 
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قئالعلا عون  هظحالمب  هلعل  اضیا و  زاجملا  هقیقحلل و  همالع  همدع  دارطالا و 

******

: حرش * 

اتقیقح تسا  یلک  نآ  دارفا  زا  تسا و  یلک  نآ  قیداصم  زا  هل  عوضوم  نآ  هک  تسنیا  تمالع  دش  یعانـص  عیاش  لمح  رگا  هلمجلاب 
ظفل نآ  هک  تسنیا  تمالع  ینعم  زا  ظفل  بلس  هحص  هکنیا  امک  تسا  مئاق  یلک  قیداصم  زا  یکی  اتقیقح  هک  مئاق  دیز  رد  دیز  لثم 
زاجم یمری  ادـسا  تیأر  رد  نوچ  تسا  یلقع  زاجم  هکلب  تسا  يوغل  زاجم  هک  میوشن  لئاق  ول  هدـش و  لامعتـسا  زاجم  ینعم  نآ  رد 
دـشاب سرتـفم  ناویح  هک  شدوـخ  یلـصا  ياـنعم  رد  اـتقیقح  دـسا  هک  دـشاب  یلقع  زاـجم  تسا  نکمم  دـشاب و  تسا  نکمم  يوـغل 

لثم یلقع  زاجم  هدش و  لامعتـسا  عاجـش  لجر  رد  نوچ  دشاب  یم  یلقع  زاجم  يوغل و  هقیقح  لاح  نیااب  یلو  تسا  هدشن  لامعتـسا 
نیا رد  ام  تسا  هدش  زاجم  تبـسن  رد  یلو  دنا  هدش  لامعتـسا  ناشدوخ  يوغل  یقیقح  یناعم  رد  ظافلا  زا  مادکره  لقبلا  عیبرلا  تبنا 
تهج نیا  زا  دشاب  ادخ  هک  میا  هدادن  شدوخ  یلـصا  قادصمب  ار  نآ  تبـسن  نوچ  میهدـب  عیبرب  دـیابن  ار  تابن  تبـسن  مدـقتم  لاثم 

.دشاب یم  نآب  لئاق  یکاکس  هکنآ  امک  هدش  یلقع  زاجم 

نآ مدع  بلس و  هحص  رد  لاکشا 

دیاب امـش  ینعی  ردابت  لثم  دیآ  یم  مزال  رود  مه  اجنیا  رد  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  هک  تسا  نکمم  خـلا  ظفللا  لاح  مالعتـسا  :و  هلوق
هحص مینادن  ار  عضو  رگا  هکنوچ  هالص  عضوب  ملع  رب  دراد  فقوت  هالـص  ظفل  بلـس  هحـصب  ملع  ینعی  دینادب  ار  هالـص  يانعم  الوا 
تسا لطاب  مه  رود  تسا و  رود  نیا  بلس و  هحـص  مدع  رب  دراد  فقوت  هک  تسنیا  ام  ضرف  مه  عضوب  ملع  تسین و  حیحـص  بلس 

ملع دوش  یم  ادیپ  بلـس  هحـص  مدـع  زا  هک  مود  ملع  تسا و  يزاکترا  یلامجا  ملع  ام  یلوا  ملع  میتفگ  هک  ردابت  لثم  هکنآ  باوج 
تسا و تقیقح  ینعم  ود  نیا  زا  یکی  ـالامجا  میناد  یم  اـم  هک  یلاـمجا  ملع  رب  دراد  فـقوت  زاـجم  تقیقح و  ینعی  تـسا  یلیـصفت 

نآ مدع  بلس و  هحصب 
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درطم زاجملاف  لامعتسالا  هعم  حصی  ام  صوصخ  هظحالمبف  الا  اهعم و  ظفللا  لامعتسا  هحص  درطی  ثیح ال  تازاجملا  یف  هروکذملا 
ذـئنیح ال هنا  الا  هقیقحلاب  کلذـک  دارط  الا  صاصتخال  ابجوم  ناک  نا  هقیقحلا و  هجو  یلع  وا  لیوات  ریغ  نم  دـیق  هدایز  هقیقحلاک و 

یلع لامعتسالا  نوکب  ملعلا  عم  هنا  هرورض  انه  ردابتلا  یف  رکذ  امب  رودلا  نع  یـصفتلا  یتاتی  رئاد و ال  هجو  یلع  الا  اهل  همالع  نوکی 
كارتشالا زوجتلا و  یه  هسمخ و  لاوحا  ظفلل  هنا  نماثلا  هریغب  وا  دارطالاب  لامعتسالا  لاح  مالعتسال  لاجم  یقبی  هقیقحلا ال  وحن 

******

: حرش * 

هفاضا لاکـشا  رگا  دـیآ و  یمن  مزال  رود  یلیـصفت و  ملع  رب  دراد  فقوت  عضوب  ملع  یلو  تسا  تقیقح  مادـک  هک  مییامن  یم  نییعت 
ردابت هک  دنک  یم  لاؤس  دنک و  ادیپ  ملع  يرگید  زا  دهاوخ  یم  تسین و  ملاع  نوچ  دیآ  یمن  مزال  رود  الـصا  دشاب  ملعتـسم  يوسب 

هک بلس  هحص  مدع  بلس و  هحـص  رب  تسا  هدش  لاکـشا  اضیا  ادیج و  نک  لمات  سپ  تشذگ  هک  لاؤس  ریغب  ای  دشاب  یم  مادک  رد 
ای دشاب  یتاذ  یلوا  لمح  نیا  هکنآ  ءاوس  یئیـش  رب  تسا  یئیـش  لمح  اهنآ  تلالد  تیاهن  هک  اریز  دنرادن  زاجم  تقیقح و  رب  تلالد 
ای تسا  تقیقح  اهنآ  رب  ظفل  هک  دـنک  تلالد  اما  دنتـسه  دـحتم  لومحم  عوضوم و  هک  دـناسر  یم  لمح  نیا  یعانـص  عیاـش  لـمح 

ینعم ملاعب  عجار  نآ  مدع  لمح و  هحص  رگید  ترابع  هب  تسا و  تقیقح  زا  معا  لامعتسا  هکنوچ  درادن  تلالد  ار  تهج  نیا  زاجم 
ظفل تلالد  مینادب  رگا  یلب  تسه  يدایز  تفاسم  ود  نیا  نیب  دشاب و  یم  لاد  ظفل و  ملاعب  عجار  زاجم  تقیقح و  تسا و  لولدـم  و 

.بلس هحص  مدع  هن  تسا  ردابتب  تشگرب  یلو  دوش  یم  تقیقح  تابثا  اجنیا  هنیرق  زا  هن  تسا  ظفل  دوخ  زا  ینعم  رب 

نآ رد  لاکشا  نآ و  مدع  دارطا و  رد 

رب ار  یئیـش  ام  هک  تسنیا  دارطا  دنا و  هتفگ  دارطا  ار  زاجم  تقیقح و  تامالع  زا  رگید  یکی  دـعب  خـلا  دارطالا  رکذ  دـق  ّهنإ  مث  ؛ هلوق
تشاد ار  ببس  نیا  هک  رگید  یئیش  ره  مییوگ  یم  تقو  نآ  مینادب  ار  نآ  لمح  ببس  مینک و  لمح  يرگید 
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هیلا و هنع  هفراص  هنیرقب  الا  یقیقحلا  ینعملا  نیب  هنیب و  رمالا  راد  اذا  امیف  اهدحا  یلا  راصی  داکی  رامضالا ال  لقنلا و  صیـصختلا و  و 
هبجوم تناک  اذا  الا  اهب  رابتعال  هیناسحتـسا  اهنا  الا  اهوجو  ضعب  یلع  اهـضعب  حیجرتل  اورکذ  نا  نویلوصالاف و  اهنیب  رمالا  راد  اذا  اما 

اوفلتخا هنا  عساتلا  یفخی  امک ال  کلذ  نودب  اهرابتعا  یلع  لیلد  هدعاسم  مدعل  ینعملا  یف  ظفللا  روهظل 

******

: حرش * 

هک تسنیا  تسا  ناـسنا  وا  هکنیا  تهج  هک  میناد  یم  هدـش  لـمح  هک  ناـسنا  دـیز  ـالثم  تسا  تـقیقح  نآ  نآرب و  مـینک  یم  لـمح 
تقیقح تمالع  دـمآ  یظفل  رد  رگا  دـنا  هتفگ  ار  دارطا  نیا  تسا  ناسنا  وا  سپ  دـش  قطان  ناویح  هک  اجره  سپ  تسا  قطاـن  ناویح 

اما تسا  حیحـص  هبقر  قتعا  الثم  تسا  زاجم  دـماین  رگا  ناسنا و  دارفا  زا  يدرف  ره  رب  ناـسنا  قـالطا  تسا  حیحـص  تسا و  نآ  ندوب 
هدش رکذ  هک  قئالع  عون  هطـساو  هب  نآ  دارطا  زاجم  رد  هک  دیاش  درادن و  دارطا  اذـل  تسین و  حیحـص  هریغ  هبقر و  بهذ  هبقر و  ءاج 
ظفل تعاجش  هطساو  هب  تعاجش و  رد  تسا  دسا  اب  نآ  تهباشم  قئالع  هطـساو  هب  میناد  یم  هک  دسا  دیز  لثم  رد  هکنوچ  دشاب  البق 

وا رد  ار  دـسا  ظفل  تسین  زیاـج  هقـالع  نیا  ریغ  رد  دراد و  دارطا  مینک و  لامعتـسا  میناوت  یم  دـشاب  عاجـش  هک  يدرف  ره  دراد  دـسا 
هقالع فنص  رد  زاجم  رد  دارطا  هک  دش  مولعم  اجنیا  زا  هریغ و  نتشاد و  مشپ  ای  یئوبدب  رد  هتشاد  دشاب  تهابش  ول  مینک و  لامعتـسا 

رد هقیقحلا  هجو  یلع  یلقع و  زاجم  رد  لیوأت  ریغ  نم  دیق  ندرک  دایز  فنصم و  دومن  رکذ  هکنآ  امک  تسین  عون  رد  یلو  دشاب  یم 
هجو یلع  میتـفگ  یتـقو  نوچ  دـیآ  یم  مزـال  رود  یلو  زاـجم  تقیقح و  هب  دوش  یم  دارطا  صاـصتخا  بجوم  هچرگا  يوـغل  زاـجم 

رد باوج  تسین و  رود  نیا  زا  مه  يرارف  میرادن و  دارطاب  جایتحا  رگید  تقو  نآ  تسا  تقیقح  هک  میناد  یم  ام  ینعی  الثم  هقیقحلا 
نیعم عضاو  دوخ  عضاو و  صیـصنت  یکی  دـنا  هدرک  نایب  تقیقح  يارب  رگید  تمالع  ود.میهدـب  میناوت  یمن  اـجنیا  رد  مه  ار  رداـبت 

تسا ینعم  نیا  رد  تقیقح  ظفل  نیا  هک  دنک 
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امک ینییعتلا  عضولا  نا  وه  لاقم و  دـیهمتب  سأب  لاحلا ال  قیقحت  یف  ضوخلا  لبق  لاوقا و  یلع  همدـع  هیعرـشلا و  هقیقحلا  توبث  یف 
هلالدـلا هنع و  هیاکحلا  دـصقی  ناب  هل  عضو  اذا  امک  هل  عضو  ام  ریغ  یف  ظفللا  لامعتـساب  لصحی  کلذـک  هئاشناب  حیرـصتلاب  لصحی 

زاجملا یف  امک  ینعملا  هدارا  یلع  کلذ ال  یلع  هلالدلل  هنا  الا  هنیرق  بصن  نم  حدب  ناک ال  نا  هنیرقلاب و  هسفنب ال  هیلع 

******

: حرش * 

ای دشاب  یقیقح  ینعم  رد  لامعتسا  هکنآ  ءاوس  دننک  یم  نایب  ار  یتالامعتـسا  اهنآ  دننک  یم  نایب  ار  ظافلا  یناعم  هک  تغل  بتک  اما  و 
رد تسا  ررکم  بلطم  نیا  هکنیا  اـمک  هنیرق  تیاـنع و  نودـب  ینعم  رد  تسا  ظـفل  لامعتـسا  زاـجم  هقیقح و  همـالع  زا  مود  يزاـجم 
یم هدیمهف  ینعم  نیا  نادـجولاب  هکنوچ  العف  تسا  هصوصخم  ناکرا  رد  تقیقح  هالـص  مییوگ  یم  الثم  باتک  رد  فنـصم  بلاطم 

.هالص ظفل  زا  دوش 

ظفل يارب  هناگجنپ  تالاوحا  متشه : رما 

یظفل 3- كارتشا  هتبلا  كارتـشا  ریغ  كارتـشا و  زاجم 2- تقیقح و  -1: تسه تلاح  جنپ  ظفل  يارب  هکنیا  متـشه  خـلا  نماثلا  ؛ هلوق
تقیقح اه و  نیا  زا  یکی  نیب  رما  دش  رئاد  رگا  رامـضا و  مدـع  رامـضا و  لقن 5- مدـع  لقن و  دـیقم 4- ای  قلطم  ای  ماع  صیـصخت و 

نیب دش  رئاد  ای  زاجم و  مدع  تسا و  ربتعم  هقیقحلا  هلاصا  زاجم  تقیقح و  نیب  رما  دش  رئاد  رگا  هکنیا  يانعم  هب  تسا  مدـقم  تقیقح 
هک نیع  ظفل  لثم  دـشاب  هتـشاد  ینعم  دـنچ  هک  یلاح  رد  ظفل  کی  ینعی  یظفل  كارتشا  تسا 1- مسق  ود  رب  كارتشا  هک  كارتـشا 

يونعم كارتشا  دراد 2- هنیعم  هنیرق  هب  جایتحا  ینعم  ره  رد  هک  تسا  یظفل  كارتشا  نیا  دراد  ینعم  بیرق 70  یلو  تسا  ظفل  کی 
دنراد يدایز  دارفا  دنتسه و  ینعم  کی  ینعی  دنتسه  يونعم  كارتشا  هریغ  رجـش و  رجح و  لثم  سانجا  ءامـسا  امامت و  تامومع  هک 

تسا و ربتعم  كرتشم  مدع  هلاصا  كرتشم  مدع  یظفل و  كرتشم  نیب  دش  رئاد  رما  رگا  هک  تسا  یظفل  كارتشا  اجنیا  رد  ام  دارم  و 
ای صاخ  ماع و  نیب  دش  رئاد  رما  ای 
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قلطم ظفل  مومع و  رد  ماع  ظفل  تسا و  ربتعم  دییقتلا  مدع  هلاصا  ای  تسا  ربتعم  صیصختلا  مدع  هلاصا  اجنیا  رد  زاب  هک  دیقم  قلطم و 
هداد لقن  هدوب و  يرگید  ياج  ای  هدش  عضو  ینعم  نیا  رب  لوا  زا  ظفل  نیا  هکنیا  نیب  دـش  رئاد  رما  ای  دوش و  یم  هدارا  دوخ  قلطم  رد 

هلاصا هن  ای  دراد  ریدـقت  ظفل  هکنیا  نیب  دـش  رئاد  رما  ای  تسا و  ربتعم  لقنلا  مدـع  هلاصا  اجنیا  رد  زاب  هک  لحم  نیاب  لـحم  نآ  زا  دـنا 
اما میشاب و  هتـشاد  فالخرب  هیعطق  هنیرق  رگم  تسا  مدقم  هقیقحلا  هلاصا  تاروکذم  مامت  رد  هکنآ  لصاح  تسا و  مدقم  ریدقت  مدع 
رب ار  اه  نیا  زا  یکی  هوجو  نآ  هطـساو  هب  ام  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  یهوجو  کی  نییلوصا  هچرگا  اه  نیا  دوخ  نیب  دـش  رئاد  رما  رگا 
رد روهظ  اهنآ  زا  یکی  هکنآ  الا  دوش  یمن  ام  يارب  یعطق  لیلد  تسا و  یناسحتـسا  اـهلیلد  اـهفرح و  نیا  نکل  مینک و  مدـقم  يرگید 
اه نیا  زا  يرگید  رب  ار  یکی  مینک  مدـقم  هکنیا  رب  یعطق  لیلد  اـم  نوچ  تسا  مدـقم  دراد  روهظ  هکنآ  تقو  نآ  دـشاب  هتـشاد  ینعم 

.یفخی امک ال  میرادن 

نآ مدع  هیعرش و  تقیقح  توبث  رد  مهن : رما 

هراشا

میراد و هیعرش  تقیقح  دنا  هتفگ  یضعب  هک  یلاوقا  رب  نآ  مدع  هیعرش و  تقیقح  توبث  رد  هدش  فالتخا  هکنیا  مهن  خلا  عساتلا  : هلوق
نآ مینک و  نایب  تباب  نیا  رد  يا  هلاقم  کی  هک  درادـن  یعنام  میوشب  ثحب  نیا  دراو  هکنآ  زا  لبق  اـم  میرادـن و  دـنیوگ  یم  یـضعب 
ریغ رد  ار  ظفل  دنک  یم  لامعتـسا  نانچمه  یقیقح  ینعم  رب  ار  نآ  عضاو  دـنک  یم  نییعت  هک  نانچمه  ینعم  رب  ظفل  عضو  هک  تسنیا 
مینک یم  ار  ظفل  لامعتـسا  هک  تسنآ  نآ  دوش و  یم  هتفگ  مه  یتاطاعم  عضو  ار  نیا  دوب و  هدـش  عضو  نآرب  هکنآ  لثم  هل  عضو  اـم 
هنیرق لامعتسا  مسق  نیا  هتبلا  هدومن و  لامعتسا  مه  یمود و  يانعم  رب  ار  ظفل  هدومن  عضو  مه  هک  لامعتـسا  کی  هب  یمود  يانعم  رد 

هک تسا  فنصم  دارم  ینعم  نیا  اتقیقح و  یمود  يانعم  رد  تسا  ظفل  لامعتـسا  يارب  هنیرق  هکلب  تسین  زاجم  هنیرق  یلو  دهاوخ  یم 
: دیامرف یم 
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رئاض ریغ  زاجم  هقیقحب و ال  نوکی  الف  زاجملا  یف  ربتعا  ام  تاعارم  الب  هل  عضو  ام  ریغ  یف  کلذک  هیف  ظفللا  لامعتـسا  نوک  مهفاف و 
تارواحملا یف  هعئاشلا  تالامعتسالا  یف  هنا  اقباس  تفرع  دق  هرکنتسی و  عبطلا و ال  هلبقی  امم  ناک  ام  دعب 

یف امک  ینعملا  هدارا  یلع  کلذ ال  یلع  هلالدـلل  هنا  ـالا  هنیرق  بصن  نم  ذـئنیح  دـب  ـال  ناـک  نا  هنیرقلاـب و  ـال  هسفنب  هیلع  هلالدـلا  و 
.زاجملا

******

: حرش * 

.خلا کلذک  هیف  ظفللا  لامعتسا  نوک  :و  هلوق

یتاطاعم عضو  رب  تالاکشا  رد 

یتقو نوچ  زاجم  هن  تسا و  تقیقح  هن  هیف  نحن  ام  يزاجم و  ای  تسا  یقیقح  ای  شدوخ  يانعم  رد  ظـفل  لامعتـسا  هک  هدـش  لاکـشا 
مه ار  وا  ندوب  زاـجم  تاـعارم  میدومنن و  لامعتـسا  شدوخ  یلـصا  ياـنعم  رد  میدومن و  لامعتـسا  هل  عضو  اـم  ریغ  رد  ار  یظفل  هک 

.زاجم هن  تسا و  تقیقح  هن  ظفل  نیا  تقو  نآ  دشاب  زاجم  دیاب  ارهق  دش  لامعتسا  هل  عضو  ام  ریغ  رد  ظفل  هک  یتقو  نوچ  میدومنن 

ار بلطم  نیا  دوش  یمن  مه  راکنا  ار و  یظافلا  نینچ  لامعتسا  دنک  یم  لوبق  ناسنا  عبط  هکنوچ  تسا  حیحص  ظفل  نیا  هکنآ  باوج 
زاجم هن  تسا و  تقیقح  هن  هک  تسا  اهنآ  زا  یضعب  تسا  عیاش  هک  تالامعتـسا  رد  ام  میتفگ  هک  اقباس  یتخانـش  هک  قیقحتب  دومن و 
حیحص لیلد  میتفگ  هک  عون  لثم و  یـصخش و  رد  ظفل  لامعتـسا  هلمهم و  ظافلا  لثم  اهنآ  لامعتـسا  تسه  مه  حیحـص  هک  یلاحرد 
دشاب يرابتعا  رما  عضو  هچ  ینعم  يارب  ظفل  ءاشنا  هک  تسنآ  لامعتسا  وحن  نیا  رب  مود  لاکـشا  تسا  عبط  لوبق  اهنآ  لامعتـسا  ندوب 

رد الا  تسین  ملـسم  القع  نیب  رد  لعفب  ءاشنا  اما  تسا و  هنوعملا  فیفخ  ءاشنا  هکنوچ  درادن  یلاکـشا  یعنام و  یلوقب  یعازتنا  رما  ای 
هکنآ زا  دـعب  هن  ای  تسا  عیب  هاطاعم  هکنیا  رب  « مهیلع یلاـعت  هّللا  ناوضر  » ءاـملع دـنا  هدومن  فـالتخا  هک  تسا  اـجنیا  زا  هصاـخ  دراوم 

باوج درادن  یلاکشا  چیه  ظفلب  یعیب  ءاشنا 
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یلالقتسا یلآ و  ظاحل  نیب  عمج  دیآ  یم  مزال  لامعتسا  نیا  رد  موس  لاکشا  مدقت  امک  عضوب  هن  تسا  عبطب  لامعتسا  تحـص  هکنآ 
دراد همزال  ینعم  رد  ظفل  لامعتـسا  الالقتـسا و  ار  ینعم  ظفل و  روصت  دراد  جایتحا  عضو  هک  نوچ  تسا  لاـحم  نآ  دـحاو و  نآ  رد 

رد عبتلاب  یلآ و  ار  ظفل  نامه  روصت  عضو و  يارب  الالقتـسا  ار  ظفل  روصت  دـیآ  یم  مزال  هیف  نحن  ام  رد  عبتلاب و  یلآ و  ظـفل  روصت 
شدوخ يانعم  رد  ظفل  لامعتـسا  تحـص  هک  تشذگ  هکنآ  باوج  تسا  لاحم  دـحاو  نآ  رد  ود  ره  نیا  ینعم و  رد  ظفل  لامعتـسا 

دنک لامعتسا  دشاب  هدرکن  عضو  وا  رب  مسا  دوش و  ادیپ  يدنزرف  رگا  صخش  يارب  زا  هکنیا  رد  درادن  یلاکشا  عضوب و  هن  تسا  عبطب 
یلو ینعم  رد  ار  ظفل  هدومن  لامعتـسا  مه  ینعم  يارب  هدومن  عضو  ار  ظـفل  مه  لامعتـسا  نیمه  رد  دـیروایب و  ار  نم  نسح  ـالثم  هک 

هک تسیناعم  ظاحل  نامه  لامعتـسا  تقو  رد  ظاـفلا  ظاـحل  میئوگب  هک  تسا  نکمم  یفخی و  ـال  اـمک  هنیرق  لولدـم و  لاد و  ددـعتب 
یبرع دیوگ  یم  هک  یتغل  نیا  هکنیا  ظافلا و  تایـصوصخب  دراد  تافتلا  ملکتم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دوش و  یم  ظوحلم  الالقتـسا 

.دحاو ظاحل  رد  یلالقتسا  یلآ و  ظاحل  نیب  عمج  دیآ  یمن  مزال  سپ  هریغ  ای  یسراف  ای  تسا 

یتاطاعم ینیعت و  ینییعت و  يانعم  رد 

ار ظفل  نیا  دیوگب  عضاو  هک  تسنآ  نآ  زا  مسق  کی  تسا  مسق  ود  رب  زاب  ینییعت  عضو  ینیعت  ای  تسا  ینییعت  ای  عضو  : دـنامن یفخم 
تـسین هسدقم  تعیرـش  رد  ملـسم  عضو  زا  مسق  نیا  ینعم  رد  ار  ظفل  دـنک  لامعتـسا  عضو  زا  دـعب  ما و  هدرک  عضو  ینعم  نیا  يارب 
بحاص هک  تسا  یمسق  نیمه  ینییعت  عضو  زا  مود  مسق  دشاب  هدیـسر  امب  دیاب  دوب  هدومن  عضو  روط  نیا  سدقم  عراش  رگا  هکنوچ 

ینعم رب  ظفل  دوش  عضو  مه  دحاو  لامعتسا  کی  هب  ینعی  دوش  تباث  مسق  نیمهب  هیعرش  تقیقح  هک  تسین  دیعب  دیامرف و  یم  هیافک 
هکنآ لثم  مدقت  امک  هنیرق  اب  دوش  لامعتسا  مه  و 
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یعدم ادج و  هبیرق  اذکه  عراشلا  ناسل  یف  هلوادتملا  ظافلألا  یف  ینییعتلا  عضولا  يوعدـف  اذـه  تفرع  اذا  زاجم  هقیقحب و ال  سیل  ام 
نیب هربتعم  هقالع  نوکی  امبر ال  هنا  کلذ  دـیؤی  هتارواحم و  یف  اهنم  هیعرـشلا  یناعملا  ردابت  هیلع  لدـی  اعطق و  فزاجم  ریغ  هب  عطقلا 

توبث بجوی  ءاعدلا ال  یلع  هالصلا  لامتشا  درجم  ءاعدلا و  ینعمب  هالصلا  اعرش و  هالصلا  نیب  هقالع  ياف  هیوغللا  هیعرشلا و  یناعملا 
یفخی امک ال  امهنیب  لکلا  ءزجلا و  هقالع  نم  ربتعی  ام 

******

: حرش * 

.یلصا ینومتیأر  امک  اولص  دیامرفب 

نآ رد  لاکشا  هیعرش و  تقیقح  توبث  رد 

هکنیا امک  دنک  یم  ادیپ  ینیعت  عضو  لامعتـسا  هرثکب  يزاجم و  يانعم  رد  تسا  ظفل  لامعتـسا  نآ  تسا و  ینیعت  عضو  زا  موس  مسق 
تعیرش لئاوا  رد  موص  هالص و  لثم  هکنیا  رب  انب  دنمان  یم  هعرشتم  تقیقح  حالطصا  رد  دوش  یم  لامعتـسا  هیعرـش  یناعم  رد  ظافلا 

ناـمز رد  هیعرــش  تـقیقح  هـکلب  هعرــشتم  تـقیقح  ـالعف  لامعتــسا  هرثـکب  تـسا و  هدــش  لامعتــسا  يزاـجم  ياـنعم  رد  هسدــقم 
.تسا هدش  عقاو  (ع) نیقداص

عـضو مه  دنک  یم  لامعتـسا  ار  ظفل  هک  تقو  نامه  عضاو  هک  تسنآ  ینییعت  عضو  زا  مود  مسق  هک  میتفگ  خـلا  اذـه  تفرع  اذا  : هلوق
رد دـشاب  بلطم  نیمه  هک  نییعت  عـضو  يوـعد  تقو  نآ  ینعم  رد  ار  ظـفل  نآ  دـنک  یم  لامعتـسا  مه  ینعم و  رد  ار  ظـفل  دـنک  یم 
یم تلالد  تسین و  یئوگروز  دیامنب  عطق  ءاعدا  یـسک  رگا  هکلب  تسا  نهذب  بیرق  ادـج و  تسا  هدـمآ  عراش  ناسل  رد  هک  یظافلا 

باتک بحاصب  هدش  لاکشا  یلو  ربمغیپ  نامز  تاملاکم  ینعی  تارواحم  رد  ظافلا  نیا  زا  هیعرـش  یناعم  ردابت  ام  بلطم  نیا  رب  دنک 
دـشاب و هتـشاد  ردابت  نآلا  دـیاب  هن و  ای  تسا  هدوب  روط  نیا  عرـش  نامز  ردابت  هک  میناد  یمن  ام  ینعی  ام  يارب  هدـشن  تباث  رداـبتب  هک 

ینعم و رد  ظفل  یلعف  روهظ  درجمب  ینعی  دیآ  یم  تنس  باتک و  رهاوظ  مامت  رد  يرقهق  باحصتسا  مینک و  يرقهق  باحصتسا 
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نم دحاو  ریغ  هیـضق  وه  امک  هقباسلا  عئارـشلا  یف  هتباث  اهنوک  یلع  ءانب  اما  انعرـش و  یف  هثدحتـسم  امهیناعم  نوک  یلع  ءانب  هلک  اذـه 
.خلا َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  یلاعت  هلوق  لثم  تایآلا 

هیوغل ال قیاقح  اهظافلاف  کلذ  ریغ  یلا  ایَح  ُْتمُد  ام  ِهاکَّزلا  ِهالَّصلِاب َو  ِیناصْوَأ  یلاعت َو  هلوق  ِّجَْحلِاب و  ِساّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  یلاعت َو  هلوق  و 
فالتخا هیعرش و 

******

: حرش * 

نیا دـییأت  روکذـم و  يرقهق  باحـصتساب  رگم  هدوب  ینعم  نیا  سدـقم  عراش  نامز  رد  هک  دـنک  یمن  تلالد  ینعم  رد  نآ  رداـبت  اـی 
يارب اعرـش  هک  هالـص  رد  الثم  تسین  هیوغل  هیعرـش و  یناعم  نیب  هربتعم  هقالع  هک  عرـش  رد  هدـمآ  هک  دـیامن  یم  ار  هیعرـش  تقیقح 
یمن تباث  تسا  ءاعد  لماش  زامن  هکنیا  درجم  تسا و  يوغل  یعرش و  هالص  نیب  هقالع  هچ  ءاعد  يارب  هغل  تسا و  هصوصخم  ناکرا 
زامن رد  هک  زج  نیا  دـشاب و  هسیئر  ءازجا  زا  دـیاب  دـش  هقالع  هک  ءزج  هکناـنچ  تسا  لـک  ءزج و  هقـالع  نآ  هقـالع  میئوگب  هک  دوش 

ءزج عافتناب  هک  تسنآ  شطرـش  لک  رد  ءزج  لامعتـسا  رگید  ترابع  هب  تسین و  هسیئر  ءازجا  زا  تسا  زامن  رد  هک  ءاعد  ینعی  تسا 
رد لامعتـسا  تسا و  ناسنا  لک  رد  لامعتـسا  تسا و  ناسنا  ءزج  هک  هبقر  لثم  دـشاب  لک  هسیئر  ءاـضعا  ءزج  دورب و  نیب  زا  مه  لـک 

.هبقر قتعا  لثم  رد  هدش  ناسنا  لک 

هیوغل یناعم  رد  تادابع  ظافلا  لامعتسا  رد 

هالص و لثم  هیعرش  یناعم  نیا  هک  تسنیا  رب  انب  میرادن  ای  میراد  یعرـش  تقیقح  ینعی  میتفگ  هک  بلاطم  نیا  خلا  ءانب  هلک  اذه  : هلوق
هکنآ امک  تسا  هدوب  هقباس  عیارـش  رد  هیعرـش  یناعم  نیا  مالـسا  زا  لبق  نامز  رد  میتفگ  رگا  اما  دشاب و  ثداح  هریغ  جح و  موص و 
َِبتُک دیامرف  یم  هفیرش  هیآ  هکنآ  امک  تسا  هدوب  قباس  نامز  رد  هالص  جح و  موص و  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  نآرق  تایآ  زا  يدایز 

تایآ خلا  ِهاکَّزلا  ِهالَّصلِاب َو  ِیناصْوَأ  رگید َو  هیآ  ِّجَْحلِاب و  ِساّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  خلا َو  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع 
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تاققحملا قیداصملا و  یف  فالتخالا  لیبق  نم  ناک  هلعل  ذا  هیهاـملا  هقیقحلا و  یف  اـهفالتخا  بجوی  ـال  اطرـش  ءزج و  اـهیف  عئارـشلا 
.یفخی امک ال  انعرش  یف  تالاحلا  بسحب  اهفالتخاک 

******

: حرش * 

نیا تسا و  هدروآ  ار  هیوغل  یناعم  نامه  سدـقم  عراش  زاـجم و  هن  دنـشاب  یم  هیوغل  قیاـقح  هیعرـش  یناـعم  نیا  رد  ظاـفلا  نیارباـنب 
.تسا هدومن  لامعتسا  اهنآ  رد  ار  ظافلا 

هیعرش هیوغل و  یناعم  داحتا  لاکشا  رد 

یناعم نآ  اب  هریغ  جح و  هاکز و  سدقم  عرـش  رد  هالـص  یناعم  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  رگا  اما  خـلا و  اهیف  عئارـشلا  فالتخا  :و  هلوق
هک فالتخا  نیا  اب  دنـشاب  هیوغل  قئاقح  اه  نیا  تسا  نکمم  روطچ  دـنراد  فالتخا  مه  اب  دـنتقیقح و  ود  اه  نیا  مالـسا  زا  لبق  قباس 

.دنراد

فالتخا نیا  دـنک  یمن  قرف  هیعرـش  ینعم  اب  اطرـش  اـی  اءزج  یناـعم  نیا  زا  یـضعب  مالـسا  قباـس  ناـمز  رد  یناـعم  نیا  هکنآ  باوج 
دنک یمن  ضوع  ار  تقیقح  طئارش  ءازجا و  فالتخا  تسا و  دحاو  ءیش  کی  تقیقح  هکلب  دوش  یمن  تقیقح  رد  فالتخا  بجوم 
یلو تسا  یتقیقح  کـی  شرف  ـالثم  هکنآ  اـمک  دـشاب  تقیقح  قیداـصم  رد  فـالتخا  ریظن  فـالتخا  نیا  تسا  نکمم  هکنآ  تهجب 

یتقیقح کی  رجـش  الثم  رگید  قیاقح  قیداصم  نینچمه  گرزب و  ای  کچوک  ای  یمـشپ  ای  يا  هبنپ  شرف  تسا  فلتخم  نآ  قیداصم 
یمن تقیقح  فالتخا  ببس  قیداصم  فالتخا  هریغ و  راد و  هویم  ریغ  راد و  هویم  گرزب و  کچوک و  دراد  یفلتخم  دارفا  یلو  تسا 

.دوش

هیوغل یناعم  رد  تادابع  ظافلا  لامعتسا  رب  لاکشا 

.خلا تالاحلا  بسحب  اهفالتخاک  : هلوق

رـضح و رفـس و  ءاشع و  برغم و  اب  حبـص  زامن  الثم  تالاح  بسحب  تسا  هدش  دراو  سدقم  عرـش  رد  هک  اهزامن  رد  نینچمه  : ینعی
ام ول  هک و  تسنآ  هفیرش  تایآ  نیا  زا  باوج  تسا  فلتخم  نآ  دارفا  یلو  دنتقیقح  کی  اه  نیا  همه  هریغ  تیم و  هالص 
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هوجولا هلالد  مهوتل  هیعرـش و ال  قئاقح  اهنوکب  عطقلا  نع  الـضف  قوثولا  يوعدل  لاجم  لامتحالا ال  اذه  عم  هنا  کیلع  بهذی  مث ال 
عضولا يوعد  لاح  حدقنا  هنم  هالول و  توبثلا  یلع  اهتلالد  ملس  ول  اهتوبث  یلع  اهورکذ  یتلا 

******

: حرش * 

هک تسنآ  رد  ام  لاکـشا  یلو  تسا  هدومن  لامعتـسا  سدـقم  عراش  هک  تسا  هیوغل  یناعم  نامه  هیعرـش  یناـعم  نیا  هک  مینکب  لوبق 
نیا ندوب  درجم  اما  هن  ای  دنتسه  هیعرـش  تقیقح  ایآ  هریغ  موص و  هالـص و  لثم  دوش  یم  لامعتـسا  هیعرـش  یناعم  نیا  رد  هک  یظافلا 
تغل یسیع  ترـضح  نامز  رد  دنا  هتفگ  هکنآ  امک  هدوب  فلتخم  یبرع  اب  قباس  ياهنابز  هکنوچ  درادن  تلالد  قباس  نامز  رد  یناعم 
یتقو رد  یبرع  ظافلا  نیا  ندوب  تقیقح  رگید و  تاغل  ریغ  نینچمه  هدوب و  یناربع  تغل  یـسوم  ترـضح  نامز  رد  هدوب و  یناـیرس 

ياوعد لوا  نیا  هدـش و  یم  لامعتـسا  یناعم  نیا  رد  یبرع  ظاـفلا  ناـمه  هدوب و  یبرع  مه  مالـسا  زا  لـبق  تاـغل  هک  دوش  یم  تباـث 
.تسام

هریغ جح و  زامن و  لثم  تسا  هدوب  مه  مالـسا  زا  لبق  هیعرـش  یناعم  نیا  میتفگ  ام  هکنیا  زا  دـعب  هک  وت  رب  دـنامن  یفخم  خـلا  مث  : هلوق
تقیقح مراد  نانیمطا  نم  هک  دـنک  قوثو  ءاعدا  یـسک  دـناوت  یمن  لامتحا  نیا  اب  هیعرـش  تقیقح  هن  دنتـسه  يوغل  تقیقح  نیاربانب 
تقیقح توبث  يارب  هدش  هتفگ  هک  یهوجو  هطساو  هب  ام  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  تسا  نکمم  نیقی و  عطق و  زا  الـضف  تسه  هیعرش 

یم تباث  هوجو  نیا  هک  مینک  لوبق  اـم  رگا  هک  تسنیا  باوج  یلو  میراد  هیعرـش  تقیقح  هک  مینک  ادـیپ  ناـنیمطا  میناوت  یم  هیعرش 
هیعرـش تقیقح  رب  تلـالد  دـنور و  یم  راـنک  هوجو  نیا  میراد  هیوـغل  تقیقح  هک  لاـمتحا  نیا  زا  دـعب  ار  هیعرـش  تقیقح  هک  دـنک 

.دنرادن

اجیردت لامعتـسا  هرثکب  ینعی  هیعرـش  یناعم  رد  ظافلا  دراد  نییعت  عضو  میئوگب  يوغل  ینعم  لامتحا  اب  ینعی  خـلا  حدـقنا  هنم  :و  هلوق
یناعم رد  ظافلا  نیا 
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صوصخ یف  هلوصح  معن  هرباکم  هیعبات  ناسل  هناسل و  یف  عراشلا  ناـمز  یف  هلوصح  عنم  نا  فاـصنالاف  هنع  ضغلا  عم  هعم و  ینیعتلا 
عم هیوغللا  اهیناعم  یلع  هنیرق  الب  عراشلا  مالک  یف  هعقاولا  ظافلالا  لمح  موزل  یف  رهظتف  نیلوقلا  نیب  هرمثلا  اما  لمأتف و  عونمم  هناـسل 

هّیعرشلا اهیناعم  یلع  توبثلا و  مدع 

******

: حرش * 

لامعتـسا هرثکب  هک  ینیعت  عضو  دومن و  نایب  فنـصم  هک  وحن  نآب  ینییعت  عضو  هک  دـش  مولعم  اجنیا  زا  دـنا و  هدـش  تقیقح  هیعرش 
.يوغل ینعم  لامتحا  اب  میرادن  اهنآ  هب  قوثو  ار  مادک  چیه  دوش  یم  لصاح 

سدقم عراش  نامز  رد  هیعرش  تقیقح  توبث  نایب 

هن ای  هدوب  هیعرـش  تقیقح  عراش  نامز  رد  الـصا  هک  میهدـب  فاصنا  اهفرح و  نیا  زا  مینک  یـشوپ  مشچ  اـم  رگا  خـلا  ضغلا  عم  : هلوق
نآ رد  هک  یناسک  نیعبات و و  عراش و  ناسل  رد  سدـقم  عراش  نامز  رد  ار  هیعرـش  تقیقح  لوصح  دـنک  عنم  یـسک  رگا  هک  تسنیا 

.عراش نامز  رد  میا  هتشاد  هیعرش  تقیقح  ام  تالامتحا  نیا  اب  ینعی  تسین  حیحص  عنم  نیا  دنا  هدوب  نامز 

هدومرف یم  ربمغیپ  یتقو  ینعی  تسا  لاکـشا  لحم  یئاهنت  هب  (ص ) ربمغیپ دوخ  ناـسل  رد  هیعرـش  تقیقح  یلب  خـلا  هلوصح  معن  : هلوق
(ص) ربمغیپ نامز  زا  دعب  تسا  هدش  هیعرش  تقیقح  لامعتسا  هرثک  زا  دعب  یلو  هدوبن  ۀیعرش  تقیقح  ار  یظفل 

عراـش ناـسل  رد  دوشب  لامعتـسا  لاـس  هس  تسیب  بیرق  ـالثم  هالـص  لـثم  هک  یظفل  دـشاب  نیا  فنـصم  دارم  دـیاش  خـلا  لـمأتف  : هلوق
میراد ءالقع  نیب  رد  ار  اهنآ  رئاظن  هکنآ  امک  دشاب  هدشن  یعرش  تقیقح  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  هبترم  جنپ  يزور  هنابش  اصوصخم 
يانعم دوش و  یم  ملع  تقیقح و  وا  يارب  مک  مک  بقل  نیا  دوش  هتشاذگ  وا  يارب  یبقل  کی  یلمع  کی  هطـساو  هب  ار  یـصخش  الثم 

.دیآ یمن  نهذ  رد  رگید  الصا  يوغل 
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رخأت هلاصاب  اهتضراعم  عم  لامعتـسالا  رخأت  هلاصا  لاکـشا و  هیفف  خیراتلا  لهج  اذا  امیف  لامعتـسالا و  رخأت  ملع  اذا  امیف  توبثلا  یلع 
لقنلا مدع  هلاصا  کشلا و  عم  رخأتلا  یلع  ءالقعلا  ءانب  تبثی  مل  تبثملا و  لصالاب  لوقلا  یلع  الا  ادـبعت  اهرابتعا  یلع  لیلد  عضولا ال 

.لمأتف هرخأت  یف  لقنلا ال  لصا  یف  کشا  ذا  امیف  هربتعم  تناک  امنا 

******

: حرش * 

نآ تیتبثم  اب  نیباحصتسا  ضراعت 

خلا نیلوقلا  نیب  هرمثلا  اما  :و  هلوق

ام تسا  مزال  هک  تسنیا  هجیتن  دوبن  لئاق  لوق  کی  دوب و  هیعرـش  تقیقح  توبث  رب  لـئاق  لوق  کـی  هک  لوق  ود  نیا  نیب  هجیتن  اـما  و 
هدـشن تباث  هک  یئاج  رد  اهنآ  هیوغل  یناعم  رب  مینک  لمح  تسا  هنیرق  نودـب  عراش و  مالک  رد  هدـش  عقاو  هک  ار  یظافلا  مینک  لمح 

تسا یئاج  رد  لاح  ود  نیا  مینک  یم  هیعرش  تقیقح  رب  لمح  هیعرش  تقیقح  دشاب  هدش  تباث  رگا  هیعرـش و  تقیقح  ام  يارب  دشاب 
رگا اما  هدوب  هیعرش  تقیقح  زا  دعب  تیاور  ای  هیآ  لامعتسا  امتح  مینادب  ینعی  يوغل  لامعتسا  زا  ار  عراش  لامعتسا  رخأت  ام  مینادب  هک 

هراهطب نیقی  ام  هکنیا  لثم  تسه  لاکـشا  لحم  اجنیا  رد  عضو  ای  هدوب  مدقم  لقن  ایآ  میناد  یمن  هک  میدـش  لامعتـسا  خـیراتب  لهاج 
میناد یم  رگا  اما  مینک  یم  ار  قباس  هراهط  باحـصتسا  هن  ای  قحال  رد  هدش  رداص  ثدـح  هکنیا  رد  مینک  یم  کش  یلو  میراد  قباس 
هلاصا دیوگب  مه  یسک  رگا  تسا و  لاکشا  اجنیا  رد  میناد  یمن  ار  اهنآ  رخؤم  مدقم و  اما  یتراهط  کی  هدش و  ادیپ  یثدح  کی  هک 

اب ضراعم  هکنیا  اب  لامعتـسا  رخأت  هلاـصا  هکنوچ  تسین  حیحـص  ار  هیعرـش  تقیقح  مینک  یم  تاـبثا  مینک و  یم  ار  لامعتـسا  رخأـت 
دوب بیاغ  تدـم  نیدـنچ  دـیز  رگا  الثم  تبثم  لـصا  رب  لوق  رب  اـنب  ـالا  میرادـن  ادـبعت  نآ  راـبتعا  رب  لـیلد  تسا  عضو  رخأـت  هلاـصا 

لثم یعرش  ریغ  رگید  راثآ  اما  دوش  یمن  میسقت  شلاوما  هک  تسنآ  شرثا  هک  مینک  یم  ار  وا  هویح  باحصتسا 
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رکذـی نیلوقلا  هلدا  رکذ  یف  ضوخلا  لبق  اهنم و  معالا  وا  هحیحـصلا  صوصخل  ماسا  تادابعلا  ظافلا  نا  یف  فالخلا  عقو  هنا  رـشاعلا 
یلع هنایرج  یف  هیعرشلا و  هقیقحلا  توبثب  لوقلا  یلع  فالخلا  یتات  یف  ههبش  هنا ال  اهنم  روما 

******

: حرش * 

لامعتسا رخأت  هلاصا  مینک  تباث  میناوت  یمن  ادبعت  سپ  دوش  یمن  تباث  اه  نیا  هدمآرد  مه  وا  نساحم  هکنآ  لثم  هیفرع  هیلقع و  راثآ 
اـضیا مینک و  تباث  میناوت  یمن  تسا  نآ  تاعورف  زا  هک  ار  نآ  رخؤم  مدـقم و  یلو  مینک  تباث  میناوت  یم  ار  لـقن  لـصا  اـم  ینعی  ار 

ار انب  الثم  اجنیا  رد  مینک  یم  کش  یتقو  دنا  هتفگن  ءالقع  ینعی  میراد  کش  هک  یمادام  رخأت  لصا  رب  انب  ءالقع  زا  تسا  هدـش  تباث 
اجنآ رد  مینکب  لقن  لصا  رد  کش  ام  هک  تسا  ربتعم  یئاج  رد  ار و  يوغل  يانعم  مینک  تباث  لقن  مدـع  هلاصاب  میراذـگب و  رخأـت  رب 
یمن میراد  کش  نآ  رخؤم  مدقم و  رد  یلو  هدش  مه  لامعتـسا  هدش و  لقن  میناد  یم  ام  یتقو  یلو  تسا  لقن  مدع  لصا  مییوگ  یم 
مینک یم  کش  دراد و  بوجو  رد  روهظ  العف  رما  رگا  الثم  تسین  بلطم  نیاب  هتـسباو  نوچ  مینک  يراج  ار  لقنلا  مدـع  هلاصا  میناوت 

دراوم زا  يدایز  رد  دیآ  یم  هکنیا  امک  مینک  یم  يراج  ار  لقنلا  مدع  هلاصا  اجنیا  رد  هدـش  لقن  ای  تسا  نیمه  يوغل  يانعم  ایآ  هک 
.ار يوغل  يانعم  مینک  یم  تابثا  و 

معا حیحص و  مهد : رما 

معا ای  تسا  حیحص  يارب  عضو  هک  تادابع  ظافلا  رد  فالتخا 

.خلا فالخلا  عقو  هنا  رشاعلا  : هلوق

يارب دـنا  هدـش  هدراذـگ  مسا  ایآ  هریغ  ای  جـح  ای  موص  ای  هالـص  لثم  تادابع  ظافلا  رد  فـالخ  تسا  هدـش  عقاو  هکنیا  روما  زا  مهد 
ءازجالا و مات  حیحـص و  زامن  يارب  هدش  لامعتـسا  هدش و  عضو  هالـص  مسا  الثم  ینعی  هحیحـص  زا  معا  ای  اه  نیا  هحیحـص  صوصخ 
ار نیلوق  هلدا  مینکب  نایب  هکنیا  زا  لبق  ام  دوش و  هدیمان  هالـص  مه  هالـص  زا  دـساف  یتح  هک  هریغ  حیحـص و  زا  معا  يارب  ای  طئارـشلا 

تقیقح توبث  لئاق  رگا  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبش  هکنیا  لوا  تسا  روما  نآ  زا  هک  اجنیا  رد  ار  يروما  مینک  یم  رکذ 
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ازاجم هلمعتسملا  ظافلالا  هذه  یف  لصالا  نا  یف  اذه  یلع  عقو  عازنلا  نا  هریوصت  یف  لاقی  نا  نکمی  ام  هیاغ  لاکـشا و  مدعلاب  لوقلا 
ءادتبا هیوغللا  یناعملا  نیب  هنیب و  هقالعلا  تربتعا  دق  امهیا  نا  ینعمب  معالا  وا  هحیحصلا  صوصخ  یف  اهلامعتسا  وه  عراشلا  مالک  یف 

هنیرق مدع  هیوغللا و  یناعملا  نع  هفراصلا  هنیرقلا  عم  هیلع  همالک  لزنی  یک  هبسانم  هعبتب و  رخآلا  یف  لمعتسا  دق  و 

******

: حرش * 

یناعم رد  تادابع  ظافلا  میئوگب  میوشب و  هیعرـش  تقیقح  مدعب  لئاق  ام  هک  یئاج  رد  یلو  دـیآ  یم  شیپ  فالخ  نیا  میوشب  هیعرش 
.تسا لاکشا  لحم  اجنآ  رد  فالخ  نیا  هدش  لامعتسا  ازاجم  هیعرش 

هیعرش تقیقح  مدع  لوق  رب  انب  عازن  ریوصت 

.خلا لاقی  نا  نکمی  ام  هیاغ  :و  هلوق

هک تسنیا  رد  عازن  میشاب  هتشادن  هیعرـش  تقیقح  هکنیا  رب  انب  هدش  عقاو  عازن  هک  تسنیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هک  يزیچ  تیاهن  و 
یم حیحـص  زا  معا  ای  اهنآ  هحیحـص  صوصخ  رد  لامعتـسا  نیا  ایآ  عراش  مالک  رد  ازاجم  هدـش  لامعتـسا  هک  یظافلا  نیا  رد  لـصا 

هک يرگید  رد  ءادتبا و  نآ  هیوغل  یناعم  نیب  نآ و  نیب  هقالع  هدـش  هدرب  رابتعا  معا  ای  حیحـص  نیا  زا  کیمادـک  هکنیا  ینعمب  دـشاب 
هحیحص ینعم  هچ  ینعم  ود  ره  رد  میهاوخ  یم  يوغل  يانعم  زا  هعنام  هنیرق  ینعی  هدش  لامعتسا  يرگید  تبسانمب  عبتب و  دوشب و  عرف 

هنیرق معا  رد  لامعتسا  مینک و  یم  هحیحص  رب  لمح  میدرک  کش  اجکره  دشاب  هحیحص  رد  لامعتسا  لصا  رگا  یلو  هحیحص  ریغ  ای 
نیا زا  معا  هب  دراد  تهابش  هحیحص  نوچ  میهاوخ  یم  هنیرق  هحیحص  يارب  دشاب  معا  رد  لامعتـسا  لصا  رگا  سکعلاب  دهاوخ و  یم 

هتـشاد یقیقح  ینعمب  يا  هقالع  کی  دـیاب  زاجم  ینعی  دـنمان  یم  زاـجم  زا  زاـجم  کبـس  ار  نیا  میهاوخ و  یم  هنیرق  نآ  يارب  تهج 
زاجم زا  زاجم  کبس  ار  نآ  دشاب  هتشاد  هقالع  يرگید  زاجم  ینعمب  يزاجم  ینعم  نیا  دشاب و 
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هتارواحم یف  عراشلا  ءانب  نا  کلذـک و  تربتعا  امنا  هقالعلا  نا  ملع  اذا  الا  اذـه  حـصی  داکی  هناـب ال  ریبخ  تنا  رخـآلل و  هنیعم  يرخا 
تابثاب مهل  ینا  يرخا و  هنیعم  هنیرق  یلا  هجاح  ریغ  نم  هیلع  هنیرق  اذه  ناک  ثیحب  هتدارا  یلع  يرخالا  هنیرق  بصن  مدع  دنع  رقتـسا 

هطوبـضملا هنیرقلا  هیـضق  نا  یف  عازنلا  نوکی  ناب  کلذ  ینالقابلا و  یلع  بسن  ام  یلع  عازنلا  ریوصت  انرکذ  اـمب  حدـقنا  دـق  کـلذ و 
لفغت و الف  هلمجلا  یف  امه  وا  طئارـشلا  ءازجالا و  مامت  وه  هطئارـش  هب و  روماملا  ءازجا  یلع  هلادـلا  يرخالاب  الا  اهنع  يدـعتی  یتلا ال 

اهنم

******

: حرش * 

يانعم اب  يا  هقالع  معا  ای  حیحـص  مادـکره  رد  لامعتـسا  ینعی  دـیاین  زاجم  کبـس  هک  مینک  ینعم  يروط  تسا  نکمم  دـنمان و  یم 
.رگید زاجم  اب  يزاجم  يانعم  هن  دشاب  يوغل  ینعم  لصا  اب  ینعم  نآ  ظاحل  دشاب و  هتشاد  يوغل 

حیحـص رب  ای  امتح  هقالع  هک  مینادـب  هکنیا  الا  تسین  حیحـص  بلاطم  نیا  هکنیا  هب  یئاـناد  وت  خـلا و  داـکی  ـال  هناـب  ریبخ  تنا  :و  هلوق
ماقم رد  اه  نیا  مامت  دـهاوخب و  هنیرق  هحیحـص  هدارا  هک  هدـش  رابتعا  معا  يارب  ای  دـهاوخب  هنیرق  حیحـص  ریغ  هک  تسا  هدـش  رابتعا 

هک میرادـن  اهنآ  رب  یلیلد  تاـبثا  ماـقم  رد  یلو  تسا  نکمم  توبث  ماـقم  رد  ینعی  تسین  روط  نیا  تاـبثا  ماـقم  رد  یلو  تسا  توبث 
.هدش رابتعا  هقالع  کی  مادک  دنک  تابثا 

ینالقاب لوق  عازن  ریوصت 

.خلا ینالقابلا  یلا  بسن  ام  یلع  عازنلا  ریوصت  انرکذ  امب  حدقنا  دق  :و  هلوق

تقیقح تسا  هتفگ  هک  ینالقاب  هب  دـنا  هداد  تبـسن  هک  هچنآ  رب  ار  عازن  ریوصت  ام  میدرک  رکذ  هک  هچنآ  هب  دـش  رهاـظ  هک  قیقحتب  و 
هدش دایز  نآ  تاعورف  یلو  دراد  دشاب  اعد  هک  دوخ  هیوغل  یناعم  نامه  عراش  ناسل  رد  هلمعتسم  ظافلا  میرادن و  هیعرش 
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نع امک  هعیرشلا  هقفاومب  وا  ءاهقفلا  نع  امک  ءاضقلا  طاقساب  اهریـسفت  هیمامتلا و  وه  دحاو و  ینعمب  لکلا  دنع  هحـصلا  نا  رهاظلا  نا 
امک ال ینعملا  ددعت  بجوی  اذـه ال  راظنالا و  فالتخا  بسحب  هفالتخا  حوضول  اهمزاول  نم  مهملاب  وه  امنا  کلذ  ریغ  وا  نیملکتملا 

.یفخی امک ال  کلذ  ریغ  یلا  رارطضالا  رایتخالا و  رضحلا و  رفسلا و  نم  تالاحلا  بسحب  اهفالتخا  هبجوی 

******

: حرش * 

هتـشاد هیوغل  یناعم  هک  امـش  فرح  رب  انب  مییوگ  یم  مه  صخـش  نیا  هب  زاب  یلو  هنیرق  اـب  رگید  طئارـش  ءازجا و  اـب  اـعد  ینعی  تسا 
یف ای  دشاب  حیحـص  هک  تسا  طئارـش  ءازجالا و  مامت  ایآ  دیدروآ  هک  الثم  هالـص  ظفل  نیا  هک  دیآ  یم  شیپ  لاکـشا  نیا  زاب  دنـشاب 

لـصا مادکره  درادن و  یقرف  نادنچ  دنا  هیعرـش  تقیقح  مدعب  لئاق  هک  یناسک  اب  ینالقاب  لوق  هکنآ  لصاح  دشاب و  معا  هک  هلمجلا 
.یفخی امک ال  هماع  هنیرق  یلو  دهاوخ  یم  هنیرق  مه  لصا  هچرگا  دهاوخ  یم  هنیرق  يرگید  دش 

ءاملع مامت  دزن  حیحص  يانعم  داحتا 

.خلا دحاو  ینعمب  لکلا  دنع  هحصلا  نا  رهاظلا  نا  اهنم  :و  هلوق

ظفل هک  تسنیا  رهاظ  تسیچ  هحـص  يانعم  لاح  معا  ای  تسا  هحیحـص  صوصخ  رد  ایآ  عراش  ناسل  رد  ظاـفلا  لامعتـسا  هک  میتفگ 
لثم ینعی  دوش  یم  طئارـش  ءازجا و  لماش  تیمامت  هکنآ  رب  لاکـشا  تسا و ال  تیمامت  نآ  دراد و  ینعم  کی  ءاـملع  همه  دزن  هحص 

دوشن و نآ  محازم  یمها  هکنآ  لثم  عناملا  مدع  محازملا و  مدـع  رگا  اما  دـنمان و  یم  حیحـص  دوب  طئارـش  ءازجا و  دـجاو  هک  هالص 
ءازجا و لـثم  دوش  هداد  رارق  یمـسم  ءزج  اـه  نیا  تسا  نکمم  هک  تسنآ  قح  تسا و  فـالخ  لـحم  دـشاب  هتفرگن  نآـب  قـلعت  یهن 

یحیحـص رب  انب  میئوگب  تسا  نکمم  درادـن و  عوقو  یلو  دوش  هداد  رارق  مسا  مه  اب  لولعم  تلع و  هکنآ  لثم  تسین  لاحم  طـئارش و 
مامت عراش  دزن  حیحص  ام و  دزن  حیحص  هن  مینک  رابتعا  دیاب  عراش  دزن  حیحص  هک  نوچ  تسا  ربتعم  مه  اهنآ 
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هلاح و بسحب  امات  نوکیف  تالاحلا  بسحب  اداسف  هحـص و  دـحاو  ءیـش  فلتخیف  نایفاضا  نارما  داسفلا  هحـصلا و  نا  حدـقنی  هنم  و 
يرخا بسحب  ادساف 

******

: حرش * 

تسا و لطاب  ارهق  تالص  هب  تفرگ  قلعت  یهن  رگا  میراذگب و  نآرب  مسا  یمسم  ققحت  زا  دعب  تسا و  یمـسم  هک  دشاب  دیاب  اه  نیا 
.یفخی امک ال  تسین  یمسم 

هحص ینعم  دنا  هتفگ  دنشاب  نیملکتم  هک  نید  لوصا  ءاملع  هداعا و  ءاضق و  طاقساب  دنا  هتفگ  هقف  ءاملع  ار  تحـص  يانعم  ریـسفت  و 
زا همه  هدـش  رکذ  هک  یناـعم  نیا  هک  هحـص  يارب  دـنا  هدوـمن  هک  یناـعم  زا  اـه  نـیا  زا  ریغ  دـشاب و  یم  تعیرـش  تقفاوـم  هـب  ینعی 

دشاب و تعیرش  قفاوم  دشاب و  ءاضق  طاقسا  هب  هک  دراد  همزال  دش  مامت  یلمع  رگا  ینعی  هحص  ینعم  دوخ  هن  دنتسه  هحـص  تامزاول 
ینعم ددعت  بجوم  راظنا  فالتخا  نیا  یلو  راظنا  فالتخا  بسحب  هحـص  ریبعت  دـنک  یم  ادـیپ  فالتخا  تسا  مولعم  نوچ  کلذ  ریغ 

ریغ یلا  رارطـضا  رایتخا و  رـضح و  رفـس و  زامن  زا  ار  هحـص  ینعم  فالتخا  راظنا  فـالتخا  دوش  یمن  بجوم  هکنیا  لـثم  دوش  یمن 
لاح نیا  اب  یلو  دنراد  فالتخا  اه  نیا  زا  مادکره  رارطضا  رایتخا و  لاح  رد  هالص  رضاح و  هالـص  رفاسم و  هالـص  لثم  ینعی  کلذ 

...دوخ ياج  رد  تسا  حیحص  مامت  دروآ و  یمن  هحص  ینعم  رد  فالتخا 

دنشاب یم  هیفاضا  روما  زا  داسف  حیحص و 

.خلا نایفاضا  نارما  داسفلا  هحصلا و  نا  حدقنی  هنم  :و  هلوق

اداسف هحـص و  دـحاو  یئیـش  دـنک  یم  ادـیپ  فالتخا  سپ  دنتـسه  یفاـضا  رما  ود  داـسف  هحـص و  هک  دوش  یم  رهاـظ  تهج  نیا  زا  و 
دیاب رفس  رد  هک  هالص  لثم  دساف  يرگید  تلاح  بسحب  ءیـش  نامه  مات و  یتلاح  بسحب  ءیـش  نآ  سپ  ءیـش  نآ  تالاح  بسحب 

ار يرارطـضا  هالـص  رگا  نینچمه  تسا و  دـساف  میدـناوخ  رـضح  رد  ار  رـصق  هالـص  نیمه  رگا  یلو  تسا  حیحـص  دـناوخ و  رـصق 
تسا و دساف  يرایتخا  ياجب  میناوخب 
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نیب هدوجو  یف  لاکـشا  اذـک و ال  ظفلب  یمـسملا  وه  ناک  نیبلا  یف  عماج  ردـق  نم  نیلوقلا  الک  یلع  دـب  ـال  هنا  اـهنم  ادـیج و  ربدـتف 
لکلا رثؤی  دـحاو  عماج  یف  كارتشالا  نع  فشاک  رثالا  یف  كارتشالا  ناف  هراثآ  هصاوخب و  هیلا  هراشالا  ناکما  هحیحـصلا و  دارفالا 
هیف لاکشالا  امهوحن و  نمؤملا و  جارعم  وه  ام  ءاشحفلا و  نع  هیهانلاب  الثم  هالصلا  ظفلب  یمسملا  ریوصت  حصیف  عماجلا  كاذب  هیف 

******

: حرش * 

.ادیج نک  ربدت  سپ  تسا  حیحص  دوخ  ياج  رد 

نیلوق ود  يارب  عماج  ردق  تسا  مزال 

.خلا عماج  ردق  نم  نیلوقلا  الک  یلع  ّدب  هنا ال  اهنم  :و  هلوق

هدراذگ عماج  ردق  نآرب  هالـص  مسا  دشاب و  یمـسم  نآ  عماج  ردق  نآ  هک  دشاب  یعماج  ردـق  دـیاب  معا  حیحـص و  لوق  ود  ره  رب  انب 
امک ال جراخ  رد  دنشاب - یم  نیابتم  هالص  فانـصا  دارفا و  هکنوچ  دوب  دهاوخ  یظفل  كرتشم  ارهق  دشن  مامت  عماج  ردق  رگا  دوش و 

نآ راثآ  نآ و  صاوخ  هطساو  هب  ام  هحیحص و  دارفا  نیب  دراد  دوجو  عماج  ردق  نیا  هکنیا  رد  تسین  بلطم  نیا  رد  یلاکشا  یفخی و 
ای نمؤملا  جارعم  هالـصلا  دـیوگ  یم  هکنیا  لـثم  تسا  یکی  تارثا  ماـمت  مینیب  یم  هکنوچ  عماـج  ردـق  تسه  هک  میئوگب  میناوت  یم 
یم نوچ  ام  دوشب و  ادیپ  دحاو  یئیـش  کی  زا  دـیاب  دـحاو  رثا  هک  دـش  تباث  تمکح  ملع  رد  هریغ و  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنت 

یئامـسم نآ  هالـص  نیب  عماج  ردق  هک  میئوگب  میناوت  یم  سپ  دنراد  مه  یعماج  ردق  کی  هک  میمهف  یم  دـنراد  رثا  کی  همه  مینیب 
.ار عماج  نآ  مینادن  یلیصفت  ملعب  ول  دشاب و  یم  هریغ  نمؤملا و  جارعم  لثم  راثآ  نیا  لماش  هک  تسه 

دشاب بکرم  رگا  طیسب  ای  تسا  بکرم  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  عماج  ردق  نیا  هک  هدش  لاکشا  اجنیا  رد  خلا  هیف  لاکشالا  :و  هلوق
دشاب یحیحص  یلاح  رد  دساف و  یلاح  رد  تسا  نکمم  دشاب  عماج  هک  یبکرم  هک  نوچ  دشاب  عماج  دناوت  یمن 
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هنال ال اطیـسب  ارما  تفرع و ال  امل  ادـساف  احیحـص و  نوکی  نا  نکمی  اعماج  ضرف  ام  لک  ذا  ابکرم  ارما  نوکی  داکی  ـال  عماـجلا  ناـب 
لبق نم  الا  یتأتی  ام ال ؟؟؟ ذـخا  هلاحتـسا  ههادـبل  لوقعم  ریغ  لوـالا  هل و  اـیواسم  اـموزلم  وا  بولطملا  ناونع  وه  نوکی  نا  اـما  ولخی 

اهطئارـش تاداـبعلا و  ءازجا  یف  کـشلا  عم  هءاربلا  ناـیرج  مدـع  هبولطملا و  هالـصلا و  هظفل  نیب  فدارتلا  موزل  عم  هقلعتم  یف  بلطلا 
یف هب و  ققحتی  امیف  لامجالا  امنا  اهیف و  هب  روماملا  یف  لامجالا ح  مدعل 

******

: حرش * 

يرایتخا هالص  تالاح  یقاب  نینچمه  تسا و  دساف  لطاب و  رضاح  يارب  تسا و  حیحص  وا  يارب  تعکر  راهچ  هک  رضاح  هالـص  لثم 
ای تسا و  بولطم  ناونع  ای  طیسب  رما  نیا  نوچ  دراد  لاکشا  زاب  دشاب  یطیسب  رما  عماج  كرتشم  ردق  نآ  رگا  هریغ و  يرارطضا و  و 

.تسا بولطم  نآ  اب  يواسم  هک  یموزلم 

الا دوش  یمن  ادیپ  هک  هچنآ  نتفرگ  تسا  لاحم  هک  تسا  یهیدب  هکنوچ  تسین  حیحـص  دـشاب  بولطم  ناونع  رگا  خـلا  لوالا  :و  هلوق
يارب مکح  مسا  عوضوم و  توبث  زا  دعب  دشاب و  تباث  نآ  عوضوم  الوا  دیاب  یئیـش  ره  ینعی  دوخ  قلعتم  رد  دوش  هتفرگ  بلط  لبق  زا 

عوضوم ءزج  تسا  رخأـتم  عوضوم  زا  نآ  هبتر  دوـش و  یم  ادـیپ  دـعب  هک  یمکح  نآ  دوـش  یمن  تقو  نآ  میهدـب  رارق  عوـضوم  نآ 
نیا رگا  روایب  اجب  هک  دنک  رما  نآ  زا  دعب  ار و  هالـص  عوضوم  دوخ  دنادب  عضاو  دـیاب  لوا  هکنیا  لثم  دـیآ  یم  مزال  رود  نوچ  مینک 

هتـشاد دوجو  مه  بولطم  ناونع  نیا  دـیاب  نوچ  دـیآ و  یم  مزال  رود  میتفرگ  نآ  عوضوم  رد  لیخد  تسا  بولطم  هک  ار  هالـص  رما 
یم مزال  رود  دوش  یم  ادیپ  دیآ و  یم  رما  عوضوم  زا  دعب  هک  تسنیا  ضرف  نوچ  دشاب  هتـشادن  دوجو  مه  عوضوم و  نیح  رد  دـشاب 

.دیآ

طیسب هچ  دشاب و  بکرم  هچ  یحیحص  عماج  رب  لاکشا 

دوشن يراج  تئارب  هک  ندوب  طیسب  رب  انب  دیآ  یم  مزال  يرگید  لاکشا  اضیا  خلا و  کشلا  عم  هءاربلا  نایرج  مدع  :و  هلوق
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وه طیسبلا  ناک  ول  لکشی  اذهب  اهیف و  کشلا  یف  اهب  نولئاق  حیحصلاب  نیلئاقلا  روهـشملا  نا  عم  هلحم  یف  ققح  امک  اهل  لاجم  هلثم ال 
تابکرملا هذه  نع  عزتنم  دحاو  موهفم  وه  امنا  عماجلا  ناب  عوفدم  اضیا  بولطملا  موزلم 

******

: حرش * 

تسا و هب  فلکم  لاثتما و  رد  کش  لامجا و  لاح و  نیا  رد  تسین  یلامجا  فیلکت  لـصا  رد  هکنوچ  طئارـش  ءازجا و  رد  کـش  رد 
رگا الثم  هب  فلکم  رد  هن  تسا  فیلکت  لـصا  رد  تئارب  مینک و  طاـیتحا  اـمتح  دـیاب  تسین و  تئارب  يارب  یهار  دراوم  نیا  لـثم  رد 

كوکـشم نیاب  رما  لاثتما  هن  ای  تسه  ملاع  ایآ  هک  میراد  کش  ام  رگا  ار  اهنآ  ضعب  ار و  املع  زا  رفن  هد  دینک  مارکا  دومرف  رما  الوم 
یم ینیقی  تئارب  ینیقی  لاغتـشا  هک  نوچ  مینک  مارکا  دنتـسه  ملاـع  میراد  نیقی  هک  يدارفا  مینک و  طاـیتحا  اـمتح  دـیاب  دوش و  یمن 

مینک و طایتحا  دیاب  امتح  تسا  نآ  لاثتما  رد  نآ و  ققحم  رد  کش  تسا و  بولطم  طیـسب  رماب  ام  فیلکت  هیف  نحن  ام  رد  دهاوخ و 
یم يراج  تئارب  طرـش  ای  ءزج  کش  رد  تئارب  هب  دنتـسه  لئاق  دنتـسه  حیحـصب  لئاق  هک  روهـشم  هکنیا  اب  دوش  یمن  يراـج  تئارب 

.دننک

طیسب عماج  رب  انب  تئارب  نایرج  مدع 

بولطم دوخ  هن  دشاب  بولطم  موزلم  هک  دشاب  یطیسب  رما  عماج  یمسم و  نآ  رگا  تسا  دراو  لاکـشا  نیمه  خلا  لکـشی  اذهب  :و  هلوق
.میراد هب  فلکم  رد  کش  تسا و  مولعم  فیلکت  زاب  هکنوچ 

طیسب عماج  رب  تالاکشا  رد 

رد دینک  يراج  تئارب  امـش  دیناوت  یمن  هکنیا  رب  دش  هک  اهلاکـشا  نیا  دشاب  یم  هیف  لاکـشالا  يارب و  ربخ  عوفدم  خـلا  عوفدـم  : هلوق
فدارت دـیآ  یم  مزال  تسا و  بولطم  ناونع  اب  يواسم  هک  تسا  یموزلم  ای  كرتشم  عماـج  رما  نیا  دـش  هتفگ  هک  موس  مود و  مسق 

هدش عفد  امـش  فرح  نیا  هکنیا  باوج  دینک  يراج  تئارب  دیناوت  یمن  دـیراد  هب  رومأم  رد  کش  نوچ  هالـص و  ظفل  بولطم و  نیب 
عماج هکنآ  تهجب 
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ناک اذا  امیف  يرجت  اـمنا ال  هءاربلا و  يرجی  هلثم  یف  داـحتا و  وحن  اـهعم  دـحتم  تـالاحلا  فـالتخا  بسحب  هصیقن  هداـیز و  هفلتخملا 
یف کش  اذا  امیف  ءوضولا  لسغلا و  نع  هببـسملا  هراهطلاک  رثکالا  لقالا و  نیب  ددرم  بکرم  نع  اببـسم  ایجراخ  ادحاو  ارما  هب  روماملا 

.امهئازجا

******

: حرش * 

نیا هک  هریغ  هصیقن و  يداـیز و  بسحب  دنتـسه  فـلتخم  هک  تاـبکرم  نیا  زا  هدـش  هتفرگ  هک  تـسا  يدـحاو  موـهفم  نآ  كرتـشم 
یلک نآ  زا  يا  هصح  دشاب  یلک  دارفا  هک  اجره  دنتسه  مه  اب  قبطنم  هک  شدارفا  اب  یلک  لثم  دنتـسه  دحتم  تابکرم  اب  دحاو  موهفم 

ءازجا رد  مه  اـجنیا  دـشاب  یم  دـحاو  یئیـش  جراـخ  رد  هکلب  دنتـسین  زیچ  ود  تسین و  نآ  دارفا  یلک و  رد  ببـسم  ببـس و  تـسه و 
لثم مینک  يراج  ار  تئارب  ام  میناوت  یم  دنتـسه  یکی  دنتـسه و  دـحتم  تابکرم  اب  موهفم  نوچ  تسه و  دـحاو  موهفم  نیا  تاـبکرم 
یمن هک  ار  رگید  یقاب  میـشک و  یم  ار  طخ  میراد  نیقی  هک  اجنآ  اـت  تسا  ردـقچ  اـیآ  میناد  یمن  دیـشکب و  ار  یطخ  دـنیوگب  هکنیا 
رگا اـشنم  رد  بولطم و  دوخ  هن  تسا  بولطم  ناونع  عازتنا  أـشنم  سفن  اـم  هب  روماـم  هکنآ  لـصاح  مینک و  یم  يراـج  تئارب  میناد 

ءازجا و سفن  هب  فلکم  یلاـمجا  ملع  لـالحنا  زا  دـعب  تسا و  یطاـبترا  رثـکا  لـقا و  هکنوچ  مینک  یم  يراـج  تئارب  میدرک  کـش 
ثحب هجیتن  رد  دیآ  یم  هکنآ  امک  مینک  یم  مه  قالطاب  کسمت  هکلب  مینک  یم  يراج  تئارب  نآ  كوکـشم  رد  دشاب و  یم  طئارش 

لقا و رد  کش  ام  دشاب و  هتـشاد  یجراخ  ببـس  هک  دشاب  یجراخ  دـحاو  رما  کی  هب  رومأم  هک  دوش  یمن  يراج  یئاج  رد  تئارب  و 
نوچ تسا  ءوضو  لسغ و  زا  ببـسم  هک  هراهط  لثم  دـیآ  یمن  اجنآ  رد  تئارب  مینک و  طاـیتحا  اـجنآ  رد  دـیاب  مینکب  هب  روماـم  رثکا 
مینک طایتحا  دـیاب  میدومن  ءوضو  ای  لسغ  ءازجا  رد  کش  رگا  تهج  نیا  زا  دنتـسه  بترتم  دنتـسین و  مه  اب  دـحتم  هراـهط  لـسغ و 

تئارب دوش  یمن  يراج  هک  بلطم  نیا  تسا  لصحم  رد  کش  نوچ  دوش  یم  عفر  طایتحا  هطساو  هب  هراهط  رد  ام  نیقی  لاغتشا  نوچ 
هب رومام  هک  تسا  یتقو  رد 

ص:83

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


یحیحص عماج  رب  دحاولا  نم  الا  ردصی  دحاولا ال  هدعاق  رد 

رد دوش  یم  يراج  تئارب  هتبلا  دنـشاب  لاعفا  نیا  دوخ  هب  رومأم  رگا  اما  دوشب و  لصاح  لسغ  ءوضو و  زا  هک  دـشاب  هراـهط  سفن  اـم 
هدـعاق نآ  هک  تسنیا  رب  انب  بلطم  نیا  رکنم  زا  ءاشحف  لثم  دومن  نایب  فنـصم  هک  يدـحاو  رثا  هک  دـنامن  یفخم  اه  نیا  كوکـشم 

هدش هداد  هدعاق  نیا  باوج  دشاب و  حیحـص  دحاولا  نم  الا  ردصی  دحاولا ال  هک  مولع  زا  ضرغ  رد  تشذـگ  باتک  لوا  هک  هیفـسلف 
یم ادیپ  نآ  زا  ءاشحف  زا  یکی  تبیغ  الثم  دوش  یم  ادیپ  يداضت  هددعتم  روما  زا  ءاشحف  هک  تسین  یفخم  رگید  حیضوت  يارب  البق و 
نیا تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دوش  یم  ادیپ  هفلتخم  روما  زا  ءاشحف  ناونع  نیا  هک  رمخ  برـش  انز و  بذک و  نینچمه  دوش و 

زا تسا  بکرم  هالـص  سفن  اضیا  دوشب و  ادیپ  دحاو  رما  نآ  زا  ءاشحف  نیا  هک  دـشاب  يدـحاو  عماج  کی  اهنآ  نیب  رد  هداضتم  روما 
هک يدحاو  رثا  نیا  ایناث  دـشاب و  داضت  نیب  یتاذ  عماج  تسا  نکمم  هنوگچ  هریغ و  فیکلا و  عضولا و  هلوقمک  انادـجو  هنیابتم  روما 

تایصوصخ نیا  مینک و  ءاغلا  ار  تعیبط  نآ  دارفا  تایـصوصخ  مینک و  تایـصوصخ  ءاغلا  دیاب  دوش  یم  ادیپ  هدحاو  تعیبط  کی  زا 
ضرغ رد  لیخد  تایصوصخ  دشاب و  هب  رومام  طخ  لصا  هک  یئاج  رد  یعرز  ود  یعرز و  کی  طخ  لثم  دنشابن  یـضرغ  رد  لیخد 

تیـصوصخ هالـص  لثم  هیف  نحن  ام  رد  یلو  مینک  یم  يراج  تئارب  نآ  دیاز  رد  میروآ و  یم  تسا  هب  رومام  هک  طخ  لصا  دشابن و 
هک هریغ  تایآ و  زامن  برغم و  زامن  نینچمه  دشاب و  یم  میلـست  اب  یتعکر  ود  دـیقب  حبـص  زامن  الثم  دـحاو  رما  نآ  رد  تسا  لیخد 

نیا اثلاث  دنتسین و  ءاشحف  زا  یهان  ارهق  دوشب  ءاغلا  اهنآ  تایصوصخ  رگا  هک  دنتـسه  ضرغ  رد  لیخد  اهنآ  تایـصوصخ  اه  نیا  مامت 
دنرادن و نآب  تافتلا  فرع  لها  رثکا  هک  تسا  یناعم  کی  نیا  تسا  هدش  هدراذگ  عماج  نآ  يارب  مسا  تسا و  هب  رومأم  هک  یعماج 

كرد فرع  رثکا  هک  ار  يزیچ  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب و  رکنم  ءاشحف و  زا  نآ  راثآ  قیرط  زا  ول 
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نع هرابع  نوکی  نا  اهدـحا  هوجو  لاقی  وا  هریوصت  یف  لیق  ام  لاکـشالا و  هیاغ  یف  عماجلا  ریوصتف  معـالا  اـما  حیحـصلا و  یلع  اذـه 
ناف یفخی  ام ال  هیف  یمـسملا و  یف  هب ال  رومأملا  یف  اربتعم  اهیلع  دـئازلا  ناک  الثم و  هالـصلا  یف  ناـکرالاک  هداـبعلا  ءازجا  نم  هلمج 

.اهرادم رودت  هقیقح ال  اهب  هیمستلا 

عم یمعالا  دنع  طئارشلا  ءازجالا و  ریاس  هب  لالخالا  عم  اهیلع  قدصلا  مدع  لب و  ناکرالا  ضعبب  لالخالا  عم  هالـصلا  قدص  هرورض 
.ازاجم هطئارش  هئازجاب و  هب  روماملا  وه  امیف  لامعتسالا  نوکی  نا  مزلی  ّهنأ 

******

: حرش * 

اما میشاب و  یحیحص  هک  تسنیا  رب  انب  بلطم  نیا  تسا  هدش  فنصم  يارب  هک  یئاهلاکشا  زا  اه  نیا  ریغ  دوشب و  هب  رومأم  دننک  یمن 
.معا حیحص و  نیب  كرتشم  عماج  رد  تسه  لوق  جنپ  معا  يارب  طقف  تسا و  لاکشا  هیاغ  رد  عماج  ریوصت  سپ  یمعا  رب  انب 

نآ در  اهیمعا و  لوا  عماج 

هراشا

الثم هالص  رد  ینعی  هالـص  رد  ناکرا  لثم  تدابع  ءازجا  زا  هلمج  نم  تسا  ترابع  نآ  موهفم  هدش  هتفگ  هکنیا  لوا  خلا  اهدحا  : هلوق
رد طئارـش  ینکر و  ریغ  ءازجا  سپ  یمـسم  ءزج  هن  دنتـسه  هب  رومأم  رد  ربتعم  اهنآ  ناکرا  رب  دـیاز  تسا و  ناـکرا  طـقف  نآ  یمـسم 

.جراخ لیلد  رگید و  لیلدب  هدش  هدروآ  يدایز  دنتسین و  یمسم  ءازجا  الثم  هالص 

.خلا هیمستلا  ناف  یفخی  ام ال  هیف  : هلوق

اهیمعا لوا  عماج  رب  هدراو  تالاکشا 

مزال دشاب  هالص  هک  اجره  ینعی  تسین  نآ  رادم  رئاد  اتقیقح  طقف  ناکرا  هب  ار  زامن  ندیمان  هکنیا  لوا  تسا  بلطم  نیاب  لاکـشا  هس 
امـش نوچ  امـش  فرح  رب  انب  دشابن  زامن  دـیاب  سپ  اوهـس  درواین  ار  اه  ناکرا  زا  یکی  هک  يزامن  رد  نوچ  دـشاب  ناکرا  مامت  تسین 

اب هکنآ  لاح  ناکرا و  يارب  طقف  هدش  هدیمان  هالص  دیتفگ 
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.حضاو وه  امک  یئزجلا  درفلا و  یلع  یلکلا  قالطا  باب  نم  لکلا ال  یف  ءزجلل  عوضوملا  ظفللا  لامعتسالا  باب  نم  ناک  و 

.مهفاف معالاب  لئاقلا  هب  مزتلی  و ال 

******

: حرش * 

.دوش یم  هدیمان  هالص  مه  ناکرا  یضعب  مدع 

.خلا لالخالا  عم  اهیلع  قدصلا  مدع  :و  هلوق

ءازجا و ریاس  هب  رگا  هکنآ  لاح  دنتسه و  هب  رومأم  رد  ربتعم  دیتفگ  دیتفرگن و  یمسم  ءزج  ار  طئارش  ءازجا و  امش  هکنیا  مود  لاکشا 
.اهیمعا دزن  دنیوگ  یمن  نآب  زامن  الصا  دنرواین  دوشب و  لالخا  طئارش 

.خلا لامعتسالا  نوکی  نا  مزلی  ّهنأ  عم  : هلوق

زا دیآ  یم  مزال  سپ  ضرفلا  یلع  اهنآ  رد  دـیتسناد  تقیقح  دـیدروآ و  ناکرا  يارب  طقف  ار  هالـص  ظفل  امـش  هکنیا  موس  لاکـشا  و 
ءزج و هقالع  باب  نم  اهیمعا  دزن  دشاب  زاجم  دیاب  دندومن  لامعتسا  مه  اب  ناکرا  طئارش و  ءازجا و  رد  ار  هالـص  رگا  هک  امـش  فرح 
هک لک  رد  دشاب  طقف  ناکرا  هک  ءزج  يارب  هدش  عضو  هک  یظفل  لامعتـسا  باب  زا  بلطم  نیا  دشاب  یم  نوچ  نآ  درف  یلک و  هن  لک 

ظفل هک  تسنآ  نآ  هجو  یئزج  ای  درف  رد  ار  یلک  ظفل  دیشاب  هدرک  لامعتسا  امش  هکنیا  باب  زا  هن  دشاب  هالـص  طئارـش  ءازجا و  همه 
هریغ هروس و  دـمح و  ریبکت و  لثم  تسا  هدـش  شئازجا  زا  هالـص  بیکرت  هکنآ  الا  یفانـصا  دراد و  يدارفا  تسا  یلک  هچرگا  هالص 
یمن یمعا  هب  لـئاق  هک  یلاـح  رد  بلطم  نیا  تسا  حـضاو  هکنیا  اـمک  هالـص  زا  یئزج  هن  دنـشاب  یم  هالـص  ءازجا  اـه  نیا  ماـمت  هک 

.مهفاف تسا  زاجم  هک  دروم  نیا  رد  دنیوگ 

نآ در  اهیمعا و  مود  عماج 

مظعم نآ  كرتشم  دحاو  عماج  هک  هدش  هتفگ  هک  تسنیا  عماج  تباب  رد  هدـش  هتفگ  اهیمعا  يارب  هک  یلاوقا  زا  مود  خـلا  اهیناث  : هلوق
نآ رادم  رئاد  هک  تسا  ءازجا 
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یمسملا و دوجو  نع  فشکی  کلذک  هیلع  مسالا  قدصف  افرع  هیمـستلا  اهرادم  رودت  یتلا  ءازجالا  مظعمل  هعوضوم  نوکت  نأ  اهیناث 
.همدع نع  هقدص  مدع 

اجراخ هرات و  هیف  الخاد  دـحاو  ءیـش  ناکف  یمـسملا  یف  ربتعملا  وه  ام  لداـبتی  هیلع  هنا  اریخا  لوـالا  یلع  دروا  اـم  یلا  اـفاضم  هیف  و 
.يرت امک  وه  ءازجالا و  مامت  عامتجا  دنع  هریغ  وا  جراخلا  وه  نوکی  نأ  نیب  اددرم  لب  يرخا 

.تالاحلا بسحب  شحافلا  فالتخالا  نم  تادابعلا  هیلع  ام  عم  اذه  ظحول  اذا  امیس 

******

: حرش * 

یم مسا  رادم  رئاد  دنیوگ و  یم  هالـص  افرع  هک  ار  هچره  هکلب  میئوگ  یمن  ار  ناکرا  هصوصخب  ام  دـنیوگ  یم  ینعی  افرع  تسا  مسا 
هک اـجره  نینچمه  ار  یمـسم  دوـجو  مینک  یم  فـشک  تسا  مسا  نآ  رادـم  رئاد  هک  نیمه  هطـساو  هب  اـم  هک  تسا  ءازجا  نآ  دـنناد 

.دنک یم  یمسم  مدع  زا  فشک  دشن  قدص 

.خلا لدابت  هیلع  هنا  اریخا  لوالا  یلع  دروا  ام  یلا  افاضم  هیف  :و  هلوق

مظعم رد  هدـش  عضو  نوچ  دـیآ  یم  لاکـشا  نامه  مه  اجنیا  رد  زاجم  دـیآ  یم  مزال  هک  تشذـگ  لـبق  رد  هک  یموس  لاکـشا  ینعی 
دیآ و یم  مزال  مه  يرگید  لاکـشا  ، لاکـشا نیا  رب  هوالع  دـشاب و  زاجم  ءازجا  همه  رد  لامعتـسا  دـیآ  یم  مزال  تهج  نیا  زا  ءازجا 
رد لـخاد  تاـقوا  ضعب  ءازجا  نیا  مظعم  یـضعب  سپ  دوش  یم  لداـبت  یمـسم  رد  دـیتسناد  ربـتعم  هک  ار  ءازجا  مظعم  هک  تسنیا  نآ 

تعکر ود  هک  یلاح  رد  امتح  تسا  تعکر  راهچ  هک  رهظ  رد  رضاح  هالـص  لثم  دوش  یم  تقیقح  زا  جراخ  تاقوا  ضعب  تقیقح و 
دشاب و لخاد  تاقوا  یضعب  تسا  ءیش  ماوق  هک  يزیچ  دوش  یمن  رفاسمب و  تبـسن  سکعلاب  تسا و  جراخ  امتح  رفاسم  زامن  رد  نآ 

لصف تاقوا  ضعب  تسا  لصف  تاقوا  یضعب  میئوگب  ناسنا  يارب  تسا  لصف  هک  قطان  لثم  دشاب  جراخ  تاقوا  ضعب 
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ربکلا و رغصلا و  نم  هفلتخملا  تالاحلا  لدابت  اهیف  هیمستلا  یف  رضی  امکف ال  دیزک  هیصخشلا  مالعالا  عضوک  اهعضو  نوکی  نا  اهثلاث 
.اهیف کلذک  هتدایز  ءازجالا و  ضعب  صقن 

ماد ام  ایقاب  هقیقح  صخـشلا  نوکی  صاخلا و  دوجولاـب  نوکی  اـمنا  صخـشتلا  صاخـشالل و  هعوضوم  نوکت  اـمنا  مـالعالا  نا  هیف  و 
صخشتلا ال یف  اهفالتخا  رـضی  امکف ال  تایفیکلا  تالاحلا و  نم  امهریغ  ناصقنلا و  هدایزلا و  نم  هضراوع  تریغت  نا  ایقاب و  هدوجو 

اعوضوم نوکی  داکی  تادیقملا و ال  تابکرملل و  هعوضوم  تناک  امم  تادابعلا  ظافلا  لثم  فالخب  اذه  هیمستلا و  یف  اهفالتخا  رضی 
.اهنم حیحصلا  یف  تفرع  امک  اهتاقرفتمل  ایواح  اهتاتشل و  اعماج  ناک  ام  الا  هل 

******

: حرش * 

رفاسم دـناد  یمن  هک  یـسک  لثم  رد  جراخ  ای  تسا  لخاد  هک  میتسه  ددرم  ام  دـشاب  ازجا  مظعم  هک  دـیتفگ  امـش  هک  ماوق  نیا  تسین 
مظعم دشاب  لخاد  هک  دناوخب  رـضاح  زامن  ای  ءازجا  مظعم  یـضعب  دـشاب  جراخ  هک  دـناوخب  رـصق  ار  زامن  هک  تسا  ددرم  هن  ای  هدـش 

زامن رد  الثم  اهنآ  تالاح  بسحب  ار  تاداـبع  رد  شحاـف  فـالتخا  دـینک  هظحـالم  رگا  صوصخب  تسا  حـضاو  بلطم  نیا  ءازجا و 
.تسا دراو  نآرب  هک  یتالاح  زا  هریغ  يرارطضا و  يرایتخا و  رفس و  رضح و  دراد  تلاح  دنچ 

تسا هیصخش  مالعا  عضو  نآ  هل  عوضوم  هک  اهیمعا  موس  عماج 

عـضو لثم  تادابع  عضو  هک  دـنا  هتفگ  هک  تسنیا  یمعا  يارب  دـحاو  عماج  يارب  زا  تسا  هدـش  هتفگ  هک  موس  لوق  خـلا  اـهثلاث  : هلوق
مالعا رد  هداـیز  صقن و  ربک و  رغـص و  زا  هفلتخم  تـالاح  لداـبت  دـنز  یمن  ررـض  هک  روط  ناـمه  دـیز  لـثم  تسا  هیـصخش  مـالعا 
دوجوب اهنآ  صخشت  صاخشا و  يارب  دنا  هدش  عضو  هیصخش  مالعا  هکنآ  باوج  تسا  نینچمه  مه  تادابع  اهنآ  هیمست  هب  هیصخش 

زا وا  ضراوع  دنک  ادیپ  رییغت  هچرگا  دراد  دوجو  مه  صخـش  نآ  دشاب  هتـشاد  دوجو  وا  تقیقح  هک  یمادام  تسا و  صاخ  یجراخ 
روط نامه  تایفیک  رگید و  تالاح  زا  هریغ  ناصقن و  هدایز و 
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مهندید و وه  امک  نوحماستی  فرعلا  نا  الا  طئارشلا  ءازجالا و  مامتل  دجاولا  ماتلا  حیحصلا  وه  ءادتبا  ظافلالا  هل  تعضو  ام  نا  اهعبار 
یف یکاکـسلا  هیلا  بهذ  اـم  یلع  هملکلا  یف  ازاـجم  نوکی  ـالف  دـجاولا  هلزنم  هل  ـالیزنت  ضعبلل  دـقافلا  یلع  ظاـفلالا  کـلت  نوقلطی 

.هراعتسالا

سنـالل هرهـشلا  هرثـکلا و  یلا  هجاـح  نود  نم  تاـعفد  وا  هعفد  کلذـک  هیف  لامعتـسالا  دـعب  هیف  هقیقح  هروریـص  يوعد  نکمی  لـب 
تابکرم صوصخل  ءادـتبا  هعوضوملا  نیجاـعملا  یماـسا  یف  اـمک  ریثأـتلا  یف  هکراـشملا  وا  هروصلا  یف  ههباـشملا  ههج  نم  لـصاحلا 

.هقیقح وا  الیزنت  ارثا  مهملا  یف  كراشملا  هروص و  هل  هباشملا  ءازجالا  ضعبل  دقافلا  یلع  اهقالطا  حصی  ثیح  هصاخ  ءازجال  هدجاو 

******

: حرش * 

دنا هدش  عضو  اهنآ  نوچ  تادابع  ظافلا  لثم  فالخب  دنز  یمن  مه  وا  هیمـست  هب  دنز  یمن  وا  صخـشب  ررـض  وا  تالاح  فالتخا  هک 
يواح نآ و  تالاح  يارب  عماج  دـشاب  هک  ینامز  ـالا  ینعم  نآ  يارب  دـشاب  عوضوم  هک  تسین  حیحـص  تادـیقم و  تاـبکرم و  يارب 
تـسا هیمـست  رد  لیخد  تادابع و  رد  تسا  ربتعم  تالاح  تایـصوصخ و  ینعی  حیحـص  رد  یتخانـش  هکنیا  اـمک  نآ  تاـقرفتم  يارب 

.تسین لیخد  تایصوصخ  هک  مالعا  عضو  رد  فالخب 

تسا نیجاعم  عضو  نآ  هل  عوضوم  هک  اهیمعا  مراهچ  عماج 

هراشا

الا طئارـش  ءازجا و  مامت  حیحـص  نآ  ءادتبا  ظافلا  نآرب  تسا  هدش  عضو  هکنآ  تسا  هدش  هتفگ  هکنیا  مراهچ  لوق  خلا و  اهعبار  : هلوق
دوب هدش  عضو  ءازجالا  مات  رب  هک  ار  یظفل  نامه  دـنک  یم  لامعتـسا  تسنیا و  اهنآ  تداع  هکنیا  امک  دـننک  یم  حـماست  فرع  هکنآ 
هکلب تسین  يوغل  زاجم  هملک و  رد  زاجم  اهنآ  لامعتـسا  نیا  دنناد و  یم  ءازجالا  مات  طئارـشلا و  دجاو  لثم  ار  نآ  نآ و  صقان  يارب 

هک تسا  یلقع  زاجم 

ص:89

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


نیجاعم فالخب  تسا  ربتعم  هالص  رد  تایصوصخ  هکنآ  رد 

داکی اصاخ و ال  ابکرم  ءادـتبا  اهیف  هل  عوضوملا  نوکی  امم  هیجراخلا  تابکرملا  ریاس  نیجاعملا و  یماـسا  لـثم  یف  متی  اـمنا  هنا  هیف  و 
یفخی امک ال  هلاح  بسحب  حیحـصلا  نوک  تالاحلا و  فالتخا  بسح  فلتخی  اهنم  حیحـصلا  نا  تفرع  یتلا  تاداـبعلا  لـثم  یف  متی 

.ادیج لمأتف 

******

: حرش * 

دعب صقان  رد  تسا  تقیقح  میئوگب  هک  تسا  نکمم  هکلب  یلقع  زاجم  يانعم  تشذگ  هراعتـسا و  رد  یکاکـس  وا  يوسب  تسا  هتفر 
تسا روهشم  زاجم  رد  هکنآ  امک  ترهش  ترثک و  هنیرق  هب  جایتحا  هبترم و  کی  زا  رتدایز  ای  نآ  رد  لامعتسا  کی  هب  ای  لامعتـسا  زا 

ود ره  رثا  رد  هکنیا  ای  هروص  رد  ءازجالا  صقان  نیا  ءازجالا و  مات  نآ  نیب  تهباشم  ههج  زا  هدـش  لصاح  سنا  کـی  هکنوچ  میرادـن 
لثم طئارـش  ءازجا و  مامت  يارب  دجاو  تابکرم  صوصخ  يارب  لوا  دنا  هدش  عضو  هک  تسه  نیجاعم  رد  هکنیا  امک  دنتـسه  کیرش 

ناصقن و اب  هک  یلاـحرد  هریغ  کـیتسال و  بوچ و  نهآ و  لـثم  هفلتخم  ءازجا  زا  دنـشاب  یم  بکرم  هک  هریغ  تاراـیط و  اـی  نیـشام 
رد باوج  اتقیقح و  ای  الیزنت  رثا  رد  تکراشم  ای  هروص  رد  تهباشم  يارب  یلوا  مسا  نامهب  اـهنآ  لامعتـسا  تسا  حیحـص  زاـب  هداـیز 
مات هک  تسا  صاخ  بکرم  ءادـتبا  نآ  رد  عوضوم  هک  هیجراخ  تابکرم  نیجاعم و  رد  بلطم  نیا  تسا  تسرد  هک  تسنیا  مه  اجنیا 
نآ یحیحـص  رب  اـنب  تاداـبع  رد  نوچ  تسین  حیحـص  تاداـبع  تباـب  رد  بلطم  نیا  یلو  دـنناوخ  یم  مسا  کـی  هب  ار  نآ  صقاـن  و 

تـسه فالتخا  اهنآ  حیحـص  رد  هک  تسا  يرگید  ریغ  مادـکره  رثا  دـساف و  یتلاح  کی  هب  تسا و  حیحـص  یتلاح  کی  هب  تدابع 
تالاح بسحب  هک  هالص  حیحص  فالخب  ینیریش  یـشرت و  زا  تسا  بکرم  هک  درادن  رتشیب  هبترم  کی  نآ  حیحـص  نیبجنکـس  الثم 

.تشذگ هکنآ  امک  دساف  هبترم  دنچ  رد  نآ  ندوب  حیحص  دنوش  یم  فلتخم 
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هقیقح اهنوک  یف  ههبش  امم ال  کلذ  ریغ  یلا  هنزولا  هقحلا و  لاقثملا و  لثم  نازوالا  ریداقملا و  یماسا  لاح  اهلاح  نوکی  نا  اهـسماخ 
.هلمجلا یف  صقانلا  دئازلا و  یف 

هنا الا  الوا  هب  صخ  نا  هنا و  وا  صقانلا  دـئازلا و  نم  هنم و  معالل  لب  هصوصخب  هل  عضی  مل  هنا  الا  اصاخ  ارادـقم  ظـحال  عضاولا  ناـف 
هدایز فلتخی  قباسلا  هجولا  یف  تفرع  امک  حیحصلا  نا  هیف  ایناث و  معالا  یف  هقیقح  راص  دق  هنم  امهنا  هیانعب  امهیف  اریثک  لامعتـسالاب 

.ادیج ربدتف  معالا  وه  امل  ظفللا  عضوی  یک  هیلع  سایقلاب  صقانلا  دئازلا و  ظحلی  ام  كانه  نوکی  الف  هصیقن  و 

******

: حرش * 

تسا ریداقم  نازوا و  ریظن  هل  عوضوم  هک  اهیمعا  مجنپ  عماج 

نآ لاـح  هک  هدـش  هتفگ  هک  تسنآ  معا  حیحـص و  نیب  رد  كرتشم  دـحاو  عماـج  يارب  زا  اـهیمعا  لاوقا  زا  مجنپ  خـلا  اهـسماخ  : هلوق
ندوب رد  تسین  يا  ههبـش  هک  یئاهزیچ  زا  کلذ  ریغ  یلا  نزو  هقح و  لاقثم و  لثم  تسا  نازوا  ریداقم و  یماـسا  لاـح  دـحاو  عماـج 

نآ لامعتـسا  زاب  دوشب  دایز  مک و  هلمجلا  یف  نزو  رد  هک  روط  ناـمه  ینعی  هلمجلا  یف  صقاـن  دـیاز و  رد  دنتـسه  تقیقح  هک  اـهنآ 
هظحالم هچرگا  عضاو  سپ  تسا  نآ  رد  تقیقح  زاب  دوشب  داـیز  مک و  يردـق  رگا  تسا  روط  نیمه  مه  عماـج  لاـح  تسا  تقیقح 

هک تسا  هدرک  عضو  نآ  زا  معا  يارب  هکلب  هصوصخب  رادقم  نآ  يارب  ار  ظفل  هدرکن  عضو  هکنیا  الا  نزو  رد  ار  صاخ  رادقم  هدرک 
دایز رد  لامعتـسا  هرثک  هطـساو  هب  یلو  دایز  هن  مک و  هن  صاخ  نزو  يارب  هدرک  عضو  هچرگا  هکنیا  ای  دوش  یم  صقان  دیاز و  لماش 

.تسا هدش  تقیقح  معا  ینعم  نآ  رد  ظفل  نیا  دنتسه  صاخ  نزو  نامه  زا  صقان  دایز و  نیا  هکنیا  هیانعب  صقان  و 

هطساو هب  دراد  فالتخا  اهنت  حیحص  هکنوچ  تسین  حیحـص  ام  بلاطم  تباب  رد  فرح  نیا  هکنیا  باوج  خلا  حیحـصلا  نا  هیف  :و  هلوق
نوچ هصیقن  هدایز و 
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نآ رد  قح  یمعا و  عماج  رد  قیقحت 

رادـقم نآ  دراد و  حیحـص  کی  نازوا  رد  هکنآ  لاح  تسا و  یتعکر  یتعکر و 2  یتعکر و 4  نآ 3  زا  اهنت  حیحص  الثم  هالـص  رد 
سپ معا  يارب  دشاب  هدش  عضو  ات  دوش  یمن  نازوا  رب  سایقب  صقان  دئاز و  زا  هدش  هظحالم  هک  هچنآ  اجنیا  رد  سپ  تسا  صوصخم 
هالص رد  الثم  ءیش  طرشب  طرشب ال 3  طرشب 2  دوش 1 ال  یم  نآ  رد  رابتعا  زا 3  یکی  ءیش  ره  هکنیا  رب  یفخی  ادیج و ال  نک  ربدت 

هک تسنآ  نآ  طرـشب  دشاب و ال  هتـشادن  یعنام  هک  تسنآ  نآ  طرـشب ال  تسا و  هریغ  ای  مالـس  طرـشب  هک  تسنآ  نآ  ءیـش  طرـشب 
ار عماج  نآ  رگا  نیاربانب  تسا  طرشب  اهنآ ال  تسا  حیحص  هالص  میرواین  ای  ار  اهنآ  میروایب  ینعی  هالص  رد  تسین  طرش  هک  یئایشا 
يرارطضا و يرایتخا و  دساف و  حیحص و  هالص  لماش  میتفرگ  طرـشب  رگا ال  نوچ  دوش  یم  حیحـص  معا و  لماش  میریگب  طرـشب  ال 

رگا یلو  دنکب  هناخ  قدص  دشاب و  هتشاد  قاطا  کی  القا  هک  يا  هناخ  ریظن  دوش  یم  هریغ  یتعکر و  هس  یتعکر و  ود  رضح و  رفس و 
لخاد تاقوا  ضعب  هک  ءیش  ماوق  لدبت  اما  دنز و  یمن  هناخ  قدصب  ررـض  دشابن  ای  دشاب  نآ  رد  هریغ  مامح و  ای  رگید  قاطا  نیدنچ 

هیرابتعا تابکرم  رد  اما  لصف و  سنج و  لثم  تسین  نکمم  هیقیقح  تاـبکرم  رد  تشذـگ  هکنآ  اـمک  جراـخ  تاـقوا  ضعب  دـشاب و 
هدش تفص  لدبت  رمالا  هیاغ  تسا  یمعا  عماج  نامه  حیحـص  عماج  هک  تسا  اجنیا  زا  میدز و  لثم  هک  هناخ  نیمه  لثم  درادن  یعنام 
تفص لدبت  تسا و  هالص  نامه  هریغ  ای  یلصم  دشاب  هتشادن  ءوضو  هکنآ  لثم  دشاب  یم  لطاب  صقان و  هالص  نامه  حیحص  هالص  و 
اجنیا زا  هلثما و  زا  هریغ  اذک  تسا و  هدش  تفص  لدبت  دوش و  یم  بیعم  هک  تسا  یـشرف  نامه  حیحـص  شرف  هکنآ  امک  تسا  هدش 

دزن دـحاو  زامن  تسا  نکمم  هکلب  دـنوش  یم  دراو  عوضوم  کـی  رب  هک  دنـشاب  یم  هکلم  مدـع و  روما  زا  دـساف  حیحـص و  هک  تسا 
عماج هکنآ  زا  دـعب  هکنآ  لـصاح  دـنا و  هدـش  دراو  عوضوم  کـی  رب  تفـص  ود  ره  دـساف  رگید  ضعب  دزن  تسا و  حیحـص  یـضعب 

عماجب لئاق  دیاب  ارهق  تشذگ  هکنآ  امک  میتسناد  لطاب  ام  ار  یحیحص 
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هل عوضوم  دوش  یم  فشک  سپ  نآ  دساف  زا  دراد  بلس  هحص  مدع  تسا و  ملـسم  دساف  حیحـص و  رب  هالـص  قدص  میوشب و  یمعا 
.یفخی امک ال  دشاب  یم  دساف  حیحص و  نیب  هک  تسا  یعماج  کی  هالص 

تسا ماع  تادابع  ظافلا  رد  هل  عوضوم  عضو و  هکنآ  رد 

دیامرف یم  هک  تسا  موس  رما  ، رما نیا  مینک و  نایب  ار  روما  دـنچ  میوشب  ثحب  دراو  هکنآ  زا  لبق  هک  ام  میتفگ  ـالبق  خـلا  اـهنم  :و  هلوق
صاخ و ای  تسا  ماـع  اـی  عضو  هک  میتفگ  ـالبق  هکنوچ  تسا  ماـع  تاداـبع  ظاـفلا  رد  هل  عوضوم  عضو و  هک  تسنیا  رهاـظ  فنـصم 

کی دوبن و  نکمم  دـشاب  ماع  هل  عوضوم  صاخ و  عضو  هک  مسق  کی  دوش و  یم  هجو  راهچ  هک  صاـخ  اـی  ماـع  اـی  مه  هل  عوضوم 
هتفگن اجنیا  رد  یسک  هیصخش و  مالعا  لثم  تسین  نآ  رد  فالتخا  دشاب  صاخ  مه  هل  عوضوم  صاخ و  عضو  هک  یمسق  رگید  مسق 

نیا رد  اـم  مـالک  لـحم  دـشاب  صاـخ  هل  عوضوم  ماـع و  عضو  ماـع و  مه  هل  عوضوم  ماـع و  عضو  هک  رگید  مسق  ود  نآ  رد  تسا و 
همه لـماش  دـشاب  ماـع  تاداـبع  ظاـفلا  رد  هل  عوـضوم  عـضو و  اـجنیا  رد  رگا  تهج  نیا  زا  تسا  مسق  ود  نـیا  رد  تاداـبع  یماـسا 

دیآ یم  مزال  دشاب  صاخ  هل  عوضوم  رگا  دوش و  یم  هالص  تافیرعت 
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همازلتـسال ادج  دیعب  اصاخ  هل  عوضوملا  نوک  لامتحا  نیماع و  تادابعلا  ظافلا  یف  هل  عوضوملا  عضولا و  نوکی  نا  رهاظلا  نا  اهنم  و 
.ازاجم رانلا  نم  هنج  موصلا  نیدلا و  دومع  نمؤملا و  جارعم  هالصلا  ءاشحفلا و  نع  یهنت  هالصلا  لثم  یف  عماجلا  یف  اهلامعتسا  نوک 

باطخلا لامجا  عازنلا  هرمث  نا  اهنم  یهنلا و  یلوا  یلع  یفخی  امک ال  هیاـغلا  یلا  دـیعب  اـمهنم  لـک  اـهلثم و  یف  هیف  اهلامعتـسا  عنم  وا 
لامتحال الـصا  هتیطرـش  هب و  روماملل  ءیـش  هیئزج  یف  کش  اذا  اـم  عفر  یف  هقـالطا  یلا  عوجرلا  زاوج  مدـع  یحیحـصلا و  لوق  یلع 

.یفخی امک ال  یمسملا  یف  هلوخد 

******

: حرش * 

هدش دراو  هک  هریغ  رانلا و  نم  هنج  موصلا  نیدلا و  دومع  نمؤملا و  جارعم  هالصلا  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنت  هالصلا  لثم  رد  هک 
نیا دحاو و  هالص  هصوصخب  هن  تسا  هالص  عماج  رد  لامعتسا  هکنوچ  طلغ  ای  اجنیا و  رد  لامعتسا  دشاب  زاجم  ای  دیاب  تادابع  يارب 
زاجم هن  تسا و  طلغ  هن  ینعی  تسین  اه  نیا  زا  مادک  چیه  هالص و  دارفا  زا  يدرف  زا  هن  دشاب  یم  نآ  یلک  زا  هالـص و  یعیبط  زا  راثآ 

امک دوش  یم  اه  نیا  همه  لماش  تسا و  ماع  مه  هل  عوضوم  ماع و  عضو  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  اه  نیا  همه  رد  تسا  تقیقح  هکلب 
.بلطم نیا  تسین  یفخم  هکنیا 

یحیحص رب  انب  یتح  یظفل  قالطاب  کسمت  زاوج 

ءازجا و سفن  ام  هب  رومام  هکنوچ  مینکب  میناوت  یم  قالطاب  کسمت  اـضیا  یحیحـص  رب  اـنب  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم  خـلا  اـهنم  :و  هلوق
رما ای  شدارفا  اب  یعیبط  یلک  داحتا  لثم  اجراخ  اهنآ  اب  تسا  دـحتم  هک  دـشاب  طیـسب  رما  هب  روماـم  هکنآ  هچ  تسا  هیجراـخ  طـئارش 
مینک یم  یظفل  قالطاب  کسمت  ار  یقاب  رد  کش  یلامجا  ملع  لالحنا  رب  انب  یعازتنا و  رما  هن  تسا  عازتنا  أشنم  هب  رومام  هک  یعازتنا 

قالطاب اضیا  تسا و  لـصحم  رد  کـش  هکنوچ  میناوت  یمن  دـشاب  زیچ  ود  ببـس  اـب  دـشاب و  طیـسب  یجراـخ  رما  هب  روماـم  رگا  یلب 
.دیآ یم  هکنآ  امک  تسا  زیاج  مه  یلاح  یماقم و 
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یحیحص رب  انب  یتح  یماقم  قالطاب  کسمت  زاوج 

انب تسا  لمجم  باطخ  هک  تسنیا  نآ  تسا و  ثحب  هدـیاف  هجیتن و  تباب  رد  مینک  رکذ  تسیاب  یم  میتفگ  هک  يروما  زا  رگید  یکی 
هک یئاج  رد  قالطاب  کسمت  اهیحیحص  رب  تسین  مه  زیاج  میرادن و  نقیتم  ردق  الصا  اهیحیحص  لوق  رب  انب  ینعی  اهیحیحـص  لوق  رب 

ردق هک  دنک  قالطاب  کسمت  ناسنا  دـناوت  یم  یئاج  رد  نوچ  هن  ای  هب  رومأم  رد  تسا  طرـش  ای  ءزج  نآ  هک  یئیـش  رد  دـننکب  کش 
یمن سپ  دـشاب  یمـسم  رد  لخاد  دـنراد  نآ  هرابرد  کش  اهنآ  هک  ءیـش  نیا  هک  دراد  لامتحا  هکنیا  يارب  رگید  دـنادب و  ار  نقیتم 

یلو تسا  ملاع  دیناد  یم  ملسم  هک  ار  یصخش  لاثتما  ماقم  رد  املاع و  مرکا  دومن  رما  یلوم  هکنیا  لثم  دننک  قالطاب  کسمت  دنناوت 
لداع هک  ار  تایصوصخ  رد  کش  تسا و  ملسم  وا  ندوب  ملاع  لصا  قلطم  ای  یمـشاه  ای  هتفگ  ار  لداع  ملاع  ایآ  هک  مینک  یم  کش 
ملـسم میراد  کش  وا  ملع  لصا  رد  هک  مینک  یم  مارکا  ام  ار  یـصخش  رگا  اما  مینک و  یم  قالطا  هب  کسمت  دشاب  یمـشاه  ای  دشاب 
قدصب تشگرب  طرـش  ای  ءزج  رد  کش  یحیحـص  لوق  رب  انب  میرادـن  نیب  رد  نقیتم  ردـق  نوچ  مینکب  میناوت  یمن  قالطا  هب  کسمت 

هکنیا امک  مینک  قالطاب  کسمت  میناوت  یمن  هن و  ای  تسا  ملاـع  هک  میراد  کـش  الـصا  هک  تسا  ملاـع  ناـمه  لـثم  تسا و  یمـسم 
اب دـش  هبقر  هب  رما  رگا  هک  هبقر  ظـفل  لـثم  یظفل  قـالطا  تسا  مسق  ود  رب  قـالطا  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم  بـلطم  نـیا  تـسین  یفخم 
رد رگا  ملکتم  مالک  ندش  مامت  زا  دعب  هک  يزیچ  نآ  یلاح  قالطا  یماقم و  قالطا  اما  مینک و  یم  قالطاب  کسمت  قالطا  تامدقم 

دوب ملکتم  ضرغ  رد  لیخد  رگید  یئیـش  رگا  مییوگ  یم  مینک و  یم  یلاح  یماقم و  قالطاب  کسمت  مینک  کـش  یطرـش  اـی  یئزج 
يارب تسا  زیاج  تسا و  نکمم  اضیا  یحیحـص  يارب  یلاـح  یماـقم و  قـالطا  تسین و  لـیخد  هدرکن  ناـیب  نوچ  دـنک و  ناـیب  دـیاب 

رد کش  رگا  نوچ  دـنیامنب  ءیـش  موقم  ناکرا و  رد  کش  هکنیا  الا  تشذـگ  هکنیا  امک  دـننک  یظفل  قـالطاب  کـسمت  هک  اـهیمعا 
.تسا فنصم  لوق  ینعم  نیا  دنراد و  یمسم  قدص  رد  کش  دنوش و  یم  اهیحیحص  لثم  دننکب  ناکرا 
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.هتیطرش وا  هتیئزج  یف  کش  امم  هیف  هلوخد  لمتحا  ام  ریغ  یف  یمعالا  لوق  یلع  کلذ  یف  هیلا  عوجرلا  زاوج  و 

عجرم هنودـب ال  تاقلطملا و  ریاس  یلا  عوجرلا  یف  هنم  دـب  امک ال  ناـیبلا  دروم  ادراو  هنوک  نم  رکذ  اـمیف  هیلا  عوجرلا  یف  دـب  ـال  معن 
.اضیا

******

: حرش * 

.خلا هیف  هلوخد  لمتحا  ام  ریغ  یف  : هلوق

میراد نآ  رد  کش  ام  هک  ءیـش  نآ  نوچ  دشاب  هدوب  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  ینامز  رد  دـننک  قالطاب  عوجر  هک  اهیمعا  رد  دـبال  یلب 
نوچ میـشاب و  هتـشاد  نیب  رد  مه  نقیتم  ردـق  تسا و  هدرکن  مه  هنیرق  بصن  تسا و  نایب  ماـقم  رد  ـالوم  هدوب و  طرـش  اـی  ءزج  رگا 
رگا تاقالطاب و  عوجر  همه  رد  میدـبال  ار  نایب  ماقم  رد  نیا  ار و  نآ  میرادرب  قالطاب  کسمت  هطـساو  هب  میناوت  یم  اـم  تسا  هتفگن 
يراج ار  تئارب  هکنیا  الا  میرادـن  يا  هراچ  مینک و  قالطاب  کسمت  میناوت  یمن  دوبن  دویق  زا  رگید  یکی  ای  دوبن  ناـیب  ماـقم  رد  ـالوم 

مامت دشاب  یطابترا  هک  یفیلکت  رد  ینعی  نییطابترا  رثکا  لقا و  نیب  رما  نارود  هلئسم  رد  تسا  فالتخا  مه  اجنیا  هک  لاغتـشا  ای  مینک 
.هن ای  مینک  يراج  ار  تئارب  میناوت  یم  هکنیا  رد  تسا  فالتخا  هزور  ای  زامن  لثم  نآ  ءازجا 

دشاب نایب  ماقم  رد  الوم  هک  تسا  ییاج  رد  قالطاب  کسمت  زاوج 

ود ره  يارب  تسا  لمجم  باطخ  هک  يدراوم  رد  لاغتـشا  ای  تئارب  عوجر  هک  بلطم  نیاب  دش  رهاظ  هک  قیقحتب  خلا : حدقنا  دـق  : هلوق
ردق اه  یحیحص  نوچ  لاغتشا  یحیحص  دنک و  یم  يراج  تئارب  یمعا  دنیوگب  هک  درادن  یتهج  سپ  تسه  یمعا  یحیحص و  لوق 
دنریگ یم  ار  نقیتم  ردق  دنراد  نقیتم  ردق  نوچ  اهیمعا  دنیامنب و  لاغتـشا  هلاصا  دننک  کش  هک  هچره  رد  تسیاب  یم  دـنرادن  نقیتم 

تادابع ریاس  هالـص و  رد  رابخا  تایآ و  نوچ  هک  تسنآ  فنـصم  لوق  لصاح  دننک  یم  يراج  تئارب  دـنراد  کش  هک  یئاج  رد  و 
دنـشاب و یم  مه  لثم  دـننک و  یم  لاغتـشا  ای  تئارب  هب  عوجر  اهحیحـص  لثم  اهیمعا  تهج  نیا  زا  هدوبن  نایب  ماقم  رد  تسا و  هلمجم 

تهج ود  زا  اهیحیحص 
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یلا عوجرلا  نا  کلذـب  حدـقنا  دـق  نییطابترالا و  رثکالا  لقالا و  نیب  رمـالا  نارود  هلئـسم  یف  فـالخلا  یلع  لاغتـشالا  وا  هءاربلا  ـالا 
معـالا و یلع  هءاربلا  یلا  عوجرلا  وه  هرمثلا  لـعجل  هجو  ـالف  نیلوقلا  یلع  هلاـمها  وا  باـطخلا  لاـمجا  دراوم  یف  لاغتـشالا  هءاربلا و 

حیحصلا یلا  مهباهذ  عم  حیحصلا  یلع  لاغتشالا 

******

: حرش * 

هّللا لحا  قالطاب  کسمت  هک  نانچمه  هکنآ  باوج  نایب و  مدع  یمسم و  قدص  رد  کش  تهج  زا  تسا  لمجم  اهنآ  رب  یلوم  مالک 
لمع هدیـسر  انیقی  سدـقم  عرـش  رد  هک  هچنآ  تسین و  اهنآ  نیب  یقرف  مینک و  یم  کسمت  مایـصلا  مکیلع  بتک  هب  مینک و  یم  عیبلا 

ياـهثحب هکنآ  اـمک  دـشابن  یلمع  ول  یفاـک و  نآ  ناـکما  هیلوـصا  هلئـسم  هرمث  هکلب  میراد  یمرب  قـالطاب  ار  كوکـشم  مینک و  یم 
.تسا رارق  نیمه  زا  هیلوصا 

میشاب یمعا  ول  تسا و  تاعوضوم  حیحص  يور  رماوا  هکنآ  رد 

ای ءزج  رد  کش  دننک  یم  يراج  تئارب  دنتـسه  یحیحـص  هکنیا  اب  روهـشم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  خـلا  روهـشملا  بهذ  اذـل  :و  هلوق
یظفل قالطا  هچرگا  یفخی  امک ال  یظفل  قالطا  هن  دـننک  یم  یلاح  قالطا  یماقم و  قالطاب  کسمت  روهـشم  هکنآ  باوج  ار  طرش 

هکنآ رگم  مینکب  میناوت  یمن  قالطاب  کسمت  اضیا  یمعا  لوق  رب  اـنب  هدـش  لاکـشا  تشذـگ  هکنآ  اـمک  تسا  نکمم  میتفگ  اـم  مه 
هد هالص  لثم  هب  فلکم  ای  الامجا  میناد  یم  ام  تسا و  نییطابترا  رثکا  لقا و  نیب  نارود  هکنوچ  یلیصفتب  دوشب  یلامجا  ملع  لالحنا 
یم قالطاب  کسمت  كوکـشم  یقاب  رد  دـش  ءزج  هن  هب  یلامجا  ملع  لحنم  رگا  تساهنیا و  زا  یکی  عقاو  رد  ءزج و  هن  ای  تسا  ءزج 

اهنآ و يارب  قالطاب  کسمت  تسین  نکمم  دـنناوت و  یمن  اهحیحـص  لثم  اهیمعا  ارهق  دـشن  لـحنم  یلاـمجا  ملع  رگا  مینکب و  میناوت 
حیحص هب  رومأم  هک  تسا  ملسم  جراخ  رد  یلو  تسا  هتفر  معا  تاعوضوم  يور  رما  نآ  هکنآ  ول  هک و  اهیمعا  رب  هدش  لاکـشا  اضیا 
لمجم اهیحیحص  لثم  دننکب و  دنناوت  یمن  قالطاب  کسمت  اهیمعا  زاب  نیاربانب  تسا  هتساوخن  ار  دساف  انیقی  تسا و  هتـساوخ  الوم  ار 

هکنآ زا  دعب  هکنآ  لاکشا  ود  زا  باوج  باطخ  دوش  یم 
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.اضیا رذنلا  یف  هرمثلا  روهظب  لیق  امبر  و 

امب ال هلالخال  هتالـص  داسفب  ملع  ول  یلـص و  نمل  هاطعا  ول  امیف  ربلا  یف  مهرد  ءاطعا  یلـص  نمل  رذـن  ول  اـمیف  رهظت  ناـک  نا  تلق و 
یف هعقاو  اهتجیتن  نوکی  نا  یه  هیلوصالا  هلأسملا  هذه  لثمل  هرمثب  سیل  هنا  الا  حیحـصلا  یلع  ربلا  مدـع  معالا و  یلع  مسالا  یف  ربتعی 

.مهفاف هیعرفلا  ماکحالا  طابنتسا  قیرط 

.هوجوب یحیحصلل  لدتسا  دقف  ناک  فیک  و 

******

: حرش * 

تـسا هب  رومأم  نآ  زا  عزتنم  داسف  تحـص و  یلاعت و  هللاءاش  نا  دیآ  یم  هکنیا  امک  نییطابترا  رثکا  لقا و  رد  دش  لحنم  یلامجا  ملع 
کسمت رگید  طئارش  ءازجا و  رد  کش  دوش و  یم  عزتنم  نآ  زا  تحـص  میدروآ  ار  ینیقی  فیلکت  نآ  هکنآ  زا  دعب  میروایب و  ام  هک 

میداد ماجنا  ام  هک  ار  نقیتم  فیلکت  لصا  فیلکت و  لصا  زا  رخأـتم  عزتنم و  تسا  يرما  تحـص  هکنآ  لـصاح  مینک و  یم  قـالطاب 
تـشذگ نآ  ریظن  ارارک  هکنآ  امک  تسا  تحـص  مزالم  هصح  نآ  هب  رومأم  هکنآ  رگید  باوج  تسا  بترتم  نآرب  مه  تحـص  ارهق 

مزالم هک  دـشاب  یم  هب  رومأم  هصح  سفن  هب و  رومأم  زا  دنتـسه  جراخ  ود  ره  دـشاب  تبـسن  هک  دـیقت  دـشاب و  تحـص  هک  دـیق  سپ 
.یفخی امک ال  تسا  لاحم  عقاو  رد  لامها  هکنوچ  دساف  هن  دشاب  یم  حیحص 

یلامجا ملع  لالحنا  اهیمعا و  رب  لاکشا  ود  باوج 

: هلوق دوش  یم  ادیپ  رذن  رد  هک  هدش  هتفگ  هجیتن  خلا و  لیق  امبر  : هلوق

ءاطع رگا  سپ  میهدـب  یمهرد  دـناوخ  یم  زامن  هک  یـسک  هب  میدرک  رذـن  رگا  هجیتن  دوش  یم  رهاظ  هچرگا  هکنیا  باوج  خـلا  تلق 
لالخا اب  زامن  نوچ  هدش  رذـنب  ءافو  يرادرب و  نامرف  اهیمعا  رب  انب  اجنیا  رد  تسا  هدرک  زامن  رد  لالخا  هک  میناد  یم  وا و  هب  میدرک 

یمن هالـص  قدص  اهیحیحـص  دزن  رد  رگید  لالخا  هطـساو  هب  نوچ  هدشن  يرادرب  نامرف  اهیحیحـص  رب  انب  یلو  دنمان  یم  زامن  مه  ار 
هدومن حیحص  دصق  هک  مینک  دیاب  رذان  دصقب  عوجر  درادن و  ام  ثحب  هجیتن  هب  طبر  الصا  رذن  هلئسم  نیا  هک  دنامن  یفخم  دنک و 
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لوقلا اذه  یلع  ظافلالا  نوک  نیب  کلذ و  يوعد  نیب  هافانم  حیحـصلا و ال  وه  اهنم  ناهذالا  یلا  قبـسنملا  نا  يوعد  ردابتلا و  اهدحا 
.هجو ریغب  هنیبم  اهنوک  تفرع  دق  هجوب و  هنیبم  هجولا  اذه  یلع  اهیناعم  نکی  مل  اذا  امیف  نوکت  امنا  هافانملا  ناف  تالمجم 

******

: حرش * 

.معا ای 

نآ رد  لاکشا  یمعا و  یحیحص و  نیب  هرمث 

هیلوصا هلئـسم  نیا  هجیتن  هکنیا  زا  البق  یتخانـش  هکنوچ  هلئـسم  نیا  لثم  رب  تسین  ام  هجیتن  نیا  هکنیا  الا  .خـلا  هرمثب  سیل  هنا  الا  : هلوق
ار هیعرف  ماکحا  میناوت  یم  هیلوصا  هلئـسم  هجیتن  هطـساو  هب  ام  ینعی  هیعرف  ماکحا  طابنتـسا  قیرط  رد  تسا  هیهقف  هلئـسم  يربک  انامه 
زا لبق  هک  یئاهراک  اجنیا  تسا و  يربک  نیا  هک  تسا  بجاو  بجاو  همدـقم  هک  میدرک  تباـث  لوصا  رد  هکنیا  لـثم  مینک  طابنتـسا 

بجاو همدـقم  تسا و  يرغـص  نیا  هک  دنتـسه  جـح  همدـقم  اه  نیا  نوچ  میناد  یم  بجاو  ار  هریغ  ریـس و  لثم  میروآ  یم  اجب  جـح 
لک بجاولا و  همدـقم  جـحلا  یف  ریـسلا  مییوگ  یم  لوا  لکـشب  ینعی  تسا  بجاو  هریغ  ریـس و  میریگ  یم  هجیتـن  سپ  تسا  بجاو 

.هجو دنچ  هب  دنا  هدرک  رکذ  اهحیحص  رب  ار  يا  هلدا  لاحره  هب  بجاو  جحلا  یف  ریسلاف  بجاو  بجاولا  همدقم 

اهنآ در  اهیحیحص و  هلدا 

ردابت اهیحیحص  لوا  لیلد 

رد حیحص  زا  معا  هن  تسا  زامن  حیحص  يانعم  نهذب  تسا  قبـسنم  هک  یئانعم  نآ  هک  هدش  ءاعدا  تسا و  ردابت  لوا  خلا  اهدحا  : هلوق
البق هک  یلاحرد  تسا  مولعم  امش  دزن  رد  باطخ  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  حیحـص  يانعم  هک  نهذب  قبـسنم  هک  هدش  لاکـشا  اجنیا 

.دیآ یم  نهذب  اه  نیا  هنوگچ  مدقت و  امک  دراد  يا  هفلتخم  دارفا  تسا و  لمجم  حیحص  يانعم  اهیحیحص  دزن  رد  میتفگ 

هن تسا  لمجم  حیحـص  يانعم  ام  دزن  رد  میتفگ  هک  مه  اجنآ  رد  نوچ  دوش  یم  در  لاکـشا  نیا  هکنیا  باوج  .خـلا  هافانملا  ناف  : هلوق
هالصلا لثم  هدوب  مولعم  يدح  ات  الامجا  یلو  دوبن  مولعم  ردابت  لثم  ینعی  روط  نیاب  هکلب  ینعم  مامتب  لمجم 
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.هیانعلاب هیلع  قالطالا  حص  نا  هقادملاب و  هطئارش  وا  هئازجا  ضعبب  لالخالا  ببسب  دسافلا  نع  بلسلا  هحص  اهیناث 

نم هنج  موصلا  نمؤملا و  جارعم  وا  نیدـلا  دومع  هالـصلا  لثم  تایمـسملل  راثآلا  صاوخلا و  ضعب  تابثا  یف  هرهاظلا  راـبخالا  اـهثلاث 
دقف درجمب  هقیقحلا  یفن  یف  ارهاظ  ناک  امم  هوحن  باتکلا و  هحتافب  الا  هالـص  لثم ال  اهعیابط  اهتیهام و  یفن  وا  کـلذ  ریغ  یلا  راـنلا 

هدارا اطرش و  وا  ارطش  هحصلا  یف  ربتعی  ام 

******

: حرش * 

نآ و زا  میتسناد  یم  ام  یلمجم  يانعم  کی  اهنآ  راثآ  زا  هک  هریغ  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  اـهنت  یقت و  لـک  ناـبرق  نمؤملا و  جارعم 
دشاب یم  اوعد  لوا  یلعف  حیحص  يانعم  ردابت  ردابت  نیا  هکنآ  رب  هدش  يرگید  لاکـشا  دوش  یم  یلیـصفت  ملع  ام  یلامجا  ملع  ردابتب 
تحص دنک  یمن  تابثا  یلعف  ردابت  هب  میلست  اب  تسین و  هالص  هک  میئوگب  هدساف و  هالص  زا  هالـص  ظفل  بلـس  تسین  حیحـص  اذل  و 

.هیعرش تقیقح  رد  تشذگ  هکنآ  امک  يرقهق  باحصتسالاب  الا  سدقم  عراش  نامز  رد  ار  حیحص  يانعم 

نآ دساف  عون  زا  ظفل  بلس  تحص  اهیحیحص  مود  لیلد 

هک یئانعم  زا  ار  هالـص  ظفل  مینک  بلـس  تسا  حیحـص  هک  تسنآ  تسا  هدـش  هدروآ  اهیحیحـص  يارب  هک  مود  لیلد  خـلا  اهیناث  : هلوق
هیانعلاب و دـساف  ینعم  ظفل  نآ  قالطا  تسا  حیحـص  هچرگا  هیلقع و  تقدـب  طئارـش  ای  نآ  ءازجا  ضعبب  لـالخا  ببـسب  هدـش  دـساف 

هچرگا دیئوگب  ار  لوا  ظفل  نامه  نآرب  تسین  حیحص  هدش  دساف  لالخا  یببـسب  هک  یناعم  مینک  هاگن  هیلقع  تقدب  رگا  ینعی  زاجملا 
زامن نآب  ازاجم  هک  یلاحرد  تسین  زامن  هیلقع  تقدب  دش  لالخا  نآ  زا  یطرش  ای  یئزج  رگا  هک  زامن  لثم  نآب  دوش  یم  هتفگ  ازاجم 

.اتقیقح درادن  بلس  تحص  هک  تشذگ  مود  لیلد  رد  لیلد  نیا  باوج  دنیوگ و  یم 

تسا اهنآ  زا  حیحص  راثآ  رابخا و  اهیحیحص  موس  لیلد 

هراشا

رابخا دنا  هتفگ  هک  تسنیا  دنا  هدروآ  اهیحیحص  هک  موس  لیلد  خلا  اهثلاث  : هلوق
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فالخ لامکلا  وا  هحصلا  لثم  یفن  یف  بیکرتلا  اذه  لامعتسا  عویشل  هیناثلا  نم  هحصلا  یفن  یلوالا و  هفئاطلا  نم  حیحصلا  صوصخ 
.هیلع هینرق  بصن  مدع  عم  هیلا  راصی  رهاظلا ال 

******
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لثم رد  دننک  یم  نایب  ار  هالص  صاوخ  هک  يرابخا  نوچ  ینعی  حیحص  تایمـسم  يارب  راثآ  صاوخ و  یـضعب  تابثا  رد  دراد  روهظ 
نم هنج  موصلا  تسا و  دارم  حیحص  هالص  مه  نیا  هک  نمؤملا  جارعم  هالصلا  ای  تسا و  دارم  ار  حیحص  هالـص  نیدلا  دومع  هالـصلا 

ار یمـسم  نآ  تعیبط  تیهام و  یفن  یناث  رد  تسا و  حیحـص  راثآ  رب  لاد  هک  يراـبخا  زا  هریغ  تسا و  دارم  حیحـص  موص  هک  راـنلا 
تقیقح و الـصا  دشابن  تسا  زامن  ءازجا  زا  ءزج  هک  باتکلاهحتاف  رگا  دیوگ  یم  هک  باتکلا  هحتافب  الا  هالـص  لثم ال  رد  دیامن  یم 

یمـسم نآ  الـصا  دـشاب  هتـشادن  ار  یطرـش  ای  یئزج  رگا  هک  دـنامهف - یم  هدـش و  دراو  هک  ییاهلاثم  زا  هریغ  تسین و  زاـمن  تعیبط 
تابثا ینعی  یلوا  رد  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  رگا  هریغن و  تسا  تقیقح  یفن  تسا و  سنج  یفن  رد  تقیقح  لصا ال  هکنوچ  تسین 
هکنیا هن  تسا  حیحص  هالص  نآ  نمؤم  جارعم  هالصلا  تسا  هتفگ  ینعی  هدش  حیحص  صوصخ  هدارا  اجنآ  رد  راثآ  صاوخ و  یـضعب 

یناث رد  نمؤم و  جارعم  يارب  هدش  هدارا  حیحص  هالص  یلو  تسه  هالص  یمسم  دارم  هکلب  تسین  هالص  الصا  دشن  نمؤم  جارعم  رگا 
دیوگ یم  هکلب  باتکلا  هحتافب  الا  هالـص  لثم ال  رد  دـنک  یمن  ار  هالـص  تیهام  یمـسم و  یفن  مه  اجنآ  رد  دـشاب  تیهاـم  یفن  هک 
زامن دش  هتفگ  هک  اهلامعتسا  نیا  زا  هکنوچ  دشاب  یمن  زامن  یمسم  الصا  هکنیا  هن  تسین  حیحص  دش  باتکلاهحتاف  نودب  رگا  هالص 
فرح نیمه  دارم  رگا  هکنوچ  تسا  رهاظ  فالخ  فرح  نیا  تسا  دایز  دـشاب  یم  هریغ  ای  لـماک  اـی  حیحـص  دارم  عقاو  رد  تسین و 

تسا مالک  رهاظ  فالخ  تسا  هنیرق  نودب  نوچ  دروایب و  يا  هنیرق  تسیاب  یم  هنیآره  دوب  یم  امش 
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دارملا نا  ملعی  امم  دجسملا  یف  الا  دجـسملا  راجل  هالـص  لثم ال  یف  یتح  عنملا  نکمم  هفـصلا  یفن  یف  بیکرتلا  اذه  لامعتـسا  لب و 
.مهفاف هغلابملا  یلع  لد  امل  الا  هقیقحلا و  یلع  هیانعلا ال  نم  وحنب  اضیا  هلثم  یف  هقیقحلا  یفن  یف  هلامعتسا  يوعدب  لامکلا  یفن 

ظافلالا عضو  مهندید  نیعضاولا و  هقیرط  ناب  عطقلا  يوعد  اهعبار 

******
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هقیقحلا هلاصا  دروم  اهیحیحص و  هلدا  باوج 

لثم رد  یتح  نآ  عنم  تسا  نکمم  دشاب  حیحص  هک  تفص  یفن  رد  بیکرت  نیا  لامعتسا  هکلب  خلا  بیکرتلا  اذه  لامعتسا  لب و  : هلوق
یف الا  هلماک  هالص  دجسملا ال  راجل  هالص  زا ال  دارم  هک  دوش  یم  هتـسناد  هک  یئاهزیچ  زا  دجـسملا  یف  الا  دجـسملا  راجل  هالـص  ال 

تقیقح یفن  ءاعدا  اجنیا  رد  هک  تسین  هلماک  هالـص  دارم  هکلب  تسین  زامن  تیهاـم  هک  تسین  نیا  مه  اـجنیا  هک  دـشاب  یم  دجـسملا 
هکنآ لصاح  دـشاب و  یمن  هغلابم  رب  لاد  ءاعدا  ول  دـنکن و  تقیقح  رب  یفن  رگا  الا  تقیقح و  وحن  رب  هن  دـشاب  یم  ازاـجم  یلو  هدـش 
یمن ار  هغلابم  نآ  ریغب  ءاعدا و  ول  دیز و  رب  دسا  لمح  رگم  تسین  لوا  رد  هغلابم  هک  نوچ  دراد  قرف  رایـسب  عاجـش  دیز  دسا و  دـیز 
تسا هدش  حیحص  هدارا  انیقی  ملسم و  دش  رکذ  هک  يراثآ  نیا  رد  موص  هالص و  ظفل  لثم  لامعتـسا  هک  دنامن  یفخم  مهفاف و  دناسر 

تسا و تقیقح  لامعتـسا  نیا  هکنیا  رب  یئالقع  لصا  تسا  مولعم  دارم  هکنآ  زا  دـعب  زاجم  ای  تسا  تقیقح  اـیآ  لامعتـسا  نیا  اـما  و 
هک اجنیا  رد  هن  میـشاب  هتـشاد  دارم  رد  کش  هک  تسا  یئاج  رد  تسا  نآرب  ءالقع  ءانب  هک  هقیقحلا  هلاصا  نآ  میرادـن و  تسین  زاجم 

لامعتسا هکنآ  بلطم و  نیا  تشذگ  هکنیا  امک  زاجم  ای  تسا  تقیقح  ایآ  هک  لامعتسا  تیصوصخ  رد  کش  میراد و  دارم  رد  نیقی 
.تسا تقیقح  زا  معا 

نآ در  اهیحیحص و  مراهچ  لیلد 

هک تسنآ  اهنآ  تداع  ایند  نیعـضاو  هک  میراد  عطق  اـم  هک  هدـش  هتفگ  هک  تسنآ  اهحیحـص  لاوقا  زا  مراـهچ  لوق  خـلا  اـهعبار  : هلوق
يارب ار  ظافلا  دننک  یم  عضو 
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.اضیا صقانلا  یف  اهلامعتسا  یلا  انایحا  تعد  نا  هجاحلا و  هیلا و  هیعادلا  همکحلا  هیضق  وه  امک  هماتلا  تابکرملل 

.دجاولا هلزنم  دقافلل  الیزنت  هحماسم  ناک  ول  لب و  هقیقحلا  وحنب  نوکی  نا  یضتقی  هنا ال  الا 

.هقیرطلا هذه  نع  ئطختم  ریغ  عراشلا  نا  رهاظلا  و 

.لمأتف عنملل  هلباق  اهنا  الا  هدیعب  ریغ  تناک  نا  يوعدلا و  هذه  نا  یفخی  و ال 

******
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زا یناعم  راثآ  دوش و  یم  ادـیپ  یناـعم  زا  هک  تسا  يراـثآ  یناـعم  يارب  ظاـفلا  عضو  تمکح  هکنآ  اـمک  حیحـص  هماـت و  تاـبکرم 
یم لامعتـسا  مه  صقان  رد  تسا  هدـش  عضو  حیحـص  ءازجالا و  مات  رب  هک  یظفل  نیا  انایحا  هچرگا  دـساف  هن  دوش  یم  ادـیپ  حـیحص 
ياج ار  صقان  دقاف و  دـنا  هدرک  لزان  هک  تسا  يا  هحماسم  نیا  هکلب  تسین  تقیقح  وحن  رب  صقان  رد  لامعتـسا  نیا  هکنیا  الا  دـننک 

زا مه  سدقم  عراش  هک  تسنیا  رهاظ  تسین و  تقیقح  وحن  رب  نیا  دنا و  هتـشاذگ  حیحـص  ياج  ار  صقان  نیا  ینعی  طئارـشلا  دـجاو 
مات حیحـص و  یناعم  رد  ار  ظافلا  هدومن  لامعتـسا  ایند  نیعـضاو  لـثم  تسا و  هدرکن  راـیتخا  ار  يرگید  هار  ءـالقع  نیعـضاو  هار  نیا 

ینعی تسا  دیعب  ریغ  هچرگا  ءاعدا  نیا  هک  دنامن  یفخم  تسا  اهنآ  حیحـص  رب  یناعم  رب  ظافلا  عضو  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  ءازجالا 
.لمأتف دوش  یمن  هجح  ام  يارب  وا  عطق  هک  تسنیا  تهج  نیا  رب  اهلاکشا  زا  یکی  هک  تسه  مه  لاکشا  رب  لباق  نکل  تسا و  تسرد 

هریغ میسقت و  هحص  بلس و  هحص  ردابت و  زا  اهیمعا  هلدا 

لوا هجو  هجو  دنچ  هب  اهیحیحـص  لثم  اهیمعا  يارب  دنا  هدروآ  لیلد  هک  قیقحتب  خـلا و  اهنم  هوجوب  اضیا  یمعالل  لدتـسا  دـق  :و  هلوق
تباب رد  دیآ  یم  نهذ  رد  ردابت  اهنآ  هطـساو  هب  هک  یناعم  نآ  هک  تسنآ  اهنآ  باوج  دیآ و  یم  نهذ  رد  ردابتب  معا  دنا  هتفگ  هکنیا 

.تشذگ نآ  باوج  دیآ و  یم  نهذب  ردابت  عماج  نآ  هنوگچ  دشن و  نکمم  اهیمعا  يارب  عماج  میتشاد و  لاکشا  اهنآ 
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هعم حصی  فیکف  هنم  دب  يذلا ال  عماجلا  ریوصت  یف  لاکشالا  تفرع  دق  هنا  هیف  معالا و  ردابت  اهنم  هوجوب  اضیا  یمعالل  لدتسا  دق  و 
ردابتلا يوعد 

.تفرع امل  عنم  هیف  دسافلا و  نع  بلس  هحص  مدع  اهنم  و 

هعوضوم اهنوک  یلع  هلالد  كانه  نکت  مل  ول  معالل  اـهنا  یلع  دهـشی  اـمنا  هنا  هیف  میقـسلا و  حیحـصلا و  یلا  میـسقتلا  هحـص  اـهنم  و 
.حیحصلل

نم دحاو  ریغ  یف  اهریغ  هالصلا و  لامعتسا  اهنم  هیانعلاب و  ول  ظفللا و  هیف  لمعتسی  ام  هظحالمب  میسقتلا  نوکی  نا  دب  الف  اهتفرع  دق  و 
دانی مل  هیالولا و  موصلا و  جحلا و  هاکزلا و  هالـصلا و  سمخلا  یلع  مالـسالا  ینب  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  هلوقک  هدسافلا  یف  رابخالا 

هیالولاب يدون  امک  ءیشب  دحا 

******

: حرش * 

مه ار  نیا  تسا و  معا  تمالع  نآ  دساف  يارب  یمسم  زا  هالص  ظفل  بلس  هحص  مدع  هک  هدش  هتفگ  هکنیا  مود  هجو  خلا  اهنم  :و  هلوق
تحص هک  دش  هداد  مه  باوج  نآ و  زا  ظفل  بلس  هحص  مدعب  دسر  هچ  میناد  یمن  ام  ار  یمسم  الـصا  میتفگ  هک  البق  میداد  باوج 

.دشاب دساف  ول  هالص و  زا  تسین  نکمم  بلس 

نوچ دـساف و  حیحـص و  هب  ار  یمـسم  نآ  مینک  میـسقت  تسا  حیحـص  هدـش  هتفگ  هکنیا  موس  هجو  خـلا  میـسقتلا  هحـص  اهنم  :و  هلوق
رگا هک  تسنیا  مه  اه  نیا  باوج  تسا  ود  ره  رد  تقیقح  دوش و  یم  ود  ره  لماش  سپ  دساف  حیحـص و  رب  لامعتـسا  تسا  حـیحص 
اعطق میناد  یم  ام  یلو  هدوب  حیحص  امـش  فرح  میتشادن  تسا  هدش  عضو  حیحـص  يارب  لوا  رد  ظافلا  عضو  هکنیا  رب  یعطق  لیلد  ام 

رب تلـالد  تسا و  معا  لامعتـسا  هکنیا  رب  هوـالع  مینک  لامعتـسا  ازاـجم  دـساف  رد  هک  میدـبال  سپ  ـالوا  حیحـص  رب  هدـش  عـضو  هک 
.ارارم تشذگ  هکنیا  امک  دشاب  هدش  لامعتسا  ازاجم  میسقت  ماقم  رد  تسا  نکمم  هک  درادن  تقیقح 

سمخلا یلع  مالسالا  ینب  هیاور  اهیمعا  رب  لیلد 

.خلا اهریغ  هالصلا و  لامعتسا  اهنم  :و  هلوق

يدایز رد  تادابع  زا  هریغ  هالص و  هدش  لامعتسا  دنا  هتفگ  هکنیا  مراهچ  لیلد 
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.هذه اوکرت  عبرالاب و  سانلا  ذخاف 

تادابع نالطب  یلع  ءانب  نوکی  عبرالاب ال  ذخالا  ناف  هالص  موص و ال  هل  لبقی  مل  هیالو  ریغب  تام  هلیل و  ماق  هراهن و  ماص  ادحا  نا  ولف 
.معالل یماسا  تناک  اذا  الا  هیالولا  یکرات 

.کئارقا مایا  هالصلا  یعد  (ع) هلوق و 

.اهنم هحیحصلا  یلع  ضئاحلا  هردق  مدعل  اهنع  یهنلا  هحصلا  مدع  مزل  هدسافلا  اهنم  دارملا  نکی  مل  ول  هنا  هرورض 

.مالسالا اهیلع  ینب  امم  اهنا  هنیرقب  حیحصلا  صوصخ  وه  یلوالا  هیاورلا  یف  دارملا  نا  عم  هقیقحلا  نم  معا  لامعتسالا  نا  هیف  و 

******

: حرش * 

جحلا و هیالولا و  موصلا و  هاکزلا و  هالصلا و  سمخلا  یلع  مالسالا  ینب  دیامرف  یم  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  لثم  دساف  رد  رابخا  زا 
لها زا  یـسک  رگا  سپ  هیالو  زا  ریغ  دنا  هتفرگ  ار  ددع  راهچ  ننـست  لها  سپ  تسین  رتالاب  هیالو  زا  اهنآ  هبترم  اه  نیا  زا  مادک  چـیه 
مادک چیه  وا  ياهزامن  هن  وا و  ياه  هزور  هن  دشاب  هتـشادن  ار  هیالو  درادب و  ءایحا  ار  اهبـش  مامت  دریگب و  هزور  ار  اهزور  مامت  ننـست 

تـسه زامن  ارهق  تسا  دساف  یلو  تسه  زامن  ای  تسین  زامن  یمـسم  الـصا  ایآ  درادن  هیالو  هک  صخـش  نیا  زامن  هک  دوش  یمن  لوبق 
ناوخن زامن  نز  يا  تداع  مایا  رد  ینعی  کئارقا  مایا  هالصلا  یعد  دیامرف  یم  (ع ) ماما هک  هدش  هتفگ  مود  تیاور  تسا و  دساف  یلو 

زا لبق  ضئاح  نوچ  دشابن  حیحص  اجنیا  رد  یهن  الصا  هک  دیآ  یم  مزال  دشابن  دساف  هالص  دارم  رگا  اجنیا  رد  هک  تسا  يرورض  هک 
يرادـن تردـق  هک  ار  يزامن  نیا  هک  هدـمآ  یهن  زاب  تسا  دـساف  وا  زامن  هتـشادن  تردـق  نوچ  تسا و  هتـشادن  زامن  رب  تردـق  یهن 

دساف یلو  دروایب  اجب  دناوت  یم  هک  دوش  یم  مولعم  رواین  يروایب  اجب  حیحص 
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اهلامعتـسا یـضتقی  کلذ ال  هقیقح و  مهداقتعا ال  بسحب  ناک  امنا  اهب  مهذـخا  لعل  ذا  هیالولا  رکنم  هدابع  نالطب  کلذ  یفانی  ـال  و 
.معالا وا  دسافلا  یف 

هیناثلا هیاورلا  یف  هلکاشملا و  ههباشملل و  وا  مهداقتعا  بسحب  يا  کلذـک  ناک  خـلا  هراهن  ماـص  ادـحا  نا  ولف  هلوق  یف  لامعتـسالا  و 
داشرالل یهنلا 

******

: حرش * 

رد هک  دـش  هداد  مه  باوج  تسا و  هدـش  دـساف  رد  هالـص  لامعتـسا  سپ  درواین  اجب  مه  ار  دـساف  یتح  دـیامرف  یم  ماـما  هک  ار  نآ 
هنیرق هب  هدش  هدارا  حیحص  صوصخ  لوا  تیاور  رد  ام  میناد  یم  هکنآ  لاح  تسا و  تقیقح  زا  معا  لامعتسا  میتفگ  هک  لوا  تیاور 

زا حیحص  رب  ینعی  تسا  هدشن  هداهن  انب  دساف  موص  ای  زامن  رب  مالـسا  هک  القع  میناد  یم  ام  نآرب و  هدش  انب  مالـسا  دیامرف  یم  هکنیا 
هدابع یمـسم  ینعی  تسا  لطاب  هیالو  رکنم  تدابع  میئوگب  هکنیا  اـب  بلطم  نیا  درادـن  مه  هاـفانم  دوش و  یم  لامعتـسا  تاداـبع  نیا 

هن تسا  حیحـص  هک  دنراد  داقتعا  هیالو  نودـب  دـنا  هتفرگ  ار  ددـع  راهچ  نامه  طقف  هک  ننـست  لها  هکنوچ  تسا  دـساف  یلو  تسه 
اهبش دشاب و  هزور  ار  اهزور  هکنیا  رد  لامعتسا  معا و  رد  لوا  رد  دشاب  هدش  لامعتسا  هک  دنک  یمن  ءاضتقا  اهنآ  داقتعا  نیا  اتقیقح و 
دراد هک  یتلکاشم  تهباشم و  ای  اهنآ  داقتعا  بسحب  ینعی  تسا  بلطم  نیا  لثم  مه  نآ  وا  زا  تسین  لوبق  هیالو  نودـب  درادـب  ءاـیحا 

.نآ رد  هدش  لامعتسا  تهج  نیا  زا  حیحص  زامن  اب  دساف  زامن 

نآ در  رابخاب و  اهیمعا  کسمت 

رب تردق  مدع  تسا و  داشرا  يارب  اجنیا  رد  یهن  کئارقا  مایا  هالـصلا  یعد  دومرف  یم  هک  مود  هیاور  رد  خلا و  هیناثلا  هیاور  یف  : هلوق
یهن هک  ندروخ  بارـش  لثم  دراد  نآرب  تردـق  لوا  ناسنا  هک  یمیرحت  یهن  یکی  تسا  مسق  ود  رب  یهن  نوچ  تسا  حیحـص  هالص 
نیمه لثم  درادن  نآ  ندروآ  اجب  رب  تردق  لوا  زا  اجنیا  لثم  هک  تسا  يداشرا  یهن  یکی  ناسنا و  رب  دوش  یم  مه  مارح  دـنک و  یم 

ضئاح زامن 
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امب ال لخا  ول  اهب و  فرعلا  یف  یمـسی  امب  لب  هالـصلا  یف  ربتعی  ام  ریاس  ناکرألاب و  نایتالا  ناک  الا  هالـصلا و  یلع  هردقلا  مدـع  یلا 
.ادیج لماتف  هیاورلاب  لدتسملا  هب  مزتلی  نا  نظا  هبرقلا و ال  هب  دصقت  مل  ناوات  اذ  ضئاحلا  یلع  امرحم  افرع  هیمستلاب  هب  لالخالا  رضی 

هالـصلا تناک  ول  اهلعفب و  ثنحلا  لوصح  هیف و  هرکت  ناـکم  یف  هالـصلا  كرتب  ههبـش  رذـنلا و  قلعت  هحـص  یف  ههبـش  ـال  هنا  اـهنم  و 
.یفخی امک ال  اهتمرحل  اهب  ّیتأملا  هالصلا  داسفل  الصا  ثنحلا  هب  لصحی  داکی  هحیحصلا ال  صوصخ  اهکرت  روذنملا 

******

: حرش * 

رماوا زا  نآ و  لصفم  يانعم  تشذـگ  هکنیا  اـمک  تسا  يداـشرا  یهن  نیا  هک  وا  رب  دـسر  یم  یهن  درادـن و  هراـهط  رب  تردـق  نوچ 
امیف لصت  لثم ال  هریغ  روهطب و  الا  هالص  ای ال  باتکلا  هحتافب  یلا  هالص  لثم ال  تدابع  عوضوم  طئارـش  ءازجاب و  رما  تسا  هیداشرا 

تسا و عنام  دـناسر  یم  مود  هکنآ  امک  تسا  هالـص  طرـش  ای  ءزج  تراهط  اـی  باـتکلا  هحتاـف  دـناسر  یم  لوا  رد  همحل  لـکؤی  ـال 
.یفخی امک ال  تیعنام  ای  تیطرش  ای  تیئزج  ینعی  دوش  یم  هدافتسا  هیعضو  ماکحا  هکلب  دوش  یمن  هدافتسا  نآ  زا  تمرح  بوجو و 

رد لیخد  هک  هچنآ  هکلب  هالـص  رد  تسا  ربتعم  هک  هچنآ  ریاس  زامن و  ناکرا  ندروآ  دراد  مزال  الا  خلا و  ناکرالاب  نایتالا  ناک  : هلوق
دشاب مارح  مه  اه  نیا  هک  دوب  مزال  دنزن  یمسمب  ررض  هک  اجنآ  ات  دشاب  هدرک  مه  لالخا  هکنیا  ول  فرع و  لها  دزن  رد  تسا  یمسم 
دـشاب مارح  ناکرا  نیا  سفن  هک  دوشب  نیاب  لئاق  یـسک  هک  مینک  یمن  نامگ  ام  دشاب و  هدرکن  مه  هبرق  دصق  هچرگا  ضئاح  رب  اتاذ 

.ادیج لمأتف 

رگا دهد  یمن  عوضوم  رییغت  دوش  یم  عوضوم  رب  دراو  هسمخ  ماکحا  زا  هک  یمکح  ره  هک  دنامن  یفخم  خلا  ههبش  هنا ال  اهنم  :و  هلوق
رودقم مکح  قلعتم  عوضوم و 
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همدع هدوجو  یضرف  نم  مزلی  ام  هحیحـص و  هعم  نوکت  داکت  اهنم و ال  حیحـصلاب  قلعت  دق  ضرفلا  بسح  رذنلا  ناف  لاحملا  مزلی  لب 
.لاحم

لبق نم  داسفلا  نا  عم  اعرش  هل  ظفللا  عضو  مدع  حیحـصلاب ال  رذنلا  قلعت  هحـص  مدع  الا  یـضتقی  کلذ ال  حص  ول  هنا  یفخی  تلق ال 
.اهمدع اهدوجو  یضرف  نم  مزلی  الف  هقلعتم  هحص  یفانی  رذنلا ال 

******

: حرش * 

لاحم دزاس  رودـقم  ریغ  ار  عوضوم  مکح  دوخ  سفن  دـشاب و  رودـقم  مه  مکح  قلعت  زا  دـعب  دـیاب  مکح  قلعت  زا  لبق  تسا  فلکم 
هک دنک  یمن  تابثا  مایق  مئاق  دیز  یتفگ  رگا  الثم  دـنک  یمن  تابثا  عوضوم  يارب  داسف  ای  هحـص  لثم  یتفـص  مکح  هکنآ  امک  تسا 

.دوش یم  رکذ  هک  تسا  مجنپ  لیلد  يارب  همدقم  نیا  ار و  رگید  فاصوا  زا  نآ  ریغ  حیحص و  ای  تسا  ضیرم  دیز 

هب نیمی  ای  دـهع  اـی  رذـن  دریگب  قلعت  تسا  حیحـص  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبـش  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هک  تسنیا  اـهیمعا  هلدا  زا  مجنپ 
ناکم و نآ  رد  ار  زامن  دروایب  اجب  هکنیا  هب  تفلاخم  دوش  یم  لصاح  دراد و  تهارک  هک  یناکم  رد  ار  زامن  ناسنا  دنک  كرت  هکنیا 
اب تفلاخم  ناسنا  دناوت  یمن  دشاب  هحیحـص  صوصخ  رگا  دراد  تهارک  هک  یناکم  رد  وا  كرت  رب  هدـش  رذـن  هک  هالـص  دـشاب  رگا 

.تسا داسف  بجوم  تادابع  رد  یهن  زامن و  هب  هتفرگ  قلعت  تمرح  رذن  هطساو  هب  هکنوچ  ار  زامن  دروایب  اجب  دنک و  رذن 

دوش یمن  نآ  قلعتم  ندوب  لاحم  بجوم  رذنب  رما 

هب رذن  هطـساو  هب  هک  یهن  نیا  زا  دعب  حیحـص  زامن  هکنوچ  دیایب  مزال  لاحم  هک  هدش  ببـس  رذن  نیا  هکلب  خلا  لاحملا  مزلی  لب  : هلوق
تسین و نکمم  حیحص  زامن  یهن  زا  دعب  زامن و  نیا  زا  حیحصب  هتفرگ  قلعت  ضرفلا  بسح  رذن  هکنوچ  تسا  لاحم  تسا  هدیسر  وا 
هک میدبال  سپ  اضیا  تسا  لاحم  دنک  مودـعم  ار  ناسنا  تردـق  دوجو  هک  هچنآ  تسا و  لاحم  لاحم  نآ  زا  دـیآ  یم  مزال  هک  هچنآ 

میوشب یمعا 
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.هقلعت ول ال  هحصلا  لجال  نوکی  امنا  ثنحلا  لوصحلا  نا  حدقنا  انه  نم  و 

.روما یقب  ناکمالا  نم  ناکمب  اهلعفب  ثنحلا  لوصح  عنم  ناکل  لعفلاب  بولطملا  هالصلا  كرتب  هقلعت  ضرف  ول  معن 

******

: حرش * 

.مینک رذن  اب  تفلاخم  میناوتب  ات 

دوش یمن  لوصا  ثحب  هرمث  نآ  لاثما  رذن و  هکنآ  رد 

یم مودعم  ار  تردق  دوجو  هک  هچنآ  هک  امش  بلطم  نیا  دشاب  حیحـص  رگا  هکنیا  باوج  خلا  - کلذ حص  ول  هنا  یفخی  تلق ال  : هلوق
هک یتالص  هکنآ  يارب  تسین  نکمم  حیحص  هالـص  هکنوچ  میریگب  معا  ار  رذن  قلعتم  هکنآ  رگم  دنک  یمن  ءاضتقا  تسا  لاحم  دنک 

تسا فنـصم  لوق  ینعم  نیمه  ار و  نآ  حیحـص  میروایب  اجب  میناوت  یمن  وا  یلعف  مارح  اب  تسا  مارح  نآلا  نآ و  هب  هتفرگ  قلعت  رذن 
رذن لبق  زا  داسف  هکنیا  اب  دناسر  یمن  ار  بلطم  نیا  اعرـش  معا  رب  زامن  ظفل  هدش  عضو  میئوگب  هکنآ  هن  هقلعت  ضرف  ول  معن  هتفگ  هک 
مزال سپ  افنآ  بلطم  نیا  تشذگ  هکنآ  امک  دهد  رییغت  ار  عوضوم  هحص  دناوت  یمن  رذن  داسف  ینعی  ار  وا  قلعتم  هحـص  درادن  هافانم 

ینعی رذن  اب  تفلاخم  لوصح  هکنیا  هدش  رهاظ  هک  تسا  اجنیا  زا  عوضوم و  هحـص  مدع  رذـن  لبق  زا  داسف  دوجو  ضرف  زا  دـیآ  یمن 
رگا هلب  دراد  وا  رب  تردق  مه  نآلا  تسا و  هتـشاد  وا  رب  تردق  هدوب و  بولطم  ندرک  رذن  زا  لبق  هک  تسا  يزامن  نامه  ندروآ  اجب 
فرط زا  نآلا  هک  یهن  اب  دوب  رذن  زا  لبق  بولطم  هک  زامن  نآ  ینعی  تسا  بولطم  نآلا  هک  هالص  كرتب  رذن  هتفرگ  قلعت  مینک  ضرف 
تـسا حیحـص  هک  تشذـگ  البق  هک  دـنامن  یفخم  ار  حیحـص  زامن  میروایب  اجب  میناوت  یمن  اجنیا  رد  مینک  ضرف  مه  اب  هدیـسر  رذـن 

هرمث نآ  لاثما  رذن و  لثم  اضیا  تشذگ  دوب و  دهاوخ  یمعا  يارب  عضو  ارهق  دوبن  نکمم  یحیحـص  عماج  هکنوچ  یمعا  يارب  عماج 
هلئسم هرمث  تسا و  رذان  دصق  عبات  نآ  لاثما  رذن و  هکنوچ  دوش  یمن  یلوصا  هلئسم 
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اهفاصتا مدـعل  معالا  وا  هحیحـصلل  هعوضوم  اهنوک  یف  عازنلل  لاجم  الف  تاببـسملل  هعوضوم  تناک  نا  تالماعملا  یماـسا  نا  لوـالا 
.يرخا مدعلاب  هرات و  دوجولاب  لب  یفخی  امک ال  امهب 

وه هل  عوضوملا  نا  اضیا و  هحیحـصلل  هعوضوم  اـهنوک  يوعد  دـعبی  ـال  هنکل  لاـجم  هیف  عازنللف  بابـسالل  هعوضوم  تناـک  نا  اـما  و 
.افرع اعرش و  اذک  رثال  رثؤملا  دقعلا 

******

: حرش * 

هن تسا  لوصا  تاعوضوم  دودح  زا  هیروصت و  يدابم  زا  معا  حیحص و  هلئـسم  دوشب و  هقف  هلئـسم  يربک  هک  تسا  یلک  نآ  یلوصا 
دودـح فیرعت و  زا  نیا  حیحـص و  ای  تسا  معا  نآ  هل  عوضوم  هالـص  عضو  دـنک  یم  تابثا  الثم  نآ  هرمث  هکنوچ  لوصا  لـئاسم  زا 

.یفخی امک ال  نآ  ضراوع  زا  هن  تسا  عوضوم 

تسا تالماعم  یماسا  معا  حیحص و  رد 

اهلاکـشا و معا  ای  حیحـص  يارب  دنا  هدش  عضو  تادابع  یماسا  هک  دوب  فالتخا  تادابع  رد  هکنآ  زا  دـعب  خـلا  لوالا  روما  یقب  : هلوق
نیا رد  حیحـص  ای  تسا  معا  يارب  تالماعم  یماسا  هکنیا  لوا  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  يروما  دنچ  دعب  هدـش  هداد  نیفرط  زا  اهباوج 
لثم بابـسا  زا  هک  يا  هجیتن  نآ  زا  دنترابع  تاببـسم  هک  دنـشاب  هدش  عضو  تاببـسم  يارب  تالماعم  یماسا  رگا  هک  هدش  هتفگ  تباب 

تسا بکرم  ریغ  طیسب و  رما  رثا  نآ  هک  دوش  یم  ادیپ  لوبق  باجیا و  زا  هک  يرثا  تسا و  تیکلم  هک  دوش  یم  ادیپ  تیرتشا  تعب و 
وا تباب  رد  تسین  یعازن  دشاب  هدش  عضو  دنشاب  تاببسم  هک  اه  هجیتن  نیا  يارب  تالماعم  یماسا  رگا  هک  درادن  ای  دراد  دوجو  ای  هک 

ثیح زا  يا  هفلتخم  تادوجو  دنرادن و  دوجو  ای  دـنراد  دوجو  ای  تالماعم  رد  تاببـسم  نوچ  معا  ای  تسا  حیحـص  يارب  میئوگب  هک 
رگا میئوگب  هک  تسین  تادابع  لثم  درادـن  دوجو  رگید  هبترم  کی  رد  دراد و  دوجو  هبترم  کی  رد  میئوگب  هک  دـنرادن  فیک  مک و 

تادابع زا  هریغ  ای  جح  ای  هالص  لثم  دش  طقاس  وا  زا  ینکر 
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تاققحملا و یف  فالتخالا  لب  ینعملا  یف  امهنیب  فالتخالا  بجوی  لقعلا ال  ریثأت  یف  ربتعی  اـمیف  فرعلا  عرـشلا و  نیب  فـالتخالا  و 
.مهفاف یفخی  امک ال  رثؤملا  وه  امل  اققحم  هریثأت  یف  هربتعا  ام  نودب  دقعلا  نوک  لیخت  یف  فرعلا  عرشلا  هئطخت  قیداصملا و 

******

: حرش * 

تیرتشا و لثم  دـشاب  لوبق  باجیا و  هک  بابـسا  يارب  دنـشاب  هدـش  عضو  تالماعم  یماسا  نیا  رگا  اما  تسا و  دـساف  نکیل  تسه و 
یلاجم اجنیا  رد  دشاب  هدش  عضو  بابـسا  نیا  يارب  تالماعم  یماسا  رگا  هریغ  قتع و  ای  قالط  هغیـص  لثم  دشاب  عاقیا  ای  هریغ  تعب و 

يارب بابـسا  رب  تالماعم  یماسا  عضو  اجنیا  رد  مینک  ءاعدا  هک  تسین  دـیعب  نکل  وا  رد  دوشب  فالتخا  لاکـشا و  هکنیا  يارب  تسه 
دقع هک  یببس  دصق و  نآ  رگید  ینعمب  دساف و  هن  دیآ  یم  تسدب  هحیحص  بابسا  زا  دنـشاب  تاببـسم  هک  هجیتن  نوچ  تسا  حیحص 
يارب دـنا  هدـش  عضو  هکنیا  رب  لیلد  نآ و  حیحـص  يارب  هدـش  عضو  ظفل  هک  تسا  حیحـص  وا  اـفرع  اعرـش و  يرثا  يارب  دـشاب  رثؤم 

.هریغ بلس و  هحص  ردابت و  زا  میدروآ  تادابع  رد  حیحص  يارب  هک  تسا  يا  هلدا  نامه  حیحص 

تالماعم قیداصم  رد  فرع  عرش و  فالتخا 

يوبر عیب  دیوگ  یم  عرـش  الثم  تسه  فرع  عرـش و  نیب  رد  هک  یفالتخا  نیا  زا  دعب  خـلا و  - فرعلا عرـشلا و  نیب  فالتخالا  :و  هلوق
نیا دـناد  یم  عیب  فرع  هک  یلاـحرد  اعرـش  دوش  یمن  عـیب  هریغ  رمخ و  لـثم  تاـساجن  اـی  تسا  عـیب  دـیوگ  یم  فرع  تسین و  عـیب 
نیا رد  یلو  دـنراد  لوبق  ود  ره  ار  عیب  ینعی  دوش  یمن  ینعم  یمـسم و  رد  فـالتخا  بجوم  تسا و  یجراـخ  قادـصم  رد  فـالتخا 
دنک یم  لایخ  فرع  هکنیا  رد  ار  فرع  عرش  تسا  هدرک  هئطخت  دناد و  یم  عیب  فرع  تسین و  عیب  دیوگ  یم  عرش  یجراخ  قادصم 

عیب زاب  دشابن  طرش  نالف  رگا 
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فالتخا نیا  هریغ و  فرص و  عیب  رد  ضبق  طرش  لثم  تسین  حیحص  طرش  نالف  نودب  الثم  عیب  نیا  هک  هدومرف  عرش  تسا و  حیحص 
يرگید تسا و  لوب  ییوگ  یم  امـش  ار  یجراخ  عیام  هکنآ  لثم  تسا  دوجوم  ءالقع  نیب  دـیآ و  یم  تامومع  مامت  رد  قیداصم  رد 

هکنیا امک  تسین  یعازن  رکسم  لوب و  ندوب  سجن  لصا  رد  هکنآ  اب  تسا  رکنم  يرگید  تسا و  رکـسم  ءیـش  نالف  ای  تسا و  رکنم 
مهفاف بلطم  نیاب  تسین  صتخم 

سکعلاب ببسم و  رب  ببس  قالطاب  کسمت  رد 

يارب زا  تسا  هدـش  عضو  عیب  لثم  هکنیا  رب  انب  یتح  میئامنب  تالماعم  هلدا  تاقالطا  هب  کسمت  اـم  تسا  نکمم  هکنیا  رب  یفخی  ـال  و 
زا دوقعلاـب  اوفوا  عیبلا و  هّللا  لـحا  هلدا  رهاـظ  دوش و  یم  بابـسا  نآ  ببـسم  هک  دوش  یم  ادـیپ  تیرتشا  تعب و  زا  هک  يا  هجیتـن  نآ 
زا دعب  تیرتشا  تعب و  لثم  بابسا  افرع و  دراد  یماود  اقب و  هک  تسا  تاببسم  رد  روهظ  تالماعم  رب  تسا  لاد  هک  يرابخا  تایآ و 

ببس و نامه  دوش  یم  هدیمان  عیب  فرع  دزن  هک  یببسم  یببـس و  رهب  دناسر  یم  عیبلا  هّللا  لحا  قالطا  دنوش و  یم  مودعم  ناشدوجو 
تباث ببسم  ببس و  قالطا  هب  دنک و  نایب  سدقم  عراش  دیاب  دوب  ربتعم  رگا  صاخ  ببسب  صیـصخت  تسه و  مه  عرـش  دزن  ببـسم 

یم تاقالطاب  کسمت  طئارـش  ازجا و  ضعب  رد  کش  تسا و  عیب  مه  سدـقم  عراـش  دزن  تسا  عیب  فرع  دزن  ار  هچره  هک  مینک  یم 
رخآ نودـب  امهدـحا  ءاضما  تسین  نکمم  سکعلاب و  تسا و  ءاضما  ببـس  ءاضما  هکنآ  لصاح  رگید و  تاـقالطا  ریاـس  لـثم  مینک 

دنـشاب هدـش  عضو  تالماعم  یماسا  رگا  هکنآ  اما  دـنمان و  یم  زیچ  کی  مه  افرع  هکلب  ءاـشنا  زا  أـشنم  كاـکفنا  تسین  لوقعم  نوچ 
ود ره  ببسم  ببـس و  هکنوچ  تسین  حیحـص  مهنآ  مودعم  ای  دنتـسه  دوجوم  ای  هکنوچ  دنتـسین  داسف  تحـص و  لباق  تاببـسم  يارب 

هغیص ای  تسا  حیحص  الثم  هیبرع  هغیص  میئوگب  تسا  حیحص  هک  نانچمه  دشاب  ببسم  رد  هطـساولا  عم  ول  دنـشاب و  یم  فلکم  لعف 
تسا دساف  یسراف 
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عیب هک  ببـسم  سفن  سپ  تسا  دـساف  یبص  عیب  تسا و  حیحـص  غلاب  لقاع  زا  هدـش  رداص  هک  یعیب  میئوگب  تسا  حیحـص  ناـنچمه 
تـسا حیحـص  تسا  تاببـسم  يارب  یماـسا  عضو  هکنآ  رب  اـنب  یتح  تاـقالطاب  کـسمت  سپ  دـش  داـسف  تحـص و  هب  فصتم  دـشاب 
يرگید ریغ  مادکره  أشنم  اذک  هریغ و  یکرت و  اذـک  تسا و  یبرع  هغیـص  ریغ  یـسراف  هغیـص  الثم  هفلتخم  بابـسا  نیابت  اب  صخالاب 

رب انب  اما  هریغ و  قالط و  حاکن و  لـثم  دوشب  دـییقت  هکنآ  ـالا  دوش  یم  تاببـسم  بابـسا و  ماـمت  لـماش  هّللا  لـحا  قـالطا  سپ  تسا 
نآ زا  يزیچ  یئاشنا  تعب  هک  تسنآ  نآ  نایب  تسا  حـضاو  رایـسب  تاقالطاب  کسمت  سپ  دنـشاب  زیچ  کی  أشنم  ءاشنا و  هک  قیقحت 

دوجوم ای  تادوجوم  هکنوچ  هدش  دوجوم  ظفل  نآ  زا  عیب  هدش و  ظفل  نآ  زا  عیب  يانعم  داجیا  دنیوگ  یم  روهـشم  هک  هدـشن  دوجوم 
هریغ و دوش و  یم  داجیا  تیربک  زا  هک  شتآ  لثم  دـنوش - یم  دوجوم  هیجراخ  تادوجوم  يرابتعا  دوجوم  ای  دنـشاب و  یم  یجراخ 

دوخ نهذ  رد  ملکتم  ار  عیب  يانعم  رابتعا  لثم  دـیامن  یم  رابتعا  دوخ  سفن  رد  هک  تسا  یناـسفن  راـبتعا  نآ  هیراـبتعا  تادوجوم  اـما 
نآ وا  هدارا  رابتعا و  درجمب  ملکتم  نهذ  رد  تسا  یناسفن  رابتعا  عیب  ینعم  هکنآ  لصاح  تسا و  رابتعا  نآ  رهظم  تعب  ظـفل  هدومن و 

أـشنم ءاشنا و  يانعم  سپ  دراد  نآرب  تلالد  هک  تسا  یئاه  هغیـص  ریاـس  تعب و  ظـفل  نآ  رهظم  دوش و  یم  داـجیا  وا  نهذ  رد  ینعم 
سپ لعف  هراشا و  تباتک و  هب  ای  دـشاب و  یم  نآب  ابلاغ  هک  ظفلب  نآ  راهظا  نآ و  زاربا  یناسفن و  رابتعا  سفن  زیچ  ود  زا  دـش  بکرم 

نودب اهنت  دصق  درجم  ببسم و  ای  ببس  يارب  دنا  هدش  عضو  تادابع  یماسا  ایآ  میئوگب  ام  هک  تسین  نیب  رد  یببسم  ببـس و  الـصا 
ای یناسفن  رابتعا  دنـشاب  مه  اب  دـیاب  ود  ره  هکلب  تسین  ءاـشنا  مه  دـصق  نودـب  تعب  لـثم  رهظم  هکنآ  اـمک  تسین  عیب  ءاـشنا و  رهظم 

قالطا رب  انب  اهنآ  در  تالاکشا و  اجنیا  ات  هریغ  تباتک و  زا  یظفل  ریغ  ای  یظفل  رهظم 
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کشلا دنع  اهقالطاب  کسمتلا  حصی  یک ال  تادابعلا  ظافلاک  اهلامجا  بجوی  هحیحـصلل ال  یماسا  تالماعملا  ظافلا  نوک  نا  یناثلا 
.اعرش اهریثأت  یف  ءیش  رابتعا  یف 

هریثأت یف  ربتعی  مل  فرعلا و  دـنع  رثؤملا  وه  عراشلا  دـنع  رثؤملا  نا  یلع  لزنی  نایبلا  ماـقم  یف  اـقوسم  ناـک  ول  اـهقالطا  نـال  كاذ  و 
.مهنم ّهنإ  ثیح  هریغ  مالک  قالطا  هیلع  لزنی  امک  مهدنع  هیف  ربتعا  ام  ریغ  هدنع 

.اضیا هدنع  هرابتعا  مدع  ناب  بصنی  مل  ثیح  هیلع و  هنیرقلا  بصن  نایبلا و  هیلع  ناک  هرابتعا  یف  کش  ام  هریثأت  یف  ربتعا  ول  و 

نوک یلا  مهباهذ  عم  تالماعملا  باوبا  یف  قالطالاب  نوکسمتی  اذل  و 

******

: حرش * 

لوق رب  انب  یتح  تسین  نآرب  یلاکـشا  سپ  تشذـگ  تادابع  یحیحـص  رد  هکنآ  امک  یلاح  یماقم و  قـالطا  اـما  دـشاب و  یم  یظفل 
فنصم

دوش یمن  لامجا  بجوم  حیحص  رد  تالماعم  ظافلا  عضو 

لامجا بجوم  حیحـص  يارب  عضو  نیا  هحیحـص و  يارب  دنا  هدش  عضو  تالماعم  ظافلا  هک  تسنیا  روما  نآ  زا  مود  خـلا  یناثلا  : هلوق
وا ایآ  هک  یئیـش  رابتعا  رد  مینک  یم  کش  هک  یعقوم  رد  مینک  میناوتن  قالطاب  کسمت  ام  هک  تاداـبع  ظاـفلا  لـثم  دوش  یمن  مـالک 

دشاب هتفگن  يزیچ  عراش  دشاب و  هدوب  نایب  ماقم  رد  رگا  مالک  ندراذگ  قلطم  هک  تسنآ  تهجب  بلطم  نیا  هن و  ای  اعرـش  دراد  ریثأت 
وا هدرکن  ءاـضما  مه  عراـش  تسین  رثؤم  فرع  دزن  رد  هک  هچره  دراد و  لوبق  مه  عراـش  دراد  لوبق  فرع  هک  هچره  دوش  یم  مولعم 

.ار

یقاب هک  ار  هچره  ام  دـیوگب  ار  قلطم  ظفل  فرع  لها  زا  رفن  کی  رگا  هکنیا  لثم  ینعی  خـلا  هریغ  مـالک  قـالطا  هیلع  لزنی  اـمک  : هلوق
هکنوچ دراد و  لوبق  تسا و  فرع  زا  عراش  نوچ  مینک  یم  نآرب  لمح  میمهف و  یم  عراش  مالک  زا  ار  ینعم  نامه  دنمهف  یم  فرع 

هدوب نایب  ماقم  رد  عراش 
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.هرابتعا مدع  یف  اهقالطاب  کسمتلل  لاجم  الف  افرع  اهیف  ءیش  رابتعا  یف  کش  معن ال  حیحصلل  هعوضوم  اهظافلا 

.ادیج لمأتف  هنودب  رثالا  مدع  هلاصال  هرابتعا  نم  دب  لب ال 

******

: حرش * 

املع اذـل  دراد و  لوبق  تسا  نیعم  فرع  دزن  رد  هک  ار  هچنآ  هک  میمهف  یم  تسا  هدوـمنن  مه  يا  هنیرق  بصن  هدرکن و  ناـیب  تسا و 
حیحص يارب  دنا  هدش  عضو  تالماعم  رد  ظافلا  هکنیا  هب  دنا  هتفر  هکنیا  اب  تالماعم  باوبا  رد  دنا  هدومن  قالطا  هب  کسمت 

دوش یم  یعرش  يانعم  رد  کش  افرع  عیب  يانعم  رد  کش 

مینک قالطاب  کسمت  میناوت  یمن  اجنیا  رد  هن  ای  تسا  ربتعم  فرع  دزن  ءیش  نیا  هکنیا  رد  مینک  کش  رگا  هلب  خلا  کش  ول  معن  : هلوق
نودب هب  رومام  مینک  کش  رگا  نوچ  ار  ءیش  نیا  مینادب  ربتعم  عقوم  نیا  رد  میدبال  هک  هب  رومأم  هن  میراد  یمـسم  رد  کش  هکنوچ 

تارـشح هک  مینک  کش  هکنیا  لثم  ار  وا  مینادب  ربتعم  میدبال  سپ  تسین  رثؤم  وا  نودـب  هک  تسنیا  لصا  هن  ای  تسا  رثؤم  ءیـش  نیا 
ای فرع  دزن  تسا  لام  الصا  هک  میراد  کش  ار  تارشح  تسا و  ربتعم  تیلام  عیب  رد  هکنوچ  هن  ای  افرع  تسا  حیحص  اهنآ  هب  عیب  ایآ 
رد کش  هکنوچ  میئامنب  قالطاب  کسمت  میناوت  یمن  اجنیا  هک  تسا  لطاب  عیب  هک  دناسر  یم  لاقتنا  لقنلا و  مدـع  هلاصا  اجنیا  رد  هن 

هکنآ رب  انب  تراهط  لثم  تسا  طیسب  ای  نآ  يامسم  هب و  رومأم  عوضوم  هکنآ  رب  دنامن  یفخم  وا  تایـصوصخ  رد  هن  میراد  عیب  لصا 
دهاوخ نآ  لیـصفت  هک  تسا  یمدـع  ای  يدوجو  ءایـشا  زا  بکرم  مکح  عوضوم  هکنآ  ای  هالـص و  رد  دـشاب  هب  رومأم  تراهط  سفن 

.دمآ

دشاب یم  یمدع  يدوجو و  طئارش  ءازجا و  زا  بکرم  عوضوم 

تسا و هب  رومأم  رد  لخاد  هک  نیا  لوا  تسا  مسق  ود  رب  هب  رومأم  رد  یمدـع  ای  يدوجو  یئیـش  ندوب  لیخد  موس  خـلا  - ثلاـثلا : هلوق
نیا هک  دور  یم  بکرم  هب  رومأم  يور  دوش  یم  رداص  هک  رما  تسا و  هدش  لیکشت  وا  ریغ  وا و  زا  هب  رومأم 
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رمألل اقلعتم  هتلمج  لعج  هریغ و  نم  هنم و  فلتأی  امیف  الخاد  نوکی  ناب  هرات  هب  روماملا  یف  یمدع  وا  يدوجو  ءیش  لخد  نا  ثلاثلا 
.هنع اجراخ  نوکی  ناب  يرخا  هماوق و  یف  الخاد  هل و  ءزج  نوکیف 

نم نوکیف  رمالل  اقلعتم  هل  انراقم  وا  هب  اقوحلم  وا  اقوبسم  ءیش  ذخا  اذا  امک  هنودب  هیف  ذوخأملا  هیـصوصخلا  لصحی  امم ال  ناک  هنکل 
.هتاموقم هتامدقم ال 

هصیقن و وا  هیزم  هببـسب  هل  لصحی  امبر  هناونع و  هب  صخـشتملا  یلع  قدـصی  ثیحب  هب  رومأملا  هب  صخـشتی  امم  نوکی  ناـب  هثلاـث  و 
.هیطرشلا وحنب  يرخا  هیرطشلا و  وحنب  اروط  اضیا  هیف  اذه  لخد 

******

: حرش * 

ءازجا زامن و  ناکرا  الثم  تسا  هب  رومأم  یلـصا  ياه  هیاپ  ماوق و  رد  لخاد  تسا و  هب  رومأم  ءزج  هدـش  هب  رومأم  رد  لخاد  هک  یئیش 
ای يدوجو  ءیـش  نآ  هکنیا  مود  هریغ  جـح و  رد  كورت  ای  زامن و  رد  كورت  لثم  یمدـع  هک  يدوجو  ای  دـشاب  یمدـع  ءزج  هچ  نآ 

نیا تسا  هب  رومأم  طرـش  هک  دوش  یمن  لصاح  وا  نودـب  هب  رومأم  نکل  تسوا و  زا  جراخ  هکلب  هب  رومأـم  رد  تسین  لـخاد  یمدـع 
موص زا  لبق  هک  هضاحتسم  نز  موص  رد  لسغ  لثم  تسوا  اب  نراقم  ای  هب و  رومأم  زا  دعب  ای  تسا و  هب  رومأم  زا  لبق  ای  یجراخ  ءیش 

تسه و یـضعب  رد  فالتخا  هچرگا  دیامنب  دـیاب  زور  رد  هک  نراقم  یلبق و  موص  يارب  هیلیل  لاسغا  لثم  موص  زا  دـعب  ای  دـنکب  دـیاب 
موقم همدقم و  نیب  قرف  دنتـسه و  ءزج  دنتـسه و  لخاد  تاموقم  نوچ  تاموقم  زا  هن  تسا  هب  رومأم  تامدقم  زا  یجراخ  ءیـش  نیا 

هتفر همدقم  يور  عبتلاب  دعب  هتفر و  دشاب  هب  رومأم  هک  موقم  يور  رما  لوا  ینعی  یلـصا  هن  تسا  یعبت  همدـقم  يور  رب  رما  هک  تسنیا 
یلقع ءزج  دراد و  یلقع  دییقت  طرـش  هک  تسنآ  طرـش  ءزج و  نیب  قرف  اضیا  اعرـش و  دشاب  بجاو  بجاو  همدـقم  هکنآ  رب  انب  تسا 

طرش دوخ  سفن  هب و  رومأم  يارب  دراد 
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.هلاحم هداسفل ال  ابجوم  هتیهام  هب و  رومأملا  هقیقح  یف  نیوحنلا  دحاب  لخد  هل  امب  لالخالا  نوکیف 

.ارطش وا  ناک  اطرش  اقلطم  هققحت  هصخشت و  یف  لخدلا  هل  ام  فالخب 

تناک لب  هیزملا  کلتل  هبجوم  ریغ  يرخا  هیـصوصخب  هیهاملا  ققحت  عم  هیـصوصخلا  کـلتب  ـالالخا  ـالا  هب  لـالخالا  نوکی  ـال  ثیح 
.مامحلا یف  هالصلاک  هیلا  انرشا  امک  اهناصقنل  هبجوم 

******

: حرش * 

هیدرف تایصوصخ  زا  هکلب  تسا  تقیقح  موقم  هن  تسا و  همدقم  هن  یمدع  ای  يدوجو  ءیش  نآ  هکنیا  موس  تسا  جراخ  هب  رومأم  زا 
هب رومأم  دوشب و  مه  جراخ  تسا  نکمم  دوشب  لـخاد  تسا  نکمم  هک  ءیـش  نیا  هطـساو  هب  ینعی  تسا  هب  رومأـم  صخـشت  تسا و 

دوش یم  هک  یناکم  راهچ  نآ  رد  زامن  لثم  دوشب  مه  هب  رومأم  ءزج  تسا  نکمم  صخـشتم  ءیـش  نیا  هک  دـهد  یم  ناـصقن  هیزم و 
رب انب  تسا  هداد  یتلیضف  هیزم و  مه  ار  هالـص  هدش و  هولـص  ءزج  مینک  یم  هفاضا  هک  یتعکر  ود  نآ  هک  دناوخب  مامت  ار  رـصق  هالص 

تلیضف هیزم و  طرش  ندناوخ  تعامج  اب  هک  زامن  لثم  دوش  یم  طرش  صخـشت  ءیـش  نآ  ای  رثکا و  لقا و  نیب  یعرـش  رییخت  ناکما 
.تسا زامن 

عوضوم قدص  رد  طیارش  ءازجا و  ندوب  لیخد 

رگا دنـشاب  جراخ  ای  لخاد  یمدع  ای  يدوجو  یئیـش  دـشاب  هب  رومأم  طرـش  ای  ءزج  هک  يزیچ  نآ  ینعی  خـلا  هب  لالخالا  نوکیف  : هلوق
هب رومأم  تیهاـم  میدومن  لـالخا  صخـشت  یئیـش  ینعی  موس  مسقب  رگا  هک  یلاـحرد  تسا  دـساف  هب  رومأـم  میدومن  اـهنآ  هب  لـالخا 

تلیـضف رد  ناصقن  هک  مامح  رد  هالـص  لثم  وا  هب  میدومن  هراشا  هکنیا  امک  تسا  هدـش  وا  رد  یناصقن  اـی  هیزم و  یلو  تسا  دوجوم 
.تسا زامن 

امامت راثآ  هکنوچ  دشاب  یم  ریبعت  رد  هحماسم  لوق  نیا  فنصم  لوق  رب  انب  طرـش  ای  دوش  ءزج  ای  یمدع  ءیـش  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
مودعم هن  تسا  دوجوم  یئیش  يارب 
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هل لب  هصخـشت  هیـصوصخ و  یف  هتقیقح و ال  یف  اطرـش  ارطـش و ال  الـصا ال  لخد  الب  هیف  هیلا  بدـنی  امم  ءیّـشلا  نوکی  امبر  ّهنإ  مث 
.هئانثا یف  عقو  اذا  الا  ابولطم  نوکی  ثیحب ال  هتیبولطم  یف  افرظ  لخد 

لالخالل ابجوم  هب  لالخالا  نوکی  الف  هدعب  وا  امهدحا  لبق  کلذک  ابولطم  ناک  اذا  امک  بحتسم  وا  بجاو  یف  ایسفن  ابولطم  نوکیف 
.الصا هیصوصخ  اصخشت و  هیهام و ال  هب 

تادابعلا یف  هیلا  بدن  ام  لخد  مدع  یف  ههبش  الف  هلک  اذه  تفرع  اذا 

******

: حرش * 

.تسا ینعم  نیمهب  تسا  تلع  ءازجا  زا  هک  عنام  مدع  هکنآ  امک  تسا  رضم  نآ  دوجو  ینعی 

بحتسم رد  ای  بجاو  رد  ءایشا  ضعب  بابحتسا 

چیه وا  مکح و  يامـسم  مکح و  عوضوم  نآ  رد  نآ  ندروآ  تسا  بحتـسم  هک  تسه  ءایـشا  زا  یـضعب  هکنیا  زا  دـعب  خـلا  مث  : هلوق
هک تسا  یئیـش  نیا  هکلب  تقیقح  دارفا  ینعی  تیهام  نآ  تیـصوصخ  رد  هن  اءزج و  هن  اطرـش  هن  تسین  تیهام  تقیقح و  رد  لـیخد 

تسا یسفن  بولطم  ءیش  نیا  دوشب  عقاو  هب  رومأم  ءانثا  رد  هک  ینامز  الا  بولطم  دشاب  یمن  هک  یثیح  هب  تسا  هب  رومأم  رد  وا  ياج 
تسین و زامن  یمـسم  دارفا  ای  تقیقح  رد  لیخد  چیه  یلو  تسا  بحتـسم  زامن  رد  هک  تونق  لثم  تسا  سفن  بحتـسم  ای  بجاو  رد 

هجح يذ  ههد  زا  ریغ  رد  هک  هّللا  الا  هلا  لثم ال  اه  نیا  زا  دعب  ای  دشاب  بولطم  بحتـسم  ای  بجاو  نیا  زا  لبق  تسا  نکمم  ءیـش  نیا 
تقیقح هب  لالخا  بجوم  هن  ینعی  وا  صخشت  هن  هب و  رومأمب  لالخا  بجوم  ءیش  نیا  هب  لالخا  دشاب  یمن  سپ  تسا  بحتـسم  مه 

.وا دارفاب  لالخا  بجوم  هن  دوش و  یم  وا 

تسا یحیحص  عوضوم  رد  لیخد  هک  یتایصوصخ  رد 

بحتسم ءیش  نیا  تسین  لیخد  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبش  سپ  امامت  ار  بلاطم  نیا  یتخانـش  هک  ینامز  خلا  هلک  اذه  تفرع  اذا  : هلوق
مکح عوضوم  رد  شفرظ  تسا و  بحتسم  هک  هچنآ  تسین  لیخد  ینعی  اهنآ  هیمست  رد  هیسفن  تادابع  رد 

ص:118

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


.اقلطم اهصخشت  یف  لخد  هل  ام  یف  اذک  اهیماساب و  هیمستلا  یف  ایسفن 

لخدلا هل  ام  لخد  یلا  - باهذلا عم  اهب  هتیمست  یف  لخدلا  مدع  یلا  اضیا  باهذلا  نکمیف  اهتیهام  لصا  یف  اطرـش  لخدلا  هل  ام  اما  و 
طرشلاب لالخالا  نود  اهب  الخم  ءزجلاب  لالخالا  نوکیف  اهیف  ءزج 

.اهیف امهرابتعا  حیحصلا  نا  تفرع  کنکل 

.دحاولا ظفلل  رثکا  وا  نیینعم  یلا  هبسنلاب  بلسلا  هحص  مدع  ردابتلا و  لقنلل و  كارتشالا  عوقو  قحلا  رشعی  داحلا 

******

: حرش * 

یمـسم رد  لیخد  مه  دـنک  یم  ادـیپ  یناصقن  ای  هیزم  هب  رومأم  دارفا  صخـشت و  میتفگ  اهنآ  هطـساو  هب  هک  یئایـشا  نینچمه  تسا و 
رد لیخد  مه  اهنآ  میئوگب  هک  تسا  نکمم  تیهام  لصا  رد  نآ  اطرش  تسا  لیخد  هک  هچنآ  طرـش و  هچ  دنـشاب و  ءزج  هچ  دنتـسین 

هکنیا اب  تسا  هالص  مه  طرش  نودب  هالص  تسین و  هالص  یمسم  رد  لیخد  هراهط  لثم  هالص  طئارش  ینعی  دنتـسین  یمـسم  هیمـست و 
لالخا نودـب  تسا  تیهاـم  هب  لـالخا  ءزج  نیاـب  لـالخا  سپ  هیمـست  رد  یمـسم  رد  تسا  ءزج  هک  يزیچ  نآ  تسا  لـیخد  میئوگب 

نکل الثم  تفگ  هالـص  وا  هب  تسا  حیحـص  دوش و  یمن  لالخا  هیمـست  دوشب  لالخا  هک  تراهط  لثم  طرـش  هطـساو  هب  ینعی  طرـشب 
دنامن یفخم  تسین  قداص  یمسم  اهنآ  نودب  دنشاب و  دیاب  ود  ره  یمسم و  رد  تسا  ربتعم  ءزج  طرش و  هک  تسنیا  قح  هک  یتخانش 
ناکرا ریغ  ءازجا  زا  یـضعب  طئارـش و  میئوگب  تسا  نکمم  دنا  هدـش  عضو  معا  يارب  یماسا  هک  دوب  نآ  قح  هکنآ  امک  اهیمعا  رب  انب 
بجوم هک  تادابع  رد  یهن  نآرب  هوالع  دنشاب  دیاب  هک  طئارش  ءازجا و  اهیحیحص  رب  انب  اما  تسا و  حیحص  هیمـست  مه  زاب  دشابن  هک 

دنک یم  دض  زا  یهن  ءیش  هب  رما  هکنآ  رب  انب  يرگید  مها  ای  دشاب  یهن  رگا  هکنوچ  دشاب  دیابن  هالـص  رد  يرگید  مها  ای  تسا  داسف 
دشاب و ام  رظنب  هک  یتالص  هن  دشاب  یم  عراش  دزن  هک  تسا  یتالص  نآ  حیحص  هالص  نوچ  تسا  لطاب  هالص  و 
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عنم هحضاولا و  نئارقلا  یلع  لاکتالا  ناکمال  وا  لالخالا  عنمل  نئارقلا  ءافخل  عضولا  نم  دوصقملا  مهفتلاب  هلالخال  ضعب  هلاحا  نا  و 
.همکحلاب الخم  هنوک 

******

: حرش * 

هتشادن مه  یهن  هالص  لثم  رد  دیاب  سپ  ام  رظنب  حیحص  هن  تسا  ربتعم  عراش  دزن  حیحص  ارهق  میدش  یحیحـص  ام  رگا  هکنآ  لصاح 
.یفخی امک ال  دشاب 

نآ عوضوم  نییعت  تسا و  كارتشا  رد  مهدزای : رما 

هراشا

یفخم دشاب و  یم  كارتشا  تباب  رد  روما  زا  نیمهدزای  تسه  روما  دـنچ  رب  همدـقم  هک  میتفگ  باتک  لوا  رد  خـلا  رـشعی  داحلا  : هلوق
کی هک  هریغ  رجش و  رجح و  لثم  دنراد  دایز  دارفا  هک  سانجا  ءامـسا  لثم  يونعم  كارتشا  لوا  تسا  مسق  ود  رب  كارتشا  هک  دنامن 
هتـشاد ینعم  کی  زا  رتدایز  ای  ود  هک  دـنیوگ  یم  ار  یظفل  وا  یظفل و  كارتشا  مود  تسا  يونعم  كرتشم  اه  نیا  لـثم  دـنراد  عضو 

رد ام  دارم  هک  دراد  ینعم  داتفه  بیرق  هک  نیع  ظفل  ای  دنراد  عضو  نارازه  هک  هریغ  نیسح و  نسح و  لثم  هیصخش  مالعا  لثم  دشاب 
ماع نینچمه  ملاع و  لک  مرکا  لثم  دوش  یمن  لماش  ار  یقارغتـسا  ماع  ینعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتـسا  تسا و  یظفل  كارتشا  اـجنیا 

مامت يور  هک  يرما  لـثم  دوش  یم  عوضوم  ءزج  نآ  ءازجا  تسا و  هتفر  اـهنآ  ءازجا  و  اـهنآ ؟؟؟ يور  هدارا  کـی  همه  هک  یعومجم 
کی هک  زاـجم  مومع  نینچمه  تسین و  اـم  عازن  لـحم  مهنآ  همکح  تامدـقم  اـی  یلومـش  قلطم  نینچمه  تسا و  هتفر  هالـص  ءازجا 

رد هک  دوش  یم  رکذ  هک  تسا  یمـسق  نامه  عازن  لحم  هکلب  تسین  ام  عازن  لحم  مهنآ  زاجم  مه  دوشب و  تقیقح  لماش  هک  یئاـنعم 
تـسا عقاو  هک  تسنیا  قـح  هتفگ  هک  تسنیا  دـشاب  هیاـفک  بحاـص  دارم  کـی  هدرک  ناـیب  فنـصم  هک  تسه  لوـق  دـنچ  تباـب  نیا 

ار تالامعتـسا  طقف  تاغل  هک  تسنیا  لقن  زا  باوج  هک  دـشاب  تاغل  نامه  هک  لقن  لّوا  لـیلد  دـنچ  هب  اـهاج  زا  یـضعب  رد  كارتشا 
دننک یمن  تباث  ار  زاجم  تقیقح و  دننک و  یم  نایب 
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.لاحمب سیل  نآرقلا  یف  كرتشملا  لامعتسالا  نا  امک  انایحا  لامجالاب  ضرغلا  قلعتل  ایناث 

.اهیلع لاکتالا  ول ال  لاقملا  یف  لامجالا  نئارقلا و  یلع  لاکتالا  عم  لئاط  الب  لیوطتلا  موزل  لجال  مهوت  امک 

.یفخی امک ال  هنأش  لج  یلاعت  همالکب  قئال  ریغ  امهالک  و 

یلاعت همالکب  قئال  ریغ  لامجالا  نوک  عنم  رخآ و  ضرغل  هب  یتا  لاقم  وا  لاح  یلع  لاکتالا  ناک  ام  یف  لیوطتلا  موزل  مدـعل  کلذ  و 
.ضرغلا هب  قلعتی  امم  هنوک  عم 

.همالک یف  ههبتشملا  عقو  امل  الا  و 

 . ٌتاِهباشَتُم ُرَخُأ  ِباتِْکلا َو  ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکْحُم  ٌتایآ  ُْهِنم  هّللا  لاق  هیف  هعوقوب  میرکلا  باتک  یف  ربخا  دق  و 

******

: حرش * 

نیع ظفل  الثم  دراد  هک  یناعم  زا  ظفل  بلـس  هحـص  مدـع  موس  لیلد  میراد  كارتشا  ردابتب  هک  تسا  ردابت  باتک  بحاص  مود  لیلد 
رب نیع  ظفل  بلـس  هحـص  مدـع  نیا  بهذ  نیع  هیراج و  نیعب  سیل  میئوگب  تسین  حیحـص  بهذ  نیع  هیراـج و  نیع  مییوگ  یم  هک 

لوق نیا  هک  ار  یظفل  كارتشا  نیا  دـنا  هتـسناد  لاحم  یـضعب  هچرگا  ار  نیع  ظفل  كارتشا  دـنک  یم  تابثا  رتدایز  ای  بهذ  هیراج و 
مهفت میهفت و  ینعم  رب  ظفل  عضو  زا  دوصقم  نوچ  دنیوگ  یم  هک  تسنیا  كارتشا  تسا  لاحم  دـنیوگ  یم  هک  اهنآ  لیلد  تسا  مود 

.تسا لاحم  كارتشا  سپ  دشاب  یفخم  تسا  نکمم  نآ  هنیرق  تسا و 

هنیرق رب  دشاب  هدرک  لاکتا  عضاو  تسا  نکمم  نوچ  دوش  یمن  لالخا  هک  الوا  هدش  هداد  اه  نیا  باوج  یلو  خـلا  لالخالا  عنمل  : هلوق
نوچ دـش  هدروآ  لمجم  هصوصخب  اهاج  زا  یـضعب  رد  هکنوچ  دوش  یمن  لالخا  هک  هدـش  هداد  اهنآ  يرگید  باوج  زاـب  هحـضاو و 

رد كرتشم  ظفل  لامعتـسا  دـنیوگ  یم  هک  هدـمآ  كرتشم  ظفل  نیا  يارب  ار  یموس  لوق  هکنیا  امک  دراد  ندروآ  لـمجم  رب  یـضرغ 
لیلد دشاب و  یم  لاحم  نآرق 
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.تابکرملا ظافلا  یهانت  یناعملا و  یهانت  مدع  لجال  تاغللا  یف  كارتشالا  عوقو  بوجو  مهوت  امبر  و 

.هیهانتملا ریغلا  عاضوالا  هئاعدتسال  یناعملا  هذه  یف  كارتشالا  عانتما  حوضول  دساف  وهف  اهیف  كارتشالا  نم  دب  الف 

یهانت یلا  افاضم  هانتم  رادقم  یف  الا  يدجی  دکی  مل  ملس  ول  و 

******

: حرش * 

دوش یم  ینالوط  مالک  دـشاب  هنیرق  اب  رگا  دوش و  یم  مالک  لامجا  بجوم  دـنرواین  هنیرق  كرتشم  ظـفل  رد  رگا  هتفگ  هک  تسنآ  وا 
یمن لوط  مالک  الوا  هکنیا  رب  هدش  هداد  مه  اه  نیا  باوج  یلو  تسا  قئال  ریغ  یلاعت  يادـخ  تباب  رد  اه  نیا  ود  ره  هدـئاف و  نودـب 
مالک لوط  بجوم  هک  تسین  مه  مـالک  رد  تسا و  دوجوم  هیلاـح  هنیرق  نوچ  دـشاب  هدومن  هیلاـح  هنیرق  رب  لاـکتا  عضاو  رگا  دـشک 

مه يرگید  يانعم  وا  زا  هیانک  هب  مه  تسا و  دارم  شدوخ  یلـصا  ینعم  مه  هداعتـسا  لثم  هیلاقم  هنیرق  رب  دـشاب  هدرک  لاکتا  ای  دوشب 
هک دوش  یم  هدـیمهف  هیانک  هب  یلو  تسا  دایز  وا  ياهرتسکاخ  دـیز  هک  تسنآ  وا  یلـصا  ینعم  دامرلا  ریثک  دـیز  ـالثم  دوش  یم  ادـیپ 

مالک لامجا  بجوم  دنرواین  ار  كرتشم  ظفل  هنیرق  رگا  دـنیوگ  یم  هکنیا  رب  هدـش  هداد  رگید  باوج  دراد و  تواخـس  دوج و  دـیز 
رد دـشاب  هدـمآ  هباشتم  تاملک  نآرق  رد  دـیابن  الا  تسا و  ضرغ  مالک  لاـمجا  اـهاج  زا  یـضعب  رد  هک  هدـش  هداد  باوج  دوش  یم 

ُرَخُأ ِباتِْکلا َو  ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکْحُم  ٌتایآ  ُْهنِم  هیآ  لثم  دراد  دوجو  ههباشتم  تاملک  نآرق  رد  هک  دهد  یم  ربخ  یلاعت  يادخ  هک  یلاح 
ٌتاِهباشَتُم

تسا یظفل  كارتشا  ناکما  نایب  رد 

یهانتم ریغ  یناعم  هکنوچ  تاغل  رد  كرتشم  ظـفل  عوقو  تسا  بجاو  دـنا  هتفگ  هک  تسنآ  یظفل  كرتشم  تباـب  رد  مراـهچ  لوق  و 
دشاب و هتشاد  ینعم  دنچ  دیاب  یظفل  ره  دبال  سپ  تسا  یهانتم  دراد و  هرامش  هبکرم  ظافلا  دشاب و  یم  رامـش  یب  یناعم  ینعی  تسا 

تسا دساف  فرح  نیا  دوش و  یمن  یناعم  اب  قباطم  ظافلا  الا  دشاب و  كارتشا 
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مه نیا  شدوخ و  لـثم  ار  هیهاـنتم  ریغ  ياهعـضو  دراد  ءاعدتـسا  هیهاـنتم  ریغ  یناـعم  هکنیا  رب  هدـش  هداد  مه  اـه  نیا  باوج  هکنوچ 
ظافلا هکنآ  لصاح  یهانتم و  هزادـنا  هب  رگم  درادـن  هدـئاف  ار  هیهاـنتم  ریغ  یناـعم  اـم  میدـش  میلـست  رگا  هکنیا  رگید  تسا و  لاـحم 

تایئزج و هچرگا  دنتـسه و  یهانتم  هیلک  یناعم  هکنیا  هب  افاضم  دوش  یم  عضو  میراد  جایتحا  هک  هیهانتم  یناعم  هزادـنا  هب  ار  هیهانتم 
دش عضو  تایلک  يارب  ظافلا  هک  یتقو  تایلک و  يارب  مینک  یم  عضو  ار  ظافلا  ام  عقوم  نیا  رد  دنتسه  یهانتم  ریغ  تاملک  نیا  دارفا 

يرگید باوج  زاب  بلطم و  نیا  تسین  یفخم  هکنیا  امک  مینک  عضو  تاـیلک  نآ  دارفا  يارب  ار  یظاـفلا  هکنیا  زا  میتسه  ینغتـسم  اـم 
.مهفاف دشاب  یم  عساو  زاجم  باب  نوچ  دینک  لامعتسا  ازاجم  امش  درادن  عضو  اجره  هکنیا 

یناعم ظافلا و  یهانت  مدع  رد 

تایلک ندوب  یهانتم  یکی  دومن  اهنآ  هب  رارقا  دومن و  میلـست  ار  زیچ  ود  هک  دوش  یم  هدافتـسا  فنـصم  تاـملک  زا  هک  دـنامن  یفخم 
تـسین تسرد  تسه و  لاکـشا  ود  ره  رد  یلو  دنـشاب  یم  یهانتم  اضیا  ظافلا  هکنآ  مود  تسا  یهانتم  ریغ  اهنآ  دارفا  هچرگا  یناعم 

تـسا هدـش  رکذ  قطنم  رد  هک  سانجا  نینچمه  رما و  نکمم و  یئیـش و  موهفم  لثم  دـشاب  هماع  میهافم  زا  دارم  رگا  تایلک  لوا  اـما 
دارم رگا  اـما  دنـشاب و  یم  یهاـنتم  دنتـسه و  روصحم  اـه  نیا  هتبلا  اـه  نیا  ریغ  رهوج و  قلطم و  مسج  یماـن و  مسج  ناوـیح و  لـثم 

زا اهنآ  ءازجا  ردـم و  رجح و  رجـش و  ناویح و  ناسنا و  لثم  دـشاب  اهنآ  زا  یئ  هلزان  هبتارم  میناـسرب  ار  بلاـطم  میهاوخب  هک  تاـیلک 
دنـشاب یم  یهانتمالب  هیلک  یناعم  نیا  لاکـشا  الب  لاح  نیا  رد  اهنآ  فانـصا  صـصح و  هقرافم و  همزال و  ضراوع  لصف و  سنج و 

یلک یجراخ و  عاونا  رب  ار  اهنآ  قیبطت  یلو  رتالاب  نینچمه  تسا و  يا  هبترم  کی  مه  رـشع  دـحاو و  تسا  يا  هبترم  کی  رـشع  الثم 
لومعم هک  هفراعتم  ظافلا  دارم  رگا  هتبلا  دنتسه  یهانتم  ظافلا  هک  مود  اما  تسا و  یهانتم  ریغ  ددع  اذل  دشاب و  یم  هیاهن  ریغ  یلا 
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عم یفخی  امک ال  اهئازاب  ظفللا  عضو  نع  ینغی  اهتایلک  ءازاب  ظافلالا  عضو  نا  الا  هیهانتم  ریغ  تناک  نا  اـهتایئزج و  هیلکلا و  یناـعملا 
.مهفاف عساو  باب  زاجملا  نا 

امک دحاو  لک  هنم  داری  ناب  لالقتسالا  دارفنالا و  لیبس  یلع  ینعم  نم  رثکا  یف  ظفللا  لامعتـسا  زاوج  یف  اوفلتخا  دق  هنا  رـشع  یناثلا 
.لامعتسالا زاوج  مدع  اهرهظا  لاوقا  یلع  هیف  الا  لمعتسی  مل  اذا 

هل اناونع  اهجو و  هلعج  لب  ینعملا  هدارال  همالع  ظفللا  لعج  درجم  سیل  لامعتسالا  هقیقح  نا  هنایب  القع و  رثکالا  یف 

******

: حرش * 

دوش یمن  لامعتـسا  ول  دوش و  یم  بکرم  ظافلا  زا  هک  یتابیکرت  اما  دنتـسه و  یهانتم  اهنآ  هک  میئوگب  تسا  نکمم  ءالقع  نیب  تسا 
وا هب  رگید  فرح  کی  رگا  نینچمه  میناوخب و  فـالتخا  هب  اـی  هرـسکب  اـی  همـضب  ار  فرح  هس  ره  تسه  یفرح  هس  هک  نسح  ـالثم 

تغل تاملک  لوصا  هک  تسا  اجنیا  زا  هل  هیاهن  ام ال  یلا  دسر  یم  اذک  تسا و  هدش  هتفگ  یثالث  رد  هک  مسق  نامهب  زاب  دوشب  مضنم 
هریغ یکرت و  یمجع و  یبرع و  زا  اهنآ  فالتخا  هب  تاغل  مامت  یلو  تسا  رتمک  ای  رتدایز  يردق  ای  فرح  تشه  تسیب و  ایند  ءالقع 

ياهددع کی  هب  اه  نیا  زا  بیکرت  هکنآ  الا  هد  ات  هتفرگ  کی  زا  هک  دشاب  یم  دادعا  ریظن  نیا  دوش و  یم  بکرم  لوصا  نیمه  يور 
.دوش یم  یهانتم  ریغ 

ینعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  مهدزاود : رما 

هراشا

رد ءاملع  دنا  هدومن  فالتخا  اجنیا  رد  دشاب  یم  دحاو  ینعم  زا  رثکا  هدارا  دحاو و  ظفل  لامعتـسا  رد  مهدزاود  خلا  رـشع  یناثلا  : هلوق
يدارفنا هدارا  هک  یظفل  رد  دوش  یم  ایآ  هکنیا  هب  لالقتسا  دارفنا و  لیبس  رب  دحاو  ینعم  زا  رتدایز  هدارا  ظفل و  لامعتـسا  ندوب  زیاج 

هتفگ تباب  نیا  رد  یلاوقا  ینعم  ود  رد  میئامنب  یلالقتـسا  يدارفنا و  هدارا  ود  ظفل  ناـمه  رب  مینک  یم  ینعم  کـی  يارب  یلالقتـسا  و 
نایب اتوبث و  القع و  ینعم  کی  زا  رتدایز  رد  دحاو  ظفل  لامعتسا  تسین  زیاج  هک  تسنیا  لاوقا  رهظا  تسا  هدش 
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دحاو ینعمل  الا  کلذـک  ظفللا  لعج  نکمی  داکی  یفخی و ال  امک ال  هنـسح  هحبق و  هیلا  يرـسی  اذـل  یقلملا و  هناـک  هسفن  هجوب  لـب 
ظاحل عبتب  الا  نوکی  داکی  کلذک ال  هظاحل  نا  ثیح  رخآلا  هدارا  یف  کلذک  هظاحل  یفانی  ینعم  هدارا  یف  اذـکه  هظاحل  نا  هرورض 

لامعتـسا یف  کلذـک  هعم  رخآ  ینعم  هدارا  نکمی  فیک  هعم  نوـنعملا و  یف  ناوـنعلا  هجوـلا و  يذ  یف  هجوـلا  ءاـنف  هیف  اـیناف  ینعملا 
لاحلا اذه  یف  کلذک  هظاحل  ریغ  رخآ  ظاحلل  همازلتسا  عم  دحاو 

نینیعلا لاوحا  ظحاللا  نوکی  نا  الا  نینثالا  یف  اـیناف  نیینعمل و  اـهجو  هظاـحل  دـحاو  لامعتـسا  لاـح  یف  نکمی  داـکی  ـال  هلمجلاـب  و 
هجو الف  هعانتما  ول ال  زاجملا و  وا  هقیقحلا  وحنب  ینعم  نم  رثکا  یف  هریغ  وا  ناک  ادرفم  اقلطم  ظفللا  لامعتـسا  عانتما  کلذـب  حدـقناف 

.هتیفیقوت ینعملا و  هدحو  لاح  یف  عضولا  نوک  عنملا و  حضاو  هل  عوضوملا  یف  هدحاولا  رابتعا  ناف  هزاوج  مدعل 

******

: حرش * 

ظفل رگا  هک  تسین  ینعم  هدارا  يارب  همـالع  ظـفل  نداد  رارق  درجم  طـقف  ینعم  رد  ظـفل  لامعتـسا  تقیقح  هـک  تـسنیا  بـلطم  نـیا 
هجو و میا  هداد  رارق  ار  ظفل  نیا  هکلب  یفخی  اـمک ال  دـشاب  زیچ  دـنچ  تمـالع  یئیـش  کـی  تسا  نکمم  دـشاب  ینعم  يارب  تمـالع 

هروص کی  مه  ینعم  دوخ  ینعم و  کی  دراد و  هروص  کی  ظـفل  نوچ  تسا  ینعم  هروص  دوخ  هکلب  ینعم  نآ  يارب  ناونع  هروص و 
ءاقلا میئوگب و  ار  ینعم  هک  تسنیا  لـثم  مییوگ  یم  ار  یظفل  یتقو  تسا و  ینعم  هروص  دوخ  ینعم  يارب  ظـفل  ینعم و  کـی  دراد و 
حیبق ودب  ینعم  رگا  ینعی  ظفل  رد  ینعم  نسح  حبق و  دـنک  یم  تیارـس  هک  تسا  تهج  نیا  زا  بطاخم و  فرطب  ار  ینعم  میا  هدرک 
هدوب بوخ  وا  نوچ  یلع  ای  دیآ و  یم  شدب  ناسنا  مه  وا  مسا  زا  هدوب  دب  نوچ  دیزی  لثم  دیآ  یم  شدـب  ناسنا  مه  وا  ظفل  زا  دـشاب 

وا يارب  میدومن  هک  فیرعت  نیاب  ار  ظفل  هک  تسین  نکمم  بلطم و  نیا  تسین  یفخم  هکنانچ  دیآ  یم  ششوخ  ناسنا  مه  وا  مسا  زا 
مینکب هدارا  ود  هک  ینعم  هدارا  رد  میدومن  ار  وا  فیرعت  هک  هظحالم  نیا  اـب  هک  تسا  يرورـض  دـحاو  نآ  رد  میهدـب  رارق  ینعم  ود 

ینعم ظاحل  عبت  هب  الا  ظفل  دشاب  یمن  لبق  فیرعتب  ندومن  هظحالم  هکنوچ  يرگید  هدارا  رد  دراد  هافانم 
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.یفخی امک ال  هل  عوضوملل  عضولل و ال  ادیق  هدحولا  نکت  مل  ام  دعب  زاوجلا  مدع  یضتقی  ال 

یف هقیقحلا  وحن  یلع  زاوجلاب  لیصفتلل  هجو  الف  کلذ  نع  انلزنت  ول  مث 

******

: حرش * 

هروصلا و يذ  رد  هروص  ندوب  یناـف  وحن  ینعم  رد  تسا  یناـف  ظـفل  هک  تسنآ  ینعم  رد  ظـفل  يارب  میدوـمن  هک  فـیرعت  نیا  ینعی 
هکنیا اـب  لوا  ینعم  نآ  اـب  دـحاو  لامعتـسا  رد  میئاـمنب  مه  ار  يرگید  ینعم  هدارا  تسا  نکمم  روطچ  لاـح  نیا  اـب  نونعم  رد  ناونع 

.لاح نیا  رد  دشاب  لوا  ظاحل  ریغ  يرگید  ظاحل  دراد  همزال 

ینعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  عانتما  هجو 

یناف دـشاب و  ینعم  ود  يارب  هروص  هک  ار  ظفل  مینک  هظحالم  دـحاو  لامعتـسا  رد  تسین  نکمم  هکنیا  لصاح  خـلا و  هلمجلاب  :و  هلوق
ظفل لامعتـسا  تسا  عنتمم  هک  بلطم  نیا  هب  دوش  یم  رهاـظ  سپ  دـشاب  نینیعلا  لاوحا  ملکتم  ظـحال و  هکنیا  ـالا  دـشاب  ینعم  ود  رد 

نیا رب  رگید  ياهلیلد  دوبن  ام  عانتما  نیا  رگا  زاجم و  ای  تقیقح  وحن  هب  ینعم  کی  زا  رتدایز  رد  هریغ  ای  هینثت  ای  دشاب  درفم  هچ  اقلطم 
هب لامعتسا  نوچ  هتفگ  ینعم  ود  هدارا  ظفل و  لامعتـسا  زاوج  مدع  يارب  هدروآ  لیلد  هک  صخـش  نآ  هکنوچ  تسین  حیحـص  بلطم 

هدحو لاح  رد  عضو  هدش  هتفگ  هکنیا  ای  تسین و  هل  عوضوم  دیق  هدـحو  ینعی  تسا  هدـش  عنم  بلطم  نیا  هک  دـشاب  یم  هدـحو  دـیق 
یمن مه  نیا  هن  ـالا  مینک و  یم  لامعتـسا  تـسه  هزاـجا  رگا  عـضاو  فرط  زا  ینعی  تـسا  هیفیقوـت  عـضو  تـسا و  هدـش  عـضو  ینعم 

امک هل  عوضوم  يارب  دیق  هن  هدوب و  عضو  يارب  دیق  هن  تدحو  هکنآ  زا  دعب  دریگب  ار  ینعم  ود  هدارا  لامعتـسا و  نیا  يولج  تسناوت 
.یفخی ال 

چیه دوش  یم  دراو  ینعم  يارب  هک  یتایـصوصخ  مامت  هرثک و  هدحو و  طرـشب و  ینعم ال  يارب  تسا  هدش  عضو  ظفل  هکنآ  لصاح  و 
.دوش یم  ادیپ  لامعتسا  زا  تایصوصخ  نیا  هکلب  هل  عوضوم  دیق  هن  تسا و  عضو  دیق  هن  اهنآ  زا  مادک 
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زاجملا وحنب  ظفللا و  رارکت  هلزنمب  اـمهنوکل  اـمهیف  هقیقحلا  وحنب  هنوک  یلع  ّالدتـسم  درفملا  یف  زاـجملا  وحن  یلع  عمجلا و  هینثتلا و 
.هدحولا دیق  ءاغلا  مزل  رثکالا  یف  لمعتسا  اذاف  هدحولا  دیقب  ینعملل  اعوضوم  هنوکل  هیف 

سفنل ـالا  هعوضوم  نوکت  ـال  ظاـفلالا  نا  حوضول  کـلذ  ازاـجم و  نوکیف  ءزجلا  لـکلا و  هقـالعب  ینعملا  ءزج  یف  المعتـسم  نوکیف 
ءیّـشلا هنیابم  هنیابی  لب  هدحولاب  دیقملا  ءزج  سیل  رثکالا  نال  رثکالا  یف  لامعتـسالا  زاج  امل  الا  هدـحولا و  دـیق  هظحالم  الب  یناعملا 

یفخی امک ال  طرشب ال  ءیّشلا  ءیش و  طرشب 

******

: حرش * 

ینعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  زاوج  رد  ملاعم  بحاص  در 

لیـصفت ملاعم  بحاص  هکنوچ  تسین  حیحـص  اجنیا  رد  هدش  هدروآ  هک  یلیلد  میراذگب  رانک  ار  نامدوخ  لیلد  ام  رگا  خلا - مث  : هلوق
رد هکنیا  هب  تسا  هدروآ  لیلد  زاـجم و  درفم  رد  تسا و  تقیقح  دـحاو  زا  رتداـیز  رد  لامعتـسا  عمج  هینثت و  رد  هکنیا  هب  تسا  هداد 

هدـش عضو  ظفل  هک  تسنیا  يارب  تسا  زاـجم  درفم  رد  تسا و  ظـفل  رارکت  هلزنم  هب  عمج  هینثت و  هکنوچ  تسا  تقیقح  عمج  هینثت و 
رثکا رد  لامعتـسا  هک  ینامز  سپ  تدـحو  ینعم و  زا  تسا  بکرم  دـشاب  ینعم  هک  ظفل  هل  عوضوم  ینعی  هدـحو  دـیق  اـب  ینعم  يارب 

رد نوچ  لک و  ینعم  ءزج  رد  هدش  لامعتـسا  ظفل  لاح  نیا  رد  سپ  میزادـنیب  مینک و  ءاغلا  ار  هدـحو  دـیق  هک  دـیآ  یم  مزال  میئامنب 
.تسا زاجم  سپ  هدش  لامعتسا  هل  عضو  ام  ریغ 

هک امـش  ینعی  یناعم  سفن  يارب  الا  دـنا  هدـشن  عضو  ظافلا  هکنوچ  تسین  حیحـص  اهلیلد  اـهفرح و  نیا  ینعی  حوضول  کـلذ  :و  هلوق
زا تسا  یناعم  رب  ضراع  هک  یتایـصوصخ  تسین و  عضو  رد  لیخد  الـصا  هدحو  دنا  هدش  عضو  هدحو  اب  یناعم  يارب  ظافلا  دـیتفگ 

باب رد  هکنآ  امک  ینعم  دوخ  هن  تسا  ینعم  ضراوع  زا  تسا و  لامعتـسا  نوئـش  زا  اـه  نیا  ماـمت  تیلالقتـسا  تیلآ و  هرثک و  هلق و 
.رثکا رد  لامعتسا  دوبن  زیاج  دوب  یم  عضو  رد  لیخد  رگا  الا  تشذگ و  فورح  یناعم 
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هانعم دارفا  نم  درف  ظفل  لک  نم  دـیرا  ررک و  هناک  امهیف  ظفللا  نا  رهاظلا  نا  الا  ظفللا  یف  رارکتلا  هلزنمب  اناک  نا  عمجلا و  هینثتلا و  و 
هینثتلا و هیکابلا و  نیعلا  هیراجلا و  نیعلا  هیراجلا ال  نیعلا  نم  نادرف  دـیرا  نینیعب  ینئج  الثم  لیق  اذاف  هیناعم  نم  ینعم  هنم  دـیرا  هنا  ال 

.اهب یمسملا  یلا  درفملا  لیواتب  وه  امنا  مالعالا  یف  عمجلا 

هینثت نم  هیکاب  نیع  هیراج و  نیع  هدارا  زاج  ثیحب  هقیقح  امهلامعتـسا  یف  ظفللا  یف  داحتالا  هیاـفک  لـیواتلا و  مدـعب  لـیق  ول  ّهنأ  عم 
نوکیف امهدرفم  نم  داری  امم  ددعتملا  هدارا  یلع  لدت  امنا  اهتئیه  نال  رثکالا  یف  ظفللا  لامعتـسا  باب  نم  اذـه  ناک  امل  هقیقح  نیعلا 

امک ال امهنم  دحاو  ینعم  نع  ددعتملا  دیرا  المعتسا و  اذا  امک  دحاو  ینعم  یف  امهل  الامعتسا  هیناعم  نم  ددعتملا  هدارا  امهلامعتـسا و 
.یفخی

******

: حرش * 

.دشاب هدحو  هب  دیقم  هک  یئزج  تسین  رثکا  هکنوچ  ینعی  رثکالا  نال  : هلوق

هدحو رد  دشاب  هدحو  طرشب  هک  ءیش  طرشب  اهنآ  تنیابم  دنتـسه و  رگیدمه  نیابم  هدحو  رثکا و  هکلب  دنتـسین  مه  فیدر  رد  ینعی 
.تسین یفخم  هکنانچ  دشاب  یم  رثکا  رد  دشاب  هدحو  مدع  طرشب  هک  طرشب ال  تسا و 

تسا عمج  هینثت و  زاجم  تقیقح و  رد 

عمج هینثت و  رد  ظـفل  هک  تسنیا  رهاـظ  هکنیا  ـالا  دنتـسه  ظـفل  ود  رارکت  هلزنم  هب  هچرگا  عمج  هینثت و  خـلا و  عمجلا  هینثتلا و  :و  هلوق
ظفل رد  هک  ناـنچمه  دنـشاب  دـحتم  دـیاب  مهاـب  ینعم  رد  هـینثت  دارفا  ینعی  نآ  ینعم  زا  يرارکت  درف  ره  زا  هدـش  هدارا  هدـش و  رارکت 

هن هیراج  نیع  زا  درف  ود  هدش  هدارا  نینیعب  ینئج  دیئوگب  امش  هک  ینامز  الثم  دشاب  نیابتم  رگیدمه  اب  درف  ود  هکنیا  هن  دنتـسه  دحتم 
هریغ ورمع و  دـیز و  لثم  هیـصخش  مالعا  رد  عمج  هینثت و  دـنراد و  يونعم  نیابت  هک  دـشاب  هیکاب  نیع  زا  یکی  هیراج و  نیع  زا  یکی 

رد دیز  ود  ینعم  رد  یلو  تسه  دحتم  ود  ره  رد  ظفل  هچرگا  هکنوچ  هریغ  ورمع و  دیز و  نیا  یمـسمب  درفم  تسا  هدش  هدرب  لیوات 
دنتسه نیابتم  جراخ 
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رارکتلا ال ثیدـح  نا  الا  نیینعملا  یف  نینیعلا  لامعتـسا  نم  ناک  هیکابلا  نم  نادرف  هیراجلا و  نم  نادرف  نینیع  نم  ـالثم  دـیرا  ول  معن 
دیقب نیدرفل  وا  نیینعمل  نوکت  امنا  هدـنع  هینثتلا  نا  هرورـض  اضیا  هربتعملا  هدـحولا  دـیق  ءاغلا  هیف  ناف  الـصا  کلذ  یف  يدـجی  داـکی 

نا نم  حضوا  وه  امک  نیینعم  وا  اهنم  نیدرفل  هعوضوم  یه  هعیبطلل و  عوضوم  هنا  یف  نوکی  امنا  درفملا  نیب  اهنیب و  قرفلا  هدـحولا و 
.یفخی

******

: حرش * 

.دنراد نیابت  جراخ  رد  هک  تسا  یلع  نب  دیز  نیا  نسح و  نبا  دیز  نآ  هک 

رد دنـشاب  هتـشاد  ظـفل  رد  داـحتا  طـقف  تسا  یفاـک  میرب و  یمن  مه  لـیوأت  هک  دوش  هتفگ  رگا  هکنآ  اـی  خـلا و  لـیق  ول  ّهنأ  عم  : هلوـق
هتـشاد ظفل  رد  داحتا  هک  ردق  نیمه  ینعی  هیکاب  نیع  هیراج و  نیع  هقیقح  نیع  هینثت  زا  دـشاب  زیاج  هک  یثیح  هب  اتقیقح  ناشلامعتـسا 

هینثت تئیه  دوخ  نوچ  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  باب  زا  دشاب  یمن  وحن  نیاب  هک  یلاح  رد  مینک  رثکا  هدارا  میناوت  یم  تسا  سب  دنـشاب 
عمج رد  وا  هینثت و و  رد  عفر  لاح  رد  فلا  لثم  میشاب  هدرک  ددعتم  هدارا  ام  هکنیا  هن  ناشدرفم  زا  دنتـسه  ددعتم  هدارا  رب  لاد  عمج  و 
هدارا عمج و  هینثت و  نیا  لامعتـسا  دـشاب  یم  سپ  تسا  عمج  هینثت و  رب  لاد  هک  رج  بصن و  لاـح  رد  ود  ره  رد  ءاـی  عفر و  لاـح  رد 

هک یئاجنآ  رد  عمج  هینثت و  نیا  دنوشب  لامعتـسا  رگا  هکنآ  امک  تسا  دـحاو  ینعم  رد  عمج  هینثت و  دوخ  لامعتـسا  یناعم  زا  ددـعتم 
.تسین یفخم  هکنانچ  تسا  یکی  مه  دارفا  ینعم  تسا و  دوصقم 

هیراج نیع  رد  فنـصم  درک  رکذ  هکنآ  امک  دنـشاب  فلتخم  ینعم  رد  ول  تسا و  یفاک  یظفل  داحتا  عمج  هینثت و  رد  هکنآ  لصاح  و 
.هیکاب نیع  و 

یم لاـح  نیا  رد  دوشب  ددـع  راـهچ  هک  ار  هیکاـب  زا  درف  ود  ار و  هیراـج  زا  درف  ود  نینیع  زا  ـالثم  مینک  هدارا  رگا  هلب  خـلا - معن  : هلوق
رد نینیع  هینثت  لامعتسا  زا  دشاب 
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ینعم نم  رثکا  یف  ظفللا  لامعتسا  عوقو  یلع  لدت  نیعبس  وا  هعبـس  انوطب  نآرقلل  نا  یلع  هلادلا  رابخالا  نا  مهوتت  کلعل  عفد  مه و  و 
ناک هلعلف  ظفللا  نم  ینعملا  هدارا  باب  نم  ناک  اهتدارا  نا  یلع  الـصا  اهل  هلالد  هنا ال  نع  تلفغ  کنکل  هزاوج و  نع  الـضف  دـحاو 

.اهیف لمعتسا  اذا  امک  ظفللا  نم  ینعملا ال  یف  لامعتسالا  لاح  اهسفنا  یف  اهتداراب 

******

: حرش * 

نیا تسا  ظفل  رارکت  باب  زا  رثکا  رد  عمج  هینثت و  لامعتـسا  دیتفگ  امـش  هک  عمج  هینثت و  رد  ظفل  رارکت  ثیدـح  نیا  یلو  ینعم  ود 
هکنوچ درفم  لثم.هدش  ءاغلا  هدـحو  دـیق  اجنیا  رد  نوچ.نآ  عمج  هینثت و  ندوب  تقیقح  رد  درادـن  هدـیاف  الـصا  اجنیا  رد  ظفل  رارکت 

یتقو هک  ات  ود  زا  یکی  ینعی  هدـحو  دـیق  اب  تسا  ینعم  کی  زا  درف  ود  ای  ینعم  ود  يارب  ملاعم  بحاـص  دزن  هینثت  هک  تسا  يرورض 
هینثت درفم و  نیب  قرف  تسا و  هداتفا  تسا و  هدـش  ءاغلا  دـشاب  هدـحو  دـیق  هک  یکی  نیا  دـیدومن  لامعتـسا  ات  راـهچ  رد  ار  هینثت  اـمش 

ود ای  تعیبط  نآ  زا  درف  ود  يارب  هدش  عضو  ظفل  هینثت  رد  هدحو و  دیقب  تعیبط  سفن  يارب  دوب  هدش  عضو  ظفل  درفم  رد  هک  تسنیا 
.تسا حضاو  بلطم  نیا  هکنانچ  هدحو  دیق  اب  تعیبط  نآ  زا  ینعم 

نآ در  نآرق و  رب  یناعم  داتفه  ای  تفه  لاکشا 

(. باوج لاکشا و   ) خلا عفد  مه و  :و  هلوق

عقاو رب  دـنک  یم  تلالد  دراد  ینعم  نطب و  داـتفه  اـی  تفه  نآرق  يارب  هکنیا  رب  تسا  لاد  هک  يراـبخا  ینک  ناـمگ  امـش  هک  دـیاش 
.وا توبث  زا  الضف  هدیسر  مه  تابثا  هب  ینعی  وا  زاوج  زا  الضف  دحاو  ینعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  ندش 

باب زا  دشاب  هدش  هدارا  هکنیا  رب  الـصا  ینعم  نآ  يارب  رابخا  نیا  درادن  تلالد  هکنیا  زا  یلفاغ  وت  نکل  و  خلا : تلفغ  کنکل  :و  هلوق
هدارا هک  دیاش  دحاو و  ینعم  زا  رتدایز  رد  ظفل  هدشن  لامعتسا  نآرق  رد  ینعی  ظفل  زا  ینعم  هدارا 
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.اهکاردا نع  هرصاق  انماهفا  ناک  نا  ظفللا و  هیف  لمعتسملا  هانعم  مزاول  نوطبلا  نم  دارملا  ناک  وا 

******

: حرش * 

لامعتـسا ار  اندها  ملکتم  میقتـسملا  طارـصلا  اندها  دـمآ  ، زامن رد  الثم  ظفل  زا  هن  لامعتـسا  لاح  رد  تسا  ملکتم  دوخ  دزن  رد  رتدایز 
نیا رد  ظفل  دوش و  یم  يا  هفلتخم  ءایـشا  لماش  هک  نک  تیادـه  ارم  هکنیا  باب  زا  دـنک  یم  ار  رتداـیز  هدارا  بلق  رد  یلو  دـنک  یم 

تـسا هدرک  هدارا  هک  یئانعم  نآ  رد  ظفل  نیا  هکنآ  لثم  وا  رب  تلالد  نودب  هدرک  هدارا  ار  ینعم  طقف  تسا و  هدشن  لامعتـسا  یناعم 
.تسا هدش  لامعتسا  یناعم  نآرب  ظفل  عضو  هدش و  لامعتسا  دوخ  نهذ  رد 

زا تسا  رصاق  ام  مهف  هچرگا  ینعم  نآ  رد  ظفل  هدش  لامعتـسا  هک  تسا  دحاو  ینعم  کی  مزاول  نوطب  زا  دارم  هکنیا  رگید  باوج  ای 
تیاده نک و  تیاده  ارم  ایادخ  ینعی  دشاب  زیاج  تئارق  رد  ءاشنا  هکنیا  رب  انب  میقتسملا  طارـصلا  اندها  نامه  الثم  مزاول  نآ  كاردا 

دراد یتامزاول  نم  ندوب  هدنز  تایح و  موشب و  تیاده  هک  مشاب  هتشاد  تایح  دیاب  نم  ارهق  نوچ  دراد  ضرع  یلوط و  تامزاول  نم 
.هل هیاهن  ام ال  یلا  الوط  اضرع و  دراد  یتامزاول  اهنآ  زا  مادکره  زاب  نکسم و  كاشوپ و  كاروخ و  زا 

ار یناعم  نیا  هک  لوا  مسق  اـما  درادـن و  یعناـم  تسا و  حیحـص  مود  مسق  تسا  هداد  فنـصم  هک  ینآرق  تاـیآ  نیا  زا  باوج  اـما  و 
نیا دراد و  نآ  هغالب  تحاصف و  نآرق و  زاجعا  اـب  تاـفانم  تهج  نیا  اـهنآ  رب  ظـفل  تلـالد  نودـب  درواـیب  شدوخ  نهذ  رد  ملکتم 

نکمم مه  نآ  رد  لـمهم  ظـفل  لامعتـسا  هکلب  شدوـخ  ینعم  رد  یظفل  کـی  نهذ  رد  مینک  هدارا  هک  تسا  نکمم  مـه  اـم  ار  ینعم 
تلیضف و رب  تایاور  حیرص  فلاخم  درادن و  یناعم  نآ  هب  یطبر  نآرق  یناعم  تسا و  یبنجا  ینعم  نیا  الصا  هکلب  دوشب  هدارا  تسا 

يرابخا هک  تسا  اجنیا  زا  تسا و  نآرق  تمظع 
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هفیرش رابخا  رد  هک  هدوب  لثم  باب  نم  ددع  داتفه  ای  تفه  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تمظع  تلیـضف و  باب  رد  مینک  یم  رکذ  هک 
رابخا زا  تیاور  دنچ  هک  درادن  یعنام  دوش و  یم  هدافتـسا  اضرع  الوط و  فیرـش  نآرق  زا  هل  هیاهن  ام ال  یناعم  هکلب  تسا  هدش  رکذ 

: مالسلا هیلع  هلوق  اهنم  مینک  رکذ  تسا  نآرق  تلیضف  تمظع و  رد  هک  ار 

هنطاب مکح و  هرهاظف  نطب  رهظ و  هل  لاق و  نا  یلا  عفـشم  عفاـش  هناـف  نآرقلاـب  مکیلعف  ملظملا  لـیللا  عطقک  نتفلا  مکیلع  تسبتلا  اذا 
هبئارغ یلبت  هبئاجع و ال  یصحت  موخت ال  هموخت  یلع  موخت و  هل  قیمع و  هنطاب  قینا و  هرهاظ  ملع 

نامزا مامت  رب  نآ  قابطنا  نآرق و  تمظع  رد  رابخا 

امک انرخآ  یلع  يرجی  رمقلا و  سمشلا و  يرجت  امک  راهنلا و  لیللا و  يرجی  امک  يرجی  هنا  تومی و  نآرقلا ال  نا  : لاق (ع) هنا اهنم  و 
انلوا یلع  يرجی 

نآرقلا تامل  هیآلا  تتام  اوتام  ماوقالا و  یف  تلزن  اذا  هیآلا  تناک  ولف  تومت  هیح ال  هیآلا  تومی و  یح ال  نآرقلا  نا  (ع) هلوق اـهنم  و 
.نیضاملا یف  ترج  امک  نیقابلا  یف  هیراج  یه  نکل  و 

یلع هلوا  يرجی  نآرقلا  نکل  ءیـش و  نآرقلا  نم  یقب  امل  هیآلا  تتام  کئلوا  تاـم  مث  موق  یف  تلزن  اذا  هیـآلا  نا  ول  (ع) هلوق اـهنم  و 
یگرزب تمظع و  رد  هک  يرابخا  زا  کلذ  ریغ  رش و  وا  ریخ  نم  اهنم  مه  اهولتی  هیآ  موق  لکل  ضرالا و  تاومـسلا و  تماد  ام  هرخآ 

«. مالسلا مهیلع  » راهطا همئا  زا  تسا  هدیسر  نآرق 

دنا هدرک  نایب  مسق  هس  رب  ینعم  رد  ظفل  لامعتسا  دنامن  یفخم 

نیا رد  دوش و  ینعم  هروص  ینعم و  رد  یناف  ظفل  هک  دومرف  هیافک  بحاص  هک  تسا  یمسق  نامه  ینعم  رد  ظفل  لامعتسا  هکنآ  لوا 
مادـکره هیجراخ  ماسجا  هکنآ  امک  دوشب  ءیـش  ود  هروصلا و  يذ  ود  يارب  تسا  ظـفل  هک  هدـحاو  هروص  کـی  تسین  نکمم  لاـح 

انب تسا  لاحم  مسج  ود  يارب  هروص  کی  دنراد و  یتروص  کی 
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هب دسر  هچ  ات  تسا  لاحم  توبث  ماقم  القع و  دومرف  هیافک  بحاص  هک  تسا  يروط  نامه  ینعم  رد  ظفل  لامعتـسا  هتبلا  لوق  نیا  رب 
.تابثا ماقم 

کی بطاـخمب و  دـناسرب  ار  ینعم  دـهاوخ  یم  ملکتم  هکنوـچ  ینعم  يارب  تـسا  تمـالع  ظـفل  ینعم  رد  ظـفل  لامعتـسا  مود  مـسق 
هب تسا  نکمم  هچرگا  ایند  القع  نیب  تسا  ظافلا  تمالع  نآ  رثکا  رد  اذل  بطاخمب و  دوش  هدیـسر  ینعم  هک  دـشاب  نیب  رد  یتمالع 

.بطاخمب میناسرب  ار  ینعم  نآ  لعفب  ای  باتک  هب  ای  هراشا 

فـالخ یلو  مینک  یم  رکذ  دـعب  هکنآ  اـمک  دراد  مه  عوقو  هکلب  نکمم  ینعم  زا  رثـکا  رد  ظـفل  لامعتـسا  هتبلا  یمود  مسق  نیارباـنب 
تقوره هکنیا  بطاخم و  فرطب  عضاو  فرط  زا  تسا  يدـهعت  عضو  ینعم  زا  موس  مسق  تسا  هیعطق  هنیرق  هب  جاـتحم  تسا و  رهاـظ 

نآ رهظم  دوخ  نهذ  رد  هدرک  دـصق  هک  ینعم  نآ  دروآ و  یم  ار  اهنآ  کیره  ظفل  دـنک  هدارا  دـهاوخب  الثم  ار  نان  ای  ار  بآ  يانعم 
ار ینعم  نآ  دنک  نایب  یجراخ  لعفب  ای  هراشا  ای  تباتک  هب  تسا  نکمم  زاب  هچرگا  ابلاغ  تسا  ظفل  نآ  ینعم 

نآ ظفل  درک  هدارا  ار  یئانعم  تقوره  هک  بطاـخم  ملکتم و  نیب  تسا  يدـهعت  ناـمه  یناـعم  رد  ظاـفلا  لامعتـسا  هک  تسنآ  قح  و 
یم روهشم  هکنآ  امک  دشاب  يرابتعا  دوجوم  ول  دوش و  یمن  داجیا  يزیچ  ، ظفل هطـساو  هب  دروآ و  یم  ینعم  نآ  راهظا  يارب  ار  ینعم 
ظفل لامعتـسا  زاب  هتبلا  دـهعت  لوق  رب  انب  تشذـگ و  هکنآ  امک  تسا  ینعم  رهظم  ظفل  هکلب  ظفلب  تسا  ینعم  داجیا  ءاشنا  هک  دـنیوگ 

تـسا لئاق.هیافک  بحاص  هک  مه  لوا  لوق  رب  انب  تسا و  رهاظ  فـالخ  زاـب  یلو  دراد  مه  عوقو  هکلب  تسا  نکمم  ینعم  زا  رثکا  رد 
.دراد مه  عوقو  تسا و  نکمم  مییوگ  یم  هکلب  تسا  لاحم  هک 

ینعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  عوقو  هلدا 

یم صاخ  هل  عوضوم  صاـخ و  عضوب  نآ  تشگرب  تشذـگ  فورح  باـب  رد  هک  صاـخ  هل  عوضوم  ماـع و  عضو  هکنآ  لوا  لـیلد 
یئزج ظفل  ینعم  هکنآ  دوش و 
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فالخب دراد  یعـضو  کی  یئانعم  ره  هتبلا  تسا  روصحم  اهنآ  یناعم  نوچ  هیـصخش  مالعا  هکنآ  دنراد  هک  یقرف  یلو  تسا  یقیقح 
تاـیئزج دارفا و  يارب  هجو  ماـع  هک  تشذـگ  فنـصم  دوخ  زا  اذـل  تسا  روصحم  ریغ  نآ  تاـیئزج  دارفا و  نوـچ  هک  فورح  باـب 

: هک تسنآ  نآ  لاثما  فورح و  رد  صاخ  هل  عوضوم  ماع  عضو  دنیوگ  یم  نیرخأتم  تهج  نیا  زا  دوش و  تسا  نکمم  هیجراخ 

تسا و هدـش  هجو  هل  هیاهن  ام ال  دارفا  يارب  هک  تسا  هروص  کی  ظفل و  کی  تسا و  ینعم  کی  ماـع  اـیآ  اـجنیا  رد  مینک  یم  لاؤس 
ءایـشا يارب  هجو  کی  نیا  فنـصم  لوق  رب  انب  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  هجو  کی  تسا و  هدارا  کی  لاکـشا  الب  تسا  هدش  ناونع 

.دوشب اهنآ  هجو  هفلتخم 

هطـساو هب  دارفا  نآ  هب  ندیـسر  رگم  تسین  صاخ  هل  عوضوم  ماع  عضو  هیـصخش و  مالعا  نیب  قرف  تشذـگ  هک  نانچمه  لـصاح  و 
هک ار  هچره  تسا  هتفرن  رتشیب  نآ  يور  مه  هدارا  کی  تسین و  رتشیب  ظـفل  کـی  تسین و  يرتشیب  ینعم  کـی  ماـع  هجو  نیا  ماـع و 

.میهدب باوج  مه  ینعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  باوج  میداد  باوج  اجنیا 

ار وا  نیا و  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا و  وا  عمج و  تمـالع  ـالثم  نوملاـع  لـثم  میئوگب  ار  یقارغتـسا  ماـع  تسا  نکمم  مسق  نیمهب 
شیب ظـفل  کـی  هملک و  کـی  وا  هک و  تسنآ  ضرف  هکنوچ  لامعتـسا  کـی  رد  دوـشب  هیـصخش  دارفا  رفن  نارازه  هجو  دـینک  ضرف 

.تسین

دوشب الالقتـسا  لومحم  عوضوم و  روصت  دـیاب  ارهق  میدرک  لـمح  عوضوم  رب  هک  ار  یلومحم  ره  میتفگ و  هک  مئاـق  دـیز  مود  لـیلد 
.تسا هدش  مه  تبسن  هکلب  لومحم  عوضوم و  هک  یئیش  ود  يور  یلالقتسا  هدارا  ود  دحاو  نآ  رد  سپ 

مه یثلاث  تبسن و  لومحم و  عوضومب و  تفتلم  ای  تسا  لفاغ  ای  مئاق  دیز  لثم  دنک  یم  مکح  هکنیا  نیح  رد  ملکتم  هکنآ  لصاح  و 
ریغ وا  ندوب  لفاغ  هکنوچ  درادن و 
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دعب لاوقا  یلع  هنع  یضقنا  ام  همعی و  امیف  وا  لاحلا  یف  ادبملاب  سبلت  ام  صوصخ  یف  هقیقح  قتشملا  نا  یف  اوفلتخا  هنا  رـشع  ثلاثلا 
اهیلع لالدتـسالا  نایب  اهیف و  لاوقالا  لیـصفت  هلأسملا و  یف  ضوخلا  لـبق  لابقتـسالا و  یف  هب  سبلتی  اـمیف  ازاـجم  هنوک  یلع  قاـفتالا 

.روما میدقت  یغبنی 

******

: حرش * 

ینعم نیمه  دـحاو و  نآ  رد  تبـسن  لومحم و  عوضوم و  هب  یلالقتـسا  تافتلا  دراد  تاـفتلا  هک  اـمتح  تسا  نیعم  سپ  تسا  لوقعم 
یمکح ره  رد  نییلالقتسا  نیظاحل  نیب  عمج  مکح  لمح و  دراد  همزال  دنیوگ  یم  هک  تسا 

شتـسد دهدب  تکرح  یناعم و  يارب  دیوگب  ار  یمالک  هکنیا  لثم  دنکب  ار  راک  نیدنچ  دـحاو  نآ  رد  ناسنا  تسا  نکمم  موس  لیلد 
.یفخی امک ال  هدارا  ود  نآ  هدش  داجیا  مه  دحاو  نآ  رد  دهاوخ و  یم  یلالقتسا  هدارا  ود  ینعم  ود  هکنیا  اب  رگید  ینعم  يارب  ار 

تسا قتشم  رد  ثحب  مهدزیس : رما 

هراشا

رد دنا  هدومن  فالتخا  اجنیا  رد  تسا  قتشم  تباب  رد  دوشب  هتفگ  دیاب  همدقم  رد  میتفگ  هک  يروما  زا  مهدزیس  خلا  رشع  ثلاثلا  : هلوق
تبسن أدبم و  هب  تاذ  سبلت  عقوم  ینعی  لاح  رد  دوش  یم  أدبم  هب  سبلت  هک  يزیچ  نآ  صوصخ  رد  طقف  تسا  تقیقح  قتشم  هکنیا 

نامز اب  قباطم  رگا  هک  نآلا  تسه  براض  ای  هدنیآ و  نامز  رد  تسا  براض  ای  هتـشذگ  نامز  رد  تسا  براض  دیز  الثم  دشاب  یکی 
میئوگب نآلا  تسا  حیحـص  ایآ  دوب  براض  زورید  دیز  رگا  الثم  تسا  ماع  ای  تسا  تقیقح  دشاب  أدبم  هب  تاذ  سبلت  نامز  تبـسن و 

نیا رد  تسین  براض  نآلا  هدوب و  براض  زورید  هکنوچ  میهدـب  وا  هب  نآلا  ار  تبـسن  هک  تسا  زاجم  نـآلا  اـی  اـتقیقح  براـض  وا  هب 
رد هدنیآ و  دوشب  نآ  هب  سبلتم  تاذ  رگا  قتـشم  ندوب  زاجم  رب  دنراد  قافتا  هکنیا  زا  دعب  - یلاوقا رب  ءاملع  دـنا  هدومن  فالتخا  تباب 

دراو هکنآ  زا  لبق  تسا و  زاجم  نیا  تسا  براض  ادرف  دیز  عقاو  رد  هک  یلاح  رد  نآلا  تسا  براض  دیز  دیوگب  الثم  لابقتسا  نامز 
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.تاقتشملا قلطم  سیل  انهاه  قتشملاب  دارملا  نا  اهدحا 

نم وحنب  هعم  اهداحتا  ادـبملاب و  اهفاصتا  هظحالمب  تاذـلا  نم  اعزتنم  هموهفم  نوکی  امم  تاوذـلا  یلع  اهنم  يرجی  اـم  صوصخ  لـب 
.تاهبشملا تافصلا  نیلوفملا و  نیلعافلا و  ءامساک  داجیالا  وا  رودصلا  وا  عازتنالا  وا  لولحلا  وحنب  ناک  ءاحنالا 

ام هیحالـص  مدـع  عم  نیققحملا  ضعب  حیرـص  تاناونعلا و  رهاظ  وه  امک  تالآلا  هنکمالا و  هنمزألا و  ءامـسالا  هغلابملا و  غیـص  لب و 
صاصتخالا نم  هلجالا  ضعب  همعز  امل  هجو  الف  حـضاو  وه  امک  حـلاص  ریغ  وه  هب و  لـیثمتلا  ـالا  ضعبلاـب  عازنلا  صاـصتخا  بجوی 

اهنم لکل  هرکذ  ام  نوک  مهوت  هئـشنم  لعل  تافـصلا و  ریاس  جورخ  اهب و  قحلی  ام  ههبـشملا و  تافـصلا  نم  هانعمب  ام  لعافلا و  مساب 
.لکلا هیلع  قفتا  امم  ینعملا  نم 

امبـسح هکلملا  هعانـصلا و  هینأشلا و  هیلعفلا و  بسحب  تاقتـشملا  يدابم  توافت  بسح  تاسبلتلا  ءاـحنا  فـالتخا  يرت و  اـمک  وه  و 
.یفخی امک ال  انهاه  عازنلا  لحم  نم  مهملا  یف  یف  اتوافت  بجوی  هیلا ال  ریشی 

******

: حرش * 

: مینک مدقم  ار  يروما  دنچ  هک  تسا  راوازس  میوشب  لیلد  نایب  لاوقا و  لیصفت  رد  میوشب و  هلئسم  رد 

تاذ اب  قتشم  داحتا  عاونا 

صوصخ لماش  طقف  هکلب  دریگب  مه  ار  ردصم  لعف و  یتح  تاقتـشم  قلطم  تسین  اجنیا  رد  قتـشمب  دارم  هکنیا  لوا  خلا  اهدحا  : هلوق
هتفرگ اهنآ  موهفم  دـشاب  یم  هک  یئاهزیچ  زا  دوش  یم  عقاو  لومحم  تاوذ و  رب  اـهنآ  زا  دوش  یم  يراـج  هک  دوش  یم  یتاقتـشم  نآ 

نآ : ینعی براض  دیز  میئوگب  تسا  زیاج  یلو  برـض  دیز  تفگ  دوش  یمن  الثم  دـشاب  زیاج  اهنآ  رب  لمح  ینعی  تاذ  زا  دـشاب  هدـش 
تسا لولح  وحنب  ای  داحتا  نیا  دنشاب و  دحتم  دیز  اب  براض  ظفل  دشاب  دحتم  شدوخ  تاذ  اب  أدبم 
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تیقوف و تیکلم و  لثم  عزتنم  نودـب  دراد  دوجو  وا  عازتنا  أشنم  هک  یعازتنا  ای  تسا و  یلولح  ضاـیب  رب  تاذ  داـحتا  هک  ضیبا  لـثم 
لثم هک  تسا  عوقو  ای  رودـص  وحن  رب  وا  داحتا  ای  ریدـق  میلع و  لثم  تاذ  اـب  دنتـسه  هدـحتم  هک  یهلا  سدـقا  تاذ  ءامـسا  تیتحت و 
لثم تاذ  زا  دشاب  هدش  هتفرگ  اهنآ  موهفم  میتفگ  هک  یتاقتشم  نآ  دوش و  یم  عقاو  ناسنا  رب  ای  دوش و  یم  رداص  ناسنا  زا  هک  برض 
تلآ مسا  برشم و  لتقم و  لثم  ناکم  نامز و  ءامـسا  بارـض و  لثم  هغلابم  ياه  هغیـص  هکلب  ههبـشم  تافـص  لوعفم و  لعاف و  مسا 
عازن صاصتخا  هک  درادـن  تیحالـص  هکنیا  هب  نیققحم  یـضعب  دـنا  هدومن  حیرـصت  تسا و  تاناونع  رهاظ  وا  هکنیا  امک  طیخم  لثم 

لوصف بحاص  رب  یلیلد  بلطم و  نیا  تسا  حـضاو  هکنیا  امک  دنـشاب  هدروآ  لیثمت  باـب  زا  ار  اـهلاثم  نآ  هکنیا  ـالا  یـضعب  هب  دوشب 
مـسا هب  قحلم  هک  هچنآ  ههبـشم و  تافـص  زا  تسا  لعاف  ینعمب  هک  هچنآ  لعاف و  مساب  صتخم  ثحب  طـقف  هدرک  ناـمگ  هک  تسین 

دیاش ثحب و  زا  تسا  هدرک  جراخ  ار  تلآ  ناکم و  نامز و  ءامـسا  لثم  ار  رگید  تافـص  ریاـس  هیعازتنا و  روما  لـثم  دوش  یم  لـعاف 
لاثما نیا  يارب  طـقف  ثحب  هک  هدرک  ناـمگ  تهج  نیا  زا  تسا  ءاـملع  همه  هیلع  قفتم  نوچ  اـهلاثم  نیا  هکنیا  يارب  لوصف  بحاـص 

تواـفت بسح  تاـسبلت  ماـسقا  فـالتخا  ینعی و  هرخآ  یلا  ءاـحنا  فـالتخا  هلوـق و  تسین  حیحـص  ینیب  یم  هکناـنچ  ار  نیا  تسا و 
لثم تسا  تیلعف  بسحب  ای  دوش  یم  مسق  دـنچ  تاقتـشم  توافت  یقاب و  دوش  جراخ  هک  دوش  یمن  ببـس  تاذ  اـب  تاقتـشم  يداـبم 
هویم تخرد  دـنیوگ  یم  وا  هب  یلو  درادـن  هویم  هک  یلاح  رد  تخرد  نامه  الثم  تسا  وا  نأش  بسحب  ای  دراد  هویم  نـآلا  هک  تخرد 

هکنیا هب  دوش  یم  هراشا  هک  هچنآ  بسحب  هریغ  راجن و  ملاع و  لثم  تسا  هکلم  بسحب  ای  هریغ  راـطع و  لاـقب و  لـثم  هعانـص  اـی  راد 
رد فالتخا  تساهنیا و  مامت  رد  ام  ثحب  هکلب  دوش  یمن  ام  ثحب  فالتخا  بجوم  دش  رکذ  هک  یمسق  نیا  هب  تاقتشم  رد  فالتخا 

.دوش یمن  قتشم  تئیه  رد  فالتخا  تشذگ  هکنآ  امک  تاقتشم  داوم 
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اهفاصتا هظحالمب  اهنع  اعزتنم  تاذـلا و  یلع  ایراج  هانعم  هموهفم و  ناک  اـم  قلطم  عازنلا  لـحم  یف  قتـشملاب  داری  نادـعبی  ـال  ّهنإ  مث 
وه امک  قتـشملاب  فورعملا  عازنلا  صاصتخا  نع  الا  تیبا  ناف  رحلا  قرلا و  هجوزلا و  جوزلاک و  ادـماج  ناک  ول  یـضرع و  وا  ضرعب 

هلئـسم یف  عاضرلا  باب  یف  حاضیالا  نع  ام  هب  دهـشی  امک  عازنلا  لحم  اضیا  دماوجلا  نم  مسقلا  اذهف  هظفل  رهاظ  یلع  دومجلا  هیـضق 
.نیتریبکلاب لوخدلا  عم  هریغصلا  یلوالا و  هعضرملا  مرحت  هظفل  اذه  ام  هریغصلا  هتجوز  اتعضرا  ناتریبک  ناتجوز  هل  تناک  نم 

******

: حرش * 

دشاب یضرع  ای  دماج  ول  قتشم و  رد  عازن  مومع 

رب يراج  شیانعم  وا و  موهفم  دشاب  یم  هک  ار  هچنآ  قلطم  عازن  لحم  رد  قتـشم  زا  مینک  هدارا  هک  تسین  دـیعب  دـعب  خـلا  ّهنا  مث  هلوق 
یضرع و ای  دشاب  ضرعب  ای  تسا  قتـشم  رد  تفـص  نآ  دشاب  هتـشاد  یتفـص  هک  یتاذ  ره  ینعی  تاذ  نآ  زا  دشاب  هدش  هتفرگ  تاذ و 
قر و هجوز و  جوز و  لثم  دـشاب  مه  دـماج  هچرگا  تساـم  عازن  لـحم  تسا و  قتـشم  وا  دـشاب  هدـش  هتفرگ  تاذ  نآ  زا  تفـص  نآ 

تسنآ یضرع  یلو  هریغ  یهایس و  يدیفس و  لثم  تسا  هعست  ضارعا  لثم  ضرع  هک  دنامن  یفخم  یـضرع و  وا  ضرعب  هلوق  تیرح 
.دنتسه هیرابتعا  روما  هک  تیکلم  تیجوز و  لثم  دراد  دوجو  وا  أشنم  درادن  یجراخ  دوجو  هک 

هتفرگ يرگید  زا  ینعی  دوش  یم  هدیمهف  قتشم  ظفل  زا  هک  تسا  یقتشم  نآ  طقف  ام  عازن  لحم  دیتفگ  دیدومن و  عانتما  امش  رگا  دعب 
نیا هک  میهد  یم  باوج  دیدراذگ  رانک  ار  هریغ  تیرح و  تیجوز و  لثم  دماوج  نیا  هریغ و  بورـضم و  براض و  لثم  تسا  هدـش 

دنتسین تاقتشم  ءزج  اه  نیا  اعوضوم  ینعی  دنتـسه  عازن  لحم  رد  لخاد  امکح  یلو  دنتـسین  لخاد  عوضوم  تهج  زا  هچرگا  دماوج 
اه نیا  رب  بترتم  ام  ضرغ  میراد و  اهنآ  هب  جایتحا  نوچ  امکح  یلو  عازن  لحم  رد  دنشاب  لخاد  هک 

ص:138

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


هنال ال هتجوز  ما  اهیلع  قدصی  هذه  نال  اهمیرحت  سیردا  نبا  فنصملا و  يدلاو  راتخاف  فالخ  اهمیرحت  یفف  هرخآلا  هعضرملا  اما  و 
هلئسم یف  فالخلا  یلع  اهیف  مکحلا  ءانتبا  نم  هلأسملا  هذه  یف  کلاسملا  نع  ام  انهاه و  اذکه  هنم  قتـشملا  ءاقب  قتـشملا  یف  طرتشی 

تناک تایتاذلا  نع  هجراخلا  تافصلاب  اهفاصتا  هظحالمب  تاذلا  نم  اعزتنم  هموهفم  ناک  املک  هیلعف  قتشملا 

******

: حرش * 

یـسک هلئـسم  رد  عاضر  باب  رد  حاضیا  باتک  دهد  یم  بلطم  نیا  هب  تداهـش  هکنیا  امک  عازن  لحم  رد  دـنوش  یم  لخاد  دوش  یم 
لوا هک  نز  نآ  تقو  نآ  نیتریبکب  لوخد  اب  دـنهدب  ریـش  ار  درم  نیا  کـچوک  هریغـص و  نز  اـهنآ  ود  ره  هک  دراد  هریبک  نز  ود  هک 

ای دشاب  يرگید  درم  زا  نز  نآ  ریـش  رگا  دوش  یم  درم  نآ  هبیبر  ای  هریغـص  نز  نوچ  درم  نآ  يارب  دـنوش  یم  مارح  هچب  اب  هداد  ریش 
.دشاب درم  نامه  زا  ریش  رگا  دوش  یم  شا  هچب 

اضیا یلوا  هریبک  هجوز  تمرح  رد  فنصم  رب  لاکشا 

.معا هن  لعفلاب  أدبم  هب  سبلتم  رد  تسا  تقیقح  قتشم  هکنیا  رب  انب  یلوا  هجوز  نامه  رب  تسا  هدش  لاکشا  اجنیا  رد 

دوش یم  هجوزلا  ما  نز  نیا  هنوگچ  سپ  دوش  یم  عفترم  عاـضر  ققحت  هطـساو  هب  هریغـص  ندوـب  هجوز  هکنیا  رب  تسا  هدـش  لاکـشا 
.درادن تیجوز  نآلا  نوچ 

ما ناونع  مه  نامز  نامه  تسا و  تیجوز  عافترا  ناـمز  ناـمه  دوش  یم  ماـمت  عاـضر و  دوش  یم  ققحم  هک  یناـمز  هکنآ  لـصاح  و 
رد ناونع  هس  ره  دوش و  یمن  تباث  هجوزلا  ما  رگید  هدـش  تیجوز  عاـفترا  هکنیا  رب  اـنب  دوشب  تباـث  دـیاب  هریبک  ناـمه  يارب  هجوزلا 

.تیجوز عافترا  هجوزلا و  ما  ققحت  عاضر و  ققحت  دوش  یم  لصاح  نامز  کی 
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فالخب اذه  ادـماج و  ناک  نا  عازنلا و  لحم  ناک  تافاضالا  تارابتعالا و  نم  اهریغ  هیرحلا و  هیقرلا و  هیجوزلاک و  ایـضرع  وا  اضرع 
.اهتایتاذب هیقاب  تاذلا  تناک  اذا  ام  صوصخ  یف  هقیقح  هنوک  یف  عازن  هناف ال  تایتاذلا  تاذلا و  ماقم  نع  اعزتنم  هموهفم  ناک  ام 

******

: حرش * 

هریغص هریبک و  هجوز  رد  قتشم  ثحب  هدئاف 

حاضیا رد  سپ  هن  ای  درم  نآ  يارب  دوش  یم  مارح  ایآ  هک  تسه  فالتخا  هداد  ریـش  هک  یمود  نز  رد  یلو  يرخالا  هعـضرم  اما  : هلوق
تسین طرش  دوش و  یم  هتفگ  هجوزلا  ما  وا  هب  مه  نز  نیا  هکنوچ  دوش  یم  مارح  هک  دنا  هتفگ  سیردا  نبا  فنـصم و  نم  دلاو  هتفگ 

نوچ هکلب  دوشب  درم  نآ  هجوزلا  ما  نز  نیا  ات  دشاب  درم  نآ  هجوز  نآلا  هک  تسین  طرش  هچب  نیا  رد  ینعی  هنم  قتشم  ءاقب  قتـشم  رد 
مکح تسا  ینتبم  هک  دـش  هدروآ  کلاسم  رد  هک  هچنآ  تسا و  یفاک  تسا  درم  نیا  یعاضر  تنب  نـآلا  تسا و  هدوب  هجوز  یناـمز 

زا عزتنم  وا  موهفم  دـشاب  یم  هک  هچره  نیاربانب  تسا  قتـشم  هلئـسم  رد  فالخرب  یمود  نز  هن  اـی  تسا  مارح  اـیآ  هک  هلئـسم  نیا  رد 
تشذگ » یـضرع ای  دشاب  ضرع  ای  تفـص  نآ  هک  دشاب  وا  تایتاذ  زا  جراخ  هک  دشاب  هتـشاد  یتفـص  کی  وا  هکنیا  هظحالم  هب  تاذ 

مه دماج  هچرگا  ام و  عازن  لحم  دـشاب  یم  تافاضا  تارابتعا و  زا  هریغ  هیرح و  هیقر و  هیجوز و  لثم  « یـضرع ضرع و  نایب  ینعم و 
دشاب یقاب  تاذ  دشاب و  هتشذگ  وا  زا  تفص  نآ  دشاب و  يرابتعا  تفـص  ول  دوشب و  یتفـص  کی  هب  فصتم  هک  یتاذ  نآ  ینعی  دشاب 

تاذ و ماقم  زا  عزتنم  وا  موهفم  هک  تسا  یتقو  نآ  فالخب  نیا  تشذـگ و  هکنیا  امک  دـشاب  مه  دـماج  رگا  تسام و  عازن  لحم  نآ 
دورب وا  تایتاذ  زا  یـضعب  هکنآ  ای  دـشاب  قطان  ناویح و  هک  دورب  وا  ءزج  ود  ره  هک  ناسنا  لثم  دورب  وا  تاذ  اـی  ینعی  دـشاب  تاـیتاذ 

لحم هکنیا  رد  تسین  یعازن  هک  یتسرد  هب  سپ  وا  قطان  ای  دورب  تسا  ناویح  هک  ناسنا  ءزج  کی  هکنیا  لثم 
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مسا یف  هنایرج  ناکما  مدعب  لکشی  امبر  هنا  الا  تاوذلا  یلع  هیراجلا  تاقتشملا  ضعبب  عازنلا  صیـصختل  هجو  هنا ال  تفرع  دق  اهیناث 
یف هقیقح  هیلع  يراـجلا  فصولا  نا  یف  عازنلا  عقی  نا  نکمی  فـیکف  مرـصنی  ضقنی و  هسفنب  ناـمزلا  یه  هیف و  تاذـلا  نـال  ناـمزلا 

موهفم راصحنا  ناب  لاکشالا  لح  نکمی  یضملا و  یف  هب  سبلتملا  معی  امیف  وا  لاحلا  یف  ادبملاب  سبلتملا  صوصخ 

******

: حرش * 

لثم اهنآ  تایتاذ  یـضعب  ای  دورب  تاذ  دوخ  هن  دـشاب  هتفر  اهنآ  تفـص  دـشاب و  یقاب  تاـیتاذ  اـی  تاذ  هک  تسا  یئاـجنآ  رد  اـم  عازن 
نوچ یلو  تسیقاب  وا  يالویه  هداـم و  هچرگا  دوشب  کـمن  راز  کـمن  رد  هک  یبلک  اـی  دوشب  كاـخ  دورب و  وا  تیناـسنا  هک  یناـسنا 
نیا رد  دش  رگید  یئیش  دش و  لیدبت  وا  هیعون  هروص  نوچ  تسوا و  هیعون  هروصب  یئیـش  ره  تقیقح  تسا و  هتفر  نیب  زا  وا  تقیقح 

تیجوز و لـثم  دـشاب  هتفر  وا  تفـص  تسا و  یقاـب  تقیقح  هکنیا  هن  تسا  هدـش  ضوع  تقیقح  نوچ  تسین  اـم  عازن  لـحم  دراوـم 
.تیقر

تسا یضقنم  تاذ  هک  نامز  مسا  رد  لاکشا  رد 

تاوذ رب  تسا  يراج  هک  تاقتـشم  ضعبب  دوشب  صتخم  عازن  هکنیا  رب  تسین  یهجو  هک  یتخانـش  قیقحتب  خلا  تفرع  دق  اهیناث  : هلوق
.تسام عازن  لحم  قتشم و  وا  دشاب  یضرع  ای  ضرع  زا  یتفص  ياراد  تاذ  نآ  دشاب و  هدش  هتفرگ  تاذ  زا  هک  هچره  میتفگ  هکنوچ 

دورب وا  تفص  میتفگ  ام  دوش و  یم  یضقنم  نآب  نآ  دشاب  نامز  هک  وا  تاذ  نامز  مسا  رد  نوچ  نامز  مسا  رد  دوش  یم  لاکشا  یلو 
تـسا يراج  هک  یفـصو  هکنیا  رد  عازن  دوشب  عقاو  هک  تسا  نکمم  روطچ  تسا  هتفر  وا  تاذ  هک  اجنیا  رد  دـنامب  یقاب  وا  تاذ  یلو 

دوش یم  أدبم  نآ  زا  هدش  یضقنم  هک  یتاذ  لماش  ماع و  ای  أدبم  هب  سبلتم  صوصخ  رد  تسا  تقیقح  تاذ  رب 
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عم هلالجلا  ظفل  هل  عضو  امیف  فالخلا  عقو  امل  الا  ماعلا و  نود  درفلا  ءازاب  ظفللا  عضو  نوکی  نا  بجوی  ماقملا ال  یف  امک  درفب  ماـع 
.یلاعت كرابت و  هیف  هراصحنا  عم  ماعلا  موهفملل  عوضوم  بجاولا  نا 

رداصملا نا  هرورـض  تاوذلا  یلع  هیراج  ریغ  اهنوکل  عازنلا  میرح  نع  اهیف  دیزملا  رداصملا  لاعف و  الا  جورخ  حـضاولا  نم  نا  اهثلاث 
یفخی امک ال  اهب  موقی  تاوذلا و  هب  فصتی  ام  یلع  هلالدلا  یف  درجملاک  اهیف  دیزملا 

******

: حرش * 

دوش یمن  بجوم  تسا  درفب  رصحنم  جراخ  رد  هک  یماع  موهفم  هکنیا  هب  لاکشا  لح  تسا  نکمم  یلو  لاکشالا  لح  نکمی  هلوق و 
هدشن عقاو  مینک  ماع  رب  عضو  دوشن  رگا  الا  مینک و  عضو  ماع  يارب  میناوت  یم  هکلب  ماع  نودـب  درف  لباقم  رد  ار  ظفل  مینک  عضو  هک 

تاذ يارب  تسا  ملع  هّللا  ظـفل  هک  تسا  فـالتخا  هکنوچ  یهلا  سدـقا  تاذ  يارب  هّللا  ظـفل  هدـش  عضو  هک  یئاـج  رد  یفـالخ  دوـب 
هرکن شدوخ  هلا  تسا و  هفرعم  مـال  فلا و  هّللا  مـال  فلا و  دـنا  هتفگ  هک  تسین  ملع  اـی  تسا و  نیمه  قح  هکنیا  اـمک  یهلا  سدـقا 
جراخ رد  هک  یماع  موهفم  يارب  هدـش  عضو  دوجولا  بجاو  ظفل  هکنیا  ای  لجرلا  لثم  تسا  هدـش  هفرعم  مال  فلا و  هطـساو  هب  تسا 

.رمق ای  سمش  ظفل  لثم  نکمم  ای  تسا  عنتمم  وا  رگید  دارفا  تسا و  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  درفب و  رصحنم  طقف 

رگا اه و  نیا  هس  ره  يارب  تسا  يونعم  كرتشم  وا  تسا  یمیم  ردـصم  ناـکم و  ناـمز و  مسا  هک  لـتقم  لـثم  هکنآ  رگید  باوج  و 
.دشابن مومع  رب  عضو  هک  دوش  یمن  ببس  نیا  دش  عنتمم  اهنآ  دارفا  یضعب 

رد لاکشا  هنس ال  موی و  رهـش و  لثم  اهتنم  أدبم و  زا  تسا  نیدح  نیب  هک  هچنآ  میتفرگ  ار  وا  ام  رگا  نامز  ءاقب  هکنآ  رگید  باوج  و 
نامز هکنیا  اب  مینک  یم  ار  نامز  سفن  باحصتسا  ناضمر  هام  رد  هک  تسا  اجنیا  زا  تسا و  یقاب  اه  نیا  هکنیا 
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.اهفالتخا یلع  اهنم  اهکرت  وا  اهلعف  بلط  وا  لولح  وا  رودص  مایق  اهب  يدابملا  مایق  یلع  لدت  امنا  لاعفالا  نا 

******

: حرش * 

وا رد  ار  یفـسلف  یلقع  تقد  ءالقع و  نیب  رد  درادـن  یلاکـشا  چـیه  عوضوم  نیا  تسا و  لوا  ناـمز  ریغ  مود  ناـمز  تسا و  یـضقنم 
هتفگ عوضوم  کی  افرع  هک  یئاهزیچ  زا  دوش  یم  اه  نیا  ریغ  ضیح و  باحـصتسا  ملکت و  باحـصتسا  هکنآ  امک  دنناد  یمن  رابتعا 

.یفخی امک ال  ءازجا  نا  دوش  یم  یضقنم  انآ  هب  انآ  دشاب و  یم  يدعب  ءزج  ریغ  یلبق  ءزج  القع  ول  دوش و  یم 

لاعفا هکنوچ  عازن  لحم  زا  هیف  دیزم  ریداصم  لاعفا و  تسا  جراخ  هک  تسا  تاحـضاو  زا  هکنیا  موس  خلا  حـضاولا  نم  نا  اهثلاث  : هلوق
ای برض  دیز  ای  مارکا  دیز  میئوگب  میناوت  یمن  الثم  مینک  تاذ  رب  لمح  ار  ردصم  میناوت  یمن  ینعی  دنتـسین  تاذ  رب  يراج  رداصم  و 

رداصم نیا  هب  فصتم  هک  یتاذ  نآرب  تلالد  رد  دنتـسه  درجم  رداصم  لـثم  هیف  دـیزم  ياهردـصم  هک  تسا  يرورـض  هکنوچ  هریغ 
دـیز و رب  ار  اه  نیا  مینکب  لمح  تسین  حیحـص  یلو  تسا  حیحـص  برـضلاب  فصتم  دـیز  ای  مارکـالا  هب  فصتم  دـیز  ـالثم  دنتـسه 

.برض دیز  ای  مارکا  دیز  میئوگب 

قتشم ثحب  زا  رداصم  لاعفا و  جورخ 

لثم تاقوا  ضعب  دوش  یم  رودـص  مایق  هک  تاوذ  نآ  هب  يدابم  مایق  رب  دـننک  یم  تلالد  اـنامه  لاـعفا  هکنیا  خـلا و  لاـعفالا  نا  : هلوق
ای رماوا و  لثم  تسا  لعف  بلط  ای  تسین و  وا  يرایتخا  ناسنا  هک  یئاهزیچ  ضرم و  توم و  لـثم  یلولح  اـی  هریغ و  برـض و  لـکا و 

اهنآ مایق  هک  دـنراد  يریداصم  يدابم و  کی  لاعفا  هکنآ  لصاح  دـنراد و  هک  یفالتخا  عاوناب  یهاون  لثم  تسا  ار  لـعف  كرت  بلط 
مایق وا  مایق  نیا  دراد  دـیزب  مایق  دـشاب  برـض  هک  برـض  هدام  دـیز  برـض  میتفگ  رگا  ـالثم  دوش  یم  ادـیپ  تاذ  زا  تسا و  تاوذـب 

.تشذگ ردصم  رد  هکنیا  امک  هدام  نیاب  تسا  فصتم  تاذ  هک  هریغ  یلولح و  ای  تسا و  يرودص 
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.هابتشا وه  هفیرعت و  یف  اهب  نارتقالا  اوذخا  یتح  نامزلا  یلع  لعفلا  هلالد  هاحنلا  هنسلا  یف  رهتشا  دق  ههبش  هحازا 

لعفلا بلط  ءاشنا  یلع  لب  هیلع  یهنلا  رمالا و ال  هلالد  مدع  هرورض 

******

: حرش * 

تسین و نکمم  اهنآ  رد  لمح  هک  دنوش  یم  رداصم  لثم  لاعفا  تهج  نیا  زا  دـیزب  ار  برـض  تبـسن  رب  دراد  تلالد  برـض  تئیه  و 
.دیز برض  رد  تشذگ  هکنآ  امک  دهد  یم  تاذب  ار  داوم  تبسن  طقف  لاعفا  تئیه  تشذگ و  هک  تسا  رداصم  یناعم  اهنآ  داوم 

نییوحن فالخرب  نامز  رب  لعف  نتشادن  تلالد 

یم لعف  فیرعت  رد  هکنیا  یتح  دـنک  یم  نامز  رب  تلالد  لعف  هک  اهیوحن  ناـبز  رد  تسا  روهـشم  هک  قیقحتب  خـلا  ههبـش  هحازا  : هلوق
.تسا هابتشا  فرح  نیا  تسا و  هثالث  هنمزا  زا  یکی  هب  نرتقم  هک  دنیوگ 

تعیبط وا  هل  عوضوم  دنک و  یمن  نامز  رب  تلالد  هدام  هکنیا  رد  لاکشا  یتئیه و ال  کی  دراد و  يا  هدام  کی  لعف  هک  دنامن  یفخم 
چیه مدقت و  امک  تسا  فورح  عضو  اهنآ  عضو  تئیه  اما  تسا و  هدـشن  هتفرگ  وا  رد  یتیـصوصخ  چـیه  تسا و  یمـسقم  طرـشب  ال 

بـستنم برـض  هدام  هکنیا  رب  تئیه  دنک  یم  تلالد  دیز  برـض  الثم  دهد  یم  تاذب  ار  هدام  تبـسن  هکلب  درادـن و  نامز  رب  تلالد 
دعب و ام  یلا  ملکت  نیح  زا  دیزب  برـض  تبـسن  عوقو  رب  دنک  یم  تلالد  نآ  تئیه  دیز  برـضی  هکنآ  امک  ملکت  زا  لبق  دـیزب  تسا 
رب تلالد  اه  نیا  زا  مادک  چیه  بلط و  كرت  رب  تلالد  مه  یهن  هکنآ  امک  دیز  زا  ار  تبسن  نآ  بلط  دراد  تلالد  رما  لعف  نینچمه 

.مازتلا هن  نمضت و  هن  هقباطم و  تلالد  هن  دنرادن  نامز 

كرت بلط  ای  لعف  بلط  ءاشنا  رب  تلالد  طقف  هکلب  دنتسین  نامز  رب  لاد  یهن  رما و  هک  تسا  يرورض  خلا و  هلالد  مدع  هرورـض  : هلوق
رما هیاهن  دننک و  یم  ار  لعف 
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.یفخی امک ال  امهریغب  وا  لبقتسملا  وا  یضاملاب  رابخالا  یف  لاحلا  وه  امک  لاحلا  یف  امهب  ءاشنالا  سفن  رمالا  هیاغ  كرتلا  وا 

دنع دـیرجتلا  زاجملاب و  لوقلا  مزل  الإ  تاینامزلا و  یلا  دانـسالا  قالطالاب و  الا  نامزلا  یلع  لاعفالا  نم  امهریغ  هلـالد  عنم  نکمی  لـب 
.تادرجملا نامزلا و  سفن  نم  اهریغ  یلا  دانسالا 

******

: حرش * 

دوش یم  عقاو  لاح  رد  اه  نیا  زا  ریغب  ای  لبقتسم  هب  ای  یـضام  هب  رابخا  هکنیا  امک  تسا  لاح  رد  یهن  رما و  هب  ءاشنا  سفن  هک  تسنآ 
ای هدـنیآ  نامز  یلو  مینک  یم  نآلا  ار  وا  ظفل  ملکت  هک  عراضم  ای  یـضام  ظفل  لثم  مینک  یم  ملکت  داجیا و  نـآلا  ار  یهن  ظـفل  ینعی 

میمهف یمن  یهن  ای  رما  ظفل  زا  ار  هتشذگ  ای  لاح 

زا یهن  رما و  ریغ  مینک  عنم  تسا  نکمم  دـنرادن و  نامز  رب  تلالد  مه  عراضم  یـضام و  ینعی  اـمهریغ : تلـالد  عنم  نکمی  لـب  : هلوق
کی میراد و  نامز  کی  نوچ  تاینامز  يوسب  دـنوشب  هداد  دانـسا  عراضم  ای  یـضام  نیا  هکنآ  ـالا  ناـمز  رب  تلـالد  رب  مه  ار  لاـعفا 
تقو نآ  فرظ  وا  نامز  تسا و  فورظم  دـیز  دوخ  دراد  ینامز  کی  یلاح  ره  رد  دـیز  الثم  تسا  تاینامز  فرظ  نامز  تاـینامز و 

ای برـضی  ای  برـض  هن  دراد  نامز  هب  جایتحا  دیز  نوچ  دوش  یم  هدیمهف  دیز  زا  نامز  دـیز  برـضی  ای  دـیز  برـض  الثم  میتفگ  رگا 
نامز یتایس  میتفگ  الثم  نامز  سفن  هب  ار  لعف  نیا  میهد  یم  تبسن  هک  یئاج  رد  دیاب  دشاب  نامز  رب  لاد  لعف  رگا  هکنیا  لیلدب  هریغ 
نامز تادرجم  نامز و  سفن  رد  نوچ  هریغ  ای  هّللا  ناک  ای  هّللا  ملع  میتفگ  الثم  میداد  تادرجم  هب  تبـسن  هکنیا  اـی  ناـمزلا  یـضم  اـی 

تقیقح وا  لامعتـسا  لعف و  ندروآ  تادرجم  تاینامز و  رد  ینعی  ود  ره  رد  نوچ  دـشاب و  هدـش  هدروآ  ازاجم  لـعف  نیا  دـیاب  تسین 
درادن نامز  یکی  دراد و  نامز  یکی  رد  هک  یلاح  رد  تسا 
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نامزلا یف  هبـسنلا  عوقو  یلع  هلالدـلل  هبجوم  يرخا  هیـصوصخ  ینعملا  بسحب  عراضملا  یـضاملا و  نم  لکل  نوکی  نا  دـعبی  معن ال 
.تاینامزلا نم  لعافلا  ناک  امیف  عراضملا  یف  لابقتسالا  وا  لاحلا  یف  یضاملا و  یف  یضاملا 

یلع هقابطنا  حـص  ینعم  صوصخ  هل  نوکی  نا  الا  هل  ینعم  لابقتـسالا و ال  لاحلا و  نیب  ایونعم  اکرتشم  نوکی  عراـضملا  نا  هدـیؤی  و 
دحاو لک  یلع  هقابطنا  حـص  ینعم  اهل  نوکی  براض  دـیزک  هیمـسالا  هلمجلا  نا  امک  اهمعی  نامز  موهفم  یلع  لدـی  هنا  امهنم ال  لک 

: اهلثم هیلعفلا  هلمجلا  تناکف  الصا  اهنم  دحاو  یلع  اهتلالد  مدع  عم  هنمزالا  نم 

******

: حرش * 

تسین نامز  رب  لاد  لعف  هک  دوش  یم  مولعم  تسا و  تقیقح  ود  ره  رد  هک  دوش  یم  مولعم 

يانعم ود  ره  هک  لاح  دیئوگب  تسا  نکمم  نوچ  دـشاب  یتیـصوصخ  کی  عراضم  یـضام و  يارب  هک  تسین  دـیعب  هلب  خـلا  معن  : هلوق
.تسا عراضم  یضام و  نیب  قرف  هچ  سپ  دنتسین  نامز  رب  لاد  تسا و  یکی  اهنآ 

ملکت نیح  تسا و  یضام  صوصخ  ملکت  زا  لبق  نامز  هک  تسنیا  نآ  عراضم و  یضام و  نیب  تسه  یتیصوصخ  کی  هکنیا  باوج 
لثم تادرجم  هن  دنـشاب  تاینامز  زا  نآ  لـعاف  عراـضم  اـی  یـضام  لـعف  هک  یئاـج  رد  هتبلا  تسا  عراـضم  هب  صتخم  ملکت  زا  دـعب  و 

هکنیا تسین  نامز  رب  لاد  لعف  میتفگ  هک  ار  یلبق  بلطم  دنک  یم  دییأت  خلا و  عراضملا  نا  دـیؤی  :و  هلوق دـیز  برـضی  ای  دـیز  برض 
لاح و لماش  دـشاب و  ماع  هک  ینامز  موهفم  رب  دـنک  یمن  تلالد  یلو  لابقتـسا  لاح و  نیب  يونعم  كرتشم  دـشاب  یم  عراـضم  لـعف 

ینعم کی  هک  براض  دـیز  لثم  رد  هیمـسا  هلمج  لثم  لابقتـسا  لاح و  هب  دوش  یم  قبطنم  هک  تسا  ینعم  کـی  هکلب  دوشب  لابقتـسا 
نآلا ای  سما  هک  یلاح  رد  هتبلا  هدنیآ  ای  هتشذگ  ای  لاح  رب  دوشب  قبطنم  هک  تسا  حیحص  تسا و 
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هلاحم هقیقح ال  البقتسم  وا  ایضام  نوکی  عراضملا ال  یف  لابقتـسالا  وا  لاحلا  نامز  هلعف و  یف  یـضاملا  نامزلا  نا  کلذ  دیؤی  امبر  و 
امک هفاضالاب  امهلعف  یف  البقتسم  وا  ایضام  نوکی  امنا  کلذک و  ایـضام  عراضملا  یف  هقیقح و  البقتـسم  یـضاملا  یف  نوکی  امبر  لب 
امیف وا  تقولا  کلذ  یف  برضی  وه  اذک و  رهـش  یف  دیز  ءاج  هلوق  مایاب و  هلبق  برـض  دق  ماع و  دعب  دیز  ینئیجی  هلوق  لثم  نم  رهظی 

ادیج لماتف  یضم  امیف  هدعب 

هادع امع  فرحلا  زاتمی  هب  ام  نایب  یلا  مالکلا  نانع  فرصب  ساب  مث ال 

******

: حرش * 

لماش تشاد  الثم  سما  هک  هک  یتقو  یلو  دناسر  یم  ار  لاح  روهظ  دـیق  نودـب  دوش و  یم  نامز  هس  ره  قبطنم  دـشاب  هتـشاد  ادـغ  ای 
شرس رب  مال  لاح  يارب  هک  دوش  یم  لابقتـسا  لاح و  لماش  هک  تسا  ینعم  کی  تسا  روط  نیمه  مه  لعف  طقف و  دوش  یم  هتـشذگ 

.برضی فوس  ای  برضیس  الثم  فوس  ای  نیس  لابقتسا  يارب  برضیل و  لثم  میروآ  یم 

رد لابقتـسا  ای  لاح  ای  یـضام  لعف  رد  یـضام  نامز  تاقوا  ضعب  هک  ار  بلطم  نیا  دـنک  یم  دـییأت  خـلا و  کلذ  دـیؤی  اـمبر  هلوق و 
هفاضا هب  هتبلا  یـضام  رد  لبقتـسم  دوش و  یم  یقیقح  لبقتـسم  رد  یـضام  اسب  هچ  هکلب  دنتـسین  یقیقح  لبقتـسم  یـضام و  لبقتـسم 

دیآ یم  ییوگ  یم  الثم  یجراخ  تقیقح  رد  هن  دوش  یم  یقیقح  تسا  مالک  نامه  رد  هک  لبقتـسمب  تبـسن  یـضام  ینعی  ناـشدوخ 
شیپ دمآ  ای  تسا  هدمآ  لبقتـسم  نامز  هک  تسا  یـضام  نیا  تسا  هدز  ار  ینالف  شندمآ  زا  لبق  هک  رگید  لاس  کی  دـیز  نم  شیپ 

نک لمات  سپ  تسا  هدش  لامعتـسا  هتـشذگ  نامز  رد  هک  تسا  لبقتـسم  نیا  دز  یم  ار  ینالف  تقو  نآ  رد  هک  نالف  هام  رد  دـیز  نم 
.ادیج

مسا و زا  ار  فرح  زایتما  مینک  رکذ  مالک  ماقم  دراد  تبـسانم  نوچ  دیـسر  اجنیا  هب  مالک  نوچ  هک  درادن  یعنام  دعب  خـلا  ساب  مث ال 
ار لعف  مسا و  هک  نوچ  لعف 
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یف ینعم  یلع  لد  ام  فرحلا  نا  مالعالا  نیب  رهتـشا  نا  هنا و  ملعاف  ماسقالا  مامت  یف  دارطتـسالا  یف  دارطالا  لجال  ماقملا  بسانی  اـمب 
مل امهیف  هنا  ینعملا و  بسحب  مسالا  نیب  هنیب و  قرفلا  مدع  مدـقت  امیف  تفرع  کنا  الا  هیلع  دـیزم  امب ال  دـئاوفلا  یف  هانیب  دـق  هریغ و 
وه امب  هریغل و  هلاح  هانعم  هنم  دیرا  لمعتـسیل و  عضو  هنا  وه  قرفلا  امنا  اهب و  لالقتـسالا  مدـع  هیموهفملاب و ال  لالقتـسالا  هیف  ظحلی 

وه وه  امب  هانعم  هنم  دیرا  لمعتسیل و  هریغ  عضو  ریغلا و  یف 

******

: حرش * 

.تسا هدش  هدروآ  ماقم  تبسانمب  یلو  تسین  هیف  نحن  ام  الصا  هلمج  نیا  هک  یلاح  رد  میئوگب  مه  ار  فرح  میتفگ 

هل عوضوم  رد  مسا  فرح و  ندوب  یلک  رد 

دئاوف باتک  رد  ام  میدرک  نایب  شدوخ و  ریغ  رد  ینعم  رب  دنک  یم  تلالد  فرح  هک  تسنآ  ءاملع  نیب  روهشم  هک  نادب  سپ  ملعاف :
مسا نیب  تسین  یقرف  هک  یتخانش  باتک  نیمه  رد  البق  هکنیا  الا  فرح  تباب  رد  میئوگب  دش  یمن  رتشیب  هک  ار  هچنآ  فرح  تباب  رد 
نیا رد  دناسر و  یم  ار  ءادتبا  مه  تسا  مسا  ردـصم و  هک  ءادـتبا  ظفل  دوخ  دـناسر و  یم  ار  ءادـتبا  نم  نوچ  ینعم  بسحب  فرح  و 

تـسنآ فرح  مسا و  نیب  تسه  هک  یقرف  یلو  تسا  هدشن  هتفرگ  ینعم  ءزج  تسا و  هدشن  هظحالم  لالقتـسا  مدع  لالقتـسا و  ینعم 
ینعم وا  زا  دوشب  هدارا  هک  هدرک  عضو  ار  فرح  یلو  یلالقتسا  يانعم  وا  زا  دوشب  هدارا  ات  هدرک  عضو  ار  مسا  عضاو  لامعتسا  رد  هک 

سپ تسین  ینعم  تهج  زا  قرف  هکلب  دـشاب  ینعم  تهج  زا  قرف  هکنیا  اـت  هیف  لمعتـسم  هن  تسا  لامعتـسا  تهج  زا  قرف  نیا  تیلآ و 
ره يانعم  نوچ  دشاب  زاجم  دیابن  یلالقتـسا  ینعم  رد  دش  لامعتـسا  نم  هریغل و  هلاح  تیلآ و  ینعم  رد  دش  لامعتـسا  رگا  ءادتبا  ظفل 

تبـسن میا و  هدومن  لامعتـسا  نوناق  فـالخ  هچرگا  تسا  تقیقح  هکلب  دـنا و  هدـشن  هل  عضو  اـم  ریغ  رد  لامعتـسا  تسا و  یکی  ود 
امهیلک یف  ینعملاف  هلوق  تسا  زاجم  لامعتسا  نوناقب 
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بسحب توافت  امهنیب  نوکیل  هیف  لامعتسالا  بناج  یف  ربتعا  امنا  اهب  لالقتـسالا  مدع  هیموهفملاب و  لالقتـسالا  نم  لک  نوکی  هیلع  و 
عضو ام  ریغ  یف  هل  الامعتسا  ازاجم و  ناک  امل  یلالقتـسالا  ینعملا  یف  نم  هظفل  یلآلا و  ینعملا  یف  لمعتـسا  ول  ءالتبالا  ظفلف  ینعملا 
یلآلا وا  یلالقتـسالا  ظاحللاب  ادـیقم  نیریثک و  یلع  قدـصی  یعیبط  یلک  هسفن  یف  امهیلک  یف  ینعملاف  هل  عضو  ام  ریغب  ناک  نا  هل و 

دوجولاب ناک  نا  دـجوی و  مل  صخـشتی  مل  ام  ءیّـشلا  ناف  اینهذ  ایئزج  ناک  انهذ  هدوجو  هظاـحل  نا  هظحـالمب  ناـک  نا  یلقع و  یلک 
هابتشالا طلخلا و  نم  مالعالا  نم  ماقملا  یف  عقو  امیف  المأت  مهفاف و  ینهذلا 

******

: حرش * 

دـشاب یلک  ظفل  هک  تاذ  تفـص  تسا و  یعیبط  یلک  هک  ناـسنا  تاذ  لـثم  تسا  یعیبط  یلک  هسفن  یف  فرح  مسا و  رد  ینعم  سپ 
یلک فرح  مسا و  ياـنعم  تاذ  مه  اـجنیا  دوش  یم  یلقع  یلک  میتـفگ  مه  اـب  فوـصوم  اـب  ار  تفـص  نیا  رگا  تسا و  یقطنم  یلک 

هظحـالم اـب  ار  فرح  مسا و  ياـنعم  تاذ  نیا  دـشاب و  یلالقتـسا  ریغ  یلالقتـسا و  هک  نیریثـک  رب  دوش  یم  قدـص  هک  تسا  یعیبـط 
ار اهدیق  نیا  زا  مادکره  مینک و  هظحالم  یلآ  ای  یلالقتسا  تفص  اب  ار  ینعم  نآ  رگا  دنمان  یم  یلقع  لک  مه  اب  یلآ  ای  یلالقتـسا و 
مل اـم  ءیّـشلا  نوـچ  ینهذ  یجراـخ و  تسا  مسق  ود  یقیقح  یئزج  نوـچ  تسا  یقیقح  یئزج  نهذ  رد  میهدـب  رارق  ینعم  ءزج  رگا 

.مهفاف اجنیا  لثم  دشاب  ینهذ  دوجو  وا  دوجو  ول  دنک و  یمن  ادیپ  دوجو  دوشن  یئزج  یئیش  رگا  هکنوچ  دجوی  مل  صخشتی 

تسا ینعم  ضراوع  زا  مسا  فرح و  رد  یلالقتسا  یلآ و  دصق 

.خلا عقو  امیف  لمات  مهفاف و  : هلوق

طلخ و مالعا  زا  ماقم  رد  هدـش  عقاو  هکنوچ  نک  لـمات  مهفب و  سپ  دـش  ینهذ  یئزج  وا  ینهذ  دوجو  هظحـالم  هب  فرح  هک  میتفگ 
ندوب یئزج  مادکره  هک  هابتشا 

ص:149

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


اهیف هیلالا  دـصق  ناک  نا  يرعـش  تیل  ماع و  هناف  هادـع  ام  فـالخب  اـصاخ  فورحلا  یف  هیف  لمعتـسملا  وا  هل  عوضوملا  نوک  مهوت  و 
.هل ابجوم  هیف  هیلالقتسالا  دصق  نوکی  ملف ال  ایئزج  ینعملا  نوکل  ابجوم 

دصقلا اذه  نوکل  الا  کلذ  نوکی  له  و 

یناعم نوکی  نا  مزل  الا  فیک و  کلذـک  اهیف  نوکی  ملف ال  لامعتـسالا  یف  لـب  هیف  لمعتـسملا  ـال  هل و  عوضوملا  یف  ربتعی  اـمم  سیل 
.نهذلا الا  هل  نطوم  یلقعلا ال  یلکلا  هیلقع و  تایلک  اذه  یلع  اهنوکل  هیجراخلا  تایئزجلا  یلع  هقبطنم  ریغ  تاقلعتملا 

******

: حرش * 

نودب ینعی  هادع  ام  نودب  تسا  صاخ  فورح  رد  هیف  لمعتـسم  ای  هل  عوضوم  هک  دنا  هدرک  نامگ  الثم  دنا  هتفگ  عون  کی  ار  فرح 
دـش صاـخ  هل  عوـضوم  رگا  اـجنیا  رد  دـنا  هتفگ  هک  یئاـهنآ  هک  تسنآ  صاـخ  هیف  لمعتـسم  صاـخ و  هل  عوـضوم  نیب  قرف  مسا و 

هک یئاهنآ  یلو  تسا  تقیقح  دوشب  لامعتسا  هک  هل  عضو  ام  رد  تسا و  صاخ  هل  عوضوم  ماع و  عضو  ینعی  تسا  یقیقح  لامعتسا 
صاخ ام  تسا و  ماع  هل  عضو  ام  هکنوچ  الصا  تسا  هدشن  هل  عضو  ام  رد  لامعتسا  اجنیا  رد  تسا  ماع  اضیا  هیف  لمعتـسم  دنیوگ  یم 

تسا و هدئاف  یب  ارهق  دوش و  یمن  لامعتـسا  شدوخ  ینعم  رد  تقو  چیه  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا و  زاجم  سپ  میدومن  لامعتـسا 
بجوم یلالقتـسا  دصق  مسا  رد  ارچ  سپ  دوشب  ینعم  ندوب  یئزج  بجوم  فرح  رد  تیلآ  دـصق  رگا  هک  نم  متـسناد  یم  شاک  يا 

دیا هتفرگ  ینعم  ءزج  فرح  رد  ار  تیلآ  امـش  یلو  دـنراد  ینعم  کـی  ود  ره  فرح  مسا و  هک  یلاـح  رد  دوش  یمن  وا  ندوـب  یئزج 
هتـسنادن ربتعم  ار  ندوب  یئزج  دصق  مسا  رد  امـش  هکنیا  تهجب  فرح  نیا  دشاب  یم  ایآ  دیا و  هتفرگن  ءزج  ار  الالقتـسا  مسا  رد  یلو 

هلوق و ار  بلطم  نیا  دیئوگ  یمن  فرح  يارب  سپ  ارچ  دیا  هتـسناد  ربتعم  لامعتـسا  رد  هکلب  هیف  لمعتـسم  رد  هن  هل و  عوضوم  رد  دیا 
نا مزل  الا 
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هیف ربتعا  امب  اهدـیقتل  هفوکلا  هرـصبلا و  ریـسلا و  یلع  قدـصت  داکت  هفوکلا ال  یلا  هرـصبلا  نم  ترـس  یف  هفوکلا  هرـصبلا و  ریـسلاف و 
قدصلا یمـسالا و  لب  یف  رحلا  ینعملا  هیئزج  نیب  قفوی  هانققح  امب  هیجراخلا و  رومالا  یلع  اهقابطنا  لیحتـسیف  هیلقع  ریـصتف  دـصقلا 

.نیریثکلا یلع 

******

: حرش * 

یم نیاربانب  هکنوچ  دنوشن  هیجراخ  تایئزج  رب  قبطنم  فرحب  تاقلعتم  یناعم  هک  دیآ  یم  مزال  دـشاب  نیا  ریغ  رگا  ینعی  خـلا  نوکی 
یمن ار  هینهذ  تاروما  نهذ و  زا  ریغ  درادن  ناکم  مه  یلقع  یلک  تسا و  یلقع  یلک  فوصوم  اب  تفـص  هکنوچ  هیلقع  تایلک  دشاب 

تاقلعتم هک  هفوک  هرـصب و  ریـس و  سپ  دوش  عقاو  جراخ  رد  تسا  لاـحم  ینهذ  دوجو  دـیقب  هکنوچ  مینک  یجراـخ  رب  قبطنم  میناوت 
یناعم هب  اهنآ  دنا  هدش  دیقم  هکنوچ  یجراخ  هفوک  هرصب و  ریس و  رب  دنک  یمن  قدص  هفوک  یلا  هرصبلا  نم  ترس  رد  دنتـسه  فرح 
تایلقع ندرک  قبطنم  تسا  لاحم  دنوش و  یم  یلقع  تایلک  اه  نیا  تهج  نیا  زا  دنتسه  هیفرح  یناعم  ءزج  ظاحل  دصق و  هک  هیفرح 

اهنآ ندوب  ینهذ  دیقب  هیجراخ  تاروما  رب  ار  تاینهذ  ینعی  ار 

ناوت یم  هکلب  یفرح  يانعم  ندوب  یئزج  نیب  مینک  عمج  هک  میدـش  قفوم  میدرک  قیقحت  اـم  هک  هچنآ  هب  خـلا و  هاـنققح  اـمب  :و  هلوق
حیحـص مییوگ  یم  یئزج  مه  تسا و  یلک  مه  یمـسا  یفرح و  ینعم  تفگ  یـسک  رگا  ینعی  نیریثک  رب  قدص  نیب  یمـسا و  تفگ 
دراوـم رد  ینهذ  ظاـحلب  ار  ینعم  مینک  دـیقم  هک  تسنیا  راـبتعاب  اـه  نیا  ندوـب  یئزج  هکنوـچ  تسا  ددـعتم  اـهنآ  ناـکم  یلو  تسا 

هظحالم هب  اهنا  ندوب  یلک  مسا و  هچ  دـشاب  فرح  هچ  تسا  لامعتـسا  دروم  رد  اهنآ  ندوب  یئزج  ینعی  ایلالقتـسا  اـی  اـیلآ  لامعتـسا 
هک دـش  رهاـظ  اـجنیا  زا  فرح و  هچ  دـشاب  مسا  هچ  تسا  یلک  مـیدرک  هظحـالم  ار  ینعم  سفن  رگا  ینعی  تـسا  ینعم  سفن  ندرک 

صتخم لاکشا 
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مدـع رهظ  هنم  ینعملا و  سفن  ظاحلب  هیلکلا  ایلالقتـسا و  وا  ایلآ  تالامعتـسالا  دراوم  یف  ظاحللاب  ینعملا  دـیقت  راـبتعاب  هیئزجلا  نا  و 
.مالعالل مادقالا  لازم  قیقد و  هناف  ماقملا  یف  لماتف  هریغ  معی  لب  فرحلاب  عفدلا  لاکش و  الا  صاصتخا 

.مهفاف هدافإلا  هدئافلا و  نم  اهیف  امل  کلذ  عم  هداعالا  مالکلا و  ضعب  رومالا  ضعب  یف  قبس  دق  و 

******

: حرش * 

عقاو جراخ  رد  تسین  نکمم  دوش و  یم  یئزج  ینهذ  دیقب  مه  مسا  يانعم  هکنوچ  دوش  یم  مه  مسا  لماش  هکلب  طقف  تسین  فرحب 
میتفگ ار  بلاطم  نیا  مه  البق  ءاملع و  يارب  تسا  هدـنزغل  تسا و  قیقد  اجنیا  هکنوچ  ماقم  رد  نک  لمأت  سپ  فرح  يانعم  لثم  دوش 

.دشاب یم  وا  رد  هدافتسا  هدئاف و  هکنوچ  میدرک  هداعا  زاب  مه  اجنیا  رد 

یناعم ردابت  هیفرح  یناعم  زا  تسا  ردابتم  هک  هچنآ  تشذگ و  فرح  باب  رد  فورح  ینعم  تباب  رد  فنـصم  باوج  دنامن  یفخم  و 
هک تسین  حیحـص  نم  لثم  ار  فرح  هملک  الـصا  هک  اضیا  تشذگ  تشذگ و  هکنآ  امک  تسا  تقیقح  تمالع  ردابت  تسا و  هیئزج 
امک تشذگ  باوج  هکنآ  لصاح  فنصم و  فرح  رب  انب  دشاب  تقیقح  هکنیا  هب  فیک  مینک  لامعتسا  میراذگب و  یمسا  ءادتبا  ياج 

.یفخی ال 

ایلعف هکلم و  هفرح و  تاقتشم  يدابم  فالتخا  رد 

دوش و یمن  دشاب  یم  ام  عازن  لحم  هک  تئیه  رد  فالتخا  بجوم  هدام  يدابم و  رد  تاقتـشم  فالتخا  هکنیا  مراهچ  خلا  اهعبار  : هلوق
یم نوچ  هک  هریغ  لاقب و  راجن و  لثم  تسا  تعنـص  هفرح و  هطـساو  هب  یـضعب  رد  أدـبم  هکنیا  کـی  دوش  یم  مسق  هس  رب  تاقتـشم 

هب یـضعب  رد  هکنیا  مود  دنـشاب  مون  لاح  رد  ول  اهنآ و  هب  تفگ  ناوت  یم  لاقب  ای  راـجن  عقوم  همه  رد  دـننک  یلاـقب  اـی  راـجن  دـنناوت 
تساراد ار  ملع  هکلم  نوچ  یلو  دنک  یمن  داهتجا  نآلا  هچرگا  تساراد  ار  ملع  هکلم  هک  ملاع  لثم  تسا  هکلم  هوق و  هطساو 
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ایلعف ال اهـضعب  یف  هکلم و  هوق و  اهـضعب  یف  هعاض و  هفرح و  اهـضعب  یف  ادـبملا  نوک  يدابملا و  یف  تاقتـشملا  فالتخا  نا  اـهعبار 
یفخی امک ال  اهنع  ثوحبملا  ههجلا  یف  اتوافت  الصا و ال  هئیهلا  بسحب  اهتلالد  یف  افالتخا  بجوی 

توافتی الف  ایلعف  ذـخا  ول  یتأی  وا  یـضم  امم  نوکی  العف و  هب  سبلتلا  نوکیف  لاحلا  وا  یـضملا  یف  هب  سبلتلا  فلتخی  هنا  رمالا  هیاـغ 
.هیلا انرشا  امک  تاقلعتلا  عاونا  تاسبلتلا و  ءاحنا  اهیف 

.قطنلا لاح  سبلتلا ال  لاح  وه  هلأسملا  ناونع  یف  لاحلاب  دارملا  نا  اهسماخ 

******

: حرش * 

وا هب  لکا  عقوم  رد  طقف  هک  هیجراخ  رگید  لاعفا  لکآ و  لثم  دنتـسه  لـعفلاب  أدـبم  هکنیا  موس  ملاـع  تفگ  وا  هب  مه  نـآلا  ناوت  یم 
.هریغ هن  تفگ  لکآ  دوش  یم 

تـشذگ نآ  مسق  هس  هکنیا  امک  دنراد  فالتخا  أدبم  هدام و  ثیح  زا  هچرگا  دوش  یمن  تئیه  رد  فالتخا  بجوم  فالتخا  هس  نیا 
تاذ سبلت  الثم  دوش  یم  فلتخم  لاح  رد  ای  یـضام و  رد  أدـبم  هب  سبلت  فالتخا  هک  تسنآ  رما  هیاهن  ینعی  هب  سبلتلا  نوکیف  هلوق 

ار هکلم  هفرح و  هک  یمادام  اه  نیا  هریغ  عناص و  بساک و  رعاـش و  لـثم  میوگب  هکلم  هفرح و  ار  سبلت  نآ  رگا  تسا  یلعف  أدـبم  هب 
لاعفا هک  میتفرگ  یلعف  دارم  رگا  ار  اه  نیمه  دنشابن  تعنص  نآ  هب  لوغشم  ای  دنـشاب  مون  لاح  رد  ول  دنتـسه و  أدبم  هب  سبلتم  دنراد 

البق هکنآ  ول  دنتـسین و  رعاش  عناص و  بتاک و  العف  هکنوچ  یتأی  ام  اـی  یـضم  اـم  هب  ددرگ  یمرب  ارهق  دوشب  رداـص  اـهنآ  زا  هیجراـخ 
.تسین دراد  تاقلعت  عاونا  تاسبلت و  ءاحنا  هک  تاقتشم  نیا  رد  یتوافت  سپ  دنوش  یم  سبلتم  ای  ندوب  سبلتم 

هس براض  دیز  لثم  يا  هیضق  ره  هک  دنامن  یفخم  خلا  اهسماخ  : هلوق
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هب اسبلتم  لوالا و  لاثملا  یف  سمالا  یف  برضلاب  اسبلتم  ناک  اذا  هقیقح  ابراض  ادغ  نوکیـس  وا  سما  ابراض  دیز  ناک  لثم  نا  هرورض 
هقیقح ناک  رخآلا  یف  دعب  تای  مل  امهدحا و  یف  هنامز  یضم  نا  سبلتلا و  لاح  ظاحلب  ناک  ثیح  قتشملا  يرجف  یناثلا  یف  دغلا  یف 
هیـضق وه  امک  لاحلا  یف  يرجلا  ناک  اذا  امیف  هنا  رهاظلا  ناف  زاجم  ادـغ  براض  دـیز  لثم  نا  یلع  قاـفتالا  هیفاـنی  ـال  فـالخ و  ـالب 

.لابقتسالا یف  سبلتلا  لاحلا و  یف  فاصتالا  يرجلا و  نوکیف  سبلتلا  نامز  نایبل  نوکی  امنا  دغلا  قالطالا و 

******
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دنوشب قفتم  تلاح  هس  نیا  رگا  هیلعف  سبلت و  تلاح  موس  تبـسن و  يرج و  تلاح  ظفلت و  قطن و  تلاـح  دـشاب  یم  وا  يارب  تلاـح 
.دومرف فنصم  هک  تسا  یبلطم  نآ  دننکب  ادیپ  فالتخا  رگا  دوخ و  ینعم  رد  تسا  تقیقح  قتشم  هک  تسین  یلاکشا 

قطن لاح  هن  تسا  سبلت  لاح  ، لاح زا  دارم 

یم ار  برـض  لـمع  ناـمز  ینعی  قطن  لاـح  هن  تسا  لـمع  سبلت و  لاـح  هلئـسم  ناونع  رد  مییوگ  یم  هک  لاـح  هب  دارم  هکنیا  مجنپ 
نوچ تسا  براض  ادرف  ای  دوب  براض  زورید  دـیز  لثم  رد  هک  تسا  يرورـض  مینک  یم  زورید  برـض  زا  تیاـکح  نـآلا  هک  مییوگ 

نامزب تبـسن  ینعی  سبلت  لاح  ظاحلب  دشاب  هک  یئاج  قتـشم  يرج  سپ  تسا  تقیقح  میهدب  هدنیآ  ای  هتـشذگ  سبلت  نامزب  تبـسن 
لاحب ار  أدبم  تبـسن  رگا  یلو  تسین  وا  رد  یفالتخا  تسا و  تقیقح  نیا  ادعب  دـیایب  ای  دـشاب  هتـشذگ  وا  لمع  هچرگا  میهدـب  لمع 
هکنیا اب  تسام و  عازن  لحم  نیا  تسا  براض  مه  نآلا  میئوگب  میناوت - یم  دوب  براض  زورید  هک  دیز  میتفگ  الثم  میداد  یلعف  قطن 

.تسا تقیقح  تسا  براض  هدنیآ  دیز  هک  میتفگ 

زاجم تسا  براض  نآلا  میتفگ  ینعی  میداد  نآلا  دیزب  ار  برـض  يرج و  تبـسن  رگا  هکنوچ  دـشاب  یم  مه  زاجم  میئوگب  میناوت  یم 
قالطالا هیضق  وه  امک  هلوق  اقافتا  تسا 
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یلع هنیرق  ادغ  وا  سما  هظفل  تناک  ول  لاکـشالا و  فالخلا و  لحم  یف  لخاد  هنا  سما و  براض  دیز  لثم  یف  لاحلا  رهظ  انه  نم  و 
.هقیقح نالاثملا  ناک  اضیا  يرجلا  هبسنلا و  نامز  نییعت 

وا یـضملا  یف  ناـک  ول  سبلتلا و  لاـح  ظاـحلب  تاذـلا  یلع  يرج  اذا  اـمیف  هقیقح  قتـشملا  نوـک  یف  لاکـشالا  یغبنی  ـال  هلمجلاـب  و 
دعب سبلتلا  دـنع  یـضقنا  ام  دـعب  لاحلا  یف  اهیلع  يرج  اذا  ام  معی  امیف  وا  هصوصخ  یف  هقیقح  هنوک  یف  فـالخلا  اـمنا  لابقتـسالا و 

.لابقتسالا یف  سبلتلا  لاح  ظاحلب  العف  اهیلع  يرج  اذا  امیف  ازاجم  هنوک  نع  غارفلا 

******
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هکنآ امک  تسا  براض  نآلا  هک  دناسر  یم  نآ  قالطا  براض  دیز  میئوگب  میرواین و  نآ  يارب  ادغ  ای  سما  دیق  ار  هیـضق  رگا  ینعی 
.تسا مسق  نیمه  مه  قتشم  زا  ریغ 

نآلا نداد  تبـسن  يرج و  دشاب  یم  سپ  هدنیآ  نامز  رد  دشاب  یم  أدبم  هب  سبلتم  دیز  دناسرب  هک  تسنیا  يارب  هدمآ  هک  ادـغ  نیا  و 
تسا لابقتسا  رد  لمع  سبلت و  نامز  یلو 

فالخ و لحم  رد  لخاد  لاثم  نیا  هکنیا  سما و  براض  دـیز  لثم  رد  لاـح  دـش  رهاـظ  اـجنیا  زا  خـلا و  لاـحلا  رهظ  اـنه  نم  :و  هلوق
لاثم ود  ره  رد  دهدب  لمع  نامز  هب  ار  تبسن  ینعی  يرج  هبـسن و  نامز  نییعت  رب  دشاب  هنیرق  ادغ  ای  سما  ظفل  رگا  دشاب  یم  لاکـشا 

.تسام فالخ  لحم  نیا  تسا  براض  نآلا  سما  دوب  براض  هک  دیز  میتفگ  ام  رگا  هکنیا  امک  تسا  تقیقح 

تـسا تقیقح  سبلت  لاح  ظاحلب  تاذ  رب  دوشب  يراج  هک  ینامز  قتـشم  هکنیا  رد  دوشب  لاکـشا  تسین  راوازـس  خـلا  هلمجلاب  :و  هلوق
رد طقف  قتـشم  ایآ  هک  تسنیا  رد  فالخ  انامه  دـشاب و  لابقتـسا  ای  هتـشذگ  سبلت  نامز  ول  میهدـب و  سبلت  نامز  هب  ار  تبـسن  ینعی 

لماش هن  ای  تسا  تقیقح  میهدب  سبلت  نامزب  ار  تبسن  هک  یئاج 
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لمعلا طارتشا  هیفانی  تاوذـلا و ال  یلع  هیراجلا  تافـصلا  هنم  نامزلا و  یلع  مسالا  هلالد  مدـع  یلع  هیبرعلا  لها  قافتا  کلذ  دـیؤی  و 
یف ازاجم  هنوک  یلع  اوقفتا  دق  فیک ال و  هنیرقب  امهدحا  یلع  هلالدلا  دارملا  نا  هرورض  لابقتسالا  وا  لاحلا  ینعمب  هنوکب  اهضعب  یف 

.لابقتسالا

******
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مه وا  میهدـب  قطن  لاـحب  ار  وا  تبـسن  تاذ و  رب  ار  تفـص  مینک  يراـج  دـشاب و  هتـشذگ  سبلت  ناـمز  رگا  ینعی  دوش  یم  مه  هریغ 
زاجم میداد  قطن  لاح  هب  ار  تبـسن  ام  دشاب و  لابقتـسا  سبلت  نامز  رگا  هک  دـنراد  لوبق  هکنیا  زا  تغارف  زا  دـعب  هن  ای  تسا  تقیقح 
یلاح رد  تسا  زاجم  مینک  تابثا  تسا  قطن  نامز  هک  نآلا  ار  دـیز  ندوب  براض  میهاوخب  ام  هک  ادـغ  براض  دـیز  لثم  اـقافتا  تسا 

.تسا تقیقح  میهدب  ادرف  هب  ار  برض  تبسن  رگا  هک 

نآ تسین  نامز  رب  لاد  مسا  دـنراد  قافتا  هک  هریغ  اهیفرـص و  اهیوحن و  لثم  هیبرع  لها  ءاملع  قافتا  دـنک  یم  ار  بلطم  نیا  دـییأت  و 
قلطم دنتسین و  نامز  رب  لاد  سپ  دنتسه  ءامسا  زا  مه  اه  نیا  لوعفم  لعاف و  مسا  لثم  تاذ  رب  دوش  یم  يراج  هک  تافـص  نیا  تقو 

لعاف و مسا  رد  هچرگا  تسین  نامز  رب  لاد  مسا  نوچ  تسا  براض  نآلا  ای  ادرف  ای  زورید  هک  دـناسر  یمن  براض  دـیز  الثم  دنتـسه 
تلالد نیا  هک  تسا  يرورض  یلو  دنشاب  لابقتسا  ای  لاح  ینعمب  دیاب  دننکب  دنهاوخب  یبصن  لمع  رگا  هک  دنا  هتـسناد  طرـش  لوعفم 

.تسا هنیرق  هطساو  هب  لابقتسا  ای  لاح  رب  لوعفم  ای  لعاف  مسا  ندرک 

لاح هب  ار  وا  تبسن  هک  لابقتسا  رد  لامعتسا  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  هک  یلاح  رد  دنشاب  نامز  رب  لاد  تافص  هک  تسا  حیحـص  روطچ 
.تشذگ هکنآ  امک  تسا  زاجم  میهدب  قطن 
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اما تاقتـشملا  یف  رهاـظلا  هنا  یعدا  هقـالطا و  دـنع  هنم  رهاـظلا  وه  اـمک  هناـمز  ناونعلا  یف  لاـحلاب  دارملا  نوکی  نا  نکمی  لاـقی  ـال 
ددصب ناونعلا  اذه  یف  مهنا  الا  رکنی  امم ال  ناک  نا  قابسنالا و  اذه  لوقن  انال  همکحلا  هنیرق  هنوعمب  وا  قالطالا  نم  قابسنالا  يوعدل 

.هنم هنیرقلاب  داری  ام  نییعت  قتشملا ال  هل  عضو  ام  نییعت 

******

: حرش * 

أدبم هب  تاذ  سبلت  لاح  هن  دشاب  قطن  لاح  مییوگ  یم  هک  لاحب  دارم  تسا  نکمم  هک  دنکن  لاکشا  سک  خلا و  نکمی  لاقی  :ال  هلوق
لاح رد  هریغ  ای  مسج  ای  ناسنا  دـیز  لثم  ءامـسا  قلطم  هکلب  قطان  ای  براض  دـیز  میتفگ  الثم  میدراذـگ  قلطم  ار  یمـسا  هکنآ  اـمک 

رد یقالطا  ردابت  هطـساو  هب  قطن  لاح  نیا  هک  تسنیا  ای  مه  اهنآ  لیلد  دـنا و  هدرک  ار  بلطم  نیا  ءاعدا  یـضعب  هکنیا  امک  دراد  قطن 
.دوش یم  لماش  ار  نآلا  دیدرواین  وا  يارب  سما  ای  ادغ  هنیرق  نوچ  هک  تسا  تمکح  هنیرق  هطساو  هب  ای  دیآ  یم  نهذ 

یم ام  ناونع  نیا  رد  یلو  درک  راـکنا  ناوت  یمن  ار  رداـبت  قابـسنا و  نیا  هچرگا  هک  مییوگ  یم  باوج  اـم  یلو  تشذـگ  هکنآ  اـمک 
هریغ لماش  ای  تسا  أدـبم  هب  سبلتم  رد  تقیقح  طقف  قتـشم  هک  مینک  نیعم  ار  نآ  يانعم  ار و  قتـشم  هل  عضو  ام  مینک  نیعم  میهاوخ 

رد ام  عازن  لحم  تسین  عازن  لحم  دراد  هنیرق  هک  اجنآ  نوچ  مینک  نیعم  ام  دوش  یم  مولعم  دارم  هنیرق  زا  هچنآ  هکنیا  هن  دوش  یم  مه 
تسا دوجوم  مه  نیریش  ریغ  بآ  هکنآ  هب  دوش  یم  فرـصم  نیریـش  بآ  یلحم  رد  فراعتم  رگا  الثم  طقف  تسا  قتـشم  هل  عضو  ام 

بآ هل  عوضوم  هک  نیریـش  بآ  رب  قالطا  درادن  تلالد  دـندروآ  نیریـش  بآ  هنیرق و  نودـب  دـیروایب  بآ  يردـق  تفگ  یلوم  رگا 
.نیریش بآ  هب  دراد  فارصنا  ول  تسا و  بآ  قلطم  هل  عوضوم  هکلب  تسا  نیریش  بآ  طقف 

ص:157

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع لوقی  هلأسملا  هذه  سفن  یف  لصا  هنا ال  اهسداس 

عوضوملا نییعت  یف  اهرابتعا  یلع  لیلد  مومعلا ال  هظحالم  مدع  هلاصاب  اهتضراعم  عم  هیصوصخلا  هظحالم  مدع  هلاصا  کشلا و  دنع 
.هبلغلا لجال  امهنیب  رمالا  راد  اذا  زاجملا  هقیقحلا و  یلع  يونعملا  كارتشالا  حیجرت  اما  هل و 

******

: حرش * 

تسین قتشم  هلئسم  رد  لصا 

نآرب دامتعا  هک  هلئسم  نیا  سفن  رد  میرادن  مه  یلصا  میشاب  هتشادن  نیفرطلا  دحا  تابثا  يارب  یلیلد  هکنآ  زا  دعب  خلا  اهـسداس  : هلوق
رگید دهدب و  حیجرت  ار  فرط  کی  هک  میرادن  یلـصا  لیلد و  میراد  قتـشم  هل  عوضوم  رد  کش  ام  لاح  ینعی  کش  عقوم  رد  مینک 

هن ای  هدرک  عضو  ار  سبلت  صوصخ  ایآ  ار  قتـشم  هدرک  عضو  هک  عضاو  ینعی  تسا  تیـصوصخ  هظحالم  مدع  لصا  دنا  هتفگ  هکنیا 
تسا و مومع  تیـصوصخ  مدـع  اب  ضراعم  هکنوچ  تسین  حیحـص  لصا  نیا  تسا و  تیـصوصخ  هظحـالم  مدـع  هک  تسنیا  لـصا 

تیـصوصخ مدع  لصا  رگا  هکنآ  اب  تسا  اه  نیا  رابتعا  مدع  لصا  هک  تسا  یتیـصوصخ  مادکره  صاخ  ای  ماع  هدارا  هکنآ  لصاح 
مکح نا  زا  دعب  دنک و  یم  ادـیپ  مومع  رد  روهظ  مومع  تابثا  زا  دـعب  تسا و  مومع  تابثا  نآ  همزال  مینک  يراج  ار  أدـبم  هب  سبلتم 

تسا و تبثم  مینک  يراج  ار  مومع  مدـع  لصا  رگا  سکعلاب  درادـن و  تیجح  هک  تسا  هتبثم  لوصا  اه  نیا  مامت  دـیآ و  یم  یعرش 
.هل عوضوم  رد  کش  هن  تسا  هجح  دارم  رد  کش  هک  تشذگ  یئالقع  لصا  اما 

يونعم كرتشم  میتفگ  هک  عراضم  لعف  لثم  دشاب  يونعم  كارتشا  سپ  هک  دـیتفگ  رگا  خـلا و  يونعملا  كارتشالا  حـیجرت  اما  : هلوق
اج همه  رد  دـش  ماـع  دارم  رگا  هک  تسنیا  نآ  همزـال  هک  تسا  يوـنعم  كرتـشم  میئوـگب  مه  اـجنیا  رد  لابقتـسا  لاـح و  نـیب  تـسا 

زاجم زا  رتدایز  تقیقح  نوچ  تسا  زاجم  ماع  رد  تسا و  صاخ  رد  تقیقح  طقف  دش  هدارا  رگا  صاخ  رد  یلو  تسا  تقیقح 
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لثم یف  هءاربلا  هلاصاف  دراوملا  یف  فلتخیف  یلمعلا  لصالا  اما  ایناث و  اهب  حـیجرتلا  یلع  هجح  ضوهن  عنم  ـالوا و  هبلغلا  عنمل  عونممف 
باجیالا ناک  ول  هبوجو  باحصتسالا  هیضق  نا  امک  باجیالا  لبق  ادبملا  دنع  یـضقنا  ام  مارکا  بوجو  مدع  یـضتقی  ملاع  لک  مرکا 

.ءاضقنالا لبق 

******

: حرش * 

ار يونعم  كارتشا  میهدب  حیجرت  مینک و  هدارا  ار  تقیقح  سپ  تسا 

زا يداـیز  دوش و  یم  لامعتـسا  تقیقح  زا  رتداـیز  زاـجم  هکلب  زاـجم  رب  درادـن  هبلغ  تقیقح  ـالوا  هکنوـچ  تسا  عوـنمم  فرح  نیا 
مینک مدقم  ار  تقیقح  هکنیا  رب  میرادن  یـصوصخب  لیلد  ام  هکنیا  رگید  دـنوش و  یمن  لامعتـسا  ناشدوخ  یلـصا  یناعم  رد  تاملک 

ظفل لاوحا  ضراعت  رد  تشذگ  هکنآ  امک 

تـشاد ملع  هک  یـصخش  رد  الثم  دراد  فالتخا  شدراوم  رد  وا  هک  مینک  يراج  ار  هیلمع  لوصا  اما  خلا و  یلمعلا  لصالا  اما  :و  هلوق
اجنیا هناب  یـصخش  نیاب  مینکب  مارکا  هک  مینک  یم  کش  ام  ملاع  لک  مرکا  هک  دمآ  رما  وا  ملع  ندش  یـضقنم  زا  دعب  تفر  وا  ملع  و 

رما تشاد و  ملع  رگا  یلو  تسا  مارکا  بوجو  مدع  باحصتسا  رتهب  هچرگا  میداد  فیلکت  رد  کش  هکنوچ  مینک  یم  يراج  تئارب 
میدرک ادیپ  یفیلکت  ام  نوچ  وا  هب  مینک  یم  مارکا  مینک و  یم  ار  شملع  باحـصتسا  اجنیا  دش  یـضقنم  وا  ملع  دعب  دـمآ  مه  مارکا 

رد هدش  لاکـشا  ار  وا  منک  یم  مارکا  ام  منک و  یم  ار  فیلکت  نآ  باحـصتسا  هن  ای  هدنام  ام  فیلکت  هک  مینک  یم  کش  نآلا  البق و 
.تسا يراج  اعوضوم  هن  امکح و  هن  هیموهفم  تاهبش  رد  باحصتسا  تسا و  هیموهفم  ههبش  هکنوچ  باحصتسا  نیا 

هیموهفم تاهبش  رد  باحصتسا  نایرج  مدع 

هعـس رد  کش  هکنوچ  ماع  تیـصوصخ  مدـعب  تسا  ضراعم  سبلت  صوصخ  اجنیا  لثم  تیـصوصخ  باحـصتسا  هکنیا  رب  ـالوا  اـما 
مدع لصا  میداد و  قتشم  موهفم 

ص:159

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


.کیلع انولت  ام  تفرع  اذاف 

مهوت لجال  نیمدـقتملا  نیب  نیلوق  تاذ  تناک  ام  دـعب  نیرخاـتملا  نیب  تثدـح  اـهنا  ـالا  ترثک  نا  هلأـسملا و  یف  لاوقـالا  نا  ملعاـف 
.لاوحالا نم  هیرتعی  ام  توافتب  وا  ینعملا  یف  هیدابم  فالتخاب  قتشملا  فالتخا 

وه راتخملا و  وه  ام  یلع  لالدتـسالا  ءانثا  یف  نایب  دـیزم  هل  یتأی  هددـصب و  نحن  امیف  توافتلا  بجوی  هنا ال  یلا  هراشالا  ترم  دـق  و 
سبلتملا صوصخ  ردابت  هیلع  لدـی  هلزتعملا و  مهیمدـقتمل و  افالخ  هرعاشالا و  باحـصالا و  يرخاتمل  اقافو  لاحلا  یف  سبلتلا  رابتعا 

.لابقتسالا یف  هب  سبلتملاک  هنع  یضقنا  امع  اقلطم  بلسلا  هحص  لاحلا و  یف  ادبملاب 

.تاغللا رئاس  نم  اهفداری  ام  ملاعلا و  براضلا و  مئاقلا و  لثم  نا  حوضول  کلذ  و 

******

: حرش * 

میراد کش  ام  هک  برغم  موهفم  ریظن  شفلاخم  تهج  نآ  اب  تسا  ضراعم  باحصتسا  هشیمه  هیموهفم  تاهبش  رد  تسا و  نآ  هعس 
میراد کش  ینعم  موهفم و  لصا  رد  ام  هکنآ  زا  دعب  هیقرشم و  هرمح  باهذ  ای  تسا  صرق  راتتـسا  نآ  ینعم  برغم و  موهفم  ایآ  هک 

هتفر انیقی  دـشاب  صرق  راتتـسا  برغم  رگا  هکنآ  يارب  تسا  یقاـب  رـصع  رهظ و  هالـص  تقو  میئوگب  هک  دوش  یمن  مکح  باحـصتسا 
.میرادن نآ  رد  کش  ام  تسا و 

نوچ دـهاوخ و  یم  عوضوم  مکح  باحـصتسا  سپ  میرادـن  نآ  رد  کش  زاب  زونه و  تسا  هدـماین  انیقی  دـشاب  هرمح  باـهذ  رگا  و 
قباس هنقیتم  هیضق  رد  لومحم  عوضوم و  داحتا  دیاب  اضیا  مکح و  باحصتسا  هن  دوش و  یم  عوضوم  باحـصتسا  هن  میرادن  عوضوم 

هیـضق هنقیتم و  هیـضق  اجنیا  رد  تسین و  يراج  باحـصتسا  دش  ات  ود  لامتحا  رگا  دـشاب و  یکی  دـحتم و  قحال  كوکـشم  هیـضق  و 
.تسین يراج  باحصتسا  اذل  تسین و  دحتم  هکوکشم 
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اهداضی ام  فیک و  هنع  اهبلـس  حـصی  باستنالا و  يرجلا و  لبق  اهب  اسبلتم  ناـک  نا  يداـبملاب و  اـسبلتم  نکی  مل  نم  یلع  قدـصی  ـال 
.هیلع قدصی  ناهذالا  یف  اهانعم  نم  زکترا  ام  بسحب 

زکترا ام  بسحب  مئاقلا  دعاقلا و  نیب  داضتلا  حوضو  عم  مایقلاب  هسبلت  ءاضقنا  دعب  دوعقلاب  هسبلت  لاح  یف  هیلع  هدعاقلا  قدص  هرورض 
.یفخی امک ال  ینعملا  نم  امهل 

******

: حرش * 

رد کش  یئادا و  هالـص  نم  يارب  دوب  بجاو  الثم  لبق  تعاس  کی  هکنوچ  درادن  یعنام  صخـش  يارب  مکح  سفن  باحـصتسا  یلب 
بوجو زا  دـعب  لداـع  ملاـع  مارکا  بوجو  ریظن  منک  یم  ار  نآ  بوجو  باحـصتسا  نـآلا  هزور  بوجو  اـی  منک  یم  باحـصتسا  نآ 
.دوب بجاو  البق  نوچ  تسا  بجاو  مارکا  العف  مییوگ  یم  یصخش و  نآ  رب  منک  یم  ار  مارکا  بوجو  باحصتسا  دورب  وا  تلادع 

نیا هدش  ثداح  هکنیا  الا  تسا  دایز  هچرگا  قتـشم  هلئـسم  رد  لاوقا  هک  یتسرد  هب  نادـب  خـلا  ملعاف  کیلع  انولت  ام  تفرع  اذاف  : هلوق
لاوقا نیرخأتم  نیب  رد  نیا  زا  دـعب  معا  اـی  أدـبم  هب  سبلتم  نآ  هک  تسا  لوق  ود  نیمدـقتم  نیب  رد  هکنآ  زا  دـعب  نیرخأـتم  نیب  هرثک 

هکلم و هب  یضعب  هدش و  هتفرگ  نف  هفرحب و  یـضعب  ینعم  رد  هدش  فلتخم  وا  يدابم  هک  قتـشم  هک  دنا  هدرک  نامگ  نوچ  هدش  دایز 
ضراوع يدابم و  یتقو  هک  دنا  هدرک  لایخ  هریغ  ای  قتشم  نآ  ندش  ءادتبم  عوضوم و  لثم  نآ  لاوحا  ضراوع و  ای  تیلعف  هب  یـضعب 

رد فالتخا  بجوم  قتشم  يدابم  رد  فالتخا  میتفگ  البق  ام  هک  یلاح  رد  دوش  یم  فلتخم  مه  قتـشم  رد  ثحب  دش  فلتخم  قتـشم 
دیاب مئاق  دـیز  رد  الثم  تسا  لاحلا  یف  سبلت  رابتعا  ام  راتخم  ینایب و  دـیزم  لالدتـسا  ءانثا  نیب  رد  دـیآ  یم  دوش و  یمن  هیف  نحن  ام 
لیلد دنتسه و  فلاخم  هلزتعم  اب  نیمدقتم  یلو  دنتسه  بلطم  نیا  قفاوم  هرعاشا  اب  باحـصا  زا  نیرخاتم  هتـشاد و  أدبم  هب  سبلت  نآلا 

لاح رد  أدبم  هب  سبلت  دیاب  مئاق  دیز  لثم  رد  هکنیا  رب 
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نم اهل  زکترا  ام  یلع  هداضتملا  يدابملا  نم  هذوخأملا  هلباقتملا  تافـصلا  هداضم  یف  بیر  لاقی ال  هدح و  یلع  اهجو  اذه  ررقی  دق  و 
هنع یضقنا  امیف  اهقداصتل  هفلاخم  لب  هداضم  اهنیب  ناک  امل  معالا  یف  هقیقح  قتشملا  ناک  ولف  یناعملا 

******

: حرش * 

.دشاب هتشاد 

ادبملاب سبلت  نمیف  قتشم  ندوب  تقیقح  هلدا 

.تسا مئاق  نآلا  دیز  ردابتب  مئاق  دیز  رد  نوچ  ردابت  دنک  یم  بلطم  نیا  رب  تلالد  هک  تسنیا  لوا 

یمود هک  هدـنیآ  دوـش  یم  سبلتم  هک  یـسک  زا  بلـس  هحـص  لـثم  أدـبم  وا  زا  تسا  هتـشذگ  هک  یـسک  زا  اـقلطم  بلـس  مود  لـیلد 
بلطم نیا  وا و  زا  تیمئاق  بلـس  تسا  حیحـص  اجنیا  تسا  مئاق  دـیتفگ  امـش  تسین و  مئاق  هک  دـیز  ینعی  نآ  زاـجم  تسا  یعاـمجا 
یضقنم وا  هکلم  هک  یلاح  رد  تسا  يا  هکلم  قتـشم  هک  ملاع  دنتـسه و  یلعف  قتـشم  هک  براض  مئاق و  لثم  رد  هکنوچ  تسا  حضاو 

اه نیا  يدابم  هب  سبلتم  هک  یـسک  رب  تسین  قداص  اـه  نیا  هریغ  بتاـک و  لـثم  تاـغل  ریاـس  زا  تساـهنیا  فدارم  هک  هچنآ  دوشب و 
تسین قداص  اهنآ  زا  هدش  یـضقنم  نآلا  هدوب و  مئاق  ای  براض  ای  تسا  هتفر  وا  هکلم  نآلا  هدوب و  ملاع  ینامز  هک  یـسک  الثم  دشابن 

تسا حیحص  دنا و  هدوب  يدابم  نیا  هب  سبلتم  اه  نیا  يرج  نامز  زا  ام  نداد  تبسن  زا  لبق  هچرگا  ملاع  ای  براض  ای  دنـشاب  مئاق  هک 
.اهنآ زا  بلس  نآلا 

تسا و قداص  نهذ  رد  هک  یئانعم  نآ  بسحب  دـشاب  دـعاق  هک  وا  دـض  دوش  یم  قداص  مئاق  دـشن  قداص  یتقو  هکنیا  موس  لـیلد  و 
دنـشاب قداـص  دـحاو  نآ  رد  ود  ره  دوـش  یمن  تسا و  دوـعق  هب  سبلتم  هک  یلاـح  رد  وا  رب  دـعاق  تسا  قداـص  هـک  تـسا  يرورض 

نیا هک  درک  تابثا  دوش  یم  تسین و  یفخم  هکنیا  امک  اه  نیا  نیب  داضت  ینعی  نهذ  رد  اه  نیا  یناعم  تسا  تباـث  هک  هچنآ  بسحب 
موس لیلد  تسا و  هدح  یلع  یلیلد  یهجو و  مسق 
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مدـعب لوقلا  یلع  داضتلا  مدـع  نم  نیرـصاعملا  نم  هلجالا  ضعب  هدروا  ام  ریرقتلا  اذـه  یلع  دری  رخـآلا و ال  ادـبملاب  سبلت  ادـبملا و 
.اهیدابم یف  امک  اهنیب  هزاکترا  نم  تفرع  امل  طارتشالا 

تلق طارتشالا  قالطالا ال  نم  قابسنالا  لجال  اهزاکترا  لعل  تلق  نا 

******

: حرش * 

سپ اهنآ  یناعم  تسا  تباث  نهذ  رد  هک  هچنآ  رب  انب  دنتـسه  رگیدکی  دـض  هلباقتم  تافـص  هک  تسین  یکـش  دوش  یم  هتفگ  تسا و 
دشاب قداص  هکنیا  ات  دنشاب  دیابن  مه  فلاخم  هکلب  دشاب  تسیابن  يداضت  الثم  دعاق  مئاق و  نیب  رد  تسا  معا  رد  تقیقح  قتـشم  رگا 
قداص ود  ره  دیاب  تسا  دوعق  ینعی  يرگید  أدبم  هب  سبلتم  نآلا  مایق و  وا  زا  هدش  یـضقنم  هک  یلاح  رد  مئاق  الثم  وا  دـض  ینعم  نآ 

.خلا هلجالا  ضعب  هدروا  ام  ریرقتلا  اذه  یلع  دری  :و ال  هلوق تسین  نکمم  یلو  دشاب 

تسین داضت  هک  دنا  هدرک  لاکشا  نیرصاعم  زا  هلجا  یضعب  یلو  تسا  داضت  هک  موس  لیلدب  میتفگ  ام  هک  ریرقت  نیا  رب  دوشن  داریا  و 
یمن عقاو  يداضت  دش  ماع  قتشم  هل  عضو  ام  هک  یتقو  تسا  ماع  رد  قتشم  دنیوگ  یم  ینعی  سبلت  طارتشا  مدع  هب  دنلئاق  هکنیا  رب  انب 

نیب تسا  تباث  داضت  هکنیا  زا  یتخانش  هکنوچ  تسین  حیحص  بلطم  نیا  یلو  دشاب  مئاق  نآلا  هک  تسین  مزال  مئاق  دیز  رد  الثم  دوش 
یمن عمج  هک  تسا  يزاکترا  دعاق  مه  دشاب و  مئاق  مه  دیز  دحاو  نآ  رد  ینعی  تسا  داضت  اهنآ  يدابم  رد  هک  روط  نامه  تاقتـشم 

.دوش یمن  عمج  دحاو  نآ  رد  لحم  کی  رد  دوعق  مایق و  مه  اهنآ  أدبم  هکنآ  امک  دوش 

ینعی طارتشا  زا  هن  تسا  مالک  قالطا  هطساو  هب  هریغ  ای  براض  ای  مئاق  دیز  لثم  زا  سبلت  قابسنا  نیا  هک  دوشب  لاکـشا  رگا  تلق  نا 
یم الثم  دـشاب  هدـش  عضو  سبلت  رد  هکنیا  هن  دـیآ  یم  نهذ  رد  سبلت  دـیدومن  لامعتـسا  قلطم  ار  مالک  امـش  هک  تسنیا  هطـساو  هب 

دیوگ
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وا بلاغلا  یف  نوکی  نا  مزلی  اذه  یلع  تلق  نا  رثکاب  نکی  مل  ول  ءاضقنالا  دراوم  یف  قتـشملا  لامعتـسا  هرثکل  کلذـل  نوکی  داکی  ال 
.عضولا همکح  همئالی  امبر ال  دیعب و  اذه  ازاجم و  بلغالا 

ول کلذ  ناف  تازاجم  تارواحملا  رثکا  ناب  لیق  دق  فیک و  لاقی  ال 

******

: حرش * 

ظفل امـش  هک  تسنیا  هطـساو  هب  هکلب  تسا  هدـش  عضو  نیریـش  بآ  رد  بآ  ظفل  هک  دـناسر  یمن  دروآ  نیریـش  بآ  رگا  روایب  بآ 
.دوشب لاکشا  نیا  رگا  نآ  ریظن  تشذگ  هکنآ  امک  دوش  یم  رتشیب  نیریش  رد  بآ  ظفل  لامعتسا  ول  دیدرک و  لامعتسا  قلطم  ار  بآ 

رتشیب میئوگب  میناوت  یم  هکلب  تسا  دایز  سبلت  ءاضقنا  رد  قتـشم  لامعتـسا  هکنوچ  تسین  حیحـص  بلطم  نیا  هک  میئوگ  یم  باوج 
.دوش یم  لامعتسا  تقیقح  زا 

نیا دشاب و  زاجم  بلغا  ای  ابلاغ  هک  دیآ  یم  مزال  دوش  یم  لامعتسا  دایز  زاجم  رد  قتشم  هک  نیاربانب  دوش  یم  لاکـشا  زاب  تلق و  نا 
زاجم رگا  الا  دوشب و  لامعتـسا  تقیقح  ات  ار  ظافلا  دنا  هدومن  عضو  نوچ  تسین  عضو  همکح  اب  مئالم  الـصا  هکنوچ  تسا  دیعب  مه 

.دوب زیاج  یئانعم  ره  رد  یظفل  ره  لامعتسا  هکلب  ار  ظافلا  دننک  عضو  دوبن  مزال  دوب  دایز 

هب زاجم  ندوب  داـیز  نیا  ار  زاـجم  ندوب  داـیز  مینک  لوبق  اـم  رگا  هکنوچ  تسا  زاـجم  تالامعتـسا  رثکا  دـیئوگب  هک  دوشن  لاکـشا  و 
زاجم ینعم  نیا  یلو  دراد  زاجم  ینعم  کی  یقیقح  ینعم  کی  ینعی  دحاو  یقیقح  ینعمب  تبـسن  هب  تسا  زاجم  یناعم  ددعت  هطـساو 
عاجـش لجر  رد  تسا  دایز  وا  يزاجم  يانعم  یلو  تسا  سرتفم  ناویح  هک  دراد  یقیقح  ینعم  کی  دـسا  ظفل  الثم  دوش  یم  ددـعتم 

دننک تسرد  دسا  لکشب  يا  همسجم  ای  تسا  ازاجم  ریش  تروص  رد  ای  دوش  یم  لامعتسا  ازاجم 
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يزاجم ینعم  یلا  هبـسنلاب  کلذ  قفتی  امبر  معن  دـحاولا  یقیقحلا  ینعملا  یلا  هبـسنلاب  هیزاجملا  یناعملا  ددـعت  لـجال  وه  اـمناف  ملس 
.مهفاف کلذک  امئاد  ناک  اذا  امم  اذه  نیا  نکل  هنع  ریبعتلا  یلا  هجاحلا  هرثکل 

.رئاض ریغ  داعبتسالا  درجم  نا  یلا  افاضم  تلق 

.سبلتلا لاح  ظاحلب  یضقنا  امیف  هلامعتسا  نکی  مل  ول  مزلی  امنا  کلذ  نا  هیلع  همدقتملا  هوجولا  هدعاسم  دعب  دارملاب 

******

: حرش * 

یلو تسا  رتدایز  تقیقح  هب  تبسن  هب  زاجم  اقافتا  تاقوا  یـضعب  هلب  تسا  ددعتم  اهنآ  تازاجم  هک  اه  نیا  لاثما  تسا و  زاجم  مهنآ 
رتدایز تقیقح  رتشیب  تسا و  یقافتا  هکلب  تسین  یمئاد  تسا  تقیقح  زا  رتدایز  زاجم  تاقوا  یضعب  هکنیا  نکل  تسا  مک  یلیخ  نیا 

.نادب سپ  تسا 

دعب تسا  مک  تقیقح  هک  دناسر  یمن  امـش  نهذ  رد  تقیقح  ندوب  دیعب  درجم  هکنیا  رب  هفاضا  هک  مییوگ  یم  باوج  خـلا  تلق  : هلوق
لامعتـسا دوشن  هک  دـیایب  مزال  رگا  نیا  رب  هوـالع  تسا  أدـبم  هب  سبلت  رد  تقیقح  قتـشم  هکنیا  يارب  میدروآ  لـیلد  هس  اـم  هکنآ  زا 

نیا هک  تسا  نکمم  یلو  دشاب  یم  حیحص  امش  فرح  تقو  نآ  میهدن  سبلت  لاح  هب  ار  تبـسن  هدش و  یـضقنم  هک  یئاج  رد  دومن 
يذـلا ءاج  میئوگب  برـش  برـض و  تاذ  نآ  زا  تسا  هدـش  یـضقنم  هک  براش  ای  براضلا  ءاج  زا  میئوگب  میئامنب و  ام  ار  لامعتـسا 

زا لبق  سبلت  لاح  هک  تسه  تقیقح  لاح  نیا  رد  میا و  هداد  لبق  نامزب  ار  برش  برض و  تبسن  هک  هئیجم  لبق  ابراش  ابراض و  ناک 
هکلب هدوب  براض  البق  هکنیا  ۀطـساوب  تسا  براض  نآلا  صخـش  نیا  هک  میئوگ  یمن  ام  هکنیا  رگید  هرابعب  نـآلا و  هن  تسوا  ندـمآ 

هحص لامعتسا و  ود  ره  رد  دشاب  تقیقح  دیاب  دشاب  معا  يارب  قتشم  رگا  هک  تسا  يرورض  لبق و  نامز  رد  هدوب  براض  مییوگ  یم 
یضقنا ام  رد  تسا  قتشم  ندوب  زاجم  تمالع  نآ  دراد و  بلس  هحص  العف  هکنآ  لاح  دشاب و  تسیابن  نکمم  یلعف  بلس 
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ابراش ابراض و  ناک  يذـلا  ءاج  برـشلا  برـضلا و  هنع  یـضقنا  دـق  براشلا و  وا  براضلا  ءاج  نم  داریف  ناکمالا  نم  ناکمب  ّهنأ  عم 
العف ناونعلا  اذـهب  انونعم  هلعج  لاحلا و  اذـه  ظاحلب  لامعتـسالا  نوکی  یک  ءاضقنالا  دـعب  هنیح  ـال  ادـبملاب  سبلتلا  لاـح  هئیجم  لـبق 

.هئیجم لبق  هسبلت  درجمب 

.نیلاحلا الک  ظاحلب  هلامعتسا  حصل  معالل  ناک  ول  هنا  هرورض 

ینعملا و مومع  عم  ذا  قالطالا  نم  سبلتلا  لاـح  صوصخ  قابـسنا  يوعد  نع  عنمت  ءاـضقنالا  لاـح  یف  لامعتـسالا  هرثک  هلمجلاـب  و 
.یفخی امک ال  يرخا  هلاح  هظحالمل  هجو  قابطنالاب ال  ول  دروملا و  یف  هقیقح  هنوک  هتیلباق 

ظاحلب ازاجم  ذئنیح  هلامعتسا  ناف  مومعلا  هل  نکی  مل  اذا  ام  فالخب 

******

: حرش * 

یـضعب دوب و  یم  تقیقح  تاقوا  یـضعب  هک  ءاضقنا  لاح  رد  لامعتـسا  ندوب  دایز  هلمجلاـب  خـلا و  لامعتـسالا  هرثک  هلمجلاـب  :و  هلوق
لامعتـسا تسا  دایز  هکنآ  لصاح  تسا و  مالک  قالطا  زا  سبلت  لاح  قابـسنا  هک  دـینک  اـعدا  هکنیا  زا  دوش  یم  عناـم  زاـجم  تاـقوا 

صوصخ ناشلامعتـسا و  تسا  دایز  ود  ره  هک  تهج  نیا  زا  تسا و  دایز  مهنآ  أدبم  هب  تاذ  سبلتم  هکنآ  امک  یـضق  نم  رد  قتـشم 
ره هک  یـضق  نم  سبلت و  درف  ود  لباق  ینعم و  ندوب  ماع  اب  هکنوچ  تسا  تقیقح  تهج  زا  هکلب  تسین  قالطا  تهج  زا  سبلت  لاح 

.تسا تقیقح  میئوگب  دیاب  اقلطم  هکلب  میئامن  هظحالم  ار  هتشذگ  لاح  درادن  یهجو  امش  لوق  رب  انب  دشاب  تقیقح  ود 

سبلت هدش  یضقنم  هک  یئاج  رد  لامعتـسا  تقو  نآ  دشابن  ماع  قتـشم  رگا  هکنیا  فالخب  خلا  مومعلا  هل  نکی  مل  اذا  ام  فالخب  : هلوق
نیا هکنیا  الا  تسا  زاجم  قطن  لاحب  هبـسنلاب  تسا  براض  دـیز  مییوگ  یم  نآلا  یلو  ـالبق  هدوب  براـض  دـیز  ـالثم  دـشاب  یم  زاـجم 

هب ار  وا  تبسن  رگا  ار  لامعتسا 
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هلامعتـسال و هجو  الف  ناکمالا  نم  ناکمب  هقیقحلا  وحن  یلع  سبلتلا  لاح  ظاحلب  ناک  امل  هنا  ـالا  اـنکمم  ناـک  نا  ءاـضقنالا و  لاـح 
یفخی امک ال  هقیقح  هیف  هلامعتـسا  حـصی  امیف ال  ظفللا  لامعتـسا  ریغ  اذـه  هقالعلا و  هظحالم  هیاـنعلاب و  ازاـجم و  تاذـلا  یلع  هیرج 

.مهفاف

******

: حرش * 

هکلب دوشب  زاجم  هک  میهدـب  قطن  لاح  هب  ار  تبـسن  اـم  ارچ  سپ  تسا  تقیقح  میئوگب  هک  تسا  نکمم  میداد  سبلت  يرج و  ناـمز 
.تسا تقیقح  مییوگ  یم  میهد و  یم  سبلت  نامزب  ار  تبسن 

خلا ظفللا  لامعتسا  ریغ  اذه  هلوق و 

حیحـص زاجم  طقف  هک  تسا  یئاجنآ  زا  ریغ  زاجم  دوب  نکمم  دـشاب و  تقیقح  دوب  نکمم  هک  میدومن  ناـیب  هک  ار  یهجو  نیا  ینعی 
مهفاف یمری  ادسا  تیأر  لثم  تسین  حیحص  تقیقح  تسا و 

دـشاب اقلطم  رگا  بلـس  هحـص  نیا  هک  هدش  لاکـشا  یـضقنا  نم  یف  بلـس  تحـص  يارب  میدروآ  ام  هک  یلیلد  رب  دـعب  خـلا  مث  : هلوق
ياهنامز زا  مادک  چیه  رد  دیز  ینعی  دشاب  قلطم  رگا  تسین  براض  دیز  هک  وا  بلس  هحص  براض  دیز  لثم  رد  نوچ  تسین  حیحص 

الثم دراد  لامتحا  هس  هبلاس  هیضق  رد  دیق  هدوب و  سبلتم  لبق  نامز  رد  هکنوچ  تسین  حیحص  دوشب  روط  نیا  رگا  هدوبن  براض  هثالث 
دیز دوش  یم  وا  ینعم  هک  دشاب  دیز  ینعی  عوضوم  دـیق  دراد  لامتحا  تسا  دـیق  هک  لاحلا  یف  ظفل  لاحلا  یف  براضب  سیل  دـیز  رد 

برـضب سبلتم  تسین  دیز  دوش  یم  وا  ینعم  هک  دشاب  براض  دیق  ینعی  لومحم  دـیق  دراد  لامتحا  تسین و  براض  رـضاح  لاح  رد 
هک دوشب  هدارا  رگا  سپ  تسا  ققحتم  نـآلا  دـیز  ندوبن  براـض  دوش  یم  وا  ینعم  هک  دـشاب  تبـسن  دـیق  هک  دراد  لاـمتحا  ،و  یلاـح

الثم هصوصخب  هن  تسا  قلطم  بلس  هحص  زاجم  همالع  هکنوچ  تسین  حیحص  مه  نیا  صوصخم  نامزب  طقف  دشاب  دیقم  بلس  هحص 
کش رگا 
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.دیدس ریغف  اقلطم  هتحص  بلسلا  هحصب  دیرا  نا  هنا  هلصاح  امب  بلسلا  هحصب  لالدتسالا  یلع  دروا  امبر  ّهنإ  مث 

هبلس نوکی  يذلا  بولـسملا  دییقت  دیقتلاب  دیرا  نا  هنا  هیف  قلطملا و  بلـسلا  هحـص  یه  زاجملا  همالع  نال  دیفم  ریغف  ادیقم  دیرا  نا  و 
.هیف ازاجم  قلطملا  نوک  یلع  همالع  نکت  مل  نا  هبلس و  هحصف  حضاو  وه  امک  قلطملا  بلس  نم  معا 

******

: حرش * 

حوسمم ول  معا و  يارب  زا  هدش  عضو  هکنآ  ای  تسا  روک  دراد و  مشچ  هک  یسک  صوصخ  يارب  زا  هدش  عضو  یمعا  ظفل  هک  میراد 
عضو مه  معا  رب  ظفل  هک  درادن  تلالد  تسا  روک  دراد و  مشچ  هک  یـسک  زا  یمعا  بلـس  هحـص  دشاب و  هتـشادن  مه  مشچ  ياج  و 

قلطم بلس  هحص  رب  درادن  تلالد  دیقم  بلس  هحص  هکنوچ  تسا  هدشن 

نآ باوج  بلس و  هحص  رب  لاکشا 

دیق اـی  مه  دـیقم  دوش و  یمن  میتفگ  ار  قلطم  دـیقم  اـی  تسا  قلطم  اـی  بلـس  هحـص  هک  میتـفگ  خـلا  دـییقتلاب  دـیرا  نا  هنا  هیف  :و  هلوق
تسا تبسن  ای  لومحم  ای  عوضوم 

تسا قلطم  بلس  زا  معا  نآ  بلس  میتفرگ و  لومحم  دیق  ینعی  بولسم  دیق  دشاب  یضقنم  هک  دیق  رگا 

کی هک  تسا  صاخ  ماع  ضیقن  تسا و  ماع  صاخ  ضیقن  ناویح  ناـسنا و  لـثم  دـش  قلطم  صاـخ  ماـع و  اـجره  هک  دـنامن  یفخم 
حیحص وا  سکع  یلو  تسین  حیحص  ناویحب  سیل  ناسناب  سیل  املک  الثم  تسین  حیحـص  رگید  فرط  لمح و  تسا  حیحـص  فرط 
ندوب زاجم  رب  تلالد  وا  بلس  هحـص  میتفرگ  لومحم  يارب  ار  دیق  رگا  سپ  تسا  حیحـص  ناسناب  سیل  ناویحب  سیل  املک  هک  تسا 

مه ناویح  هک  درادن  همزال  دشن  ناسنا  یئیـش  رگا  الثم  ار  معا  بلـس  درادن  همزال  دـیقم  بلـس  صخا و  بلـس  هکنوچ  دـنک  یمن  وا 
دشاب قلطم  دیاب  زاجم  بلس  هحص  هکلب  تشذگ  هکنآ  امک  دشابن 

ص:168

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


ناکما عم  لاح  لک  یلع  هدارفا  یلع  قلطملا  قدص  هرورـض  همالع  اهنوکب  رئاض  ریغف  بلـسلا  دییقت  دـیرا  نا  عونمم و  هدـییقت  نا  الا 
اهیلع يراجلا  تاذـلا  فرط  یف  ءاضقنالا  لاح  ظحلی  ناب  اضیا  يراجلا  تاذـلا  فرط  یف  ءاضقنالا  لاح  ظحلی  ناب  اضیا  هدـییقت  عنم 

.ادج ربدتف  سبلتلا  لاح  ظاحلب  هبلس  حصی  امک ال  لاحلا  اذه  ظاحلب  اقلطم  هبلس  حصیف  قتشملا 

نیب ادبملا  هنع  یضقنا  امع  بلسلا  هحص  یف  توافتی  هنا ال  یفخی  مث ال 

******

: حرش * 

هک درادن  یلیلد  تبـسن و  ای  لومحم  ای  میهد  یم  عوضومب  ای  میراد  دیق  کی  هکنوچ  میرادن  لوبق  ام  ار  لومحم  دییقت  نیا  هکنیا  الا 
هک تفگ  ناوت  یم  اجنیا  رد  سپ  میریگب  تبـسن  دیق  ینعی  بلـس  دـیق  ار  یـضقنم  ینعی  ار  دـیق  هک  مینک  هدارا  رگا  دـشاب و  صتخم 

نآلا ینعی  یضقنم  لاح  وا  تلاح  کی  هک  اجنیا  لثم  یلاح  ره  رب  شدارفا  مامت  رب  ماع  قلطم و  دشاب  قداص  دیاب  هکنوچ  تسا  زاجم 
رارق عوضوم  دـیق  عوضوم و  يارب  ار  اضقنا  لاح  مینک  هظحالم  هکنیا  هب  ار  تبـسن  يارب  دـییقت  مینک  عنم  تسا  نکمم  هکنیا  اب  تسا 

هک يدـیز  میئوگب  هکنیا  لثم  دوش  یم  زاجم  وا و  زا  بلـس  تسا  حیحـص  لاح  نیا  رد  تقو  نآ  قتـشم  وا  رب  تسا  يراـج  هک  میهد 
بلس تسین  حیحص  ار  هتشذگ  نامز  ینعی  ار  سبلت  لاح  مینک  هظحالم  رگا  هکنیا  امک  براضب  سیل  نآلا  برض  وا  زا  دش  یـضقنم 

.ادیج نک  ربدت  سپ  تسا  نامز  نآ  رد  تقیقح  وا و  زا 

دیق ای  لومحم  دیق  ای  دشاب  عوضوم  بولـسم و  دـیق  هکنآ  ءاوس  ءاضقنا  لاح  لثم  دـشاب  یم  یفنم  مالک  رد  هک  يدـیق  دـنامن  یفخم 
یظفل هک  تشذگ  فنصم  زا  هک  يروط  نیمه  تسا و  هملک  نآ  هیزاجم  رب  لاد  بلس  هحص  تالاح  مامت  رد  دشاب  تبـسن  هک  بلس 

رب لیلد  دراوم  یـضعب  رد  بلـس  هحـص  دشابن و  زیاج  دیاب  بلـس  هحـص  مه  تالاح  مامت  رد  دشاب  تقیقح  رگا  تالاح  مامت  رد  هک 
.تسا دروم  نآ  ندوب  زاجم 

بلس هحص  رد  تسین  یتوافت  هک  دنامن  یفخم  دعب  خلا : یفخی  مث ال  : هلوق
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.اقباس هب  اسبلتم  ناک  برضلاب و  سبلتم  ریغ  العف  نوکی  نمع  براضلا  بلس  هحصل  ایدعتم  هنوک  امزال و  قتشملا  نوک 

الا احیحص  ناک  نا  وهف و  لاحلا  ظاحلب  ناک  نا  تفرع و  امک  لاکـشا  الف  سبلتلا  لاح  ظاحلب  ناک  ناف  لاحلا  یف  هیلع  هقالطا  اما  و 
.یفخی امک ال  اهنم  معا  لامعتسالا  نوکل  هقیقحلا  وحنب  هنوک  یلع  هلالد  هنا ال 

******

: حرش * 

یضقنم رگا  يدعتم  هچ  دشاب و  مزال  هچ  قتشم  ینعی  يدعتم  ای  دشاب  مزال  قتشم  نآ  هکنیا  نیب  أدبم  وا  زا  هدش  یضقنم  هک  یسک  زا 
تقیقح براض  لثم  دشاب  يدـعتم  قتـشم  رگا  تسا  هتفگ  هک  لوصف  بحاص  لوق  يارب  افالخ  بلـس  تسا  حیحـص  أدـبم  وا  زا  دـش 
هکنوـچ وا  زا  تسا  یـضقنم  هک  یـسک  زا  دراد  بلـس  هحـص  دـیامرف  یم  فنـصم  هک  تسنیا  وا  رب  در  اـضیا و  تسا  یـضقنا  نـمیف 

یسک رب  براض  لامعتسا  اما  هدوب و  سبلتم  قباس  رد  هچرگا  برضب  تسا  سبلتم  ریغ  العف  هک  یسک  زا  براض  بلس  تسا  حیحص 
.تفرع امک  تسین  وا  رد  یلاکشا  تسوا و  رد  تقیقح  تسا و  حیحص  دشاب  سبلت  لاح  ظاحلب  رگا  هدوب  براض  البق  هک 

دوش یم  تقیقح  لماش  تسا  معا  لامعتسا  نوچ  تسین  تقیقح  رب  لاد  نآلا  وا  لامعتسا  دشاب  نآلا  ینعی  قطن  لاح  ظاحلب  رگا  اما  و 
یضقنم هک  یسک  زا  بلس  هحص  رد  تسین  یتوافت  هکنیا  امک  یفخی  امک ال  تسین  صاخ  رب  لاد  ماع  دوش و  یم  مه  زاجم  لماش  و 

أدبم هب  سبلتم  رد  تقیقح  دشاب  أدبم  دـضب  سبلتم  رگا  هدـش  هتفگ  هکنوچ  دـشابن  ای  دـشاب  دـضب  سبلتم  نآلا  هک  أدـبم  وا  زا  هدـش 
رد بلس  هحص  تسا  حضاو  هک  یتخانـش  مییوگ  یم  باوج  ام  یلو  تسا  تقیقح  مه  نآلا  رد  دشابن  أدبم  دضب  سبلتم  رگا  تسا و 

دراد و بلس  هحص  تسا  هتفر  وا  زا  ضایب  العف  هدوب و  ضیبا  هک  یمسج  الثم  تسا  رت  حضاو  دضب  سبلت  اب  هچرگا  سبلت  مدع  لاح 
حیحص
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نا اضیا و  سبلتلا  مدع  عم  هتحـص  حوضو  نم  تفرع  امل  هسبلت  مدع  ادبملا و  دضب  هسبلت  نیب  هنع  بلـسلا  هحـص  یف  توافتی  امک ال 
لیصفتلا یلع  اهرکذب  لیطن  الف  لیصافتلا  نم  ریثک  لاح  رهظ  انرکذ  امم  حضوا و  هعم  ناک 

: هوجو طارتشالا  مدعب  لوقلا  هجح 

.سبلتلا لاح  صوصخ  وه  ردابتملا  نا  تفرع  دق  ردابتلا و  لوالا 

******

: حرش * 

رهاظ ، اـم میدرک  رکذ  هک  هچنآ  زا  تسا و  لاد  رتشیب  دـشاب  هدـش  یهایـس  داوس و  هب  سبلتم  هچرگا  ضیباـب  سیل  میئوگب  وا  هب  تسا 
.لیصفت رب  ار  اهنآ  مینک  رکذ  میهاوخب  هک  ار  مالک  میهد  یمن  لوط  اجنیا  ام  لیصافت و  زا  يدایز  لاح  دش 

نآ باوج  ردابت و  زا  اهیمعا  هلدا 

: خلا لوالا  هوجو  طارتشالا  مدعب  لوقلا  هجح  : هلوق

دنا هتفگ  هکنیا  لوا  دنا  هدروآ  یئاهلیلد  تسا  تقیقح  ادـبملا  هنع  یـضق  نم  یف  دـنیوگ  یم  ینعی  طارتشا  مدـعب  دـنلئاق  هک  یناسک 
لاح صوصخ  رد  ردابت  میتفگ  ام  هک  تسنیا  باوج  أدبم و  هب  سبلت  تسین  مزال  هک  دیآ  یم  نهذ  رد  ردابتب  دنیوگ  یم  ینعی  ردابت 

.تسا سبلت 

بورضم البق  هک  یصخش  ینعی  أدبم  وا  زا  هدش  یـضقنم  هک  یلوتقم  بورـضم و  رد  بلـس  هحـص  مدع  دنا  هتفگ  هکنیا  مود  یناثلا :
.تسین لوتقم  ای  تسین  بورضم  تفگ  دوش  یمن  نآلا  لوتقم  ای  هدوب 

نآ زا  يرثا  کی  ینعی  یئانعم  أدبم  نآ  زا  هدش  هدارا  هک  تسنیا  تهجب  اجنیا  رد  بلـس  هحـص  مدع  هک  تسنیا  مه  اه  نیا  باوج  و 
میئوگب و ازاجم  ول  لوتقم و  ای  تسا  بورـضم  مییوگ  یم  ینعم  رثا و  نآ  تهجب  راطع و  لاـقب و  لـثم  تسه  نـآلا  هک  هدـنام  أدـبم 

ماربا ضقن و  دروم  مالک و  ثحب و  لحم  رد  تسین  یتوافت  هکنیا  تامدـقم  یـضعب  زا  دـش  رهاـظ  هک  قیقحتب  درادـن و  بلـس  هحص 
یضعب هفرح و  تاقوا  یضعب  هک  أدبم  ندوب  فلتخم  ینعی  زاجم  ای  تقیقح  رد  أدبم  زا  دوش  یم  هدارا  هک  هچنآ  رد  فالتخا 
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نم دیرا  هنا  لجال  وه  امنا  امهلثم  یف  هتحص  مدع  نا  هیف  ادبملا و  هنع  یضقنا  نمع  لوتقم  بورضم و  یف  بلـسلا  هحـص  مدع  یناثلا 
.ازاجم ول  لاحلا و  یف  ایقاب  هب  سبلتلا  نوکی  ینعم  ادبملا 

فالتخا ماربالا  ضقنلا و  دروم  مالکلا و  ثحبلا و  لحم  یف  مهملا  وه  امیف  لاحلا  توافتی  هنا ال  تامدـقملا  ضعب  نم  حدـقنا  دـق  و 
بلـسلا حصی  امناف ال  لعافلا  نع  ردص  امم  تاذلا  یلع  عقو  ام  سفن  هنم  دـیرا  ول  اما  ازاجم و  وا  هقیقح  هنوک  یف  ادـبملا  نم  داری  ام 

لب نآلا  بورـضمب  سیل  هنا  لاقی  نا  هحـص  حوضول  اضیا  لاحلا  ظاحلب  تفرع ال  اـمک  عوقولا  سبلتلا و  لاـح  ظاـحلب  ناـک  ول  اـمیف 
.ناک

هّللا تاولص  یبنلاب  ایسأت  مالسلا  هالصلا و  هیلع  مامالا  لالدتسا  ثلاثلا 

******

: حرش * 

تقیقح هکنیا  رد  دنتـسه  دروم  کی  رد  همه  هکلب  دوش  یمن  ثحب  رد  فالتخا  بجوم  دوب  یم  یلعف  تاقوا  یـضعب  هکلم و  تاقوا 
ینعی لعاف  زا  هدش  رداص  هک  هچنآ  تاذ و  رب  هدش  عقاو  هک  هچنآ  سفن  لوتقم  بورـضم و  زا  دوشب  هدارا  رگا  اما  زاجم و  ای  دنتـسه 
میراد لوبق  مه  ام  وا و  بلـس  تسین  حیحـص  دـشاب  عوقو  سبلت و  لاح  هظحالم  دوشب و  هدارا  نیا  رگا  وا  رثا  هن  برـض  لـتق و  دوخ 
زاجم میئامنب  هظحالم  دـشاب  نآلا  هک  قطن  لاح  ظاحلب  رگا  یلو  اقباس  لوتقم  ای  بورـضم  دـیز  متفگ  هک  تفرع  امک  تسا  تقیقح 

بورـضم نآلا  ینعی  ناک  لب  نآلا  بورـضمب  هب  سیل  بورـضم  رب  میئوگب  تسا  حیحـص  هکنوچ  وا  زا  بلـس  تسا  حیحـص  تسا و 
.هدوب بورضم  البق  هکلب  تسین 

نیملاظلا يدهع  لانی  رابخا ال  اهیمعا  موس  لیلد 

رد هدومن و  (ص) یبنب یسأت  هک  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  ماما  لوقب  دنا  هدومن  لالدتـسا  هک  تسنیا  اهیمعا  موس  لیلد  خلا  ثلاثلا  : هلوق
هیانک دسر  یمن  دنتـسه  ملاظ  هک  یناسک  هب  نم  دهع  دیامرف  یم  هک  نیملاظلا  يدهع  لانی  دیامرف ال  یم  نآرق  هک  هدـمآ  دایز  رابخا 

بصنم تقایل  دنا  هدومن  یم  ار  نثو  منص و  تدابع  هک  تسا  یناسک  زا 
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هفالخلا همامالا و  بصنمل  انثو  وا  امنـص  دبع  نم  هقایل  مدع  یلع  نیملاظلا  يدهع  لانی  هلوقب ال  رابخالا  نم  دـحاو  ریغ  نع  امک  هیلع 
.معالل اعوضوم  قتشملا  نوک  یلع  کلذ  فقوت  حضاولا  نم  هدیدم و  هدم  منصلا  دبع  نمم  اهل  يدصت  نمب  اضیرعت 

.هفالخلل يدصتلا  نیح  منصلل  مهتدابع  ملظلاب و  مهسبلت  ءاضقنال  ضیرعتلا  حص  امل  الا  و 

دیهمت یلع  فقوتی  کلذ  حیـضوت  سبلتملا و  صوصخل  اعوضوم  ناک  ول  لالدتـسالا و  متی  لـب  کـلذ  یلع  فقوتلا  عنم  باوجلا  و 
.ماسقا یلع  نوکت  ماکحالا  تاعوضوم  یف  ذخؤت  یتلا  هیناونعلا  فاصوالا  نا  یه  همدقم و 

.هتیدوهعمل مکحلل  عوضوم  هقیقحلا  یف  وه  ام  یلا  هراشالا  درجمل  ناونعلا  ذخا  نوکی  نا  اهدحا 

******

: حرش * 

رب وا  هحـص  هیآ  نیا  دراد  فقوت  هک  تسا  تاحـضاو  زا  دندومن و  یم  تب  تدابع  ار  يدایز  هدم  اه  نیا  هکنوچ  دـنرادن  ار  تفالخ 
معا يارب  قتشم  رگا  سپ  دندوبن  ملظب  سبلتم  دنتفرگ  ار  تفالخ  دنسم  هک  دعب  اه  نیا  هکنوچ  دشاب  معا  يارب  عوضوم  قتـشم  هکنیا 

هکنوچ اهنآ  تمذم  ضیرعت و  تسین  حیحـص  دشابن  معا  يارب  عوضوم  رگا  الا  دنتـسه و  ملاظ  اه  نیا  مه  تفالخ  نامز  العف و  دـش 
ملاظ اه  نیا  تفالخ  يارب  يدـصت  نیح  رد  تسا و  هدوب  هتـشذگ  نامز  رد  ار  منـص  اهنآ  تدابع  ملظب و  اـهنآ  سبلت  هدـش  یـضقنم 

.دندرک یمن  ار  منص  تدابع  دندوبن و 

تسا تمسق  هس  رب  تاعوضوم  نیوانع  فاصوا 

یم تباث  ام  هکلب  دشاب  معا  يارب  قتشم  هکنیا  رب  دشاب  هتشاد  فقوت  هیآ  نیا  هک  مینک  یم  عنم  ام  هکنیا  باوج  خلا و  باوجلا  :و  هلوق
نآ هک  يا  همدقم  دیهمت  رب  دراد  فقوت  بلطم  نیا  حیضوت  دشاب و  سبلت  صوصخ  يارب  عوضوم  قتشم  ول  ار و  هیآ  لالدتـسا  مینک 

.تسا مسق  هس  رب  دوش  یم  هتفرگ  ماکحا  تاعوضوم  رد  هک  نیوانع  فاصوا  هک  تسنآ  همدقم 

يا هراشا  کی  میناد  یمن  ار  عوضوم  تقیقح  نوچ  ام  هکنیا  لوا  اهدحا :
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الصا مکحلا  یف  هب  هفاصتال  لخد  نود  نم  ناونعلا  اذهب 

یضم امیف  ول  هیلع و  قتشملا  يرج  هحص  درجم  هیافک  عم  مکحلل  ادبملا  هیلع  یلا  هراشإلا  لجال  نوکی  نا  اهیناث 

اذـه تفرع  اذا  ءاقب  اثودـح و  هب  هفاصتا  هیلع و  يرجلا  هحـص  رادـم  ارئاد  مکحلا  ناک  لب  هیافکلا  مدـع  عم  کلذـل  نوکی  نا  اـهثلاث 
ریخالا وحنلا  یلع  هفیرشلا  هیآلا  یف  ناونعلا  ذخا  ناک  ول  متی  امنا  هجولا  اذهب  لالدتسالا  نا  لوقنف 

******

: حرش * 

سابل نالف  هک  یـسک  الثم  مینز  یم  ادـص  هراشا  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  دـنا  هتـسشن  رفن  دـنچ  الثم  دوش  مولعم  ام  دارم  اـت  مینک  یم  وا  هب 
عوضوم نوچ  هکلب  تسین  تفـص  نیا  هب  عوضوم  فاصتا  رد  لیخد  چـیه  عوضوم و  تقیقح  يارب  دـش  يا  هراشا  ناونع  نیا  دراد و 

.ار وا  دنک  یم  مولعم  هراشا  نیا  هدوب  مهبم 

تباـث مکح  نیا  تسا و  مکح  يارب  تلع  ناونع  نیا  هک  تسنیا  تهجب  عوضوم  يارب  میروآ  یم  هک  یناونع  هکنیا  مود  خـلا  اـهیناث 
قراس وا  هب  وا و  رب  دوش  یم  تباث  قراس  مکح  دنکب  وا  رب  قراس  قدص  نآ  کی  هک  قراس  لثم  دشاب  یضم  امیف  ول  وا و  يارب  هدش 

.تسا مسق  نیمه  زا  دودح  مامت  رد  نینچمه  دننک و  يراج  ادعب  ار  وا  مکح  ول  دنیوگ و  یم 

تباث مه  مکح  نیا  أدبم  وا  رب  تسا  يراج  قتشم  هک  ینامز  ات  ینعی  قتـشم  نآرب  يرج  هحـص  رادم  رئاد  مکح  دشاب  یم  هکنیا  موس 
عباصالا كرحتم  مه  زاب  هک  دناسر  یمن  ندوب  بتاک  زا  دـعب  یلو  تسا  عباصالا  كرحتم  تسا  بتاک  دـیز  هک  ینامز  ات  الثم  تسا 

.دشاب

یتح هک  میریگب  ریخا  ناونع  رب  انب  هک  تسا  حیحص  یتقو  هیآ  نیاب  لالدتـسا  هک  مییوگ  یم  سپ  ار  اهناونع  نیا  یتخانـش  هک  ینامز 
ملاظ اه  نیا  مه  تفالخ  نامز  رد 
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نیح نوکیل  معالل  نوکی  نا  ّدـب  الف  يدـصتلا  نیح  ارهاظ  ادـبملاب  سبلتلا  مدـع  دـعب  مت  اـمل  معـالل  قتـشملا  نکی  مل  ول  هنا  هرورض 
ملظلاب سبلتلا  مهنع  یضقنا  ول  نیملاظلا و  نم  هقیقح  يدصتلا 

ناف یناثلا  وحنلا  یلع  اهـضوهنب  لقن  مل  ول  لوالا  وحنلا  یلع  هنا  یلع  هنیرق  یفخی و ال  اـمک ال  ـالف  یناـثلا  وحنلا  یلع  ناـک  اذا  اـما  و 
نم هیهلالا و  بصانملا  نیب  نم  هیصوصخ  اهل  نا  اهلحم و  هعفر  اهرطخ و  مظع  هفالخلا و  همامالا و  ردق  هلالج  نایب  یف  هفیرشلا  هیآلا 

یفخی امک ال  الصا  ملظلاب  اسبلتم  اهب  صمقتملا  نوکی  نا ال  وه  کلذل  بسانملا  نا  مولعملا 

وه امب  لدتسا  امنا  مالسلا  هیلع  مامالا  نا  رهاظلا  نکل  معن و  تلق  نا 

******

: حرش * 

میدبال سپ  دنتسین  مه  ملاظ  سپ  أدبم  هب  دنتـسین  سبلتم  هکنآ  زا  دعب  اه  نیا  معا  يارب  قتـشم  دشابن  رگا  هک  تسا  يرورـض  دنـشاب 
دنتـسه ملاظ  اهنآ و  يارب  مکح  تسا  تباث  زونه  تفالخ  نیح  أدبم و  هب  سبلت  ندش  یـضقنم  زا  دـعب  اه  نیا  هکنیا  توبث  يارب  هک 

.تسا معا  يارب  قتشم  میئوگب 

وحن رب  دناسرب  هکنیا  رب  میرادـن  مه  يا  هنیرق  تسین و  روط  نیا  سپ  یناز  قراس و  لثم  ینعی  میتفرگ  یمود  ناونع  وحن  رب  رگا  اما  و 
هلـالج و ناـیب  رد  هفیرـش  هیآ  هکنوچ  میراد  مود  مسق  يارب  هنیرق  هکلب  تسا  یمود  رب  میئوـگن  اـم  رگا  یموـس  مسق  ینعی  تسا  لوا 

ياهبـصنم نیب  زا  تسه  یتیـصوصخ  نآ  يارب  هکنیا  نآ و  هبترم  ندوب  دـنلب  نآ و  رطخ  ندوب  گرزب  تسا و  تفالخ  هماـما و  ردـق 
ملظب سبلتم  ینامز  چیه  ینعی  الـصا  دشاب  هدشن  ملظب  سبلتم  هک  تسا  یـسک  يراک  نینچ  رب  بسانم  هک  تسا  تامولعم  زا  یهلا و 

.یفخی امک ال  دشاب  مه  هتشذگ  ول  دشاب و  هدشن 

رد روهظ  ماـما  لوق  هفیرـش و  هیآ  هب  هدروآ  لـیلد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسنیا  رهاـظ  هک  دوشب  لاکـشا  رگا  خـلا  معن  تلق  نا  : هلوـق
دشاب زاجم  هک  ماقم  هنیرق  هب  هن  دراد  تقیقح 
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.مت امل  الا  معالل و  نوکی  نا  ّدب  الف  ازاجم  ماقملا  هنیرقب  اعضو ال  ناونعلا  رهاظ  هیضق 

هنوک یناثلا  وحنلا  یلع  قتشملا  يرج  مزلتسی  نکی  مل  ملس  ول  تلق 

******

: حرش * 

دوش یمن  ماـمت  دـشابن  معا  رگا  ـالا  ماـما و  لوق  دوـشب  تقیقح  اـت  میریگب  معا  يارب  ار  قتـشم  هک  میدـبال  اـم  تسا و  تقیقح  هکلب 
.دنام یم  مامتان  لالدتسا و 

هس زا  یناثلا  وحن  رب  قتـشم  ندش  يراج  هک  مییوگ  یم  باوج  مینک  لوبق  ار  امـش  لاکـشا  رگا  هک  مییوگ  یم  باوج  خلا  تلق  : هلوق
نیا رب  ار  قتـشم  رگا  دوش  یم  تباث  مکح  دنـشاب  هدـش  سبلتم  رگا  ینآ  کی  هک  هیناز  قراـس و  لـثم  هتـشذگ  هک  تسا  ناونع  مسق 
نیا نآلا  دـنا  هدوب  سبلتم  لبق  نوچ  دـشاب  سبلت  لاح  ظاحلب  رگا  تسا  تقیقح  هکلب  دـشاب  زاجم  هک  دـیآ  یمن  مزـال  میتفرگ  مسق 
قباس نامز  رد  نآ  کی  ول  دـشاب و  ملاظ  هک  یـسک  هکنیا  « ملاـعلا هّللا  «و  هیآ ینعم  دـشاب  یم  سپ  تفرع  اـمک  دوش  یم  تباـث  مکح 
رگا ینعی  ار  سبلت  لاح  ظاحلب  لامعتـسا ال  تسین  مزلتـسم  ینعم  نیا  هدارا  هک  تسا  تاحـضاو  زا  وا و  يوسب  نم  دـهع  دـسر  یمن 

امک ال تقیقح  لامعتـسا  يارب  زا  تسا  یفاک  دـشاب  سبلتم  قباس  نامز  ول  دـشاب و  سبلتم  نآلا  تسین  مزـال  میتفرگ  مود  مسق  نیاـب 
ربخ ینعی  هب  موکحم  ءادتبم و  ینعی  هیلع  موکحم  نیب  دنا  هداد  لیـصفت  لالدتـسا  رد  هک  هچنآ  دـش  رهاظ  ام  یلبق  تانایب  زا  یفخی و 

یناز و هقراس و و  قراس و  دح  هیآ  لیلدب  تسا  صاخ  تسین و  ماع  دش  ربخ  قتشم  رگا  تسا و  ماع  دش  ءادتبم  قتشم  رگا  هتفگ  هک 
تهجب بلطم  نیا  دنا و  هدـش  عقاو  ءادـتبم  دراوم  نیا  رد  هکنوچ  امومع  اهنآ  رب  تسا  تباث  مکح  یلو  دنتـسین  سبلتم  نآلا  هک  هیناز 

دعب ول  اقلطم و  دلج  عطق و  دوشب  تباث  میئامنب و  ار  هتـشذگ  سبلت  لاح  صوصخ  هدارا  درادن  هافانم  متفگ  هک  دـش  رهاظ  هک  تسنآ 
نیوانع زا  مود  مسق  رد  ینعی  دشاب  وا  تقرس  زا  دعب  أدبم و  ءاضقنا  زا 
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نامزلا یف  انآ  ول  املاظ و  ناک  نم  ملاعلا  هّللا  هیآلا و  ینعم  نوکیف  تفرع  امک  سبلتلا  لاح  ظاـحلب  ناـک  ول  هقیقح  نوکی  لـب  ازاـجم 
ادبا يدهع  لانی  قباسلا ال 

نیب لیصفتلا  یلع  لالدتسالا  یف  ام  حدقنا  دق  هنم  سبلتلا و  لاح  ظاحلب  لامعتسالا ال  مزلتـست  ینعملا ال  اذه  هدارا  نا  حضاولا  نم  و 
هنا رهظ  ثیح  کلذ  هینازلا و  ینازلا و  هقراسلا و  قراسلا و  دـح  هیآب  لوالا  یف  طارتشالا  مدـع  رایتخاب  هب  موکحملا  هیلع و  موکحملا 

ادبملا ءاضقنا  دعب  ول  اقلطم و  دجلا  عطقلا و  توبث  یلع  اهتلالد  سبلتلا  لاح  صوصخ  هدارا  یفانی  ال 

یفخی امک ال  هب  وا  هیلع  اموکحم  هعوقو  بسح  عضولا  ددعت  نالطب  حوضو  یلا  افاضم 

******

: حرش * 

هک یناز  قراس و  هیآ  لثم  دوشب  ادعب  وا  مکح  ول  دوش و  یم  مکح  توبث  ببـس  دـشاب  نآ  کی  ول  أدـبم و  هب  تاذ  سبلت  هک  میتفگ 
.تشذگ

هچ قتـشم  ینعی  هب  موکحم  ای  دوشب  هیلع  موکحم  هکنیا  بسحب  عضو  ددـعت  تسا  لطاب  هکنیا  هب  افاضم  خـلا  حوضو  یلا  افاضم  : هلوق
دراد و عضو  کی  دوشب  ءادتبم  عوضوم و  قتشم  رگا  هک  تسنآ  وا  همزال  لیـصفت  نیاربانب  دراد و  عضو  کی  ربخ  هچ  دوشب و  ءادتبم 

تـسرد بلطم  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دوش و  یم  یظفل  كرتشم  ارهق  تسا و  صاخ  عضو  نآ  دوشب  ربخ  رگا  تسا و  ماـع  عضو  نآ 
هچنآ لاوقا و  رئاس  لاح  دش  رهاظ  قتـشم  تامدـقم  رد  اجنیا و  رد  ام  هتـشذگ  بلاطم  زا  یفخی و  دراد ال  عضو  کی  قتـشم  تسین و 
دراد ار  اهنآ  عالطا  هدارا  سکره  ار  اهنآ  لیـصفت  مینک  نایب  ام  هک  درادن  یلحم  اجنیا  یلو  دنا  هدرک  لاکـشا  دـنا و  هدروآ  لیلد  هک 

.دنک عوجر  تالوطمب 

یم مسق  هس  رب  هیضق  هک  تسنآ  تامیسقت  زا  هلمج  یتمسق  دراد  یتامیـسقت  نآ  عوضوم  رابتعاب  هیلمح  هیـضق  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
هیضق هیجراخ و  هینهذ و  دوش 
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نم اهلیصفتل و  لاجملا  عمسی  لالدتسالا و ال  نم  اهل  رکذ  ام  لاوقالا و  رئاس  لاح  رهظ  تامدقملا  یف  انهاه و  انرکذ  ام  يواطم  نم  و 
تالوطملاب هیلعف  اهیلع  عالطالا  دارا 

******

: حرش * 

لاثما عنتمم و  يرابلا  کیرـش  ای  تسا  لاحم  نیـضیقن  عامتجا  لثم  دـشابن  جراخ  رد  دـشاب و  نهذ  رد  نآ  عوضوم  هک  تسنآ  هینهذ 
ای هتشذگ  رد  ول  دشاب و  جراخ  رد  وا  عوضوم  هک  تسا  يا  هیضق  نآ  هیجراخ  هیضق  اما  تسا و  نهذ  رد  اهنآ  عوضوم  هک  ایاضق  نیا 

.دشاب هیجراخ  هیضق  هکنیا  رب  انب  ملاع  لک  مرکا  لثم  هدنیآ 

دوش یم  نیاب  تشگرب  هک  ملاع  لک  مرکا  هیـضق  لثم  دـشاب  ردـقم  وا  عوضوم  هک  تسنآ  هیقیقح  هیـضق  تسا و  هیقیقح  هیـضق  موس 
همارکا بجی  املاع  ناک  جراخلا و  یف  دجو  ناسنا  لک 

زا دـشاب  دوجوم  هک  يدرف  ره  همیقلا  موی  یلا  مه  ادـعب  دوش و  یم  لماش  تاعوضوم  زا  جراـخ  رد  تسا  دوجوم  هک  هچنآ  نـآلا  هک 
هیقیقح يایاضق  رد  امامت  ماکحا  ریاس  انز و  تقرـس و  هیآ  نینچمه  َنیِِملاّظلا و  يِدـْهَع  ُلانَی  ـال  هیآ ؛ دـش و  دـهاوخ  وا  لـماش  ملاـع 

قداص مه  زاب  ایآ  دـش  یـضقنم  وا  زا  ملع  ملاع  رگا  هک  دـیآ  یم  هیجراخ  ياـیاضق  رد  قتـشم  ثحب  درادـن و  قتـشمب  یطبر  تسا و 
هن ای  ملاع  وا  رب  تسا 

ثحب هلب  عوضوم  زا  دـنک  فـلخت  مکح  هک  تسا  لاـحم  تسا و  تباـث  وا  رب  مه  مکح  عوـضوم  توـبث  درجم  هیقیقح  ياـیاضق  اـما 
امک دودـح  عوضوم  ریظن  دـشاب  هدـنیآ  مکح  ول  تسا و  یفاـک  مکح  توبث  يارب  اـم  اـنآ  عوضوم  توبث  زا  دـعب  هک  تسه  يرگید 

دشاب مه  فصو  نآب  فصتم  تسا  دوجوم  هک  یمادام  دیاب  هن  ای  تشذگ  انز  تقرس و  هیآ  رد  هکنآ 

تماما بصنم  رب  ملاظ  نتشادن  تقایل 

نیا دومن  تب  تدابع  ملظب و  سبلتم  یـسک  رگا  ام  نآ  کـی  هک  دوش  یم  تباـث  نئارق  زا  تاـیاور و  زا  تماـما  تفـالخ و  ثحب  رد 
هدراو تایاور  زا  هدع  رد  ار  بلطم  نیا  دنک  یم  دیکأت  تشذگ و  هکنآ  لامک  دشاب  هتشذگ  وا  زا  ول  درادن و  تیلباق  صخش 
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ادبملاب و اهسبلت  رابتعاب  تاذلا  نع  عزتنم  طیسب  هیشاوح  ضعب  یف  فیرشلا  ققحملا  هققح  ام  یلع  قتشملا  موهفم  نا  لوالا  روما  یقب 
اهفاصتا

******

: حرش * 

اهنآ رس  تشپ  دشاب  یبارعا  ای  دشاب  انزلا  دلو  ای  دشاب  صربا  ای  دشاب  موذجم  ای  دشاب  هدروخ  یعرـش  دح  هک  یماما  : تعامج ماما  رد 
تسا یصاعم  تایئزج  زا  یئزج  دش  رکذ  هک  یبویع  نیا  هکنیا  اب  دیناوخن  زامن 

یلوا تسا  هدومن  یم  تب  تدابع  لاس و  نیدنچ  هدوب  ملظب  سبلتم  هک  یـسک  رب  مینک  مکح  هیعطق  تیولوا  هب  میناوت  یم  اجنیا  زا  و 
مدقت امک  تسا  یگرزب  بصنم  ، بصنم نیا  هکنوچ  درادن  ار  تفالخ  تماما و  بصنم  راوازس  تقایل و  مدعب  تسا 

بکرم ای  تسا  طیسب  ایآ  قتشم  موهفم  ثحب 

دوش یم  رکذ  تسا  قتشمب  قلعتم  هک  يرما  دنچ  تسا  هدنام  یقاب  خلا  لوالا  روما  یقب  : هلوق

هدش هتفرگ  طیسب  يانعم  نیا  تسا و  طیسب  یشاوح  ضعب  رد  فیرـش  ققحم  ار  وا  هدومن  قیقحت  هک  ار  هچنآ  رب  انب  قتـشم  هکنآ  لوا 
بکرم تسا و  طیـسب  تسا  هتفگ  ار  ینعم  نیا  تسا و  أدـبم  نآب  تاذ  نآ  فاصتا  قتـشم و  أدـبم  هب  تسا  سبلتم  هک  یتاذ  زا  تسا 

.تسین

رظنب ول  دیآ و  یم  نهذب  بکرم  ریغ  تسا و  طیـسب  ناسنا  نهذـب  نآ  ینعم  مینک  روصت  یئاهنت  هب  هک  ار  هدرفم  ظافلا  دـنامن  یفخم 
بکرم و يوناث  رظنب  هک  اه  نیا  لاثما  مامح و  هسردـم و  هناخ و  لـثم  یجراـخ  بکرم  دـشاب  بکرم  ینعم  نآ  تسا  نکمم  يوناـث 
هک عاونا  ریظن  يوناث  رظنب  دشاب  یلقع  بکرم  ای  تسا و  هریغ  راوید و  قاطا و  زا  بکرم  هک  هناخ  لثم  دننک  یم  ادـیپ  هیجراخ  ءازجا 

سنجب و یلقع  بیکرت  دنتسه  بکرم  عاونا  يوناث  رظنب  یلو  دیآ  یم  نهذب  بکرم  هریغ  طیـسب و  ینعم  هیلوا  روصت  رد  ول  اه و  نیا 
ناویح و زا  ناسنا  تسا  بکرم  یلقع  لیلحت  يوناث و  رظنب  تسا و  طیـسب  دـیآ  یم  نهذـب  هک  وا  یلوا  ینعم  هک  ناـسنا  لـثم  لـصف 

.قطان
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.لصفلا یف  الخاد  ماعلا  ضرعلا  ناکل  الا  الثم و  قطانلا  موهفم  یف  ربتعی  ءیشلا ال  موهفم  نا  کلذ  هجو  یف  دافا  دق  بکرم و  ریغ  هب 

******

: حرش * 

دشاب قطنب  سبلتم  هک  یتاذ  ینعی  أدبم  هب  دشاب  سبلتم  هک  تسا  یتاذ  يوناث  رظنب  ایآ  قطان  لثم  قتـشم  رد  هک  تسنیا  رد  ام  مالک  و 
دیآ یم  نهذ  رد  زیچ  هس  یلقع  لیلحتب  هک 

رگید یناعم  ول  دشاب و  طیـسب  هک  دیآ  یم  نهذ  رد  زیچ  کی  ای  هصقان  تبـسن  أدبم  تاذ و  نیب  تبـسن  دشاب و  قطن  هک  أدبم  تاذ و 
دوشب دیاب  تالوطمب  عوجر  هک  دنا  هدومن  رکذ  طیسب  بکرم و  يارب 

قتشم رد  نآ  قادصم  ای  یئیش  موهفم  ندوبن  ربتعم 

موهفم ای  دـبال  دـشاب  بکرم  رگا  قتـشم  موهفم  رد  هک  تسا  هتفگ  تسا  طیـسب  قتـشم  ینعم  هکنیا  رب  فیرـش  ققحم  هدروآ  لیلد  و 
تبث ءیش  قطان  ینعم  میئوگب  قطان  رد  هکنیا  لثم  دشاب  هدش  هتفرگ  ءیش  موهفم  رگا  ءیش  قادصم  ای  تسا  هدش  هتفرگ  وا  رد  ءیش 
ءیـش هکنوچ  تسا  لاحم  نیا  دوشب و  یتاذ  ءزج  ماع  ضرع  دیآ  یم  مزال  قطان  رد  میریگب  ار  یئیـش  موهفم  رگا  هک  تسا  قطنلا  هل 

هک یلاعت  يادـخ  میراد  تایاور  رد  هک  دوش  یم  لماش  ار  یهلا  سدـقا  تاذ  هکلب  تاعنتمم  تانکمم و  مامت  تسا و  ماع  نآ  موهفم 
تسا ءایشالا  لثم  ءیش ال  وا 

ناویح ناسنالا  مییوگ  یم  هک  ناسنا  فیرعت  رد  تسا  ناسنا  یتاذ  لصف و  هک  تسا  هدـش  تباث  قطنم  ملع  رد  قطان  هکنآ  لـصاح  و 
ملع رد  تشذـگ و  هک  يروط  نیمه  دوشب  یتاذ  ءزج  ماـع  ضرع  دـیآ  یم  مزـال  دوشب  قطاـن  ینعم  ءزج  رگا  یئیـش  موهفم  قطاـن و 
لثم ماع  ضرع  دنتـسه و  ءیـش  تایتاذ  دشاب  لصف  سنج و  عون و  اهنآ  ددع  هس  هک  سمخ  تایلک  تسا  هدـش  تباث  قطنم  نازیم و 

لخاد تاذ  ای  دوشب  تاذ  رد  لخاد  ضرع  هک  تسین  نکمم  دنتـسه و  ءیـش  تایتاذ  زا  جراخ  کحـض  لثم  صاخ  ضرع  یـشام و 
.دوشب ضرع  رد 
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ءیّشلا توبث  ناسنالا و  وه  کحضلا  هل  يذلا  ءیشلا  ناف  هرورض  صاخلا  ناکمالا  هدام  تبلقنا  ءیـشلا  هیلع  قدص  ام  هیف  ربتعا  ول  و 
.يرورض هسفنل 

******

: حرش * 

هـصاخ هنکمم  هیـضق  دوش  یم  بلقنم  قطاـن  رد  میتـفرگ  ار  یئیـش  قادـصم  رگا  خـلا و  ءیـشلا  هیلع  قدـص  اـم  هیف  ربـتعا  ول  :و  هلوـق
یمتح يرورض و  ناسنا  يارب  دشابن  دوب  نکمم  دشاب و  دوب  نکمم  ینعی  دوب  هصاخ  نکمم  ناسنا  يارب  هک  کحض  ینعی  يرورضب 

ار ناسنا  ظفل  دوش  یمن  تسا  يرورـض  نیا  هک  کحـضلا  هل  تبث  ناسنا  ناسنالا  مییوگ  یم  کحاض  ناسنالا  لاثم  رد  هک  دوش  یم 
دومن بلس  ناسنا  زا 

هن رقب و  هن  تسا  ناسنا  طقف  تسا  تباث  وا  يارب  کحض  جراخ  رد  هک  ءیش  نآ  هکنیا  يارب  تسا  يرورض  هسفنل  ءیـش  توبث  سپ 
تاذ و رد  ضرع  دوش  لخاد  دیآ  یم  مزال  نوچ  قطان  رد  تفرگ  ناوت  یم  ار  یئیش  موهفم  هن  سپ  تاناویح  زا  هریغ  منغ و  هن  لبا و 

هصاخ هنکمم  ندش  يرورض  دیآ  یم  مزال  نوچ  تفرگ  ناوت  یم  ار  یئیش  قادصم  هن 

دوب هتفگ  فیرش  ققحم  هک  تسا  هچنآ  صخلم  نیا 

رایتخا ار  لوا  قش  ام  هک  فیرـش  ققحمب  هدومن  لاکـشا  لوصف  بحاص  دـعب  ار  بلطم  نیا  هدومن  رکذ  شباتک  رد  لوصف  بحاص  و 
ام دوشب  تاذ  رد  لخاد  ضرع  هک  دیآ  یم  مزال  دیدومرف  امش  هک  یلاکشا  میریگ و  یم  قتشم  ءزج  ار  یئیـش  موهفم  ینعی  مینک  یم 

تاذ قطان  ینعم  تغل  رد  هکنوچ  دنا  هدومن  تاذ  زا  هنهرب  درجم  ار  وا  دنا و  هداد  رارق  لصف  نییقطنم  ار  قطان  هکنیا  هب  مینک  یم  عفد 
ندش لخاد  دیایب  مزال  هک  تسین  تاذ  قطان  سپ  تسا  هدش  زاجم  دنا و  هدومن  درجم  ار  وا  تاذ  نییقطنم  دـشاب و  یم  قطنلا  هل  تبث 

تاذ رد  ضرع 

عطق ام  هک  تسا  هدومرف  هدومن و  لوصف  بحاص  رب  يدر  هیافک  بحاص  یلو 
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عفدـی لوالا و  قشلا  راتخی  نا  نکمی  هناب  لوصفلا  یف  هیلع  دروا  دـق  مظاعالا و  ضعب  هصخل  ام  یلع  فیرـشلا  هدافا  اـم  صخلم  اذـه 
هعـضو بجوی  کلذ ال  تاذلا و  موهفم  نع  ادرجم  هوربتعا  ثیح  نییقطنملا  فرع  یلع  ینبم  الـصف  الثم  قطانلا  نوک  ناب  لاکـشالا 

.یفخی امک ال  ینعملا  نم  هلامب  لب  الصا  هانعم  یف  فرصت  الب  الصف  ربتعا  دق  قطانلا  لثم  نا  عوطقملا  نم  هنا  هیف  کلذک و  هغل 

ایقطنم ایروهـشم  الـصف  نوکی  امنا  هصاوخ و  رهظا  لصفلا و  وه  ام  مزال  لب  یقیقح  لصفب  سیل  قطاـنلا  لـثم  نا  لاـقی  نا  قیقحتلا  و 
هناکم نامزال  لعجی  امبر  اذل  هلحم و  یف  ققح  امک  ملعی  داکی  لب ال  هسفن  ملعی  مل  اذا  هناکم  عضوی 

******

: حرش * 

دـننک و یم  لامعتـسا  یقطنم  لصف  ینعم  رد  ار  وا  يوغل  ینعم  نامه  ینعی  دـنا  هدومنن  دایز  مک و  ار  قطان  ینعم  نییقطنم  هک  میراد 
.یفخی امک ال  دنا  هدومنن  دایز  مک و  چیه 

قطنم رد  تسین  یقیقح  لصف  قطان  هکنآ  رد 

لـصف هکنوچ  تسین  ناسنا  یقیقح  لـصف  قطاـن  تسا  هدومرف  هک  تسنیا  هیاـفک  بحاـص  مود  باوج  خـلا  لاـقی  نا  قیقحتلا  :و  هلوق
شدوخ تقیقح  هب  ناسنا  زاب  دوش  بلـس  ناـسنا  زا  لـصف  نیا  رگا  هک  مینیب  یم  اـم  یلو  دورب  مه  تاذ  دورب  رگا  هک  تسنآ  یقیقح 

ای تسا و  ناسنا  زاب  درکن  قطن  رمع  کی  یـسک  رگا  هک  تسا  عومـسم  فیک  ینعی  تسا  قطن  وا  ینعم  کی  قطان  نوچ  تسا  یقاـب 
دومنن كاردا  رمع  کی  یـسک  رگا  هک  مینیب  یم  مه  اجنیا  رد  هک  یناسفن  فیک  ینعی  تسا  تایلک  كاردا  هک  قطاـن  رگید  ياـنعم 
تـسین تاذ  ءزج  قطان  نیا  ناسنا و  یتاذ  هن  تسا  ناسنا  ضراوع  زا  ینعم  نیا  ود  ره  سپ  تسا  ناسنا  مه  زاب  هناوید  صاخـشا  لثم 

.تسا تاذ  نآ  صاوخ  رهظا  تسا و  یقیقح  لصف  نآ  همزال  قطان  نیا  هکلب  دورب  مه  تاذ  دورب  رگا  هک 

يزاجم لصف  نیا  هک  لصفب  تسا  روهشم  قطان  نیا  نییقطنم  شیپ  رد  انامه  و 
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هناف و قطانلا  لثم  یف  ءیّشلا  موهفم  ذخاب  ساب  الف  هیلع  ناویحلا و  یف  هدارالاب  كرحتملا  ساسحلاک و  هیلا  هبسنلا  ییواستم  ناک  اذا 
.هصاوخ رهظا  نم  ناک  هب  هفاصتا  قطنلاب و  هدییقت  دعب  هنا  الا  ناسنالل  اموقم  الصف  اماع ال  اضرع  ناک  نا 

******

: حرش * 

ناوت یمن  ار  ءیـش  ره  یجراخ  تقیقح  هکلب  تسیچ  هک  تسناد  ناوت  یمن  ار  یقیقح  لـصف  هکنوچ  دـنا  هدراذـگ  یقیقح  ياـج  ار 
ار و وا  یجراخ  تاذ  هن  مینک  یم  ار  وا  سکع  كرد  اـم  دـیآ و  یم  نهذ  رد  وا  سکع  تسا  جراـخ  رد  هک  ءیـش  ره  نوچ  تسناد 

تقیقح تسا  لاحم  اهنآ و  دوخ  هن  دنشاب  یم  ءایـشا  هینهذ  روص  يرابتعا و  رما  تیهام  ءایـشا و  تایهام  يارب  دنا  هدش  عضو  ءامـسا 
میدـبال میمهفب  مینک و  كرد  میناوت  یمن  ار  یقیقح  لصف  ام  مه  اجنیا  سپ  ایاضق  بلقنال  ـالا  دـنیایب و  نهذ  رد  هیجراـخ  تادوجو 

.میراذگب یقیقح  نآ  ياج  يزاجم  لصف  کی 

يواستم ءیـش  ود  نآ  هک  یلاح  رد  ءیـش  تقیقح  ياجب  دنتـسه  رگیدمه  همزال  هک  ءیـش  ود  دنا  هداد  رارق  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
لثم دننک  یم  یفرعم  ار  وا  تافص  زا  ددع  ود  دننک  یفرعم  ار  ءیش  تاذ  دنناوت  یمن  هک  یتقو  ینعی  ءیش  تاذ  يوسب  دنشاب  هبـسنلا 

یعنام سپ  دنتـسین  ناویح  یتاذ  هدارالاب  كرحتم  ساسح و  نیا  هک  یلاح  رد  وه  ام  ناویحلا  باوج  رد  هدارالاب  كرحتم  ساـسح و 
ضرع دورب و  مه  تاذ  هک  دوشب  ببس  قطان  نتفر  هک  تسین  تاذ  ءزج  قطان  نوچ  میریگب  قطان  لثم  رد  ار  یئیـش  موهفم  هک  درادن 

دیقم رگا  یئیش  موهفم  نیا  هکنیا  الا  دشاب  ناسنا  يارب  موقم  هک  لصف  هن  تسا  ماع  ضرع  ءیـش  موهفم  هچرگا  دوش  یمن  تاذ  ءزج 
.میتفگ ینعی  دش  قطان  اب  فصتم  قطان و  اب  دش 

ناسنالا وه  قطنلا  هل  تبث  يذلا  ءیّشلا 

ناسنا هدننک  فرعم  نیرتهب  ینعی  تسا  ناسنا  صاوخ  نیرتهب  زا  نیا 
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لـصفلا یف  ـال  ضرعلا  نم  یه  یتـلا  هصاـخلا  یف  ضرعلا  لوخد  ـالإ  قتـشملا  ینعم  یف  ءیّـشلا  موهفم  ذـخا  نم  مزلی  ـال  هلمجلاـب  و 
.ادیج ربدتف  یتاذلا  نم  وه  يذلا  یقیقحلا 

فصولاب و ادـیقم  لب  اقلطم  تاذـلا  ءیـشلا و  قادـصم  سیل  لومحملا  ناب  باجی  اضیا و  یناثلا  هجولا  راـتخی  نا  نکمی  ّهنإ  لاـق  مث 
.یهتنا ایرورض  دیقلا  توبث  نوکی  نا ال  زاوجل  هرورضلاب  ذئنیح  عوضوملل  هتوبث  سیل 

******

: حرش * 

.دشاب یم 

ضرع رد  ماع  ضرع  لوخد  الا  قتـشم  رد  ار  ءیـش  يانعم  ءیـش و  موهفم  نتفرگ  دـیآ  یمن  مزال  هکنآ  لصاح  خـلا  هلمجلاب  :و  هلوق
هن تسا و  ضرع  نییقطنم  حالطـصا  هب  هک  يا  هصاخ  نآ  دـنناسنا  ماع  صاـخ و  ضرع  اـه  نیا  هک  کـحاض  یـشام و  ریظن  صاـخ 

یقیقح و لصف  قطان  هک  البق  میتفگ  ام  هکنوچ  دـشاب  یم  یتاذ  هک  یلـصف  نآ  دوشب  لخاد  یقیقح  لصف  رد  ماـع  ضرع  هک  تسنآ 
ادیج نک  ربدت  سپ  ناسنا  هصاخ  ضراوع  زا  تسا  یضرع  هکلب  ناسنا  يارب  تسین  یتاذ 

قادـصم میئوگب  ینعی  مینک  رایتخا  ار  یناث  هجو  ام  تسا  نکمم  تسا  هدومرف  لوصف  بحاـص  بلطم  نیا  زا  دـعب  خـلا  لاـق  مث  : هلوق
هک هیـضق  لصا  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب  مسق  نیا  رگا  هیـضق  هک  دیتفگ  امـش  هکنیا  قطان و  رد  تسا  هدـش  هتفرگ  ءیـش  تاذ  ءیش و 

.تشذگ هکنآ  امک  هیرورض  هیضق  هب  ددرگرب  دوب  هصاخ  هنکمم 

لومحم اقلطم  تسین و  لومحم  اهنت  یمود  ناـسنا  قطنلا  هل  تبث  ناـسنا  ناـسنالا  هیـضق  رد  لومحم  هک  تسنآ  بلطم  نیا  زا  باوج 
دـشاب یم  لومحم  مه  اب  اهنآ  نوچ  دنلومحم و  ود  ره  فوصوم  تفـص و  دیقم و  دیق و  تسا و  قطنلا  هل  تبث  هناب  دیقم  هکلب  تسین 
تسین ناسنا  يرورض  کحض  ای  قطن  وا  دشاب و  یم  هلمج  نیا  رد  هک  يدیق  هکنوچ  تسین  يرورض  ناسنا  يارب  همامتب  لومحم  نیا 

يرورض نوچ  و 
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دیقلا ناک  دـیقملا و  تاذ  ناک  نا  لومحملا  ناف  بالقنالا  يوعدـب  رـضی  ـال  ایرورـض  دـیقلا  توبث  نوک  مدـع  نا  لاـقی  نا  نکمی  و 
ناک نا  اجراخ و 

******

: حرش * 

ادیپ بالقنا  هیرورض  هیضق  هب  هنکمم  هیضق  تهج  نیا  زا  دشابن  تباث  تسا  نکمم  دوشب و  يرورض  ناسنا  يارب  تسا  نکمم  تسین 
.تسا یقاب  دوب  هنکمم  هک  شدوخ  لاحب  هکلب  درکن 

وا ندوبن  يرورـض  دـیق و  ندوبن  تباث  دـیامرف  یم  دـهد و  یم  باوج  لوصف  بحاص  زا  هیافک  بحاص  خـلا  لاـقی  نا  نکمی  :و  هلوق
موهفم رد  ار  ءیش  قادصم  ءیش و  تاذ  ام  رگا  هیرورضب  دوش  یم  بلقنم  هنکمم  هیـضق  هکلب  درادن  بالقنا  هب  ررـض  عوضوم  يارب 
کحـض هک  دیق  دشاب و  دـیقم  تاذ  ناسنا و  تاذ  لومحم  رگا  کحـضلا  هل  تبث  ناسنا  ناسنالا  لومحم  هکنآ  تهجب  میریگب  قطان 

يزیچ ره  هکنآ  تهجب  تسه  یبسن  يانعم  یفرح و  يانعم  هک  یئانعم  نآب  تسا  لخاد  دـیقت  هچرگا  دـشاب  لومحم  زا  جراخ  دـشاب 
رد لخاد  اه  نیا  هچرگا  اه  نیا  لاثما  تسا و  هالـص  طرـش  اه  نیا  هک  تراهط  ای  هلبق  لثم  ـالثم  دـش  يرگید  ءیـش  يارب  طرـش  هک 

اقلطم زامن  ینعی  دـشاب  یم  زامن  هیلقع  ءازجا  زامن و  ءزج  اهنآ  دـیقت  نکل  دنـشاب و  یم  زامن  تامدـقم  دنتـسین و  زامن  هیجراخ  ءازجا 
.تسا بولطم  نآ  دشاب  هراهطب  دیقم  هک  يزامن  هکلب  تسین  هب  رومام  تسین و  بولطم 

ناسنالا یلو  تسا  لومحم  زا  جراخ  قطن  نیا  هچرگا  قطنلا و  هل  تبث  ناسنا  ناـسنالا  هک  دوش  یم  نآـب  تشگرب  اـم  هیـضق  نیارباـنب 
دوشب لومحم  ود  ره  فوصوم  تفص و  دیقم و  دیق و  رگا  دوشب و  شدوخ  سفن  زا  ءیش  بلس  تسین  نکمم  تسا  يرورـض  ناسنا 

هیضق ودب  تقیقح  رد  عقاو و  رد  دوش  یم  لحنم  قطان  ناسنالا  هیضق  سپ  دشاب  لومحم  رد  لخاد  دیق  و 

نکمم تسا و  هیرورض  ملسم  هیضق  نیا  ناسنا  ناسنالا  هکنیا  اهنآ  زا  لوا 
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قطنلاب ادـیقم  نوکی  يذـلا  ناسنالا  توبث  هیرورـض  هرورـض  هیرورـض  نوکت  هلاحم  ـال  هیـضقلاف  یفرح  ینعم  وه  اـمب  ـالخاد  دـیقتلا 
امهادـحإ نیتیـضق  یلا  هقیقحلا  یف  لحنت  قطان  ناسنالا  هیـضقف  الخاد  دـیقلا  نوکی  نا  یلع  دـیقم  وه  امب  دـیقملا  ناک  نا  ناسنالل و 

.هنکمم یه  قطنلا و  هل  ناسنالا  هیضق  يرخالا  هیرورض و  یه  ناسنا و  ناسنالا  هیضق 

دقع نا  امک  هیـضقلا  یلا  لحنی  لمحلا  دقعف  افاصوا  نوکت  اهب  ملعلا  دعب  رابخالا  نا  امک  رابخا  اهب  ملعلا  لبق  فاصوالا  نال  کلذ  و 
.لماتف یبارافلا  دنع  هنکمم  هیضق  خیشلا و  دنع  هماع  هقلطم  هیضق  یلا  لحنی  عضولا 

******

: حرش * 

نیا هک  تسا  قطنلا  هل  ناسنالا  مود  هیضق  تسا  لاحم  شدوخ  سفن  زا  ءیش  بلـس  مینک و  بلـس  ناسنا  زا  ار  ناسنا  تیناسنا  تسین 
قطاـن ناـسنالا  هیـضق  هکنیا  تلع  دـشابن و  تباـث  تسا  نکمم  دـشاب و  تباـث  ناـسنا  رب  قـطن  تسا  نکمم  ینعی  تسا  هنکمم  هیـضق 

.دوش یم  هیضق  ود  هب  تشگرب 

دیز مییوگ  یم  تسا  بتاک  ای  تسا  براض  دیز  میناد  یمن  ینعی  دنرابخا  میشاب  هتشاد  اهنآ  هب  ملع  هکنیا  زا  لبق  فاصوا  هکنیا  لوا 
ارابخا امامت  اهنآ  هب  ملع  زا  لبق  دوش  یم  عوضوم  رب  لمح  هک  یفاصوا  تالومحم و  نیا  هک  بتاک  ای  براض 

یباراف خیش و  لوقب  عوضوم  تاذ  رب  یناونع  فصو  نایب 

براـضلا دـیز  مییوگ  یم  دوش و  یم  عوضوم  نآرب  فصو  ربخ  ناـمه  اـجنیا  رد  میدرک  ادـیپ  فاـصوا  نآـب  ملع  هکنیا  زا  دـعب  اـما 
ودب لحنم  قطان  ناسنالا  ینعی  لمحلا  دقعف  هلوق  میتفگ  دنوش  یم  عوضوم  يارب  یفاصوا  رابخا  نیا  رابخا  هب  ملع  زا  دعب  سپ  ینءاج 
دزن هنکمم  هیـضق  هب  خیـشلا و  دـنع  هماع  هقلطم  هیـضق  هب  دوش  یم  لحنم  يا  هیـضق  ره  عوضوم  ینعی  عضولا  هکنآ  اـمک  دـش  هیـضق 

یباراف

ادعب دشاب  یم  ای  نآلا  تسه  ای  دش  دوجوم  ملاع  رد  هچنآ  دیامرف  یم  خیش  الثم 
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قدص اعقاو  هب  هدیقم  تناک  نا  العف  وا  هوق  فصولاب  هدـیقم  هذوخاملا  تاذـلا  نال  رظن  هیف  هلوقب و  هدافا  امیف  رظنت  هرـس  سدـق  هنکل 
لعفلاب وا  هوقلاب  بتاکلا  دیز  قدصی  نکل  هرورـضلاب  بتاک  دیز  قدصی  الثم ال  هرورـضلاب  بلـسلا  قدص  الا  هرورـضلاب و  باجیالا 

.یهتنا هرورضلاب  بتاک 

هرورـض هیرورـضلا  یلا  بالقنالا  يوعد  ححـصی  هب ال  اعقاو  ادیقم  هنوک  طرـشب  هرورـضلاب  باجیالا  قدـص  نا  کیلع  بهذـی  و ال 
هرورضلاب باجیالا  قدص 

******

: حرش * 

قطان وا  رب  تیناسنا  قدـص  دـشاب  نکمم  هک  هچره  هک  تسنآ  یباراف  دزن  عضو  دـقع  اما  تسا  قطان  وا  دوشب  نآرب  ناـسنا  قدـص  و 
کی رد  ینعی  تسا  هماع  هقلطم  عوضوم  تاذ  يارب  یناونع  فصو  هک  تسا  روهشم  قطنم  رد  هیضق  نیا  الثم و  تسا  بتاک  ای  تسا 

تسا یفاک  دوشن  مه  عقاو  ول  دنک و  ادیپ  دوجو  دشاب  نکمم  ردق  نیمه  هک  هماع  هنکمم  ای  دوشب  عقاو  دیاب  ینامز 

هدینادرگرب هیرورضب  ار  ایاضق  مامت  هک  لوصف  بحاص  در 

رظن هیف  دـیوگ و  یم  هک  شلوق  هب  هدومن  لاکـشا  لوصف  بحاـص  نکل  خـلا  رظن  هیف  هلوقب و  هداـفا  اـمیف  رظنت  هرـس  سدـق  هنکل  : هلوق
اعقاو فصو  نآ  هب  دیقم  دشاب  رگا  خیش  لوق  رب  انب  العف  ای  یباراف  لوق  رب  انب  هوق  فصوب  دیقم  هدش  هتفرگ  هک  عوضوم  تاذ  هکنوچ 

تسا و يرورـض  نیا  دـشاب  بتاک  اعقاو  دـیز  الثم  اـعقاو  دـشاب  تفـص  اـب  هک  عوضوم  ینعی  هرورـضلاب  ار  باـجیا  دـنک  یم  قدـص 
هرورـضلاب بتاک  دیز  تفگ  دوش  یمن  الثم  هرورـض  بلـس  تسا  قداص  عوضوم  يارب  فصو  دشابن  قداص  اعقاو  رگا  مه  سکعرب 

لوصف بحاص  لوق  یهتنا  هرورضلاب  بتاک  لعفلاب  وا  هوقلاب  بتاکلا  دیز  تفگ  دوش  یم  یلو  تسا 

یم حیحصت  اعقاو  فصوب  عوضوم  دشاب  دیقم  هکنیا  طرشب  هرورـضلاب  باجیا  قدص  هک  دینکن  نامگ  ینعی  کیلع  بهذی  هلوق و ال 
طرشب رگا  يا  هیضق  ره  هکنوچ  تسا  هیرورض  هیضق  هک  دناسر  یمن  بلطم  نیا  ینعی  هیرورض  هب  ار  بالقنا  يوعد  دنک 
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اعقاو هب  ادیقم  هنوک  مدـع  طرـشب  کلذـک  بلـسلا  قدـص  اهبرـضی  داکی  امک ال  هنکمم  تناک  ول  هیـضق و  لک  یف  لومحملا  طرـشب 
طرشلا اذهب  بلسلا  هرورضل 

ياب ههجوم  عوضوملا  کلذ  یلا  لومحملا  اذـه  هبـسن  نا  هظحالمب  وه  امنا  ایاضقلا  داوم  تاهجلا و  یف  طانملا  نا  حوضول  کـلذ  و 
هرـصحنم ههجلا  تناک  الا  کلذـک و  هل  اـهتوبث  مدـع  وا  اـعقاو  هل  اـهتوبث  هظحـالمب  ـال  هقداـص  اهـسفن  نم  اـهنم  هیأ  عم  اـهنم و  ههج 

.لومحملا طرشب  هرورضلا  باب  نم  نوکی  ایرورض و  اعقاو  همدع  توبثلا و  ظاحلب  بلسلا  وا  باجیالا  هروریص  هرورض  هرورضلاب 

******

: حرش * 

يرورـض وا  بلـس  اعقاو  دش  لومحم  مدع  طرـشب  يا  هیـضق  رگا  هک  روط  نیمه  تسا  يرورـض  دشاب  مه  هنکمم  ول  دـش و  لومحم 
تسا

هک یظفل  دشاب و  یم  هناگ  هدزناپ  تاهج  زا  دوش  یم  رکذ  هک  یتاهج  زا  یکی  هب  دبال  اهنآ  عقاو  ایاضق و  داوم  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
داوم تاهج و  رد  طانم  هکنوچ  اه  نیا  ریغ  هنکمم و  اـی  هیرورـض  لـثم  دـنمان  یم  هیـضق  تهج  ار  نآ  دـشاب  یم  هیـضق  هداـم  رب  لاد 

ای هصاخ  هنکمم  ای  تسا  هماع  هنکمم  ایآ  تسا ، تهج  مادـکب  عوضوم  نیاب  لومحم  نیا  تبـسن  مینادـب  ام  هک  تسنیا  اـنامه  اـیاضق 
ار عقاو  هک  دـشاب  انب  رگا  الا  اـعقاو و  ار  وا  توبث  مدـع  اـی  اـعقاو  عوضوم  رب  ار  لومحم  توبث  مینک  ضرف  هکنیا  هن  هریغ  اـی  يرورض 
مه ددع  تسا و 7  هطیسب  ایاضق  ددع  هک 8  دوش  یم  مسق  هک 15  لومحم  عوضوم و  يارب  هدـش  هتفگ  هک  یتاهج  سپ  مینک  ضرف 

ار عقاو  رگا  هکنوچ  يرورضب  دوشب  رصحنم  دیاب  طقف  تسا  هدیاف  یب  مسق  نیا 15  سپ  تسا  هدش  رکذ  قطنم  رد  هکنآ  امک  بکرم 
ار لومحم  توبث  مینک  ضرف  رگا  ینعی  لومحم  طرشب  هرورض  باب  زا  دشاب  یم  تسا و  يرورـض  هبلاس  هچ  هبجوم  هچ  مینک  ضرف 

.تسا يرورض  نیا  میهد  رارق  عوضوم  دیق  عوضوم و  رب 
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ناکمالا ریغ  طرش  الب  هسفن و  یف  اعقاو  هتدام  تسیل  امیف  هرورضلاب  ناکمالا  هدام  بالقنا  وه  يوعدلا  هلمجلاب  و 

تاذـلا ءیّـشلا و  موهفم  قوحل  ناـف  هرـس  سدـق  همعز  اـمک  لوـالا  هجولا  لاـطباب  ( هر ) هداـفا اـم  ضوهن  مدـع  کلذـب  حدـقنا  دـق  و 
.اضیا هب  قیداصملا  دیقت  طرشب  الا  دیقتلا  عم  ول  اقلطم و  امهقالطا ال  عم  ایرورض  نوکی  امنا  امهقیداصمل 

******

: حرش * 

نودب دشابن و  يرورض  اعقاو  وا  هدام  هک  تسا  یئاج  رد  دوش  یم  يرورض  هنکمم  هیـضق  هکنیا  ياوعد  هکنآ  لصاح  هلمجلاب  :و  هلوق
هک يدراوم  نیا  رد  دوشب و  يرورـض  دناوتب  هکنآ  ات  دشاب  هنکمم  اتاذ  ینعی  ناکما  زا  ریغ  دـشابن  لومحم  طرـشب  ینعی  دـشاب  طرش 

تشذگ نآ  باوج  هیعقاو و  هیضق  یتح  دوب  لومحم  طرشب  شمامت  دوش  یم  يرورضب  تشگرب  ایاضق 

هجو لاطبا  هب  لوصف  بحاص  تسا  هداد  هدافا  هک  هچنآ  ضوهن  مدـع  بلطم  نیا  هب  دـش  رهاظ  هک  قیقحتب  خـلا و  حدـقنا  دـق  :و  هلوق
لخاد دیآ  یم  مزال  قتشم  رد  میتفرگ  ار  ءیش  موهفم  رگا  میتفگ  هک  لوا  هجو  رد  هک  هتفگ  هرـس  سدق  لوصف  بحاص  هکنوچ  لوا 

سپ تسا  يرورض  مه  موهفم  رد  دوش  یم  يرورض  قادصم  رد  هک  روط  نامه  تسا  يرورض  مه  اجنآ  هتفگ  تاذ  رد  ضرع  دوش 
.دوش یم  يرورض  ود  ره  قتشم  رد  میریگب  ار  ءیش  قادصم  هچ  ار و  ءیش  موهفم  هچ  لاح  لک  یلع 

قلطم هک  دوش  یم  يرورض  یئاج  رد  شدوخ  قیداصم  يارب  تاذ  ءیش و  قالطا  هکنوچ  میتفگ  ام  هک  تسا  یباوج  نامه  باوج  و 
دـشاب يرورـض  دمآ  مه  دیق  اب  رگا  هکنیا  هن  ءیـش  ناسنالا  میئوگب  هک  دشاب  هتـشادن  يرگید  دیق  دـشاب  اهنت  ءیـش  طقف  ینعی  دـشاب 

تقو نآ  میتفرگ  رگا  لومحم  طرشب  ینعی  قیداصم  دییقت  طرشب  الا  تسین  يرورض  قطنلا  هل  تبث  ءیش  ناسنالا  میتفگ  رگا  هکنوچ 
هک دیآ  یم  مزال  ار  عوضوم  میریگب  لومحم  طرشب  دشاب  انب  رگا  میتفگ  هک  یتخانش  قیقحتب  دوش و  یم  يرورض 
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مهفاف طرشلا  لاح  تفرع  دق  و 

قیلا ناک  ناسنالا  وه  قطنلا  هل  يذلا  ءیّشلا  قادصم  نا  هرورض  لصفلا  یف  عونلا  ذخا  موزل  هیناثلا  هیطرشلا  یف  یلاتلا  لعج  ول  ّهنإ  مث 
هتصاخ همزال و  یف  ءیّشلا  ذخا  نالطب  هرورض  یقیقح  لصفب  قطانلا  لثم  نکی  مل  ول  اقلطم و  هداسفل  یلوا  ناک  لب  یلوالا  هیطرشلاب 

.ادیج لماتف 

******

: حرش * 

.تسین تسرد  نیا  دشاب و  يرورض  اه  هیضق  همه 

رگا تفگ  هک  یئاجنآ  ینعی  ار  یناـث  هیطرـش  رد  یلاـت  لوصف  بحاـص  دوب  هداد  رارق  رگا  دـیامرف  یم  هیاـفک  بحاـص  دـعب  مث  : هلوق
دیآ یم  مزال  دـشاب  ناسنا  هک  ار  ءیـش  قادـصم  دوب  هتفگ  رگا  یتاذ  رد  ماع  ضرع  دـیآ  یم  مزال  میریگب  قطان  رد  ار  ءیـش  موهفم 

وا قطن  وا  يارب  تسا  تباث  هک  ءیـش  قادصم  هک  تسا  يرورـض  هکنآ  يارب  دوب  یلوا  نیا  ضرع و  رد  ای  لصف  رد  عون  دوش  لخاد 
ول تسا و  لطاب  دـساف و  اـقلطم  میتفرگ  رگا  میریگب و  ار  نیا  دـیاب  اـمتح  هکلب  تسین  تباـث  وا  يارب  قطن  ناـسنا  ریغ  تسا و  ناـسنا 

دشاب یقیقح  لصف  تامزاول  زا  یمزال  کی  هکلب  دشابن  یقیقح  لصف  قطان  لثم  هکنآ 

مزال دشاب  بکرم  قتـشم  رگا  اجنیا  رد  میریگب  لصف  ضراوع  زا  ای  میریگب  یقیقح  لصف  هکنآ  ءاوس  ار  قطان  ام  رگا  هکنآ  لصاح  و 
رگا دشاب  شدوخ  یـضرع  رد  لخاد  ای  دشاب  یقیقح  لصف  قطان  رگا  دشاب  شدوخ  ءزج  رد  لخاد  تسا  عون  هک  ناسنا  هک  دـیآ  یم 

تسا لطاب  یلاح  ره  رد  دشاب و  یضرع  قطان 

لماتف تسا  لاحم  دوش و  یمن  يرگید  رد  لخاد  مادـک  چـیه  دوب  تایتاذ  یتاذ و  زا  ترابع  هک  سمخ  تاـیلک  هک  تشذـگ  ـالبق  و 
.ادیج

تـشذگ البق  هکنیا  هب  يزاـجم  هچ  دـشاب  یقیقح  لـصف  هچ  لـصف  رد  عون  ذـخا  لاکـشا  زا  میهدـب  فنـصم  زا  باوج  تسا  نکمم 
تسین یقیقح  لصف  قطان  هک  نانچمه 
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ءیّـشلا ذـخا  بکرتلا و  نم  هموزل  بتاکلا و  دـیز  لـثم  یف  فوصوملا  ررکت  مدـع  هرورـضب  هطاـسبلا  یلع  لدتـسی  نا  نکمی  ّهنإ  مث 
هموهفم یف  اموهفم  وا  اقادصم 

نائیش و دحاو ال  ءیـش  الا  هروصت  دنع  روصتی  ثیحب ال  اروصت  اکاردا و  هتدح  موهفملا و  بسحب  هطاسبلا  ینعم  نا  یفخی  داشرا ال 
هطاـسب حوـضو  عـم  هیرجـشلا  وا  هیرجحلا  هل  ءیـش  یلا  رجـشلا  رجحلا و  موـهفم  لـالحناک  نیئیـش  یلا  لـقعلا  نـم  لـمعتب  لـحنا  نا 

امهموهفم

******

: حرش * 

اهنآ تفرعم  میتفگ  ار  ءایشا  تقیقح  دنتسین و  یقیقح  تاذ  اتقیقح  مه  اه  نیا  دنشاب  یم  ءیـش  تایتاذ  زا  هک  مه  عون  سنج و  هکلب 
دـشاب تسا  نکمم  عون  هصاخ  ضراع و  هکلب  تشذـگ  البق  هکنآ  امک  تسین  یقیقح  عون  ناـسنا  تسا و  یهلا  سدـقا  تاذـب  طونم 

امک یفخی  امک ال 

رارکت مدـع  تسا  يرورـض  هکنیا  هب  قتـشم  ندوب  طیـسب  رب  میرواـیب  لـیلد  اـم  هک  تسا  نکمم  خـلا  لدتـسی  نا  نکمی  ّهنإ  مث  : هلوـق
هباتکلا هل  تبث  دیز  دیز  میئوگب  هک  تسین  وا  رد  يرارکت  بتاکلا  دیز  مییوگ  یم  ام  هک  یتقو  ینعی  بتاکلا  دـیز  لثم  رد  فوصوم 

چیه تسین و  يرارکت  تسا و  بتاکلا  دـیز  طقف  تسا  یکی  نآلا  اـم  روصت  رد  هکلب  تسین  روط  نیا  هباـتکلا  هل  تبث  ءیـش  دـیز  اـی 
.تسا طیسب  قتشم  نیاربانب  سپ  تسا  هدماین  بتاکلا  موهفم  رد  ءیش  موهفم  ای  قادصم  زا  کی 

روصت رد  ینعی  تسا  يروصت  یکاردا و  هدحو  زا  موهفم  بسحب  تسا  طیـسب  قتـشم  مییوگ  یم  هک  ام  هک  دنامن  یفخم  داشرا  : هلوق
هل تبث  دـیز  دـیز  میئوگب  هک  تسین  ءیـش  ود  ینعی  تسین  وا  رد  يرارکت  تسا و  یکی  نیا  بتاـکلا  دـیز  مییوـگ  یم  نـآلا  هک  اـم 

ضرف یلقع  لمعتب  ار  هچره  رگا  هک  روط  نامه  تسا  بکرم  مینک  باـسح  ـالقع  ینعی  تسا  زیچ  ود  یلقع  لـمعتب  هچرگا  هباـتکلا 
تسا بکرم  مینک 
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یفخی امک ال  موهفملا  هطاسب  ینعملا و  هدحو  یلقعلا  لمعتلاب  هینینثالا  یلا  لالحنالاب  ملثنی  هلمجلاب ال  و 

******

: حرش * 

بکرم یلقع  لمعتب  یلو  تسا  طیـسب  دـنراد  لوبق  همه  هک  رجـش  رجح و  لثم  تسا  طیـسب  هک  دـنراد  وا  رب  قافتا  هک  یئاـهنآ  یتح 
اه نیا  موهفم  هک  دـنراد  لوبق  همه  تسا و  حـضاو  هکنیا  اب  تسا  هیرجـشلا  هل  تبث  ءیـش  اـی  تسا  هیرجحلا  هل  تبث  ءیـش  هک  تسا 

لمعت لاح  رد  هن  تسین  يرارکت  تسا و  طیـسب  مییوگ  یم  كاردا  روصت  لاح  رد  تسا  طیـسب  مییوگ  یم  هک  اـم  سپ  تسا  طیـسب 
یلقع

ندوب طیـسب  ینعم و  هدـحو  یلقع  روصت  تهج  زا  وا  رارکت  یلقع و  لمعتب  قتـشم  ندوب  بکرم  نیا  هکنآ  لصاح  هلمجلاب و  :و  هلوق
یکاردا روصت  رد  هک  دناسر  یمن  یلو  تسا  بکرم  قتشم  یلقع  لمعت  رد  هچرگا  ینعی  درب  یمن  نیب  زا  ار  ام  یکاردا  روصت  موهفم 

.یفخی امک ال  تسا  طیسب  قتشم  ام  یکاردا  روصت  رد  هکلب  دشاب  بکرم  مه 

رد ینعی  دح  دودـحم و  نیب  دـنراذگ  یم  قرف  هک  لیـصفت  لامجاب و  دوش  یم  عوجر  هک  تسا  بیکرت  هطاسب و  نیمه  هطـساو  هب  و 
دح دودـحم و  ینعم  هچرگا  قطان  ناویح  مییوگ  یم  وا  دـح  وا و  فیرعت  رد  تسا  لامجا  تسا و  دودـحم  هک  وه  ام  ناـسنالا  لـثم 

ناسنا لامجا  عقوم  رد  یلو  قطان  ناویح  ناسنالا  میئوگب  میناوت  یم  دـنوش  یم  رگیدـمه  رب  لمح  هکنوچ  اتاذ  مه  اـب  دنتـسه  دـحتم 
دنک یم  میـسقت  ینعی  دننک  یم  شلیلحت  دشاب  ناسنا  هک  ار  عامتجا  یلقع  لمعتب  سپ  تسا  بکرم  لیـصفت  عقوم  رد  تسا و  طیـسب 
یم دـشاب و  قطان  هک  لصف  زا  دـشاب و  ناویح  هک  سنج  زا  دوش  یم  بکرم  ار  وا  میدومن  لیـصفت  یتقو  هک  لـصف  سنج و  هب  ار  وا 
سپ بکرم  هن  تسا  درف  کی  تسا و  دـحاو  رما  كاردا  روصت و  عقوم  رد  ناسنا  نیمه  میتفگ  ام  هکنآ  زا  دـعب  قطان  ناویح  مییوگ 

ار عمج  ار و  لمجم  نآ  ندرک  زاب  دوش  یم  بجوم  لیلحت 
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عونلا و للحی  لمعتلاب  لقعلاف  اتاذ  داحتالا  نم  هیلع  امه  ام  عم  دحلا  دودحملا و  نیب  ناقرافلا  لیصفتلا  لامجالا و  عجری  کلذ  یلا  و 
بجوی لیلحتلاف  اروصت  ادراف  ائیش  اکاردا و  ادحاو  ارما  ناک  ام  دعب  لصف  سنج و  یلا  هلصفی 

******

: حرش * 

نهذ رد  یظفل  ره  زا  ادـتبا  هک  يا  هینهذ  هروص  هیلوا و  رظن  بکرم  ای  تسا  طیـسب  ایآ  هک  قتـشم  رد  ام  ثحب  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم 
ادعب هچرگا  تسین  بکرم  تسا و  طیسب  دیآ  یم  نهذ  رد  هک  يدرفم  ظفل  ره  يانعم  هک  میتفگ  ثحب  لوا  هکلب  تسین  نآ  دیآ  یم 

تسین داریا  ثحب و  لحم  تسا و  طیـسب  دیآ  یم  نهذ  رد  هیلوا  هروص  هک  ینعم  نیا  میئامن و  لیلحت  هیجراخ  ای  هینهذ  ءازجاب  ار  نآ 
بکرم رد  ام  ثحب  هکنیا  رب  كردم  بکرم و  ای  طیـسب  دیآ  یم  نهذ  رد  یئانعم  هچ  ایآ  هک  تسا  فرع  نآ  عجرم  دـشاب  مه  رگا  و 

هناب هک  رکف  فیرعت  رب  دنا  هدرک  لاکـشا  هک  تسنآ  نآرب  لیلد  تاذ  نودب  ای  تسا  تاذ  زا  بکرم  قتـشم  ینعی  تسا  يوناث  يانعم 
دوش هتفگ  صقان  مسر  ای  صقان  دحب  تسا  نکمم  اضیا  فیرعت  رد  هک  دنا  هدرک  لاکـشا  لوهجم  رما  لیـصحتل  همولعم  روما  بیترت 

دنتـسه و يدـحاو  رما  مادـکره  قطان  ای  کحاض  هک  تسا  هدـش  وا  رب  لاکـشا  قطان  ای  کحاض  هنا  میئوگب  ناـسنا  فیرعت  رد  ـالثم 
.دنتسین بکرم 

ظفل ول  نیارباـنب و  سپ  کحـضلا  هل  تبث  قطنلا و  هل  تبث  تاذ  یلا  ـالقع  دوـش  یم  لـحنم  کـحاض  قطاـن و  هک  دـنا  هداد  باوـج 
دوش یم  اه  نیا  لماش  هک  تسا  درف  ود  یقطنم  عمج  لقا  تسا و  بکرم  ینعم  رد  یلو  تسا  درفم  قطان  کحاض و 

تسا يرورض  قتشم  رد  یئیش  موهفم  نتفرگ  هکنآ  رد 

کحاض اـی  قطاـن  ینعم  رد  تسین  نکمم  ار  نآ  قادـصم  اـی  تاذ  ءیـش و  موهفم  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  فیرـش  ققحم  لاکـشا  و 
مولعم اجنیا  زا  سپ  میدومن  رکذ  ام  دنا و  هدومن  رگیدمه  رب  در  هیافک  بحاص  لوصف و  بحاص  هک  یتالاکـشا  نامه  دوش و  هتفرگ 

یعقاو يانعم  یلقع و  لیلحت  رد  ندوب  بکرم  رد  ام  ثحب  هک  دوش  یم 
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.قترلا عمجلا و  نم  هیلع  وه  ام  قتف 

******

: حرش * 

.هن ای  تسا  هدش  هتفرگ  ءیش  قادصم  ای  ءیش  موهفم  وا  رد  اعقاو  قتشم  ایآ  هک  تسا  قتشم 

وا تاملک  زا  هکنآ  امک  تسا  قتـشم  يانعم  بیکرتب  لئاق  اعقاو  تسا و  هدومن  نیثحب  نیب  طلخ  هیاـفک  بحاـص  هک  تسا  اـجنیا  زا  و 
اما ءیـش  قادصم  نودب  ءیـش  موهفم  زا  تسا  بکرم  قتـشم  هک  تسنآ  قح  دشاب و  یم  تطاسب  هب  لئاق  رهاظ  رد  یلو  دـیآ  یم  رد 

قتشم رد  ءیش  موهفم  رگا  هک  تسنآ  میریگب  قتـشم  ینعم  رد  ار  ءیـش  موهفم  دیاب  امتح  ءیـش و  موهفم  زا  تسا  بکرم  هک  یلیلد 
موهفم رگا  قطنلا و  هل  تبث  ءیـش  دیز  میئوگب  دـیاب  قطان  ای  کحاض  دـیز  الثم  تسین  نکمم  تاذ  رب  قتـشم  نآ  لمح  دوشن  هتفرگ 

نیا قطن و  ای  کحـض  دیز  میئوگب  دیاب  دوش و  یم  ردـصم  قتـشم و  أدـبم  نامه  قتـشم  يانعم  ارهق  میتفرگ  قتـشم  ینعم  زا  ار  ءیش 
أدـبم قتـشم و  نیب  قرف  هکنیا  هب  دـنلئاق  مالعا  زا  ضعب  هک  ار  طرـشب  ـال  ياـنعم  وا  رد  مینک  راـبتعا  هکنآ  ول  تسین و  تسرد  لـمح 

یلو دوش  یم  لمح  تسا  طرـشب  هک ال  تهج  نیا  زا  تسا و  طیـسب  نآ  يانعم  تسا و  هدـش  هتفرگ  طرـشب  قتـشم ال  رد  هک  تسنآ 
يانعم ال هبترم  رازه  ول  وا و  لمح  تسین  نکمم  وا  رد  ءیـش  ذـخا  نودـب  دـشاب  أدـبم  سفن  هک  تسا  لـئاق  ناـشیا  هک  طیـسب  ینعم 

یفرح يانعم  قتـشم  هک  دـیآ  یم  مزال  دوش  هتفرگ  قتـشم  رد  ءیـش  موهفم  رگا  هک  هدـش  رگید  یلاکـشا  دوش و  هتفگ  وا  رد  طرـشب 
هک دراد  مزال  قطان  دیز  مالک  رد  دراد و  هصقان  تبسن  نآ  هب  جایتحا  دراد و  فرحب  تهابـش  نوچ  دوش  ینبم  قتـشم  دشاب و  هتـشاد 

.دشاب مه  ضرع  رد  تبسن  ود 

ای عوضوم  تاقلعتم  رد  هصقان  ياه  تبسن  ول  عوضوم و  هب  تسا  لومحم  تبسن  نامه  لصا  تبسن  هک  تسنآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج 
.مئاق هوبا  براضلا  دیز  میئوگب  هکنآ  لثم  درادن  یتافانم  دشاب  لومحم  تاقلعتم  رد 
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امه امل  هیلع  يرجلا  نع  یصعی  ادبملاب و ال  سبلت  ام  یلع  لمحلا  نع  یبای  هموهفمب ال  هنا  اموهفم  هئدبم  قتشملا و  نیب  قرفلا  یناثلا 
نم هیلع 

******

: حرش * 

لثم هیضق  رد  عوضوم  رارکت  دراد  همزال  میریگب  قتـشم  موهفم  رد  ار  ءیـش  رگا  هک  تسا  هدومن  هیافک  بحاص  هک  يرگید  لاکـشا 
لثم بتاک  دیز  ای  بتاک  ناسنالا  میتفگ  رگا  هکنآ  باوج  تسا  رارکت  نیا  مایقلا و  هل  تبث  ءیـش  دـیز  میئوگب  دراد  مزال  مئاق  دـیز 
ءیـش قادصم  هکنآ  اما  یفخی و  امک ال  تسین  وا  رد  يرارکت  نیا  قطنلا و  هل  تبث  ناسنالا  ای  قطنلا  هل  تبث  دـیز  میئوگب  هک  تسنآ 
نیابتم لاکـشا  الب  جراـخ  رد  ءیـش  قیداـصم  هک  تسنیا  رب  تسا  هدـش  هتفرگ  ءیـش  موهفم  تسا و  هدـشن  هتفرگ  قتـشم  موهفم  رد 
یعیبط کی  زا  يدرف  ود  رگا  هکلب  تسا  لماش  یهلا  سدقا  تاذ  رب  هکلب  تاعنتمم  تانکمم و  رب  ءیش  قادصم  میتفگ  اذل  دنتـسه و 

مئاق و رادجلا  مئاق و  ورمع  مئاق و  دـیز  میئوگب  هکنآ  لثم  دنتـسه  نیابتم  رگیدـکی  اب  ءیـش  قیداصم  هیجراخ و  دارفا  مه  زاب  دنـشاب 
میتفرگ قتـشم  ینعم  رد  ار  ءیـش  قادصم  رگا  هک  دراد  مزال  دنتـسه  نیابتم  نوچ  ءیـش  قیداصم  دارفا و  لاکـشا  الب  هک  اه  نیا  ریغ 

عـضو هک  تسا  همه  قافتا  فالخ  نیا  تشذگ و  هک  فورح  لثم  تاقتـشم  رد  دشاب  صاخ  هل  عوضوم  ماع و  عضو  هک  دراد  همزال 
.یفخی امک ال  تسا  ماع  هل  عوضوم  ماع و  عضو  ینعی  دنام  یم  سانجا  ءامسا  لثم  تاقتشم  رد 

دشاب ردصم  هکنآ  أدبم  قتشم و  نیب  قرف 

اهنآ نیب  قرف  هک  هدش  هتفگ  تسیچ  شردصم  ینعی  شئدبم  قتشم و  نیب  قرف  هکنیا  مود  خلا  هئدبم  قتشملا و  نیب  قرفلا  یناثلا  : هلوق
هک درادـن  یعنام  تسا و  أدـبم  هب  سبلتم  هک  یتاذ  نآرب  ندـش  لمح  زا  درادـن  عاـنتما  شدوخ  ینعمب  هموهفمب و  قتـشم  هک  تسنیا 

دحتم اجراخ  قتـشم  اب  دشاب  دیز  هک  تاذ  نیا  هکنوچ  هریغ  ای  مئاق  ای  قطان  دـیز  میئوگب  هکنیا  لثم  تاذ  نآرب  مینک  لمح  ار  قتـشم 
هریغ یعوقو و  ای  تسا  يرودص  ای  داحتا  نیا  دنتسه و  یکی  دنتسه و 
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يرجلا لمحلا و  كالم  وه و  وه  هریغ ال  ناک  هیلا  بسن  سیق و  اذا  لب  کلذ  نع  یبای  هانعمب  هناف  ادـبملا  فالخب  داـحتالا  نع  وحن 
نا نم  امهنیب  قرفلا  یف  لوقعملا  لها  هرکذ  ام  عجری  اذه  یلا  هّیوهوهلا و  داحتالا و  نم  وحن  وه  امنا 

******

: حرش * 

میهدب تبـسن  مینک و  سایق  رگا  هکلب  ندش  لمح  زا  تسا  عنام  قتـشم  أدبم  هکنوچ  ردصم  ینعی  أدـبم  فالخب  تشذـگ  هکنیا  امک 
دیز میتفگ  رگا  سپ  اجراخ  تاذ  اب  تسین  دـحتم  أدـبم  نیا  هکلب  تاذ  اب  دوش  یمن  یکی  ینعی  وا  ریغ  دـشاب  یم  تاذـب  ار  أدـبم  نآ 

تسا و یجراخ  داحتا  ندرک  لمح  كالم  تسا و  دـیز  ریغ  مه  برـض  تسا و  برـض  ریغ  دـیز  نوچ  تسین  دـحتم  قطن  ای  برض 
.تسین زیاج  لمح  أدبم  لثم  دشن  یجراخ  دحتم  رگا  تسا و  زیاج  لمح  قتشم  لثم  دش  یجراخ  دحتم  رگا 

همکح لها  هک  لوقعم  لها  دوش  یم  عوجر  میدومن  رکذ  ام  هک  بلطم  نیمهب  خـلا و  لوقعملا  لـها  هرکذ  اـم  عجری  اذـه  یلا  :و  هلوق
طرشب أدبم  تاذ و  رب  ندش  لمح  زا  درادن  عانتما  ینعی  تسا  طرشب  قتشم ال  هک  تسنیا  شئدبم  قتـشم و  نیب  قرف  دنا  هتفگ  دنـشاب 

هن تسا  یتاذ  قرف  دارم  اجنیا  رد  اضراوع و  ای  اتاذ و  ای  دوش  یم  تهج  ود  زا  قرف  نیا  هک  ندـش  لمح  زا  دراد  عانتما  ینعی  تسا  ال 
هیجراخ ضراوع  يراوط و  ظاحلب  أدـبم  قتـشم و  نیب  قرف  دـنیوگ  یم  لوقعم  لـها  هک  هدرک  ناـمگ  لوصف  بحاـص  یلو  ضراوع 
ضراوع تهج  زا  یلو  دنتـسه  یکی  اتاذ  أدـبم  قتـشم و  دـنیوگ  یم  لوقعم  لها  هک  هدرک  نامگ  ینعی  دـحاو  موهفم  ظفح  اـب  تسا 

دیا هدراذگ  امـش  هک  یقرف  نیا  هتفگ  هکنیا  هب  لوقعم  لها  رب  لوصف  بحاص  هدومن  لاکـشا  تهج  نیا  زا  دنراد و  فالتخا  هیجراخ 
ملع و دیز  لثم  ار  طرـشب  وا ال  رد  مینادب  ربتعم  هچرگا  تسین  زیاج  لمح  مه  زاب  میرادرب  ار  وا  ضراوع  رگا  هکنوچ  تسین  حـیحص 
زا اهنآ  قرف  میتفگ  ینعی  میدرک  رکذ  ام  هک  تسا  هچنآ  دارم  هکنیا  زا  هدـش  لفاغ  تسین و  نکمم  تسین و  زیاـج  لـمح  هک  تکرح 

تهج
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.هنع ایبآ  نوکی  ادبملا  موهفم  لمحلا و  نع  بآ  ریغ  قتشملا  موهفم  نوکی  يا  طرشب ال  نوکی  ادبملا  طرشب و  نوکی ال  قتشملا 

******

: حرش * 

نیب لصف و  سنج و  نیب  دـنا  هدراذـگ  قرف  هک  لوقعم  لها  مـالک  زا  دوش  یم  رهاـظ  بلطم  نیا  هکنیا  اـمک  ضراوعب  هن  تسا  تاذ 
قطاـنلا میئوگب  میناوت  یم  دوش و  یم  لـصف  رب  لـمح  سنج  ـالثم  ضراوع  هن  تسا  تاذ  تهج  زا  اـجنیا  رد  قرف  هک  هروص  هداـم و 

هدام هروصلا  ای  هروص و  هداملا  میئوگب  هک  تسین  نکمم  هدام  رب  هروص  ای  هروص  رب  هدام  لمح  نکل  ناویح و  ناسنالا  ای  ناویح 

دحاو ءیـش  کی  جراخ  رد  هروص  هدام و  لصف و  سنج و  هک  تسنآ  دـیآ  یم  رد  امکح  هفـسالف و  شیامرف  زا  هک  هچنآ  لصاح  و 
هکنآ هن  تسا  لصف  دوجو  نیع  جراخ  رد  سنج  دوجو  ینعی  تسا  يداحتا  دوجو  اـهنآ  دوجو  دـحاو و  دوجوب  نادوجوم  دنتـسه و 

سنج و يارب  زا  یلو  تسا  يداـحتا  دوجو  اـهنآ  دوجو  هکلب  دـشاب  یمامـضنا  دوجو  هک  دوجو  ودـب  دنـشاب  دوجوم  لـصف  سنج و 
ای ناویح  قطانلا  میئوگب  میناوت  یم  تسا و  زیاج  لصف  رب  سنج  لمح  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا  هدـش  هظحالم  طرـشب  ـال  لـصف 

تسین و نکمم  يرگید  رب  مادـکره  لمح  هک  هروص  هدام و  فالخب  مینکب  ناسنا  رب  لمح  ار  اهنآ  ود  ره  هک  قطاـن  ناویح  ناـسنالا 
کی جراخ  رد  سنج  اب  هدام  هکنآ  ول  تسا و  هدـش  ذـخا  اهنآ  رد  طرـشب ال  نوچ  هدام  هروصلا  ای  هروص  هداملا  میئوگب  تسین  زیاج 

.تسین نکمم  میتفگ  هدام  رب  هروص  هروص و  رب  هدام  لمح  یلو  دنتسه  ءیش  کی  جراخ  رد  اضیا  لصف  هروص و  دنتسه و  ءیش 

رد ار  تاذ  رگا  تسا و  هدش  هظحالم  تاذ  قتـشم  رد  هک  تسنآ  وا  أدبم  قتـشم و  نیب  قرف  تشذگ  الوا  هکنآ  امک  اهنآ  زا  باوج  و 
قتشم نیب  قرف  سپ  تشذگ  هکنآ  امک  دوش  رابتعا  وا  رد  طرشب  نارازه ال  هکنآ  ول  تسین و  نکمم  نآ  لمح  میریگن  قتـشم  موهفم 

تاذ قتشم  رد  یلو  تسین  ربتعم  تاذ  أدبم  رد  هک  تسنآ  أدبم  و 
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عم هیجراـخلا  ضراوعلا  يراوطلا و  ظاـحلب  نیراـبتعالا  نیذـهب  هقرفتلا  ناـیب  وه  اـمنا  مهدارم  نا  مهوت  ثیح  هر  لوصفلا  بحاـص  و 
ملعلا و لمح  عانتما  لجال  کلذب  قرفلا  هماقتسا  مدعب  مهیلع  دروا  دحاو  موهفم  ظفح 

******

: حرش * 

.تسا ربتعم 

دوجو هکلب  تسین  يداحتا  دوجو  اهنآ  دوجو  دنتـسه و  دوجو  ود  شدوخ  ضورعم  اـب  ضرع  دوجو  أدـبم  قتـشم و  لـثم  رد  اـیناث  و 
اه نیا  میتفگ  هک  لصف  سنج و  فالخب  یلو  جراخ  رد  دنتسه  ءیـش  ود  دیز  ندز  دوجو  اب  دیز  دوخ  دوجو  اذل  تسا و  یمامـضنا 

.دنراد يداحتا  دوجو 

دنـشاب و یم  هیرابتعا  روما  هک  اه  نیا  لاثما  تیکلم و  بوجو و  ناکما و  لثم  هیراـبتعا  تاقتـشم  رد  تسین  ماـمت  بلطم  نیا  اـثلاث  و 
أـشنم اب  اهنآ  دوجو  میئوگب  هکنآ  ات  دـنرادن  یجراخ  دوجو  اهنآ  دوخ  اهنآ و  دوخ  هن  تساهنآ  رابتعا  أشنم  اهنآ  یجراخ  دوجو  طقف 

یمامضنا ای  دنراد  يداحتا  دوجو  ناشرابتعا 

رد تسا  هدـش  عقاو  هک  یلعف  هکنوچ  تسین  نکمم  ناکم  نامز و  مسا  تلآ و  ءامـسا  لثم  رد  دـشاب  تسرد  رگا  بلطم  نیا  اـعبار  و 
یفخی امک ال  لاکشا  الب  دنتسه  فلتخم  لعف و  نآ  تسین  ناکم  نامز و  نآ  دوجو  نیع  یناکم  کی  رد  ای  ینامز  کی 

هئدبم قتشم و  نیب  قرف  رد  لوصف  بحاص  در 

أدبم مادک  چیه  دنتسه و  هسأرب  یلصا  مادکره  هکنآ  ای  وا  لاعفا  ای  ردصم  دوخ  ای  تسا  ردصم  مسا  تاقتـشم  أدبم  ایآ  رگید  بلطم 
تئیه ثیح  زا  هلمهم  تیهام  دیاب  ارهق  میتفرگ  يرگید  ءایشا  أدبم  ار  ءیـش  رگا  ام  دنامن  یفخم  دوشب و  تسین  نکمم  يرگید  يارب 
تخت هرجنپ و  برد و  أشنم  میتفگ  رگا  الثم  دوش  هتفرگ  هدام  رد  هن  تئیه و  رد  هن  یتیـصوصخ  چـیه  دوش و  هتفرگ  هدام  هروص و  و 

نیا دوش و  یم  دراو  وا  رب  هک  يروص  تائیه و  مامت  ثیح  زا  دشاب  طرـشب  بوچ ال  دیاب  ارهق  تسا  بوچ  اه  نیا  ریغ  یلدنـص و  و -
رد هن  تسا و  ردصم  مسا  رد  هن  ینعم 
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نیب لصفلا و  سنجلا و  نیب  قرفلا  نایب  نم  مهنم  رهظی  امک  انرکذ  ام  دارملا  نا  نع  لفغ  طرـشب و  ربتعا ال  نا  تاذلا و  یلع  هکرحلا 
.عجارف هروصلا  هداملا و 

هجو نم  داحتالا  هیوهلا و  وه  هیلا  انرشا  امک  لمحلا  كالم  ثلاثلا 

******

: حرش * 

ینعی برـض  لثم  هصقان  تبـسن  اب  تسا  ثدح  سفن  ردصم  هک  تسنآ  تشذگ  هکنآ  امک  ردصم  مسا  ردصم و  نیب  قرف  ردـصم و 
وا هروص  تئیه و  دیاب  دشاب  اه  نیا  زا  مادکره  هکنوچ  لسغ  لسغ و  لثم  تبسن  نودب  تسا  ثدح  سفن  ردصم  مسا  یـسک و  ندز 

تامدقمب قالطا  رد  جایتحا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  سانجا و  ءامـسا  لثم  هلمهم  تیهام  ثیح  زا  وا  هدام  نینچمه  دشاب و  طرـشب  ال 
هکنآ لاح  دنـشاب و  طرـشب  هدام ال  تئیه و  دیاب  دشاب  تاقتـشم  یقاب  يارب  لصا  اه  نیا  زا  مادکره  رگا  هکنآ  لاح  میتسه و  همکح 

یناـعم نیا  زا  مادـکره  دـنراد و  قرف  رگیدـکی  اـب  مادـکره  شدوخ  ینعم  تئیه و  هب  ردـصم  مسا  ردـصم و  هکلب  تسین  نینچ  نیا 
زا هک  تسا  یتاقتـشم  مامت  أدـبم  ءاب  ءار و  داـض و  میئوگب  تسا  نکمم  هک  هچنآ  دوش و  هظحـالم  تاقتـشم  ریاـس  رد  تسین  نکمم 

نیا هتبلا  دنـشاب و  فلتخم  ظفل  تئیه و  ینعم و  ول  تسا و  ربتعم  اهنآ  غیـص  مامت  رد  هثالث  فورح  نیا  دوش و  یم  ادیپ  برـض  هدام 
مامت يارب  دراد  یعون  عضو  مه  تئیه  نیا  لعفی  لـعف و  لـعاف و  تئیه  هکنآ  اـمک  تاقتـشم  هداـم  يارب  دوش  یم  یعون  عضو  عضو 

هن هدام  نیا  دشاب  ءاب  ءار و  داض و  هک  هثالث  فورح  سپ  هریغ  لکآ و  مئاق و  براض و  لثم  دنـشاب  فلتخم  اه  هدام  هکنآ  ول  داوم و 
یفخی امک ال  دنشاب  یم  رگید  تاقتشم  مامت  داوم  هکلب  رگید  لاعفا  هن  ردصم و  مسا  هن  دنتسه و  ردصم 

تسا لومحم  عوضوم و  فالتخا  داحتا و  لمح  كالم 

لومحم دشاب و  لومحم  نامه  عوضوم  هک  تسنیا  وا  يوسب  البق  میدومن  هراشا  هکنیا  امک  لمح  كالم  هکنیا  موس  خـلا  ثلاثلا  : هلوق
یجراخ تهج  زا  لومحم  عوضوم و  نیا  نیب  قطان و  ناویح  ناسنالا  لثم  جراخ  رد  دشاب  عوضوم  نامه  مه 
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نوک راـبتعا  نیریاـغتملا و  نیب  بیکرتـلا  هظحـالم  هعم  ربـتعی  ـال  تاوذـلا و  تاقتـشملا و  نیب  نوکی  اـمک  رخآ  هجو  نم  هریاـغملا  و 
كالم نا  حـضاولا  نم  هیلکلا و  هیئزجلاب و  هریاغملا  همازلتـسال  الخم  کـلذ  ظاـحل  نوکی  لـب  ادـحاو  کلذـک  وه  اـمب  اـمهعومجم 

لومحملا عوضوملا و  نیب  داحتالا  وحنب  ظاحل  لمحلا 

فرط یف  ایاضقلا  ریاس  تادیدحتلا و  یف  کلذ  ظاحل  مدع  حوضو  عم 

******

: حرش * 

رد تسه  بلطم  نیا  هکنیا  امک  ریاغت  یموهفم  تهج  زا  هریغ و  ای  یعازتنا  ای  یلولح  ای  يرودص  تاداحتا  عاونا  زا  دشاب  داحتا  دـیاب 
تسا و دـیز  ریغ  مه  مئاق  ینعم  تسا و  مئاق  ریغ  دـیز  يانعم  اموهفم  هک  مئاق  دـیز  لثم  تاوذ  رب  دـنوش  یم  لمح  هک  تاقتـشم  نیب 
وا هک  تسا  هداد  ار  لوصف  بحاص  باوج  فنـصم  اجنیا  رد  دنا  هدش  یکی  دنا و  هدش  دحتم  مئاق  اب  دیز  جراخ  رد  یلو  دنراد  ریاغت 

عوضوم نیا  عومجم  مینک  یم  رابتعا  ار و  اهنآ  مینک  یم  بکرم  مینک و  یم  عمج  ار  لومحم  عوضوم و  یلمح  ره  رد  ـالوا  اـم  هتفگ 
هکنیا نیریاغتم و  نیب  بیکرت  ندرک  هظحالم  نیا  هک  دهد  یم  باوج  فنصم  مینک  یم  لمح  وا  زا  دعب  دحاو و  ءیـش  ار  لومحم  و 
حیحـص مینک  باسح  هلمج  کی  ار و  اهنآ  مینک  عمج  لوا  دنتـسه  ریاغتم  هک  لومحم  عوضوم و  ینعی  ار  اهنآ  عومجم  مینادـب  ربتعم 

لک رب  لمح  ءزج  هک  لک  ءزج و  هریاغم  دنک  ادیپ  هریاغم  دـیآ  یم  مزال  هکنوچ  تسا  لخم  یعمج  بیکرت  هظحالم  نیا  هکلب  تسین 
نیب تسا  داحتا  ندرک  هظحالم  لمح  كالم  هکنآ  هک  تسا  تاحـضاو  زا  سکعلاب و  دی و  دیز  میئوگب  تسین  حیحـص  دوش و  یمن 

دش رکذ  هک  یتاداحتا  ماسقا  زا  لومحم  عوضوم و 

زا لکشتم  هک  تادیدحت  رد  تسین  حیحص  یعمج  بیکرت  هظحالم  نیا  هک  تسا  حضاو  هکنیا  اب  کلذ  ظاحل  مدع  حوضو  عم  هلوق 
اهنآ عوضوم  فرط  رد  هن  تسین  حیحص  یعمج  بیکرت  نیا  دشاب  یعانـص  عیاش  لمح  هک  ایاضق  ریاس  تسا و  صقان  دح  مات و  دح 

يانعم سفن  هظحالم  ام  طقف  هکلب  اهنآ  لومحم  فرط  رد  هن  و 
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ام هظحالمب  الا  اهیلع  اهلمح  نوکی  تالومحملا و ال  فرط  یف  لاحلا  وه  امک  اهیناعم  سفن  الا  اهفرط  یف  ظحلی  لب ال  تاـعوضوملا 
.رابتعالا نم  وحنب  ول  هریاغملا و  نم  هیلع  امه  ام  عم  داحتالا  وحن  نم  هیلع  امه 

همالک یف  ماقملل و  اقیقحت  لوصفلا  یف  هلعج  ام  داسف  کلذب  حدقناف 

******

: حرش * 

یتهج زا  هکنیا  هظحالم  هب  ـالا  دـشاب  یمن  لومحم  عوضوم و  لـمح  نیا  مینک و  یم  لـمح  مینک و  یم  ار  لومحم  عوضوم و  يوغل 
دـشاب هتـشاد  ریاغت  ارابتعا  موهفم  رد  ینعی  دشاب  يرابتعا  اهنآ  هریاغم  دنراد و  ریاغت  یتهج  زا  دـنراد و  داحتا  لومحم  عوضوم و  نیا 

دنتسه دحاو  ءیش  تیهام  رد  ول  دنراد و  ریاغت  ناسنا  اب  ارابتعا  قطان  ناویح  ینعم  هک  قطان  ناویح  ناسنالا  لثم  عوضوم  اب  لومحم 

ءیش لمح  وا  دشاب  هتشادن  يریاغت  چیه  دشاب و  داحتا  طقف  رگا  هکنوچ  ریاغت  مه  دشاب و  داحتا  مه  یلمح  ره  رد  دیاب  نیاربانب  سپ 
چیه تاهج و  عیمج  زا  دشاب  هتـشاد  ریاغت  طقف  رگا  یموهفم و  ریاغتب  رگم  تسین  نآ  رد  هدـئاف  هک  ناسنا  ناسنالا  لثم  تسا  هسفن  رب 

ره زا  هک  رجحب  سیل  ناسنالا  لثم  دنتسه  ینابم  داضت و  مه  اب  لومحم  عوضوم و  هکنوچ  تسا  لمح  بلس  وا  دشاب  هتشادن  يداحتا 
يایاضق اما  تسا و  هبجوم  يایاضق  رد  میتفگ  ام  هک  ریاغت  داحتا و  نیا  ریاغت و  مه  دـشاب و  داحتا  مه  دـیاب  سپ  دـنراد  ریاـغت  یتهج 

تسا لخم  اهنآ  رد  داحتا  هکلب  تسین  طرش  داحتا  اهنآ  رد  هبلاس 

لوصف بحاص  مالک  رد  تسین و  حیحـص  لوصف  بحاص  فرح  هک  دـش  رهاظ  لمح  كالم  يارب  میدرک  رکذ  ام  هک  یبلطم  نیاب  و 
هدرک رکذ  هکنیا  اهنآ  زا  هلمج  نم  دوش  یم  رهاظ  ام  يارب  مینک  یـسررب  تقدـب  ار  وا  بلاطم  رگا  هک  تسه  مه  يرگید  ياهلاکـشا 

ساسح قطان و  نیب  هکنیا  اب  ارابتعا  دـنریاغتم  اتقیقح و  ینعملا  نیدـحتم  ار  ساسح  قطاـن و  لوصف  بحاـص  تسا  هداد  رارق  هک  دـنا 
دنراد ریاغت  ینعم  بسحب 
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.رظنلا ناعما  لماتلاب و  رهظت  رظنلل  دراوم 

هیلع قتشملا  يرجی  ام  عم  ادبملا  هریاغم  هیافک  یف  بیر  عبارلا ال 

******

: حرش * 

هکنآ امک  يرگید  تهج  کی  دوش  یم  مه  قطان  ریغ  لماش  هک  تسا  ماع  ساسح  دـشاب و  قطان  هک  تسا  صاخ  اـه  نیا  زا  یکی  و 
هداد رارق  رگید  تهج  کی  تشذـگ  هکنآ  امک  دوش  یمن  لک  رب  لمح  ءزج  هکنآ  لاح  ءزج و  ار  لومحم  تسا  هداد  رارق  دـش  رکذ 

سفن و نیب  ندـب و  مسج و  نیب  تسا  هداد  رارق  رگید  تهج  تسین  نینچ  نیا  هکنآ  لاـح  سفن و  ندـب و  زا  بکرم  ار  ناـسنا  تسا 
دنک عوجر  دشاب  هتساوخ  یسک  تسا  قطان  زا  معا  مه  سفن  نینچمه  تسا و  ندب  زا  معا  مسج  هکنآ  اب  طرشب ال  طرـشب و  قطان ال 

.تسا هدش  نایب  اجنآ  زا  بلاطم  نیا  لوصف و  باتکب 

سدقا تاذ  رب  یهلا  تافص  لمح 

دوش یم  لمح  وا  رب  قتـشم  هک  یتاذ  نآ  اب  أدـبم  هک  تسا  یفاک  قتـشم  لمح  رد  هکنیا  مراـهچ  خـلا  هیاـفک  یف  بیر  ـال  عبارلا  : هلوق
تاذ يارب  تسه  هک  یتاذ  تافـص  لثم  دنـشاب  هتـشاد  تینیع  دنـشاب و  دحتم  مه  اب  جراخ  رد  هچرگا  دنـشاب  هتـشاد  یموهفم  هریاغم 

ملع لثم  دنتـسین  ات  ود  جراخ و  رد  تسا  یکی  وا  ملع  اب  وا  تردق  اب  یهلا  سدقا  تاذ  ینعی  دنراد  تینیع  جراخ  رد  هک  یهلا  سدقا 
.دنتسه زیچ  ود  جراخ  رد  هک  ام  تردق  و 

یقاوبلا اذک  رداق و  تردق و  نینچمه  دنراد و  ینعم  ود  ملاع  اب  ملع  ینعم  رد  ینعی  دـنراد  هریاغم  مه  اب  موهفم  رد  تافـص  نیا  یلو 
یم مه  هیتوبث  تافـص  ار  اه  نیا  هک  لالج  لامک و  تافـص  زا  رداق  ملاع و  لثم  یتاذ  تافـص  لثم  یهلا  سدقا  تافـص  قدص  سپ 

هن تسا  هیبلس  تافص  زا  هدومن  رکذ  فنصم  هک  لالج  تافص  ول  هریغ و  ریظن و  مدع  کیرش و  مدع  لثم  هیبلس  تافص  لباقم  دنمان 
.هیتوبث تافص 

أدبم یهلا و  سدـقا  تاذ  رد  دـنراد  هیجراخ  تینیع  دـنلئاق  قح  لها  هک  هچنآ  رب  انب  رداق  ملاع و  لثم  هیتوبث  تافـص  هکنآ  لصاح  و 
دشاب ملع  تردق و  هک  اه  نیا  رد 
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لامکلا و تافـص  نم  کلذ  ریغ  یلا  میرکلا  میحرلا و  رداقلا و  ملاعلا و  لثم  تافـصلا  قدـصف  اـجراخ  اـنیع و  ادـحتا  نا  اـموهفم و 
بهذ ام  یلع  یلاعت  هیلع  لالجلا 

******

: حرش * 

دنتـسه و ات  ود  رداـق  اـب  تردـق  موهفم  هکنوچ  دنتـسه  اـت  ود  ددـعت و  موهفم  رد  هکنآ  ـالا  تسا  یهلا  سدـقا  تاذ  نیع  جراـخ  رد 
.ملاع اب  ملع  نینچمه 

دنـشاب و هتـشاد  هریاغم  دـیاب  اجراخ  تاذ  اـب  أدـبم  هک  میراد  قاـفتا  نوچ  : هتفگ هک  لوصف  بحاـص  فرح  دوش  یم  رهاـظ  اـجنیا  زا 
هعرـشتم تقیقح  ینعی  تسا  لقنب  ای  دـنراد  هریاغم  مییوگ  یم  هک  اجنیا  رد  سپ  دنتـسه  دـحتم  جراخ  رد  نوچ  یهلا  سدـقا  تافص 

هل عضو  ام  ریغ  رد  یلو  تسا  ینعم  نامه  ینعی  دنتـسه  زاجم  ای  ینعم و  نیاب  دنا  هدش  هداد  لقن  ناشدوخ  يوغل  ینعم  زا  هک  دنتـسه 
دنا هدش  لامعتسا 

نیا زا  رتشیب  رب  قاـفتا  تسا و  یفاـک  دنـشاب  هتـشاد  یموهفم  هریاـغم  رگا  میتفگ  اـم  یتخانـش  هک  روط  نیمه  هک  تسنیا  وا  باوج  و 
تاذ و نیب  هریاغم  توبث  یتخانـش  هک  قیقحتب  یفخی و  اـمک ال  میهاوخ  یمن  نیا  زا  رتشیب  هک  میراد  قاـفتا  هک  میئوگب  رگا  میرادـن 
هک تسنآ  نکمم  دراوم  ضعب  رد  هکلب  لمح  رد  تسا  یفاـک  یموهفم  هریاـغم  میتفگ  هک  اـجنیا  رد  ار  یهلا  سدـقا  تافـص  يداـبم 

نینچمه دوجوم و  دوجو و  رد  أدـبم  هک  ءیـضم  ءوضلا  دوجوم و  دوجولا  لثم  میتسین  جاتحم  الـصا  مه  یموهفم  هریاـغم  هب  میئوگب 
.یفخی امک ال  دنرادن  مه  یموهفم  ریاغت  تسا و  یکی  أدبم  ءیضم  ءوض و 

دنتسه أدبم  نیع  تاذ  تافص  هتبلا  لعف و  تافص  یهلا و  سدقا  یتاذ  تافص  نیب  تسا  هدرک  طلخ  هیافک  بحاص  هک  دنامن  یفخم 
تاعومسمب و تسا  صاخ  ملع  ریصب  عیمس و  زا  دارم  هک  ریـصب  عیمـس و  هویح و  رداق و  ملاع و  لثم  یهلا  سدقا  تاذ  رد  جراخ  رد 

هدبز باتک  رد  ار  اه  نیا  میا  هدرک  رکذ  ام  هکنیا  امک  تارصبم 
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.اموهفم یلاعت  هتاذ  ریغ  هنا  الا  اجراخ  یلاعت  هتاذ  نیع  ناک  نا  اهیف و  ادبملا  ناف  هقیقحلا  یلع  نوکی  هتافص  هینیع  نم  قحلا  لها  هیلا 

مدعل هینیعلا  نم  قحلا  یلع  ءانب  یلاعت  هیلع  هیراجلا  تافـصلا  ظافلا  یف  زوجتلا  وا  لقنلاب  مازتلالا  نم  لوصفلا  یف  ام  حدقنا  دـق  هنم  و 
قافتالا لوصحب  لقن  مل  نا  اهریغ  رابتعا  یلع  قافتا  اموهفم و ال  هریاغملا  هیافک  نم  تفرع  اـمل  کـلذ  قاـفتالاب و  هربتعملا  هریاـغملا 

.یفخی امک ال  هرابتعا  مدع  یلع 

.تافصلا يدابم  تاذلا و  نیب  کلذک  هریاغملا  توبث  تفرع  دق  و 

تفرع امک  هریاغملا  رابتعا  یلع  قافتالا  دعب  فالخلا  عقو  هنا  سماخلا 
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ملکتم و قزار و  قلاخ و  لثم  اجراخ  دراد  هریاغم  یهلا  سدـقا  تاذ  اـب  أدـبم  هک  هیلعف  تافـص  اـما  یهلا و  هیتوبث  تافـص  رد  مولعلا 
قلاخ أدبم  هک  قلخ  الثم  دنتسه  زیچ  ود  یهلا  سدقا  تاذ  اب  لاعفا  نیا  رد  أدبم  هک  تساهنآ  ریظن  هک  هچنآ  میرک و  میحر و  دیرم و 
هیافک بحاص  یفخی و  امک ال  دنتـسه  زیچ  ود  دنراد و  هریاغم  یهلا  سدـقا  تاذ  اب  اه  نیا  ریغ  تسا و  قزار  أدـبم  هک  قزر  تسا و 

.دنتسه لعف  تافص  زا  اه  نیا  هکنآ  لاح  تسا و  هتفرگ  تاذ  تافص  زا  ار  میرک  میحر و  تافص 

تقیقح قدص  رد  تسا  مزال  أدبم  هب  قتشم  سبلت 

سبلتم تاذ  هک  تاذ  رب  قتـشم  لمح  تسا  مزال  ایآ  هکنآ  رد  ءاملع  نیب  رد  تسا  هدش  عقاو  فالتخا  هکنیا  مجنپ  خلا  سماخلا  : هلوق
هب سبلتم  هکنیا  هب  دنلئاق  هک  اهنآ  دشاب  قتـشم  أدبم  تاذ و  نیب  دیاب  ریاغت  هک  دـنراد  قافتا  هکنآ  زا  دـعب  هقیقح  هن  ای  دـشاب  أدـبم  هب 

تـسا هدش  عقاو  بورـضم  رب  ملا  برـض و  هکنیا  اب  تاذ  رب  ملوم  براض و  تسا  قداص  هکنیا  هب  دنا  هدروآ  لیلد  تسین  ربتعم  أدبم 
تسا سبلتم  ملا  هک  اورمع  ملوم  دیز  ای  تسا  أدبم  هب  سبلتم  بورضم  تسا و  ورمع  بورضم  هکنیا  اب  اورمع  براض  دیز  الثم  البق 

.تسین ربتعم  أدبم  هب  تاذ  سبلت  سپ  تسین  أدبم  هب  سبلتم  لعاف  مسا  دراوم  نیا  رد  تسا  لوعفم  هک  ورمعب 
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.هقیقحلا وحن  یلع  هقدص  یف  هب  ادبملا  مایق  رابتعا  یف  قتشملا  هیلع  يرجی  ام  ادبملا و  نیب 

.حتفلاب ملوملا  بورضملاب و  ملالا  برضلا و  مایق  عم  ملوملا  براضلا و  قدصب  رابتعالا  مدعب  لاق  نم  لدتسا  دق  و 

سبلتلا نم  اهیلع  هیرج  تاذـلا و  یلع  قتـشملا  قدـص  یف  ربتعی  هنا  یف  بابلالا  یلوا  نم  ناک  نم  باـتری  نا  یغبنی  ـال  هنا  قیقحتلا  و 
وا الولح  وا  ارودـص  مایقلا  نم  يرخا  تائیهلا  فالتخا  هرات و  داوملا  فالتخا  نم  هئـشانلا  هئاحنا  فالتخا  یلع  صاـخ  وحنب  ادـبملاب 

عم وا  افنآ  هیلا  انرشا  ام  یلع  یلاعت  هتافص  یف  امک  اجراخ  هعم  هداحتا  عم  اموهفم  هنع  هعازتنا  وا  هیف  وا  هیلع  اعوقو 

******

: حرش * 

تهج زا  تسا  سبلتم  لـعاف  مسا  لوعفم  مسا  مه  دـشاب و  أدـبم  هب  سبلتم  لـعاف  مسا  مه  هک  دـنرادن  هاـفانم  هکنآ  یلاـمجا  باوـج 
رد تسا  لـقع  بحاـص  هک  یـسک  دـنکب  کـش  تسین  راوازـس  هک  تسنیا  قیقحت  یعوقو و  تهج  زا  لوـعفم  مسا  و  يرودـص ؟؟؟

ماسقا زا  صاخ  وحنب  دشاب  أدبم  هب  سبلتم  تاذ  نآ  دیاب  تاذ  نآرب  ار  قتـشم  مینکب  لمح  تاذ و  رب  قتـشم  تسا  قداص  هک  یعقوم 
لثم يرودص  مایق  تهج  زا  تائیه  فالتخا  ای  نف و  ای  هفرح  تاقوا  ضعب  تسا و  هکلم  تاقوا  ضعب  هک  تاقتـشم  داوم  فالتخا  زا 

میریگب یعازتنا  هکنیا  ای  ناکم  نامز و  ءامسا  لثم  هیف  عوقو  ای  بورـضم  دیز  لثم  هیلع  عوقو  ای  دیز  تام  لثم  یلولح  ای  براض  دیز 
هک یلاعت  يادخ  تافـص  لثم  دنتـسه  دوجوم  کی  دـنراد و  داحتا  جراخ  رد  قتـشم  اب  أدـبم  ینعی  اموهفم  أدـبم  نآ  زا  ار  قتـشم  نآ 
نآ زا  قتـشم  نیا  هک  یلحم  نآ  ینعی  وا  عازتنا  أشنم  الا  درادن  یجراخ  دوجو  جراخ  رد  قتـشم  هکنیا  ای  افنآ  وا  يوسب  میدومن  هراشا 

یلحم الا  دنرادن  قادصم  جراخ  رد  هک  دنتسه  هیرابتعا  روما  زا  هک  تیجوز  تیکلم و  لثم  تارابتعا  تافاضا و  لثم  دوش  یم  هتفرگ 
.اهنآ زا  دوش  یم  عازتنا  هک 
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.ءیش جراخلا  یف  اهئاذحب  نوکی  اهل و ال  ققحتت  یتلا ال  تارابتعالا  تافاضالا و  یف  امک  هنع  عزتنملل  الا  ققحت  مدع 

امئاق اموهفم و  یلاعت  هل  اریاغم  ادـبملا  نوکی  یلاعت  هیلع  هیراجلا  هتافـص  یفف  همیمـضلاب  لومحملا  لومحملا ال  جراخلا  نم  نوکت  و 
نیع هئاذحب  ام  ناک  هینیعلا و  داحتالا و  وحنب  لب  تاذلا  ریغ  هئاذحب  ام  ناک  هینینثا و  كانه  نوکی  ناب  مایقلا ال  نم  وحنب  هنکل  انیع  هب 

لثم یلع  فرعلا  عالطا  مدع  تاذلا و 

******
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جراخ رد  رگا  احالطـصا و  دنمان  یم  لومحم  جراخ  ار  تارابتعا  تافاضا و  نیا  لثم  ینعی  خـلا  لومحملا  جراخلا  نم  نوکت  :و  هلوق
.دنمان یم  همیمض  هب  لومحم  دنشاب  هتشاد  قادصم 

تیجوز و لثم  دنمان  یم  لومحم  جراخ  درادن  یجراخ  دوجو  هکنآ  دنرادن  ای  دنراد  یجراخ  دوجو  ای  تاقتشم  نیا  هکنآ  لصاح  و 
هک یتافـص  رد  سپ  هریغ  لکآ و  براض و  لثم  دـنمان  یم  همیمـضلاب  لومحم  دـنراد  یجراخ  دوجو  جراخ  رد  هک  هچنآ  تیکلم و 
زیچ ود  رداق  ملاع و  موهفم  لثم  موهفم  تهج  زا  یهلا  سدقا  تاذ  اب  ریاغم  اهنآ  رد  أدبم  دشاب  یم  هک  یلاعت  يادـخ  رب  تسا  يراج 
دراد تینیع  مایق  زا  يوحن  هب  نکل  اجراخ  انیع و  أدبم  نآب  قتـشم  نیا  تسا  مئاق  تسا و  تاذ  نامه  قادصم  رد  اجراخ و  یلو  تسا 

.أدبم اب  تاذ  دشاب  ات  ود  دشاب و  هریغ  ای  یلولح  ای  يرودص  مایق  وحنب  هکنیا  هن 

زا درادن  یعالطا  فرع  هکنیا  رب  لاکشا  دنتسه و  تاذ  نامه  جراخ  رد  تاذ و  اب  تسا  تینیع  داحتا و  وحنب  یلاعت  تافص  نیا  هکلب 
يادخ رب  دـشاب  قداص  هک  یموهفم  هک  ینامز  هقیقح  وحن  رب  یلاعت  تاذ  رب  میهافم  نیا  قدـصب  دـنز  یمن  ررـض  نیا  اهقادـصم  نیا 

رگا یئانعم  ره  رد  هیوغل و  یناعم  میهافم و  نییعت  يارب  تسا  عجرم  فرع  نکیل  دـشاب و  لقع  زا  لمعت  لمات و  هب  ول  هقیقح و  یلاعت 
عوجر میدرک  کش 
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هب ول  هقیقح و  یلاعت  هیلع  قداص  موهفم  اهل  ناک  اذا  هقیقحلا  وحن  یلع  یلاعت  هیلع  اهقدـصب  رـضی  ـال  هیفخلا  رومـالا  نم  سبلتلا  اذـه 
.اهقیداصم یلع  اهقیبطت  یف  میهافملا ال  نییعت  یف  اعجرم  نوکی  امنا  فرعلا  لقعلا و  نم  لمعت  لمات و 

ینعم دـحاو و  موهفمب  اهیلع  هیراج  هریغ  یلع  یلاعت و  هیلع  هیراجلا  تافـصلا  نم  امهریغ  لداـعلا و  ملاـعلا و  لـثم  نوکی  هلمجلاـب  و 
وا لوـلحلا  وـحنب  یلاـعت و  هیف  هینیعلا  وـحنب  ّهنإ  ثیح  ادـبملاب  سبلتلا  هیفیک  داـحتالا و  نم  يرجلا  یف  ربـتعی  اـمیف  اـفلتخا  نا  دراـف و 

.یفخی امک ال  ینعملا  نم  اهیلع  یه  امع  یلاعت  هیلع  هیراجلا  تافصلا  لقن  نم  لوصفلا  یف  هب  مزتلا  امل  هجو  الف  هریغ  یف  رودصلا 

فرص تناک  یلاعت  هیلع  هیراج  هماعلا  اهیناعم  ریغب  تناک  ول  فیک و 

******

: حرش * 

رب ینعم و  قیداصم  رب  ار  ظفل  موهفم  ینعم و  قیبطت  اما  هریغ و  بلـس و  تحـص  ردابت و  رد  تشذـگ  هکنیا  امک  مییاـمن  یم  اـهنآ  هب 
درادن فرعب  طبر  تسا و  یلقع  نآ  موهفم 

تسا ینعم  یب  الا  تسا و  یفرع  یهلا  تاذ  رب  قتشم  قدص 

یلاعت يادـخ  ریغ  رب  یلاعت و  يادـخ  رب  تسا  يراج  هک  یتافـص  زا  هریغ  لداع و  ملاع و  لـثم  دـشاب  یم  لـصاح  هلمجلاـب و  :و  هلوق
هچرگا هریغ  یهلا و  سدـقا  تاذ  رب  دوـش  یم  لامعتــسا  ود  ره  رب  هـک  تـسا  يوـغل  ینعم  کـی  ینعی  دراـف  ینعم  دـحاو و  موـهفمب 

رگا دراد و  تینیع  أدبم و  اب  تاذ  تسا  دحتم  میتفرگ  یلاعت  يادخ  هب  تبـسن  رگا  تاوذ  رب  ندش  يراج  رد  دننک  یم  ادیپ  فالتخا 
بحاص فرح  دـشاب  حیحـص  هک  درادـن  یهجو  سپ  هریغ  ای  يرودـص  ای  دوش  یم  یلولح  اـی  میتفرگ  یلاـعت  يادـخ  هب  ریغب  تبـسن 
تینیع یلاعت  يادخ  هب  تبـسن  یلو  تسا  یکی  اهنآ  میهافم  هکلب  دنزاجم  ای  تسا  لقنب  ای  یلاعت  يادـخ  تافـص  هتفگ  هکنیا  لوصف 

قادصم میریگ و  یم  فرع  زا  ار  یناعم  نیا  ام  هک  میتفگ  خلا  اهیناعم  ریغب  تناک  ول  فیک و  : هلوق دراد  ددـعت  وا  ریغب  تبـسن  دراد و 
لقع تسدب  اهنآ 
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.اهلباقی امب  الا  مولعم  موهفم و ال  ریغ  یلاعت  هریغ  یلع  هیراجلا  هماعلا  میهافملا  کلت  ریغ  ناف  ینعم  الب  ظافلا  ناسللا و  هقلقل 

كاذ لباقی  امل  قادـصم  هنا  وا  ماعلا  ینعملا  كاذ  وهف  ءیّـشلا  هیدـل  فشکنی  نم  هنا  ینعن  نا  اما  ملاع  یلاعت  ّهنإ  انلق  اذا  ام  لثم  یفف 
یلاعتف ینعملا 

******
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ریغ رگا  یلاعت  يادخ  رب  تسیراج  هک  یتافص  زا  هریغ  لداع و  ملاع و  ریغ  ینعی  میتفرگ  ار  هماع  یناعم  نیا  ریغ  رگا  فرع  هن  تسام 
يادـخ رب  تسیراج  هک  هماع  میهافم  نیا  ریغ  هکنوچ  تسیناعم  نودـب  ظافلا  تسا و  ناسل  هقلقل  فرـص  میریگب  میهاوخب  ار  اه  نیا 

هک ملاع  لباقم  تسا و  زجاع  هک  رداق  لباقم  ینعی  میریگب  ار  یناعم  نیا  لباقم  دـیاب  هکنوچ  تسا  ینعم  نودـب  موهفم و  ریغ  یلاـعت 
.تسین حیحص  نیا  هک  میریگب  ار  وا  لباقم  ار  ینعم  ره  هّللاب و  ذوعن  میریگب  تسا  لهاج 

ملاع ینعم  نامه  نیا  سپ  ءیـش  وا  دزن  تسا  فشتکم  هک  یـسک  ینعی  میریگب  ار  وا  ماع  ینعم  نامه  دـیاب  ای  ملاع  هّللا  لثم  رد  الثم 
هّللاب ذوعن  لهاج  هّللا  میئوگب  ینعی  میریگب  تسا  ملاع  لباقم  هک  یقادصم  هکنیا  دوش و  یم  لماش  مه  یلاعت  يادخ  ریغ  رب  هک  تسا 
فرص نیا  هک  میریگن  رظن  رد  ار  ینعم  چیه  هکنیا  ای  یناعم و  نیا  زا  تسا  هزنم  كاپ و  یلاعت  يادخ  هکنوچ  تسین  حیحص  نیا  هک 

همه هک  ماع  ینعم  نامه  ای  میئوگب  میناوت  یم  وحن  هس  سپ  تسا  هدـشن  هدارا  وا  زا  ینعم  چـیه  هک  تسا  یظافلا  تسا و  ناسل  هقلقل 
ینعم چـیه  ای  ماـع و  ینعم  دـض  ینعی  ینعم  ود  ره  هک  میریگن  ار  ینعم  چـیه  اـی  ار و  ینعم  نآ  دـض  اـی  دـننک و  یم  لامعتـسا  مدرم 

یفخی امک ال  میریگب  ار  ماع  ینعم  نامه  میدبال  تسا  ناسل  هقلقل  فرص 

قتشم قالطا  ءیـضم و  ءوضلا  دوجوم و  دوجولا  لثم  رد  تسین  مزال  قتـشم  أدبم  تاذ و  فالتخا  هک  تشذگ  البق  هک  دنامن  یفخم 
ضرعلاب دوجوم  زا  تسا  یلوا  تاذلاب  دوجوم  هکنآ  تهجب  شریغ  رب  وا  قالطا  زا  تسا  یلوا  دراوم  نیا  رب 
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.اریبک اولع  کلذ  نع 

.یفخی امک ال  ینعم  الب  اهنوک  هقلقللا و  فرص  اهنوک  نم  هانلق  امک  نوکتف  ائیش  ینعن  نا ال  اما  و 

يرت و امک  وه  هریغ و  قح  یف  اهقدص  مدعل  هلع  کلذ  لعج  هنا  بجعلا  و 

******
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هک يا  هیتاذ  تافـص  تسا  مسق  نیمه  زا  ریغب و  هن  دـشاب  یم  تاذـلاب  شدوجو  دوجو  سفن  دوجوب و  تسا  دوجوم  یئیـش  ره  نوچ 
تاذب ام  یلا  دوشب  یهتنم  دیاب  ضرعلاب  ام  نوچ  یهلا  سدقا  تاذ  رب  دوش  یم  يراج 

دنا هدومن  ناـیب  ءاـملع  هک  دراوم  نیا  رد  تسیتاذ و  عطق  تیجح  تسا و  عطقب  یئیـش  ره  تیجح  میا  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 
یـضعب دشابن  دجاو  تاذ  هکنآ  لباقم  دشاب  تفـص  نیا  دجاو  تاذ  هک  دشاب  نیا  دارم  دـیاش  دنـشاب  فلتخم  دـیاب  تاذ  اب  أدـبم  هک 

تاقتشم بلاغ  رد  امک  اموهفم  ادوجو و  ءیش  نآ  اب  تسا  ریاغم  هک  ار  یتفص  تسا  دجاو  یئیش  دراوم 

یموهفم تریاغم  هک  ار  دوخ  هیتاذ  تافص  یهلا  سدقا  تاذ  تیدجاو  لثم  انیع  اجراخ و  ار  تفـص  نآ  تسا  دجاو  دراوم  یـضعب  و 
دوجولا لاثم  رد  امک  اقادصم  اموهفم و  وا  اب  تسا  دـحتم  هک  ار  تفـص  نآ  تسا  دـجاو  یئیـش  موس  مسق  يدوجو  نودـب  طقف  دراد 

تسا يرورض  هسفنل  ءیش  نادجو  هکنوچ  هریغل  ءیش  تیدجاو  زا  تسا  متا  یلوا و  هسفنل  ءیش  تیدجاو  دراوم  نیا  رد  دوجوم و 

»و هلک هویح  هلک و  تردـق  هلک و  ملع  » یلاعت كرابت و  هّللا  نا  تسا  هدـش  دراو  تاـیاور  یـضعب  دـشاب  تهج  نیا  زا  تسا  نکمم  و 
.یفخی امک ال  دشاب  نیمه  دیاش  لوصف  بحاص  دارم 

تلع میریگب  ار  ماع  ینعم  دیاب  هتفگ  لوصف  بحاص  هک  تساجنیا  بجع  خلا و  هلع  کلذ  لعج  هنا  بجعلا  :و  هلوق
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: لماتف نیفرطلا  نیب  همکاحملا  نیبناجلا و  نم  لدتسا  امیف  للخلا  رهظ  انرکذ  امیف  لماتلاب 

یف امک  ضورعلا  یف  هطـساو  الب  هقیقح و  ادبملاب  سبلتلا  هقیقح  تاذلا  یلع  هیرج  قتـشملا و  قدـص  یف  ربتعی  هنا ال  رهاظلا  سداسلا 
لب يراجلا  ءاملا 

******

: حرش * 

ددعت وا  رب  قتشم  دوش  یم  لمح  هک  یتاذ  قتـشم و  يانعم  هکنوچ  تسین  قداص  یلاعت  يادخ  رب  یناعم  نیا  هکنیا  رب  تسا  هداد  رارق 
هکنوچ وا  مالک  رد  للخ  دوش  یم  رهاظ  ینک  تقد  لمات و  رگا  ینیب  یم  هک  روط  نیمه  ار  بلطم  نیا  دنراد و  یقادـصم  یموهفم و 

.لماتف فرط  کی  هب  نیفرط  نیب  هدومن  مکح  نیبناج و  زا  هدومن  لالدتسا 

دیاب اتقیقح  تاذ  رب  دوش  یم  يراج  هک  یقتـشم  قدص  رد  تسین  ربتعم  هک  تسنیا  رهاظ  مشـش  خلا  ربتعی  هنا ال  رهاظلا  سداسلا  : هلوق
اب ازاجم و  ول  دـشاب و  أدـبم  هب  سبلتم  رگا  هکلب  بلطم  نیا - تسه  يراـج  ءاـم  رد  هکنیا  اـمک  دـشاب  ضورع  رد  هطـساو  ـالب  اـمتح 
راج بازیملا  نیا  رد  هک  میا  هداد  بازیمب  ار  بآ  ناـیرج  دانـسا  هک  راـج  بازیملا  مییوگ  یم  هکنیا  اـمک  تسا  حیحـص  مه  هطـساو 

زاجم ینعی  هملک  رد  زاجم  هن  تسا  دانـسا  رد  زاجم  یلو  میا  هدومن  لامعتـسا  ازاجم  میا و  هداد  هل  وه  اـم  ریغب  ار  راـج  دانـسا  هچرگا 
.يوغل زاجم  هن  تسا  یلقع 

عیبرلا تبنا  لثم  میهد  یم  هل  وه  ام  ریغب  ار  تبسن  یلو  اتقیقح  دنوش  یم  لامعتـسا  ناشدوخ  یناعم  رد  ظافلا  یلقع  زاجم  رد  هکنوچ 
هدرک ینعم  قادصم  رد  فرصت  ازاجم و  میا  هداد  عیب  رب  ار  تابن  تبسن  یلو  دنا  هدش  لامعتسا  ناشدوخ  ینعم  رد  مادکره  هک  لقبلا 

هدش لامعتـسا  يوغل  یقیقح  ینعم  رد  هدش و  لامعتـسا  هل  وه  ام  رد  قتـشم  راج  بازیملا  سپ  تشذـگ  هکنیا  امک  ینعم  دوخ  هن  میا 
میا هدومن  لامعتسا  يزاجم  دانسا  رد  هک  ءام  هطساو  هب  میا  هداد  بازیمب  ار  راج  دانسا  أدبم  هچرگا 
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ام ریغ  یلا  ادانسا  ناک  نا  بازیملا و  یلا  نایرجلا  دانـساف  يراجلا  بازیملا  یف  امک  هطـساولا  هذه  عم  ازاجم و  ول  هب و  سبلتلا  یفکی 
ناک نا  یقیقحلا و  هانعم  یف  لمعتـسا  دـق  قتـشم  وه  امب  لاثملا  لثم  یف  قتـشملاف  هملکلا  یف  دانـسالا ال  یف  هنا  الا  زاـجملاب  هل و  وه 

.یفخی امک ال  الصا  امهنیب  هافانم  يزاجملا و ال  دانسالاب  بازیملا  یلا  ادنسم  هؤدبم 

دانسالا و یف  زاجملا  نیب  طلخلا  باب  نم  هناک  هقیقح و  قتشملا  قدص  یف  یقیقحلا  دانسالا  رابتعا  هحیرـص  لب  لوصفلا  رهاظ  نکل  و 
.ماتخ ریخ  وه  هّلل و  دمحلا  مالعالا و  نیب  مالکلا  لحم  راص  اذهل  هملکلا و  یف  زاجملا 

******

: حرش * 

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  تسا و  رماوا  رد  لوا : دصقم 

تسا رما  هدام  هب  قلعتم  هک  تسا  یئاهزیچ  رد  لوا  لصف 

رما ظفل  یناعم  لوا : تهج 

هراشا

رکذ دق  هنا  یلوالا  هدیدع  یه  تاهجلا و  نم  رمالا  هدامب  قلعتی  امیف  لوالا  لوصف  هیف  رماوالا و  یف  لوالا  دصقملا 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  یلقع  زاجم  دشاب و  يوغل  تقیقح  هک  درادن  هافانم  تسا و  حیحص  نیا  و 

دیاب قتـشم  قدـص  رد  هتفگ  هک  تسنیا  وا  بلطم  حیرـص  هکلب  لوصف  بحاص  مـالک  رهاـظ  نکل  خـلا و  لوصفلا  رهاـظ  نکل  :و  هلوق
زاجم یلقع و  زاجم  نیب  یقرف  هکنیا  لثم  اتقیقح  تسین  قداـص  قتـشم  یلقع  زاـجم  رد  هتفگ  ینعی  هطـساو  ـالب  دـشاب  یقیقح  دانـسا 

.ماتخ ریخ  وه  هّلل و  دمحلا  مالعا و  نیب  رد  مالک  لحم  هدیدرگ  روکذم  لاثم  رد  تهج  نیا  زا  تسا  هدراذگن  يوغل 

هک تسا  یئاهزیچ  رد  لوالا  تسه  لصف  دنچ  وا  رد  تسا و  رماوا  رد  لوا  دـصقم  خـلا  لوصف  هیف  رماوالا و  یف  لوالا  دـصقملا  : هلوق
.ینعم دنچ  رما  ةدام  ظفل  يارب  تسا  هدش  رکذ  قیقحتب  هکنیا  لوا  تهج  تسا  تهج  دنچ  اهنآ  یتاهج و  زا  تسا  رما  هدام  هب  قلعتم 

اذک هبلط  ینعی  اذک  هرما  لثم  بلط  ینعم  -1

اذک نأش  هلغش  ینعی  اذک  رما  هلغش  لثم  نأش  -2
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یلاعت َو هلوق  یف  امک  لعفلا  اهنم  اذک و  رما  هلغـش  لاقی  امک  نأشلا  اهنم  اذکب و  هرما  لاقی  امک  بلطلا  اهنم  هددـعتم  ناعم  رمالا  ظفلل 
ٍدیِشَِرب و َنْوَعِْرف  ُْرمَأ  ام 

******

: حرش * 

.دیشرب نوعرف  لعف  ام  ینعی و  ٍدیِشَِرب  َنْوَعِْرف  ُْرمَأ  ام  یلاعت َو  هلوق  لثم  دیآ  یم  لعف  ینعمب  -3

.انبیجع لعف  ءاج  املف  ینعی  انُْرمَأ  َءاج  اّمَلَف  یلاعت  هلوق  لثم  دیآ  یم  بیجع  لعف  ینعمب  -4

.ابیجع ائیش  مویلا  تیار  ینعی  ابیجع  ارما  مویلا  تیار  لثم  دیآ  یم  ءیش  ینعمب  -5

ابیجع هثداح  ینعی  ابیجع  ارما  تیأر  نیمه  لثم  دیآ  یم  هثداح  ینعمب  -6

اذک ضرغل  ینعی  اذک  رمال  دیز  ءاج  لثم  دیآ  یم  ضرغ  ینعمب  -7

نآ قادصمب  رما  هدام  یناعم  هابتشا 

اه نیا  ضرغ  ینعی  موهفمب  تسا  قادصم  هابتشا  اه  نیا  یناعم  یـضعب  دیآ  یم  ینعم  تفه  نیاب  رما  هدام  میتفگ  هک  دنامن  یفخم  و 
يرگید ضرغ  چیه  دیز  ینعی  میتفرگ  ضرغ  موهفم  رگا  اذک  ضرغل  ینعی  اذک  رمال  دیز  ءاج  لثم  دنتـسه  ناشماع  دارفا  زا  مادکره 

سپ تسا  دارفا  نآ  زا  درف  کی  نیا  هک  دراد  يا  هددعتم  ياهضرغ  دیز  ینعی  میتفرگ  ضرغ  قادصم  رگا  ضرغ و  نیا  زا  ریغ  درادن 
تـسا ضرغ  رب  لاد  رمال  مال  هکلب  ضرغ  ینعم  رد  هدشن  لامعتـسا  رما  اذک  رمال  دیز  ءاج  رد  سپ  موهفم  هن  دنتـسه  قادصم  اه  نیا 
ضرغ نآ  ياهقادصم  زا  یکی  هک  تسا  یـضرغ  موهفم  يارب  رمال  مال  ینعی  نآ  دارفا  زا  ضرغ و  قادصم  وا  لوخدـم  دـشاب  یم  هلب 

.مهفاف ضرغ  موهفم  هن  تسا  رما  نیا 

موهفم رد  دشاب  هدش  لامعتسا  هکنیا  هن  تسا  بجعت  يارب  قادصم  انرما  نیا  دشاب  یم  انُْرمَأ  َءاج  اّمَلَف  یلاعت  هلوق  رد  لاح  نینچمه  و 
زا یکی  تسا و  بیجع  لاعفا  نآ  زا  یکی  اجنیا  هک  دراد  يدایز  هبیجع  لاعفا  یلاعت  يادخ  نوچ  بجعت 
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ضرغلا اهنم  هثداحلا و  اهنم  ابیجع و  ارما  مویلا  تیأر  لوقت  امک  ءیشلا  اهنم  انُْرمَأ و  َءاج  اّمَلَف  یلاعت  هلوق  یف  امک  بیجعلا  لعفلا  اهنم 
اذک رمال  دیز  ءاج  لوقت  امک 

ینعم یف  لمعتـسا  ام  اذک  رمال  دـیز  ءاج  یف  رمالا  نا  هرورـض  موهفملاب  قادـصملا  هابتـشا  نم  هیناعم  نم  اهـضعب  دـع  نا  یفخی  و ال 
اقادصم نوکی  انُْرمَأ  َءاج  اّمَلَف  یلاعت  هلوق  یف  لاحلا  اذکه  مهفاف و  هقادصم  هلوخدم  نوکی  معن  ضرغلا  یلع  لد  دق  ماللا  لب  ضرغلا 

نأشلا هثداحلا و  یف  اذک  هموهفم و  یف  المعتسم  بجعتلل ال 

یف هقیقح  رمالا  ظفل  نوک  نم  لوصفلا  يوعد  یف  ام  رهظ  کلذب  و 

******

: حرش * 

.نأش هثداح و  رد  لاح  تسا  نینچمه  تسا و  بیجع  رما  نآ  قیداصم 

خلا لوصفلا  يوعد  یف  ام  رهظ  کلذب  :و  هلوق

تـسا یلوا  ینعم  ود  رد  هقیقح  رما  ظفل  هتفگ  هکنیا  زا  لوصف  بحاـص  دومن  هک  یئاـعدا  دوش  یم  رهاـظ  بلطم  نیمه  هطـساو  هب  و 
بلط قلطم  هن  ینعی  هلمجلا  یف  بلط  رد  تسا  تقیقح  هک  مینکب  ءاعدا  تسین  دـیعب  تسا و  زاـجم  نارگید  رد  نأـش و  بلط و  ینعی 

قافتا و ءاملع  زا  هدـش  لقن  حالطـصا  بسحب  اـما  تسا و  هغل  فرع و  بسحب  میتفگ  هک  ینعم  نیا  ءیـش  رد  نآ و  طئارـش  اـب  هکلب 
.وا ریغ  رد  تسا  زاجم  صوصخم و  لوق  رد  تسا  تقیقح  رما  نآ  هکنیا  رب  عامجا 

ینعی وا  زا  قاقتـشا  تسین  نکمم  دـش  رکذ  هک  هچنآ  رب  انب  صوصخم و  لوق  رد  دـشاب  تقیقح  رما  هداـم  هکنیا  رب  اـنب  دـنامن  یفخم 
یم نیاب  تشگرب  صوصخم  لوق  رد  دـشاب  تقیقح  رما  هدام  رگا  هکنوچ  لاح  نیا  رد  هریغ  رما و  لـعاف و  مسا  عراـضم و  یـضام و 

يانعم رد  تاقاقتـشا  دنرادن و  یثدح  يانعم  نوچ  تسین  نکمم  قاقتـشا  اه  نیا  زا  هک  تسا  هلمج  لثم  صوصخم  لوق  نآ  هک  دنک 
رد تسا و  یثدح 
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حالطـصالا بسحب  اما  هغللا  فرعلا و  بسحب  اذـه  ءیّـشلا  هلمجلا و  یف  بلطلا  یف  هقیقح  هنوک  يوعد  دـعبی  نیلوـالا و ال  نیینعملا 
ذئنیح هانعم  ناف  قاقتشالا  هنم  نکمی  هیلع ال  هنا  یفخی  هریغ و ال  یف  زاجم  صوصخملا و  لوقلا  یف  هقیقح  هنا  یلع  قافتالا  لقن  دقف 

ربدتف رخآلا  ینعملاب  مهنیب ال  هیلع  حلطصملا  ینعملا  کلذب  نوکت  ارهاظ  هنم  تاقاقتشالا  نا  عم  اثیدح  انعم  نوکی  ال 

هنع اریبعت  هسفن  لوقلاب ال  بلطلا  وه  هب  مه  دارم  نوکی  نا  نکمی  و 

******

: حرش * 

اب تسین  نکمم  اه  نیا  زا  قاقتـشا  اه  نیا  لاثما  رجـش و  رجح و  يانعم  لثم  دماج  يانعم  لعاف و  زا  دوش  یم  رداص  هک  تسا  یلاعفا 
یقاقتـشا ینعم  لوا  زا  میئوگب  هک  رگید  يانعم  هن  ءاـملع  نیب  تسا  حلطـصم  ياـنعم  ناـمهب  رما  هداـم  زا  میراد  هک  یتاقاقتـشا  هکنیا 

یقاقتشا يانعم  هب  میا  هداد  لقن  تسا و  هتشادن 

رد تقیقح  هکلب  تسین  صوصخم  لوق  رد  تقیقح  رما  هداـم  هک  دـشاب  نیا  ءاـملع  دارم  تسا  نکمم  خـلا و  نوکی  نا  نکمی  :و  هلوق
نامه هبشخ  هطساو  هب  هکلب  دشاب  هبشخ  هن  برض  يانعم  هبشخلاب  اورمع  دیز  برض  میئوگب  هکنآ  ریظن  صوصخم  لوقب  تسا  بلط 

لص و لثم  ینعی  دشاب  رما  هغیـص  هک  صوصخم  لوق  هلب  تسا  هحماسم  صوصخم  لوق  رد  ریبعت  نیا  دوش و  یم  ادـیپ  برـض  يانعم 
تسا نکمم  یماسقا  عاوناب و  الوم  رما  ینعی  تسا  رما  قیداصم  زا  دنک  بلط  اهنآ  هب  یلاع  یـصخش  رگا  اه  نیا  لاثما  مص و  ّكز و 

هک اه  نیا  ریغ  هراشا و  تباـتک و  هب  رگید  یکی  دـش  رکذ  هک  یئاـه  هغیـص  نیمهب  رگید  یکی  رما  دوخ  هداـم  هب  اـهنآ  زا  یکی  دوشب 
ای ریغ  بوجو و  زا  معا  دـشاب  قلطم  بلط  رب  ای  رما  هدام  نیا  تلالد  هکنآ  ای  دـنوش  یم  بلط  نآ  قیداصم  بلط و  عاونا  اه  نیا  مامت 

لقن دوشب  تباث  رگا  تسا  لهس  رما  لاح  لک  یلع  دشاب و  بوجو  هک  صوصخم  بلط 

تسا رما  هدام  يانعم  ام  مهم  هکلب  میرادن  حالطصا  رد  یثحب  هحاشم و  و ال 
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وا قلطم  بلط  وه  امب  هنکل  رمالا  قیداصم  نم  نوکی  بلطلا  اهب  یلاعلا  دارا  اذا  رمالا  هغیـص  يا  صوصخملا  لوقلا  معن  هیلع  لدی  امب 
صوصخم

اذا امیف  هیلع  لمحیل  هغل  افرع و  هانعم  وه  ام  نایب  مهملا  امنا  حالطـصالا و  یف  هحاشم  لـقنلا و ال  تبث  ول  لهـس  رمـالاف  ناـک  فیک  و 
وا یظفللا  كارتشـالا  وـحن  یلع  هنا  یلع  هجح  ـال  هنـسلا و  باـتکلا و  یف  یناـعملا  نم  دـحاو  ریغ  یف  لمعتـسا  دـق  هنیرق و  ـالب  درو 

زاجملا هقیقحلا و  وا  يونعملا 

نم ضراعتلا  عم  دـب  الف  هب  حـیجرتلا  یلع  لیلد  الف  هلثمب  ضراعی  مل  ملـس و  ول  لاوحالا  هذـه  ضراـعت  دـنع  حـیجرتلا  یف  رکذ  اـم  و 
لصالا یلا  عوجرلا 

******

: حرش * 

میـشاب هتـشادن  فرط  کی  رب  مه  يا  هنیرق  تایاور و  تاـیآ و  رد  تسا  هدـش  دراو  هک  یظفل  نآ  مینکب  لـمح  هکنیا  اـت  هغل  اـفرع و 
ینعم نآرب  ار  رما  هدام  مینک  لمح 

لاثما لعف و  نأش و  میدرک  رکذ  ثحب  لوا  یناعم  نآ  ریظن  هنـس  باتک و  رد  یناعم  زا  يدایز  رد  تسا  هدـش  لامعتـسا  هک  قیقحتب  و 
یناعم نیا  زا  مادـکره  ینعی  دـشاب  یظفل  كارتشا  یناعم  نیا  رد  رما  هدام  لامعتـسا  هکنیا  رب  یتجح  یلیلد و  تشذـگ و  هک  اـه  نیا 

دنا هتفگ  مالعا  یـضعب  هکنیا  ای  دوشب  یناعم  نیا  مامت  لماش  هک  یئانعم  کـی  ینعی  دـشاب  يونعم  كارتشا  اـی  دـنراد  یلقتـسم  عضو 
میرادن اه  نیا  رب  لیلد  تسا  زاجم  رگید  یضعب  تقیقح و  یناعم  یضعب 

میلـست ام  رگا  ظفل  لاوحا  ضراـعت  تقو  رد  دراوم  نیا  حـیجرت  رد  دـنا  هدومن  رکذ  هک  ار  هچنآ  خـلا و  حـیجرتلا  یف  رکذ  اـم  :و  هلوق
یکی حیجرت  رب  ءالقع  ءانب  میرادن و  هصوصخب  اه  نیا  زا  یکی  حیجرت  رب  لیلد  شدوخ  لثمب  دشابن  یـضراعم  مینک و  لوبق  میوشب و 

دوش یم  هیلمع  لوصاب  عوجر  ضراعت  تقو  رد  ظفل و  لاوحا  ضراعت  رد  تشذگ  باتک  لوا  هکنیا  امک  میرادن  اه  نیا  زا 
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هقیقح هنا  ملعی  مل  نا  هیلع و  لمحیلف  قالطالا  نم  قابـسنالل  ناک  هنا  لمتحا  ول  هیناعم و  دحا  یف  هروهظ  ملع  ول  معن  لمعلا  ماقم  یف 
همعی امیف  وا  صوصخلاب  هیف 

لوالا ینعملا  یف  کلذک  نوکی  نا  دعبی  امک ال 

******

: حرش * 

نهذـب قابـسنا  باب  نم  روهظ  نیا  هک  میهدـب  لامتحا  ول  دـشاب و  هتـشاد  یناعم  زا  یکی  رد  روهظ  رما  هدام  نیا  رگا  تسا  نکمم  هلب 
بآ رد  بآ  لامعتـسا  ءامب و  ینئج  دوش  هتفگ  هک  یئاـج  لـثم  دـیآ  یم  ناـسنا  نهذـب  رتدوز  دارفا  ضعب  دراوم  یـضعب  نوچ  تسا 

مییامن و یم  دراد  ینعم  نآ  رد  ظفل  روهظ  هک  یناعم  نیا  رب  لمح  دراوم  نیا  رد  تشذگ  هکنآ  امک  دوش  یم  لامعتسا  رتشیب  نیریش 
لاثم نامه  لثم  تسا  معا  رد  تقیقح  هکنآ  ای  تسا  زاـجم  دارفا  یقاـب  تسا و  ینعم  نیا  صوصخ  رد  تقیقح  اـیآ  مینادـن  هکنآ  ول 

دیآ یم  نهذب  رتدوز  دارفا  یضعب  قابسنا  یلو  تشذگ  هک  یبآ 

.یفخی امک ال  لوقلاب  بلط  ینعی  تسا  نآ  رد  تقیقح  دشاب  بلط  هک  لوا  يانعم  رد  میئوگب  هک  تسین  دیعب  و 

تقیقح رما  هدام  تسین  دـیعب  هک  دومرف  فنـصم  هک  ثحب  لوا  اب  بلطم  نیا  خـلا  ینعملا  یف  کلذـک  نوکی  نا  دـعبی  ـال  اـمک  : هلوق
دشاب یم  ءیّـشلا  بلط و  رد  تقیقح  رما  هدام  هک  دومن  رارقا  البق  نوچ  دراد  تافانم  نیا  ود  ره  ءیّـشلا  هلمجلا و  یف  بلط  رد  دشاب 

طقف بلط  رد  تسا  تقیقح  دومرف  اجنیا  یلو 

ءیش قلطم  هن  دشاب  لاعفا  تافص و  يانعم  هب  هک  ءیش  نآ  ءیش  بلط و  رد  تسا  تقیقح  رما  هدام  هک  تسنآ  قح  هک  دنامن  یفخم 
يانعم هب  هک  یلاعفا  تافص و  يانعم  هب  ءیش  هکلب  تسین  حیحص  ارما  تیار  ینعی  اناسنا  تیار  یتفگ  رگا  هکنآ  امک 
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هیانعلا نم  وحنب  ناک  هیلع  قلطا  ول  ارما و  يواسملا  وا  لفاسلا  نم  بلطلا  نوکی  الف  رمالا  ینعم  یف  ولعلا  راـبتعا  رهاـظلا  هیناـثلا  ههجلا 
رهاظلا نا  امک 

******

: حرش * 

هک یثدح  یلو  دنک  یم  ثدح  رب  تلالد  ردصم  هک  تسنآ  ردصم  مسا  ردصم و  نیب  قرف  ردصم و  هن  دنـشاب  هتـشاد  يردصم  مسا 
هصقان تبسن  دشاب  یئیش  هب  تبسن 

هک تسنآ  بلطم  نیا  رب  لیلد  لک  یلع  لسغ و  لسغ و  لثم  تبسن  نودب  دنک  یم  ثدح  يانعم  دوخ  سفن  رب  تلالد  ردصم  مسا  و 
نیا رد  اذل  هریغ  یهن و  رما و  عراضم  یـضام  لثم  يوغل  يانعم  نامهب  تسا  حیحـص  وا  زا  تاقاقتـشا  دیآ  یم  بلط  ینعمب  هک  يرما 

ینعم نیا  رد  رما  وا  هب  دوش  یم  هتسب  عمج  رما  دراوم 

دـیآ و یم  روما  رب  مه  وا  عمج  تشذـگ و  هکنآ  امک  تسین  نکمم  وا  زا  قاقتـشا  رما  هداـم  دـیایب  ءیـش  ینعمب  هک  یئاـنعم  رد  یلو 
هدومرف مالعا  زا  یـضعب  هک  دشاب  يونعم  كرتشم  هکنآ  هن  ینعم  ود  رد  تسا  یظفل  كرتشم  رما  هدام  هکنیا  رب  دنتـسه  لیلد  اهنیمه 
دوش یم  یناعم  مامت  لماش  عماج  يانعم  نیا  دشاب و  هتشاد  تیمها  هک  تسا  يا  هعقاو  نآ  یناعم  نیا  نیب  عماج  تسا  هتفگ  دنا و 

دـشاب ءیـش  هک  بلط  ریغ  تسا و  نکمم  قاقتـشا  یبـلط  ینعم  رد  تسا و  مسق  ود  اـهنآ  عـمج  هک  تشذـگ  بـلطم  نـیا  زا  باوـج 
میئوگب دوخ و  دض  تفـص  هب  دوش  فصتم  دراد  تیمها  هک  يا  هعقاو  نآ  تسا  نکمم  اه  نیا  رب  هوالع  تسین  نکمم  وا  زا  قاقتـشا 

درادن تیمها  هک  تسا  يرما 

دنتـسه و رگیدمه  ضیقن  رگیدمه و  دض  هک  یئیـش  ود  رب  دشاب  هدش  عضو  عماج  يانعم  نآ  هک  لاح  نیا  رد  دراد  همزال  نیاربانب  و 
.تسین نکمم  نیا 

رما هدام  یقیقح  يانعم  رد  ولع  رابتعا  هیناث : ههج 

تسد ریز  ینعی  لفاس  صخش  رگا  سپ  دشاب  هتشاد  يرترب  ولع و  دیاب  دنک  یم  رما  هک  یسک  هک  تسنیا  رهاظ  خلا  هیناثلا  ههجلا  : هلوق
شدوخ زا  رتگرزب  زا  دنک  بلط 
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.هحانجب اضفختسم  ناک  ول  ارما و  یلاعلا  نم  بلطلا  نوکیف  ءالعتسالا  رابتعا  مدع 

یلع وه  امنا  هرمأت  مل  کنا  لثمب  هخیبوت  هیلع و  یلعتـسملا  یلاعلا  نم  لفاسلا  بلاطلا  حیبقت  فیعـضف و  امهدحا  رابتعا  لامتحا  اما  و 
هئالعتسا دعب  هقیقح  هرما  یلع  هئالعتسا ال 

فیک هئالعتسا و  هیضق  وه  ام  بسحب  هبلط  یلع  رمالا  قالطا  نوکی  امنا  و 

******

: حرش * 

زاجم هیانع و  مینک  باسح  رما  ار  لـفاس  صخـش  بلط  مه  رگا  تسا  شهاوخ  هکلب  تسین  رما  ، وا اـب  تسا  يواـسم  هک  یـسک  زا  اـی 
درامـشب و مه  کچوک  ار  دوخ  رگا  هکلب  دـنک  رما  یگرزب  راهظا  ءالعتـسا و  رابتعاب  تسین  مزال  یلاـع  صخـش  هکنیا  رگید  تسا و 

.دراد ولع  اعقاو  نوچ  تسا  رما  وا  بلط  دنک  بلط 

کچوک ار  دوخ  هک  یلاع  ای  دـنک  باسح  یلاع  ار  دوخ  هک  یلفاـس  راـبتعا  لاـمتحا  اـما  خـلا و  امهدـحا  راـبتعا  لاـمتحا  اـما  :و  هلوق
فیعـض لوق  نیا  دنا  هتفگ  یـضعب  هکنآ  امک  رما  بلط  رد  تسا  یفاک  دشاب  اه  نیا  زا  یکی  ینعی  تسا  رما  میئوگب  هک  دنک  باسح 

.تشذگ هکنیا  امک  تسا  رما  نآ  دشاب  هتشادن  ءالعتسا  ول  دراد و  ولع  اعقاو  هک  یسک  اما  تسا 

اتقیقح تسا  رما  اجنیا  ایآ  دنک  بلط  یلاع  صخش  زا  دنک و  باسح  كرزب  ار  شدوخ  یلفاس  صخش  هک  تسنیا  رب  لاکـشا  طقف  و 
رما ارچ  دـیوگب  هک  ار  یلاع  دـنک  شنزرـس  دراد و  يرترب  لفاس  نآرب  هک  یلاع  زا  دـنک  بلط  یلفاس  رگا  دنرامـش  یم  حـیبق  هن و  ای 

لفاس رب  هتشاد  يرترب  یلاع  هکنآ  زا  دعب  اتقیقح  ار  وا  هدرک  رما  هکنیا  رب  هن  تسوا  ءالعتسا  رب  شنزرس  نیا  هک  يدرک 

زاجم ای  تسه  زاجم  هکلب  تسین  هقیقح  لفاس  نیا  بلط  رب  رما  قالطا  خلا و  هبلط  یلع  رمالا  قالطا  نوکی  امنا  :و  هلوق
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هیافک ایلعتسم  ناک  ول  لفاسلا و  بلط  نع  رمالا  بلس  هحص  یفف  ناک 

ْنَع َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  یلاعت  هلوق  هدیؤی  هقالطا و  دـنع  هنع  هقابـسنال  بوجولا  یف  هقیقح  رمالا  ظفل  نوک  دـعبی  هثلاثلا ال  ههجلا 
هلوق ِهِْرمَأ و 

******

: حرش * 

رمآ صخـش  هک  دـنیوگ  یم  رما  یئاج  ار  بلط  اـنامه  تسا و  هدومن  رما  تسا و  هدرک  یگرزب  راـهظا  هکنیا  راـبتعاب  يوغل  اـی  یلقع 
ار دوخ  هک  لفاس  بلط  زا  رما  بلـس  هحـص  رد  سپ  تسا  هقیقح  زا  معا  لامعتـسا  لـک  یلع  ناـک و  فیک  دـشاب و  هتـشاد  ءالعتـسا 

.تسا زاجم  همالع  بلس  هحص  نوچ  هقیقح  تسین  رما  هک  تسا  یفاک  دنک  یم  دنک  باسح  كرزب 

بوجو رد  رما  هدام  ندوب  تقیقح  هلدا  هثلاث : ههج 

رد تقیقح  رما  ظفل  دـیامرف  یم  فنـصم  هن  ای  تسه  بوجو  رب  لاد  ایآ  رما  ظـفل  هک  تسنیا  رد  موس  تهج  خـلا  هثلاـثلا  ههجلا  : هلوق
ِرَذْحَْیلَف یلاعت  هلوق  دنک  یم  ار  بلطم  نیا  دـییات  دراد و  بوجو  رد  قابـسنا  دوب  قلطم  دـمآ و  رگا  يرما  هکنیا  لیلدـب  تسا  بوجو 

بحتـسم هن  تسا  بوجو  يارب  تفلاخم  زا  ندرک  رذح  نوچ  تسا  بوجو  رب  لاد  رما  دوش  یم  مولعم  هک  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا 
.تسا بوجو  رب  لاد  رما  سپ 

بحتسم و هن  تسا  بوجوب  صتخم  تقـشم  هک  « كاوسلاب مهترمال  یتما  یلع  قشا  نا  ول ال  » دیامرف یم  هک  (ص) ربمغیپ لوق  رگید  و 
تلالد هک  ثیداحا  زا  کلذ  ریغ  یلا  »و  عفاش انا  امنا  لب  لاق ال  هّللا  لوسر  ای  ینرمأت  «أ  دنک یم  لاؤس  هک  هریرب  يارب  (ص) هلوق رگید 

رما تفلاـخم  رب  ار  دـبع  ءـالقع  دـننک  هذـخاؤم  جاـجتحا و  تسا  حیحـص  هکنیا  رگید  تسا و  بوـجو  رب  لاد  رما  هکنیا  رب  دـنک  یم 
هذـخاؤم هک  َُکتْرَمَأ » ْذِإ  َدُجْـسَت  ّالَأ  َکَعَنَم  ام   » تسه یلاعت  هلوق  رد  هکنانچ  تفلاخم  درجم  رب  دـننک  شنز  رـس - ار  وا  شیـالوم و 

بابحتسا هن  تسا  بوجو  رب  لاد  قلطم  رما  سپ  بحتسم  هن  تسا  بوجو  يارب 
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انا امنا  لب  هّللا ال  لوسر  ای  ینرمأـت  هلوق أ  دـعب  هریربل  (ص ) هلوق كاوسلاـب و  مهترمـال  یتما  یلع  قشا  نا  ـال  ول  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
یلاعت هلوق  یف  امک  هتفلاخم  درجم  یلع  هخیبوت  هرما و  هفلاخم  درجمب  هتذخاؤم  دبعلا و  یلع  جاجتحالا  هحـص  کلذ و  ریغ  یلا  عفاش 

َُکتْرَمَأ ْذِإ  َدُجْسَت  ّالَأ  َکَعَنَم  ام 

ینعم یف  لامعتسالا  هحـص  همیـسقت و  ماقم  یف  هنم  معالا  ینعملا  هدارا  یلع  هنیرق  نوکی  امنا  بابحتـسالا  باجیالا و  یلا  همیـسقت  و 
یلع هنوک  نم  معا 

******

: حرش * 

لامعتسا یلو  لاکشا  الب  دراوم  نیا  رد  تسا  هدش  بوجو  رد  لامعتسا  هکنوچ  هیلع  لدی  هدومرفن و  هدیؤی و  فنـصم و  هدومرف  ارچ 
هک تقـشم  دشاب و  رذح  هدام  میدرک  رکذ  هک  تسا  يروط  نامه  دراوم  نیا  بوجو  رد  تلع  دیاش  تسا و  زاجم  تقیقح و  زا  معا 

.دیآ یمن  بحتسم  رد  اه  نیا 

.ظفل قاح  زا  هن  تسا  بوجو  رب  لاد  هک  دنتسه  هیجراخ  هنیرق  هک  تعافش  هب  رما  هلباقم  موس  رد  نینچمه  و 

تسا و معا  رما  ظفل  هک  دنا  هتفگ  يا  هدع  تسا  بوجو  رد  تقیقح  رما  ظفل  میتفگ  خلا  بابحتسالا  باجیالا و  یلا  همیـسقت  :و  هلوق
یبابحتـسا اما  یباجیا و  اما  رمالا  میئوگب  هکنآ  لثم  بابحتـسا  باجیا و  يوسب  رما  ظـفل  دوش  یم  میـسقت  هک  تسنیا  مه  اـهنآ  لـیلد 
.مسق ود  ره  رد  تسا  یعماج  يانعم  کی  هک  تسا  تقیقح  تمالع  میسقت  نیا  لعف و  اما  مسا و  اما  هملکلا  میئوگب  هکنآ  لثم 

تسا زاجم  تقیقح و  زا  معا  لامعتسا  ینعی  زاجم  ای  هقیقح  وحن  رب  دشاب  هکنیا  زا  تسا  معا  ینعم  رد  لامعتسا  هحص  هکنآ  باوج  و 
دشاب ظفل  دوخ  زا  هک  میدیمهفن  اجنیا  ام  هیجراخ و  هنیرق  زا  هن  دشاب  ظفل  دوخ  زا  هک  دنک  یم  تقیقح  رب  تلالد  یئاج  رد  میسقت  و 

.یفخی امک ال 
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.یفخی امک ال  هقیقحلا  وحن 

امل دیفم  ریغ  وهف  زاجملا  وا  كارتشالا  مزل  امهنیب  كرتشملا  ردقلل  اعوضوم  نکی  مل  ولف  تباث  امهیف  لامعتـسالا  نا  نم  دیفا  ام  اما  و 
عجارف لاوحالا  ضراعت  یف  یلوالا و  ههجلا  یف  هیلا  هراشالا  ترم 

یفخی ام ال  هیف  هب  رومأملا  لعف  وهف  هعاط  لک  هعاط و  بودنملا  لعف  ناب  لالدتسالا  و 

******

: حرش * 

هدام نیا  رگا  سپ  تسا  تباث  بابحتسا  باجیا و  رد  رما  هدام  لامعتسا  هکنیا  زا  دنا  هداد  هدئاف  هک  هچنآ  اما  خلا و  دیفا  ام  اما  :و  هلوق
کی باـجیا  رب  هک  یظفل  كارتشا  دـیآ  یم  مزـال  دوش  یم  يونعم  كرتشم  عماـج  نآ  هک  دـشابن  كرتـشم  ردـق  يارب  عوضوم  رما 

زاجم و بابحتـسا  رد  دشاب و  تقیقح  باجیا  رد  هک  دیآ  یم  مزال  ای  دشاب  هتـشاد  عضو  کی  مه  بابحتـسا  رب  دشاب و  هتـشاد  عضو 
رد متـشه  رما  رد  لاوحا و  ضراعت  رد  رما و  هدام  رد  یلوا  تهج  رخآ  رد  وا  يوسب  میدومن  هراـشا  ـالبق  هکنوچ  تسین  حیحـص  نیا 

مولعم دارم  نوچ  دوشب  ادیپ  فرط  کی  رد  يروهظ  هکنآ  الا  میرادـن  يرگید  رب  یکی  حـیجرت  رب  یئالقع  لیلد  ام  هک  ظفل  تالاوحا 
هتـشاد دارم  رد  کش  هک  تسا  یئاج  رد  هیئالقع  لوصا  میرادـن و  وا  رب  لیلد  ار  نیا  زاجم  هقیقح و  ای  تسا  كارتشا  اـیآ  یلو  تسا 

.تسین حیحص  سپ  میشاب 

هکنیا لیلدب  تسا  بابحتسا  بوجو و  رد  تقیقح  رما  ظفل  هک  دنا  هتفگ  رگید  هتسد  خلا  هعاط  بودنملا  لعف  ناب  لالدتـسالا  :و  هلوق
.تسا هب  رومام  لعف  بودنم  سپ  تسا  هب  رومام  لعف  وا  یتعاط  ره  تسا و  هعاط  بودنم  لعف  دنا  هتفگ  دنا و  هدروآ  لوا  لکشب 

دننک هدارا  رگا  اتقیقح و  تسا  هب  رومام  لعف  یتعاط  ره  دنا  هتفگن  نوچ  تسین  حیحـص  اه  نیا  يربک  هکنوچ  میرادن  لوبق  ار  نیا  ام 
- دهد یمن  هدئاف  دشابن  هقیقح  هب  رومام  مه  رگا  تسیچ و  امش  لیلد  هک  تسا  يوعد  لوا  یقیقح  يانعم  هب  رومام  زا 
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یعدملا دیفی  الا ال  یقیقحلا و  هانعم  هب  روماملا  نم  دیرا  ول  يربکلا  عنم  نم 

******

: حرش * 

.تسین حیحص  امش  فرح  سپ  امش  یعدمب 

وا يوغل  هل  عوضوم  هکنیا  هن  یلو  دراد  بوـجو  رب  تلـالد  ود  ره  دـیآ  یم  مه  رما  هغیـص  رد  هکنآ  اـمک  رما  هداـم  هک  دـنامن  یفخم 
تسا بوجو  رب  لاد  رما  نیا  اهنآ  ریغ  ای  رما  هغیص  ای  دشاب  رما  هدام  هطساو  هب  هچ  دوش  یم  رداص  الوم  فرط  زا  هک  يرما  هکلب  دشاب 

دـش بجاو  الوم  تعاطا  هکنیا  زا  دـعب  یهاون و  رماوا و  رد  الوم  تعاطا  تسا  مزال  هک  دراد  یعطق  مکح  لقع  هک  ینعم  نیاب  ـالقع 
تـسا اجنیا  زا  دشاب و  هدیـسرن  الوم  فرط  زا  صیخرت  فالخرب و  هنیرق  هک  یمادام  مینک  بوجو  رب  لمح  ار  وا  شیامرف  تسا  مزال 

رما هدام  دومرف  هک  دـش  یم  رهاظ  فنـصم  لوق  زا  هکنآ  اـمک  تسین  زاـجم  بحتـسم  بدـن و  رب  نآ  هغیـص  اـی  رما  هداـم  تلـالد  هک 
.دراد بوجو  رد  تقیقح 

هکلب هریغ  ای  دـشاب  بوجو  اـهنآ  هل  عوضوم  هک  تسنآ  يارب  هن  مینک  یم  بوجو  رب  لـمح  هک  ـالوم  رماوا  كردـم  هکنآ  لـصاح  و 
تسا و بوجو  رب  لاد  اقلطم  رما  دوش و  یم  الوم  تعاطا  قیداصم  دراوم  نیا  تسا و  مزال  الوم  تعاطا  هک  میراد  هیلقع  هماـع  هنیرق 

لثم رد  دوش  یم  مه  لاکـشا  لـح  اـجنیا  زا  هرخآ و  یلا  جاـجتحالا  هحـص  هدوـمرف و  هک  هدرک  هدارا  فنـصم  ار  ینعم  نیمه  دـیاش 
تسا هدش  لامعتسا  ینعم  زا  رثکا  رد  رما  لامعتسا  هکنیا  رد  هبانجلا  هعمجلل و  لستغا 

میراد وا  كرت  رب  هنیرق  هعمج  لـسغ  لـثم  دراوم  یـضعب  رد  رگا  ـالقع و  دومن  دـیاب  بوـجو  رب  لـمح  ار  ـالوم  مـالک  هکنآ  باوـج 
زا بکرم  بوجو  ینعم  هک  دوش  یم  مولعم  زاـب  نینچمه  تسا و  لولدـم  لاد و  ددـعتب  هکلب  تسین  ینعم  زا  رثکا  رد  ظـفل  لامعتـسا 

لعف بلط  دنا  هتفگ  ار  بابحتسا  هکنآ  امک  تسین  كرتلا  نم  عنم  اب  لعفلا  بلط 
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لب یعانـصلا  عئاشلا  لمحلاب  ابلط  نوکی  يذـلا  یقیقحلا  بلطلا  وه  سیل  رمالا  ینعم  وه  نوکی  يذـلا  بلطلا  نا  رهاظلا  هعبارلا  ههجلا 
بلطلا

******

: حرش * 

زا هیجراخ و  نئارقب  یناعم  نیا  تسا و  تعاطا  نآ  قیداصم  تسا و  الوم  تعاطا  نامه  بوجو  ینعم  هکلب  كرت و  رد  نذا  اـب  تسا 
.یفخی امک ال  تسا  ینعم  تامزاول 

هک تسا  ماـت  بلط  نآ  یبوجو  بلط  هک  ینعم  نیا  هب  قـالطاب  یلو  تسا  بوجو  رب  لاد  رما  هداـم  هکنآ  هب  دـنلئاق  مـالعا  زا  یـضعب 
نیا زا  تسا و  بلط  زا  يا  هبترم  فعـض و  صقان و  دحب  تسا  دودحم  هک  یبابحتـسا  بلط  فالخب  تسین  نآ  رد  یفعـض  ناصقن و 

بتارم العاب  لمح  دیاب  ار  قلطم  بلط  تسا و  دحب  جاتحم  هک  یبابحتسا  بلط  فالخب  تسین  یئیـش  هب  جاتحم  یبوجو  بلط  تهج 
هب تشگرب  ارهق  دشاب  یلاع  فرط  زا  بلط  رگا  هکنآ  باوج  دراد  دـیقب  جایتحا  هک  بابحتـسا  فالخب  تسا  بوجو  هک  دومن  بلط 

یفخی ام ال  هیفف  دشاب  یلاع  ریغ  زا  ول  دشاب و  بلط  درجم  رگا  دوش و  یم  میتفگ  ام  هک  هچنآ 

تسا هدارا  بلط و  رد  هعبار : ههج 

هراشا

فنـصم رظن  فلتخم  ای  دنتـسه  دـحتم  ایآ  اقادـصم  ءاشنا و  اـموهفم و  هدارا  بلط و  ظـفل  هکنیا  رب  یفخی  ـال  خـلا  هعبارلا  ههجلا  : هلوق
میتفگ دوش - یم  رهاظ  هدنیآ  بلاطم  زا  هکنآ  امک  دنراد  فارصنا  یناعم  ضعبب  تبسن  یضعب  ول  ود و  ره  دنتـسه  دحتم  هک  تسنآ 
ینعم دـیامرف  یم  فنـصم  هریغ  ای  تسا  یقیقح  بلط  رما  ینعم  نیا  لاح  تسا  بلط  اهنآ  زا  یکی  دراد  يدایز  یناـعم  رما  ظـفل  هک 

بلط یعانص  عیاش  لمحب  تبسن  تسا و  یئاشنا  بلط  هکلب  یقیقح  بلط  تسین  رما 

قطان ناویح  ناسنالا  لثم  دنتـسه  یکی  اقادـصم  اموهفم و  لومحم  عوضوم و  هک  یتاذ  یلوا  لـمح  تسا  مسق  ود  رب  لـمح  میتفگ  و 
لمح دنتسه و  یکی  ود  ره  هک 
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اهریغب وا  رمالا  هدامب  وا  بلطلا  هدامب  وا  لعفا  هغیصب  أشنا  ءاوس  ایئاشنا  ابلط  لب  اقلطم  ابلط  لمحلا  اذهب  نوکی  يذلا ال  یئاشنالا 

یلا افرصنم  هنوک  نم  لقا  الف  بلطلل  اعوضوم  هنوک  نع  الا  تیبا  ول  و 

******

: حرش * 

اقادـصم و یلو  دـنراد  هریاـغم  اـموهفم  لومحم  عوضوم و  هک  تسنآ  رما  هک  یعانـص  عیاـش  لـمح  رگید  دـنوش و  یم  رگیدـمه  رب 
مییوگ یم  هک  دنا  هدش  دحتم  اقادصم  یلو  دـیز  ریغ  مئاق  تسا و  مئاق  ریغ  دـیز  موهفم  رد  هک  مئاق  دـیز  لثم  دنتـسه  دـحتم  اجراخ 

.مئاق دیز 

يرابتعا یجراخ و  ینهذب و  دوجوم  میسقت 

بلط لمح  نیاب  دـشاب  یمن  هک  تسا  یئاشنا  بلط  هکلب  دـشاب  یقیقح  هدارا  نآ  زا  دارم  هک  تسین  یقیقح  بلط  رما  ینعم  اـجنیا  رد 
ای بلط  هدام  دوخ  زا  ای  دوشب  ادیپ  لعفا  هغیـص  زا  ءاشنا  نیا  هکنیا  ءاوس  ءالقع  دزن  رد  تسا  ربتعم  هک  تسا  یئاشنا  بلط  هکلب  اقلطم 
ای مه  یجراخ  یجراخ و  دوجوم  ای  دنتـسه  ینهذ  دوجوم  ای  تادوجوم  دـنامن  یفخم  هریغ  تباتک و  هراشا و  لثم  هریغ  اـی  رما  هداـم 

.تسا یقیقح 

لثم هریغ و  تمرح و  بوجو و  زا  هسمخ  ماکحا  لثم  يرابتعا  رما  ای  دنراد و  یعقاو  یقیقح و  دوجو  هک  عست  ضارعا  رهاوج و  لثم 
أـشنم تسه و  سدقم  عرـش  رد  هک  يرما  وا  تیرتشا و  تعب و  لثم  تسا  ینیوکت  رما  اهنآ  داجیا  أشنم  هک  هریغ  تیکلم و  تیجوز و 

ضارعا زا  هن  دـنارهاوج و  زا  هن  درادـن و  یجراخ  دوجو  تسا و  يرابتعا  رما  نآ  دوش  یم  داجیا  اـه  هغیـص  نیا  زا  هک  هچنآ  اـهنآ و 
ظفل کی  هب  تسا و  هنوئملا  فیفخ  اهنآ  أشنم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـنناد و  یم  ربتعم  ار  اـهنآ  ـالقع  هک  دنتـسه  يروما  هکلب  عست 

تـسا یئانعم  نآ  رهظم  تحکنا  ای  تعب  ظفل  هکلب  دوش  یمن  داجیا  ظفلب  أشنم  نآ  هک  میتفگ  البق  ام  هچرگا  دوش  یم  داـجیا  یئاـشنا 
تسا هدرک  هدارا  ملکتم  هک 
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ظفل یف  رمالا  نا  امک  یئاشنالا  بلطلا  یف  لامعتـسالا  هرثکل  کلذ  اضیا و  بلطلا  ظفل  یف  لاحلا  وه  امک  هقـالطا  دـنع  هنم  یئاـشنالا 
هیقیقحلا هدارالا  وه  اهقالطا  دنع  اهنع  فرصنملا  بلطلا و  ظفل  سکع  یلع  هدارالا 

هبطاقل افالخ  هدارالا  بلطلا و  نیب  هریاغملا  نم  هرعاشالا  هیلا  بهذ  اـم  یلا  لـیملا  یلا  انباحـصا  ضعب  ءاـجلا  کـلذ  یف  اـمهفالتخا  و 
قحلا وه  ام  نایب  یلا  مالکلا  نانع  فرصب  سأب  الف  امهداحتا  نم  هلزتعملا  قحلا و  لها 

******

: حرش * 

یم باوج  یئاـشنا  هچ  یقیقح و  هچ  اـقلطم  تسا  بلط  رد  تقیقح  رما  هک  دـینکب  لاکـشا  رگا  خـلا و  هنوک  نع  ـالا  تیبا  ول  :و  هلوق
رگا هکنیا  امک  دشاب  قلطم  هک  یعقوم  رد  دراد  یئاشنا  بلط  رد  فارـصنا  یلو  تسا  تقیقح  ود  ره  رب  هک  تسا  حیحـص  هک  مییوگ 
تسا یئاشنا  بلط  رد  لامعتـسا  هرثک  تهجب  یئاشنا  رد  فارـصنا  نیا  دراد و  یئاشنا  رد  فارـصنا  مینک  لامعتـسا  مه  ار  بلط  ظفل 

.دراد قالطا  هک  یعقوم  رد  دراد  هیقیقح  هدارا  رد  فارصنا  ینعی  تسا  بلط  ظفل  سکعرب  هدارا  ظفل  رد  رما  هکنیا  امک 

هک تسا  هدش  بجوم  دراد  یئاشنا  بلط  رد  فارصنا  بلط  دراد و  هیقیقح  هدارا  رد  فارصنا  هدارا  هک  بلط  هدارا و  فالتخا  نیا  و 
اموهفم و رگیدمه  اب  دنراد  هریاغم  هدارا  بلط و  دنیوگ  یم  هک  هرعاشا  دنا  هتفر  هک  هچنآ  يوسب  دـننک  ادـیپ  لیم  ام  باحـصا  ضعب 
اموهفم و مه  اب  دنتسه  دحتم  هدارا  بلط و  هک  دنتسه  نیاب  لئاق  هک  هلزتعم  دنـشاب و  نایعیـش  هک  قح  لها  هبطاق  يارب  افالخ  اقادصم 

اقادصم

نامدـئاوف ضعب  رد  البق  ام  میدومن  قیقحت  هچرگا  تسا  قح  هک  هچنآ  نایب  يوسب  ار  مالک  نانع  مینک  اهر  ام  هک  درادـن  یعنام  سپ 
هدافتسا هدئاف و  نودب  مینک  هداعا  رگا  هکنیا  رگید  تسین و  روذحم  زا  یلاخ  دینک  ادیپ  دیورب و  هکنیا  هب  میهدب  هلاوح  رگا  هکنیا  الا 

نیا ضرعتم  میئوگب و  زاب  اجنیا  رد  ام  هک  دراد  تبسانم  سپ  تسین 
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ناک هدافا  هدـئاف و ال  الب  تسیل  هداعالا  هیلاخ و  روذـحملا  نع  نکت  مل  امل  هلاوحلا  نا  الا  اندـئاوف  ضعب  یف  هانققح  نا  ماـقملا و  یف 
اضیا انهاه  ضرعتلا  وه  بسانملا 

ءازاب ناعوضوم  امهیظفل  نا  ینعمب  هدارالا  بلطلا و  داـحتا  وه  هرعاـشالل  اـفالخ  هلزتعملل و  اـقافو  هلها  هیلع  وه  اـمک  قحلا  نا  ملعاـف 
هظفلب أشنملا  بلطلا  رخآلا و  ءازاب  نوکی  جراخلا  یف  امهدحا  ءازابام  دحاو و  موهفم 

******

: حرش * 

اضیا میوشب  بلطم 

اجراخ ءاشنا و  انعم و  هدارا  بلط و  يانعم  داحتا  رد 

یقیقح هدارا  رد  دراد  فارصنا  هدارا  یئاشنا و  بلط  رد  دراد  فارـصنا  بلط  هک  میتفگ  خلا  قحلا  هیلع  وه  امک  قحلا  نا  ملعاف  : هلوق
هدارا و دـنیوگ  یم  هلزتعم  هیلدـع و  هک  هرعاشا  اب  هلزتعم  هیلدـع و  نیب  رد  دوشب  ادـیپ  فالتخا  هک  دوب  هدـش  بجوم  فالتخا  نیا  و 

مه اب  دنراد  فالتخا  هدارا  بلط و  دنیوگ  یم  هرعاشا  یلو  مه  اب  دنتسه  دحتم  بلط 

مه اب  دنتـسه  دحتم  هدارا  بلط و  هک  دنا  هتفر  هلزتعم  هیلدع و  ینعی  قح  لها  هک  تسا  نامه  قح  دیامرف  یم  اجنیا  رد  فنـصم  یلو 
دنتـسه یظفل  ود  بلط  هدارا و  هک  تسنآ  داحتا  يانعم  مه و  اب  دنراد  فالتخا  بلط  هدارا و  هکنیا  هب  دـنلئاق  هک  هرعاشا  يارب  افالخ 

تسه مه  يرگید  يارب  تسه  اه  نیا  زا  یکی  يارب  جراخ  رد  هک  هچنآ  رشب و  ناسنا و  لثم  ینعم  کی  لباقم  رد  دنا  هدش  عضو  هک 
هیئاشنا هدارا  نامه  هریغ  رما و  هغیص  رما و  هدام  زا  ریغب  ای  بلط  دوخ  ظفلب  دوش  یم  ادیپ  هک  یئاشنا  بلط  تسا و  قادصم  داحتا  نیا 

.دنراد یئاشنا  داحتا  اجنیا  هک  تسا 

یم.ادـیپ قلطم  بلط  فارـصنا  زا  هک  یئاشنا  بلط  هکنیا  هن  اجراخ  ءاشنا و  اموهفم و  مه  اـب  دنتـسه  دـحتم  هدارا  بلط و  هلمجلاـب  و 
ادیپ قلطم  هدارا  فارصنا  زا  هک  یقیقح  هدارا  اب  دشاب  دحتم  قلطم  بلط  رگا  یئاشنا  بلط  نآ  تشذگ  هکنآ  امک  دوش 
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هیئاشنالا هدارالا  نیع  هریغب  وا 

هدارالا عم  دحتم  تفرع  امک  هقالطا  هیلا  فرصنملا  وه  يذلا  یئاشنالا  بلطلا  نا  اجراخ ال  ءاشنا و  اموهفم و  نادحتم  امه  هلمجلاب  و 
نم دارملا  تفرع  اذاف  سمالا  نم  نیبا  سمـشلا و  نم  رهظا  اـمهنیب  هریاـغملا  نا  هرورـض  اـضیا  اـهقالطا  اـهیلا  فرـصنی  یتلا  هیقیقحلا 
ناف ناهرب  هماقا  نایب و  دیزم  یلا  جاتحی  الف  هیافک  هقیقح  هب  رمالا  ءیـش و  بلط  دنع  نادجولا  هعجارم  یفف  داحتالا  هینیعلا و  ثیدح 

روطخ دـنع  اهققحت  همدـقم  وه  ام  ءاوس  اهریغ  بلطلا  وه  نوکی  اهب  همئاق  يرخا  هفـص  سفنلاب  همئاقلا  هدارالا  ریغ  دـجی  ـال  ناـسنالا 
اهلجال هبلط  نع  هفقوت  بجوی  ام  عفدب  مزجلا  وه  هتدئافل و  قیدصتلا  هیلا و  هبغرلا  ناجیه  لیملا و  ءیّشلا و 

هفص كانه  هدارالا  هفورعملا و  تافصلا  ریغ  نوکی  داکی  هلمجلاب ال  و 

******

: حرش * 

سپ تسا  سما  زا  نیبا  تسا و  سمـش  زا  رهظا  اـه  نیا  نیب  هریاـغم  یقیقح  هدارا  اـب  یئاـشنا  بلط  هک  تسا  يرورـض  نیا  دوش  یم 
ار و یئیـش  دـنک  یم  بلط  هک  یتقو  نیبب  نکب  تدوخ  نادـجو  هب  عوجر  ار  هدارا  بلط و  تینیع  داحتا و  ینعم  یتخانـش  هک  ینامز 
درادن و نایب  دیزم  هب  جایتحا  نیمه و  تسا  یفاک  سپ  دنتسه  دحتم  هکلب  هن  ای  تسا  هدارا  بلط و  ریغ  هقیقح  ءیش  نآب  دنک  یم  رما 
ره هکلب  دشاب  هدارا  ریغ  دشاب و  بلط  وا  هک  يرگید  تفص  سفنب  تسا  مئاق  هک  هدارا  ریغ  دنک  یمن  ادیپ  ناسنا  هکنوچ  ناهرب  هماقا 

هک تسنیا  اهنآ  هک  دراد  یتامدقم  کی  نتفای  ققحت  عقوم  رد  هدارا  هچرگا  دنتسه  یکی  ود 

یم دایز  وا  لیم  دعب  ءیـش و  نآ  يوسب  دنک  یم  ادـیپ  لیم  دـعب  دـنک و  یم  ار  وا  روصت  ینعی  وا  دزن  رد  یئیـش  دـنک  یم  روطخ  الوا 
همدقم اه  نیا  دنک و  یم  مهارف  دشاب  ءیش  نآ  تامدقم  هچره  تسوا و  عطق  مزج و  وا  ار و  ءیـش  نآ  دنک  یم  قیدصت  دعب  دوش و 

.دنوش یم  هدارا 

یجرت ینمت و  لثم  هفورعم  تافص  ریغ  هکنآ  لصاح  خلا و  هلمجلاب  :و  هلوق
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کیرحتل عبتتـسملا  دـکؤملا  قوشلا  كاذ  نوکی  نا  بلطلا و  هدارالا و  داحتا  نع  الا  صیحم  الف  بلطلا  وه  نوکی  اـهب  همئاـق  يرخا 
اهب هرات و  هب  ربعی  امک  هدارالا  بلطلاب و  یمسم  کلذک  هدارا ال  ول  امیف  هب  هدیبع  رمال  عبتتسملا  هرشابملاب و  هلعف  هدارا  یف  تالضعلا 

یفخی امک ال  يرخا 

ینمتلا و یجرتلا و  نم  سفنلاب  همئاقلا  هفورعملا  تافصلا  ریغ  نوکی  هناف ال  هیربخلا  لمجلا  هیئاشنالا و  غیصلا  ریاس  یف  لاحلا  اذک  و 

******

: حرش * 

زج تسین  يا  هراچ  سپ  تسین  رگید  يزیچ  میمانب  بلط  ار  نآ  دـشاب و  ناسنا  سفنب  مئاق  هک  يرگید  تفـص  اجنیا  رد  هدارا  هریغ  و 
دّـکؤم و هک  یقوش  نیا  میئوگب  هک  اـضیا  تسین  يا  هراـچ  ءاـشنا و  اـجراخ و  اـموهفم و  دنتـسه  دـحتم  هدارا  بلط و  میئوـگب  هکنیا 

دنروایب اجب  شیارب  دنک  رما  ینعی  عبتتسم  هب  ای  دروایب و  اجب  شدوخ  ینعی  هرـشابمب  ای  دروایب  اجب  هک  ار  تالـضع  دنک  یم  کیرحت 
بلط يرگید  ضعب  هدارا و  دـنیوگ  یم  نآب  تاقوا  ضعب  هکنآ  امک  تسا  بلط  نامه  قوش  نیا  هیعیرـشت  هدارا  هب  ینعی  کلذـک  ال 

.یفخی امک ال 

امامت هک  اه  نیا  ریغ  كز و  لص و  لثم  رما  هغیـص  لثم  هیئاشنا  ياه  هغیـص  یقاب  رد  لاـح  تسا  نینچمه  خـلا و  لاـحلا  اذـک  :و  هلوق
دنراد و یموهفم  يانعم  هیئاشنا  ياه  هغیص  نیمه  ینعی  دشاب  یم  بلط  ظفل  تشذگ و  هک  رما  هدام  یناعم  لثم  اه  هغیـص  نیا  یناعم 
ار اهنآ  یناعم  رد  قیقحت  فنـصم  بلاطم  لیذ  رد  ار  هیربخ  لمج  هیئاشنا و  غیـص  یناعم  یجراخ و  قادـصم  دـنراد و  یئاـشنا  ینعم 

ار هیربخ  لمج  نینچمه  دومن و  میهاوخ  نایب 

ءاشنا هک  بلط  هدارا و  تفص  زا  ریغ  ام  هک  دش  نیا  فنصم  بلاطم  لصاح  ینعی  خلا  تافصلا  ریغ  نوکی  هناف ال  : هلوق
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سفنلاب همئاق  تناک  يرخا  هفص  کلذ  ریغ  یلا  ملعلا 

******

: حرش * 

تافص نینچمه  اهنآ و  یناعم  دوش  یم  ءاشنا  زاب  هک  بلط  ظفل  رما و  هدام  نینچمه  میدومن و  رکذ  هک  هیئاشنا  غیـص  نیاب  دنوش  یم 
نیا دـنکب  تفـص  نآرب  تلـالد  هک  میرادـن  يرگید  تفـص  تسا  فورعم  هک  اـه  نیا  ریغ  ملع و  ینمت و  یجرت و  زا  رگید  هـفورعم 

.تسا هدش  هتفگ  هکنآ  امک  دشاب  یسفن  مالک  نآرب  لاد  ظافلا  نیا  میراذگب و  یسفن  مالک  ار  شمسا  ار  ینعم  نآ  ظافلا و 

الیلد داؤفلا  یلع  ناسللا  لعج  امنا  داؤفلا و  یفل  مالکلا  نا 

كز و لص و  لثم  هیئاشنا  غیـص  رما و  هدام  بلط و  هک  دـش  هدافتـسا  هدارا  بلط و  ینعم  لوا  فنـصم  تاراـبع  زا  هک  دـنامن  یفخم 
یقیقح بلط  یعاد  تاقوا  ضعب  تسا  فلتخم  هتبلا  ءاشنا  نیا  رب  یعاد  دنراد و  یئاشنا  ینعم  رد  روهظ  فارصنا و  اه  نیا  مامت  هریغ 

تسا هریغ  دیدحت و  ای  زیجعت  ای  تسا 

یلو دراد  دیرخ  يارب  يدج  هدارا  هتبلا  دیرخ  جنرب  ولیک  کی  یصخش  رگا  الثم  مینک  یم  نایب  یلثم  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  و 
نامهم يارب  تسا  نکمم  تاقوا  ضعب  دـشاب  شدوخ  كاروخ  يارب  تسا  نکمم  تاـقوا  ضعب  نآ  زا  ضرغ  نآ و  دـیرخ  رب  یعاد 

هک تاءاشنا  نینچمه  دوش  یم  جنرب  ندیرخ  زا  ضرغ  یعاود و  اه  نیا  هریغ  دهدب و  يریقف  کی  هب  تسا  نکمم  تاقوا  ضعب  دشاب 
تسا فلتخم  ضارغا  یلو  تسا  هدش  لامعتسا  یئاشنا  ینعم  رد  امامت  تسا  هدیسر  سدقم  عرش  رد 

تسا یجرت  ینمت و  یعاد  یلصا و  ضرغ  اتقیقح  تقو  کی  دوش  یم  لامعتـسا  ینمت  یجرت و  رد  هک  یتائاشنا  تسا  ینعم  نیمهب  و 
یفخی امک ال  دوش  یم  لامعتسا  یناعم  نیا  زا  يرگید  ضرغ  ینعی  يرگید  یعاد  تقو  کی 

تاءاشنا رد  یعاود  فالتخا  نایب 

فالتخا دشاب  هیماما  هک  هیلدع  هلزتعم و  اب  هرعاشا  فالتخا  دنامن  یفخم 
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الیلد داؤفلا  یلع  ناسللا  لعج  امنا  داؤفلا و  یفل  مالکلا  نا  لیق  امک  اهیلع  ظفللا  لد  دق  و 

******

: حرش * 

تافـص زا  اه  نیا  ایآ  ینامـسآ  رگید  فحـص  نینچمه  فیرـش و  نآرق  ایآ  هک  تسا  تهج  نیا  رد  تسا  هدش  رکذ  هکنآ  امک  اهنآ 
دنشاب ثداح  هک  دنلعف  تافص  زا  ای  دنشاب  میدق  هک  دنتسه  هیهلا  هیتاذ 

لعف تافص  یهلا و  تاذ  تافص  نیب  قرف 

فیرش و نآرق  ایآ  مینیبب  ادعب  ات  مینک  نایب  ار  اهنآ  قرف  ار و  لعف  تافص  ار و  یهلا  هیتاذ  تافـص  نیب  قرف  ام  لوا  هک  تسنآ  قح  و 
دنشاب ثداح  هک  دنلعف  تافص  ای  دنتسه و  هیتاذ  تافص  زا  رگید  فحص 

تردق و ملع و  الثم  دوشن  یلاح  چیه  رد  اهنآ  ضیقن  اهنآ و  دضب  فصتم  یهلا  سدقا  تاذ  هک  تسا  یتافـص  نآ  تاذ  تافـص  اما 
رد هّللاب  ذوعن  یلاعت  يادخ  میئوگب  اهنآ و  دضب  فصتم  اهنآ و  بلس  تسین  نکمم  دنـشاب  یم  یهلا  سدقا  تافـص  اه  نیا  هک  هویح 

تشادن هویح  ای  دوبن و  رداق  ای  دوبن  ملاع  یتقو 

امک ال دوش  فصتم  اهنآ  دضب  یهلا  سدقا  تاذ  تسا  لاحم  »و  ایح ارداق  املاع  لازی  لزی و ال  مل  سدقت  یلاعت و  كرابت و  هّللا  ناف  »
یفخی

میئوگب هکنآ  لثم  اه  نیا  ریغ  قزر و  قلخ و  لثم  دوش  فصتم  یهلا  سدقا  تاذ  اهنآ  دضب  هک  تسا  یتفـص  نآ  هیلعف  تافـص  اما  و 
دالوا رگید  صخـش  نآ  هب  ینالف و  هب  هداد  قزر  نینچمه  ار و  ءیـش  نالف  هدرکن  قلخ  تسا و  هدرک  قلخ  ار  ناگدنب  یلاعت  يادـخ 
میناوت یم  نوچ  تاذ  تافـص  زا  هن  تسا  لعف  تافـص  زا  ملکت  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  اجنیا  زا  هدادن و  قزر  نینچمه  هدادن و 

ادادش نوعرف و ال  ملکی  مل  یسوم و  هّللا  ملک  میئوگب 

نآ دسافم  یسفن و  مالک  يانعم  رد 

مـالک ار  نآ  هک  یظفل  مـالک  عون  ریغ  مـالک  زا  يرخآ  عون  دوجو  رب  دـنراد  قاـفتا  هک  تسنیا  رب  هرعاـشا  زا  هدـش  لـقن  هک  هچنآ  و 
رد دنا  هدرک  فالتخا  دنمان و  یم  یسفن 
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هیعـضو ریغ  یـسفن  مالک  رب  یظفل  مالک  تلالد  دنیوگ  یم  یظفل و  مالک  اب  یـسفن  مالک  هریاغمب  دنلئاق  رگید  هتـسد  مالک  نآ  دوخ 
لعاف هویح  لعاف و  ملع  لعاف و  هدارا  رب  هیرایتخا  لاعفا  تلالد  ریظن  تسا  هیلقع  وا  تلالد  هکلب  تسا 

تسا و هدوب  هدنز  تسا و  هدوب  ملاع  عونصم  نآ  لعاف  هک  القع  دراد  تلالد  عونصم  نآ  درک  تسرد  ار  یتعنـص  یـصخش  رگا  الثم 
هک هرعاشا  یضعب  هب  هداد  تبسن  یجشوق  لضاف  تسا و  میدق  یسفن  مالک  هک  تسنآ  هرعاشا  نیب  فورعم  هریغ و  هرایط و  لثم  هریغ 

.تسا میدق  اضیا  مه  نآرق  فالغ  نآرق و  دلج  یتح  دنا  هتفگ 

هک تسا  راگدرورپ  تاملک  نآرق  نیا  تسین و  میدق  نآرق  هکنیا  نآرق و  ثودح  رب  دنراد  قافتا  هرعاشا  نیمه  رگید  فرط  زا  یلو 
یسفن مالک  هلئسم  نیا  دنتسه و  ثداح  امامت  هک  تاقولخم  ینعی  یلاعت  يادخ  هینیوکت  تاملک  لثم  تسا  ثداح  هک  تسا  یتاملک 

اراصتخا مه  ام  تسا  هدومرف  نایب  ار  وا  لمجم  هیافک  بحاص  نوچ  هکنآ  ـالا  درادـن  نید  عورف  اـی  نید  لوصا  رد  يا  هدـئاف  نادـنچ 
.مینک یم  نایب  ار  اهنآ  رب  در  اهنآ و  هلدا  زا  يرصتخم  مییامن و  یم  ءاملع  تیعبت 

نیا ءاشنا  هچ  دشاب و  ربخ  هچ  مالک  نیا  دنک  یم  ادیپ  دوجو  اجیردـت  هک  هیئاجه  فورح  زا  دوش  یم  فیلات  هک  دـنامن  یفخم  مالک 
ایآ هک  تسنیا  رد  فالخ  امیدق و  دوشب  وا  هب  فصتم  یهلا  سدقا  تاذ  تسا  لاحم  نادـجولاب و  تسین  میدـق  تسا و  ثداح  مالک 

.دنشاب یسفن  مالک  نآ  دشاب و  تاملک  فورح و  نیا  زا  ریغ  هک  میراد  مالک  زا  يرگید  مسق  يرگید و  خنس 

هیئاشنا هلمج  هیزجت  مسق و  هن  رب  هیربخ  هلمج  هیزجت 

رد تسا  رصحنم  مالک  میرادن و  يرگید  مالک  یـسفن  مالک  نیا  زا  ریغ  ای  دشاب  یهلا  هیتاذ  تافـص  زا  دنا و  هتفگ  هرعاشا  هکنآ  امک 
مالک ایآ  مینیبب  ات  یئاشنا  هچ  دشاب  يربخ  مالک  هچ  ار  مالک  مینک  یم  هیزجت  حیرشت و  هلئسم  نیا  قیقحت  يارب  ام  یظفل و 
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هیربخ هلمج  رد  زیچ  هن  مینیب  یم  نآ  تئیه  ءازجا و  رد  مینک  صحفت  اـم  یتقو  هیربخ  هلمج  اـما  هن  اـی  دـیآ  یم  رد  اـه  نیا  زا  یـسفن 
.دراد دوجو  زیچ  هن  یظفل  مالک  نیا  رد  مئاق  دیز  هلمج  الثم  دشاب  ءیش  زا  ءیش  بلس  ای  دشاب  ءیشل  ءیش  توبث  هچ  دراد  دوجو 

.دشاب مئاق  دشاب و  دیز  دوخ  هکنآ  تئیه  نآ و  هدام  هلمج و  تادرفم  لوا 

مایق وا  رب  تسا  تباث  هک  ءیش  نآ  مه  مئاق  ینعم  تسا و  یجراخ  درف  دیز  ینعم  هک  ظافلا  لولدم  تادرفم و  یناعم  مود 

رخؤم مئاق  دشاب و  مدقم  دیز  هتبلا  هک  هلمج  هیبیکرت  تئیه  موس 

هلمج يانعم  نیا  هک  نداد  دـیزب  ار  مایق  تبـسن  ینعی  هیبیکرت  تئیه  نآرب  دـنک  یم  تلـالد  هک  یئاـنعم  نآ  هک و  يزیچ  نآ  مراـهچ 
.تسا هیبیکرت 

هلمج و هدام  هب  ار  ینعم  اـضیا  ربخم  روصت  مشـش  اـهنآ  تادرفم  روصت  ینعی  ار  نآ  تئیه  هلمج و  هداـم  ملکتم  ربخم و  روصت  مجنپ 
.اعومجم ار  همامتب  ینعی  هلمج  تئیه 

جراخ رد  دشابن  قباطم  ای  جراخ  رد  هیظفل  هلمج  نیا  تبسن  ندوب  قباطم  متفه 

.هن ای  تسه  قباطم  هک  وا  کش  ای  جراخ  رد  نآ  مدعب  ملع  ای  جراخ  رد  هلمج  نیا  هقباطم  هب  ربخم  ملکتم و  ملع  متشه 

رگید تامدقم  هدـئاف و  روصت  هب  هک  دراد  یتامدـقم  داجیا  هدارا  نیا  هک  جراخ  رد  هلمج  داجیا  يارب  تسا  ربخم  ملکتم و  هدارا  مهن 
.تساهنیا ریغ  یسفن  مالک  تسین و  میدرک  نایب  هلمج  زا  ام  هک  هناگ  هن  روما  نیا  زا  مادک  چیه  یسفن  مالک  هک  دنلئاق  هرعاشا  نآ و 

رکذ هک  یماسقا  زا  دوش  یم  مسق  تفه  نآ  ءازجا  هک  تسنآ  هیئاشنا  هلمج  اما  و 
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نآ و مدع  ای  جراخ  رد  دوب  هلمج  تبسن  تقباطم  هکنوچ  درادن  ار  متفه  اما  دشاب  متشه  متفه و  هک  درادن  ار  اهنآ  مسق  ود  میدرک و 
هن ای  تسه  جراخ  رد  هلمج  نآ  تبسن  هک  دنکب  ادیپ  ملع  ملکتم  زاب  هک  تسنیا  رب  درادن  ار  متشه  درادن و  یجراخ  رما  هیئاشنا  هلمج 

یتقو هک  تسا  اجنیا  زا  درادـن و  جراخلا  یف  ام  هیئاشنا  هلمج  دراد و  جراخلا  یف  ام  هک  تسا  هیربخ  هلمج  هک  تسا  نآب  تشگرب  زاب 
هیئاشنا و هلمج  رد  هن  دوش و  یم  ادیپ  هیربخ  هلمج  رد  هن  دنیوگ  یم  هرعاشا  هک  یسفن  مالک  نآ  میدومن  هیزجت  میدرک و  یـسررب  ام 

یهوجو هب  یلاعت  يادخ  يارب  یسفن  مالک  دوجو  رب  هرعاشا  دنا  هدرک  لالدتسا  لاح  نیا  اب 

اهنآ در  هرعاشا و  یسفن  مالک  هلدا 

نآ هدیاف  ار و  ربخ  یناث  ار و  ادـتبم  لوا  الثم  دـهد  یم  بیترت  دوخ و  سفن  رد  ار  مالک  دـنک  یم  بترم  یملکتم  ره  هکنآ  لوا  هجو 
زا فشاک  یجراخ  یظفل  مالک  دوخ و  سفن  رد  دهد  یم  بیترت  الوا  ار  اهنآ  مامت  دوش  یم  یظفل  مالک  رب  بترتم  هک  ار  هچنآ  ار و 
هک ینعم  نیاب  دراد  یسفن  مالک  الوا  نادجولاب  یملکتم  ره  دشاب و  یم  ناسنا  سفن  رد  ناسنا و  نهذ  رد  هک  تسا  یـسفن  مالک  نآ 
یم یملکتم  ره  نهذ  رد  هک  تسه  یـسفن  مالک  نآ  فشاک  یظفل  مالک  نآ  دیوگ و  یم  ظفل  رد  هک  یتاملک  نآ  زا  دـعب  میتفگ و 

.تسا هتفگ  هک  رعاش  تسا  هدرک  هراشا  ینعم  نیمهب  دشاب و 

الیلد داؤفلا  یلع  ناسللا  لعج  امنا  داؤفلا و  یفل  مالکلا  نا 

صخـش ره  تسا و  ماع  نیا  تسا  ناسنا  ینهذ  دوجو  هک  وا  دـئاوف  وا و  راضحا  مالک و  روصت  هک  تشذـگ  البق  هجو  نیا  زا  باوج 
رد ار  ءانب  هشقن  الوا  انب  صخش  الثم  دراد  ار  تاروصت  نیا  ارهق  لعفب  ای  دشاب  لوقب  هچ  دنک  داجیا  دهاوخب  هک  ار  یلمع  ره  يراتخم 

صوصخم نیا  دنک و  یم  هدایپ  جراخ  رد  تسه  نهذ  رد  هک  یناعم  نآ  ادعب  ار و  نآ  تایـصوصخ  دـنک و  یم  روصت  شدوخ  نهذ 
ینهذ مالک  تسین و  ظفلب 
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.تشذگ ظفل  رد  ظفل  لامعتسا  رد 

ملکت امیلکت و  یـسوم  هّللا  ملک  تسا  هدومرف  ملکتب و  ار  شدوخ  تاذ  هدومن  فیـصوت  یلاعت  يادـخ  هک  دـنا  هتفگ  اهنآ  مود  لـیلد 
یئ هراچ  دـشاب و  ثداح  وا  تفـص  هک  تسا  لاـحم  تسا  میدـق  یهلا  سدـقا  تاذ  نوچ  تسا و  یلاـعت  يادـخ  فاـصوا  زا  یتفص 

تسا و میدق  مالک  میئوگب  ای  لاکـشا  الب  تسا  لاحم  هکنیا  تسا و  ثداح  هّللاب  ذوعن  یلاعت  يادخ  ای  میئوگب  هکنیا  رگم  ام  میرادـن 
مزتلم دـیاب  اـم  دـبال  سپ  يرگید  ءزج  دوش  یم  مودـعم  وا و  ءزج  دوش  یم  ثداـح  اجیردـت  تسا  یثداـح  رما  یظفل  مـالک  هکنوچ 

هک نانچمه  دـشاب  میدـق  دـیاب  یـسفن  مالک  ارهق  مدرم و  نیب  تسا  لوادـتم  هک  تسا  یظفل  مـالک  نیا  ریغ  یـسفن  مـالک  هک  میوشب 
.تسا میدق  تسا  یهلا  سدقا  تاذ  هک  وا  فوصوم 

تردق ملع و  لثم  دنتسه  هیتاذ  تافـص  اهنآ  تسا  یهلا  سدقا  تاذ  يارب  امیدق  هک  یتافـص  هک  میتفگ  البق  ار  بلطم  نیا  زا  باوج 
يادـخ هیلعف  تافـص  اما  دوشب و  یلاـعت  يادـخ  تسین  نکمم  اـهنآ  دـضب  فصتم  دنتـسه و  تاذ  نیع  اـه  نیا  هک  یتهج  زا  هویح  و 
درادن ینعم  سپ  اه  نیا  لاثما  قزر و  هتاما و  قلخ و  لثم  تسا  لاحم  اهنآ  ندوب  میدق  هکلب  دنشاب  میدق  هک  تسین  ربتعم  اهنآ  یلاعت 

هب فصتم  اذل  تاذ و  تفـص  هن  تسا  لعف  تفـص  ملکت  تفـص  میدـق و  رد  تسا  هدوب  تافـص  نیاب  فصتم  یلاعت  يادـخ  میئوگب 
امک ار  مالک  دنک  داجیا  یلاعت  يادخ  هک  دراد  يروذحم  هچ  دادش و  ملکی  مل  یسوم و  هّللا  ملک  میتفگ  هکنآ  امک  دوش  یم  شدض 

تـسا میدق  تشذگ  هکنآ  امک  تسا  هیتاذ  تافـص  زا  تردق  هک  داجیا  رب  تردق  هلب  ار  مالک  دننک  یم  داجیا  شناگدنب  ریاس  هکنآ 
تاقولخم یقاب  مالک  رد  امک  تسا  ثداح  مالک  دوخ  سفن  تسا و  تاذ  اب  دحتم  و 
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لعاف مسا  تئیه  تئیه  نیا  لاکـشا و  الب  تسا  ملکتم  یلاعت  يادخ  هکنیا  تسا و  حیحـص  یلاعت  يادـخ  رب  ملکت  قالطا  هکنآ  موس 
یمن قالطا  تهج  نیا  زا  میتفگ و  البق  هکنیا  امک  دشاب  هتـشاد  یفـصو  مایق  وا  هب  أدبم  هک  یتاذ  يارب  زا  تسا  هدـش  عضو  هک  تسا 
تسا مونب  سبلتم  ای  نوکسب  سبلتم  ای  تسا  تکرح  هب  سبلتم  هک  یسک  رب  الا  مئان  نکاس و  كرحتم و  دوش  یمن  لامعتـسا  دوش و 

.دوش یمن  وا  رب  قالطا  ار  مون  ای  ار  نوکس  تکرح و  دنکب  داجیا  هک  یسک  و 

تسا و میدـق  یهلا  سدـقا  تاذ  نوچ  دوشب  وا  هب  فـصتم  یلاـعت  يادـخ  تسین  نکمم  یظفل  مـالک  هک  تسا  حـضاو  بلطم  نیا  و 
دوخ هک  نانچمه  تسا و  میدق  مالک  میئوگب  هکنآ  رگم  میرادـن  يا  هراچ  سپ  تسا  لاحم  یظفل  مالک  لثم  ثداح  رماب  وا  فاصتا 
مئاق أدـبم  هکنآ  یتهجب  تسین  مـالک  ملکتم  هغیـص  رد  أدـبم  هکنآ  باوج  تسا  میدـق  مه  وا  تفـص  تسا  میدـق  یهلا  سدـقا  تاذ 
مـالک هکنآ  تهجب  یلاـعت  يادـخ  ریغ  رد  یتح  هریغ  مئاـق و  براـض و  لـثم  شدوخ  فوصوم  هب  تفـص  ماـیق  لـثم  تسین  ملکتمب 

ملکتمب و هن  تسا  اوه  هب  مئاـق  مـالک  دوش و  یم  ادـیپ  اوه  جومت  زا  مه  توص  نآ  ار و  توص  دوـش  یم  ضراـع  هک  تسا  یتـیفیک 
.قولخم يارب  زا  هچ  قلاخ و  يارب  زا  هچ  تسا  مالک  داجیا  تشذگ  هک  نانچمه  ملکت  تسا و  ملکت  وا  هغیص  رد  أدبم 

هابتـشا و نیا  شدوخ  فوصومب  فصو  مایق  لثم  تاذـلاب  أدـبم  مایق  يارب  تسا  هدـش  عضو  دـیتفگ  ار  لعاف  مسا  تئیه  هکنیا  اـما  و 
تاذب أدبم  تسا  مئاق  هصقان و  تبسن  تاذب  ار  أدبم  دهد  یم  تبـسن  تئیه  هک  تشذگ  البق  قتـشم  باب  رد  هکنآ  تهجب  تسا  طلغ 

يداجیا تاذ  هب  أدبم  مایق  تایصوصخ  اما  مایق و  زا  يوحن 
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هدـعاق دوش و  یم  هدافتـسا  نآ  دراوم  قتـشم و  هدام  زا  هکلب  دوش  یمن  هدافتـسا  تئیه  زا  بلاطم  نیا  اه  نیا  ریغ  ای  یلولح  اـی  دـشاب 
تسا مون  دجوم  تسا و  ملع  دجوم  هک  یـسک  رب  دنوش  یمن  قالطا  مئان  ملاع و  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ام  میرادن  باب  نیا  رد  یلک 

.تسا يدابم  نیا  دجوم  هک  یسک  رب  دنوش  یم  قالطا  عفان  دنتسه و  لعاف  مسا  هک  طساب  ضباق و  نکل 

مزلتـسم تسا  تکرح  دجوم  هک  یـصخش  رب  دوش  یم  قالطا  هکلب  یهلا  سدقا  تاذ  رب  دوش  یمن  قالطا  هک  كرحتم  نیاربانب  سپ 
یلیلد چیه  تسا  یلایخ  رما  دنیوگ  یم  هرعاشا  هک  یـسفن  مالک  هکنآ  لصاح  دوشن و  یلاعت  يادخ  رب - مه  ملکتم  قالطا  هک  تسین 

رد هفیرـش  تایآ  تسا  میدـق  مالک  نآ  هک  یلاعت  يادـخ  يارب  یـسفن  مالک  رب  اهنآ  مراهچ  لیلد  میرادـن  ناهرب  ای  نادـجو  زا  وا  رب 
ُهّللا و ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  ْوَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  یلاعت َو  هلوق  ِهِسْفَن و  ِیف  ُفُسُوی  اهَّرَـسَأَف  یلاعت  هلوق  لثم  تسا  هفیرـش  نآرق 

منک راهظا  مهاوخ  یم  هک  مراد  یمالک  مدوخ  نهذ  رد  مدوخ و  سفن  رد  هک  نم  میوگ  یم  الثم  هیفرع  ياهلاثم  تاـیآ و  نیا  زا  ریغ 
.میراد همه  هک  تسا  یسفن  مالک  اه  نیا  ار و  نآ 

تسا ثداح  ملکت  تسا و  ملکتم  یلاعت  يادخ  هکنآ  رب  هلاد  هیاور 

ار یلعف  ار و  يرما  ره  درادن و  مه  مالکب  تیـصوصخ  هکلب  تسا و  ینهذ  مالک  امامت  اه  نیا  هک  تشذـگ  مه  بلطم  نیا  زا  باوج 
هکلب درادن  سفن  مالکب  یطبر  چیه  مه  هفیرش  تایآ  تشذگ و  هکنآ  امک  تسا  مزال  نآ  هدئاف  روصت و  مینک  داجیا  میشاب  هتساوخ 

لقن عوضوم  نیا  رد  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  دراد  تبـسانم  یفخی و  امک ال  تسا  تافـص  نایب  ماقم  رد 
هّللا لزی  مل  لوقی  (ع) هّللا دبع  ابا  تعمس  لاق  ریصب  یبا  نع  هدانساب  ( هر ) ینیلکلا خیشلا  يور  ) مینک

ص:236

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 275 

http://www.ghaemiyeh.com


نم راذـتعالا  رابتخالا و  یتروص  یف  امک  هدارالا  مدـع  عم  رمالاب  هریاغملا  یلع  هرعاشالا  لالدتـسا  یف  ام  هاـنققح  اـمم  حدـقنا  دـق  و 
للخلا

وه يذـلا  یعاقیالا  یئاشنالا  بلطلا  وه  امنا  امهیف  نوکی  يذـلا  امهیف و  کلذـک  بلط  ـال  نیتروصلا  یف  هتقیقح  هدارا  ـال  اـمک  هناـف 
هیئاشنالا هدارالا  عم  هتریاغم  لالدتسالا  یف  انیبم  انیب و ال  نکی  مل  هداملا و  وا  هغیصلا  لولدم 

امم وه  امهتریاغم و  نع  فشاکلا  هغیـصلاب  أشنملا  بلطلا  هیقیقحلا و  هدارالا  نیب  كاکفنالا  الا  سیل  لیلدلا  هلفکتی  يذـلا  هلمجلاب  و 
یقیقحلا و بلطلا  نیب  كاکفنالا  هریاغملا و  هذه  ناکمل  الصا  داحتالا  يوعدب  رضی  هنکل ال  تفرع و  امک  هب  مازتلالا  نع  صیحم  ال 

یفخی امک ال  یئاشنالا 

******

: حرش * 

ثدحا املف  رودـقم  هتاذ و ال  هردـقلا  رـصبم و  هتاذ و ال  رـصبلا  عومـسم و  هتاذ و ال  عمـسلا  مولعم و  هتاذ و ال  ملعلا  انبر و  لج  زع و 
تلق : لاق رودقملا  یلع  هردقلا  رصبملا و  یلع  رـصبلا  عومـسملا و  یلع  عمـسلا  مولعملا و  یلع  هنم  ملعلا  عقو  مولعملا  ناک  ءایـشالا و 

نا لاقف  ؛ لاق املکتم  هّللا  لزی  ملف  تلقف  : لاق لعفلاب  هثدـحم  هفـص  هکرحلا  نا  کلذ  نع  هّللا  یلاـعت  لاـقف  : لاـق اـکرحتم  هّللا  لزی  ملف 
»ص 51» تاذلا تافص  باب  یفاکلا  لوصا  (» ملکتم لج و ال  زع و  هّللا  ناک  هیلزاب  تسیل  هثدحم  هفص  مالکلا 

دحتم هلحرم  هس  ره  رد  ءاشنا  اتقیقح و  اقادصم  اموهفم و  مه  اب  دنتـسه  دحتم  هدارا  بلط و  میتفگ  خلا  هانققح  امم  حدقنا  دـق  :و  هلوق
وا مینک و  یم  نایب  ار  هرعاشا  لیلد  لاح  دـنرگیدمه و  ریاغم  هدارا  بلط و  هک  دـنا  هتفگ  دـندومن و  تفلاخم  هرعاشا  نکل  دنتـسه و 

: هک تسنیا 

تسین یقیقح  هدارا  یلو  تسه  بلط  هروص  ود  رد  دنا  هتفگ  هرعاشا 

وا راک  رب  یقیقح  هدارا  ام  یلو  دـهد  ماجنا  ار  يراک  هک  یـصخشب  مینک  یم  رما  هک  یئاج  رد  ناـحتما  ینعی  راـبتخا  هروص  رد  یکی 
ناحتما ام  ضرغ  هکلب  میرادن 
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.تسوا

هک یلاحرد  يراک  ماجنا  هب  دـنک  یم  رما  یئالوم  الثم  ندروآ  رذـع  يارب  ینعی  تسا  للخ  زا  راذـتعا  هروص  رد  هکنیا  مود  هروص  و 
یم هرعاشا  هک  دـشاب  هتـشاد  رذـع  وا  بیدأت  رب  هک  شدـبع  زا  دنـشاب  هتـشاد  رذـع  هکنیا  رب  وا  ضرغ  طقف  درادـن و  راک  نآرب  هدارا 

یقیقح هدارا  یلو  تسه  یـسفن  مالک  هک  تسا  هدش  هتفگ  دراوم  نیا  رد  تسین و  هدارا  یلو  تسه  بلط  تروص  ود  نیا  رد  دنیوگ 
.تسین

رد نینچمه  تسین  مه  یقیقح  بلط  لاثم  ود  نیا  رد  هقیقح  تسین  هدارا  هک  يروط  نامه  هکنیا  باوج  خـلا  هدارا  اـمک ال  هناـف  : هلوق
هغیـص يانعم  لولدـم و  زا  دوش  یم  ادـیپ  هک  تسا  یعاقیا  یئاشنا  بلط  نامه  لاثم  ود  نیا  رد  تسه  هک  يزیچ  طقف  لاثم و  ود  نیا 
هدارا اب  یئاشنا  بلط  هک  دـنا  هدرکن  مه  رهاظ  تسا و  هدـشن  رهاظ  هریاـغم  رب  لالدتـسا  رد  بلط و  ظـفل  دوخ  زا  اـی  رما  هداـم  اـی  رما 

.دنشاب هتشاد  هریاغم  یئاشنا 

هیقیقح و هدارا  نیب  دزادنا  یم  یئادـج  كاکفنا و  هک  تسنیا  دراد  ربرد  هرعاشا  لیلد  هک  هچنآ  هکنآ  لصاح  خـلا و  هلمجلاب  :و  هلوق
هک میراچان  مه  ام  یئاشنا و  بلط  اب  یقیقح  هدارا  هریاغم  زا  تسا  فشاک  هک  رما  هغیـصب  دوش  یم  ادـیپ  بلط  نیا  هک  یئاـشنا  بلط 

یمن ررـض  هدارا  بلط و  هریاغم  رب  هرعاشا  لیلد  نیا  اما  رگیدمه  اب  دنراد  هریاغم  اه  نیا  هک  تشذگ  البق  ار و  فرح  نیا  مینک  لوبق 
هدارا ناـکم  هکنوچ  یئاـشنا  یقیقح و  دوجو  موهفم و  رد  مه  اـب  دنتـسه  دـحتم  هدارا  بلط و  میتـفگ  هک  اـم  داـحتا  ياوـعد  هب  دـنز 

.تسین یکی  دراد و  هریاغم  یئاشنا  بلط  اب  یقیقح 

ص:238

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 277 

http://www.ghaemiyeh.com


نم تفرع  اـم  داـحّتالا  ثیدـحب  دارملا  نوکی  ناـب  نیبـلا  یف  عازن  نکی  مل  نیفرطلا و  نیب  حلـصلا  عقی  نا  هاـنققح  اـمم  نکمی  ّهنإ  مث 
نم داری  ام  اریثک  وه  امک  بلطلا  نم  یئاشنالا  هینینثا  وه  هینینثالا  هریاغملاب و  دارملا  نوکی  ایئاشنا و  ایقیقح و  ادوجو  اـموهفم و  هینیعلا 

مهفاف ایظفل  عازنلا  عجریف  اهقالطا  نیح  اهنم  ابلاغ  دارملا  وه  امک  هدارالا  نم  یقیقحلا  هظفل و  قالطا 

******

: حرش * 

هیلدع هرعاشا و  نیفرط  نیب  میهدب  حلص  تسا  نکمم  هدارا  بلط و  ینعم  رد  میدومن  قیقحت  هک  هچنآ  زا  دعب  خلا  نکمی  ّهنإ  مث  : هلوق
بلط هک  دوب  نیا  یتخانش  هک  هچنآ  زا  داحتا  ثیدح  زا  دارم  میئوگب  هکنیا  هب  دشابن  نیب  رد  یعازن  الصا  هک  مینک  يراک  هلزتعم و  و 

رد هدارا  بلط و  ندوب  ینعم  ود  هریاغم و  زا  دارم  دروم و  هس  نیا  رد  دنتسه  دحتم  یئاشنا  دوجو  یقیقح و  دوجو  یموهفم و  هدارا  و 
قالطا زا  مه  وا  هک  یقیقح  هدارا  اب  تشذگ  هکنآ  امک  دوش  یم  ادیپ  بلط  ظفل  روهظ  ظفل و  قالطا  زا  هک  یئاشنا  بلط  هک  تسنیا 

.مهفاف یظفل  عازنب  دوش  یم  عوجر  سپ  ار  بلطم  نیا  میراد  لوبق  مه  ام  هک  دنراد  هریاغم  دوش  یم  ادیپ  هدارا  ظفل  روهظ  و 

اهنآ داحتا  مدع  هدارا و  بلط و  يانعم  ندوب  فلتخم  رد 

بلط لثم  تسا  یجراخ  لمع  نآ  موهفم  بلط و  يانعم  نیابتم و  ياـنعم  ود  اـب  دنـشاب  یم  یظفل  ود  هدارا  بلط و  هک  دـنامن  یفخم 
شراکبلط لابند  دنک و  شدرگ  هک  دنیوگ  یم  ار  یسک  دنا  هدرب  ار  وا  لام  هک  یسک  بلط  ددرگب و  بآ  لابند  هک  یـسک  ینعی  ءام 

ریغ و زا  بلط  ای  دـشاب  ناسنا  دوخ  یعـس  یـصخش و  بلط  هکنآ  هچ  تسا  ینعم  نیمهب  هدـش  مگ  هلاـض و  بلط  نینچمه  ددرگب و 
تـسا لعف  تفـص  تسا و  بلط  يانعم  هک  تسا  هیجراخ  لاعفا  تفـص  امامت  میدومن  رکذ  هک  یتاهج  نیا  دنک و  بلط  ار  ریغ  یعس 

لوا شتامدـقم  اب  دـکؤم  قوشب  وا  هب  تسا  هدـش  ریبعت  هک  يا  هدارا  امهنیب و  قرف  مک  تسا و  هیناسفن  تافـص  زا  هک  هدارا  فـالخب 
یم یجراخ  ءیـش  ود  لاکـشا  الب  لولعم  تلع و  دنـشاب و  یم  لولعم  تلع و  بلط  هدارا و  تسا و  بلط  نآ  زا  دعب  دوش و  یم  ادیپ 

دنشاب

دنراد داحتا  هدارا  بلط و  دومرف  هک  فنصم  مالک  هک  دش  مولعم  اجنیا  زا  و 
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سفنلاـب همئاـق  يرخا  هفـص  سیل  هنا  هروهـشملا و  تافـصلا  ریغ  یفن  نم  هلزتـعملا  باحـصالا و  ضرغ  سیل  هنا  یفخی  ـال  : مهو عفد 
: مالکلل تالولدم  هروهشملا  تافصلا  هذه  نا  هرعاشالا  هب  لوقی  امک  یظفللا  مالکلل  الولدم  ایسفن  امالک  تناک 

.هلزتعملا باحصالا و  دنع  هیلع  الولدم  نوکی  اذ  امف  تلق  نا 

بتاک وا  عون  ناسنالاک  جراخ  وا  نهذ  نم  رمالا  سفن  یف  اهیفن  وا  اهیفرط  نیب  هبسنلا  توبث  یلع  هلاد  یهف  هیربخلا  لمجلا  اما  تلق 

هدجوم اندئاوف  ضعب  یف  هانققح  ام  یلع  یهف  هیئاشنالا  غیصلا  اما  و 

******

: حرش * 

تهجب مینکب  ءاشنا  ار  نآ  تسین  نکمم  ار  هدارا  هکنوچ  تسین  نکمم  تسین و  حیحـص  لاح  هس  ره  رد  اـجراخ  ءاـشنا و  اـموهفم و 
امک ال ءاشناب  هن  تساهنآ  هصاخ  بابـساب  اهنآ  داجیا  دـیآ  یم  هکنآ  اـمک  یجراـخ  تادوجوم  تسا و  هیجراـخ  روما  زا  هدارا  هکنآ 

.یفخی

هک دندش  نیاب  لئاق  دنا و  هدومن  هروهـشم  ریغ  تافـص  یفن  هک  هلزتعم  باحـصا و  ضرغ  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم  خـلا  مهو  عفد  : هلوق
تفـص تافـص  نیا  زا  ریغ  تسا و  ناسنا  هروهـشم  تافـص  زا  اه  نیا  ریغ  هدارا و  یجرت و  ینمت و  ملع و  زا  دراد  ناسنا  هک  یتافص 

هرعاشا هکنآ  امک  دشاب  یظفل  مالک  يانعم  لولدم و  میمانب و  یـسفن  مالک  ار  نآ  دشاب و  سفنب  مئاق  تفـص  نآ  هک  میرادن  يرگید 
هلزتعم باحـصا و  یلو  دنـشاب  یم  یظفل  مالک  یناعم  تالولدم و  هروهـشم  تافـص  نیا  دنیوگ  یم  دندوب و  لئاق  یـسفن  مالک  نیاب 
تافص نیا  دومن و  میهاوخ  رکذ  هک  تسا  يرگید  یناعم  هیربخ  ای  هیئاشنا  مالک  یناعم  مالک و  تالولدم  دنیوگ  یم  دنتسه و  رکنم 

.دنتسین هروهشم 

رگا تشذگ  هکنآ  امک  ینمت  یجرت و  هدارا و  لثم  هروهشم  تافـص  امـش  هتفگ  رب  انب  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  رگا  خلا  تلق  نا  : هلوق
تسیچ هیئاشنا  هیربخ و  مالک  یناعم  سپ  هلزتعم  باحصا و  دزن  دنشابن  هیئاشنا  ای  هیربخ  لمج  یناعم  اه  نیا 
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رمالا سفن  یف  اهیناعمل 

******

: حرش * 

یفن ای  دـشاب  لومحم  عوضوم و  هک  شفرط  ود  نیب  تسا  تبـسن  توبث  نآ  يانعم  سپ  هیربخ  لمج  اما  هکنآ  باوج  خـلا  تلق  : هلوق
رما سفن  رد  هک  یتبسن  نآ  هیبلس و  ای  دشاب  هیتوبث  تبسن  هچ  دشاب  یم  شنیفرط  نیب  تبسن  رب  لاد  عقاو و  رما و  سفن  رد  تبـسن  نآ 

هن تسا  ینهذ  اهنآ  دوجو  تسا و  سمخ  تایلک  زا  یکی  عون  هک  عون  ناـسنالا  لـثم  تسین  یجراـخ  تسا و  نهذ  رد  اـی  دـشاب  یم 
.ناسنا یجراخ  فاصوا  ریاس  لثم  دراد  یجراخ  دوجو  تباتک  هک  بتاک  ناسنالا  لثم  تسا  یجراخ  رما  سفن  نآ  ای  یجراخ 

هیجراخ تادوجوم  یجراخ و  دوجوم  ینهذ و  دوجوم  دنتسه  مسق  ود  رب  تادوجوم  هک  دنامن  یفخم  خلا  هیئاشنالا  غیصلا  اما  :و  هلوق
ظفلب ءاشناب و  تسین  نکمم  اـهنآ  دوجو  هیجراـخ  هیقیقح  تادوجوم  اـما  يراـبتعا  دوجوم  یقیقح و  دوجوم  دنتـسه  مسق  ود  رب  مه 
هروص مسج و  سفن و  لقع و  لثم  رهاوج  عست  ضارعا  سمخ و  رهاوج  لثم  تسا  هیجراخ  بابساب  اهنآ  دوجو  هکلب  دنوشب  دوجوم 
هکلب تسین  نکمم  ءاشنا  ظفلب و  اـهنآ  ندـش  دوجوم  دـنراد و  یجراـخ  دوجو  اـه  نیا  هک  هریغ  ناولا و  لـثم  عست  ضارعا  هداـم و  و 

.تسا هیجراخ  بابساب  اهنآ  دوجو 

تامدـقم هیجراخ و  بابـسا  هکلب  دوش  یمن  ادـیپ  ظفل  درجمب  هریغ  باتک و  ای  نان  بآ و  میتساوخ  بآ  ای  میتساوخ  نان  ام  رگا  الثم 
تـسا نکمم  اهنآ  هیرابتعا  روما  زا  هیقیقح  هیجراخ  تادوجوم  ریغ  اما  اجراخ  دوش  یم  دوجوم  اـهنآ  هطـساو  هب  هک  دـنراد  هیجراـخ 

کی اهنیاب  ءاشنا  هطـساو  هب  یلو  دنـشاب  یم  هیقیقح  هیجراخ و  روما  اه  نیا  هک  تیرتشا  تعب و  ظفل  الثم  ظفلب  ءاشناب و  دوشب  داـجیا 
.دوش یم  ادیپ  یئالقع  يرابتعا  رما 
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هک اه  نیا  لثم  هیئالقع  هیعرـش و  ماکحا  ریاس  همرح و  بوجو و  تیجوز و  نینچمه  دـنمان و  یم  تیکلم  ار  نآ  هک  ظـفل  ود  نیا  زا 
اهنآ رب  مه  يراثآ  دنناد و  یم  ربتعم  ار  اهنآ  ءالقع  هک  دنراد  يرابتعا  دوجو  اهنآ  هکلب  دـنرادن  یقیقح  یجراخ  دوجو  میدومن  رکذ 

.دشاب یم  نمب  قلعتم  نآلا  البق و  هدوب  امشب  قلعتم  الثم  باتک  تیکلم  میتفگ  هک  تیرتشا  تعب و  الثم  ینعی  دوش  یم  بترتم 

الثم دوشب  داجیا  شرابتعا  أشنم  زا  رگا  هیرابتعا  روما  نیا  ینعی  « أـشنم اذـه  نوکی  اـمبر  » دـیامرف یم  فنـصم  هک  تسا  ینعم  نیمه  و 
بترتم اهنآ  رب  هیفرع  ای  هیعرـش  ماکحا  يرابتعا  رما  نیا  سکره  زا  هن  دوشب  داجیا  نآ  طئارـش  زا  هریغ  غلاب و  لقاع  صخـش  زا  هغیص 

.هریغ تیجوز و  تیکلم و  لثم  میدز  هک  ییاهلثم  لثم  تسا  هیرایتخا  دراوم  ضعب  اهنآ  بابسا  هیرابتعا  روما  نیا  دوش و  یم 

دنوش کلام  وا  ثراو  هک  دوش  یم  ببـس  تیم  توم  الثم  دوش  یم  داجیا  راـیتخا  ـالب  دـنراد و  هیراـیتخا  ریغ  بابـسا  دراوم  ضعب  و 
نیا دوش و  یم  نامـض  بجوم  مدرم  لام  فلت  نینچمه  تسا و  هدوبن  ثروم  ثراو و  رایتخاب  اهنآ  ندـش  کلام  یلو  ار  تیم  لاوما 
هکنآ لثم  رایتخا  هدارا و  نودـب  ریغ  لام  فالتا  لثم  دوش  یم  داجیا  رایتخا  نودـب  دراوم  ضعب  هک  تسا  يرابتعا  رما  نامـض  موهفم 
دوجو اه  نیا  ریغ  تیرتشا و  تعب و  لـثم  اـهنآ  بابـسا  لاکـشا  ـالب  هیراـبتعا  روما  نیا  دومن و  فلت  ار  ریغ  لاـم  راـیتخا  ـالب  اوهس و 

مالعا نیب  تسا  فالخ  لحم  هن  ای  دنراد  یجراخ  دوجو  مه  هیرابتعا  روما  نیا  دوخ  ایآ  دنراد و  یقیقح  یجراخ 

أشنم هن  تسیرابتعا  اهنآ  ءاشنا  هک  دنوش  یم  دوجوم  ءاعدا  یلو  دنشاب  یم  هیقیقح  روما  مه  اه  نیا  هکنیا  هب  دنلئاق  مالعا  زا  یـضعب  و 
لاکشا زاب  مه  تهج  نیا  اهنآ و 
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راثآ افرع  وا  اعرـش  هیلع  بترتم  رابتعا  عازتنال  أشنم  اذـه  نوکی  امبر  دوجولا و  نم  وحن  اذـه  اهب و  اهققحت  اهیناعم و  توبث  دـصق  يا 
.تاعاقیالا دوقعلا و  غیص  یف  لاحلا  وه  امک 

******

: حرش * 

راثآ دیز  يارب  تیکلم  داجیا  زا  دعب  الثم  دوش - یم  بترتم  اهنآ  رب  هیقیقح  راثآ  هیرابتعا  روما  دوجو  زا  دـعب  هک  تسیقافتا  درادـن و 
تیلح نینچمه  تیکلم و  رب  دوش  یم  بترتم  هک  هیجراخ  تافرـصت  ریاـس  برـش و  لـکا و  لـثم  دوش  یم  بترتم  تیکلم  رب  هیقیقح 

.هریغ تیجوز و  رب  دوش  یم  بترتم  یطو 

نآ هدام  هک  اربخ  ای  ائاشنا  تعب  ظفل  ریظن  تسا  ینعم  داجیا  نآ  هک  تسا  یکی  ربخ  ءاشنا و  يانعم  خـلا  اهیناعم  توبث  دـصق  يا  : هلوق
هدام داجیا  وحن  رب  ربخ و  رد  هیاکحلا  وحن  یلع  ملکتمب  تسا  هدام  تبـسن  رب  لاد  نآ  تئیه  تسا و  طرـشب  تعیبط ال  ياـنعم  رب  لاد 

نوئـش زا  اه  نیا  هک  تشذـگ  هک  فرح  مسا و  باب  رد  تسا  تیلالقتـسا  تیلآ و  دـصق  ریظن  ربخ  ای  ءاـشنا  دـصق  ءاـشنا و  رد  تسا 
تسا لامعتسا  طئارش  زا  هکلب  هیف  لمعتسم  هن  ینعم و  هن  تسا  لامعتسا 

هیئاشنا غیـص  تبـسن و  توبث  مدع  ای  لومحم  عوضوم و  نیب  تسا  تبـسن  توبث  رب  لاد  هیربخ  هلمج  هک  تسنآ  دنراد  هک  یقرف  یلو 
هیئاشنا غیـص  ینعی  رما  سفن  رد  ار  یناعم  دننک  یم  داجیا  هیئاشنا  غیـص  وا  هرابرد  هدـئاوف  ضعب  رد  میدومن  قیقحت  ام  هک  هچنآ  رب  انب 
یعاود هک  دـشاب  ناسنا  یعاد  هک  هچنآ  رب  اـنب  عقاو  رد  ار  یناـعم  نآ  ندرک  ادـیپ  ققحت  ار و  یناـعم  توبث  دـننک  یم  اـهنآ  هب  دـصق 

هن تسا  فلتخم  یعاود  یلو  دوش  یم  یئاشنا  يانعم  رد  لامعتـسا  بلط  ظفل  ای  نآ  هداـم  اـی  رما  هغیـص  ـالثم  نیارباـنب  تسا  فلتخم 
.یلاعت هللاءاش  نا  رما  ياه  هغیص  رد  دیآ  یم  تشذگ و  هکنآ  امک  هغیص  يانعم 
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اما هقیقح  تافـصلا  هذـه  توبث  یلع  هیمازتلالا  هلالدـلاب  ینمتلا  یجرتلا و  ماهفتـسالا و  بلطلا و  هغیـص  لثم  هلالد  یف  هقیاضم  معن ال 
اهعضو لجال 

******

: حرش * 

دوقع غیـص  لثم  تشذگ  هکنآ  امک  دوش  یم  بترتم  اهنآ  يارب  يراثآ  افرع  ای  اعرـش  ار  هیرابتعا  روما  نیا  هک  دوش  یم  تاقوا  ضعب 
هریغ و قالط و  قتع و  لثم  دـهاوخ  یم  فرط  کـی  هک  تاـعاقیا  ياـه  هغیـص  حاـکن و  دـقع  عیب و  لـثم  دـهاوخ  یم  فرط  ود  هک 

اهنآ رب  يراثآ  هیرابتعا  روما  نیا  تیجوز و  تیکلم و  لثم  دوش  یم  داـجیا  اـه  نیا  زا  يراـبتعا  رما  کـی  هک  یهاون  رماوا و  نینچمه 
دنکب ادیپ  ققحت  شطئارش  اب  رگا  افرع  ای  اعرش  دوش  یم  بترتم 

هب اه  نیا  دنـشاب  یم  هیناسفن  تافـص  زا  هک  ینمت  یجرت و  ماهفتـسا و  بلط و  هغیـص  هکنیا  رد  ام  میرادـن  هقیاضم  هلب  خـلا  معن  : هلوق
.میتفگ هک  تسا  ینعم  داجیا  نامه  اه  نیا  یقباطم  تلالد  اما  دنتسه و  هیقیقح  هیناسفن  تافص  نیا  رب  لاد  هیمازتلا  تلالد 

اهنآ رد  قح  هیئاشنا و  یناعم  رد  قیقحت 

تشذگ فرح  مسا و  باب  رد  هک  یئانعم  نآ  اب  رابخا  ءاشنا و  يانعم  دراد  تافانم  اهعضو  لجال  رهاظ  خلا  اهعـضو  لجال  اما  :و  هلوق
تهجب ای  هیناسفن  تافص  نیا  رب  ندرک  تلالد  نیا  هکنآ  لصاح  تسا و  یلبق  يانعم  نامه  دوش  یم  مولعم  اجنیا  مالک  نئارق  اب  یلو 

یناعم نیا  رب  دراد  فارصنا  تسا و  ماع  اهنآ  عضو  هکنیا  ای  دشاب و  تافـص  نیا  توبث  ام  یعاد  رگا  یناعم  نیا  يارب  تساهنآ  عضو 
تقیقح مه  هریغ  روش و  ياهبآ  رد  هک  یلاح  رد  دراد  نیریـش  بآ  رد  فارـصنا  قالطا  لاح  رد  هک  بآ  ظفل  لثم  قـالطا  لاـح  رد 

.تسین زاجم  تسا و 

ای عضوب و  ای  دنتسه  هیناسفن  تافص  رب  لاد  ندوب  هنیرق  نودب  اه و  نیا  ندوب  قلطم  هریغ  ای  ماهفتسا  بلط و  ياه  هغیص  نیاربانب  سپ 
فارصنا هک  قالطا  هب 
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اهقالطا فارصنا  وا  تافصلا  هذه  توبث  هیلا  یعادلا  تناک  اذا  امیف  اهعاقیال 

******

: حرش * 

هکنآ امک  تسین  حیحص  اهنآ  يارب  تسا  هدومرف  فنصم  هک  رابخا  ءاشنا و  يانعم  هکنیا  رب  دنامن  یفخم  یناعم  نآ  رد  دنشاب  هتـشاد 
تسین ظفلب  ینعم  داجیا  ءاشنا  يانعم  هک  تسنآ  قح  تسین و  هدافتسا  هدئاف و  نودب  ایناث  نآ  نایب  میدومن و  رکذ  ام  یلبق  بلاطم  رد 

نیا ظفل  هطـساو  هب  هک  اه  نیا  ریغ  بآ و  نان و  ردـم و  رجح و  لثم  ینیوکت  دنـشاب و  یم  یقیقح  ای  هیجراخ  تادوجوم  هکنآ  يارب 
دنوش یم  دوجوم  اهنآ  هطساو  هب  هک  دنراد  یتامدقم  هیجراخ و  بابسا  هکلب  دنوش  یمن  دوجوم  اه 

لثم يرابتعا  دوجوم  اما  دوشب و  اهنآ  داجیا  يارب  زا  ببـس  هیهلا  هینیوکت  هدارا  تسا  نکمم  هلب  تسین  اهنآ  داجیا  يارب  تلع  ظـفل  و 
درک هدارا  رگا  هک  تسا  ملکتم  هدارا  هب  تسا و  ربتعم  رظنب  اهنآ  دوجو  اه  نیا  لاثما  همرح و  بوجو و  تیقر و  تیجوز و  تیکلم و 
نهذ رد  هک  یناـعم  نیا  هلب  تسین  اـهنآ  داـجیا  يارب  تلع  ظـفل  دـنوش و  یم  دوجوم  اـه  نیا  شدوـخ  نهذ  رد  شدوـخ و  سفن  رد 

هک تسا  ظفل  ای  یناسفن  ياـنعم  نآ  رهظم  دـنهاوخ  یم  يرهظم  درادـن و  اـهنآ  زا  ربخ  بطاـخم  ار  اـهنآ  هدومن  هدارا  تسا و  ملکتم 
تباتک و هب  ول  دنـشاب و  یم  یناعم  نآ  رهظم  ظافلا  دوش و  یم  نایب  ظاـفلا  هطـساو  هب  بطاـخم  ملکتم و  نیب  هیجراـخ  بلاـطم  رثکا 

اه نیا  ریغ  هراشا و 

حبق نسح و  ابلاغ  دنتـسه  یناعم  رهظم  نوچ  دنـشاب و  یم  یناعم  رهظم  ظافلا  یلو  دوشب  راهظا  دوشب و  نایب  یناـعم  نآ  تسا  نکمم 
هطـساو هب  یناعم  دشاب و  یم  ینعم  دجوم  هیئاشنا  ظافلا  هک  فنـصم  دـنلئاق و  روهـشم  هک  هچنآ  سپ  عبتلاب  دـنک  یم  تیارـس  یناعم 

ظافلا
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ماهفتـسالا و بلطلا و  مایق  لـجال  اهتغیـصب  اـمهریغ  وا  ماهفتـسالا  وا  بلطلا  ءاـشنا  ناـک  هنیرق  كاـنه  نکت  مل  ولف  هروصلا  هذـه  یلا 
.اقالطا وا  اعضو  سفنلاب  امهریغ 

******

: حرش * 

تسا كردم  نودب  درادن و  یلصا  بلطم  نیا  دنوش  یم  ادیپ 

نآ رد  قح  هیربخ و  هلمج  يانعم  رد  قیقحت 

مه هیربخ  هلمج  زا  ینعم  داجیا  دیاب  تسا و  مسق  نیمهب  مه  هیربخ  هلمج  دوشب  وا  هطساو  هب  ینعم  داجیا  ءاشنا  هغیـص  دشاب  انب  رگا  و 
دـیز و ظفل  لثم  دـنیوگ  یمن  تادرفم  هیربخ و  هلمج  رد  هکنآ  لاـح  دوشب و  ینعم  داـجیا  دـیاب  روط  نیمه  مه  تادرفم  هکلب  دوشب 

.دوش یم  ینعم  داجیا  هک  دنیوگ  یمن  تادرفم  هیربخ و  هلمج  رد  روهشم  لاکشا  الب  هریغ و  ورمع و  مئاق و 

دنیامن یمن  بترتم  اهنآ  رب  يراثآ  دننک و  یمن  اهنآ  رب  يرابتعا  القع  ظفل  نودـب  رهظم و  نودـب  هیرابتعا  یناعم  نیا  هکنآ  لصاح  و 
امک القع  دزن  درادن  يرابتعا  ملکتم  دنکن  ار  یناعم  نیا  دصق  هک  اجنآ  لثم  ینعم  نودـب  ظفل  دـشاب  یظفل  رهظم  اب  یناعم  دـیاب  هکلب 

رب میراد  هریغ  تالماعم و  باب  رد  هک  هیعرـش  تاءاضما  ـالقع و  دزن  درادـن  يراـبتعا  رهظم  نودـب  ظـفل و  نودـب  ینعم  درجم  هکنآ 
امک یناعم  نودـب  ظفل  هن  ظفل و  نودـب  اهنت  یناعم  هن  تسا  ظافلا  اب  یناعم  دـننک  یم  بترتم  یناعم  رب  يراثآ  هک  هیئالقع  تاءاضما 

.یفخی ال 

دـصق هیاکح و  دصق  رب  دننک  یم  تلالد  هیربخ  لمج  يانعم  هک  تسنآ  حیحـص  هیربخ  لمج  اما  تشذـگ  هیئاشنا  هلمج  يانعم  نایب 
طقف هکلب  عقاولا  یف  هبـسن  یفن  ای  عقاولا  یف  هبـسن  توبث  رب  تسا  هدـشن  عضو  هیربخ  لمج  عقاو و  رد  یئیـش  یفن  اـی  توبث  زا  راـبخا 

دوش یم  تباث  لیلد  ودب  بلطم  نیا  دناسر و  یم  ار  ءیش  نآ  هیاکح  دصق 

مدـع ای  یجراخ  هبـسن  توبث  رب  لاد  هیجراـخ  نئارق  زا  رظن  عطق  ربخم و  لاـح  زا  رظن  عطق  اـب  هسفنب و  هیربخ  لـمج  هکنآ  لوا  لـیلد 
انظ ول  یجراخ و  هبسن  توبث 
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لامعتـسا ار  یظفل  رگا  هکنوچ  دنوش  یمن  ینعم  نآ  زا  ادج  دنا  هدش  عضو  هک  یئانعم  ره  رب  ظافلا  عضو  نوناق  رب  انب  هکنیا  اب  تسین 
.تسا هدئاف  نودب  عضو  دوبن  شدوخ  هل  عوضوم  رب  لاد  یلو  میدومن 

هدئاف یب  وا  هل  عوضوم  رب  بآ  ظفل  عضو  نیا  داد  يرگید  يانعم  کی  هکلب  دادـن  ار  بآ  ینعم  بآ  ظفل  یلو  روایب  بآ  میتفگ  الثم 
زا تسین  فشاک  تسین و  عقاو  رد  تبسن  ققحت  رب  لاد  هسفنب  ینعی  یه  یه  امب  هیربخ  هلمج  ام  میدرک  ضرف  هک  یتقو  تسا و  هدوب 

هدـئاف یب  تسا و  وغل  عضو  نیا  هکلب  تسیچ  هیربخ  هلمج  نیا  هل  عوضوم  ینعم و  سپ  تسین  عقاو  رب  لاد  مه  اـنظ  یتح  الـصا  عقاو 
روصت ای  ءیـش  توبث  روصت  بجوم  قالطا  عقوم  هچرگا  هیربخ  لمج  نیا  یعـضو و  نینچ  دوش  یمن  رداص  میکح  عضاو  زا  تسا و 

.دشاب یم  عقاو  رد  ءیش  یفن 

مالک هکلب  هرورـضلاب  هیقیدـصت  هلمج  يارب  لولدـم  ینعم و  دـشاب  یمن  روصت  هکنوچ  تسین  هیربخ  لمج  لولدـم  ینعم و  نیا  یلو 
یناعم زا  ریغ  دوش  یم  هدـیمهف  هیربخ  لـمج  زا  هک  یناـعم  نیا  وا و  رب  توکـس  دـشاب  حیحـص  هک  تسا  يا  هماـت  هدـئاف  نآ  ياـنعم 

هیروصت هن  تسا  هیقیدصت  يانعم  وا  يانعم  هیربخ  هلمج  هکنآ  لاح  تسین و  نیا  زا  شیب  هیروصت 

عقوم رد  دنک  ینعم  نیا  زا  فلخت  دناوت  یمن  ظفل  نیا  دـیوگ  یم  عضو  نوناق  دـش  عضو  هک  یئانعم  ره  رب  یظفل  ره  هکنیا  لصاح  و 
یم نهذ  رد  لاکـشا  الب  دـشاب  هیروصت  يانعم  هک  اهنآ  هدرفم  یناعم  نان  بآ و  رکب و  ورمع و  دـیز و  لـثم  تادرفم  ریظن  لامعتـسا 
لاد تسیاب  یم  هنیآره  یجراخ  هبسن  رب  ندرک  تلالد  يارب  ندوب  هدش  عضو  هیربخ  لمج  رگا  سپ  دوش  یمن  ظفل  زا  کفنم  دیآ و 

هلاحم دشاب ال  ینعم  نآرب 
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مه وا  رب  عضو  سپ  تسین  هیجراـخ  هبـسن  رب  لاد  هیربخ  هلمج  نوچ  تشذـگ و  هک  هدرفم  یناـعم  لـثم  دوشن  ینعم  نآ  زا  کـفنم  و 
تشذگ هک  تسا  عقاو  زا  تیاکح  دصق  نامه  نآ  عضو  هکلب  درادن 

يانعم یناسفن و  مازتلا  دهعت و  زا  تسا  ترابع  عضو  هک  تسنیا  نآ  باب  رد  میدومن  رایتخا  ام  هک  هچنآ  رب  انب  عضو  هکنیا  مود  لیلد 
دنک و یم  لامعتـسا  ینعم  نآ  يارب  صوصخم  ظفل  دنامهفب  ار  یئانعم  تساوخ  هک  یتقو  یتغل  ره  زا  یملکتم  ره  هک  تسنیا  دـهعت 
دهعت و هک  دش  نیا  دـهعت  سپ  عضو  نوناق  رب  انب  ار  ینعم  نآ  هدومن  هدارا  ملکتم  هک  تسنیا  رب  لاد  تسا و  ینعم  مهفم  وا  ظفل  نیا 

ناسنا دنک  مازتلا 

يرایتخا لعفب  قلعتم  مازتلا  دـهعت و  هک  تسا  تاحـضاو  زا  ار و  نآ  منک  یم  لامعتـسا  مسا  نالفب  متـساوخ  ار  ءیـش  نالف  رگا  الثم 
سفن ای  تبـسن  ندش  تباث  هکنوچ  تسا و  روبجم  هکنوچ  دهدب  دناوت  یمن  يرایتخا  يدـهعت  دـشاب  روبجم  رگا  ناسنا  ینعی  دنتـسه 

یفن ای  تبـسن  توبثب  قلعتم  مازتلا  دـهعت و  سپ  تسین  ام  تسدـب  عقاو  رما  دـش  تباـث  ینعی  تساـم  راـیتخا  زا  جراـخ  عقاو  رد  ءیش 
تسا هدشن  عضو  ینعی  دشاب  یم  عقاو  رد  تبسن 

ره هک  دهدب  دهعت  یسک  هکنآ  ریظن  درادن  اهنآ  رب  عضو  تهج  نیا  زا  تسین  ام  يرایتخا  عقاو  هکنوچ  عقاو  تابثا  يارب  هیربخ  هلمج 
عقاو اـب  ملع  ندوب  قباـطم  هکنآ  لاـح  دوش و  یمن  عقاو  نآ  رد  یفـالخ  تسا و  عـقاو  قباـطم  نم  ملع  ماـمت  منک  یم  ادـیپ  نم  یملع 

دـصق نآب  مازتلا  دـهعت و  دریگب  قلعت  تسا  نکمم  هک  هچنآ  دـناد و  یمن  ار  عقاو  فالخ  ملع  نیح  رد  ول  تسین و  صخـش  يرایتخا 
نآرب عضو  هیربخ  هلمج  دناوت  یم  تسا و  يرایتخا  رما  تیاکح  دصق  هکنوچ  تسا  رابخا  رد  تیاکح 
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رد تسا  یناسفن  رما  راهظا  زاربا و  هیربخ و  لمج  رد  تسا  تیاکح  دـصق  راهظا  زاربا و  تسا  ملکتم  رایتخاب  هک  ار  هچنآ  سپ  دوشب 
تسا ملکتم  يرایتخا  رما  ود  ره  نیا  ءاشنا و 

تیاکح دـصق  ملکتم  ضرغ  هک  دـنک  یم  تلـالد  عضاو  دـهعت  ياـضتقم  هب  هیربخ  هلمج  نیا  دـهد  یم  ار  يربخ  ملکتم  هک  یعقوم 
هراشا و لثم  رگید  ياه  هارب  هک  ینعم  نیاب  تیاـکح  يارب  قادـصم  دـشاب  یم  هسفنب  هلمج  ياـنعم  نیا  تسا و  هلمج  ياـنعم  ناـمه 

دـصق هدارا  ملکتم  رگا  یتح  دوش  یمن  هلمج  زا  کـفنم  هلمج  ینعم  نیا  دـنکب و  عقاو  زا  تیاـکح  دـصق  دـناوت  یم  هریغ  تباـتک و 
.دشاب هتشادن  مه  تیاکح 

هب هکنوچ  هدوـمن  مازتـلا  دـهعت و  یـضتقم  فـالخ  ملکتم  هک  تسنیا  رما  هیاـهن  دـنکن  نآ  فـالخرب  هنیرق  بصن  هک  یئاـج  رد  هتبلا 
یلو هدومن  ءالقع  ءانب  فالخ  هدرواین  مه  هنیرق  هدوب و  دصق  نودب  نوچ  یلو  دشاب  هتـشاد  هیاکح  دـصق  هک  تسنیا  دـهعت  ياضتقم 

هب ینعم  نآرب  تسا  تجح  ملکتم  مالک  روهظ  نیا  دراد و  رب - رد  ار  ینعم  نآ  ملکتم  مالک  زاب  ملکتم  هتـشادن  دـصق  هک  لاح  نیااب 
دهعت مازتلا و  ههج  زا  القع  ءانب  هطساو 

ای داشرا  ملاـع  دـیز  زا  وا  دارم  هکنیا  رب  دروآ  هنیرق  ـالثم  دوش  یم  ضوع  نیا  تلـالد  شمـالک  فـالخرب  دومن  هنیرق  بصن  رگا  هلب 
يانعم رب  تلالد  رگید  ملاع  دیز  هتفگ  دنزب و  هتـساوخ  یم  لثم  مالک  رد  ای  هدوب  هلمج  دادـعت  ماقم  رد  ای  لزه  ای  ءازهتـسا  ای  هیرخس 

هلمج هکنیا  رگید  هیاـکح و  دـصق  ریغ  هدوب  يرگید  ياـنعم  داـجیا  ملکتم  ضرغ  هک  دـناسر  یم  هکلب  درادـن  ار  عقاو  هیاـکح  دـصق 
قدصب و فصتم  هک  ار  هچنآ  دنتفگ و  یم  فنصم  روهشم و  هکنیا  امک  تسین  بذک  قدصب و  فصتم  هیربخ 
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ای دـشاب  قداص  هلمج  يانعم  نیا  هکنآ  ءاوس  تسا  دوجوم  لاح  ود  ره  رد  هیاکح  دـصق  تسا و  هلمج  لولدـم  ینعم و  تسا  بذـک 
بذاک

مه اعقاو  ایآ  اما  تسا  دیز  يارب  تلادع  توبث  زا  هیاکح  دصق  ماقم  رد  ملکتم  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  لداع  دـیز  میتفگ  رگا  الثم 
رد هیئاشنا  لمج  نیب  هیربخ و  لمج  نیب  تسین  قرف  هک  دوش  یم  رهاـظ  اـجنیا  زا  تسا و  يرگید  فرح  نیا  هن  اـی  تسا  لداـع  دـیز 

هیعضو تلالد 

هلمج نینچمه  یناسفن  روما  زا  تسا  يرما  زاربا  نآ  يانعم  هکلب  دوش  یمن  بذـک  قدـصب و  فصتم  هیئاشنا  هلمج  هک  نانچمه  سپ 
ای قدصب و  فصتم  هک  هچنآ  ایفن و  ای  اتابثا  تسا  عقاو  زا  تیاکح  دصق  زربم  هکلب  دوش  یمن  بذـک  قدـصب و  فصتم  مهنآ  هیربخ 

تلاح ود  رد  تسا و  بذاک  دش  فلاخم  رگا  تسا و  قداص  دش  عقاو  قباطم  رگا  هک  تسا  ینعم  تیاکح و  دصق  نآ  تسا  بذـک 
.تسا دوجوم  هیربخ  هلمج  يانعم  بذک  قدص و 

لامتحا هلمج  ياـنعم  اـتقیقح  دـشاب و  یم  ازاـجم  دوش  یم  بذـک  قدـصب و  فصتم  میتفگ  ار  هلمج  رگا  هک  دـش  مولعم  اـجنیا  زا  و 
لماش ام  يایاضق  هکنوچ  تسا  اه  نیا  زا  معا  هکلب  دـشاب  یمن  یجراخ  ای  ینهذ  دوجو  رمـالا  سفن  زا  دارم  دراد و  بذـک  قدـص و 
رهاوج هک  تسا  یجراخ  دوجو  هن  اهنآ  دوجو  رابتعا  هک  تسا  تالومحم  نیا  دـشاب و  یم  هیرابتعا  روما  عنتمم و  نکمم و  بجاو و 

هک تیجوز  رب  تیکلم  ریظن  دـنناد  یم  ربـتعم  ار  اـهنآ  ءـالقع  هک  تسا  يا  هیراـبتعا  روـما  هـکلب  ینهذ  دوـجو  هـن  دـشاب و  ضارعا  و 
تشذگ

دش مولعم  هیربخ  هیئاشنا و  هلمج  يانعم  رد  میدومن  نایب  ام  هک  ار  هچنآ  زا  و 
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یعاود هطـساو  هب  ود و  ره  دـشاب  ینعم  کی  هکنآ  هن  مه  اـب  دـنراد  تواـفت  دنـشاب و  یم  زیچ  ود  هیئاـشنا  هیربخ و  هلمج  ياـنعم  هک 
يانعم هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  هک  یئاهاج  زا  اهنآ و  یناعم  دنتسه  فلتخم  مه  اب  هکلب  درک  نایب  فنـصم  هکنآ  امک  دنوش  فلتخم 

مینک لامعتسا  هیربخ  هیلعف  هلمج  ياج  رد  ار  هیربخ  هیمسا  هلمج  تسین  حیحص  تسا  هیئاشنا  ریغ  هیربخ  هلمج 

نیا هتالـص  دـیعی  دـیامرف  یم  ماما  تسا  هدروآ  اجب  ار  زامن  یفانم  دوخ  زامن  رد  یـصخش  هک  تسا  هدیـسر  تایاور  یـضعب  رد  الثم 
ياج ار  هیربخ  هیمـسا  هلمج  لاح  نیااب  یلو  هتالـص  دعیلف  دـیامرفب  دـیاب  تسا و  هدـش  هیئاشنا  هلمج  رد  لامعتـسا  هیربخ  هیلعف  هلمج 

رگید ياهاج  رد  ای  هتالص  دیعم  مینکب  مینک و  لامعتسا  هیلعف  هلمج 

الـصا تسا و  طلغ  دراوم  زا  نیا  دـیز و  مقیل  ياجب  مئاق  دـیز  میئوگب  مینک و  لامعتـسا  مایق  بلط  ماقم  رد  ار  مئاـق  دـیز  هلمج  ـالثم 
رد هیمـسا  هلمج  تسا  هدش  لامعتـسا  دراوم  ضعب  رد  هلب  دشاب  ینعم  کی  هیئاشنا  هیربخ و  هلمج  هکنیا  هب  دـسرب  هچ  تسین  حـیحص 

تـسا يا  هصاخ  دراوم  دراوم  نیا  »و  قلاط دنه  » قالط ماقم  رد  ای  « هّللا هجو  یف  ّرح  تنا  الثم  » تسا هدیـسر  قتع  رد  لثم  هیئاشنا  هلمج 
یفخی امک ال  دومن  میناوت  یمن  اج  همه  هب  سایق  هک 

نآ زا  لبق  هعفان  همدقم  ناگدنب و  لامعا  رد  ربج  هلئسم 

ام دنا  هتفگ  یضعب  هک  ناگدنب  لامعا  رد  ربج  هلئسم  دیآ و  یم  هدارا  بلط و  رد  هک  فنصم  بلاطم  تبسانمب  هکنیا  رب  دنامن  یفخم 
نیب رما  موس  ناگدنب  لامعا  رد  ضیوفت  مود  نیفرط  رب  ار  اهنآ  هلدا  ناگدنب و  لامعا  رد  ربح  هلئسم  لوا  مینک  یم  نایب  ار  بلطم  هس 

دب بوخ و  زیمت  دوش و  یم  دراو  ناسنا  رب  هک  یتاروما  هک  تسنآ  نآ  مینک و  یم  رکذ  ار  يا  هلئـسم  همدـقم  ربج  هلئـسم  اما  نیرمالا 
دهاوخ یم  ار  اهنآ 
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نیب زیمم  هوق  نآ  هک  تسا  هدومرف  اطع  ناسنا  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يا  هوق  هطـساو  هب  ار  اهنآ  دـنک  ادـج  رگیدـکی  زا  دـمهفب و 
ای راذگب  یهاوخ  یم  نادـجو  ار  شمـسا  هوق  نآ  تاناویح و  رب  دراد  يرترب  رـشب  هوق  نآ  هطـساو  هب  دـشاب و  یم  ءایـشا  دـب  بوخ و 

ادخ رشب  هوق  نیا  هطساو  هب  میئوگب  میهاوخ  یم  هکلب  میتسین  حالطـصا  ددص  رد  العف  نوچ  راذگب  یهاوخ  هک  هچره  لقع  ای  ترطف 
.ار هلطاب  ياهنید  هقح و  ياهنید  هوق  نیا  هطساو  هب  دهد  یم  زیمت  ار و  نید  عورف  نید و  لوصا  زا  هریغ  داعم و  دسانش و  یم  ار 

دیوگ یم  نادجو  لقع و  ترطف و  اب  ناسنا  درادن  هدارا  روعـش و  لقع و  هک  تسا  یـسک  قولخم  ملاع  نیا  دـنیوگ  یم  اهیعیبط  الثم 
نیا تقلخ  دـنیوگ  یم  ار و  اه  نیا  دـنک  یمن  لوبق  تسا  ناسنا  رد  هک  يا  هوق  نآ  هکنوچ  تسا  ضحم  بذـک  لطاب و  اه  نیا  مامت 
هدبز باتک  رد  دیحوت  هیلقع  هلدا  رد  ام  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا  لطاب  لاحم و  لقع  یب  هدارا و  یب  روعـش و  یب  تعیبط  زا  ملاع 

الا هل  سیل  تشاذـگ  اـهنآ  يور  اـپ  دـش و  دوخ  ترطف  لـقع و  رکنم  تاینادـجو و  رکنم  یـسک  رگا  هک  میدومن  ناـیب  « یبرع » مولعلا
یم اجب  جراخ  رد  ناسنا  هک  یلاعفا  ایآ  مینادب  میهاوخ  یم  ام  العف  همدـقم  نیا  زا  دـعب  نیرکنملا  نیدـحاجلل و  تدـعا  یتلا  میحجلا 
ایآ ناسنا  لامعا  مامت  عیانـص و  اه و  هفرح  نتـشک و  ندز و  اهیندـیماشآ و  اهیندروخ  زا  دوش  یم  رداص  ناسنا  زا  لاـعفا  نآ  دروآ و 

لاعفا رد  تسا  رایتخا  الب  روبجم و  هکنآ  ای  دوش  یم  رداص  وا  زا  لاعفا  نیا  رایتخا  اب  دروآ و  یم  اجب  رایتخا  هب  ار  اه  نیا 

دنک یم  یعس  هچره  ار و  نآ  درادب  هاگن  هک  درادن  ار  نآ  رایتخا  دنک و  یم  تکرح  وا  تسد  تسا و  جلف  وا  تسد  یـسک  رگا  الثم 
نکمم درادب  هاگن  ار  دوخ  هک 
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نادـجولاب و دراد  قرف  ای  درادـن  اهنآ  رد  رایتخا  هک  تسا  یجیلفا  دـی  لثم  وا  زا  دوش  یم  رداص  هک  رـشب  لاـمعا  ماـمت  اـیآ  تسین  وا 
یم جیلفا  دی  لثم  تسا و  يرایتخا  الب  ناسنا  لاعفا  هکنیا  هب  دنلئاق  یـضعب  هچرگا  دراد  قرف  هک  تسا  مکاح  هوق  نیا  لقع  هرطفلاب و 

هرعاشا اهنآ  هک  دنمان  یم  هیربج  بهذم  ار  نآ  ناوریپ  دنمان و  یم  ربج  ار  نآ  هک  درادن  دوخ  لامعا  رد  ناسنا  يرایتخا  چیه  دـنام و 
دنشاب یم  تنس  لها  زا 

دوش و یم  رداص  دوخ  رایتخا  هب  رشب  لامعا  مامت  هکلب  تسا و  ضحم  بذک  اه  نیا  مامت  دیوگ  یم  تشذگ  هک  ناسنا  هوق  نآ  یلو 
دـشاب روبجم  لامعا  ضعب  رد  ای  یلعف  کی  هب  دنک  روبجم  ار  ناسنا  یـصخش  دراوم  ضعب  تسا  نکمم  یلب  تسین  لامعا  رد  روبجم 
تـسا روبجم  دراوم  نیا  رد  هک  میراد  لوبق  مه  ام  تسام و  ثحب  زا  جراخ  دروم  نیا  لثم  یلو  دروایب  اجب  ار  لعف  نآ  راـیتخا  ـالب  و 
رایتخا دنکن و  داجیا  تسا  نکمم  ار و  لعف  نآ  دنک  داجیا  تسا  نکمم  تسا  ناسنا  دوخ  رایتخاب  لاکشا  الب  رگید  دراوم  ریاس  یلو 
تالاح مامت  رد  ناسنا  هک  تسا  مکاح  هک  تسا  لقع  ترطف و  نادـجو و  نامه  بلطم  نیا  رب  لیلد  دراد و  ار  نآ  كرت  ای  لـعف  رد 

دراد تالاح  مامت  رد  ار  نآ  كرت  ای  لعف  نآرب  رایتخا  دروایب  اجب  دهاوخ  یم  هک  ار  یلعف 

نینچمه دراد و  نآ  كرت  لعف و  رد  رایتخا  دروایب  اجب  ار  لمع  نیا  هکنآ  زا  لبق  دنک  حـبذ  ار  یناویح  درک  هدارا  یـصخش  رگا  الثم 
هدارا هک  لوا  زا  لمع  نیا  رخآ  ات  اذک  دنک و  حبذ  ار  ناویح  نآ  نآلا  دـهاوخ  یم  هتفرگ و  تسدـب  يدراک  الثم  هک  لمع  نآ  طسو 

دوش یم  ناویح  نیا  حـبذ  ببـس  دوش و  یم  رداص  وا  زا  هک  یلاعفا  نیا  مامت  لمع  نیح  رد  دـیآ و  یم  هدارا  هکنآ  زا  دـعب  هتـشادن و 
ناسنا رایتخاب  لامعا  نیا  مامت 
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ینعی تسا  نیمه  لاعفا  رد  میتفگ  هک  يرایتخا  يانعم  دروایب و  اجب  دناوت  یم  دـنک و  كرت  رخآ  ای  طسو  ای  لوا  رد  دـناوت  یم  تسا 
.تسا هدوبن  روبجم  حبذ  تامدقم  نیا  زا  مادک  چیه  رد 

هتبلا ندیرب  زا  دعب  یلو  دراد  رایتخا  ندیرب  نیح  رد  هدیرب  ار  ناویح  ياهگر  يردق  اضرف  هتـشذگ  هدـش و  رداص  وا  زا  هک  یلاعفا  هلب 
لعف رخآ  لعف  طسو  لعف و  لوا  هک  تسنآ  رد  اـم  ثحب  طـقف  تسین  ربج  رد  اـم  ثحب  لـحم  مه  دروم  نیا  تسا و  هدـش  عقاو  لـعف 
يارب همات  تلع  دـنمان  یم  هدارا  ار  نآ  هک  دـکؤم  قوش  هکنآ  لصاح  نآ و  كرت  رب  حـبذ و  لعف  رب  دراد  رایتخا  ناسنا  تالاح  مامت 
تسا هطساو  هک  میراد  يرایتخا  کی  لعف  هدارا و  نیب  میناد  یم  ام  لقعلاب  هرطفلاب و  نادجولاب و  هکنآ  تهجب  تسین  هیجراخ  لاعفا 

تسا و لاعتفا  باب  زا  تسا و  ریخ  بلط  نآ  يانعم  رایتخا  هکنیا  يارب  دـشاب  بتارم  ـالعا  هب  قوش  هدارا و  نآ  ول  لـعف و  هدارا و  نیب 
.دشاب یم  بلط  نآ  رد  لاعتفا  باب 

لعف رد  تسا  تردـق  لامعا  اجنیا  رد  نآ  يانعم  تسا و  ریخ  بلط  رایتخا  تسا  ملع  بلط  مالعتـسا  تسا  بسک  بلط  باستکا  الثم 
هب یلاعت  يادخ  هک  يا  هوق  نآ  هطـساو  هب  ار  لعف  نآ  دنک  كرت  دناوت  یم  دروایب و  اجب  ار  لعف  دـناوت  یم  فلکم  ینعی  كرت  رد  ای 

هدارا ار  نآ  هک  دکؤم  قوش  تسا و  یـسفن  لاعفا  زا  یلعف  ینعم  نیاب  رایتخا  هک  تسا  یهیدب  دـشاب و  رایتخا  هک  تسا  هدومن  اطع  وا 
.هریغ تواخس و  تعاجش و  ملع و  لثم  سفن  فاصوا  ریاس  لثم  تسا  سفن  فاصوا  زا  یتفص  دنمان  یم 

تکرح وا  دی  هک  دراد  یجیلفا  دی  هک  یسک  نیب  تسا  قرف  هک  میتفگ  البق  ام  و 
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دوش یم  رداص  ناسنا  زا  هک  يرگید  لاعفا  نیب  دریگب و  ار  وا  تکرح  يولج  دشاب و  هتشاد  ار  وا  رایتخا  هک  تسین  نکمم  دنک و  یم 
میدرک نایب  ام  نادـجولاب  هکنآ  لاح  تسین و  نکمم  تلع  زا  لولعم  فلخت  هتبلا  لعف  يارب  زا  دـشاب  هماـت  تلع  دـکؤم  قوش  رگا  و 

نآ كرت  لعف و  رد  دراد  رایتخا  ناسنا  هدارا  دکؤم و  قوش  زا  دعب  هک 

یلعف ره  رب  هدارا  سفن  ندوب  يرایتخا  هلدا 

هک دکؤم  قوش  هکنیا  هب  دنلئاق  باتک  نیا  رد  دیآ  یم  هکنآ  امک  هیافک  بحاص  تاملک  رهاظ  ءامکح و  هفسالف و  هک  دنامن  یفخم 
هدرک هدارا  هک  یلعف  تسین  نکمم  دور و  یم  نوریب  ناسنا  زا  رایتخا  هدارا  زا  دعب  ناسنا و  لاعفا  يارب  زا  تسا  همات  تلع  دشاب  هدارا 
رخآ لعف و  طسو  هدارا و  زا  لبق  هک  ناویح  حبذ  لثم  رد  دش  هداد  البق  اه  نیا  باوج  دـنکب و  ادـیپ  فلخت  وا  هدارا  زا  لعف  نآ  تسا 
لعف رد  دوش  روبجم  أجلم و  هک  تسین  يدروم  چـیه  لعف و  كرت  رد  لعف و  رد  دراد  رایتخا  ناـسنا  تـالاح  ماـمت  رد  لـصاح  نآ و 
البق تسا و  هدارا  هب  قوبـسم  نوچ  ار  لعف  يرایتخا  دـنریگ  یم  لاعفا  يارب  زا  همات  تلع  ار  هدارا  نوچ  تشذـگ  نآ  لثم  هکنآ  اـمک 

سفن یلو  تسا  هدارا  هب  قوبسم  نوچ  تسا  يرایتخا  لاعفا  دنیوگ  یم  تهج  نیا  زا  دروایب  اجب  ار  لعف  دعب  دنک و  هدارا  ناسنا  دیاب 
ای دیآ و  یم  مزال  رود  ای  دشاب  يرگید  هدارا  هب  قوبـسم  رگا  نوچ  تسین  ناسنا  يرایتخا  هدارا  نآ  دشاب  دکؤم  قوش  هک  هدارا  دوخ 

.تسا ناسنا  يرایتخا  ریغ  هدارا  سفن  نیاربانب  سپ  تسا  لطاب  اه  نیا  ود  ره  لسلست و 

قوبسم هطـساو  هب  اهنآ  ندوب  يرایتخا  لاعفا  مامت  میئوگب  تسا و  ناسنا  يرایتخا  ریغ  هدارا  هکنیا  زا  میهدب  باوج  ام  تسا  نکمم  و 
لعف نآ  هدارا  نودب  دشاب و  هدارا  هب  دیاب  دوشب  دهاوخب  ناسنا  يرایتخا  رگا  هک  یلعف  ره  تسا و  هدارا  هب 
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نیا هن  رگم  دـشاب  ناسنا  دوخ  رایتخا  نودـب  هدارا  دوخ  سفن  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنیوگ و  یم  هک  نانچمه  تسین  ناسنا  يراـیتخا 
دوشب تاذلاب  ام  الا  یهتنم  دیاب  ضرعلاب  ام  دنراد  لوبق  امکح  هفسالف و  دوخ  تسا و  هدش  تباث  تمکح  رد  هک  تسا 

دوشب ادیپ  هریغ  ای  تسد  ای  جنرب  یبرچ  رگا  الثم 

یلیلد تجح و  ره  هک  میدومن  رکذ  هلدا  جـجح و  باـب  رد  نینچمه  تسا و  یتاذ  نغور  یبرچ  تسا و  نغور  یبرچ  زا  مییوـگ  یم 
دش يرایتخا  یلعف  رگا  دنوش و  یم  تاذب  امب  یهتنم  هک  یضارعا  ریاس  نینچمه  تسا و  یتاذ  عطق  تیجح  دوشب و  عطقب  یهتنم  دیاب 
یم يرایتخا  ریغ  مه  لعف  ارهق  سپ  دشاب  يرایتخا  ریغ  هدارا  رگا  دشاب و  يرایتخا  دـیاب  مه  هدارا  دوخ  راچان  ارهق و  هدارا  هطـساو  هب 

.دنشاب یم  هدارا  لولعم  لاعفا  دوش و  یم  يرایتخا  ریغ  مه  لولعم  دش  يرایتخا  ریغ  رگا  تلع  نوچ  دوش 

لعف و رد  ناسنا  دراد  رایتخا  نآ  زا  دـعب  هدارا و  نیح  هدارا و  زا  لبق  حـبذ  تـالاح  ماـمت  رد  هک  ناویح  حـبذ  رد  میدومن  ناـیب  اـم  و 
: تسنیا ترابع  نآ  میتفگ و  ام  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  لاد  هیافک  زومآدوخ  ترابع  نآ و  كرت 

رب رداق  لاعفا  نآ  هدارا  لاعفا و  رد  ار  دوخ  نادـجولاب  ام  هک  اریز  درادـن  اهنآ  هحـص  فیلاـکتب و  ررـض  بلطم  نیا  هک  دـنامن  یفخم 
هب هبسنلاب  یهیدب و  لعفب  هبسنلاب  همدقم  نیا  دناد و  یم  رداق  نادجولاب  نایصع  نیح  رد  ار  دوخ  یـصاع  ره  مینیب و  یم  كرت  لعف و 

لاعفالا و یف  هنادجو  یلا  عجاریلف  ءاش  نم  «و  تسا یعدم  نیا  قدـص  دـهاش  یلقاع  ره  نادـجو  یلو  تسا  مالک  لحم  هچرگا  هدارا 
هیناسفنلا و هتافص  نم  هیلع  وه  ام  عم  امهکرت  امهلعف و  یلع  ارداق  يا  اراتخم  اهیف  هسفن  يری  اهتدارا 
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هثیبخلا وا  هنسحلا  هتاکلم  و 

لاعفا رب  هدارا  سفن  ندوب  يرایتخا  كردم 

هیافک و زومآدوخ  مانب  تسا  لوصالا  هیافک  نیحراش  زا  یکی  هک  ینیئوخ  میرکلا  دـبع  خیـشآ  ياقآ  هّللا  هیآ  موحرم  زا  ترابع  نیا 
تسا یهیدب  لعف  ندوب  يرایتخا  ینعی  همدقم  نیا  دیامرف  یم  هک  تسنآ  ناشیا  مالک  رد  ام  لاثم  دهاش 

دهاش یلقاع  ره  نادجو  یلو  تسا  مالک  لحم  هچرگا  هن  ای  تسا  يرایتخا  مه  هدارا  ایآ  ینعی  هدارا  هب  هبـسنلاب  دـیامرف و  یم  دـعب  و 
تـسا نکمم  ایآ  هک  یلـسوت  يدبعت و  باب  رد  روکذم  حراش  اضیا  میدومن و  رکذ  هک  ناشیا  مالک  رخآ  یلا  تسا  اعدم  نیا  قدص 
كرت لعف و  رب  تسا  رداق  ناسنا  تسا  يرایتخا  نادـجولاب  هدارا  ناشیا  ترابع  دـیامرف  یم  هن  ای  دوش  هتفرگ  عوضوم  ءزج  رما  دـصق 

رد فنصم  دوخ  دوش و  لسلست  ات  يرگید  هدارا  هب  ندوب  قوبـسمب  هن  تسا  هسفنب  وا  يرایتخا  تسا و  هدارا  هب  ءایـشا  يرایتخا  نآ و 
عجاریلف ءاش  نم  دایقنا و  يرجت و  ثحب  رد  هدش  مزتلم  باقع  اهنآ  رب  اذهل  تسیرایتخا و  مزع  هدارا و  هک  هدومن  ناعذا  يرجت  ثحب 

.حراش موحرم  مالک  یهتنم 

دشاب دکؤم  قوش  هک  هدارا  رد  هچرگا  دنـشاب  یم  يرایتخا  ود  ره  هدارا  لعف و  دوخ  سفن  هکنیا  رب  تسا  لاد  یلقاع  ره  نادجو  سپ 
هک ار  یئایشا  ضعب  دناوت  یم  نامز  رورم  هطساو  هب  یلو  درادن  هدارا  لیم و  اعبط  ار  ءایـشا  ضعب  ناسنا  دراوم  ضعب  رد  تسا  نکمم 

.دوش یم  مولعم  اه  نیا  هریغ  بارش و  كایرت و  لثم  نیداتعم  رد  هکنآ  امک  دنک  ادیپ  تسا  هتشادن  نآب  قوش  هدارا و 

عقاو باقع  روذـحم  رد  تسین  فلکم  يرایتخا  هدارا  تسا و  فلکم  لعف  همات  تلع  هدارا  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  لاح  لـک  یلع  و 
اربج ینعی  ارهق  اهنآ  لامعا  هک  ار  نیبنذم  دنک  یم  باقع  میکح  یلوم  روطچ  تسا و  تهج  هچب  باقع  هک  دنا  هدش 
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قحتسم دوش  رداص  وا  زا  يرارطـضا  لاعفا  هک  یـسک  تسا و  هدوبن  يرایتخا  دشاب  هدارا  هک  اهنآ  لمع  تلع  نوچ  تسا  هدش  رداص 
رایتخا هک  ار  یـسک  دـنک  باقع  یلوم  رگا  نیارباـنب  تسین و  تیـصعم  هتـشادن  هدارا  نوچ  تعاـطا  مدـع  هکنیا  اـمک  تسین  باـقع 

.اهراک نیا  زا  تسا  هزنم  كاپ و  یلاعت  يادخ  تسا و  رذع  نودب  هذخاؤم  تسا و  ملظ  نیا  ، شلعف رد  تسا  هتشادن 

اهیربج مود  لوا و  هلدا  در 

دـبع و بسک  تهجب  باـقع  باوث و  هک  هتفگ  يرـصب  نسحلا  وبا  هرعاـشا  سیئر  اـهنآ  لوا  يا  هدـع  بلطم  نیا  زا  دـنا  هداد  باوج 
َهّللا َّنِإ  َمْوَْیلا  َْملُظ  ْتَبَـسَک ال  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجت  َمْوَْیلا   » یلاعت هلوقب  هدومن  دانتـسا  وا و  یجراخ  لعف  تهجب  هن  تسا  دـبع  باستکا 

يرصب نسحلا  وبا  هداد  ار  باوج  نیا  ِباسِْحلا » ُعیِرَس 

رد لعف  هن  تسا  بسک  تهجب  باقع  هتفگ  نسحلا  وبا  هک  یکی  ای  دنتـسه  زیچ  ود  ایآ  لعف  باستکا و  هک  مینادـب  میهاوخ  یم  اـم  و 
ار و لـعف  تسا  دـبع  نتـشاد  راـیتخا  باـستکا  بسک و  هکنیا  زا  يرـصب  نسحلا  وبا  دـشاب  هدرک  هدارا  رگا  هک  تسنیا  باوج  اـجنیا 

لوا رد  هکنوچ  تسا  ربج  ضقانم  فرح  نیا  دـهدن  ماجنا  ای  دـهد و  ماجنا  ار  لعف  دـناوت  یم  ینعی  لعف  نآ  رد  تسا  تردـق  لامعا 
هک تسا  نیا  بسک  هک  دـنک  هدارا  دـناوت  یم  روطچ  سپ  درادـن  لعف  رب  رایتخا  دـبع  هکنیا  تسین و  فلکم  يرایتخا  لعف  دوب  هتفگ 

سپ دنتسه  یجراخ  لعف  اب  ریاغم  هک  دنتسه  ءیش  باستکا  بسک و  هک  دشاب  هدرک  هدارا  رگا  دشاب و  هتـشاد  ار  لعف  رایتخا  فلکم 
تسا و بسک  زا  معا  لعف  هچرگا  جراخ  رد  دنتسه  ءیـش  کی  یجراخ  لعف  اب  باستکا  بسک و  هکنوچ  تسا  نادجو  فالخ  نیا 

.دشاب هدومن  ار  هدارا  نیا  رگا 

رگا تسین  يرایتخا  ای  تسا و  يرایتخا  ای  بسک  نیا  هک  تسنیا  وا  باوج 
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هکلب تسین  يرایتخا  لعف  تسه و  يرایتخا  باستکا  دیئوگب  امـش  هک  تسین  لعف  باستکا و  نیب  یقرف  سپ  باستکا  دشاب  يرایتخا 
دیوگ یم  ار  لعف  هکنوچ  تسیچ  باقع  ححـصم  سپ  تسین  يرایتخا  باستکا  هک  دـشاب  هدرک  هدارا  رگا  دنتـسه و  مه  لثم  ود  ره 

.هدوبن يرایتخا  هک  یلعف  تهجب  دنک  باقع  الوم  سپ  تسین  يرایتخا  دیوگ  یم  مه  ار  بسک  تسین و  يرایتخا 

زا لعف  هچرگا  تسا  نایـصع  هعاـطا و  تهجب  باوث  باـقع و  هتفگ  هکنیا  زا  ینـالقاب  هدرک  رکذ  هک  تسا  هچنآ  اـهیربج  مود  لـیلد 
یعازتنا رما  ود  نایصع  هعاطا و  ای  دنتسین  جراخ  لاح  ود  زا  نایصع  هعاطا و  هک  دنامن  یفخم  تسین و  يرایتخا  دوش و  یم  ادیپ  ادخ 

میروآ یم  جراخ  رد  ام  هک  یلعف  نآ  ینعی  هب  یتأم  رگا  دنتـسه  ناشعازتنا  لحم  عبات  دنتـسه و  فوصوم  عبات  هک  دنتـسه  یفـصو  و 
نایـصع الوم  رما  اب  یجراخ  لعف  دـشن  قباطم  رگا  دوش و  یم  عازتنا  لعف  نیا  زا  تعاطا  تسا  هتفگ  الوم  هک  يرما  نآ  اب  دـش  قباطم 

لوا يانعم  نیا  دوش  یم  ادیپ  وا  زا 

رب انب  نایـصع  هعاطا و  رگا  سپ  دنتـسه  لقتـسم  یلـصا و  دـنرادن و  لـعفب  یطبر  هک  دنتـسه  يرما  ود  نایـصع  هعاـطا و  هکنیا  اـی  و 
یتفص اه  نیا  تسین و  ام  يرایتخا  دشاب  لعف  هک  اهنآ  عازتنا  أشنم  هکنوچ  دنتسین  يرایتخا  نایـصع  هعاطا و  میئوگب  هک  میراچان  ، لوا

اهنآ لوق  رب  انب  دنتسین  يرایتخا  مه  اه  نیا  تسین  يرایتخا  فوصوم  نوچ  فوصوم و  عبات  دنتسه 

يادـخ ار  اه  نیا  هکنیا  ای  دنتـسین  جراخ  لاح  ود  زا  دـنرادن  لعفب  یطبر  دنتـسه و  لقتـسم  اه  نیا  هک  دـش  مود  يانعم  رب  اـنب  رگا  و 
باقع ححصم  سپ  هک  ددرگ  یمرب  مدقتم  روذحم  زاب  دشاب  روط  نیا  رگا  هک  تسین  ام  يرایتخا  هدومن و  داجیا  یلاعت 
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نیا میئوگ  یم  مه  ام  هکنوچ  دیا  هدومن  باوصب  فارتعا  سپ  تسا  فلکم  يرایتخا  تسا و  دبع  تسدـب  اه  نیا  هکنیا  ای  تسیچ و 
.دنتسه نایصع  تعاطا و  لثم  مه  اهنآ  یجراخ  لاعفا  زا  رگید  ياهلاثم  نینچمه  تسوا و  يرایتخا  تسا و  فلکم  تسدب  اه 

ملظ یلاعت  يادـخ  زا  دوش  یم  رداص  هک  هچره  دـنا  هتفگ  دـنا و  هدومن  نییلقع  حـبق  نسح و  راـکنا  هک  تسنیا  اـهیربج  هلدا  زا  موس 
ریغ و کلم  رد  فرـصت  زا  تسا  ترابع  ملظ  يانعم  هکنآ  تهجب  یلاعت  يادـخ  زا  دوشب  ادـیپ  ملظ  تسا  لاـحم  هکنوچ  دـشاب  یمن 

کلم رد  یلاعت  يادخ  فرصت  دنک و  ادیپ  ققحت  تسا  لاحم  ریغ  کلم  رد  فرصت  سپ  تسا  یلاعت  يادخ  کلم  ءیش  ره  هکنوچ 
.تسا شدوخ 

هدشن حیبق  لعف  بکترم  هّللاب  ذوعن  دهد  رارق  تشهب  رد  ار  یقـش  کی  ای  دهد  رارق  شتآ  رد  یلاعت  يادخ  ار  ءایبنا  زا  یکی  رگا  سپ 
دروایب اجب  دهاوخب  ار  يراک  ره  هک  تسا  یلاعت  يادخ  يارب  سپ  تسین  ملظ  هدومن و  شدوخ  کلم  دبع و  رد  فرـصت  نوچ  تسا 

تایآ نیا  زا  ریغ  ای  ِدِیبَْعِلل » ٍمّالَِظب  َکُّبَر  ام  َو   » لثم یلاعت  يادخ  زا  دـنک  یم  ملظ  یفن  هک  یتایآ  اما  دوش و  یمن  وا  لعف  زا  یلاؤس  و 
اجب ملظ  ندوب  حیبق  تهجب  یلو  دنک  ملظ  دناوت  یم  هکنیا  هن  دوشب  ادیپ  تسا  لاحم  یلاعت  يادـخ  زا  ملظ  هک  تسنیا  تهجب  اه  نیا 
ینعم دـننکب و  وا  رب  مکح  ناگدـنب  دریگب و  رارق  شناگدـنب  موکحم  یلاـعت  يادـخ  هک  دوش  یم  روطچ  نیا  رب  هفاـضا  دروآ و  یمن 
.دوش یمن  عقاو  ءیش  چیه  موکحم  یلاعت  يادخ  میتفگ  نوچ  دوش  یمن  رداص  یلاعت  يادخ  زا  ملظ  هک  دنکب  مکح  لقع  هک  درادن 

لامعا رد  ربج  تامزاول  ملظ و  يانعم  در 

ینعی تسا  لمع  رد  تماقتسا  مدع  جاجوعا و  ینعمب  ملظ  هکنیا  باوج  و 
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ياج لحم و  رد  ار  ءیش  ره  ینعی  تسا  لمع  رد  راوتـسا  مه  لدع  هکنیا  امک  تسا  ملظ  میهدن  رارق  شدوخ  لحم  رد  ار  ءیـش  رگا 
ریغ رد  ار  شدوخ  لاـم  یـسک  رگا  هکلب  تسین  ریغ  کـلم  رد  فرـصتب  صتخم  طـقف  ندرک  ملظ  تسا و  لدـع  میداد  رارق  شدوخ 

رد روصق  اـی  شدوخ  سفن  رد  زواـجت  یـسک  رگا  هک  تسا  اـج  نیمه  زا  تسا و  ملظ  نیا  دـنکب  فرـص  دراذـگب و  شدوخ  عضوم 
.تسین مه  ریغ  لام  رد  فرصت  هک  یلاح  رد  هدومن  شدوخ  هب  ملظ  دنیوگ  یم  دنکب  شناج  ظفح 

یم شدوخ  کلم  هچرگا  تسا  ملظ  نیا  دهدب  وا  هب  باوث  ار  شیـصاع  دـبع  دـنک و  باقع  ار  شعیطم  دـبع  الوم  رگا  نیاربانب  سپ 
ود یصاع  دبع  ندومن  هذخاؤم  عیطم و  دبع  نداد  باوث  هک  دنک  یم  كرد  میلس  لقع  هکنوچ  تسین  ریغ  کلم  رد  فرـصت  دشاب و 

يادخ زا  دوش  یمن  ادیپ  بصغ  هلب  تسین  ریغ  کلم  رد  فرـصتب  رـصحنم  ملظ  سپ  دـنا  هدـش  عقاو  دوخ  لحم  رد  هک  دنتـسه  يرما 
تسا یلاعت  يادخ  کلم  هّللا  اوس  ام  نوچ  نآ و  کلام  تیاضر  نودب  ریغ  کلم  رد  فرـصت  زا  تسا  ترابع  بصغ  هکنوچ  یلاعت 

.دنک یمن  ادیپ  ققحت  وا  زا  بصغ  تسین  یکلام  وا  ریغ  و 

.دیهد یم  رارق  موکحم  ار  ادخ  هک  دیدومن  لاکشا  امش  یلاعت و  يادخ  رب  تسا  حیبق  ملظ  میتفگ  ام 

وا يانعم  هکلب  میـشاب  هداد  رارق  موکحم  ار  ادخ  هک  ادخ  رب  تسین  مکح  یلاعت  يادخ  رب  تسا  حـیبق  ملظ  ندوب  يانعم  هکنیا  باوج 
رداص ادخ  زا  ملظ  تسین  راوازـس  هک  دنک  یم  كرد  درادن و  یلاعت  يادخ  اب  تبـسانم  ملظ  هک  دـنک  یم  كرد  ام  لقع  هک  تسنآ 

يوسب افاضم  دریگب و  رارق  شناگدنب  موکحم  ادخ  تسا  لاحم  هک  دینکن  لاکشا  سپ  دشاب  یمن  یلاعت  يادخ  رب  مکح  نیا  دوشب و 
یلاعت يادخ  رب  دشاب  زیاج  رگا  ملظ  بلطم  نیا 
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تسیچ و ادخ  تعاطا  يوسب  دنناوخب  ار  مدرم  هکنیا  ینامسآ و  ياهباتک  ندرک  لزان  ناربمیپ و  نداتـسرف  لیلد  سپ  امـش  لوق  رب  انب 
یب وغل و  ود  ره  ینامـسآ  بتک  ندرک  لزان  ناربمایپ و  نداتـسرف  امـش  فرح  رب  انب  ادخ  تفلاخم  زا  دـنناسرتب  ار  مدرم  ناربمایپ  ارچ 

وا هب  باوث  دراد  مه  لامتحا  هکنیا  امک  دوشب  باقع  دراد  لامتحا  یـصاع  عیطم و  زا  کیره  امـش  فرح  رب  اـنب  هکنوچ  تسا  هدـئاف 
فرح رب  انب  دوشب  باقع  دعب  یـصخش و  دشاب  هدومن  تعاطا  رمع  کی  تسا  نکمم  نوچ  میرادن  تعاطا  هب  جایتحا  سپ  دوش  هداد 

دعب دروایب و  اجب  ار  یصاعم  مامت  يرمع  کی  ای  دنک و  باقع  ار  عیطم  دهدب و  باوث  ار  یـصاع  هک  دیناد  یم  زیاج  امـش  نوچ  امش 
.دورب تشهب  هب 

هدعو هک  هچنآ  دوخ  دیبعب  دوخ و  ناتسد  ریز  هب  دنتسه و  ءالقع  نیب  رد  هک  یلاوم  مامت  هک  امش  فرح  نیا  زا  دیآ  یم  مزال  اضیا  و 
مادک چیه  دب  يازج  زا  دـناسرت  یم  ار  اهنآ  هک  هچنآ  باذـع و  فوخ  نینچمه  دـنهد و  یم  اهنآ  هب  ناسحا  دزم و  رجا و  باوث و  هب 
هّللاب ذوعن  وا  رب  بذـک  تسا و  یقیقح  يالوم  هک  یلاعت  يادـخ  هک  یئاج  رد  نوچ  دوشن  هداد  ءالقع  نیب  رد  يرثا  بیترت  اه  نیا  زا 

نآ فالخ  نادجولاب  هرورـضلاب و  هکنآ  لاح  دنـشاب و  یم  اراد  ار  لمع  نیا  یلوا  قیرطب  هیزاجم  یلاوم  هدـعو  فلخ  دـشاب و  زیاج 
تسا تباث 

رب انب  هک  میئوگ  یم  باوج  دهدب  باذع  ار  نافلاخم  دهدب و  باوث  ار  ناعیطم  هک  هداد  هدعو  یلاعت  يادخ  هک  دینک  لاکـشا  رگا  و 
فلخ نینچمه  و  هّللاب » ذوعن  » ادخ رب  ار  بذک  دیتسناد  یمن  حیبق  امـش  نوچ  مینک  ادـیپ  ادـخ  فرحب  نانیمطا  اجک  زا  ام  امـش  فرح 

هزنم كاپ و  یلاعت  يادخ  یلاعت و  يادخ  رب  دیناد  یمن  حبق  ار  هدعو 

ص:262

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 301 

http://www.ghaemiyeh.com


اهفرح نیا  زا  تسا 

ار و ناـیدا  عیارـش و  ساـسا  درب  یم  نیب  زا  هک  تسا  یئاـهفرح  زا  دوشب  ملظ  بکترم  يادـخ  هکنیا  نتـسناد  زیاـج  هکنیا  لـصاح  و 
تلع هدارا  نیا  دشاب  دکؤم  قوش  هک  هدارا  هکنیا  هب  دنتـسه  مزتلم  هک  یناسک  هک  دش  نیا  مدقت  ام  صخلم  تسا و  يا  هدوهیب  فرح 

عامجا فالخ  زا  دوش  یم  نآرب  بترتم  هک  میدرک  نایب  هک  یتامزاول  نیا  اب  تسین  حیحـص  هیجراخ  لاعفا  رودـص  يارب  دـشاب  هماـت 
یفخی امک ال  تسا  هرورض  فالخ  ایند و  ءالقع  ءایبنا و  مامت 

نآ در  تسین و  يرایتخا  هدارا  دنیوگ  یم  هک  یناسک  لیلد 

تسین يرایتخا  اهنآ  لاعفا  رشب و  لامعا  هک  ناشدوخ  ياعدم  رب  دنا  هدرک  لالدتسا  هک  تسا  زیچ  دنچ  ربجب  نیلئاق  هلدا 

هب دنا  هدرک  دانتـسا  دوش و  یمن  داجیا  تفای و  لعف  نآ  دوشن  بجاو  هک  یمادام  جراخ  رد  یلعف  ره  هک  تسنآ  اهنآ  ياهلیلد  زا  لوا 
لاعفا لامعا و  مامت  رد  ار  نوناق  نیا  دجوی و  مل  بجی  مل  ام  ءیّـشلا  دـنا  هتفگ  هفـسلف  ملع  رد  تمکح و  ملع  رد  هک  هملـسم  هدـعاق 

تلع هب  جایتحا  ینکمم  ره  تسا و  تانکمم  زا  یکی  لعف  نآ  نوچ  دوش  یم  رداص  ناسنا  زا  هک  یجراـخ  لـعف  دـننک و  یم  يراـج 
دوش یم  ادیپ  ناسنا  دوخ  زا  هک  دوش  یم  تاذـب  یهتنم  ای  هدارا  نیا  تسا و  هدارا  لعف  نآ  همات  تلع  شدوخ و  دوجو  ماقم  رد  دراد 

ود ره  دـیآ و  یم  مزال  لسلـست  ای  رود  ای  هک  رگید  هدارا  وا  زا  دـیآ  یم  مزال  مه  هدارا  نآ  هک  تسا  يرگید  هدارا  هب  اـی  هدارا و  نیا 
.تسا لطاب 

یهلا هیلزا  هدارا  هب  یهتنم  یجراخ  لعف  نآ  ای  للعی و  یتاذـلا ال  دوش و  یم  ناـسنا  یتاذ  تسا و  يراـیتخا  ریغ  هدارا  تهج  نیا  زا  و 
ریغ ود  ره  هیلزا  هدارا  ناسنا و  هدارا  ینعی  هدارا  ود  ره  تسا و  ام  يرایتخا  ریغ  هیلزا  هدارا  نآ  دشاب و  یم 
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.تسا ناسنا  يرایتخا  ریغ  مه  لاعفا  نآ  دوش  یم  ادیپ  اه  نیا  یکی  زا  ای  هدارا  ود  نآ  زا  لاعفا  نوچ  دشاب و  یم  ناسنا  يرایتخا 

هب شتآ  ندنازوس  هک  ران  قارحا  لثم  رد  ام  میراد  لوبق  تسا  ناسنا  رایتخا  زا  جراخ  لاعفا  هک  تسنآ  روکذم  هدـعاق  نیا  زا  باوج 
مل بجی  مل  ام  ءیـشلا  میئوگ  یم  هک  تسا  اجنیا  زا  دـشخب  یم  ار  دوخ  رثا  دـش  مامت  شتلع  هکنیا  زا  دـعب  تسین و  ناسنا  يراـیتخا 
نآ تسا  ناسنا  تردق  تحت  لاعفا  نیا  مامت  هک  ناسنا  يرایتخا  لاعفاب  تبسن  هدعاق  نیا  اما  دشاب  یم  روعش  الب  نآ  تلع  هک  دجوی 

لعف لعاف و  رب  دراد  فقوت  لاعفا  هکلب  درادن  بوجو  دحب  مزال  ناسنا  هیجراخ  لاعفا  هکنوچ  تسین  تسرد  میرادن و  لوبق  ار  هدعاق 
ما ءیـش  ریغ  نم  اوقلخ  ما  هلوقب  دیجم  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  نآب  تسا  هدومن  هراشا  هک  قیقحتب  تسا و  لاحم  لعاف  نودب  یجراخ 

.تسا قلاخ  لعافب و  جاتحم  یجراخ  لعف  هک  یلاعت  يادخ  هدومن  تباث  سپ  نوقلاخلا  مه 

زا دعب  هک  تشذگ  البق  لعف و  كرت  ای  لعف  داجیا  فرط  رد  دنک  یم  تردق  لامعا  هک  تسا  ناسنا  سفن  هیجراخ  لاعفا  لعاف  اما  و 
درادن فقوت  تردق  لامعا  هکلب  دنک و  كرت  دناوت  یم  ار و  لعف  دروایب  اجب  دناوت  یم  تسا  ناسنا  دوخ  تسدب  رایتخا  تردق  هدارا 

هدارا و زا  لبق  حبذ  نآ  كرت  لعف و  رد  دراد  رایتخا  ناسنا  نادجولاب  هک  میدز  لثم  ناویح  حبذ  رد  البق  ام  دـکؤم و  قوش  هدارا و  رب 
.دروایب اجب  ای  دنک  كرت  هک  دراد  تردق  تالاح  مامت  رد  نآ  زا  دعب  هدارا و  طسو 

نکمم قوش  سفن  میرواین  ای  میرواـیب  هکنیا  رد  لاـعفا  حـیجرت  رد  اـبلاغ  هلب  لـعف  رد  تسا  ناـسنا  تردـق  لاـعفا  يارب  زا  تلع  سپ 
قوش زا  دعب  ،و  تسا
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.تسا ناسنا  رایتخاب  تالاح  مامت  رد  دوش و  یمن  جراخ  ناسنا  يرایتخا  زا  كرت  ای  لعف  نادجولاب  دنمان  یم  هدارا  ار  نآ  هک  دکؤم 

تسا لاحم  حجرم  الب  حیجرت  دنیوگ  یم  هک  یناسک  در 

حیبق حجرم  الب  حـیجرت  دـنیوگ  یم  هک  تسا  یناسک  نآرب  در  دـهاوخ  یم  یحجرم  نآ  كرت  ای  لعف  يارب  ابلاغ  هک  میتفگ  هکنیا  و 
فرح نیا  تسا و  لاحم  حجرم  نودب  ناسنا  دنک  داجیا  ار  اهنآ  زا  یکی  تسا  مزال  هک  یجراخ  لعف  رد  رگا  دنیوگ  یم  ینعی  تسا 

هن ای  دراد  یحجرم  اجنیا  ایآ  دینیبب  هک  انادجو  مینز  یم  امش  يارب  یلثم  کی  ام  تسا و  هابتشا  طلغ و 

مه لثم  مه و  هزادنا  اهنان  همه  هک  بآ  فرظ  دنچ  نینچمه  نان و  هصرق  دنچ  رسب  دیـسر  يا  هنـشت  ای  يا  هنـسرگ  صخـش  رگا  الثم 
نیا دنیب  یم  نوچ  نیب  نیا  رد  لقاع  صخـش  نیا  ایآ  دنرادن  يرگید  رب  یتیزم  یحجرم و  مادک  چـیه  اهبآ  هساک  نینچمه  دنتـسه و 
بآ هن  دروخ و  نان  هن  دمآ و  اضرف  رگا  اجنیا و  دریم  یم  یگنشت  یگنـسرگ و  زا  ایآ  دنرادن  يرگید  رب  یتیزم  حجرم و  اهبآ  اهنان و 
درک لمع  حجرم  الب  ار  اهنآ  یکی  دننک و  یم  ار  نآ  تمذم  درک  لعف  كرت  رگا  لاکـشا  الب  مذ  ای  دـننک  یم  حدـم  ار  وا  ءالقع  ایآ 

.دننک یم  شحدم 

نادجولاب لاکـشا و  الب  درادن  یتیزم  يرگید  رب  مادک  چیه  دیـسر و  یهار  ود  هداج  رب  درک و  رارف  يریـش  زا  یـسک  رگا  نینچمه  و 
وا يارب  هک  ینامز  ناسنا  هکنآ  هصالخ  اهنآ و  رئاظن  اذک  دـنک و  یم  ظفح  ار  شدوخ  دور و  یم  دریگ و  یم  ار  هار  ود  نیا  زا  یکی 

ناسنا هیجراخ  لاعفا  يارب  زا  همات  تلع  دـکؤم  قوش  هدارا و  نآ  دـنمان  یم  هدارا  ار  دـکؤم  قوش  نآ  هک  دـش  لـصاح  دـکؤم  قوش 
تسا و دوجوم  تالاح  مامت  رد  هوق  نآ  تسا  هدومرف  اطع  ناسناب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يا  هوق  هک  رایتخا  هکلب  دشاب  یمن 
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تشذگ هکنآ  امک  تسا  لقع  ترطف و  نادجو و  بلطم  نیا  كردم  دنک و  نآ  كرت  دناوت  یم  دروایب و  اجب  دناوت  یم  ار  یلعف  ره 

اهنآ زا  یکی  دومن  ار  یقیرط  هدارا  ناسنا  رگا  هک  تسنآ  الثم  نآ  تشذـگ و  نآ  رئاظن  هچرگا  مینک  ناـیب  اـم  ار  يرگید  لـثم  زاـب  و 
قباطم هک  ار  یقیرط  نآ  ایآ  تسین  وا  عبط  مئالم  درادـن و  لیم  يرگید  دورب و  فرط  نآـب  هک  دراد  لـیم  تسا و  ناـسنا  عبطب  لـیام 

ای دورب و  ار  يرگید  نآ  تسین  نکمم  هک  تسا  قیرط  نیاب  روبجم  ایآ  درک  رایتخا  ار  نآ  تسه و  شلیم  قباطم  دـشاب و  یم  شعبط 
یفخی امک ال  تسا  هدرک  لمع  دوخ  رایتخاب  دنک  كرت  ار  يرگید  دورب و  هک  ار  یقیرط  ره  نادجولاب  تسا و  رایتخالاب  هکنآ 

دوش یمن  لامعا  رد  ربج  بجوم  یهلا  هیلزا  هدارا 

لعف میدرک  ناـیب  هک  تسنآ  دـشاب  یم  شلاـعفا  رد  روـبجم  تسین و  رـشب  يراـیتخا  رـشب  لاـمعا  دـنیوگ  یم  هک  اـهیربج  مود  لـیلد 
تـسا یهلا  هیلزا  هدارا  هب  ای  تشذـگ و  نآ  باوج  نآ و  نایب  تسین و  ناسنا  يرایتخا  مه  هدارا  تسا و  ناـسنا  هدارا  هب  اـی  یجراـخ 

تسا هدومن  هدارا  یلاعت  يادخ  لزا  رد  ینعی 

مه ام  بولطم  دـشاب و  یم  یهلا  هیلزا  هدارا  قباطم  یجراخ  لعف  ارهق  مروآ  اجب  نم  ار  لعف  نیا  رگا  مروایب  اجب  نم  ار  لعف  نیا  ـالثم 
نآ كرت  هدارا  دمآ و  هدنب  نیا  دوب و  هدومن  ار  لعف  هدارا  یلاعت  يادخ  هدومن و  هیلزا  هدارا  فلاخم  دـبع  هدـنب و  رگا  تسا و  نیمه 

هدارا فالخرب  ار  شدوخ  تردق  دبع  لمع و  نیا  رد  دـشاب  زجاع  یلاعت  يادـخ  هّللاب  ذوعن  هک  بلطم  نیا  زا  دـیآ  یم  مزال  دومن  ار 
هیجراخ لاعفا  رد  دشاب  زجاع  دـشاب و  هتـشادن  تردـق  یلاعت  يادـخ  هّللاب  ذوعن  دـیآ  یم  مزال  لمع  نیا  زا  تسا و  هدومن  ادـخ  هیلزا 

اریبک اولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت 
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یطبر چیه  دوش  یم  رداص  ناسنا  زا  هک  یلامعا  نآ  رشب و  هیجراخ  لاعفا  هب  تبـسن  یهلا  هیلزا  هدارا  هک  تسنآ  اهنآ  لیلد  زا  باوج 
نایب دراد و  كرت  رد  لعف و  رد  رایتخا  هک  تسا  هدومرف  اطع  ناسناب  یتردـق  یلاعت  يادـخ  هکلب  اـهنآ  مدـع  اـی  اـهنآ  دوجوب  درادـن 

ای لعف  زا  کیره  دبع  ندروآ  اجب  ناسنا و  لقع  بتک و  لازنا  لسر و  لاسراب  هدساف  زا  ار  هحیحـص  قرط  یلاعت  يادخ  تسا  هدومن 
تسا دبع  دوخ  هدارا  رایتخاب و  ار  كرت 

ادـیپ یعنام  دروایب و  اجب  تساوخ  یم  جراخ  رد  ار  یلمع  ناسنا  هکنآ  لـثم  دوشب  ادـیپ  هیجراـخ  عناوم  تسا  نکمم  دراوم  ضعب  هلب 
مالک لحم  زا  اهاجنیا  لثم  تسا و  نوریب  ناسنا  رایتخا  زا  یجراخ  لعف  دراوم  نیا  رد  هتبلا  هریغ  ناراب و  لوزن  لثم  لـمع  نآ  زا  دـش 

تسا ناسنا  تردقب  لعف  تایصوصخ  مامت  هک  میراد  ثحب  يدراوم  نآ  رد  طقف  ام  تسا  جراخ  ام 

بلطم نیا  دـنهد  یمن  رارق  لعف  تافـص  زا  دـنریگ و  یم  هیتاذ  تافـص  زا  ار  هدارا  تسا و  هیلزا  هدارا  دـنیوگ  یم  اـه  نیا  رب  هوـالع 
زا تسا  ثداح  ینعم  نیا  دنک و  داجیا  ار  نآ  دهاوخ  یم  هک  ءیـش  نآ  رد  تسا  تردـق  لامعا  هدارا  يانعم  هکنوچ  تسین  حـیحص 
ره هک  تسنآ  یهلا  سدقا  تاذ  تافص  لعف و  تافص  نیب  قرف  هک  تشذگ  البق  هک  تسنآ  بلطم  نیا  نایب  تسا و  لعف  تافـص  وا 
نآ دـضب  فصتم  دـشابن  نکمم  رگا  تاذ و  تفـص  هن  تسا  لعف  تفـص  تفـص  نآ  دـشاب  نکمم  نآ  دـضب  فصتم  رگا  ار  یتفص 

تسا تاذ  تافص 

نکمم هدارا  تفص  اما  ارداق  املاع  نکی  مل  ای  ارداق  نکی  مل  هّللا  نا  میئوگب  تسین  نکمم  تسا و  تاذ  تافص  زا  ملع  تردق و  الثم 
دضب فصتم  تسا 
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لاعفا یقاب  رد  نینچمه  ار و  ورمع  هویح  تسا  هدومنن  هدارا  ار و  دیز  هویح  هدومن  هدارا  یلاعت  يادخ  میئوگب  هکنآ 

باب نیا  رد  هک  يرابخاب  مینک  عوجر  رگا  اما  تاذ و  تافـص  زا  هن  یهلا  لاـعفا  زا  تسا  لـعف  تفـص  هدارا  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
هدش دراو  هکنوچ  دشاب  یلزا  هک  تاذ  تافص  هن  تسا  لعف  تافص  زا  هدارا  هک  دنک  یم  نایب  هدراو  رابخا  مینیب  یم  تسا  هدش  دراو 

داراف ادیرم  نکی  مل  ارداق و  املاع و  ناک  هّللا  نا  تسا 

یفخم تسین  لعف  تافـص  زا  هدارا  تسا و  یلزا  هدارا  هک  دراد  اعدا  هک  یـسک  رفکب  مکح  هک  تسا  هدـش  نایب  تایاور  ضعب  رد  و 
تافـص رد  مه  ام  دـنا و  هتفگ  مـالک  ملع  اـملع  زا  نیمدـقتم  هکنآ  اـمک  میتفرگ  ملع  زا  عون  کـی  ار  یهلا  هدارا  رگا  هکنآ  رب  دـنامن 

هداد اهیربج  موس  لیلد  رد  نآ  باوج  ددرگ و  یمرب  هیتاذ  تافـصب  هدارا  ارهق  میدش  لئاق  نامهب  یبرع  مولعلا  هدبز  باتک  رد  هیتوبث 
.دوش یم 

.یفخی امک ال  دش  هداد  اضیا  نآ  باوج  سپ  تسا  نیمه  قح  هکنآ  امک  تسا  لعف  تافص  زا  هدارا  هکنآ  هب  میدش  لئاق  رگا  اما  و 

ناگدنب لامعا  رد  ربج  بجوم  یهلا  یلزا  ملع 

یلاعت يادـخ  ملع  هک  یعقوم  شدـبع و  لاعفا  هب  تسا  هتفرگ  قلعت  یلاعت  يادـخ  یلزا  ملع  دـنا  هتفگ  هک  تسنآ  اهیربج  موس  لـیلد 
يراک ناگدنب  رگا  هکنوچ  دنهد  ماجنا  دـناد  یم  ادـخ  هک  هچنآ  فالخرب  يراک  ناگدـنب  تسا  لاحم  دـش  ناگدـنب  لاعفا  هب  قلعتم 
لاحم مه  نیا  شناگدنب و  لامعا  هب  دشاب  لهاج  یلاعت  يادخ  هک  دیآ  یم  مزال  دـشاب  هّللا  دـنع  مولعملا  وه  ام  ریغ  هک  دـنهد  ماجنا 

تسا

هک تسنآ  موس  لیلد  نیا  زا  باوج  ، لاعفا رب  دنرادن  رایتخا  ناگدـنب  شناگدـنب  لاعفا  رب  دراد  ملع  یلاعت  يادـخ  نوچ  نیاربانب  سپ 
هدارا هب  یطبر  یلاعت  يادخ  ملع 
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یلاعت يادخ  ملع  دشاب  هتفرگ  قلعت  تسین  عنتمم  دوش و  یمن  ناگدنب  لعف  يارب  تلع  درادن و  ناگدـنب  هیجراخ  لاعفا  يارب  هینیوکت 
تبـسن ملع  تسا و  حضاو  مولعم و  یلاعت  يادخ  زا  رـشب  لامعا  لاعفا و  عقاو  دنک و  یم  نآ  كرت  ای  دروآ  یم  اجب  دبع  هک  یلعف  هب 

ملاع يارب  عقاو  ندش  رهاظ  عقاو و  فاشکنا  رگم  تسین  شدوخ  مولعمب 

يارب تسا  هدش  تلع  ام  ملع  نیا  ایآ  دـنک  یم  كرت  ای  دروآ  یم  اجب  ار  لمع  نالف  ادرف  دـیز  هک  میراد  ملع  اهام  زا  یکی  رگا  الثم 
ام ملع  زا  لبق  طقف  تسا  دیز  دوخ  تسدب  لعف  نآ  كرت  ای  لعف  نآ  تلع  هکنآ  ای  ار  لعف  نآ  كرت  ای  ار  لعف  نآ  دـیز  ندروآ  اجب 
نآ كرت  ای  لعف  نآ  یلو  نآ  كرت  ای  نآ  لمع  دـیز  لعف  فرط  کی  اـم  يارب  دـش  رهاـظ  ملع  زا  دـعب  دـنک و  یم  هچ  میتسناد  یمن 

.ام ملع  هن  تسا  دیز  دوخ  شتلع 

دـشاب یمن  لعف  كرت  ای  داجیا  يارب  زا  تلع  ملع  ءایـشا و  ریاـس  هب  تسا  ناگدـنب  ملع  لـثم  یهلا  سدـقا  تاذ  ملع  هکنآ  لـصاح  و 
نادجولاب هرورضلاب و 

رگا ار  اهنآ  دـنیب  یمن  تسه  قاـطا  رد  هک  یئایـشا  یلو  دـش  یقاـطا  کـی  رد  دراو  بش  رد  یـصخش  رگا  مینزب  يرگید  لـثم  زاـب  و 
ضعب دشابن  ای  دشاب  قاتا  رد  ءایـشا  نیا  هک  تسا  هدش  تلع  امـش  ندید  ای  غارچ  نیا  ایآ  دـید  مشچب  ار  اهنآ  درک و  رـضاح  یغارچ 

زیچ اهنآ  تلع  تسین  قاطا  رد  هک  يرگید  ياهزیچ  ضعب  ای  تسه  قاـطا  رد  هک  یئایـشا  نآ  دوجو  تلع  هکلب  اـی  يرگید و  ءایـشا 
تاذ يارب  ای  ناسنا  يارب  تسا  عقاو  فشک  مه  ملع  اهنآ  مدـع  ای  ار  اـهنآ  دوجو  هدومن  نشور  اـم  يارب  غارچ  طـقف  تسا و  يرگید 

يارب زا  تلع  مادک  چیه  اه  نیا  یهلا و  سدقا 
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.بلطم نیا  تسین  یفخم  هکنیا  امک  دنوش  یمن  فشکنم  یجراخ  دوجو 

تافص دننک  تابثا  ادخ  يارب  زا  یتفـص  هکنیا  يارب  هیجراخ  لاعفا  رد  ار  دبع  تنطلـس  دوجو  دنا  هدرک  یفن  هرعاشا  هکنآ  لصاح  و 
.تسا وا  هدارا  هب  ناسنا  لاعفا  یتح  كرت  لعف و  تسوا و  دیب  ملاع  تادوجوم  مامت  یلاعت  يادخ  هک  لامک 

دراد و لامعا  رب  تردق  هک  یـسک  تسدب  دنـشاب  یم  یتلآ  لثم  ناگدنب  مامت  درادن و  دوخ  لاعفا  رد  یتردق  چیه  ناسنا  دنا  هتفگ  و 
باقع دنا و  هدومن  یهلا  سدقا  تاذ  زا  تلادع  یفن  ایند و  يالقع  يانب  فالخ  ترورـض و  فالخ  رد  دنا  هدـش  عقاو  تهج  نیا  زا 

هّللاب ذوعن  يادـخ  يارب  مکاح  تسه  اهملظ  نیرتالاب  هک  یملظ  دـنا و  هتـسناد  حیحـص  تسین  اهنآ  رایتخاب  هک  یلاـعفا  رب  ار  ناگدـنب 
رما و هب  ار  ءایـشا  حبق  نسح و  هکلب  دننیب  یمن  امرف  مکح  دـنناد و  یمن  مکاح  الـصا  ار  نادـجو  ترطف و  لقع و  دـنا و  هدومن  تباث 

.یفخی امک ال  دش  تباث  نادجولاب  هرورضلاب و  اهنآ  ندوب  لطاب  اهنآ و  در  الامجا  اه  نیا  مامت  دنناد و  یم  الوم  یهن 

نآ دسافم  هضوفم و  ههبش  نایب  رد 

اهنآ هداد و  ناگدنب  تسدب  ار  تردق  یلاعت  يادخ  هکنیا  هب  دنلئاق  هضوفم  هک  تسنیا  نآ  تسه و  يرگید  ههبش  اجنیا  رد  ضیوفتلا 
نوچ یلو  دشاب  هتـشاد  اهنآ  لامعا  رب  تردق  یلاعت  يادخ  هکنیا  نودب  دنروایب  اجب  دنتـساوخ  ار  هچره  هک  دنراد  لمع  رد  لالقتـسا 

یم ادخ  هک  یباقع  دب و  لمع  ای  دـنروایب  اجب  بوخ  لمع  هک  تساهنآ  تسدـب  مه  لمع  ندروآ  اجب  هداد  ناگدـنب  تسدـب  تردـق 
دنیوگ یم  نوچ  ادخ  تلادع  هب  دنلئاق  هضوفم  هچرگا  دنا  هداد  ماجنا  حیبق  لمع  دنا و  هتـشاد  رایتخا  هک  تسنآ  تهجب  ار  اهنآ  دـنک 

دهد یم  ار  لمع  نآ  ءازج  دهد  ماجنا  هدنب  هک  یلمع  ره  ادخ 

دنا هدومن  تنطلس  یفن  هکنوچ  هدش  عقاو  روذحم  لاکشا و  رد  هضوفم  یلو 
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ینعی یلاعت  يادخ  يارب  کیرش  دوجوب  دنا  هتـسناد  مزال  تهج  نیا  زا  تسا و  هدنب  تسدب  تردق  دنیوگ  یم  نوچ  یلاعت  يادخ  زا 
نآ رد  ادخ  تردق  نودب  دنروآ  یم  اجب  القتسم  ار  هیجراخ  لاعفا 

نیمه مالـسا  تما  سوجم  هک  هدـش  دراو  تایاور  هدـش و  دراو  اهنآ  تمذـم  هضوفم و  نعل  رب  تاـیاور  هک  تسه  تهج  نیمه  زا  و 
ماجنا دراد  مان  نادزی  هک  ریخ  يادـخ  ار  بوخ  لامعا  هک  دـنیوگ  یم  دنتـسه و  ادـخ  ود  هب  لئاق  سوجم  تما  نوچ  دنتـسه  هضوفم 

ادـخ ار  تردـق  هکنیا  هب  دـنلئاق  نوچ  مه  هضوفم  نیا  دـهد و  یم  ماجنا  دراد  مان  نمیرها  هک  رـش  يادـخ  ار  دـب  لاـمعا  دـهد و  یم 
هکنآ رما  هیاهن  دنتسه و  قلاخ  ود  ره  هّللا  ناسنا و  ینعی  رشب  ددعتب  هّللا  ددعتب  دنلئاق  دنک  یم  داجیا  ار  یلمع  ره  ناسنا  هداد و  ناسناب 

.رگید ددعتم  لاعفا  قلاخ  ناسنا  تسا و  ناسنا  قلاخ  هّللا  هک  دنیوگ  یم 

عقوم رد  تانکمم  هک  دـنا  هتفگ  دـنا و  هدروآ  ناشدوخ  ضیوفت  يارب  لیلد  ار  اـه  يربج  دـنا  هدومن  در  هکنآ  زا  دـعب  هضوفم  نیا  و 
.دنرادن تلع  هب  جایتحا  اهنآ  اقب  رد  دوجو  زا  دعب  یلو  دنراد  هدجوم  تلع  هب  جایتحا  ثودح 

هب دنتـسم  ناگدنب  لامعا  نیاربانب  ناشیاقب و  رد  دنرادن  تلع  هب  جایتحا  رگید  دندرک  ادیپ  دوجو  هکنآ  زا  دعب  ناگدـنب  نیاربانب  سپ 
رب یلاعت  يادخ  تنطلس  هک  دشاب  یم  مزال  نیاربانب  دسرت و  یم  اهناب  ادخ  زا  هک  دوجوم  هثدحم و  تلع  هب  دنتسم  هن  تسا  اهنآ  دوخ 

دشاب هتشادن  ناگدنب  لامعا  رب  تردق  ادخ  دوشب و  یفن  ناگدنب 

دنراد تلع  هب  جایتحا  ود  ره  ءاقب  دوجو و  رد  تانکمم  هکنآ  رد 

هب جایتحا  مه  ءاقب  رد  دـنراد  هدـجوم  تلع  هب  جاـیتحا  ثودـح  عقوم  رد  هک  روط  ناـمه  تاـنکمم  هک  تسنیا  هضوفم  نیا  باوج  و 
يرادهگن ار  اهنآ  هک  دنراد  ءاقب  تلع 
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دوجو و زا  لبق  تسه  تالاح  مامت  رد  یتاذ  جایتحا  ینعی  ناکما  يانعم  تسه و  یقاب  یتاذ  ناکما  ناـشدوجو  زا  دـعب  هکنوچ  دـنک 
دنوش یم  مودعم  دنشاب  هتشادن  اقب  تلع  دنوشب و  داجیا  رگا  الا  دوجو و  زا  دعب 

وا هک  دراد  صخـشب  جایتحا  مه  دوجو  زا  دعب  دراد و  هدجوم  تلع  هب  جایتحا  ثودح  عقوم  رد  هناخراک  کی  هکنیا  لثم  یفرع  لثم 
یتلع چـیه  اهنآ  ءاـقب  رد  ملاـع  تاـنکمم  نیا  هک  دوش  یم  روطچ  سپ  دور  یم  نیب  زا  دوش و  یم  مودـعم  ـالا  دـنک و  يرادـهگن  ار 
تلع هب  جاتحم  دوخ  ءاقب  رد  نکمم  هکنآ  رب  دنک  لاکشا  یـسک  تسا  نکمم  دنک  يرادهگن  ار  اهنآ  هک  دشابن  یـسک  چیه  دشابن و 

نآ رئاظن  درادـن و  ار  اهنآ  دراد  هاگن  هک  یـسک  هب  جاتحم  نآ  دوجو  زا  دـعب  هک  تسا  یعیانـص  ملاع  رد  مینیب  یم  ام  هکنآ  اب  تسین 
.اهریغ هیلقن و  لئاسو  اهلپ و  تارامع و  همیدق و  ياهانب  لثم  ملاع  رد  تسا  دایز 

رد هک  يرثا  نآ  هدام و  داجیا  هن  هدـش  اهنآ  رد  فیلات  طقف  هدـشن و  شیب  اهنآ  رد  یلمع  کـی  تاراـمع  عیانـص و  نیا  هکنآ  باوج 
دوش یم  اهنآ  ریاس  لثم  هوق  نآ  دوش  هتفرگ  نآ  زا  رگا  هک  ابر  نهآ  ریظن  دور  یم  نیب  زا  ارهق  دوش  هتـشادرب  رگا  هدش  هدراذـگ  هدام 

زا دوش  هتشادرب  هوق  نآ  رگا  هک  هداد  رارق  اهنآ  رد  اهنآ  دوخ  هب  تبسن  هب  يا  هوق  کی  یلاعت  يادخ  ار  دوجوم  ءایشا  هکنآ  لصاح  و 
.یفخی امک ال  دور  یم  نیب 

تابثا یلاعت و  يادخ  زا  دننک  یم  تلادع  یفن  اهیربج  هکنوچ  تسا  حیحص  ریغ  اهیضیوفت  اهیربج و  ینعی  لوق  ود  ره  ناک  فیک  و 
دننک یم  تنطلس  یفن  اهیضیوفت  ناگدنب و  دنروبجم  تسا و  وا  تسدب  ناگدنب  لامعا  دراد و  ناگدنب  رب  تنطلس  ادخ  هک  دننک  یم 

تابثا درادن و  ناگدنب  لامعا  رب  تردق  ادخ  دنیوگ  یم  وا و  زا 
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هن هک  مینک  رایتخا  ار  یطـسو  هار  کی  هک  میدبال  ام  دهد و  یم  شلمع  قباطم  ار  یناسنا  لمع  ره  ءازج  ادخ  هک  دـننک  یم  تلادـع 
.یفخی امک ال  هدش  دراو  رابخا  رد  هکنآ  امک  نیرمالا  نیب  رما  لب  یضیوفت  هن  دشاب و  يربج 

نیرما نیب  رما  يارب  هناگجنپ  یناعم  رد 

نیب رما  يارب  زا  تسا و  نیرمالا  نیب  رما  بلطم  باتک و  هدارا  بلط و  تبـسانمب  مینک  یم  ناـیب  ار  بلطم  هس  میتفگ  هک  موس  بلطم 
هک تسنآ  نیرمالا  نیب  رما  يانعم  رد  اهنآ  بلطم  لصاح  مهیلع و  یلاعت  هّللا  ناوضر  ءاملع  دـنا  هدومن  نایب  يداـیز  یناـعم  نیرمـالا 
ود ره  دوجو  ءاقب  رد  ثودح و  عقوم  رد  تانکمم  نوچ  تسا  هدومرف  اطع  وا  هب  مه  یتردق  هدروآ و  دوجوب  ار  ناسنا  یلاعت  يادـخ 
هب دنتسم  ناسنا  تردق  هک  تسه  مه  تهج  نیا  زا  صخـش و  رد  یـضتقم  دجوم  دشاب  یم  یلاعت  يادخ  سپ  دنراد  تلع  هب  جایتحا 

تردق تسا و  هدوب  وا  دوخ  رایتخا  يور  زا  دبع  لاعفا  هکنیا  رابتعاب  تسا  دبع  هب  دنتسم  مه  لمع  هک  روط  نامه  تسا  یلاعت  يادخ 
هکنوچ دنک  فرص  بوخ  هنـسح و  لمع  رد  ار  تردق  تسناوت  یم  هکنیا  امک  تسا  هدومن  فرـص  حیبق  دب و  لمع  رد  دبع  ار  دوخ 

طقف رـش  رد  ای  طقف  دشاب  ریخ  هک  يا  هصاخ  لامعا  رد  تسا  هدرکن  دودحم  ادـخ  ار  دـبع  تردـق  شلمع و  رد  هدـشن  وا  عنام  ادـخ 
دب و لمع  رد  دناوت  یم  دنک و  فرـص  بوخ  لمع  رد  دـناوت  یم  دـبع  تسا  ماع  تسا  هداد  ناسناب  یلاعت  يادـخ  هک  یتردـق  هکلب 

.تسا باقع  وا  يازج  سپ  دوشب  حیبق  لمع  بکترم  هک  هدش  ثعاب  دبع  رایتخا  ءوس  نکل  دنک و  فرص  حیبق 

نآ لثم  دـنک  داجیا  وا  يارب  یعنام  الثم  دوشن  دـب  لمع  نیا  بکترم  هک  دریگب  ار  دـبع  يولج  تسناوت  یم  هچرگا  یلاـعت  يادـخ  و 
تفرگ ار  وا  يولج  ینیوکت  رماب  یلاعت  يادخ  هک  تشاد  ءوس  دصق  میهاربا و  نز  يوسب  درب  تسد  هک  هاشداپ 
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وا يولج  رگا  نوچ  دنک  رایتخا  ار  دوخ  لمع  رایتخا  هب  هک  دریگ  یمن  ار  دبع  يولج  یلاعت  يادخ  ارثکا  یلو  دش  کشخ  وا  تسد  و 
ار وا  يولج  ینآ و  ره  رد  دهد  یم  تسا و  هداد  ناسناب  ار  تردق  یلاعت  يادخ  سپ  تسا  هدوب  روبجم  نوچ  درادـن  یباقع  دریگب  ار 
هن هک  تسا  یهار  نیا  دـهد و  یم  وا  هب  ار  لمع  نآ  يازج  مه  ادـخ  دـنک و  رایتخا  دوخ  راـیتخاب  ار  لاـمعا  هدـنب  هک  دریگ  یمن  مه 

تنطلـس ینعم  نیا  هب  تسا و  هعیـش  ینعی  هیلدـع  ریـسم  نیا  هک  دـنیوگ  یم  نیرمـالا  نیب  رما  نآ  هب  هک  یـضیوفت  هن  تسه و  يربج 
هک هضوفم  فالخب  دریگب  ار  لامعا  يولج  دراد  تردق  یلاعت  يادخ - ، ناسنا لامعا  مامت  رد  میا و  هتـشاد  ظوفحم  ار  یلاعت  يادخ 

نینچمه یهلا و  تنطلس  نودب  تسا  ناسنا  دوخ  تردقب  هیجراخ  لامعا  مامت  درادن و  یهار  رـشب  لامعا  رد  ادخ  تردق  دنتفگ  یم 
دشاب و ریخ  هچ  مینک  یم  لمع  ام  شلامعا  رد  یلو  تسا  یلاعت  يادخ  دیب  تردق  لصا  هکنوچ  ار  ادخ  تلادـع  میا  هتـشاد  ظوفحم 

.دوش یم  هداد  امب  تبسن  لامعا  رش  ریخ و  تهج  نیا  زا  رش و  هچ 

اهنآ هیجراخ  لامعاب  تبـسن  ادخ  ناگدنب  تسین و  دبع  تردق  دیب  یلمع  چیه  دـنیوگ  یم  دنـشاب  هیربج  هک  هرعاشا  هکنآ  لصاح  و 
نآ دساف  یلات  هک  دبع  تسد  تلآ  هب  دوش  یم  داجیا  یلاعت  يادخ  زا  هیرـش  ای  هیریخ  لامعا  مامت  جراخ و  رد  دنـشاب  یم  یتلآ  کی 
هب طبر  اهنآ  هیجراخ  لامعا  درک  داجیا  دومن و  قلخ  ار  ناگدنب  یلاعت  يادخ  هکنآ  زا  دـعب  هکنیا  هب  دـنلئاق  هضوفم  میدرک و  نایب  ار 
مه ار  نیا  تسا  ناسنا  دوخ  تردقب  لامعا  مامت  درادن و  ناگدنب  لامعا  رب  تردق  تنطلـس و  یلاعت  يادـخ  درادـن و  یلاعت  يادـخ 

ترابع هب  دریگب و  ار  نآ  يولج  تسا  نکمم  دراد و  دوجو  ناگدـنب  لاـمعا  ماـمت  رد  یلاـعت  يادـخ  تردـق  هتبلا  هک  میداد  باوج 
زا باوج  رگید 
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درک ادیپ  دوجو  هکنآ  زا  دعب  مدع و  دوجو و  ثیح  زا  تسا  نیفرطلا  يواستم  شدوجو  زا  دعب  ثودح و  زا  دـعب  ینکمم  ره  هضوفم 
هک تسا  تهج  نیا  زا  دـشاب  تسین  نکمم  وا  ءاقب  تلع  هثدـحم  تلع  دـشاب و  وا  ءاـقب  تلع  هک  دـشاب  یم  يرگید  تلع  هب  جاـتحم 
هب انآ  ناسنا  لاعفا  ءاقب  ناسنا و  ءاقب  رد  نانچمه  دـشاب  یم  دوجو  هضافا  یهلا و  هوق  هب  جایتحا  ناـسنا  دوجو  لـصا  رد  هک  ناـنچمه 
رد نآ  لثم  البق و  بلطم  نیا  تشذـگ  هکنآ  امک  دوش  یم  مودـعم  الا  دوشب و  وا  هب  یلاعت  يادـخ  فرط  زا  دـیاب  تردـق  هضافا  اـنآ 
هک دـنهاوخ  یم  يرگید  تلع  اـهنآ  هکلب  تسین  هیقبم  تلع  تاعونـصم  نآ  يارب  زا  هثدـحم  تـلع  هـک  تـسا  هیجراـخ  تاعونـصم 

.دشاب اهنآ  رادهگن 

قح رد  ّربش  همالع  موحرم  یناـعم  زا  هلمج  نم  ءاـملع  دـنا  هدومن  رکذ  يرگید  یناـعم  نیرمـالا  نیب  رما  يارب  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
.مینک یم  رکذ  مالک  مامتا  يارب  ار  اهنآ  لامجا  مه  ام  هدومن  رکذ  نیقیلا 

تسا و هدـش  ینعم  نیا  یفن  رابخا  رد  دـنا و  هتفر  نآ  يوسب  هرعاـشا  هربجم و  هک  تسا  هچنآ  نآ  زا  هدـش  یفن  هک  يربج  هکنیا  لوا 
تسا و دبع  تسدب  لامعا  تردق  ینعی  لعف  رد  تسا  لقتـسم  دبع  هک  هضوفم  دـنیوگ  یم  هک  تسنیا  نآ  زا  هدـش  یفن  هک  ضیوفت 

یلاعت يادخ  هک  تسنیا  نیرما  نیب  رما  یلو  تسا  نیمه  اهنآ  کلـسم  هلزتعم  هکنیا  امک  شلاعفا  زا  دـنک  عنم  ار  وا  دـناوت  یمن  ادـخ 
هک يزیچ  زا  ار  ناگدـنب  دـناوت  یم  هک  یلاـح  رد  هداد  ناگدـنب  تسد  رد  راـیتخا  هک  كرت  لـعف و  رد  راـتخم  ار  ناگدـنب  هداد  رارق 

هکلب تسا  هدرکن  ار  راک  نیا  یلو  دنروایب  اجب  دنهاوخ  یمن  هک  یلعفب  دنک  روبجم  ار  اهنآ  دـناوت  یم  دـنک و  عنم  دـنا  هدومن  رایتخا 
.تسا هداد  رارق  راتخم  ار  اهنآ 

لوق زا  دعب  هک  هتفگ  تاداقتعا  رب  حرش  رد  « هر » دیفم خیش  هک  تسا  هچنآ  مود 
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نیرما نیب  رما  هکلب  ضیوفت  هن  ناگدنب و  لامعا  رد  تسا  ربج  هن  دنا  هدومرف  ترـضح  هک  هدرک  لقن  ار  (ع) قداص ماما  لوق  قودـص 
ربج تقیقح  هبلغ و  رهقب و  یلمع  رب  دننک  رطـضم  روبجم و  ار  ناگدنب  هک  تسنآ  ربج  هک  تسنیا  دیفم  خیـش  لوقنم  هرابع  هک  تسا 

ار لمع  نآ  يولج  هک  دنـشاب  هتـشاد  یتردق  ناگدـنب  هکنیا  نودـب  ناگدـنب  نایم  رد  هدومن  قلخ  ار  لامعا  یلاعت  يادـخ  هک  تسنآ 
یتردق هطـساو  هب  دنروآ  یم  اجب  ناگدنب  هک  یلامعا  هک  تسنآ  نآ  هدش و  مه  يرگید  ریبعت  کی  نآ و  زا  دنزروب  عانتما  دنریگب و 

تـسا هدومن  فیوخت  ءاجلا و  ار  لمع  نآ  هک  دـنروآ  یم  اجب  ار  لمع  نآ  اروبجم  هارکا و  هجو  رب  یلو  هداد  اـهنآ  هب  ادـخ  هک  تسا 
بسح دنـشاب  هتـشاد  نآ  عانتما  رب  تردق  هکنیا  نودب  دنروآ  یم  اجب  ناگدنب  ار  لامعا  هک  تسا  نآ  ربج  رد  لصا  اهنآ و  يارب  ادخ 

یف هعاطلا  قلخ  یلاعت  هّللا  نا  معزی  نم  لوق  وه  ربجلا  بهذـم  ناک  هانفـصو  ام  یلع  ربجلا  یف  لوقلا  ققحت  اذا  میتفگ و  ام  هک  هچنآ 
مهبهذم ربجلا  اقح و  هربجملا  مهف  کلذـک  هیـصعملا  مهیف  قلخ  اهنم و  عانتمالا  اهدـض و  یلع  هردـق  دـبعلل  نوکی  نا  ریغ  نم  دـبعلا 

هقدانزلا و لوق  اذـه  لاـمعالا و  نم  اوءاـش  اـم  مهل  هحاـبالا  لاـعفالا و  یف  قلخلا  نع  رطخلا  عفرب  لوقلا  وه  ضیوفتلا  قیقحتلا و  یلع 
یف دودـحلا  مهل  دـح  مهلامعا و  نم  مهکلم  مهلاـعفا و  یلع  قلخلا  ردـقا  هّللا  نا  نیلوقلا  نیذـه  نیب  هطـساولا  تاـحابالا و  باحـصا 
مهل اربجم  لامعالا  نم  مهنیکمتب  نکی  ملف  دـیعولا  دـعولا و  فیوختلا و  رجزلاـب و  حـئابقلا  نع  مهاـهن  موسرلا و  مهل  مسر  کـلذ و 

لصفلا وه  اذهف  اهحیبق  نع  مهاهن  اهنـسحب و  مهرما  اهیف و  دودحلا  مهل  عضو  اهرثکا و  نم  مهعنمل  لامعالا  مهیلا  ضوفی  مل  اهیلع و 
هانیب ام  یلع  ضیوفتلا  ربجلا و  نیب 
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تالآ و لثم  هدیعب  بابسا  تسا و  دبع  هردقب  هریغ  ندروخ و  ندمآ  نتفر  لثم  هبیرق  بابسا  هک  تسنآ  نیرما  نیب  رما  يانعم  زا  موس 
تسا نیرما  نیب  رما  نیا  تسا و  یلاعت  يادخ  تردقب  هریغ  ندب و  ياوق  ءاضعا و  حراوج و  تاودا و 

هحـص و لثم  رگید  ءایـشا  یـضعب  تسا و  دـبع  تسدـب  هیفیلکت  لاعفا  لثم  ءایـشا  ضعب  هک  تسنآ  نیرما  نیب  رما  ياـنعم  زا  مراـهچ 
تسا یلاعت  يادخ  تسدب  اه  نیا  لثم  هریغ  مون و  ضرم و 

يادـخ هک  دوشب  نیاـب  لـئاق  ناـسنا  هک  تسنآ  نآ  زا  هدـش  یفن  هدـش و  یهن  هک  ضیوفت  هک  تسنآ  نیرما  نیب  رما  ياـنعم  زا  مجنپ 
دنهد یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  ار  تبـسن  نیا  هالغ  هکنیا  امک  تسا  هدومن  راذگاو  ناگدـنب  هب  ار  ملاع  ریبدـت  قزر و  قلخ و  یلاعت 

امک ار  بلطم  نیا  دننک  یم  دییأت  دنیوگ و  یم  ار  نیمه  مه  هضوفم  هدومن و  راذـگاو  همئا  هب  ار  تاروما  مامت  ادـخ  دـنیوگ  یم  هک 
ضرع ورم و  رد  (ع ) اضرلا یـسوم  نبا  یلع  رب  مدـش  لخاد  دـیوگ  یم  هک  ریمع  نبا  دـیزی  زا  نویع  رد  قودـص  هدرک  تیاور  هکنیا 
يانعم نیرما  نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  دـنا ال  هدومرف  ترـضح  هک  هدیـسر  امب  (ع) قداص ماما  زا  یتیاور  هّللا  لوسر  نبا  ای  مدرک 
باذع دعب  دروآ و  یم  اجب  ار  ام  لاعفا  یلاعت  يادخ  دنک  نامگ  هک  یـسک  هک  تسنآ  نآ  يانعم  دومرف  ترـضح  تسیچ  هلمج  نیا 
یـسک دشاب و  یم  يربج  تسا و  ربجب  لئاق  وا  دنک  یم  باذع  ار  ام  دعب  دروآ و  یم  اجب  ام  نیب  رد  ار  یتیـصعم  الثم  ار  ام  دـنک  یم 

نآ تسا  وا  ياـهتجح  تسدـب  اـهراک  شدوخ و  جـجح  هب  هدومن  راذـگاو  ار  قزر  قلخ و  تاروـما  یلاـعت  يادـخ  دـنک  ناـمگ  هک 
هّللا لوسر  نبا  ای  مدرک  ضرع  دیوگ  یم  دـعب  تسا  كرـشم  ضیوفتب  لئاق  تسا و  رفاک  ربجب  لئاق  هک  تسا  ضیوفتب  لئاق  صخش 

تسیچ نیرما  نیب  رما  يانعم 
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هک ار  هچنآ  میروایب و  اجب  اـهنآ  هب  هدومرف  رما  یلاـعت  يادـخ  هک  ار  هچنآ  هک  اـم  مینک  ادـیپ  یهار  هک  تسنآ  نیرما  نیب  رما  هدومرف 
تیاور رخآ  یلا  مینک  كرت  هدومرف  یهن 

نیرما نیب  رما  يانعم  رد  یسلجم  موحرم  همالع  لوق  مشش 

وا باب و  نیا  رد  رابخا  رثکا  نآرب  تسا  قباطم  هدومن و  رایتخا  ( هر ) یسلجم همالع  هک  تسا  هچنآ  نیرما  نیب  رما  تباب  رد  مشش  لوق 
هک تسا  هلزتعم  لوق  نآ  زا  هدـش  یفن  هک  ضیوفت  تفرع و  امک  تسا  هیربج  هرعاـشا و  لوق  نآ  زا  هدـش  یهن  هک  يربج  هک  تسنیا 

ناگدنبب و هدومن  راذگاو  ار  لامعا  رایتخا  ناشلامعا و  رب  اهنآ  هب  هداد  تردـق  ار و  ناگدـنب  هدومن  داجیا  یلاعت  يادـخ  دـنیوگ  یم 
نیب رما  اما  درادن  اهنآ  لامعا  رد  یتلاخد  چیه  یلاعت  يادخ  ناشتردق و  ناشتیـشم و  قفو  رب  لمع  داجیا  رد  دنتـسه  لقتـسم  ناگدنب 

هناحبـس هنالذخل  نا  امک  رارطـضالا  ءاجلالا و  دح  یلا  لصی  ثیحب ال  مهلاعفا  یف  الخدـم  هتاقیفوت  یلاعت و  هتیادـهل  نا  وهف  نیرمالا 
هدـجی رما  اذـه  كرتلا و  لعفلا و  یلع  هعم  ردـقی  ـال  دـح  یلا  یهتنی  ثیحب  ـال  نکل  تاـعاطلا  كرت  یـصاعملا و  لـعف  یف  الخدـم 

نم ائیش  هلعف  یلع  هدعو  کلذ و  همهف  هلعف و  یلع  ردقی  ءیشب  هدبع  دیسلا  رمأی  نا  لثم  وه  هفلتخملا و  هلاوحا  یف  هسفن  نم  ناسنالا 
مل کلذ  ضحمب  لعفلا  لعفی  هناب ال  هملع  عم  هیلع  دزی  مل  کلذب و  هدبع  فیلکتب  یفتکا  ولف  باقعلا  نم  اردـق  هکرت  یلع  باوثلا و 
مل ول  لـعفلا و  كرت  یلع  هربجأ  هنا  لـقاع  لوقی  ـال  ملظلا و  یلا  مهدـنع  بسنی  ـال  هکرت و  یلع  هبقاـع  ول  ءـالقعلا  دـنع  اـمولم  نکی 

هیف و هبغری  لعفلا و  یلع  هثحب  نم  ثعبی  کلذ  دکا  هکرت و  یلع  دیعولا  همارکاب و  دـعولا  هفاطلأ و  یف  داز  کلذـب و  دیـسلا  فتکی 
نع حیحــصلا  یف  هرخآ و  یلا  لـعفلا  یلع  هربـجأ  هـنا  لـقاع  لوـقی  ـالف  هراـیتخا  هتردــقب و  کـلذ  لـعف  مـث  كرتـلا  یلع  هرذــحی 

یلاعت هّللا  نا  معزی  لجر  هجوا  هثالث  یلع  ردقلا  یف  سانلا  نا  لاق  (ع) قداصلا
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یف نایـصعلا  لها  قلطم  لب  نامیالاب  رافکلا  فیلکت  یف  هدارـالا  بلطلا و  داـحتا  یلع  ءاـنب  مزلی  هنا  وهف  لاکـشالا  اـما  : عفد لاکـشا و 
یف هرابتعا  یقیقح و  بلط  ذئنیح  نوکی  ّهنإ ال  ثیح  هدارا  كانه  نکی  مل  نا  يدـج  فیلکت  كانه  نوکی  نا ال  اما  ناکرالاب  لمعلا 

لوقی ائیـش  هّللا  دارا  اذا  فلختی  داکی  دارملا و ال  نع  فلختت  فیکف  هدارا  كانه  ناک  نا  یهیدبلا و  نم  نوکی  امبر  يدـجلا  بلطلا 
نوکیف نک  هل 

******

: حرش * 

هناطلس یف  هّللا  نهو  دق  اذهف  مهیلا  ضوفم  رمالا  نا  معزی  لجر  رفاک و  وهف  همکح  یف  هّللا  ملظ  دق  اذهف  یـصاعملا  یلع  سانلا  ربجا 
وهف هّللا  رفغتـسا  ءاسا  اذا  هّللا و  دـمح  نسحا  اذا  نوقیطی و  ام ال  مهفلکی  مل  نوقیطی و  ام  دابعلا  فلک  هّللا  نا  لوقی  لجر  رفاک و  وهف 

.غلاب ملسم 

یئاشنا و هدارا  اب  یئاشنا  بلط  ینعی  اتقیقح  ءاشنا و  اموهفم و  مه  اب  دنتـسه  دـحتم  هدارا  بلط و  هک  میتفگ  خـلا  عفد  لاکـشا و  : هلوق
هک بلط  هدارا و  هک  دوش  یم  لاکـشا  تهج  نیا  زا  دنتـسه  دـحتم  یموهفم  هدارا  اب  یموهفم  بلط  یقیقح و  هدارا  اـب  یقیقح  بلط 

نامیا هتـشاد  هدارا  ادـخ  ایآ  هک  ناکراب  لمع  رد  نایـصع  لها  قلطم  هکلب  تسیچ  ناشنامیا  رد  راـفک  فیلکت  مه  اـب  دنتـسه  دـحتم 
تسا و هتـشادن  هدارا  نوچ  هتـشادن  تعاطا  نامیا  رب  يدج  فیلکت  ادخ  هک  میئوگب  رگا  هن  ای  ار  ناگدـنب  ندرکن  نایـصع  نتـشاد و 

نایصع ناگدنب  هکنآ  رب  یلاعت  يادخ  نتشاد  يدج  بلط  نوچ  یلاعت  يادخ  تباب  رد  تسین  حیحـص  نیا  تسا  هدوبن  یقیقح  بلط 
تعاطا هک  هتـشاد  هدارا  ادخ  هکنیا  رب  انب  تسا و  هتـشاد  يدج  هدارا  سپ  تسا  تاحـضاو  زا  تایهیدب و  زا  دـننکب  تعاطا  دـننکن و 

هّللا دارا  اذا  شدارم  زا  ادخ  هدارا  فلخت  تسین  نکمم  دننک و  یم  دارم  زا  فلخت  روطچ  سپ  دننکن  نایصع  دننکب و 
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هدارـالا نود  ماـتلا  لـماکلا  وحنلا  یلع  ماـظنلاب  ملعلا  وه  هینیوکتلا و  هدارـالا  یف  نوکت  اـمنا  فـلختلا  هلاحتـسا  نا  وـهف  عفدـلا  اـما  و 
اذاف هینیوکتلا  هیعیرـشتلا ال  هدارالا  هذه  وه  امنا  فیلکتلا  یف  هنع  صیحم  ام ال  فلکملا و  لعف  یف  هحلـصملاب  ملعلا  وه  هیعیرـشتلا و 

نایصعلا رفکلا و  راتخی  نا  نع  صیحم  الف  اتفلاخت  اذا  نامیالا و  هعاطالا و  نم  دب  الف  اتقفاوت 

یلاعت هتداراب  نامیالا  هعاطالا و  نایصعلا و  رفکلا و  ناک  اذا  تلق  نا 

******

: حرش * 

دنیامن یم  ار  وا  تفلاخم  ناگدنب  ارچ  سپ  نوکیف  نک  هل  لوقی  ائیش 

ناراب ندش  بش  ندش  زور  لثم  تسا  یمتح  هک  ینیوکت  هدارا  کی  : دراد هدارا  ود  یلاعت  يادخ  هکنآ  باوج  خـلا  عفدـلا  اما  :و  هلوق
تـسا ینعم  نیاب  وا  هک  یلاعت  يادخ  دراد  یعیرـشت  هدارا  کی  دـنوش و  یم  داجیا  ینیوکت  هدارا  هب  هک  دراوم  نیا  زا  هریغ  ای  ندـمآ 

امـش هکنآ  هداد و  ام  تسدـب  ار  لمع  رایتخا  ار و  ام  هدرکن  روبجم  یلو  میهد  ماجنا  بوخ  لمع  ام  هک  دراد  هدارا  یلاعت  يادـخ  هک 
لماک وحن  رب  تسا  یلاعت  يادـخ  ملع  ینیوکت  هدارا  يانعم  هک  تسا  ینیوکت  هدارا  رد  يادـخ  هدارا  زا  فلخت  تسا  لاـحم  دـیتفگ 

ینیوکت و هن  دراد  فیلکت  فلکم  هک  فلکم  لـعف  رد  تسا  تحلـصم  هب  ملع  نآ  ياـنعم  یعیرـشت  هدارا  هک  یعیرـشت  هدارا  هن  ماـت 
هک هدـنب  تسا  دـبال  دـندش  قفتم  یعیرـشت  ینیوکت و  هدارا  رگا  سپ  ینیوـکت  هدارا  هن  تسه  مه  تیـصعم  لاـح  رد  یعیرـشت  هدارا 

هتشاد یعیرشت  هدارا  طقف  دندش و  ادج  مه  زا  دندشن و  دحتم  یعیرـشت  ینیوکت و  هدارا  رگا  اما  دشاب و  هتـشاد  نامیا  دنک و  تعاطا 
.دروایب اجب  نایصع  ای  دنک  تعاطا  هک  دراد  رایتخا  اجنیا  رد  دشاب و  یم  دبع  تسدب  رایتخا  یلاعت  يادخ  دشاب 

يادخ هدارا  هب  نایصع  رفک و  نامیا و  تعاطا و  هک  ینامز  هکنیا  رب  دوشب  لاکشا  رگا  خلا  نایصعلا  رفکلا و  ناک  اذا  تلق  نا  : هلوق
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القع هیف  ربتعملا  رایتخالا  نع  هجراخ  اهنوکل  فیلکتلا  اهب  قلعتی  نا  حصی  الف  دارملا  نع  فلختت  داکت  یتلا ال 

رایتخالاب اهرودص  نم  دب  الف  الا  هیرایتخالا و  اهتامدقمب  هقوبسم  اهب  هدارالا  قلعت  نکی  مل  ول  رایتخالا  نع  کلذب  جرخی  امنا  تلق 

******

: حرش * 

يادـخ نوچ  تسا  هدوب  جراخ  اـم  راـیتخا  زا  نوچ  میرادـن  فیلکت  اـم  سپ  دومن  وا  زا  فلخت  دوش  یمن  هک  يا  هدارا  دـشاب  یلاـعت 
میرادن و رایتخا  نوچ  میرادن  یفیلکت  ام  سپ  دوش  یمن  مه  وا  دارم  زا  فلخت  نایصع و  ای  تعاطا  ای  دوشب  هداد  ماجنا  تسا  هتساوخ 

تسین حیحـص  اجنآ  رد  فیلکت  دشن  دبع  رایتخا  لعف  نآ  رگا  القع و  دشاب  دبع  يرایتخا  لعف  نآ  دیاب  یفیلکت  ره  رد  هکنآ  لصاح 
تسا هتفرگ  قلعت  اهنآ  هب  یلاعت  يادخ  ینیوکت  هدارا  نوچ  تسا  جراخ  دبع  يرایتخا  زا  لاعفا  مامت  امش  لوق  رب  انب  و 

هدارا نآ  هکلب  تسین  قلعتم  ناگدنب  لاعفاب  ینیوکت  هدارا  هک  فنـصم  دوخ  زا  تشذـگ  البق  هکنآ  باوج  خـلا  جرخی  امنا  تلق  : هلوق
قلعت اهنیاب  مه  ینیوکت  هدارا  رگا  امـش  لوق  رب  انب  ضرفرب  یفخی و  امک ال  تسا  یعیرـشت  هدارا  تسا  ناگدـنب  لاـعفاب  قلعتم  هک  يا 

دوخ هدارا  هب  ار  لاعفا  نآ  هک  یتقو  رد  تسا  هتفرگ  قلعت  ناگدنب  لاعفاب  ینیوکت  هدارا  هکلب  تسین  اقلطم  ینیوکت  هدارا  دشاب  هتفرگ 
نوچ تساهنآ  رایتخاب  كرت  لعف و  دوش و  یم  يرایتخا  ناگدـنب  لاعفا  لاح  نیا  رد  دـشابن و  راـیتخا  هدارا و  نودـب  دـنروایب و  اـجب 
دشاب ام  رایتخاب  لاعفا  هک  درادن  تافانم  لاعفا  نیا  اب  لاح  نیا  رد  ینیوکت  هدارا  كرت و  ای  لعف  نیا  تسا  اهنآ  دوخ  هدارا  هب  قوبسم 

دشاب هتفرگ  قلعت  اهنآ  هب  نیوکت  هدارا  ول  میشاب و  یمن  لاعفاب  روبجم  و 
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اریبک اولع  کلذ  نع  یلاعت  هدارم  نع  هتدارا  فلخت  مزل  الا  و 

******

: حرش * 

فلخت دیآ  یم  مزال  اهنآ  هدارا  نودب  ناگدنب  لاعفاب  دشاب  هتفرگ  قلعت  یلاعت  يادخ  ینیوکت  هدارا  رگا  خـلا  هتدارا  فلخت  مزل  الا  و 
یفخی امک ال  اهنآ  هدارا  نودب  هن  هدوب  نیفلکم  هدارا  اب  نیفلکم  لاعفا  نآ  هدارا  هکنوچ  دوخ  هدارا  زا  ادخ  دارم 

ماظنلاب ملعلا  وه  دومرف  فنصم  دوخ  هک  دشاب  ینیوکت  هچ  هدارا  هک  تسا  نآ  هفسالف  رثکا  فنـصم و  لوق  رب  انب  هکنآ  رگید  باوج 
صاخ و ملع  هتبلا  دشاب - یم  ملع  یعیرشت  ینیوکت و  هدارا  لاح  ود  ره  رد  خلا  هحلصملاب  ملعلا  وه  دومرف  هک  دشاب  یعیرـشت  ای  خلا 

عقاو فاشکنا  ملع  تقیقح  نوچ  دوش  یمن  ناگدنب  هیجراخ  لاعفا  داجیا  يارب  تلع  الزا  یلاعت  يادخ  ملع  هک  میداد  باوج  ام  البق 
هکلب دوش  یمن  لعف  نآ  داجیا  تلع  هیجراـخ  لاـعفا  یـضعب  هب  اـم  ملع  هکنآ  اـمک  دوش  یمن  فشکنم  يارب  تلع  فاـشکنا  تسا و 

ملاع میدـق  دـیآ  یم  مزال  دـشاب  نکمم  داـجیا  تلع  یهلا  یلزا  ملع  رگا  تسا و  هیجراـخ  بابـساب  لاـعفا  نآ  یجراـخ  دوجو  تلع 
.تسا ربج  بهذم  نیع  ینعم  نیا  میشاب و  لامعا  رد  روبجم  مامت  دشاب و  یلزا  دیاب  مه  ملاع  ارهق  تسا  یلزا  ملع  هکنوچ 

یم كرت  تاقوا  یضعب  ای  میروآ  یمن  اجب  ای  میروآ  یم  اجب  ای  ام  ار  لاعفا  نیا  هک  هتسناد  یم  لزا  رد  یلاعت  يادخ  هکنآ  لصاح  و 
داجیا تلع  یلاعت  يادـخ  ملع  تالاح  نیا  مامت  رد  تسا  مسق  هس  نیمه  نآ  یلقع  رـصح  هک  میروآ  یم  اجب  تاقوا  یـضعب  مینک و 

همزال میـشاب  هتـشادن  لاعفا  رد  رایتخا  ام  دـشاب و  نکمم  داجیا  يارب  تلع  یلزا  ملع  رگا  اضیا  تشذـگ و  هکنآ  امک  دوش  یمن  اهنآ 
میشاب یم  لامعا  رد  روبجم  ام  هک  نانچمه  دوش و  اهنآ  داجیا  تلع  شدوخ  لاعفاب  یلاعت  يادخ  ملع  هکنآ  رب  دراد 
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تسا لوقنم  کلذ و  نع  هّللا  یلاعت  دشاب  دوخ  لامعا  رد  روبجم  مه  یلاعت  يادخ 

یسوط ققحم  موحرم  راعشاب  مایخ  يربج  راعشا  در 

راعشا نیا  مایخ  زا 

دوب لهس  وا  دزن  هب  نم  ندروخ  یم  دوب  لها  نم  هچ  هکره  مروخ و  یم  نم 

دوب لهج  ادخ  ملع  مروخن  یم  رگ  تسناد  یم  لزا  قح ز  نم  ندروخ  یم 

: هباوج یف  ققحملا  لاق  و 

دوب لهس  شا  ههبش  باوج  هک  اریز  دوب  لها  وا  هکنآ  دیوگن  هتکن  نیا 

دوب لهج  تیاغ  القع ز  دزن  يدرک  نایصع  تلع  یلزا  ملع 

قادـصم دنتـسه و  دـحتم  جراخ  رد  هچرگا  هریغ  هویح و  تردـق و  ملع و  لثم  یهلا  هیتاذ  تافـص  هک  تشذـگ  البق  رگید  باوج  و 
اجنیا رد  سکعلاب  تسا و  تردق  ریغ  ملع  موهفم  الثم  تسا  يرگید  ریغ  اه  نیا  زا  مادکره  موهفم  هکنآ  الا  تسا  سدقم  تاذ  اهنآ 
موهفم مه  ملع  هکنآ  اـمک  تسین  ملع  هدارا  موهفم  یلو  تسا  یهلا  سدـقا  تاذ  نیع  اقادـصم  ملع  هچرگا  فنـصم  لوـق  رب  اـنب  مه 

دشاب جاهتبا  يانعم  هک  هیلعف  هدارا  اعم و  اهبراقی  ام  وا  اضرلا  جاهتبالا و  وه  یهلا  هدارا  هکنیا  هب  دنلئاق  مالعا  زا  یـضعب  تسین و  هدارا 
مه نیا  تسا و  تاذ  تفـص  یکی  تسا و  لـعف  تفـص  یکی  دراد  ینعم  ود  هدارا  لوق  نیا  رب - اـنب  دوش و  یم  ثعبنم  هیتاذ  هدارا  زا 

البق دشاب و  یم  لعف  تافص  زاب  اضر  جاهتبا و  هکنوچ  اضیا  تسین  حیحص 
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یلاعت يادخ  میئوگ  یم  الثم  دوش  یم  فصتم  وا  دـضب  لعف  تافـص  هک  تسنآ  تاذ  تافـص  لعف و  تافـص  نیب  قرف  هک  تشذـگ 
نیا رد  قح  هک  هچنآ  ار و  ورمع  هویح  تسا  هدومنن  هدارا  یلو  اه  نیا  زا  کلذ  ریغ  ار و  وا  تحص  ار و  دیز  هویح  تسا  هدومن  هدارا 

هن تسا  ثداـح  تافـص  لـعف و  تافـص  ود  ره  هیعیرـشت  هدارا  هچ  دـشاب و  هینیوـکت  هدارا  هچ  هدارا  میتـفگ  هک  تسنآ  تـسا  ینعم 
لقن تسا  لعف  تافـص  زا  هک  یلاعت  يادخ  هدارا  باب  رد  یفاک  لوصا  رد  دـنک  یم  ینعم  نیمه  رب  تلالد  مه  رابخا  تاذ و  تافص 

هعم دارملا  الا  نوکی  دیرملا ال  نا  لاق  ادیرم  هّللا  لزی  مل  تلق  لاق  (ع) هّللا دبع  یبا  نع  دیمح  نب  مصاع  هحیحص  تیاور  هک  دنک  یم 
ایئاش ادیرم  لزی  مل  هّللا  نا  معز  نمف  لاعفالا  تافص  نم  هیـشملا  (ع) اضرلا لاق  لاق  يرفعجلا  هیاور  دارا و  مث  ارداق  املاع  هّللا  لزی  مل 

نم اما  لعفلا و  نم  کلذ  دعب  مهل  ودبی  ام  ریمضلا و  قلخلا  نم  هدارالا  (ع) لاق ییحی  نب  ناوفـص  هحیحـص  یف  اضیا  دحومب و  سیلف 
هّللا هداراف  قلخلا  تافـص  یه  هنع و  هیفنم  تافـصلا  هذه  رکفتی و  مهی و ال  يوری و ال  هنال ال  کلذ  ریغ  هثادحا ال  هتداراف  یلاعت  هّللا 

هل فیک  هنا ال  امک  فیک  رکفت و ال  همه و ال  ناسلب و ال  قطن  ظفل و ال  الب  نوکیف  نک  هل  لوقی  کلذ  ریغ  لعفلا ال 

تـسا لعف  تفـص  تسا و  ثداح  یعیرـشت  ای  دـشاب  ینیوکت  هکنآ  ءاوس  اقلطم  یلاعت  يادـخ  هدارا  هکنیا  رب  تسا  لاد  راـبخا  نیا  و 
ار حراوج  ءاضعا و  دـنک  یم  کیرحت  دـشاب و  یم  هلماع  هوق  كرحم  هک  تسا  يدـکؤم  قوش  اـم  رد  هدارا  میتفگ  ـالبق  اـم  هکنوچ 
هب قیدصت  دارم و  روصت  لثم  یتامدـقم  رب  دراد  فقوت  ناسنا  سفن  رد  ینعم  نیا  دوجو  هدارا و  يارب  ینعم  نیا  ققحت  دارم و  فرط 

سدقا تاذ  قح  رد  هک  تسا  تاحضاو  زا  دوش  یم  ادیپ  ام  رد  هک  هدارا  يانعم  نیا  اه و  نیا  وحن  نآ و  هدیاف 
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دق فیک و  رایتخالاب  ام ال  یلا  نایهتنم  امهنا  ـالا  اـمهتداراب  نیقوبـسم  اـناک  ول  یـصاعلا و  رفاـکلا و  نم  نایـصعلا  رفکلا و  نا  تلق  نا 
.رایتخا الب  هرخالاب  نوکی  ام  یلع  هذخاؤملا  حصت  فیک  هعم  هیهلالا و  هیشملا  هیلزالا و  هدارالا  امهتقبس 

نع یشانلا  رایتخالل  نیعباتلا  نایصعلا  رفکلا و  عبتی  امنا  باقعلا  تلق 

******

: حرش * 

تردـق لامعاب  یهلا  سدـقا  تاذ  رد  هدارا  يانعم  ددرگ  یمرب  ارهق  سپ  تسین  وا  رد  یناصقن  مات و  وا  تیلعاـف  تسا و  لاـحم  یهلا 
.یفخی امک ال  تاذ  تفص  هن  تسا  لعف  تفص  ینعم  نیا  هک  دارم  نآ  رد 

ادیپ یلامعا  زا  اه  نیا  ول  یصاع و  زا  رفاک و  زا  نایـصع  رفک و  هکنیا  رب  هدش  رگید  یلاکـشا  خلا  نایـصعلا  رفکلا و  نا  تلق  نا  : هلوق
نیا هکنآ  ـالا  دوش  یم  داـجیا  نیفلکم  هدارا  هب  لاـعفا  نآ  ینعی  تسا  نیفلکم  هدارا  هب  قوبـسم  لاـعفا  نآ  لاـمعا و  نآ  هک  دوش  یم 

تانکمم زا  نیفلکم  هدارا  هکنوچ  تسا  جراخ  اهنآ  راـیتخا  زا  تسین و  نیفلکم  راـیتخاب  عقاو  رد  هک  يزیچ  هب  دوش  یم  یهتنم  هدارا 
نایـصعب و نیفلکم  هدارا  زا  لبق  اضیا  تسا و  نیفلکم  رایتخا  زا  جراخ  تهج  نیا  زا  تاـنکممب و  تسا  قلعتم  ینیوکت  هدارا  تسا و 

تـسا نکمم  هنوگچ  تسا و  جراخ  نیفلکم  رایتخا  زا  لعف  زاب  نیارباـنب  تسا و  هتفرگ  قلعت  اـهنآ  هب  هیهلا  تیـشم  هیلزا و  هدارا  رفک 
القع بلطم  نیا  دشاب و  یم  يرایتخا  ریغ  لاعفا  رد  باقع  تسا و  جراخ  نیفلکم  رایتخا  زا  هرخالاب  هک  یلعف  نآرب  باقع  هذخاؤم و 

.تسین تسرد 

هذخاؤم و درک  نایصع  دش و  رفاک  یـسک  رگا  ینعی  تسا  نایـصع  رفک و  عبات  هذخاؤم  باقع و  هکنآ  باوج  خلا  باقعلا  تلق  : هلوق
هک یتامدقم  زا  دوش  یم  یشان  هک  رایتخا  تامزاول  زا  رایتخا و  تایعبت  زا  هک  نایصع  رفک و  نآ  دوش و  یم  باقع 
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یف دیعسلا  ناف  امهتاذ  صوصخل  همزاللا  هیتاذلا  امهتواقش  نع  هئشانلا  هتامدقم 

******

: حرش * 

يارب دنتـسه  ناسنا  هیتاذ  تامزاول  زا  تواقـش  تداعـس و  نیا  هک  ناـسنا  هیتاذ  تداعـس  تواقـش و  هب  دوش  یم  یهتنم  تامدـقم  نآ 
امک هضفلا  بهذلا و  نداعمک  نداعم  سانلا  همأ و  نطب  یف  یقش  یقـشلا  همأ و  نطب  یف  دیعـس  دیعـسلا  ناف  میراد  تایاور  رد  هکنیا 
تاذ نوچ  تسا  برچ  ارچ  دنیوگ  یمن  ار  نغور  یبرچ  الثم  دنروآ  یمن  وا  يارب  تلع  ءیش  یتاذ  تسا و  هدش  دراو  ربخ  رد  هکنیا 

رد تسا  شتآ  یتاذ  ترارح  هـکنآ  يارب  دراد  ترارح  ارچ  دـنیوگ  یمن  ار  شتآ  ترارح  هـکنیا  اـمک  دـشاب  هتـشاد  یبرچ  دـیاب  وا 
دیعسلا هکنیا  يارب  تسا  هداد  رارق  یقش  ار  یقش  تسا و  هداد  رارق  دیعس  یلاعت  يادخ - ار  دیعـس  ارچ  هک  لاؤس  دوش  یم  عطق  اجنیا 

دیسر اجنیا  ملق  - تسا هدرک  داجیا  ار  یقش  دیعس و  یلاعت  يادخ  هک  تسین  نیا  زج  تسنیا و  کلذک و  یقش  یقشلا  هسفنب و  دیعس 
.تشونب دوخ  دح  نوریب ز  هکنوچ  - تسکشب رس  و 

نآ باوج  تسکشب و  رس  دیسر و  اجنیا  ملق  فنصم  لوق 

دوش یم  مولعم  هیافک  بحاص  مالک  زا  هک  تسا  هتکن  دنچ  اجنیا  رد 

یلاعت يادخ  هدارا  زا  فلخت  ام  هک  تسا  لاحم  تسا و  هدش  ام  لاعفا  يارب  تلع  یلاعت  يادـخ  هینیوکت  هدارا  دـیوگ  یم  هکنیا  لوا 
وا باوج  هک  دوب  نیمه  ربـج  ياـنعم  دریگ و  یمن  قلعت  نیفلکم  لاـعفاب  هیهلا  هینیوکت  هدارا  هک  میداد  ار  وا  باوج  ـالبق  اـم  مینکب و 

دریگ یم  قلعت  اهنآ  هب  هیعیرشت  هدارا  هکلب  دش  هداد 

ریغ هطـساو  هب  هک  هچره  نوناـقب  هکنوچ  هیلزا  هدارا  هب  دوـش  یم  یهتنم  دـبع  هدارا  دـیوگ  یم  هک  تسنیا  هیاـفک  بحاـص  مود  هتکن 
ار وا  باوج  ام  دشاب و  یم  هیلزا  هدارا  عبات  دبع  هدارا  دیوگ  یم  هک  تسین  حیحـص  مه  نیا  تاذلاب و  شرخآ  دوش  یم  یهتنم  دـشاب 

يادخ تسدب  بابسا  تردق و  هچرگا  هک  نیرما  نیب  رما  يانعم  رد  میداد  البق 
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بهذلا نداعمک  نداعم  سانلا  همأ و  نطب  یف  یقش  یقشلا  همأ و  نطب  یف  دیعس 

******

: حرش * 

.دنک كرت  ای  ار  لعف  دنک  داجیا  هک  تسا  هدنب  تسدب  لعف  هدارا  داجیا  لعف و  لامعا و  نکیل  تسا و  یلاعت 

زا ادـخ  هدارا  هک  میداد  باوج  ام  هریغ و  تردـق و  ملع و  لثم  تسوا  هیتاذ  تافـص  زا  ادـخ  هدارا  دـیوگ  یم  هک  تسنیا  موس  هتکن 
یلاعت يادـخ  ملع  هک  تشذـگ  باوج  دـشاب  یم  صاخ  ملع  هک  دـشاب  مه  یتاذ  تافـص  ضرفرب  وا و  تاذ  هن  تسوا  لعف  تاـفص 

دوش یمن  یجراخ  تادوجوم  يارب  زا  تلع 

میهد یم  ار  وا  باوج  هک  دنتسه  ناسنا  یتاذ  تواقش  تداعس و  دیوگ  یم  هک  تسنیا  هیافک  بحاص  مراهچ  هتکن 

هتکن زا  باوج  اما  دنتـسه و  ناسنا  یتاذ  هک  تسا  یتداعـس  هواقـش و  هطـساو  هب  ناسنا  باوث  باـقع و  أـشنم  دـیوگ  یم  هکنیا  مجنپ 
تداعس و ینعی  دنتسه  تایلک  باب  رد  یتاذ  دیئوگب  رگا  دنتسه  یتاذ  دیئوگ  یم  هک  تواقـش  هداعـس و  هک  تسنیا  فنـصم  مراهچ 

دنتـسین ناسنا  لصف  سنج و  هواقـش  هداعـس و  ینعی  تسین  روط  نیا  هک  تسا  حـضاو  نیا  هک  دنتـسه  ناسنا  لصف  سنج و  تواـقش 
زا عون  ود  دیاب  اتود  نیا  دشاب و  نیابم  یقش  صخش  تاذ  اب  دیعس  صخـش  تاذ  تسیاب  یم  دبال  سپ  دندوب  نینچ  رگا  هکنیا  لیلدب 

سپ دـشاب  تاناویح  زا  عون  ود  ناسنا  هکنآ  هن  تسا  ناویح  زا  عون  کی  اتاذ  ناسنا  هکنآ  لاح  رقب و  منغ و  لـثم  دنـشاب  ناـسنا  يارب 
تنس باتک و  نادجو و  ناهربب و  لیلد  راهچ  هب  میهد  یم  باوج  مه  ار  نیا  دنتسه و  همات  تلع  ینعمب  یتاذ  دییوگ  یم  دبال 

لاسرا عیارش و  نایدا و  سپ  دور  یم  شدوخ  تاذ  لابند  ناسنا  امش  فرح  رب  انب  دنشاب  ناسنا  یتاذ  هداعـس  هواقـش و  رگا  ناهرب  اما 
ربمایپ نایدا و  هچره  اتاذ  دشاب  یقش  یصخش  رگا  امش  فرح  رب  انب  نوچ  تسا  هدئاف  یب  بتک  لسر و 
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دیعسلا لعج  مل  هنا  لاؤس  عطقناف  للعی  یتاذلا ال  ربخلا و  یف  امک  هضفلا  و 

******

: حرش * 

لزاـن ار  بتک  ناربماـیپ و  هدوهیب  ادـخ  سپ  دـهدب  رییغت  دـناوت  یمن  ار  شدوخ  تاذ  تسا و  یقـش  دوشب  لزاـن  وا  يارب  مه  بتک  و 
اریبک و اولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  هدومرف 

راک یـسک  رگا  امـش  فرح  رب  انب  نوچ  دور  یم  نیب  زا  یلقع  حبق  نسح و  دشاب  ناسنا  یتاذ  تواقـش  هداعـس و  رگا  رگید  تهج  زا 
حیبقت داد  ماجنا  يدب  راک  رگا  یقـش  رد  اذـک  هدوب و  دیعـس  وا  تاذ  هدوب و  شتاذ  عبات  نوچ  درادـن  یلقع  نسح  داد  ماجنا  یئوکین 

 . دشاب یم  تسا  هدوب  یقش  هک  شتاذ  عبات  هدوب و  روبجم  نوچ  درادن 

ناسنا تاذ  رد  تسین و  روبجم  دراد و  راـیتخا  ناـسنا  هکنیا  رب  دـنک  یم  مکح  ناـسنا  نادـجو  هک  نادـب  سپ  نادـجو  تهج  زا  اـما 
ار مادکره  دیامن  یم  رایتخا  شدوخ  هکلب  دنک  رایتخا  ار  نامیا  هعاطا و  ای  نایـصع  رفک و  هک  دنک  روبجم  ار  ناسنا  هک  تسین  يزیچ 

یقش دعب  هدوب  دیعس  ای  هدش و  دیعس  دعب  هدوب  یقش  شرمع  لوا  رد  یـصخش  مینیب  یم  ام  هک  تسنیا  بلطم  نیا  رب  لیلد  دهاوخب و 
دوش یم  مولعم  سپ  دنک  یمن  رییغت  یتاذ  نوچ  دنک  رییغت  دیابن  دشاب  ناسنا  یتاذ  هواقـش  هداعـس و  امـش  فرح  رب  انب  رگا  سپ  هدش 

كرت ای  ار  لعف  دنک  داجیا  هک  تسا  فلکم  دیب  رایتخا  زاب  همات  هدارا  زا  دعب  تشذگ  البق  دنتسین و  ناسنا  یتاذ  هواقـش  هداعـس و  هک 
عجارف تسا  فلکم  رایتخاب  مه  هدارا  سفن  هک  تشذگ  هکلب  دنک  نآ 

رایتخا رب  لاد  هک  تسه  یتایآ  نآرق  رد  تسا  لطاب  ربج  هک  تسنیا  رب  لاد  هسفنب  نآرق  دوخ  هکنیا  هب  هفاضا  باتک و  تهج  زا  اما  و 
رهقب و هدوب و  وا  دوخ  رایتخاب  دوش  یم  رداص  ناسنا  زا  هک  یلامعا  دناسر  یم  هکنیا  دـناسر و  یم  ار  نیرما  نیب  رما  ناسنا و  نتـشاد 

دبال سپ  دشاب  ناسنا  یتاذ  هواقش  هداعس و  رگا  سپ  تسا  هدوبن  ربج 
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امنا کلذک و  یقش  یقشلا  هسفنب و  دیعس  دیعسلا  ناف  ایقش  یقشلا  ادیعس و 

******

: حرش * 

.دیآ یم  اهنآ  تایآ  ضعب  هکنآ  امک  تسا  روبجم  لامعا  رد  ناسنا 

تسا و لطاب  اـطخ و  اهیـضیوفت  اـهیربج و  رظن  هکنیا  رب  میراد  يا  هرتاوتم  تاـیاور  اـم  مه  تاـیاور  ناـیم  رد  ، تنـس تهج  زا  اـما  و 
یتاذ تواقش  تداعس و  رگا  نیا  رب  هفاضا  دنک و  یم  ار  نیرما  نیب  رما  تابثا  میتسه و  لمع  رد  راتخم  ام  هک  دنک  یم  تباث  تایاور 

تسا و ضحم  وغل  دـهد  رارق  دیعـس  ار  وا  ادـخ  هکنیا  تبقاع و  نسح  بلط  ادـخ و  زا  قیفوت  بلط  ندرک و  ءاعد  سپ  دنـشاب  ناسنا 
تـسا لاحم  دشاب و  یم  شتاذ  عبات  نوچ  تسا  هدئاف  یب  دـنکب  مه  ءاعد  رگا  ناسنا  امـش  فرح  رب  انب  نوچ  تسا  ناسل  هقلقل  درجم 

دوش یم  یقـش  مه  وا  تسا  یقـش  وا  تاذ  رگا  دـنکن و  اـعد  وـل  دوـش و  یم  دیعـس  مه  وا  تسا  دیعـس  وا  تاذ  رگا  دـنک  رییغت  تاذ 
ناسنا یتاذ  تواقش  تداعس و  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  تسین  حیحـص  نیا  دیامنب و  یلاعت  يادخ  زا  مه  قیفوت  بلط  ءاعد و  هچرگا 
ینانک هحیحـص  رد  هک  یتیاور  دوش و  یم  دیعـس  ای  یقـش  رایتخاب  هک  تسا  ناسنا  دوخ  تسا و  لمع  رد  راتخم  ناـسنا  هکلب  دنتـسین 

نداعمک نداعم  سانلا  ای  همأ و  نطب  یف  دعـس  نم  دیعـسلا  همأ  نطب  یف  یقـش  نم  یقـشلا  دیامرف  یم  هک  (ص) مرکا لوسر  زا  هدـمآ 
زا باوج  ناسنا  رب  دنتسه  یتاذ  تفـص  ود  تواقـش  تداعـس و  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  هک  راحبلا ج 5 ص 153» » هضفلا بهذلا و 

ار تادیقم  تاصـصخم و  هک  تاقلطم  تامومع و  باب  رد  ام  تسین و  شیب  شدوخ  يانعم  رد  يروهظ  کی  هک  تسنآ  تیاور  نیا 
قالطا ای  مومع  هدارا  هکنیا  رب  دـندوب  هیجراخ  هنیرق  تاـقلطم و  تاـمومع و  زا  دـندوب  رهظا  اـهنآ  هک  دوب  نآ  يارب  مینک  یم  مدـقم 

نیا رهاـظ  رگا  اـم  هکنوـچ  تسا  هدـشن  هدارا  شرهاـظ  تیاور  نیا  دارم  هکنیا  رب  میراد  هیلقع  هیعطق  هنیرق  مه  اـجنیا  رد  تسا  هدـشن 
مامت هک  دراد  مزال  میریگب  ار  تیاور 
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ماقملا یف  مالکلا  یهتنا  دق  تسکشب  رس  دیسر  اجنیا  ملق  یلاعت  هّللا  امهدجوا 

******

: حرش * 

.میراد یمرب  وا  روهظ  زا  تسد  نئارق  نیا  هطساو  هب  ارهق  تشذگ و  هکنآ  امک  دشاب  هدئاف  یب  ینامسآ  بتک  عیارش و  نایدا و 

ضعب رـسفم  ضعب  (ع) نیموـصعم همئا  راـبخا  نینچ  مه  تسه  يرگید  ضعب  رـسفم  اـهنآ  ضعب  ینآرق  تاـیآ  هـک  ناـنچمه  اـیناث  و 
ابا تلاس  لاق  دـشاب  یم  وا  رـسفم  ینانک و  تیاور  نآ  يانعم  ناـیب  رد  هدـش  دراو  ریمع  یبا  نبا  هحیحـص  اـجنیا  رد  تسه و  يرگید 

نطب یف  دعس  نم  دیعسلا  همأ  نطب  یف  یقش  نم  یقـشلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لوق  ینعم  نع  (ع) رفعج نب  یـسوم  نسحلا 
لمعیـس هنا  همأ  نطب  یف  وه  هّللا و  هملع  نم  دیعـسلا  ءایقـشالا و  لامعا  لمعیـس  هنا  همأ  نطب  یف  وه  هّللا و  ملع  نم  یقـشلا  لاـقف  همأ 

ار یلوا  تیاور  نآ  دارم  هک  دشاب  یم  یلبق  ینانک  هحیحص  رسفم  نیبم و  ریمع  یبا  نبا  هحیحـص  نیا  « ردصملا سفن  » ءادعـسلا لامعا 
دنک یم  نایب  بوخ 

نآ هلدا  تسین و  ناسنا  یتاذ  تواقش  تداعس و 

یم اجب  هک  یلامعا  هطـساو  هب  هدنیآ  رد  دشاب  یم  شردام  محر  رد  هک  يدنزرف  ره  دناد  یم  یلاعت  يادـخ  هک  تسنیا  نآ  لصاح  و 
هدماین زونه  ردام  محر  رد  هک  يدنزرف  نیا  هک  تسا  نآ  ام  داقتعا  هکلب  ار  تواقش  ای  ار  تداعس  ایآ  دریگ  یم  ار  قیرط  مادک  دروآ 

یلزا ملع  تواقـش و  ای  تداعـس  دـسر  یم  اجک  هب  وا  هدـنیآ  هک  تسناد  یم  یلاعت  يادـخ  رد  ملاع  رد  وا  دوجو  زا  لبق  هکلب  دوب و 
ببـس میدرک  ادـیپ  يزیچ  هب  ملع  رگا  ام  هکنآ  امک  دوش  یمن  تانکمم  داجیا  يارب  ببـس  هک  الـصفم  تشذـگ  ـالبق  یلاـعت  يادـخ 

زا تلع  دنک و  یم  ار  عقاو  فشک  طقف  ملع  نوچ  تسا  هیجراخ  ءایشا  اهنآ  یجراخ  دوجو  ببـس  هکلب  دوش  یمن  وا  یجراخ  دوجو 
تداعس تواقش و  هک  تسا  هحضاو  تلالد  هحیحص  نیمه  رد  دوش و  یمن  اجراخ  فشکنم  يارب 
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هب هیادهلا و  دشرلا و  هّللا  نم  ماهفالا و  نم  ریثک  هعسی  امبر ال  ام  یلا 

******

: حرش * 

دروآ یم  اجب  یلامعا  ادعب  تسا  شردام  محر  رد  هک  صخـش  نیا  دیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنوچ  دنتـسین  ناسنا  یتاذ  تافص 
رد نینچمه  دـناشک و  یم  تواقـش  هب  ار  شدوخ  ، شدوخ لـمع  هطـساو  هب  ینعی  دوـش  یم  یقـش  تهج  نیا  زا  ار و  ءایقـشا  لاـمعا 
زا دـنک  یم  لیـصحت  ناسنا  هثیبخ  ای  هبیط  هیناسفن  تاکلم  دـشاب  یم  مسق  نیمه  ایند  ءالقع  هیجراـخ  لاـمعا  رد  هکنآ  اـمک  تداـعس 
ام هکنآ  الثم  ار  اهنآ  ناـسنا  دـهدب  رییغت  تسا  نکمم  هنوگچ  دوب  ناـسنا  تاـیتاذ  زا  تواقـش  تداعـس و  رگا  دوخ  هیجراـخ  لاـمعا 

اهنآ رییغت  دـشاب  یتاذ  رگا  سکعلاـب و  میراذـگب و  وا  ياـج  تسا  بآ  یتاذ  راـثآ  زا  هک  تبوطر  راـثآ  میرادرب و  ار  شتآ  ترارح 
دش هداد  باوج  البق  هک  مهنآ  یلو  دشاب  تسا  نکمم  یهلا  هینیوکت  هدارا  هطساو  هب  اهنآ  رییغت  هکلب  تسین  ام  تسدب 

زا اهنآ  ریغ  هیبضغ و  هیلقع و  ياوق  یناوهـش و  ياوق  زا  ریغ  تسه  ناسنا  ندـب  رد  هک  یئاوق  یناسفن و  تاکلم  هکنآ  رگید  یباوج  و 
نآ ياربک  بلطم  نیا  للعی  یتاذ ال  هکنآ  فنـصم  لوق  دنمانب  تواقـش  ای  تداعـس  ار  نآ  هک  میرادن  يرگید  تفـص  فورعم  ياوق 

تسا و تیهام  اهنآ  لصا  ایآ  دنـشاب  یم  دوجوم  هک  یئایـشا  تسا  فالتخا  هیلاع  هفـسلف  ملع  رد  ـالوا  هکنوچ  تسین  حیحـص  اـضیا 
ایآ تسا  دوجوم  ناسنا  هک  يدوجو  کی  دراد و  یتیهام  کی  ناسنا  الثم  سکعلاـب  اـی  اـهنآ  رب  تسا  یـضرع  يراـبتعا و  رما  دوجو 
دوخ هن  دراد  دوجو  اهنآ  رابتعا  أشنم  هک  تیجوز  تیکلم و  ریظن  تسا  يرابتعا  رما  ناـسنا  دوجو  تسا و  یقیقح  جراـخ  رد  تیهاـم 

رد لصا  هک  تسنآ  قح  تیجوز و  ریظن  تسا  يرابتعا  رما  تیهام  تسا و  دوجو  جراخ  رد  لصا  هکنآ  ای  تشذـگ  هکنآ  اـمک  اـهنآ 
مادکره جراخ  رد  اهنآ  عفانم  اهنآ و  راثآ  رابتعاب  هیجراخ  تادوجوم  تسا و  يرابتعا  رما  تیهام  تسا و  دوجو  جراخ 
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.ماصتعالا

******

: حرش * 

تقیقح سپ  قتـشم  رد  تشذگ  هکنآ  امک  مینکن  كرد  ام  لصف  سنج و  زا  ار  اهنآ  تقیقح  ول  دش و  هدراذـگ  اهنآ  رب  یمـسا  کی 
یهلا ینیوکت  هدارا  دشاب و  یم  اهنآ  رب  مسا  ریظن  تیهام  اهنآ و  راثآ  رابتعاب  اهنآ  تادوجو  ماسقاب  تسا  اهنآ  دوجو  جراخ  رد  ءایشا 

رما هن  تسا  دوجو  زا  دـشاب  یم  راثآ  أشنم  هک  هچنآ  دـشاب و  یم  يرابتعا  رما  تیهام  هکنوچ  تیهاـم  هب  هن  اـهنآ  دوجوب  تسا  قلعتم 
زا هدومن  قلخ  ادخ  ار  اهنآ  تسا  راثآ  أشنم  دشاب و  یم  وا  رد  هک  هچنآ  هدومن  قلخ  یلاعت  يادـخ  هک  ار  ناسنا  الثم  نیاربانب  يرابتعا 

تسا سابل  لثم  دوجو  هدوب و  دوجو  زا  لبق  نآ  تیهام  ناسنا  هکنآ  هن  هریغ  عرف و  لصا و  رگید و  تامزاول  موزلم و  مزال و  یتاذ و 
یفلتخم ياهگنر  مادـکره  هک  دـننام  یم  یئاه  هشیـش  لثم  تاـیهام  هک  تسا  نآ  هفـسالف  ضعب  زا  لوقنم  هدـش  هدـیناشوپ  وا  رب  هک 

ار شدوخ  رثا  یئیـش  ره  دوجو  زا  دعب  دنـشخب و  یم  رثا  دوخ  فلتخم  ياهگنر  نآب  دوجو  زا  دعب  ناشدوجو و  زا  لبق  دنـشاب  هتـشاد 
یلاعت هّللا  امهدجوا  امنا  هدومرف و  فنصم  هک  تسا  اجنیا  زا  نآ و  رد  رییغت  تسین  نکمم  دنک و  یم 

هب هک  ترارح  ریظن  دریگب  ءیـش  زا  ار  يرثا  تسا  نکمم  دـشاب و  یم  اهنآ  قلاخ  تردـق  دـیب  ءایـشا  راثآ  مامت  هکنآ  اـهنآ  باوج  و 
هکلب دنام  یمن  بآ  يور  لیقث  ءیـش  نینچمه  دشاب و  یتاذ  ضرع  ول  شتآ و  زا  دـش  هتفرگ  امالـس  ادرب و  ینوک  ران  ای  رما  هطـساو 
ءیـش یتاذ  راثآ  میئوگب  اـم  رگا  هریغ و  (ع)و  ءاـیبنا تازجعم  زا  اـهنآ  ریغ  دـنتفر و  یم  هار  بآ  يور  رب  هّللا  ءاـیلوا  یلو  دور  یمورف 

یفخی امک ال  ریغ  تسا ال  هزجعم  ءایبنا  كردم  لصا  مینک و  تازجعم  مامت  راکنا  هک  تسنآ  نآ  همزال  دنک  رییغت  تسین  نکمم 
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دش رکذ  هک  هچنآ  ریغب  اهیربج  دسافم  رب  هرشع  هوجو 

مینک یم  نایب  ار  اهنآ  دسافم  ضعب  الصفم  زاب  یلو  میدرک  نایب  المجم  البق  ام  ار  اهیربج  بهذم  دسافم  هکنیا  رب  دنامن  یفخم 

لقع رد  مکح  نیا  يرارطـضا و  تاکرح  نیب  يرایتخا و  تاکرح  نیب  درازگ  یم  قرف  هک  وا  رد  تسین  یکـش  یلقاع  ره  هکنیا  ـالوا 
لفط نآ  میدز  یئاـصع  هطـساو  هب  ار  یلفط  رگا  ـالثم  تسه  مه  نیناـجم  لاـفطا و  بولق  رد  هکلب  تسا  تباـث  زوـکرم و  یلقاـع  ره 
میدز رجآ  هطـساو  هب  ار  هچب  ای  تسا و  هتـشادن  دوخ  زا  يرایتخا  هدوب و  روبجم  یـصع  نوچ  ار  اصع  هن  دـنک  یم  ار  براض  تمذـم 
نداد صیخـشت  نیا  هک  مینک  ءاعدا  میناوت  یم  هکلب  تسا  هدوب  رایتخا  نودـب  مه  رجآ  نوچ  ار  رجآ  هن  دـنک  یم  ار  براـض  تمذـم 
رامح هک  هتفگ  لیذـهلا  وبا  دـننک  یم  لقن  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا  دوجوم  مه  تاناویح  نایم  رد  يرارطـضا  زا  يراـیتخا  لـعف 

دنک روبع  نآ  زا  دناوت  یمن  هک  یگرزب  لودجب  دیسر  رگا  رامح  نوچ  رـشب  زا  تسا  رت  لقاع  رـشب  رامح  ینعی  - رـشب نم  لقعأ  رـشب 
روبع کچوک  لودجب  دیسر  رگا  درادن و  گرزب  لودج  نیا  روبع  رب  تردق  دناد  یم  هکنوچ  دنک  یمن  تعاطا  مینزب  مه  ار  وا  رگا 

یلودج نیب  دراد و  وا  رب  تردق  هک  یلودج  نیب  دراذگ  یم  قرف  دراد و  کچوک  لودج  روبع  رب  تردـق  دـناد  یم  نوچ  دـنک  یم 
رامح سپ  دراذگ  یمن  درادن  وا  رب  تردـق  هک  هچنآ  نیب  دراد و  وا  رب  تردـق  هک  هچنآ  نیب  قرف  رـشب  یلو  درادـن  وا  رب  تردـق  هک 

تسا رشب  زا  رت  لقاع  رشب  رامح  - رشب نم  لقعأ  رشب 

هرورضلاب دراذگ  یم  قرف  یلقاع  ره  هکنوچ  دنشاب  یم  يرورض  يرکنم  هرورض و  هرباکم  هک  تسنآ  اهیربج  بهذم  دسافم  زا  مود 
اجب ارایتخا  هک  تسد  نداد  تکرح  ای  پچ  ای  تسار  فرطب  ندومن  تکرح  لثم  دراد  اهنآ  رب  تردق  هک  ارچ  نآ  نیب 
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ناسنا ضبن  تکرح  ای  جلف  صخش  ياپ  تسد و  ندومن  تکرح  ای  نیئاپ و  هب  الاب  زا  نداتفا  لثم  يرارطـضا  تکرح  نیب  دروآ و  یم 
تسا رایتخا  الب  يرارطضا و  رشب  لاعفا  مامت  دنیوگ  یم  اهیربج  تسین و  ناسنا  يرایتخا  هک  هریغ  و 

هک یتسرد  هب  سپ  مینک  تمذم  ار  حیبق  مینک و  حدم  ار  نسحم  هک  دننک  یم  يرورـض  مکح  راکنا  هک  تسنیا  اهنآ  دـسافم  زا  موس 
دروآ و یمن  اجب  ار  یصاعم  زا  کی  چیه  امئاد و  ار  تاعاط  دروآ  یم  اجب  هک  یسک  ندومن  حدم  نسح  هب  دنک  یم  مکح  یلقاع  ره 

لاعفا نیا  هطـساو  هب  دـنک  تمذـم  ار  یـصخش  نینچ  یـسک  رگا  هکنیا  وکین و  لاعفا  زا  هریغ  مدرم و  هب  ناـسحا  رد  دـنک  یم  هغلاـبم 
هک یـسک  ندومن  حدم  حبق  رب  يرورـض  مکح  دننک  یم  مکح  ار و  وا  دـننک  یم  تمالم  تسا و  هیفـس  دـنیوگ  یم  ءالقع  شیوکین 

نینچ یـسک  رگا  دریگ  یم  ار  ریخ  راک  يولج  سفن و  لتق  لاوما و  تراغ  بصغ و  رد  يدـعت و  روج و  ملظ و  رد  دـنک  یم  هغلاـبم 
.دنمان یم  هیفس  ار  وا  ءالقع  دومن  فیرعت  حدم و  ار  یصخش 

هک یصاعم  بانتجا  تاعاط و  لعفب  ار  ناگدنب  دنک  فیلکت  یلاعت  يادخ  زا  تسا  حیبق  هک  تسنآ  اهیربج  بهذم  دسافم  زا  مراهچ 
هکنآ يارب  دـشاب  یم  یلاعت  يادـخ  اهنآ  نامگ  رب  ام  لاعفا  رد  لعاف  هکنوچ  دـشاب  جراخ  فلکم  تردـق  زا  تیـصعم  تعاط و  لعف 
هلزنم هب  ناملاعفا  هب  تبـسن  ام  سکعلاب و  ار و  ندرک  تعاطا  لاح  نیا  رد  تسا  عنتمم  دوش  یم  ادـیپ  ام  زا  هک  یتیـصعم  اـهنآ  لوقب 

یفخی امک ال  تسا  حیبق  لمع  نیا  هتبلا  میشاب و  یم  تادامج 

ینامز دنیوگ  یم  هکنوچ  « اریبک اولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  » دـشاب نیملاظ  ملظا  یلاعت  يادـخ  هک  تسنآ  اهنآ  لوق  همزال  هکنیا  مجنپ 
رد ار  تیصعم  دیامنب  قلخ  ادخ  هک 
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رداص ادخ  زا  هک  یصاعم  نیا  رب  دیامن  باقع  دنک و  باذع  ار  ام  ادخ  دعب  میشاب  هتشادن  یصاعم  نآ  عنم  رب  رایتخا  مه  ام  ام و  نایم 
نولوقی امع  هّللا  یلاعت  تسا  ناودع  روج و  هیاهن  نیا  ام  نیب  رد  هدش 

ام زا  لاعفا  هکنیا  رب  تسا  لاد  هک  يدایز  تایآ  صوصن و  فلاخم  زیزع و  نآرق  فلاخم  وا  رب  دـیآ  یم  مزال  ربجب  لئاق  هکنیا  مشش 
زجی اءوس  لمعی  نم  هیآ  نولمعت و  متنک  ام  نوزجت  مویلا  هیآ  ای  تبـسک و  امب  سفن  لک  يزجت  مویلا  لثم  ادخ  زا  هن  دوش  یم  رداص 

نینچمه ادـخ و  زا  هن  دوش  یم  رداص  ام  زا  لامعا  هک  تسنیا  رب  لاد  هک  یتاـیآ  زا  هریغ  نیهر و  تبـسک  اـمب  ئرما  لـک  لـثم  اـی  هب 
کبر ام  رگید و  هیآ  هرذ و  لاقثم  ملظی  ـال  هّللا  نا  هدومرف  هک  یئاـج  رد  هدومرف  یفن  شدوخ  سدـقا  تاذ  زا  ار  ملظ  یلاـعت  يادـخ 

زا رگید  تایآ  نینچمه  الیتف و  نوملظی  مویلا و ال  ملظ  لثم و ال  ای  نوملظی و  مهـسفنا  اوناک  نکل  مهانملظ و  ام  ای و  دیبعلل و  مالظب 
هب دنتـسه و  ریخم  ناشلاعفا  رد  ادـخ  ناگدـنب  هک  اهنآ  رد  دـنک  یم  نایب  هک  تسا  یتایآ  اهنآ  بهذـم  لاطبا  رب  تسا  لاد  هک  یتایآ 
هیآ ْرُفْکَْیلَف و  َءاش  ْنَم  ْنِمُْؤْیلَف َو  َءاش  ْنَمَف  یلاعت  هلوق  لـثم  كرت  هچ  دـشاب  لـعف  هچ  دـنروآ  یم  اـجب  ار  یلمع  ره  ناـشدوخ  تیـشم 

ناگدنب تسا  هدومرف  رما  هک  یتایآ  نینچمه  ًالِیبَس و  ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف  رگید  هیآ  ُُهلوُسَر و  ْمُکَلَمَع َو  ُهّللا  يَرَیَسَف  اُولَمِْعا  رگید 
رگید هیآ  ِِهب و  اُونِمآ  ِهّللا َو  َیِعاد  اوـُبیِجَأ  رگید  هیآ  ْمُکِّبَر و  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراـس  هیآ َو  لـثم  اـهناب  تعراـسم  هنـسح و  لاـعفاب  ار 

تباجا هک  تایآ  نیا  رد  هدومرف  رما  یلاعت  يادخ  هنوگچ  دشابن  ام  رایتخاب  دشابن و  ام  تردـقب  لاعفا  رگا  ِلوُسَّرِلل و  ِهِّلل َو  اُوبیِجَتِْـسا 
ناشدوخ سفنب  ار  هانگ  نآ  هفاضا  ناشدوخ و  هانگ  هب  ءایبنا  فارتعا  رب  تسا  لاد  هک  یتایآ  نینچمه  دینک و  راگدرورپ 
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تبسن هک  رگید  تایآ  زا  نیا  زا  ریغ  یِـسْفَن و  ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َنیِِملاّظلا  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  انَـسُْفنَأ  انْمَلَظ  انَّبَر  یلاعت  هلوق  لثم 
.تسا هدمآ  شدوخ  لحم  رد  هکنآ  امک  تسا  یلوا  كرت  ءایبنا  ملظ  هانگ و  زا  دارم  هتبلا  تسا  هداد  ءایبنا  دوخ  سفنب  ار  ملظ  هانگ و 

ءایبنا لاکـشا  الب  نوچ  دـشاب  یم  ءایبنا  مامت  عاـمجا  فلاـخم  اـهنآ  بهذـم  دـیآ  یم  مزـال  هیربج  بهذـم  رب  هک  يدـسافم  زا  متفه 
لعف نآ  رد  ار  رومأم  تردق  تسا  نمـضتم  یهن  رما و  یهاون و  رماوا و  زا  دنا  هدروآ  ناگدنب  يارب  یلاعت  يادـخ  فرط  زا  یماکحا 
هکلب تسا  هدـئاف  یب  وغل و  لمع  نیا  دـنیوگ  یم  اهیربج  هکنآ  امک  دـشابن  نآ  كرت  رد  ای  لـعف  رب  رداـق  رومأـم  رگا  نآ و  كرت  اـی 

یم هک  وت  رمآ  هب  دـنیوگ - یم  دـنهد و  یم  قمح  نونج و  لـهجب و  ار  نآ  تبـسن  یهاون و  رماوا و  نیا  زا  دـننک  یم  بجعت  ءـالقع 
حـضاو لقع  یهیدـبب  نآ  نالطب  بلطم و  نیا  ییامن و  یم  رما  ار  وا  هنوگچ  درادـن  كرت  رب  ای  لـعف  رب  تردـق  رومأـم  نیا  هک  یناد 

تسا

هکنیا رب  لالدتسا  تسا و  قداص  یلاعت  يادخ  هکنیا  رب  لالدتـسا  باب  دس  دیآ  یم  مزال  هک  تسنآ  اهیربج  بهذم  دسافم  زا  متـشه 
تسا قداص  یلاعت  يادخ  هکنیا  رب  لالدتسا  هکنآ  اما  تعیرش و  هحص  رب  لالدتسا  توبن و  هحص  رب  لالدتـسا  میئامنب و  عناص  تابثا 
هدعوب قوثو  شدوخ و  رابخا  رد  بذک  تسا  زیاج  هّللاب  ذوعن  دروایب  اجب  درادن  یعنام  ار  حـیبق  لامعا  یلاعت  يادـخ  امـش  لوق  رب  انب 

مینکن و ادـیپ  نانیمطا  اهنیاب  تسا  هدومرف  قباس  ياـهنامز  تـالاوحا  ترخآ و  ماـکحا  رد  هک  يراـبخا  میـشاب و  هتـشادن  وا  دـیعو  وا 
يور زا  دنا  هدرک  يربمغیپ  ءاعدا  هک  یناسک  تسدب  یلاعت  يادخ  ار  هزجعم  هک  دراد  همزال  اهنآ  لوق  رب  انب  توبن  هحص  رب  لالدتسا 

بذک
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تـسدب هزجعم  تسا  زیاج  اهنآ  لوق  رب  انب  هکنوچ  دوشن  ام  رب  بذاک  یبن  قداص و  یبن  نیب  قرف  دوش و  هداد  هزجعم  اهنآ  هب  غورد  و 
یتقو تاعونصم  مامت  رد  ام  عناص  تابثا  رب  لالدتـسا  اما  تسین و  حیبق  اه  نیا  دشاب و  ابذک  ول  دنک و  یم  يربمغیپ  ءاعدا  هک  یـسک 
رگا مینک  یم  لعف  داجیا  میـشاب و  یم  عناص  هک  ار  نامدوخ  لاعفا  رگا  دراد و  یقلاخ  کی  یعناص و  کـی  اـهنآ  مینیب  یم  مینک  رظن 

لامعا نوچ  دـش  میهاوخ  رکنم  یلوا  قیرطب  مینک  عناص  تابثا  هک  ار  وا  عرف  تسین  اـم  زا  لاـعفا  نیا  میتفگ  ار و  لـصا  میدـش  رکنم 
اهنآ لوق  رب  انب  تسا  زیاج  هکنآ  زا  دـعب  تعیرـش  تحـص  تابثا  اـما  تسا و  رگید  تاعونـصم  اـهنآ  رب  عرف  تسا و  لـصا  ناـمدوخ 

هب نانیمطا  ناسنا  هنوگچ  لاح  نیا  اـب  لالـض  رفک و  لـثم  دـیامن  حـیابق  هب  رما  ار  اـم  هک  دراد  همزـال  یلاـعت  يادـخ  زا  حـیبق  لاـمعا 
.دیامنب هدمآ  یلاعت  يادخ  فرط  زا  هک  یتعیرش 

تهجب نولوقی  امع  هّللا  یلاعت  میهدب  رارق  لاهج  ءاهفـس و  زا  ار  یلاعت  يادخ  هّللاب  ذوعن  هک  دراد  همزال  اهنآ  بهذـم  دـسافم  زا  مهن 
کی ناگدنب  لاعفا  هکنآ  لصاح  تمذم  حدم و  بس و  شحف و  دادـنا و  دادـضا و  كرـش و  زا  تسا  فلتخم  ناگدـنب  لاعفا  هکنآ 
هتسد دنهد و  یم  شحف  هّللاب  ذوعن  ار  یلاعت  يادخ  يا  هتسد  دننک و  یم  تمذم  ار  ادخ  يا  هتسد  دننک و  یم  حدم  ار  ادخ  يا  هتسد 
مامت ار  لامعا  لاعفا و  نیا  اهنآ  لوق  رب  انب  نوچ  دنراد  ملاع  رد  هک  یفالتخا  هب  ناگدنب  لامعا  نیا  دنتـسین و  لئاق  ار  ادـخ  الـصا  يا 

تـسنآ اهنآ  فرح  همزال  تسین و  ناگدنب  لاعفا  تسین و  لیخد  چـیه  اهنآ  رد  ناگدـنب  هدارا  دروآ و  یم  اجب  یلاعت  يادـخ  ار  اهنآ 
نیا کلذ و  نع  هّللا  یلاعت  میئامنب  یلاعت  يادخ  زا  هریغ  تمکح و  ملع و  یفن  دوشب و  ادیپ  لهاج  هیفس و  صخـش  زا  لاعفا  نیا  هک 

دوب هیربج  دسافم  مزاول  زا  يرصتخم  دش  رکذ  هک  یئاه 
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نوک بلطلا  نیع  نوکت  نأ  یلع  ءانب  مزل  لعفلا  حالـصب  هملع  نیع  یلاعت  هنم  هیعیرـشتلا  هدارالا  تناک  اذا  لوقت  کـلعل  عفد  مه و  و 
امنا حالـصلاب  ملعلا  عم  هدارالا  داحتا  نا  نع  تلفغ  کنکل  نالطبلا  نم  ناکمب  وه  ملعلا و  وه  هیهلالا  تاباطخلا  یف  هغیـصلاب  أشنملا 

تفرع دق  اموهفم و  اجراخ ال  نوکی 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال 

اهنآ و لامعا  ءالقع و  مامت  فلاـخم  (ع)و  لـسر ءاـیبنا و  ماـمت  لوق  فلاـخم  بهذـم  نیا  هک  تسنآ  هیربج  بهذـم  دـسافم  زا  مهد 
.یفخی امک ال  دوش  یم  رهاظ  مدقت  ام  زا  اه  نیا  تفلاخم  نایب  دشاب و  یم  یلاعت  يادخ  لوق  ینامسآ و  بتک  نایدا و  مامت  فلاخم 

حیـضوت يارب  یلو  دشاب  تسا  نکمم  رارکت  لخادت و  اهنآ  یـضعب  رد  هچرگا  دـش  رکذ  هک  يا  هرـشع  هوجو  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
رب لاد  هیافک  بحاص  باتک  ترابع  رهاظ  هچرگا  هکنآ  تشذـگ  رگید  بلطم  ، درادـن یعنام  اهیربج  بهذـم  دـسافم  ناـیب  بلطم و 

تافانم روهظ  نیا  دشاب  یم  ءاهقف  داتسا  هکلب  هعیـش  مالعا  ءاملع  زا  فنـصم  هک  هیجراخ  هیعطق  نئارق  اب  یلو  دشاب  تسا  نکمم  ربج 
.ماصتعالا هب  هیادهلا و  دشرلا و  هّللا  نم  درادن و  فنصم  هدیقع  اب 

تسا هدارا  بلط و  رد 

دومرف فنـصم  هک  دشاب  لعف  حالـصب  ملع  رگا  یلاعت  يادخ  زا  هیعیرـشت  هدارا  هکنیا  رب  دینکب  لاکـشا  دـیاش  خـلا  عفد  مه و  :و  هلوق
ملع هک  دیآ  یم  مزال  ینعی  دشاب  ملع  نامه  تاباطخ  رد  یلاعت  يادخ  تاءاشنا  هک  دشاب  بلط  نیع  هدارا  هکنیا  رب  انب  دـیآ  یم  مزال 

هسمخ و ماکحا  لثم  تسا  هیرابتعا  تاروماب  قلعتم  ءاشنا  نوچ  دوش  یمن  ءاـشنا  ملع  هکنوچ  تسا  لـطاب  نیا  دـنک و  ءاـشنا  ادـخ  ار 
هینیوکت تاروما  دنرادن و  ءازابام  جراخ  رد  هک  تاروما  زا  هریغ  تیکلم و  تیجوز و 
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عیمج یف  هنع  صیحم  لب ال  اجراخ  انیع و  ملعلا  هدارإلا و  داحتا  یف  الـصا  ورغ  یجراخلا و ال  بلطلا  موهفملا ال  الا  سیل  أـشنملا  نا 
هل صالخالا  لامک  هل و  صالخالا  هدیحوت  لامک  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاق  هسدقملا  هتاذ  یلا  تافصلا  عوجرل  یلاعت  هتافص 

هنع تافصلا  یفن 

******

: حرش * 

تسا هیجراخ  هینیوکت  تاروما  یکی  مه  ملع  هریغ و  نان و  بآ و  لثم  دریگ  یمن  قلعت  اهناب  ءاشنا 

جراخ رد  ملع  هدارا و  ینعی  اموهفم  هن  تسا  اجراخ  میتفگ  هک  حالـصب  ملع  اب  هدارا  داحتا  هکنیا  زا  امـش  يدـش  لـفاغ  هکنآ  باوج 
رد الا  تسین  أشنم  هک  میتفگ  ام  دریگ و  یم  قلعت  اهنآ  هب  ءاشنا  یلو  دنتـسه  زیچ  ود  موهفم  رد  هچرگا  دنتـسه  یکی  دنتـسه و  دحتم 

یعنام دـنرادن و  ءازابام  جراخ  رد  هک  یئایـشا  هکلب  ناسنا  دـنک  ءاشنا  ار  یجراخ  ءایـشا  دوش  یمن  ینعی  یجراخ  بلط  رد  هن  موهفم 
هیتاذ تافـص  عیمج  رد  دنتـسه  یکی  میئوـگب  میدـبال  هکلب  دنتـسه  یکی  اـجراخ  اـنیع و  یهلا  ملع  یهلا و  هدارا  میئوـگب  هک  درادـن 
یکی دنتـسه و  دحتم  جراخ  رد  یهلا  سدقا  تاذ  تافـص  دنتـسه و  یهلا  سدقا  تاذ  تافـص  زا  ملع  هدارا و  هکنوچ  یلاعت  يادـخ 

هل صالخالا  لامک  هل و  صالخالا  هدیحوت  لامک  (ع)و  نینمؤملا ریما  لاق  دنتسه  زیچ  ود  ملع  هدارا و  اموهفم  هچرگا  تاذ  اب  دنتسه 
هن جراخ  رد  تسا  یهلا  سدـقا  تاذ  زا  تافـص  یفن  صـالخا  لاـمک  تسوا و  رب  صـالخا  دـیحوت  لاـمک  ینعی  هنع  تافـصلا  یفن 
زیچ ود  تاذ  اب  هک  مدآ  ینب  تافـص  فالخب  تسا  یکی  دـحتم و  یهلا  سدـقا  تاذ  اب  هیهلا  هیتاذ  تافـص  جراـخ  رد  ینعی  اـموهفم 
ریغ هنا  فوصوم  لک  هداهش  فوصوملا و  ریغ  اهنا  هفـص  لک  هداهـشل  دشاب  یم  هبطخ  نآ  همتت  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دنتـسه و 

زا هدارا  نوچ  دنتسه  زیچ  ود  بلط  هدارا و  هک  تشذگ  البق  هک  دنامن  یفخم  هفیرش  هبطخ  رخآ  یلا  هفصلا 
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تاذ تافـص  هن  تسا  هیهلا  لعف  تافـص  زا  اضیا  هدارا  هک  تشذـگ  البق  اضیا  تسا و  لعف  تافـص  زا  بلط  تسا و  یناسفن  تاـفص 
هنس 1359 تشهبیدرا  موس  رد  هک  لوصالا  هیافک  یـسراف  حرـش  لوا  ءزج  رد  تسام  مالک  رخآ  نیا  دنیوگ  یم  فنـصم  هکنآ  امک 

ثحابم یقاب  هک  دـهد  قیفوت  یلاعت  يادـخ  تسا  دـیما  دـشاب و  یم  يرمق  دـصراهچ  رازه  کی  یناثلا  يدامج  متفه  قباطم  یـسمش 
.ارخآ الوا و  هّلل  دمحلا  -و  دشاب تعیرش  بحاص  لوبق  هّللا و  دنع  یضرم  دوش و  مامت  مه  اهنآ  حرش  هیلقع و  ثحابم  ظافلا و 

یناهفصا.......يدابآ تلود  یفجن  نیسح  دمحم  رقحالا  لقا  دیب 
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یعانص عیاش  لمح  یتاذ و  لمح  نیب  قرف  بلس و  هحص  مدع  رد  -61

نآ مدع  بلس و  هحص  رد  لاکشا  -63

نآ رد  لاکشا  نآ و  مدع  دارطا و  رد  -64

هریغ كارتشا و  زوجت و  ظفل  يارب  هناگجنپ  تالاوحا  -65

نآ مدع  هیعرش و  تقیقح  توبث  رد  -66

یتاطاعم عضو  رب  تالاکشا  رد  -67

یتاطاعم ینیعت و  ینییعت و  يانعم  رد  -68

نآ رد  لاکشا  هیعرش و  تقیقح  توبث  رد  -69

هیوغل یناعم  رد  تادابع  ظافلا  لامعتسا  رد  -70

هیعرش هیوغل و  یناعم  داحتا  لاکشا  رد  -71

هیوغل یناعم  رد  تادابع  ظافلا  لامعتسا  رب  لاکشا  -72

سدقم عراش  نامز  رد  هیعرش  تقیقح  توبث  نایب  -73

نآ تیتبثم  اب  نیباحصتسا  ضراعت  -74

معا ای  تسا  حیحص  يارب  عضو  هک  تادابع  ظافلا  رد  فالتخا  -75

هیعرش تقیقح  مدع  لوق  رب  انب  عازن  ریوصت  -76

ینالقاب لوق  عازن  ریوصت  -77

ءاملع مامت  دزن  حیحص  يانعم  داحتا  -78

دنشاب یم  هیفاضا  روما  زا  داسف  حیحص و  -79
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نیلوق ود  يارب  عماج  ردق  تسا  مزال  ناونع 80- هحفص 

طیسب هچ  دشاب و  بکرم  هچ  یحیحص  عماج  رب  لاکشا  -81

طیسب عماج  رب  انب  تئارب  نایرج  مدع  -82

طیسب عماج  رب  تالاکشا  رد  -83

یحیحص عماج  رب  دحاولا  نم  الا  ردصی  دحاولا ال  هدعاق  رد  -84

نآ در  اهیمعا و  رب  انب  عماج  ریوصت  -85

اهیمعا عماج  رب  هدراو  تالاکشا  -86

نآ در  اهیمعا و  مود  عماج  -87

تسا هیصخش  مالعا  عضو  نآ  هل  عوضوم  هک  اهیمعا  موس  عماج  -88

تسا نیجاعم  عضو  نآ  هل  عوضوم  هک  اهیمعا  مراهچ  عماج  -89

نیجاعم فالخب  تسا  ربتعم  هالص  رد  تایصوصخ  هکنآ  رد  -90

تسا ریداقم  نازوا و  ریظن  هل  عوضوم  هک  اهیمعا  مجنپ  عماج  -91

نآ رد  قح  یمعا و  عماج  رد  قیقحت  -92

تسا ماع  تادابع  ظافلا  رد  هل  عوضوم  عضو و  هکنآ  رد  -93

یحیحص رب  انب  یتح  یظفل  قالطاب  کسمت  زاوج  -94

یحیحص رب  انب  یتح  یماقم  قالطاب  کسمت  زاوج  -95

دشاب نایب  ماقم  رد  الوم  هک  تسا  ییاج  رد  قالطاب  کسمت  زاوج  -96

میشاب یمعا  ول  تسا و  تاعوضوم  حیحص  يور  رماوا  هکنآ  رد  -97

یلامجا ملع  لالحنا  اهیمعا و  رب  لاکشا  ود  باوج  -98

نآ رد  لاکشا  یمعا و  یحیحص و  نیب  هرمث  -99

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 347 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ در  رابخا و  بلس و  هحص  ردابت و  زا  اهیحیحص  هلدا  -100

تسا اهنآ  زا  حیحص  راثآ  رابخا و  اهیحیحص  لیلد  موس  -101

هقیقحلا هلاصا  دروم  اهیحیحص و  هلدا  باوج  -102

نآ در  اهیحیحص و  مراهچ  لیلد  -103
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هریغ میسقت و  هحص  بلس و  هحص  ردابت و  زا  اهیمعا  هلدا  ناونع 104- هحفص 

سمخلا یلع  مالسالا  ینب  هیاور  اهیمعا  رب  لیلد  -105

نآ در  رابخاب و  اهیمعا  کسمت  -106

هدش طرش  ای  ءزجب  رما  هک  هیداشرا  رماوا  یناعم  رد  -107

دوش یمن  نآ  قلعتم  ندوب  لاحم  بجوم  رذنب  رما  -108

دوش یمن  لوصا  ثحب  هرمث  نآ  لاثما  رذن و  هکنآ  رد  -109

تسا تالماعم  یماسا  معا  حیحص و  رد  -110

تالماعم قیداصم  رد  فرع  عرش و  فالتخا  -111

سکعلاب ببسم و  رب  ببس  قالطاب  کسمت  رد  -112

نآ رد  ببسم  ببس و  ندوبن  عیب و  ءاشنا  يانعم  رد  -113

دوش یمن  لامجا  بجوم  حیحص  رد  تالماعم  ظافلا  عضو  -114

دوش یم  یعرش  يانعم  رد  کش  افرع  عیب  يانعم  رد  کش  -115

دشاب یم  یمدع  يدوجو و  طئارش  ءازجا و  زا  بکرم  عوضوم  -116

عوضوم قدص  رد  طیارش  ءازجا و  ندوب  لیخد  -117

بحتسم رد  ای  بجاو  رد  ءایشا  ضعب  بابحتسا  -118

تسا یحیحص  عوضوم  رد  لیخد  هک  یتایصوصخ  رد  -119

نآ عوضوم  نییعت  تسا و  كارتشا  رد  -120

.هدش كرتشم  ظفل  رب  دراو  هک  یتالاکشا  رد  -121

تسا یظفل  كارتشا  ناکما  نایب  رد  -122

یناعم ظافلا و  یهانت  مدع  رد  -123
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ینعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  -124

ینعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  عانتما  هجو  -125

ینعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  زاوج  رد  ملاعم  بحاص  در  -126
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تسا عمج  هینثت و  زاجم  تقیقح و  رد  ناونع 128- هحفص 

نآ در  نآرق و  رب  یناعم  داتفه  ای  تفه  لاکشا  -130

نامزا مامت  رب  نآ  قابطنا  نآرق و  تمظع  رد  رابخا  -132

هدش رکذ  هجو  هس  رب  ظافلا  عضو  -133

ینعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  عوقو  هلدا  -134

تسا قتشم  رد  ثحب  -135

تاذ اب  قتشم  داحتا  عاونا  -137

دشاب یضرع  ای  دماج  ول  قتشم و  رد  عازن  مومع  -138

اضیا یلوا  هریبک  هجوز  تمرح  رد  فنصم  رب  لاکشا  -139

هریغص هریبک و  هجوز  رد  قتشم  ثحب  هدئاف  -140

تسا یضقنم  تاذ  هک  نامز  مسا  رد  لاکشا  رد  -142

قتشم ثحب  زا  رداصم  لاعفا و  جورخ  -143

نییوحن فالخرب  نامز  رب  لعف  نتشادن  تلالد  -144

ینامز لعاف  رد  نامز  رب  لعف  تلالد  -146

هل عوضوم  رد  مسا  فرح و  ندوب  یلک  رد  -148

تسا ینعم  ضراوع  زا  مسا  فرح و  رد  یلالقتسا  یلآ و  دصق  -150

ایلعف هکلم و  هفرح و  تاقتشم  يدابم  فالتخا  رد  -153

قطن لاح  هن  تسا  سبلت  لاح  ، لاح زا  دارم  -154

تسین قتشم  هلئسم  رد  لصا  -158

هیموهفم تاهبش  رد  باحصتسا  نایرج  مدع  -160
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ادبملاب سبلت  نمیف  قتشم  ندوب  تقیقح  هلدا  -162

نآ باوج  بلس و  هحص  رب  لاکشا  -168

نآ باوج  ردابت و  زا  اهیمعا  هلدا  -171

نیملاظلا يدهع  لانی  رابخا ال  اهیمعا  موس  لیلد  -172
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تسا تمسق  هس  رب  تاعوضوم  نیوانع  فاصوا  ناونع 173- هحفص 

تماما بصنم  رب  ملاظ  نتشادن  تقایل  -176

بکرم ای  تسا  طیسب  ایآ  قتشم  موهفم  ثحب  -179

قتشم رد  نآ  قادصم  ای  یئیش  موهفم  ندوبن  ربتعم  -180

قطنم رد  تسین  یقیقح  لصف  قطان  هکنآ  رد  -183

یباراف خیش و  لوقب  عوضوم  تاذ  رب  یناونع  فصو  نایب  -186

هدینادرگرب هیرورضب  ار  ایاضق  مامت  هک  لوصف  بحاص  در  -188

تسا يرورض  قتشم  رد  یئیش  موهفم  نتفرگ  هکنآ  رد  -194

دشاب ردصم  هکنآ  أدبم  قتشم و  نیب  قرف  -195

هئدبم قتشم و  نیب  قرف  رد  لوصف  بحاص  در  -198

تسا لومحم  عوضوم و  فالتخا  داحتا و  لمح  كالم  -199

سدقا تاذ  رب  یهلا  تافص  لمح  -202

تقیقح قدص  رد  تسا  مزال  أدبم  هب  قتشم  سبلت  -204

تئیه هدام و  ثیح  زا  تسا  یعاونا  رب  أدبم  هب  قتشم  سبلت  -205

تسا ینعم  یب  الا  تسا و  یفرع  یهلا  تاذ  رب  قتشم  قدص  -207

دوش یم  مسق  هس  رب  عوضوم  رب  لومحم  لمح  -209

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  تسا و  رماوا  رد  لوا  دصقم  -211

نآ قادصمب  رما  هدام  یناعم  هابتشا  -212

رما هدام  یقیقح  يانعم  رد  ولع  رابتعا  -217

بوجو رد  رما  هدام  ندوب  تقیقح  هلدا  -219
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يرابتعا یجراخ و  ینهذب و  دوجوم  میسقت  -224

اجراخ ءاشنا و  انعم و  هدارا  بلط و  يانعم  داحتا  رد  -226

هریغ ناجیه و  لیم و  روطخ و  زا  هیقیقح  هدارا  تامدقم  رد  -227

تاءاشنا رد  یعاود  فالتخا  نایب  -229
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لعف تافص  یهلا و  تاذ  تافص  نیب  قرف  ناونع 230- هحفص 

نآ دسافم  یسفن و  مالک  يانعم  رد  -231

هیئاشنا هلمج  هیزجت  مسق و  هن  رب  هیربخ  هلمج  هیزجت  -232

اهنآ در  هرئاشع و  یسفن  مالک  هلدا  -234

تسا ثداح  ملکت  تسا و  ملکتم  یلاعت  يادخ  هکنآ  رب  هلاد  هیاور  -237

اهنآ داحتا  مدع  هدارا و  بلط و  يانعم  ندوب  فلتخم  رد  -239

اهنآ رب  هبترتم  راثآ  هیرابتعا و  روما  رد  قیقحت  -241

اهنآ رد  قح  هیئاشنا و  یناعم  رد  قیقحت  -245

نآ رد  قح  هیربخ و  هلمج  يانعم  رد  قیقحت  -246

نآ زا  لبق  هعفان  همدقم  ناگدنب و  لامعا  رد  ربج  هلئسم  -251

یلعف ره  رب  هدارا  سفن  ندوب  يرایتخا  هلدا  -255

لاعفا رب  هدارا  سفن  ندوب  يرایتخا  كردم  -257

اهیربج مود  لوا و  هلدا  در  -258

لامعا رد  ربج  تامزاول  ملظ و  يانعم  در  -261

نآ در  تسین و  يرایتخا  هدارا  دنیوگ  یم  هک  یناسک  لیلد  -263

تسا لاحم  حجرم  الب  حیجرت  دنیوگ  یم  هک  یناسک  در  -265

دوش یمن  لامعا  رد  ربج  بجوم  یهلا  هیلزا  هدارا  -266

ناگدنب لامعا  رد  ربج  بجوم  یهلا  یلزا  ملع  -868

نآ دسافم  هضوفم و  ههبش  نایب  رد  -270

دنراد تلع  هب  جایتحا  ود  ره  ءاقب  دوجو و  رد  تانکمم  هکنآ  رد  -272
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نیرما نیب  رما  يارب  هناگجنپ  یناعم  رد  -273

نیرما نیب  رما  يانعم  رد  یسلجم  موحرم  همالع  لوق  مشش  -278

یسوط ققحم  موحرم  راعشاب  مایخ  يربج  راعشا  در  -283

نآ باوج  تسکشب و  رس  دیسر و  اجنیا  ملق  فنصم  لوق  -290

نآ هلدا  تسین و  ناسنا  یتاذ  تواقش  تداعس و  -291

دش رکذ  هک  هچنآ  ریغب  اهیربج  دسافم  رب  هرشع  هوجو  -293

تسا هدارا  بلط و  رد  -299
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باتک كرادم  ناونع 

بلاطم رب  لاکشا  يارب  ای  تسا و  هدش  هدافتسا  نآ  حیضوت  هیافک و  بلاطم  حرش  يارب  ای  هک  لوصالا  هیافک  یسراف  حرـش  كرادم 
.تسا لیذ  رارق  زا  تسا  هدش  هدروآ  هیافک 

.هرس سدق  یناهفصا  نیسح  دمحم  خیش  جاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  هیافک  حرش  یف  هیاردلا  هیاهن  -1

هدقرم هّللا  رون  میکح  نسحم  دیس  یجاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  مظعالا  انداتسا  لوصالا  قیاقح  -2

.فیرشلا هماقم  هّللا  یلعا  يدرونجب  يوسوم  نسح  ازریم  دیس  هّللا  هیآ  لوصالا  یهتنم  -3

.یلاعلا هئاقب  ماد  یئوخ  مساقلا  وبا  دیس  جاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  مظعالا  انداتسا  هقفلا  لوصا  یف  تارضاحم  -4

.یلاعلا هزع  ماد  یلمآ  مشاه  ازریم  اقآ  یمظعلا  هّللا  هیآ  لوصالا  یف  راکفالا  عئادب  -5

.یکارا ءاملعلا  ناطلس  دمحم  خیش  ققدم  ققحم  لوصالا  هیافک  یلع  هیشاح  -6

.هلظ ماد  يزاریش  ینیسح  دمحم  دیس  یجاح  هّللا  هیآ  همالع  لوصالا  هیافک  یلا  لوصولا  -7
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.هزع ماد  يدابآزوریف  ینیسح  یضترم  دیس  هّللا  هیآ  لوصالا  هیافک  حرش  یف  لوصالا  هیانع  -8

.یمق ینیئوخ  میرکلا  دبع  خیش  ياقآ  هّللا  هیآ  ترضح  هیافک  زومآدوخ  -9

.یتشر نیسحلا  دبع  خیش  هّللا  هیآ  موحرم  لوصالا  هیافک  حرش  -10

.هارس باط  ینیکشم  نسحلا  وبا  ازریم  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ققدم  ققحم  هیافک  هیشاح  -11

.ضیوفت ربج و  رد  هدش  هدافتسا  هرس  سدق  رّبش  هّللا  دبع  دیس  هّللا  هیآ  همالع  نیدلا  لوصا  هفرعم  یف  نیقیلا  قح  -12

هدش پاچ  هک  فلؤم  تافیلات 

.دلج هس  امامت  هیافک  ظافلا  ثحابم  یسراف  حرش  -1

هرود کی  تاداعـسلا  عماج  صیخلت  مود.یلالدتـسا  نید  لوصا  هرود  کی  لوا  دلج  کی  رد  دـلج  ود  مولعلا  یبرع  مولعلا  هدـبز  -2
.قالخا ملع 

.مود پاچ  اهنآ  تایآ  رابخا و  امامت  بجاو  تسیب  یبرع  یسراف و  باقع  باوث و  -3

.هدش هتفرگ  تایآ  رابخا و  زا  هک  يرطف  یسراف  لیلد  هدزناپ  اب  ملاع  عناص  تابثا  -4
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هدش پاچ  هک  باتک  بحاص  تافیلأت 

حرش لوا  دلج  هماع 2- حاحـص  رابخاب  تماما  تابثا  اـصوصخم  یلالدتـسا و  نید  لوصا  هرود  کـی  ، یبرع مولعلا  هدـبز  باـتک  -1
یناسارخ دنوخآ  موحرم  هیافک  یسراف 

یسراف حرش  مود  دلج  -4 یبرع ، دـلج کی  رد  قالخا  ملع  رد  ، هیلع هّللا  همحر  یقارن  موحرم  تاداعـسلا  عماـج  دـلج  هس  صیخلت  -3
باتک رماوا  ات  هیافک 

اب ملاع  عناص  دوجو  تاـبثا  اهنآ 6- باـقع  باوث و  بجاو و  تسیب  ياراد  ، تسا امـش  تسد  رد  هک  یلعف  باـقع  باوث و  باـتک  -5
ینادجو يرطف و  لیلد  هدزناپ 

هعوبطملا ریغلا  فلؤملا  تافیلأت 

مات ریغ  یناسارخلا  دنوخآلا  موحرملل  لوصالا  هیافک  حرش  -1

مات ریغ  اضیا  همرحملا  بساکملا  حرش  -2

ضیحلا هبانجلا و  هریبجلا و  ءوضولا و  ءاملا و  هیرهطم  یف  هرارسا  هّللا  سدق  يزاریشلا  يداهلا  دبع  دیسلا  مظعالا  انذاتسا  تاریرقت  -3
سمخلا ماکحا  ضعب  دیلقتلا و  داهتجالا و  حیجارتلا و  لداعتلا و  مّمیتلا و  تّیملا و  ّسم  سافنلا و  هضاحتسالا و  و 

اهریغ تاومالا و  ماکحا  ّتیملا و  ّسم  لسغ  سافنلا و  یف  ، هدقرم هّللا  رّون  میکحلا  نسحم  دیسلا  جاحلا  مظعالا  انذاتسا  تاریرقت  -4

هیلقعلا و هلدالا  ظافلالا و  ثحابم  یف  ، مانالا سوءر  یلع  هّلظ  هّللا  مادا  یئوخلا  مساقلا  وبا  دیـسلا  جاحلا  مظعـالا  انذاتـسا  تاریرقت  -5
اهریغ

اهماکحا تارایخلا و  یف  هرارسا  هّللا  سدق  يدورهاشلا  دومحم  دیسلا  جاحلا  مظعالا  انذاتسا  تاریرقت  -6

ص:316

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com


دلج 2

باتک تاصخشم 

حراش نیسح ، يدابآ ، تلود  یفجن  : هسانشرس

یناهفصا يدابآ  تلود  یفجن  نیسحدمحم  فیلات  یناسارخ / دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  حرش  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.13 .ق - =  14 يدابآ ، تلود  یفجن  نیسحدمحم  مق :] :] رشن تاصخشم 

هنومن.ج 5: يرهاظ تاصخشم 

تسا هیافک  بحاص  زا  نیرخاتم  املع  لاوقا  زا  يرصتخم  باتک  نیا  همیمض  : تشاددای

1363 مراهچ ، دلج  ساسارب  یسیونتسرهف  : تشاددای

همانباتک : تشاددای

دلج رخآ  ات  یهاون  لوا  زا  .ج 3 . رماوا --.  رخآ  ات  رما  هدام  لوا  زا  .ج 2 . هدارا --.  بلط و  رخآ  ات  هیافک  لوا  زا  .ج 1 . : تاجردنم
لوصا تئارب و  هلدا  لوا  زا  .ج 5 . يدادـسنا --.  نظ  یحافتنا و  نظ  عطق و  باب  هک  هیافک  مود  دـلج  لوا  زا  .ج 4 . هیافک --.  لوا 

 .-- حیجارت لداعت و  ثحابم  رد  .ج 6 . باحصتسا --.  رخآ  ات  هیلمع 

حرش .لوصالا  هیافک  : رگید ناونع 

ریسفت دقن و  لوصالا --  هیافک  .ق  1255  - 1329 نیسح ، نب  مظاکدمحم  یناسارخ ، دنوخآ  : عوضوم

هعیش هقف  لوصا  : عوضوم

حرش .لوصالا  هیافک  .ق  1255  - 1329 نیسح ، نب  مظاکدمحم  یناسارخ ، دنوخآ  : هدوزفا هسانش 

:BP159/8/آ3ك704228 1300ي هرگنک يدنب  هدر 

297/312: ییوید يدنب  هدر 

:م 3609-68 یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

لوا دصقم  همادا 
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هراشا
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موی یلا  مهئادعا  یلع  هّللا  هنعل  نیعمجا و  هلآ  هقلخ و  ریخ  یلع  مالسلا  هالصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هّلل  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
.نیدلا

لاوقا زا  يرصتخم  مامضناب  ظافلا  ثحابم  رد  تسا  یناسارخ  دنوخآ  موحرم  لوصالا  هیافک  یسراف  حرش  مود  ءزج  باتک  نیا  دعبف 
یفجن نیـسح  دـمحم  بناجنیا  حیحـصت  اب  دابآ  تلود  هیرفعج  هسردـم  نیلـصحم  زا  یکی  ملقب  هیافک  بحاـص  زا  نیرخأـتم  ءاـملع 

هجرف یلاعت  هّللا  لجع  رصع  ماما  سدقم و  عرش  بحاص  یـضرم  لوبق و  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  دیما  یناهفـصا  يدابآ  تلود 
يونعم ای  یظفل  هابتشا  رگا  هدوب و  یئامسلا  ضرالا و  تافآ  نع  یلاعت  هّللا  مهناص  مارک  بالط  ءاملع و  لوبق  دروم  دشاب و  فیرشلا 

.ماصتعالا هب  لکوتلا و  هّللا  یلع  دنیامن و  نیع  ضمغ  حیحصت و  دوخ  فطلب  دیسر  نانآ  رظنب 
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تسا رما  هغیص  هب  طوبرم  هک  هچنآ  مود : لصف 

هراشا

یجرتلا و اهنم  دع  دـق  اهیف و  تلمعتـسا  دـق  ناعم  هغیـصلل  رکذـی  امبر  هنا  لوالا  ثحابم  هیف  رمالا و  هغیـصب  قلعتی  امیف  یناثلا  لصفلا 
ریغ یلا  ریخستلا  زیجعتلا و  راقتحالا و  هناهالا و  راذنالا و  دیدهتلا و  ینمتلا و 

******

: حرش * 

خلا لوالا  ثحابم  هیف  رمالا و  هغیصب  قلعتی  امیف  یناثلا  لصفلا  : هلوق

.دوش یم  ناونع  یثحابم  لصف  نیا  رد  تسا و  رما  هغیصب  قلعتم  هک  تسا  هچنآ  رد  مود  لصف 

اهنآ نایب  رما و  هغیص  یناعم  لوا : ثحب 

هراشا

حیحـص یعابر  ای  دشاب  یثالث  هکنیا  زا  تسا  معا  رما  هغیـص  هک  دـنا  هدرک  نایب  رما  هغیـص  يارب  هک  تسا  یناعم  تباب  رد  لوا  ثحب 
دوش و یم  لامعتسا  اهنآ  رد  رما  هغیص  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  وا  زا  رما  هغیـص  یناعم  هک  هچنآ  يدعتم  ای  دشاب  مزال  لتعم  ای  دشاب 

اهنآ مینک  یم  رکذ  ام  هک  هدومن  رکذ  فنـصم  ار  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  اهنآ  رد  تقیقح  دشاب و  یم  یظفل  كرتشم  نیع  ظفل  لثم 
.ار

.یبونذ یل  رفغا  لثم  ، یجرت -1

.یلجنا الا  لیوطلا  لیللا  اهیا  الا  لثم  ، ینمت -2

.ُْمْتئِش ام  اُولَمِْعا  یلاعت : هلوق  لثم  ، دیدهت -3

.ْمُکِراد ِیف  اوُعَّتَمَت  یلاعت : هلوق  لثم  ، راذنا -4

.ُمیِرَْکلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْقُذ  یلاعت : هلوق  لثم  ، تناها -5

.َنوُْقُلم ُْمْتنَأ  ام  اوُْقلَأ  یلاعت : هلوق  لثم  ، راقتحا -6

.ِِهْلثِم ْنِم  ٍهَروُِسب  اُوتْأَف  یلاعت : هلوق  لثم  ، زیجعت -7
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.اهنم دحاو  یف  تلمعتسا  ام  هغیصلا  نا  هرورض  يرت  امک  اذه  کلذ و 

نوکی یعقاولا  بولطملا  وحن  کیرحتلا  ثعبلا و  وه  هرات  نوکی  امک  کلذ  یلا  یعادـلا  نا  الا  بلطلا  ءاشنا  یف  ـالا  لمعتـست  مل  لـب 
.یفخی امک ال  رومالا  هذه  دحا  يرخا 

******

: حرش * 

نیا زا  هریغ  هحابا و  هیوست و  نانتما و  نیوکت و  داشرا و  لثم  یناعم  نیا  زا  هریغ  َنِیئِـساخ و  ًهَدَِرق  اُونوُک  یلاعت : هلوق  لـثم  ، ریخـست -8
.دنک یم  رکذ  ملاعم  هیشاح  رد  هک  هناگ  هدزناپ  یناعم 

نآ رد  قیقحت  تسین و  رما  یناعم  ءزج  رما  هغیص  یعاود 

.خلا يرت  امک  اذه  :و  هلوق

چیه رد  لامعتسا  رما  هغیص  هک  تسا  يرورـض  تسین  یناعم  نیا  رب  لاد  رما  هغیـص  ینعی  ینیب  یم  هک  تسا  روط  نیمه  بلطم  نیا  و 
تـسا نکمم  تسا  فلتخم  وا  یعاود  یلو  بلط  ءاشنا  رد  الا  دوش  یمن  لامعتـسا  رما  هغیـص  هکلب  تسا  هدـشن  یناـعم  نیا  زا  مادـک 
تـسا فلتخم  وا  یعاد  یلو  دورب  ترفاسم  هب  دراد  دصق  هک  یـسک  لثم  هریغ  ای  راذنا  ای  ینمت  ای  دـشاب  یجرت  ناسنا  ضرغ  یعاد و 

رما هغیـص  مه  اجنیا  تسا  فلتخم  دایز و  وا  یعاود  هک  هریغ  ای  تقرـس و  يارب  اـی  تراـجت  يارب  اـی  دورب  حـیرفت  يارب  تسا  نکمم 
ثعب کیرحت و  نیمه  رما  زا  یعقاو  بولطم  هک  دشاب  کیرحت  ثعب و  تسا  نکمم  وا  یعاد  یلو  دوش  یم  بلط  ءاشنا  رد  لامعتـسا 

دـش رکذ  هک  یعاود  ضارغا و  روهـشم  یفخی و  امک ال  دـشاب  وا  یعاد  یناعم  نیا  زا  رگید  یکی  تسا  نکمم  اـی  تسا و  يراـک  رب 
.دنا هدرک  رکذ  یناعم  ءزج 

ضرغ بیدأت و  يارب  ام  میدز  ار  دیز  رگا  الثم  تسین  نینچ  نیا  هکنآ  لاح  دراد و  يدایز  یناعم  رما  هغیـص  دـنا  هتفگ  تهج  نیا  زا 
یعاود تلع و  یلو  تسا  ندز  ینعم  نامه  برض  هکلب  دشاب  هدمآ  بیدأت  يارب  هک  تسنآ  هن  برـض  ینعم  تسا  هدوب  وا  بیدأت  ام 
تـسا نکمم  ایآ  هریغ  ادـخ و  ياضر  ای  ادـخ  تعاطا  يارب  اـی  هّللا  یلا  برقت  يارب  میناوخ  یم  ار  زاـمن  نینچمه  تسا و  فلتخم  وا 

.دنوش یم  زامن  داجیا  تلع  اه  نیا  هکلب  ادخ  ياضر  ای  ادخ  تعاطا  ینعی  زامن  ینعم  میئوگب 

ص:4
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اهنم رخآ  عادب  کیرحتلا ال  ثعبلا و  یعادـب  ناک  اذا  امیف  بلطلا  ءاشنال  هعوضوم  هغیـصلا  نوکت  نأ  یعدـی  نا  نکمی  ام  يراصق  و 
.لفغت الف  هریغ  دیدهتلا و  یف  هلمعتسم  اهنوک  ریغ  اذه  ازاجم و  ادیدهت  اهب  هئاشنا  هقیقح و  اثعب  اهب  بلطلا  ءاشنا  نوکیف 

وا یجرتلا  وا  ینمتلا  ءاشنا  یلا  یعادـلا  نوکی  امکف  هیئاشنالا  غیـصلا  رئاس  یف  راج  رمـالا  هغیـص  یف  هاـنرکذ  اـم  نا  یفخی  ـال  ظاـقیا 
اـهنع و اهغیـص  خالـسناب  مازتلـالل  هجو  ـالف  يرخا  اـهریغ  یعادـلا  نوکی  هقیقح  تافـصلا  هذـه  توبث  وـه  هراـت  اهغیـصب  ماهفتـسالا 
لهجلا و وا  زجعلا  همزال  امم  یلاعت  كرابت و  هقح  یف  یناعملا  هذـه  لثم  هلاحتـسال  یلاعت  همالک  یف  تعقو  اذا  اهریغ  یف  اهلامعتـسا 

يذلا یعاقیالا  یئاشنالا  اهنم ال  یقیقحلا  وه  امنا  لیحتسملا  ناف  هل  هجو  هنا ال 

تسا زاجم  هریغ  رد  بلط و  ءاشنا  رد  تقیقح  رما  هغیص 

******

: حرش * 

.خلا نکمی  ام  يراصق  :و  هلوق

هک یئاج  رد  بلط  ءاشنا  يارب  هدش  عضو  رما  هغیص  میئوگب  هک  تسنیا  رما  هغیـص  تباب  رد  دومن  ءاعدا  دوش  یم  هک  يزیچ  تیاهن  و 
دـش یعاد  رگا  یناعم  نیا  زا  هریغ  اجنیا و  رد  تقیقح  دـشاب  یم  لاح  نیاربانب  هک  يرگید  یعاد  هن  دـشاب  کـیرحت  ثعب و  وا  یعاد 

ینعم یلو  تشاد  فلتخم  يواعد  یلو  دوب  ینعم  کی  لوا  يانعم  دراد  یقرف  لوا  يانعم  اـب  ینعم  نیا  هک  دـنامن  یفخم  تسا  زاـجم 
.تسا زاجم  یقاب  رد  تسا و  یقیقح  کیرحت  ثعب و  رد  تقیقح  مود 

تسا و فلتخم  وا  یعاود  تسا و  بلط  ءاشنا  يارب  میتفگ  هک  رما  هغیـص  رد  ام  میدرک  رکذ  هک  هچنآ  دنامن  یفخم  خـلا  ظاقیا  : هلوق
وا یعاد  بلط  ءاشنا  رد  دـشاب  یم  هک  روط  نامه  سپ  تسا  يراج  هیئاشنا  ياه  هغیـص  رئاس  رد  ینعم  فرح و  نیا  تسا  یکی  ینعم 

دشاب یم  مه  تاقوا  یـضعب  یقیقح  ینمت  یعادب  ینمت  ای  یقیقح  یجرت  یعادب  یجرت  ای  یقیقح  ماهفتـسا  یعادب  ماهفتـسا  ای  ینمت 
یقیقح یجرت  ای  ینمت  ای  یقیقح  ماهفتسا  زا  ریغ  اه  نیا  رب  یعاد 

ینعم زا  دنا  هدش  ادج  خلسنم و  اهغیص  نیا  میئوگب  هک  درادن  یهجو  سپ 
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اهتوبث راهظال  اضیا ال  هیئاشنالا  هیعاقیالا  اهیناعم  یف  تلمعتسا  دق  یلاعت  همالک  یفف  تفرع  امک  هغیصلاب  هلوصح  دصق  درجمب  نوکی 
یناعملا نم  رکذ  ام  نا  رهظ  هنم  کلذ و  ریغ  یلا  ریرقتلا  وا  راکنالا  هبحملا  راهظا  نم  لاحلا  هیـضتقی  ام  بسح  رخآ  رمـال  لـب  هقیقح 

.اضیا یغبنی  امک  سیل  ماهفتسالا  هغیصل  هریثکلا 

******

: حرش * 

فالتخا دنراد  هک  یفالتخا  هکلب  دنیایب  یلاعت  يادخ  مالک  رد  هک  یعقوم  رد  ازاجم  دنا  هدش  لامعتسا  يرگید  ینعم  رد  ناشیلصا و 
رد فـالتخا  هک  میتـفگ  ار  ینعم  نیمه  مه  رما  هغیـص  رد  هکنآ  اـمک  تسین  رتـشیب  ینعم  کـی  هـل  عوـضوم  ینعم و  تـسا و  یعاود 

يارب یلاعت  يادـخ  قح  رد  تسا  لاحم  ناشیقیقح  ینعمب  هریغ  ای  یجرت  ای  ماهفتـسا  یناعم  نیا  نوچ  هل  عوضوم  رد  هن  تسا  یعاود 
يادخ قح  رد  تسا  لاحم  هک  ینعم  نآ  دنراد و  یلاعت  يادخ  يارب  لهج  همزال  ماهفتـسا  رد  زجع و  همزال  ینمت  یجرت و  رد  هکنیا 
تـسا هغیـص  داجیا  دصق  طقف  ینعی  هغیـصب  لوصح  دصق  درجمب  طقف  دشاب  یم  هک  یعاقیا  یئاشنا  هن  تساهنیا  یقیقح  ینعم  یلاعت 

يارب هن  اضیا  هیئاشنا  هیعاقیا  یناعم  رد  یناعم  نیا  دنا  هدـش  لامعتـسا  هک  قیقحت  هب  یلاعت  يادـخ  مالک  رد  سپ  یتخانـش  هکنیا  امک 
اب ادـخ  مالک  رد  تبحم  راهظا  يارب  الثم  لاـح  ياـضتقم  بسحب  دـنا  هدـمآ  يرگید  رما  يارب  هکلب  هقیقح  یناـعم  نیا  توبث  راـهظا 

رهاظ تهج  نیا  زا  یناعم و  نیا  زا  کلذ  ریغ  یلا  تسا  هدـمآ  ماهفتـسا  رد  ریرقت  ای  راکنا  راهظا  و  َِکنیِمَِیب » َْکِلت  ام  : » لـثم یـسوم 
اه نیا  تسا  هدرک  رکذ  ماهفتـسا  يارب  ینعم  تشه  ینغم  باتک  رد  هکنآ  امک  دنا  هدرک  رکذ  ماهفتـسا  يارب  هک  یناعم  نیا  هک  دـش 

دنتسه وا  یعاود  دنا  هدرک  رکذ  هک  یناعم  نیا  دشاب و  یعاقیا  ءاشنا  هک  تسین  ماهفتسا  یناعم 

دشاب یم  یعاود  رب  اهنآ  فالتخا  مسق و  تفه  رب  یئاشنا  بلط  میسقت 

هدـشن عقاو  جراخ  رد  زونه  هک  دـنک  بلط  ار  یبولطم  هک  تسا  يراتفگ  نآ  یبلط و  ءاشنا  تسا  مسق  ود  رب  ءاـشنا  هک  دـنامن  یفخم 
دروم تفه  رد  ار  یبلط  ریغ  ءاـشنا  ،و  ادـن ، ضرع ، ماهفتـسا ، یهن ، رما ، یجرت ، ینمت دوش  یم  میـسقت  مسق  تفه  رب  یبلط  ءاـشنا  تسا و 

ءاجر بجعت و  مسق و  تاعاقیا و  دوقع و  مذ و  حدم و  دنا  هدرک  نایب 

تسا بلط  ءاشنا  رما  هغیص  دومرف  فنصم  هکنوچ  تسا  هدش  فنصم  رب  لاکشا 
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ردابت دـعبی  لاوقا و ال  لب  هوجو  اـمهنیب  كرتشملا  یف  وا  اـمهیف  وا  بدـنلا  یف  وا  بوجولا  یف  هقیقح  هغیـصلا  نا  یف  یناـثلا  ثحبملا 
.هنیرق الب  اهلامعتسا  دنع  بوجولا 

******

: حرش * 

ینعم هکلب  تسین  ینعم  هدننکداجیا  ظفل  میتفگ  البق  ام  هک  هدش  فنصم  رب  لاکشا  روهـشم  رب  انب  تسا  ینعم  هدننکداجیا  ظفل  ینعی 
تسا ینعم  نآ  رهظم  ظفل  تسا و  هدش  داجیا  امش  نهذ  رد  هدارا  هطساو  هب 

اب ینعم  نیا  بطاخم  همذ  رب  تسا  هدام  رابتعا  هک  تسا  ناسنا  سفن  رد  هک  هچنآ  زاربا  الثم  دـنوش  یم  ینعم  ءزج  یعاود  نیارباـنب  و 
بلط و يارب  یقادصم  رما  هغیـص  دنتـسه و  فلاخم  رگیدکی  اب  اه  نیا  زیجعت  ای  ریغـصت  ای  دـیدحت  زا  تسا  سفن  رد  هک  هچنآ  زاربا 

دعب دوش و  یم  دش  رکذ  هک  یناعم  زا  کلذ  ریغ  ریغـصت و  يارب  یقادـصم  دـیدحت و  يارب  یقادـصم  لوا و  ینعم  رد  دوش  یم  ثعب 
رد ای  دنتـسه و  فلتخم  رگیدکی  اب  یناعم  لاکـشا  الب  نوچ  دـشاب  یظفل  كرتشم  هک  تسا  تقیقح  دـش  رکذ  هک  یناعم  نیا  رد  ایآ 
رد دراد  ردابت  روهظ و  هنیرق  نودب  هغیـص  قالطا  هکنوچ  دشاب  حیحـص  یمود  مسق  هک  تسین  دیعب  زاجم  یقاب  رد  تقیقح و  یـضعب 

.تسا هنیرق  هب  جاتحم  دش  رکذ  هک  یناعم  زا  اهنآ  ریغ  رد  یقیقح و  ثعب 

تسا یعون  ای  یـصخش  عضو  نآ  هک  هدام  عضو  دنراد  عضو  ود  ربخ  هچ  ءاشنا و  هچ  لاعفا  هک  تشذگ  فورح  باب  رد  البق  اضیا  و 
ار هداـم  تبـسن  هک  تئیه  عضو  لاـعفا  دراد  رگید  یعـضو  کـی  دراد و  یمـسا  عضو  عـضو  نیا  هتبلا  تشذـگ و  هک  یفـالتخا  یلع 

مـسق نیمهب  تشذگ و  هکنآ  امک  دوش  یم  فورحب  قحلم  تهج  نیا  زا  تسا و  هیفرح  یناعم  عضو  عضو  نیا  دهد و  یم  بطاخمب 
.هریغ یجرت و  ینمت و  ماهفتسا  زا  رگید  تاءاشنا  تسا 

دوش یمن  ینعم  ءزج  یعاود  هکنآ  ءاشنا و  يانعم  رد  قیقحت  : مود ثحب 

دنتسه و بوجو  رد  تقیقح  ایآ  دنراد  ءاشنا  ینعم  هک  يرگید  غیص  ای  رما  هغیـص  هک  تسنیا  رد  مود  ثحب  خلا  یناثلا  ثحبملا  : هلوق
ره رد  ای  زاجم  بوجو  رد  تقیقح و  بدن  رد  ای  زاجم  بدن  رد 
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.لاقم وا  لاحب  هیلع  هتلالد  مدعب  فارتعالا  عم  بدنلا  هدارا  لامتحاب  هفلاخملا  نع  راذتعالا  هحص  مدع  هدیؤی  و 

نا عم  اـضیا  بوجولا  یف  هلامعتـسا  هرثـکل  هیلع  هلمح  وا  هیلا  هلقن  بجوت  ـال  اـمهریغ  هنـسلا و  باـتکلا و  یف  هیف  لامعتـسالا  هرثـک  و 
هتروریـص بجوت  يزاـجملا ال  ینعملا  یف  کلذـک  لامعتـسالا  هرثک  هبوحـصملا و  هنیرقلا  عم  ناـک  هنا  ـالا  هیف  رثک  نا  لامعتـسالا و 

روهشملا زاجملا  یف  فالخلا  یلع  فقوتی  وا  حجریل  هیف  اروهشم 

******

: حرش * 

یلاوقا هکلب  تسه  یئاـهلامتحا  یهوجو و  تباـب  نیا  رد  يونعم  كرتـشم  اـی  دـشاب  یظفل  كرتـشم  نیع  ظـفل  لـثم  هک  تقیقح  ود 
رد تقیقح  رما  ظفل  سپ  تسا  تقیقح  تمالع  مه  ردابت  دراد و  بوجو  رد  ردابت  هنیرق  نودب  لامعتسا  عقوم  رد  رما  هغیص  تسه و 
رب دبع  دراد  فارتعا  هکنیا  اب  هدومن و  الوم  رما  تفلاخم  هک  دبع  رذع  تحـص  مدع  دـنک  یم  ار  بلطم  نیمه  دـییأت  تسا و  بوجو 

یمن لوبق  وا  زا  تسا  هدومن  ار  بدن  هدارا  مداد  یم  لامتحا  نم  دیوگب  زاب  هیلاقم  ای  هیلاح  هنیرق  هب  بدـن  رب  رما  هغیـص  تلالد  مدـع 
تسوا رد  تقیقح  تسا و  بوجو  رب  لاد  رما  ظفل  دوش  یم  مولعم  سپ  ، القع ار  فرح  نیا  دننک 

باتک و رد  دوش  یم  لامعتـسا  دایز  بدـن  رد  رما  هغیـص  هک  هدرک  لاکـشا  هک  ملاعم  بحاص  لثم  دـینک  لاکـشا  تسا  نکمم  لاح 
نیا هک  مییوگ  یم  باوج.تسا  لکـشم  بوجو  رب  لمح  لاح  نیااب  هدـش و  حـجار  زاـجم  زا  نآ  ياـنعم  هک  يوحن  هب  هریغ  تنس و 
زاجم تهجب  مینکب  بدن  نآرب  لمح  ای  دوشب  تقیقح  بدـن  رد  بدـن و  رد  ار  وا  میهدـب  لقن  هک  دوش  یمن  بجوم  لامعتـسا  هرثک 

یم لامعتسا  دایز  بدن  رد  رما  هغیـص  هچرگا  هکنیا  رگید  باوج  دوش و  یم  لامعتـسا  دایز  مه  بوجو  رد  رما  هغیـص  نوچ  روهـشم 
بوجو هک  ار  رما  هغیـص  یقیقح  یلـصا و  يانعم  يزاجم  ینعم  رد  يروط  نیا  لامعتـسا  هرثک  تسوا و  هارمه  هک  هنیرق  اب  یلو  دوش 
فقوت ای  یقیقح  ینعم  رب  ار  روهـشم  زاجم  میهدـب  حـیجرت  هکنیا  ات  روهـشم  زاـجم  بدـن  رد  دـنادرگب  ار  وا  درب و  یمن  نیب  زا  تسا 

تسه روهشم  زاجم  رد  هک  یفالخ  رب  انب  مینکب 
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مل ام  هیلع  لمحی  لب  مومعلا  یف  هروهظ  هب  ملثنی  مل  صخ و  دق  الا و  ماع  نم  ام  لیق  یتح  صاخلا  یف  ماعلا  لامعتسا  رثک  دق  فیک و 
.صوصخلا هدارا  یلع  صوصخلاب  هنیرق  مقت 

******

: حرش * 

ام هدش  هتفگ  هکنیا  یتح  تسا  دایز  صاخ  رد  ماع  لامعتـسا  هک  یلاحرد  ینعی  خلا  صاخلا  یف  ماعلا  لامعتـسا  رثک  دق  فیک و  : هلوق
مینک یم  ماع  رب  لمح  دـمآ  یظفل  هک  اجره  هکلب  درب  یمن  نیب  زا  ماع  رد  ار  ظفل  روهظ  لاح  نیا  اب  زاب  یلو  صخ  دـق  الا و  ماع  نم 

میشاب هتشادن  صاخ  هدارا  رب  صوصخب  هنیرق  هک  یمادام 

یم یقیقح  ینعم  رب  تلالد  هک  يردابت  هکنآ  يارب  میرادـن  لوبق  ار  ینعم  نیا  دراد  بوجو  رد  ردابت  هغیـص  دومرف  هک  فنـصم  لوق 
.رگید یتاهج  هن  دشاب  ظفل  دوخ  زا  دشاب و  ظفل  قاح  زا  هک  تسا  يردابت  نآ  دنک 

ای دنا  هدومرف  املع  مظاعا  زا  یضعب  هکنآ  امک  دشاب  تمکح  تامدقم  زا  تسا  نکمم  هغیـص  زا  دوش  یم  هدافتـسا  هک  یبوجو  اما  و 
وا تعاطا  تسا  مزال  دـش  رداص  الوم  زا  يرما  رگا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا و  نیمه  قح  هکنآ  امک  دـشاب  لقع  مکح  تهج  زا 

تهج زا  مه  ءالقع  ءانب  تسا  نکمم  ءالقع  ءانبب  ار  بوجو  هدافتـسا  فنـصم  دـییأت  اـما  دـشابن و  فـالخرب  هنیرق  هک  یماداـم  ـالقع 
رد ماع  ظفل  لامعتـسا  دومرف  هک  فنـصم  لوق  اما  بوجو و  رد  هغیـص  عضو  باـب  نم  هن  میدرک  رکذ  هکنآ  اـمک  دـشاب  لـقع  مکح 

لولدم لاد و  ددعتب  هکلب  تسین  زاجم  صاخ  رد  ماع  ظفل  لامعتـسا  فنـصم  دوخ  زا  دیآ  یم  ادعب  ینعم  نیا  دشاب  دایز  ول  صاخ و 
تسا فلتخم  تسا و  دایز  تسا  ماع  رب  لاد  هک  یظافلا  اه  نیا  رب  هوالع  تسا 

ظافلا نیا  زا  یکی  هتبلا  رگید و  ظافلا  نینچمه  تسا و  ماع  ظافلا  زا  یکی  مال  فلا و  ظفل  تسا و  ماع  ظافلا  زا  یکی  لک  ظفل  الثم 
هظحالم هدح  یلع  ار  یمالک  ره  هکلب  تسا  روط  نیمه  مه  ظافلا  یقاب  رد  هک  دنک  یمن  تلالد  دش  دایز  صاخ  رد  شلامعتسا  رگا 

امک ال درادن  رتشیب  عضو  کی  امامت  نآ  هک  رما  غیـص  فالخب  دنراد  هدح  یلع  عضو  ماع  ظافلا  نیا  زا  مادـکره  هکنوچ  دومن  دـیاب 
یفخی
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وا ال بوجولا  یف  هرهاظ  دـیعی  اضوتی و  لستغی و  لثم  ثعبلا  بلطلا و  ماقم  یف  لمعتـست  یتلا  هیربخلا  لـمجلا  لـه  ثلاـثلا  ثحبملا 
توبثب رابخالا  نم  اهانعم  یلع  اهلمح  رذعت  دعب  اهاوقاب  بوجولا  سیل  اهیف و  تازاجملا  ددعتل 

بلط ءاشنا و  يانعم  رد  هیربخ  لمج  لامعتسا  : موس ثحبم 

******

: حرش * 

هیربخ لمج  هک  تسنیا  رد  هیربخ  لمج  رد  موس  ثحبم  خلا  بلطلا  ماقم  یف  لمعتـست  یتلا  هیربخلا  لمجلا  له  ثلاثلا  ثحبملا  : هلوق
لستغی ظفل  ینعی  هن  ای  دنراد  بوجو  رد  روهظ  ایآ  دیعی  أضوتی و  لستغی و  ظافلا  لثم  ثعب  بلط و  ماقم  رد  دنوش  یم  لامعتـسا  هک 

قلطم لثم  تسا  ددعتم  هیزاجم  یناعم  تسا و  هدشن  هدارا  هیربخ  لمج  یقیقح  يانعم  هکنآ  زا  دـعب  هن  ای  تسا  لستغا  وا  يانعم  الثم 
قلطم یناعم  نایم  رد  بوجو  دوش و  یم  لامعتسا  هریغ  راذنا و  دیدهت و  ینمت و  یجرت و  رد  هک  رما  هغیص  لثم  هریغ  بدن و  بلط و 

هک ناشدوخ  یلـصا  یناعم  رب  مینک  لمح  میتسه  رذـعتم  هکنآ  زا  دـعب  تساـهنآ  اـب  يواـسم  هکلب  تسین  يوقا  هریغ  بدـن و  بلط و 
بوجو رد  رهاظ  هیربخ  لمج  هک  تسنیا  رهاظ  ،و  تبسن عوقو  زا  هیاکح  جراخ و  رد  تسا  هبـسن  توبثب  نداد  ربخ  اهنآ  یلـصا  ینعم 

.بوجو رد  هیئاشنا  غیص  زا  تسا  رهظا  بوجو  رد  هیربخ  لمج  روهظ  هکلب  تسا 

ناشیلـصا ياـنعم  ریغ  رد  هک  تسنیا  هن  دـنا  هدـش  لامعتـسا  ناشیلـصا  ياـنعم  رد  بوجو  رد  هیربـخ  لـمج  هک  دـنامن  یفخم  نکل  و 
ربخ اب  بطاخم  هک  هلمج  نومضمب  دراوم  یضعب  هیربخ  هلمج  یعاود  نیاربانب  تسین  مالعا  نآ  یعاد  هکنیا  الا  دنشاب  هدش  لامعتـسا 
دق لثم  نآ  نومـضمب  متـسه  ملاع  مهنم  هک  دـهد  ربخ  ملکتم  هک  تسنآ  هلمج  زا  یعاد  ای  تسا  مئاـق  دـیز  لـثم  ار  نآ  ياـنعم  دوش 

تـسا دـکآ  وحنب  تعب  یعادـب  اجنیا  رد  هکلب  تسه  هیف  نحن  ام  لاثم  رد  هکنآ  امک  دـشاب  ءاشنا  هلمج  زا  یعاد  ای  نآرقلا و  تظفح 
ود ره  ربخ  رد  لامعتسا  هچ  دوشب و  ءاشنا  رد  لامعتسا  هچ  الثم  تعب  هلمج  هک  تشذگ  هیفرح  هیمـسا و  یناعم  باب  رد  هکنآ  تهجب 

.دهد یم  لعافب  ار  عیب  هدام و  تبسن  هک  دنتسه  ینعم  کی 
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.هغیصلا نم  رهظا  نوکی  لب  لوالا  رهاظلا  اهعوقو  نع  هیاکحلا  هبسنلا و 

هنا الا  هیف  هلمعتـسم  نوکت  لب  اهانعم  ریغ  یف  هلمعتـسم  بلطلا  يا  ماقملا  کلذ  یف  هعقاولا  هیربخلا  لمجلا  تسیل  هنا  یفخی  هنکل ال  و 
هعوقوب الا  یـضری  هناب ال  اراـهظا  هبلط  ماـقم  یف  هبولطم  عوقوب  ربخا  ّهنإ  ثیح  دـکآلا  وحنب  ثعبلا  یعادـب  لـب  مـالعالا  یعادـب  سیل 

امک هغیصلا  نم  ثعبلا  یف  دکآ  نوکیف 

******

: حرش * 

ینعم هکنآ  امک  جراخ  رد  تسا  ینعم  تبـسن  يربخ  تعب  یعاد  تسا و  ینعم  داجیا  یئاـشنا  تعب  یعاد  تسا  فلتخم  یعاود  یلو 
دنتسه ینعم  ضراوع  زا  اه  نیا  تسا و  یفرح  ینعم  رد  هک  تیلآ  تسا و  یمسا  ینعم  رد  الالقتسا  تسا و  یکی  نم  ءادتبا و  یمسا 

الثم ینالف  هک  دـهد  یم  ربخ  نوچ  هک  تسنآ  ندوب  رتدایز  ءاشنا  ینعم  رد  هیربخ  هلمج  دـیکأت  هجو  اـما  رم و  اـمک  ینعم  تاذ  زا  هن 
.بلطم نیا  عوقوب  الا  تسین  یضار  هک  دنک  یم  راهظا  درادن و  وا  تباب  رد  یکش  چیه  هکنآ  لثم  دنک و  یم  ار  راک  نیا 

نیمه هکنیا  امک  ءاشنا  هغیـص  رد  رما  زا  تسا  رتشیب  بلطم  نیا  دـیکأت  دوش و  یم  هدروآ  اجب  راک  نآ  امتح  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
یم لامعتسا  تسا  هیعاقیا  هک  ینعم  کی  رد  هشیمه  هیئاشنا  غیص  هکنیا  زا  یتخانـش  هک  هیئاشنا  غیـص  رد  یعاود  فالتخا  تسا  روط 

.رم امک  دوش  یم  میتفگ  هک  دنچ  نیا  زا  یکی  اهنآ  یعاود  تسا و  فلتخم  اهنآ  یعاود  یلو  دنوش 

زاربا و فلکم و  همذ  رب  ار  لعف  تسا  عراش  رابتعا  ءاشنا  هکلب  تسین  ظفلب  ینعم  داـجیا  ءاـشنا  باـب  هک  تشذـگ  ـالبق  دـنامن  یفخم 
تـشذگ لعفب و  ای  لوقب  فلکم  همذ  رب  تسا  ءیـش  رابتعا  ءاشنا  يانعم  سپ  اه  نیا  لاثما  لعف و  ای  لوقب  جراخ  رد  لـعف  نآ  راـهظا 

رابخا ءاشنا و  يانعم  ینعی  ینعم  ات  ود  نیا  دـشاب و  یم  اتابثا  ای  ایفن  عقاو  زا  رابخا  هیاـکح و  دـصق  نآ  هک  اـضیا  هیربخ  هلمج  ياـنعم 
.دوش لامعتسا  ءاشنا  يانعم  رد  رابخا  تسا  نکمم  هنوگچ  رگیدکی  اب  دنتسه  نیابتم 

البق هکنوچ  تسین  تسرد  مهنآ  هیئاشنا  هلمج  زا  بوجو  يانعم  رد  تسا  دـکآ  هیربخ  هلمج  دـیامرف  یم  هیافک  بحاص  هکنیا  اـما  و 
غیص زا  هک  بوجو  يانعم  تشذگ 
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.رم امک  رخا  عاودب  نکل  هیعاقیالا  اهیناعم  یف  لمعتست  ادبا  اهنا  نم  تفرع  ام  یلع  هیئاشنالا  غیصلا  یف  لاحلا  وه 

.اریبک اولع  کلذ  نع  هؤایلوا  هّللا و  یلاعت  جراخلا  یف  کلذک  بولطملا  عوقو  مدع  هرثکل  اریثک  بذکلا  مزلی  فیک و  لاقی  ال 

لثمف تایانکلا  بلاغ  یف  بذکلا  مزلی  الا  فیک و  ثعبلا  یعادل  مالعالا ال  رابخالا و  یعادب  اهب  یتا  اذا  بذـکلا  مزلی  امنا  لاقی  هناف 
دامر هل  نکی  مل  ول  هدوجو و  نع  هیانک  لیق  اذا  ابذک  نوکی  لیصفلا ال  لوزهم  وا  دامرلا  ریثک  دیز 

******

: حرش * 

الوم هچ  ینعم  نیا  میهدـب و  ماجنا  تسا  مزال  ار  الوم  تعاطا  هک  تسا  مکاـح  لـقع  تسا و  لـقع  مکحب  دوش  یم  هدـیمهف  هیئاـشنا 
لقع مکحب  ود  ره  هیربخ  هیئاشنا و  هلمج  زا  دوش  یم  هدافتـسا  هک  یبوجو  هیربخ و  هلمجب  ای  ار  دوخ  بلطم  دـنک  نایب  هیئاشنا  هلمجب 

.تسین اهنآ  نیب  رد  یقرف  تسا و 

هنیرق جراخ  زا  دوش و  یم  هدـیمهف  بوجو  لقع  مکحب  هکنوچ  هبانجلا  هعمجلل و  لستغی  هلمج  لثم  رد  هک  تسنآ  ثحب  هدـئاف  اما  و 
مومع ای  دننک  فقوت  دیاب  روهشم  فنـصم و  لوق  یلو  دشاب  یم  دوخ  لاحب  تبانج  لسغ  بوجو  میراد  هعمج  لسغ  كرت  زاوج  رب 

.تسا بدن  بوجو و  نیب  عماج  نآ  هک  تسا  بلط  قلطم  هیف  لمعتسم  هکنوچ  دنوش  لئاق  دراوم  نیا  لثم  رد  زاجم 

دـیآ و یم  ءاشنا  ياـنعم  هب  هیربخ  هلمج  دـیتفگ  هک  امـش  فرح  زا  هکنیا  رب  دوشن  لاکـشا  خـلا  بذـکلا  مزلی  فیک و  لاـقی  ـال  : هلوق
نیا دیتفگ  اهاج  زا  يدایز  هکنوچ  اریثک  بذـک  دـیآ  یم  مزال  دـهد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  الثم  هک  دـش  یم  نیاب  ینعم  نآ  تشگرب 
نیا زا  دنتـسه  هزنم  كاپ و  وا  ءایلوا  یلاعت و  يادخ  دیآ و  یم  مزال  بذک  سپ  بولطم  تسا  هدـشن  عقاو  ینالف و  دـنک  یم  ار  راک 

.اه فرح 

ام یعاد  هکنیا  هن  مالعا  دشاب و  رابخا  ام  یعاد  هک  دوش  یم  عقاو  یئاج  رد  غورد  هکنیا  باوج  خلا  بذـکلا  مزلی  امنا  لاقی  هناف  : هلوق
رابخا ام  یعاد  دنک و  یم  ار  راک  نیا  دیز  میتفگ  ام  رگا  ینعی  دشاب  ءاشنا  تعب و 
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.غلبا دیکأتلا  ماقم  یف  ربخلاب  بلطلا  نوکیف  داوجب  نکی  مل  اذا  ابذک  نوکی  امنا  الصا و  لیصف  وا 

هتکنلا کلت  ناف  بوجولا  یلع  اهلمحل  هیـضتقم  همکحلا  تامدقمف  نایبلا  ماقم  یف  اهب  یتا  اذا  ّهنأ  عم  اذه  لاحلا  یـضتقمب  لاقم  هناف 
هددصب وه  ام  تالمتحم  نیب  نم  هنیعتل  هبجوم  اهنوک  نم  لقا  الف  هیف  اهروهظل  هبجوم  نکت  مل  نا 

******

: حرش * 

رد دیاب  دیایب  مزال  بذک  رگا  الا  تسین و  قداص  وا  رب  بذـک  قدـص و  دـشاب  ءاشنا  ام  یعاد  رگا  یلو  دـیآ  یم  مزال  بذـک  دـشاب 
ای درادن  دامر  الـصا  دـیز  هک  یلاحرد  لیـصفلا  لوزهم  ای  دامرلا  ریثک  دـیز  میئوگب  هکنیا  لثم  دـیایب  مزال  بذـک  مه  تایانک  بلاغ 

رگا یلو  دشاب  هتشادن  مه  دامر  الـصا  هکنیا  ول  دیآ و  یمن  مزال  بذک  میتفگ  دیز  تواخـس  دوج و  ناونعب  اجنیا  رگا  درادن  لیـصف 
یلوق هکنوچ  ءاشنا  زا  تسا  غلبا  دیکأت  ماقم  رد  ربخب  بلط  هک  دش  مولعم  سپ  دیآ  یم  مزال  بذک  میتفگ  درادن و  تواخـس  دوج و 

لاح ياضتقم  هب  تسا 

تسا و بوجو  رب  لاد  هریغ  دـیعی و  لستغی و  لثم  رد  هیربخ  لمج  هک  میتفگ  البق  خـلا  نایبلا  ماـقم  یف  اـهب  یتا  اذا  ّهنأ  عم  اذـه  : هلوق
.هن ای  دشاب  یقالطا  روهظ  هک  دراد  بوجو  رد  روهظ  تمکح  تامدقم  اب  ایآ  درادن  نآ  رد  روهظ  میتفگ  رگا  دراد و  نآ  رد  روهظ 

قلطم رب  هدرواین  هنیرق  هک  تمکح  تامدقم  هطـساو  هب  دشاب  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  یعقوم  رد  هیربخ  لمج  هک  دـیامرف  یم  فنـصم 
هدوب و نایب  ماقم  رد  ینعی  هک  هتکن  نیا  بوجو و  رب  دوش  یم  لمح  هیربخ  هلمج  تمکح  تامدقم  رگید  طئارـش  اب  بدن و  ای  بلط 

نیب رد  بوجو  نییعت  يارب  بجوم  لـقا  ـال  دـشابن  بوجو  نآ  رد  ظـفل  روهظ  بجوم  هتکن  نیا  رگا  تسا  هدوـمنن  ار  يربـخ  ياـنعم 
رد تبـسن  توبث  عوقوب و  راـبخا  نتـشاد  تبـسانم  تدـش  هک  یتسرد  هب  سپ  دـشاب  بلط  قلطم  بدـن و  هک  تسا  رگید  تـالمتحم 

تالمتحم نیب  رد  هک  دوش  یم  بجوم  تهج  نیا  زا  دنتسه  توبث  بوجو  عوقو و  ینعی  ود  ره  نوچ  دنتـسه  یکی  بوجو  اب  جراخ 
تقو نآ  رد  ظفل  بدـن  ای  بلط  قلطم  رب  دـنکن  بصن  مه  يا  هصاخ  هنیرق  دـشاب و  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  ناـمز  دوش  نییعت  بوجو 

مهفاف دوش  یم  بوجو  رب  لمح 
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.مهفاف هریغ  یلع  هصاخ  هنیرق  بصن  مدع  عم  نایبلا  ددصب  ناک  اذا  هتدارا  نیعتل  هبجوم  بوجولا  عم  عوقولاب  رابخالا  هبسانم  هدش  ناف 

بوجولا یف  هقیقح  نوکت  هغیصلا ال  نا  ملس  اذا  هنا  عبارلا  ثحبملا 

اهنآ رد  دراد و  بوجو  رد  هغیص  روهظ  هک  هدش  هتفگ  هک  یهوجو  مراهچ : ثحب 

******

: حرش * 

رد روهظ  ایآ  ، بوجو رد  تقیقح  دـشاب  یمن  هغیـص  هک  مینک  لوبق  هک  ینامز  هک  تسنیا  رد  مراـهچ  ثحب  خـلا  عبارلا  ثحبملا  : هلوق
.لیلد دنچ  هب  دراد  بوجو  رد  روهظ  هک  هدش  هتفگ  درادن  ای  دراد  بوجو 

.تسا بلط  قلطم  بدن و  زا  رتدایز  بوجو  رد  ظافلا  لامعتسا  هکنیا  : لوا

هیمـسا ای  هیربخ  هلمج  لثم  دوشب  تباث  مه  هغیـص  ریغب  بوجو  تسا  نکمم  نوچ  نارگید  زا  تسا  رتداـیز  بوجو  دوجو  هکنیا  : مود
.دوشب هدافتسا  اهنآ  زا  بوجو  هک  اه  نیا  لاثما  رما و  هدام  ای 

هک تسین  حیحص  ینعی  ینیب  یم  هک  تسا  روط  نیمه  اه  نیا  مامت  یلو  تسا  لمکا  بوجو  بدن  بلط و  قلطم  نایم  رد  هکنیا  موس 
تـسین بوجو  زا  رتمک  بدن  دوجو  نینچمه  بدن و  رد  لامعتـسا  هک  تسا  يرورـض  دوشب  بوجو  رد  هغیـص  روهظ  يارب  كردـم 

زا یئزج  ره  هک  زامن  لثم  وا  اب  هدمآ  تابحتسم  شدوخ  ربارب  نیدنچ  یلو  عرش  رد  هدمآ  بجاو  کی  الثم  تسا  رتدایز  میئوگن  رگا 
هدـش دراو  اهنآ  رد  تابحتـسم  لباقم  نیدـنچ  اه  نیا  زا  مادـکره  دوجـس  عوکر و  هروس و  دـمح و  لثم  تسا  بجاو  کی  هک  اـهنآ 

.تسین لقا  رد  بدن  دوجو  بدن و  لامعتسا  سپ  تسا 

تامومع تاقلطم و  مامت  رد  هک  دـیآ  یم  مزال  الا  دوش و  یمن  روهظ  يارب  بجوم  تیلمکا  دـیدروآ  بوجو  يارب  هک  تیلمکا  اـما 
هک یثیح  هب  دشاب  هتـشاد  سنا  دایز  ینعم  اب  ظفل  هک  دیآ  یم  یئاج  رد  روهظ  نوچ  مینک  اهر  ار  رگید  دارفا  میریگب و  ار  اهنآ  لمکا 

درجم دنراد و  دایز  سنا  بدن  اب  هکلب  دـنرادن  بوجو  اب  دایز  سنا  ظافلا  اجنیا  رد  یلو  دوشب  ینعم  نآ  يارب  تروص  ههجو و  ظفل 
هریغ بدن و  زا  تسا  لمکا  بوجو  هکنیا 
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هرورض يرت  امک  لکلا  هتیلمکا و  وا  هدوجو  هبلغل  وا  هیف  لامعتسالا  هبلغل  اما  هیف  اهروهظب  لیق  نوکت  وا  اضیا  هیف  هرهاظ  نوکت  له ال 
الا نوکی  داکی  روهظل ال  اذا  روهظلل  هبجوم  ریغف  هیلمکالا  اما  رثکاب و  نکی  مل  ول  لقاب  سیل  هدوجو  اذک  بدـنلا و  یف  لامعتـسالا  نا 

.یفخی امک ال  هبجوی  هیلمکالا ال  درجم  هل و  اهجو  ریصی  ثیحب  ینعملاب  ظفللا  سنا  هدشل 

دیدحتلا نایب  هنوئم  یلا  جاتحی  هناک  بدنلا  ناف  بوجولا  یلع  لمحلا  وه  همکحلا  تامدقم  هیـضقف  نایبلا  ددصب  رمالا  ناک  امیف  معن 
قلطملا نوک  عم  هدییقت  مدع  ظفللا و  قالطاف  دییقت  بلطلل و ال  هیف  دیدحت  هناف ال  بوجولا  فالخب  كرتلا  نم  عنملا  مدعب  دییقتلا  و 

.مهفاف هنایب  یف  فاک  نایبلا  ماقم  یف 

بوجولا هنوک  یضتقی  له  هغیصلا  قالطا  نا  سماخلا  ثحبملا 

******
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.یفخی امک ال  دنیآ  یم  نهذب  مهاب  دارفا  ریاس  هب  تبسن  دارفا  تیلمکا  هکلب  دوش  یمن  بوجو  رد  ظفل  روهظ  بجوم 

هب درواین و  بدـن  ای  بلط  قلطم  رب  مه  يا  هنیرق  دـشاب و  هدوب  نایب  ماقم  رد  الوم  رگا  هلب  خـلا  نایبلا  ددـصب  رمالا  ناک  امیف  معن  : هلوق
زا عـنم  مدـع  دـیق  يا و  هـنیرق  هـب  دراد  جاـیتحا  بدـن  هکنوـچ  دوـش  یم  بوـجو  رب  لـمح  ظـفل  تـمکح  تامدـقم  رگید  هطــساو 

نایب ماقم  رد  الوم  دشاب  یم  هکنیا  اب  ظفل  نآ  دییقت  مدع  ظفل و  قالطا  سپ  درادن  دـیق  هنیرق و  هب  جایتحا  هک  بوجو  فالخب  ، كرت
دوشب بوجو  رب  لمح  ظفل  هک  تسا  یفاک 

چیه رب  میرادن  هنیرق  نوچ  تسا و  هنیرق  هب  جاتحم  هک  تسا  يدئاز  رما  بدن  صوصخ  ای  هغیص  زا  بلط  قلطم  هدارا  هکنآ  لصاح  و 
دـشاب یم  موس  ثحب  زا  لبق  عبار  ثحبم  نیا  قح  هکنیا  رب  یفخی  تسا و ال  دیق  الب  نآ  هک  مینک  یم  بوجو  رب  لمح  اهنآ  زا  مادـک 

.مهفاف دشاب  یم  هیئاشنا  غیص  ممتم  ینعی 

تسا اهنآ  يانعم  یلصوت و  يدبعت و  بوجو  رد  : مجنپ ثحب 

هراشا

دشاب یلصوت  بوجو  هک  دنک  یم  ءاضتقا  ایآ  هغیص  قالطا  هکنیا  مجنپ  ثحب  خلا  سماخلا  ثحبملا  : هلوق
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یف دب  لصالا ال  یلا  هتیلـصوت  هتیدبعت و  یف  کش  امیف  عوجرلا  نم  دب  الف  وأ ال  هبرقلا  دصق  نودـب  ول  اقلطم و  هنایتا  يزجیف  ایلـصوت 
تامدقم دیهمت  نم  کلذ  قیقحت 

ناف يدـبعتلا  فالخب  هدوجو  درجمب  طقـسی  بجاولا و  لوصح  درجمب  لصحی  هنم  ضرغلا  ناک  اـم  وه  یلـصوتلا  بوجولا  اهادـحإ 
، یلاعت هنم  هب  ابرقتم  هب  نایتالا  نم  هضرغ  لوصح  هطوقس و  یف  دب  لب ال  کلذب  لصحی  داکی  هنم ال  ضرغلا 

******
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یلـصوت و رما  يارب  هک  دنامن  یفخم  یلـصوت  ای  دنتـسه  يدبعت  ندوب  هنیرق  نودـب  ندوب و  قلطم  لاح  رد  یلوم  رما  ینعی  يدـبعت  ای 
امک فنـصم  لوق  رب  انب  العف  یلو  یلاعت  هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  اهنآ  نایب  دوخ  ياج  رد  هک  ءاملع ، دـنا  هدومن  يدایز  یناعم  يدـبعت 

.دوش یم  طقاس  لعف  ندروآ  اجب  درجمب  فیلکت  هک  تسنآ  یلصوت  ینعم  دیاب  یم  هکنآ 

دـشاب و تین  اب  هچ  يرایتخا  ریغ  هچ  دـشاب و  ارایتخا  هچ  دوش  یم  كاپ  بآ  رد  تفرورف  هکنیا  درجمب  تسا  سجن  هک  یـسابل  ـالثم 
ار یلصوت  دناسر  یمن  هغیص  قالطا  هکنیا  ای  تسا و  یلـصوت  ینعم  نیا  دوش  یم  كاپ  دشاب  مه  تبرق  دصق  نودب  ول  تین و  یب  هچ 

تسا مسق  ود  رب  مه  لصا  هک  لصاب  مینک  عوجر  یلـصوت  ای  تسا  يدبعت  ایآ  هک  يرما  رد  مینک  یم  کش  هک  یعقوم  رد  ام  میدبال 
ای میراد  رب  ار  يزیچ  میناوت  یم  ظفل  قالطا  زا  مینیبب  هک  تسنآ  یظفل  لصا  تسا و  یظفل  لصا  اجنیا  رد  یلمع  لصا  یظفل و  لصا 
زا میدـبال  بلطم  نیا  قیقحت  يارب  اـم  هعبرا و  لوصا  زا  یلمع  لـصاب  مینک  یم  عوجر  مینک  لـمع  میتـسناوتن  یظفل  لـصا  زا  رگا  هن 

.یتامدقم رکذ 

نآ عوضوم  رد  رما  دصق  رب  هناگتشه  تالاکشا 

دوجو درجمب  بجاو و  لوصح  درجمب  طقف  دوش  یم  لصاح  نآ  زا  ضرغ  هک  تسنآ  یلـصوت  بوجو  هکنیا  لوا  خلا  اهادـحإ  : هلوق
درجمب طقف  يدبعت  زا  ضرغ  هکنوچ  يدبعت  فالخب  دـهاوخ  یمن  يرگید  دـصق  ای  تبرق  دـصق  دوش و  یم  طقاس  فیلکت  لعف  نآ 

.دوش طقاس  فیلکت  ات  میروایب  تبرق  دصق  هب  هک  میدبال  هیدبعت  رما  يارب  زا  هکلب  دوش  یمن  طقاس  فیلکت  لعف  لوصح 
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القع ال هعاطلا  یف  ربتعی  امم  ناک  هرما  یعادب  بجاولاب  نایتالا  لاثتمالا و  دصق  ینعمب  ناک  نا  يدبعتلا  یف  ربتعملا  برقتلا  نا  اهتیناث 
اطرش اقلطم  رمالا  كاذ  قلعتم  یف  ءیـشب  رمالا  لبق  نم  الا  یتأتی  داکی  ام ال  ذخا  هلاحتـسال  کلذ  اعرـش و  هدابعلا  سفن  یف  ذخا  امم 

اهرما لاثتما  دصقب  اهنایتا  نکمی  داکی  رمآلل ال  هقلعتم  هالصلا  سفن  نکت  مل  امف  ارطش  وا 

******
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رما یعادب  بجاو  ندروآ  دشاب  الوم  رما  دصق  لاثتما و  دصق  يانعم  هب  رگا  يدبعت  رد  تسا  ربتعم  هک  هبرق  دصق  مود  خلا  اهتیناث  : هلوق
رماوا رد  رما  دـصق  سپ  تسا  مزال  الوم  ضرغ  لیـصحت  هک  تسا  مکاح  لـقع  هکنوچ  تسا  ربتعم  ـالقع  هک  تسا  یئاـهزیچ  زا  نآ 
هتفرگ ءیش  هب  رما  لبق  زا  دیآ  یم  هک  يزیچ  تسا  لاحم  هکنوچ  اعرش  دشاب  هدابع  ءزج  هکنیا  هن  اعرش  هن  تسا  بجاو  القع  هیدبعت 

.دشاب ارطش  هچ  اطرش و  هچ  رما  قلعتم  رد  دوش 

دـشاب یم  شدوخ  عوضوم  زا  رخأتم  تسا و  مکح  هک  تسنآ  ضرف  رما  مینکب و  میناوت  یمن  رماب  دصق  دـشابن  رما  ات  هکنآ  لصاح  و 
میهدب و رارق  شمدقم  تسا  نکمم  هنوگچ  نیتبتر  هب  تسا  رخأتم  هک  يزیچ  دشاب و  یم  رما  عوضوم  زا  رخأتم  هبترم  ود  رما  دـصق  و 
دشاب و یم  عوضوم  مکح  رما و  رب  مدـقم  نآ  طئارـش  ءازجا و  اب  عوضوم  هبتر  نوچ  دوشب  هداد  رارق  عوضوم  طرـش  ای  عوضوم  ءزج 

.تسا هجو  دنچ  میهدب  رارق  نآ  طرش  ای  رما  عوضوم  ءزج  ار  رما  دصق  هکنیا  رب  تسا  هدش  دراو  هک  یتالاکشا 

.تشذگ هکنآ  امک  دوشب  هداد  رارق  عوضوم  طرش  ای  ءزج  تسا  نکمم  هنوگچ  عوضوم و  زا  تسا  رخأتم  مکح  هکنآ  : لوا

دوشب و تحلصم  موقم  هک  تسا  لاحم  رما  سپ  دوش  یم  رما  يارب  زا  تلع  تحلصم  تحلصم و  يارب  زا  تسا  لولعم  رما  هکنآ  : مود
نوچ هالـص  میئوگ  یم  هک  تسا  اجنیا  زا  دشاب  تحلـصم  يارب  زا  تلع  رما  هن  تسا  رما  تلع  تحلـصم  هکلب  دوشب  تحلـصم  تلع 

.تسا تحلصم  ياراد  وا  هب  هدش  رما  هک  یتهجب  هالص  میئوگب  تسین  نکمم  دشاب و  یم  هب  رومأم  دراد  تحلصم 
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رگا دشاب و  رما  يارب  عوضوم  هسفنب  ءیش  نآ  هک  تسنآ  رب  ینبم  ءیـش  تیوعاد  ءیـش و  هب  رما  دصق  هک  تسنآ  تالاکـشا  زا  : موس
هک فنصم  لاکشا  رد  دیآ  یم  هکنآ  امک  تسا  رود  تسا و  فلخ  نیا  دشاب  ءیش  دوخ  سفن  يارب  دیق  ءیـش  دصق  تیوعاد و  نیا 

.عوضوم طرش  هن  دوشب  عوضوم  ءزج  رما  دصق 

تیوعاد نیا  رگا  دـنک و  لاـثتما  درواـیب و  هدویق  ماـمتب  دـشاب  عوضوم  هک  ار  نآ  قلعتم  فلکم  هک  دوش  یم  یعاد  رما  هکنآ  : مراـهچ
دوشب تلع  رما  شدوخ و  تیعاد  هب  دشاب  یعاد  رما  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب  رما  عوضوم  دویق  زا  یکی  دشاب و  رما  قلعتم  دویق  زا  نکی 

.شدوخ تیلع  يارب  هن  دوش  یم  شدوخ  لولعم  يارب  تلع  ءیش  شدوخ و  تیلع  يارب  زا 

رما دـشاب و  یم  هب  رومأم  رما  یعادـب  ادـیقم  هب  رومأم  هکلب  ضرفلا  یلع  تسین  هب  رومأـم  تاذـب  قلعتم  رما  هکنآ  تالاکـشا  زا  : مجنپ
طرش ای  ءزج  مکح  رما و  هک  تسنآ  ضرف  نوچ  درادن  مکح  رما و  جراخ  رد  هک  تسا  یعوضوم  نیاربانب  دشاب و  یم  عوضوم  ءزج 

امف تسا  هدومرف  فنـصم  هک  تسا  يا  هراشا  نامه  نیا  میروایب و  ار  نآ  ام  هنوگچ  درادن  رما  مکح و  هک  یعوضوم  دش و  عوضوم 
.خلا رمالل  هقلعتم  هالصلا  سفن  نکت  مل 

نیاربانب دـشاب  یم  عوضوم  نآ  طرـش  ای  ءزج  مکح  رما و  دـصق  ضرفلا  یلع  نوچ  تسا  عوضوم  مکح و  داحتا  تالاکـشا  زا  : مشش
.دنام یم  مکح  الب  عوضوم  ارهق  دنتسه و  دهعتم  مکح  عوضوم و 

تیلعف ءاشنا و  هثالث  لحارم  رد  شدوخ  سفن  رب  ءیش  مدقت  يارب  دوش  یم  بجوم  رما  عوضوم  رد  لاثتما  دصق  نتفرگ  : متفه لاکشا 
ضورفم ءیـش  نآ  هک  تسا  دب  هیقیقح ال  يایاضق  رد  فیلکت  قلعتم  رد  تسا  هدـش  هتفرگ  هک  ار  هچنآ  ءاشنا  هلحرم  رد  اما  لاثتما  و 

اهنآ ود  ره  هک  تیلعف  هلحرم  رد  نینچمه  دـشاب و  دوجوم  هک  مینک  ضرف  دـیاب  ار  رما  دـصق  ءاـشنا  روصت  نیح  رد  دـشاب و  دوـجولا 
.دیآ یم  مزال  هسفن  رب  ءیش  مدقت  نیاربانب  دشاب  دوجولا  ضورفم  دیاب 

دشاب یم  الوم  لعف  رما  سفن  هکنوچ  تسین  فلکم  يرایتخا  رما  دصق  هکنآ  : متشه

ص:18

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 383 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـیقم و اهب  رمالا  روصت  ناکما  هرورـض  یعادـلا  اذـهب  اهب  نایتالا  ناکما  رمالا و  یعادـب  هالـصلا  لـعفب  رمـالا  قلعت  ناـکما  مهوت  و 
لاح لاثتمالا ال  لاح  یف  وه  امنا  رمالا  هحـص  یف  القع  هربتعملا  هردقلا  نم  ربتعملا  اهب و  رمالا  قلعت  دـعب  کلذـک  اهنایتا  نم  نکمتلا 

مدعل اهرما  یعادب  اهب  نایتالا  نکمی  داکی  هنا ال  الا  ناکمالا  نم  ناکمب  کلذک  اهروصت  ناک  نا  هنا و  هرورـض  داسفلا  حـضاو  رمالا 
.هریغ یلا  هب ال  قلعت  ام  یلا  الا  رمالا  وعدی  داکی  رمالا و ال  یعادب  هدیقم  اهب  قلعت  ضرفلا  بسح  رمالا  ناف  اهب  رمالا 

******
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هوجو یفخی  ـال  دوـش و  عـقاو  تسین  نکمم  فـیلکت  قـلعتم  رما  دـصق  سپ  تسین  وا  يراـیتخا  تسین و  دـبع  تردـقب  ـالوم  لـعف  و 
نیا هکنآ  رب  دنامن  یفخم  میدومن  نایب  ام  بلطم  حیضوت  يارب  یلو  تسا  ررکم  لخادت و  اهنآ  یضعب  هچرگا  دش  رکذ  هک  هناگتشه 

نآ لاکشا  دیآ  یم  ادعب  نآ  ندوب  ءزج  اما  تسا و  رما  دصق  ندوب  طرش  رب  انب  اهلاکشا 

نکمم هک  روط  نامه  ینعی  رما  یعادب  هالص  لعفب  رما  دریگب  قلعت  تسا  نکمم  هک  یضعب  دنا  هدرک  نامگ  خلا  ناکما  مهوت  هلوق و 
تـسا نکمم  رما  یعادب  ینعی  هدـیقم  عوضوم  نآب  رما  روصت  هک  تسا  يرورـض  جراخ  رد  تسا  نکمم  مه  وا  نایتا  وا  روصت  تسا 
درادن یعنام  الوم  فرط  زا  دنکب  نآب  رما  دناوت  یم  الوم  هکنآ  زا  دعب  سپ  تسین  لاحم  لاحم  روصت  دـشاب  مه  لاحم  ضرفرب  نوچ 

زا هک  هردـق  عوضوم و  نآب  دریگب  قلعت  رما  هکنآ  زا  دـعب  دـنکب  ادـیپ  نایتا  تسا  نکمم  مه  جراخ  رد  سپ  تسا  هدـش  دـیقمب  رما  و 
زا لبق  هچرگا  رما  لاح  رد  هن  دـشاب  تسا  مزال  لاثتما  عقوم  رد  رما  هحـص  رد  القع  یفیلکت  ره  رد  تسا  ربتعم  تسا و  هماـع  طـئارش 

تـسین دبع  تسدب  الوم  رما  تسا و  رما  دوخ  سفن  عوضوم  ءزج  کی  نوچ  اجنیا  رد  درادن  عوضوم  داجیا  رب  تردـق  دـبع  الوم  رما 
.ار وا  دنک  لاثتما  هک  دراد  نکمت  دبع  الوم  رما  زا  دعب  اما  تسا  الوم  دوخ  هردقب  هکلب 

رد تسین  نکمم  نکل  تسا و  نکمم  رما  یعادب  عوضوم  نآ  روصت  هچرگا  هک  تسیرورـض  هکنوچ  تسا  داسفلا  حـضاو  مهوت  نیا 
يرما نوچ  وا  رما  یعادب  دیایب  جراخ 
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هدیقم اهب  رمالاب  اهب  ارومأم  تراص  اضیا  هالصلا  سفن  نکل  معن و  تلق  نا 

ادـحاو ادوجو  الا  سیل  هناف  الـصا  بوجولاب  فصتی  یلقعلا ال  یلیلحتلا  ءزجلا  ناف  اهب  ارومأم  نوکت  ـال  دـیقملا  تاذ  نـال  ـالک  تلق 
.همدقملا باب  یف  یتأی  امبر  امک  یسفنلا  بوجولاب  -خ ) ابجاو ) بجاو

******

: حرش * 

ار شدوخ  عوضوم  توعد  رما  هدش و  نآ  طرـش  رما  دصق  رما و  دصقب  دیقم  عوضوم  نآب  هتفرگ  قلعت  رما  ام  ضرفلا  بسح  درادن و 
.ار شعوضوم  ریغ  هن  دیامن  یم 

هک يرما  نآب  هب  رومأم  تسا  هدیدرگ  اضیا  هالص  سفن  نکل  امش و  فرح  تسا  حیحـص  هلب  هک  دوش  لاکـشا  رگا  خلا  تلق  نا  هلوق 
.تسا هب  رومام  مه  هالص  سفن  نیاربانب  رما  یعادب  نآب  هدش  هدیقم  عوضوم  تسا و  لاثتما  دصق  طرش  نآ  هک  هدش  عوضوم  طرش 

دراد یلقع  یلیلحت  ءزج  هکنوچ  تسین  هب  رومأـم  دـیقم  تاذ  هکنوچ  تسین  روط  نیا  ریخ  هن  هک  مییوگ  یم  باوج  خـلا و  تلق  : هلوق
هب طورشم  دروایب  مه  ار  دمح  دشاب و  دمح  نآ  زا  دعب  هکنیا  هب  طورشم  دروایب  ار  تین  الثم  اطورشم  زامن  ءازجا  ندروآ  هکنیا  ینعی 

فـصتم یلقع  لیلحت  نیا  زامن  رخآ  یلا  دـشاب  عوکر  وا  زا  دـعب  هکنیا  هب  طورـشم  درواـیب  ار  هروس  دـشاب و  هروس  نآ  زا  دـعب  هکنیا 
.اجنیا رد  دوش  یم  ادیپ  زیچ  هس  شرما  یعادب  دیقم  هالص  هکنآ  لصاح  الصا و  دوش  یمن  بوجوب 

.هالص تاذ  : لوا

.شرما یعادب  هالص  دیقت  : مود

باب رد  دعب  هکنیا  امک  دراد  یمدقم  بوجو  دـشاب  طرـش  هکنیا  رب  انب  هالـص  رما  یعاد  هکنیا  رد  لاکـشا  هالـص و ال  رما  یعاد  : موس
عقاو رما  قلعتم  فنصم  لوق  رب  انب  دشاب  یم  تسا  یلقع  رما  دیقت  نآ  شرما  دصقب  هالص  دیقت  دمآ و  دهاوخ  یلاعت  هللاءاش  نا  همدقم 

.اقلطم هن  تسا  هب  رومأم  اهرما  دصقب  شدیقت  لاح  رد  هکلب  تسین  هب  رومأم  اتاذ  مه  هالص  سفن  اما  دوش و  یمن 
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دـصقلا اذه  عم  هب  بوجولا  قلعت  يذلا  لعفلا  سفن  هلاحم  الف  ارطـش  ذـخا  اذا  اما  اطرـش و  لاثتمالا  دـصق  ذـخا  اذا  هنکل  معن  تلق  نا 
یعادب هب  یتؤی  نا  حصی  لکلاب و  هقلعت  نیعب  لکب  هقلعت  نوکی  رـسالاب و  ءازجالا  سفن  الا  سیل  بکرملا  اذا  بوجولل  اقلعتم  نوکی 

هبوجو یعادب  بجاولا  ءازجاب  نایتالا  هحص  هرورض  بوجولا  كاذ 

يرایتخا ریغ  رماب  بوجولا  قلعت  بجوی  هناف  کلذک  هرابتعا  عانتما  عم  تلق 

******

: حرش * 

هناگادـج و دوجو  جراـخ  رد  هک  لـصف  سنج و  ریظن  دنتـسه  هیلقع  روـما  زا  اـه  نیا  ود  ره  هچرگا  دـیقت  دـیق و  تاذ  دـنامن  یفخم 
دیقم دیق و  داجیا  هکنوچ  دورن  اهنآ  يور  رما  هک  دوش  یمن  ببس  ءازجا  نآ  ندوب  یلقع  درجم  هکنآ  الا  دنتـسین  رگیدمه  زا  لصفنم 
هریغ دیقم و  قلطم و  لثم  رد  هیعرش  تاعوضوم  رثکا  رد  هکنآ  امک  ار  یجراخ  لالحنا  درادن  مزال  هب  رومأم  تسه و  ناسنا  يرایتخا 

.یفخی امک ال  تسا  نینچمه 

تسا و یلقع  رما  ، رما یعادب  هکنیا  رب  دیدومن  لاکشا  هک  امش  فرح  تسا  حیحص  هکنیا  رب  دوشب  لاکـشا  رگا  خلا  معن  تلق  نا  هلوق 
عوضوم ءزج  لاثتما  دصق  هک  ینامز  اما  دشاب و  عوضوم  طرـش  لاثتما  دـصق  هک  دوب  یعقوم  رد  اه  نیا  ياهباوج  رگید و  ياهلاکـشا 

حیحـص ینعی  بوجو  يارب  قلعتم  دـشاب  یم  ود  ره  لاـثتما  دـصق  نیا  اـب  وا  هب  بوجو  تسا  هتفرگ  قلعت  هک  لـعف  سفن  راـچان  دوشب 
بوجو نتفرگ  قلعت  دـشاب  یم  همامت و  رـسألاب و  ازجا  سفن  الا  تسین  بکرم  نوچ  لاثتما  دـصقب  دوشب  هدروآ  لـعف  سفن  هک  تسا 

هدروآ هک  تسا  حیحص  تسا و  ءازجا  نامه  لک  هکنوچ  تسا  لکب  نتفرگ  قلعت  نامه  ءازجاب  بوجو  نتفرگ  قلعت  ینعی  مادک  رهب 
.شبوجو یعادب  بجاو  ءازجا  ندروآ  تسا  حیحص  هک  تسا  یهیدب  نیا  بوجو و  نیا  یعادب  ءازجا  نآ  دوش 

عوضوم ءزج  ار  لاثتما  دصق  تسا  عنتمم  نوچ  دوشب  عوضوم  ءزج  لاثتما  دصق  هک  میرادن  لوبق  ام  مییوگ  یم  باوج  خـلا  تلق  هلوق 
دوش یم  بجوم  فرح  نیا  نوچ  میهدب  رارق 
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امنا یفخی  امک ال  هیرایتخاب  تسیل  تلـسلستل  الا  يرخا و  هداراب  نوکت  ثیح ال  هتدارا  نا  الا  ایرایتخا  هدارالاب  ناک  نا  لـعفلا و  ناـف 
یعادب لاثتمالا  دصق  نم  بکرملاب  نایتالا  نکمی  داکی  یعادلا و ال  اذهب  هنایتا  نمض  یف  هبوجو  یعادب  بجاولا  ءزجب  نایتالا  حصی 

هرما لاثتما 

******

: حرش * 

سفن هکنیا  الا  تسوا  رـس  رب  هدارا  هکنیا  هطـساو  هب  تسا  يراـیتخا  هچرگا  لـعف  هکنوچ  يراـیتخا  ریغ  رماـب  دریگب  قلعت  بوجو  هک 
رگید يرایتخا  ریغ  هدارا  کی  يرایتخا  هدارا  نیا  دیاب  دب  دـشاب ال  يرایتخا  رگا  نوچ  تسین  يرایتخا  تسا  هتفر  لعف  يور  هک  هدارا 

لـسلست نیا  یقب و  ام  روط  نیمه  دراد و  يرگید  يرایتخا  ریغ  هدارا  هب  جایتحا  دـشاب  يراـیتخا  مه  یمود  هدارا  رگا  دـشاب و  هتـشاد 
اـمک ال يراـیتخا  ریغ  رما  هب  لـعف  تسا  هتفرگ  قـلعت  تسین و  يراـیتخا  تسا  هتفر  لـعف  يور  هک  هدارا  نیا  سپ  تسا  لـطاب  تسا و 

.یفخی

نیا یلو  لاثتما  دـصقب  میروایب  اجب  ار  رگید  ءازجا  تسا  حیحـص  هچرگا  دوشب  عوضوم  ءزج  لاثتما  دـصق  رگا  هکنیا  رگید  باوج  و 
لاثتما دصق  هک  دراد  مزال  نوچ  میروایب  شلاثتما  دصقب  میروایب و  شدوخ  یعاد  دـصقب  دوش  یمن  تسا  لاثتما  دـصق  دوخ  هک  ءزج 

هک تسا  لاحم  نیا  دوشب و  شدوخ  يارب  تیوعاد  رما  دـصق  هک  تشذـگ  هک  تسا  یلاکـشا  ناـمه  نیا  ،و  ار يرگید  لاـثتما  دـصق 
.تشذگ

یلعف ره  تسا و  ناسنا  يرایتخا  هدارا  سفن  هک  تشذـگ  هدارا  بلط و  باب  رد  البق  تسین  يراـیتخا  هدارا  هک  لوا  باوج  زا  باوج 
اجب دناوت  یم  تسا و  ناسنا  يرایتخا  لعف  نآ  تالاح  مامت  رد  هدارا  زا  دعب  هدارا و  نیح  هدارا و  زا  لبق  دنک  یم  داجیا  ناسنا  هک  ار 

یـشاوح زا  یکی  زا  تشذگ  البق  دشاب و  یم  يرـشب  ره  يرطف  ینادجو و  میتفگ  هک  ار  یبلطم  نیا  دنک و  كرت  دـناوت  یم  دروایب و 
.مینک یم  نایب  ام  ار  وا  ترابع  نیع  دیکات  يارب  تسا و  يرایتخا  هدارا  دومرف  نآ  بحاص  هک  زومآدوخ  مانب  هیافک 

نآ و كرت  لـعف و  رب  تسا  رداـق  ناـسنا  تسا و  يراـیتخا  نادـجولاب  هدارا  هک  دـش  رکذ  قباـس  رد  ثـحب  نـیمه  رد  تـسا  هدوـمرف 
وا يرایتخا  تسا و  هدارا  هب  ءایشا  يرایتخا 
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******

: حرش * 

هدارا و هک  تسا  هدومن  ناعذا  يرجت  ثحب  رد  مه  فنـصم  دوخ  دوش و  لسلـست  اـت  يرگید  هدارا  هب  ندوب  قوبـسمب  هن  تسا  هسفنب 
موحرم هّللا  هیآ  ترابع  نیع  نیا  « عجاریلف ءاش  نم  دایقنا و  يرجت و  ثحب  رد  هدـش  مزتلم  باقع  اـهنآ  رب  اذـهل  تسا و  يراـیتخا  مزع 

.تسا هدومرف  نایب  زومآدوخ  رد  هک  دوب  میرکلا  دبع  خیش 

هیاـنع ماـنب  هیاـفک  حرــش  رد  يداـبآزوریف  ینیــسح  یــضترم  دیــس  اـقآ  هـّللا  هـیآ  هـک  لوصــالا  هیاــفک  نیحراــش  زا  یکی  اــما  و 
اهتامدـقم و ضعب  هیرایتخاب  هیرایتخا  هدارالا  بلطلا و  لیذ  یف  مدـقت  امک  هدارالا  نا  هیف  «و  دـیامرف یم  ثحب  نیا  رد  « یبرع » لوصالا
ره باوج  »و  هیرایتخا نوکت  اهسفنب ال  یه  اهب و  لاعفالا  هیرایتخا  نوکت  نأ  لقعی  یه  لسلستی و  یک  يرخا  هداراب  اهتیرایتخا  تسیل 

سفنب نغور  یبرچ  تسا و  نغور  هب  يزیچ  ره  یبرچ  ـالثم  دوش  تاذـلاب  اـم  یلا  یهتنم  دـیاب  ضرعلاـب  اـم  هک  تسنآ  راوـگرزب  ود 
یلعف ره  ندوب  يرایتخا  دشاب و  یم  وا  دوخ  سفنب  رون  ینشور  تسا و  رونب  يزیچ  ره  ینـشور  لثم  رگید و  زیچ  هب  هن  تسا  شدوخ 

هدارا و بلط و  باـب  رد  بلطم  نیا  تشذـگ  هکنیا  اـمک  رگید  ءیـشب  هن  تسا  شدوخ  سفنب  هدارا  ندوب  يراـیتخا  تسا و  هدارا  هب 
نیا رد  ار  نآ  مینک  رکذ  میتسناد  مزال  دنشاب  هدیسرن  تسا  نکمم  هدارا  بلط و  بلاطمب  اهیـضعب  دوب و  مهم  بلطم  نوچ  نآ  رارکت 

.ماقم

نیاربانب ، رما هدارا  هب  ددرگ  یمرب  رما  دـصق  نوچ  دـشابن  فلکم  يرایتخا  رما  هدارا  رگا  هک  هدارا  تباـب  رد  فنـصم  زا  رگید  یباوج 
القع رما  لاثتما  دصق  دومرف  البق  هک  فنـصم  لوق  رب  انب  یلقع و  رما  هچ  دـشاب و  یعرـش  رما  هچ  دوشب  رما  قلعتم  هدارا  تسین  نکمم 

مزال تسا و  ملسم  نآ  ندوب  يرایتخا  یلقع  هچ  دشاب و  یعرش  هچ  فیلاکت  مامت  رد  نوچ  تسین  تسرد  مهنآ  اعرش  هن  تسا  ربتعم 
زا یکی  هک  تردـق  نوچ  یلقع  رما  هچ  دـشاب و  یعرـش  رما  هچ  دوش  یمن  عقاو  رما  قلعتم  دـشن  ناـسنا  يراـیتخا  يزیچ  رگا  تسا و 

.یفخی امک ال  یلقع  فیلکت  هچ  دشاب و  یعرش  فیلکت  هچ  تسا  ربتعم  فیلاکت  مامت  رد  تسا  هماع  طئارش 
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ار رگید  لاثتما  دصق  رگید و  رما  دصقب  تسا  مزلتسم  رما  دصق  هک  الوا  فنصم  باوج  اما 

الثم تسا  یلـصوت  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  يدـبعت  اـهنآ  زا  یـضعب  نآ  طئارـش  ءازجا و  هالـص  لـثم  اـم  هب  رومأـم  هک  تسنآ  باوج 
نیا دوشب  داجیا  يوحن  رهب  تسین و  ربتعم  اهنآ  رد  هبرق  دصق  هک  تسا  یلـصوت  اه  نیا  لاثما  هلبق و  ندـب و  تراهط  سابل و  تراهط 

ندروآ هبرق  دـصق  نودـب  هک  تسا  يدـبعت  اهنآ  سفن  هتبلا  لسغ  ممیت و  وضو و  ثالث  تراهط  اما  تسا و  طقاس  هب  رومأـم  طـئارش 
.دوش یمن  طقاس  اهنآ 

ربتعم اهنآ  رد  هبرق  دـصق  ینعی  دنـشاب  یم  هیلـصوت  هیلقع  ءازجا  اهنآ  رگید  ءازجاب  ءازجا  دـیقت  نینچمه  تالـص و  هب  اـهنآ  دـیقت  اـما 
.تسین

حیحـص وا  زامن  نیا  هتبلا  هدوب  تراهط  اب  هک  دـش  تفتلم  زامن  زا  دـعب  دـناوخ و  زامن  تشادـن و  تراهط  هب  تافتلا  یـسک  رگا  ـالثم 
دـیامن و نآ  زا  هبرق  دـصق  هک  دـسر  هچ  ات  تشادـن  نآب  تافتلا  هالـص  نیح  رد  دـشاب  تراهط  هب  دـیقم  هک  يزامن  هکنیا  ول  تسا و 

یلا نآ و  زا  دـعب  هروس  هب  تسا  دـیقم  دـمح  نینچمه  نآ و  زا  دـعب  دـمحب  نآ  ندروآ  هب  تسا  دـیقم  مارحالا  هریبکت  الثم  نینچمه 
هچرگا تسین  ربتعم  اهنآ  رد  هبرق  دصق  هک  دنشاب  یم  هیلقع  ءازجا  تادیقت  نیا  رگید و  ءزج  ندروآ  هب  دنتـسه  دیقم  زامن  ءازجا  رخآ 

اهنآ رما  دـصق  دـشابن و  ربتعم  اـهنآ  رد  هبرق  دـصق  ءازجا  ضعب  هک  دراد  یعناـم  هچ  نیارباـنب  تسا  ربـتعم  هبرق  دـصق  ءازجا  سفن  رد 
هبرق دصقب  جاتحم  هک  تسا  یلصوت  وا  رما  هبرق  دصق  سفن  اما  دهاوخ  یم  هبرق  دصق  ریبکت  لثم  ءزج  سفن  الثم  ینعی  تسا  یلصوت 

.درادن يرگید  رما  دصقب  جایتحا  رما  دصق  نیاربانب  تسین  رگید 

رومأم نآ  هتبلا  فنصم  لوق  رب  انب  القع  میئامنب  ار  وا  رما  دصق  دوش  يدابع  میشاب  هتـساوخ  رگا  ار  یهبرومأم  ره  ایناث  فنـصم  باوج 
یبرچ ریظن  میرادن  يرگید  زیچ  ندوب  يدابعب  جایتحا  تسا و  يدابع  شدوخ  اتاذ  نآ  رما  دـصق  دوخ  سفن  اما  دوش و  یم  يدابع  هب 

تشذـگ و نآ  ریظن  هکنیا  اـمک  رگید  زیچ  هن  تسوا  تاذ  هطـساو  هب  نغور  یبرچ  تـسا و  نـغور  هطـساو  هـب  هـک  ءیـش  ره  ندوـب 
ره ندوب  يدابع  نیاربانب 
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امهیناث لعفلا و  تاذـب  امهدـحا  قلعت  نیرماب  ناک  اذا  اما  دـحاو و  رماـب  هب  رومأـملا  یف  هراـبتعا  ناـک  اذا  هلک  اذـه  نکل  معن  تلق  نا 
.هعنم الب  هدصقم  هضرغ و  مامت  یلا  هلصولا  یف  کلذب  لسوتی  نا  رمآللف  یفخی  امک ال  الصا  روذحم  الف  هرما  یعادب  هنایتاب 

******

: حرش * 

يدابع شدوخ  اتاذ  نوچ  درادن  يرگید  لاثتما  دصقب  جایتحا  لاثتما  دصق  دهاوخ و  یم  هبرق  دصق  دـهاوخ و  یم  لاثتما  دـصق  ءیش 
.دشاب یم 

يدابع ایآ  هن و  ای  دوشب  باوث  بجوم  هک  میهدـب  رارق  يدابع  ار  اهنآ  میناوت  یم  اـم  ار  هیلـصوت  رماوا  اـیآ  : فنـصم زا  باوج  اـثلاث  و 
رارق يدابع  ار  اهنآ  تسا  نکمم  ندب  ای  سابل  تراهط  لثم  الثم  رگا  سپ  میروآ  یم  ار  اهنآ  اهنآ  رما  دصقب  هک  تسنیا  هن  نآ  ندوب 

یلـصوت ول  دراد و  يرما  رگا  هن و  ای  دراد  يرما  ایآ  هالـص  هیف  نحن  ام  نینچمه  دـنوش  يدابع  ات  میئامنب  ار  اهنآ  رما  دـصق  میهدـب و 
.یفخی امک ال  میهد  یم  رارق  يدابع  ار  نآ  ءازجا  مییامن و  یم  ار  یلصوت  رما  دصق  دشاب 

ناشیا دوخ  فنـصم  لوق  رب  انب  دوشب و  دراو  اهنآ  رب  رما  لاثتما  دـصق  لثم  ءازجا  ضعب  درادـن  یعنام  میدرک  رکذ  ام  هک  هچنآ  رب  اـنب 
رد هن  تسا  لاثتما  نیح  رد  تسا  ربتعم  هک  یتردـق  دورب و  لاثتما  دـصق  يور  رما  درادـن  یعنام  روصت  رما و  ماـقم  رد  هک  دومن  رارقا 

تامدـقم تابثا  ماـقم  رد  رگا  دوشب و  عقاو  رما  قلعتم  لاـثتما  دـصق  هک  درادـن  یعناـم  توبث  ماـقم  رد  نیارباـنب  سپ  رما  روصت  نیح 
.مییامن یم  تباث  ار  هب  رومأم  ندوب  یلصوت  مییامن و  یم  قالطاب  کسمت  هتبلا  دش  ققحم  تمکح 

زا شرما  یعادب  عوضوم  ندروآ  هکنیا  رب  دیدومن  هک  لاکـشا  نیا  هکنیا  رب  دوشب  لاکـشا  رگا  خـلا  هلک  اذـه  نکل  معن  تلق  نا  : هلوق
رومأم رد  دشاب  هدوب  رما  کی  هک  تسا  یئاج  رد  رگید  ياهباوج  اهلاکشا و  نینچمه  اعرش و  هن  تسا  ربتعم  القع  هک  تسا  یئاهزیچ 

رگید میرواـیب  شرما  یعادـب  ار  لـعف  نآ  هکنیا  رب  يرگید  لـعف و  تاذ  يارب  یکی  هـب  رومأـم  رد  دریگب  قـلعت  رما  ود  رگا  اـما  هـب و 
.یفخی امک ال  الصا  دنام  یمن  یقاب  یلاکشا  روذحم و 
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لاثتمالا رادـم  رودـی  رمالا  هیاغ  تابحتـسملا  تابجاولا و  نم  اـهریغک  دـحاو  رما  ـالا  تاداـبعلا  یف  سیل  هناـب  عطقلا  یلا  اـفاضم  تلق 
هعاطلا و كرت  یلع  هبترتمف  هبوقعلا  اما  تابوثملا و  صوصخ  هیف  رودیف  اهادع  ام  فالخب  تابوقعلا  تابوثملا و  اهیف  امدـع  ادوجو و 

.هقفاوملا قلطم 

یناثلا هقفاومل  لاجم  یقبی  الف  یناثلا  رمالا  هیـضقلا  وه  امک  لاثتمالا  هب  دـصقی  مل  ول  هتقفاوم و  درجمب  طقـسی  ناک  نا  لوالا  رمالا  نا 
نوکی داکی  الف  کلذب  طقـسی  دکی  مل  نا  هلیـسولا و  هلیحلا و  هذهب  هضرغ  یلا  رمالا  لسوتی  الف  هلاثتما  دصق  نودـب  لوالا  هقفاوم  عم 

هلوصح مدع  عم  هطوقس  هلاحتسال  هرما  نم  کلذب  هضرغ  لوصح  مدع  الا  هجو  هل 

******

: حرش * 

يارب يرگید  لعف و  تاذ  يارب  یکی  دروایب  رما  ود  دنامهفب  امب  ار  شدصقم  ار و  شضرغ  دهاوخ  یم  هکنیا  رب  تسا  رمآ  يارب  سپ 
.دنمان یم  لعج  ممتم  ار  یناث  رما  احالطصا  شرما و  یعادب  هب  رومام  نایتا 

لثم تسا  هدـماین  رما  کی  زا  شیب  هک  میناد  یم  ام  تایدـبعت  ینعی  تادابع  رد  هکنیا  رب  هفاضا  هک  مییوگ  یم  باوج  خـلا  تلق  : هلوق
دوجو رد  تسا  باوث  تاـبوثم و  رادـم  رئاد  لاـثتما  دـصق  تایدـبعت  رد  هک  تسنیا  رما  هیاـهن  رگید و  تابحتـسم  تاـبجاو و  زا  هریغ 
دروآ لاثتما  دـصقب  رگا  تایلـصوت  رد  نوچ  تایلـصوت  فالخب  دراد  مه  رما  کی  لاثتما و  مدـع  رد  تسا  تابوقع  بجوم  لاثتما و 

رد باـقع  هلب  دوشب  باـقع  بجوم  هکنیا  هن  درادـن  باوث  دومنن  لاـثتما  دـصق  یلو  ار  تایلـصوت  دومن  داـجیا  رگا  یلو  دراد  باوـث 
.هبرق دصق  نودب  ول  دنکن و  داجیا  الصا  ار  تایلصوت  تسا  نامز  تایلصوت 

طقاس هب  رومأم  داجیا  لوا و  رما  تقفاوم  درجمب  رگا  هک  میوگ  یم  باوج  مدـقت  ام  رب  هفاـضا  مود  باوج  خـلا  لوـالا  رمـالا  نا  : هلوق
ضرف نوچ  یناث  رما  يارب  یلحم  یلاجم و  دـنام  یمن  یقاب  نیاربانب  سپ  لوا  رما  رد  دـیامنن  مه  لاـثتما  دـصق  ول  فیلکت و  دوش  یم 

طقاس لوا  رما  هک  تسنیا 
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لوصح مدـع  عم  لقعلا  لالقتـسال  رمالا  ددـعت  هلیـسو  یلا  هضرغ  یلا  لوصولا  یف  هجاح  الف  هیلع  هثودـحل و  ابجوم  ناـک  اـمل  ـالا  و 
هرما طقسیف  هضرغ  هب  لصحی  وحن  یلع  هقفاوملا  بوجوب  رمالا  هقفاوم  درجمب  رمالا  ضرغ 

******

: حرش * 

رگا دش و  وا  رما  لاثتما  دش و  لصاح  وا  ضرغ  هکنوچ  يوناث  رماب  رمآ  درادن  جایتحا  نیاربانب  سپ  دشاب  هبرق  دصق  نودـب  ول  دـش و 
هدشن طقاس  هبرق  دصق  نودب  دروایب و  رما  دصق  اب  لاثتما و  دصق  اب  دـیاب  هکنوچ  ضرفلا  یلع  تسا  هدـشن  طقاس  لوا  رما  هک  میئوگب 

هک تسا  لاحم  نوچ  تسا  هدشن  لصاح  الوم  ضرغ  هکنیا  رگم  تسین  لوا  رما  طوقـس  مدع  هک  دوش  یم  مولعم  نیاربانب  سپ  تسا 
.دوش یمن  طقاس  مه  هب  رومأم  دوشن  لصاح  ضرغ  ات  ینعی  وا  ضرغ  نودب  دوشب  لصاح  الوم  رما 

میدروآ لاثتما  دصق  نودـب  ار  لوا  رما  نوچ  لوا و  رما  يارب  دـش  بجوم  ضرغ  لصا  ینعی  خـلا  هثودـحل  ابجوم  ناک  امل  الا  :و  هلوق
مکاح لقع  هک  نوچ  میرادـن  یناث  رما  هب  جایتحا  اـم  تسا  هدـشن  لـصاح  ضرغ  هک  یئاـج  نیا  رد  دوش و  یمن  لـصاح  ضرغ  ارهق 
لصاح رما و  لاثتما  دصق  هطـساو  هب  ار  الوم  ضرغ  ینک  لیـصحت  تسا  مزال  هک  دنک  یم  مکح  الوم و  ضرغ  لیـصحت  موزلب  تسا 

لیـصحت تسا  بجاو  هک  دـنک  یم  مکح  لقع  نیاربانب  تسا  هدـشن  لصاح  الوم  ضرغ  هدوب  هبرق  دـصق  نودـب  نوچ  لوا  رما  هکنآ 
.دوش لصاح  ضرغ  ات  میروایب  دیاب  لوا  هب  رومام  رد  لاثتما  دصقب  ضرغ  اجنیا  رد  هک  الوم  ضرغ 

كرد نآ  نأش  لقع  هکنآ  باوج  اعرش  هن  تسا  ربتعم  القع  هب  رومام  رد  لاثتما  دصق  هبرق و  دصق  دیامرف  یم  فنـصم  هکنیا  باوج 
تـسا عرـشم  تسا و  مکاح  لقع  رگا  دـنک و  لـعج  ار  یمکح  شدوخ  زا  دـشاب و  عّرـشم  هکنآ  هن  تسا  هب  رومأـم  طئارـش  ءازجا و 

هب مکح  ندب  سابل و  هراهط  لثم  ار  هالـص  طئارـش  زا  یـضعب  ارچ  دـنک و  یمن  مکح  تایلـصوت  رد  ارچ  تایدـبعت  رد  لاثتما  دـصقب 
بترتم نآ  ضرغ  نآ و  طوقس  لوا  هب  رومأم  هک  میمهف  یم  ام  عراش  رما  مود و  رماب  سپ  تشذگ  هکنآ  امک  دنک  یم  اهنآ  یلـصوت 

ندروآ هب  تسا  طقاس  لوا  هب  رومأم  میتفگ  یم  لاکشا  الب  دوبن  مود  رما  رگا  نآ و  لاثتما  دصقب  تسا 
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******

: حرش * 

.دشاب هبرق  دصق  نودب  ول  وا و 

هک دـنک  نایب  هیربخ  هلمجب  الوم  تسا  نکمم  هکلب  تسا  ربتعم  وا  رد  لاثتما  دـصق  لوا  هب  رومأم  هک  دـناسر  یم  ایولوم  مود  رما  سپ 
نآ لاـثتما  دـصق  لوا و  رما  ندوب  یبرق  يارب  رگید  یهجو  نآ  ندوب  یبرق  نآ و  لاـثتما  دـصقب  رگم  دوش  یمن  طـقاس  لوا  هب  رومأـم 
دنک یم  داجیا  ناسنا  جراخ  رد  هک  یلعف  ره  نوچ  روایب  ار  هب  رومأم  هک  دـنکب  رما  الوم  تسا  نکمم  هک  دـنا  هدومن  ناـیب  هک  تسنآ 

هک یتاولص  نآ  الثم  دیوگب  هب و  رومأم  نآ  رد  هیناسفن  یعاود  زا  دنک  یهن  الوم  تسا  نکمم  دنشاب  یم  یعاد  دصق و  کی  هب  دب  ال 
ندروآ دوش  یم  رـصحنم  ارهق  هک  دنک  یهن  ار  نآ  دادضا  دشابن و  ریغ  یعاد  دصقب  دـشابن و  یناوهـش  دـصقب  دـیاب  روایب  مدرک  رما 

رگا ادـخ  ریغ  ای  تسادـخ  يارب  ای  تسین  لاح  ود  زا  یلاخ  دروآ  یم  جراخ  رد  ناسنا  هک  ار  یلعف  نوچ  نآ  رما  لاـثتما  دـصقب  لـعف 
.میرادن جراخ  رد  هطساو  نوچ  یهلا  رماب  دوش  یم  رصحنم  هب  رومأم  ارهق  ادخ  ریغ  يارب  زا  لاعفا  نآب  دش  یهن 

.دش نکمم  قیرط  راهچ  هب  میهدب  رارق  تدابع  ار  هب  رومأم  هک  دش  نآ  مدقت  ام  لصحم  و 

.تشذگ هکنآ  امک  دوشب  لاثتما  دصق  نآ  قلعتم  هک  رما  دوخ  سفن  : لوا

.تشذگ هکنآ  امک  دشاب  هتفگ  يربخ  هلمجب  دشابن و  یمود  رما  ول  میهدب و  رارق  يدابع  ار  لوا  هب  رومأم  نآ  يوناث  رماب  : مود

.میروایب لاثتما  یعادب  هب  رومأم  دش  یم  رصحنم  ارهق  هک  درواین  یناسفن  دصقب  هکنآ  رد  طرش  هب و  رومأم  دادضا  زا  یهن  : موس

هتفر دـشاب  لاثتما  دـصق  مزالم  هک  هالـص  هصح  يور  رما  نآ  یقباس و  تالاکـشا  نودـب  دورب  عوضوم  يور  رما  هک  تسنآ  : مراـهچ
عوضوم ءزج  هب و  رومأم  ءزج  لاثتما  دصقب  هالـص  دیقت  دوش و  طقاس  لاثتما  دـصق  نودـب  هک  هتفرن  هالـص  قلطم  يور  رما  هتبلا  تسا 

طرش دیق و  لاح  دیقت  لاح  هکلب  دشاب  یلقع  نآ  بوجو  فنصم  لوق  رب  انب  هک  تسین 
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لاثتمالا دصق  ینعمب  هدابعلا  یف  ربتعملا  برقتلا  ناک  اذا  هلک  اذه 

نم ناکمب  ناک  نا  رمالا و  قلعتم  یف  هرابتعاف  یلاـعت  هل  وا  هحلـصم  اذ  هنوک  وا  هنـسح  یعادـب  لـعفلاب  ناـیتالا  ینعمب  ناـک  اذا  اـما  و 
هانرکذ امیف  لمأت  ههیدب  هیف  هذـخا  ناکما  مدـع  تفرع  يذـلا  لاثتمالا  دـصق  یلع  راصتقالا  هیافکل  اعطق  هیف  ربتعم  ریغ  هنا  الا  ناکمالا 

.مالعالا ضعب  هابتشالا  نم  هیف  عقو  امیف  عقت  یک ال  مارملا  هقیقح  فرعت  ماقملا  یف 

یف لاثتمالا  دصق  ذخا  ناکما  مدع  هیلع  دیزم  امب ال  تفرع  اذا  هنا  اهتثلاث 

******

: حرش * 

هکنوچ دشاب  دـیق  مزالم  هک  تسا  يا  هصح  تاذ  هب  رومأم  هکلب  دـشاب  یلقع  ول  یـسفن و  بوجو  هن  دراد  یمدـقم  بوجو  هک  تسا 
جراخ رد  هک  یلوصف  ددعب  دنک  یم  ادیپ  صـصح  نآ  یجراخ  دوجو  هک  ناویح  ریظن  دنک  یم  ادیپ  صـصح  جراخ  رد  یعیبط  یلک 

الوم هک  درادن  یعنام  سپ  دوش  یم  ادیپ  هریغ  منغ و  لبا و  نمـض  رد  رگید  هصح  ناسنا و  نمـض  رد  نآ  هصح  کی  الثم  دـشاب  یم 
قلطم هن  ناویح و  قـلطم  هن  دـشاب  یم  صاـخ  هصح  هب  رومأـم  دوـش و  یم  ادـیپ  قطاـن  نمـض  رد  هک  یناوـیح  نآ  هصح  هب  دـنک  رما 

.یفخی امک ال  صصح 

دـصق ینعمب  نآ  ندروآ  تسا  ربتعم  هک  برقت  هک  تسا  یئاج  رد  تشذـگ  هک  اهباوج  اهلاکـشا و  نیا  خـلا  ناـک  اذا  هلک  اذـه  : هلوق
هنسح یعادب  نیا  نتفرگ  سپ  میروایب  تسا  تحلصم  اذ  وا  نوچ  هکنیا  ای  وا  هنـسح  یعادب  میدروآ  ار  هب  رومأم  رگا  اما  دشاب  لاثتما 
یعاد نیاـب  یجاـیتحا  رگید  میدروآ  ار  هبرق  دـصق  یتقو  هکنیا  ـالا  تسا  نکمم  هچرگا  اطرـش  اـی  اءزج  رما  قلعتم  رد  تحلـصم  اذ  و 
طرـش ای  ءزج  دوبن  نکمم  هک  ار  وا  یتخانـش  البق  هک  لاثتما  دصق  رب  مینک  ءافتکا  هک  تسا  یفاک  نوچ  میرادـن  هحلـصم  اذ  هنـسح و 

دوش هتفرگ  هب  رومأم 

هابتـشا رد  مالعا  زا  یـضعب  لثم  هکنیا  ات  ار  مارم  تقیقح  یـسانشب  هکنیا  ات  ماقم  نیا  رد  میدومن  رکذ  هک  اـه  نیا  رد  نک  لـمات  سپ 
.يوشن عقاو 

ار لاثتما  دصق  نتفرگ  تسین  نکمم  هک  یتخانش  هکنآ  زا  دعب  دیامرف  یم  فنصم  خلا  اهثلاث  : هلوق
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الف یفخی  نا  نم  حـضاو  وه  امک  هرابتعا  مدـع  یلع  نایبلا  ماقم  یف  اقوسم  ناک  ول  هقالطاب و  لالدتـسالل  لاجم  الف  الـصا  هب  رومأملا 
اهتدامب و ال هغیـصلا  قالطا  نم  هیلـصوتلا  راهظتـسال  هجو  هنا ال  کلذـب  حدـقناف  هیف  هرابتعا  نکمی  امیف  الا  هب  کسمتلا  حـصی  داکی 

.اهیف هرابتعا  یف  کش  ول  هدابعلا  یف  هداملا  قالطا  نم  رمالا  لبق  نم  شان  وه  امم  هجولا  لثم  رابتعا  مدع  راهظتسال 
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ندروآ لیلد  يارب  دـنام  یمن  یقاب  یلاـجم  الـصا  « توبث ماـقم  رد  » هب رومأـم  ءزج  هچ  میهدـب  رارق  هب  رومأـم  طرـش  هچ  هب  رومأـم  رد 
امک دوش  یمن  یلوا  قیرطب  مه  تابثا  ماقم  رد  دشن  نکمم  توبث  ماقم  رد  هکنوچ  دـشاب  هدوب  نایب  ماقم  رد  الوم  هچرگا  نآ  قالطاب 

.دشاب یفخم  هکنیا  زا  تسا  حضاو  بلطم  نیا  هکنیا 

تسین نکمم  یلصوت  رما  تابثا  يارب  قالطاب  کسمت 

یم الوم  رگا  ینعی  قالطا  رابتعا  دـشاب  نکمم  توبث  ماقم  رد  هک  یئاج  رد  الا  مینکب  قالطاب  کـسمت  تسین  حیحـص  نیارباـنب  سپ 
نیاب دـش  رهاظ  سپ  میئامنب  قالطاب  کسمت  اجنیا  میناوت  یم  ام  تسا  هدرواین  تسا و  هدوب  وا  نکمم  درواـیب و  دـیقم  تسا  هتـسناوت 
هغیص هدام  هب  کسمت  هدوب و  یلصوت  الوم  دارم  دنیوگب  دننک و  راهظتسا  هغیـص  قالطا  زا  اهیـضعب  هکنیا  رب  درادن  یهجو  هک  بلطم 

یهجو نینچمه  يدـبعت و  هن  تسا  یلـصوت  رما  هک  دـناسر  یم  وا  قالطا  سپ  هدـشن  تیدابع  هب  دـیقم  هدام  نوچ  دـنیوگب  دـننکب و 
دصق هجو و  دصق  نیا  هک  هب  رومام  رد  تسا  بحتـسم  زا  بجاو  نییعت  هک  زیمت  دصق  هجو و  دصق  رابتعا  مدع  راهظتـسا  يارب  درادن 

لاثتما دصق  لثم  رما  رب  تسا  بترتم  رما و  لبق  زا  دوش  یم  ادیپ  دوش و  یم  یشان  زیمت 

رگا تسین  ربتعم  وا  رد  زیمت  دصق  هجو و  دصق  تسا و  قلطم  عوضوم  میئوگب  مینکب و  میناوت  یمن  رما  هدام  هب  کسمت  اجنیا  رد  سپ 
ار نآ  تسین  نکمم  هک  دنام  یم  رما  لاثتما  دصق  لثم  مه  زیمت  دصق  هجو و  دـصق  نوچ  میئامن  قالطاب  کسمت  وا و  رد  مینک  کش 

نیا رب  هوالع  ایآ  تسا  مزال  وا  هیرهظ  دصق  هک  ار  رهظ  زامن  الثم  هک  تسنآ  هجو  دصق  زا  دارم  میهدب و  رارق  عوضوم  طرـش  ای  ءزج 
تسا و یفاک  رهظ  زامن  دـصق  نامه  ای  مروآ  یم  ار  بجاو  رهظ  زامن  هک  مینک  دـصق  الثم  ینعی  هن  ای  تسا  مزال  مهنآ  بوجو  دـصق 

تین
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.یفخی امک ال  تسین  مزال  شبوجو  ندرک 

ای عوضوم  ءزج  ار  اهنآ  عراش  تسین  نکمم  توبث  ماـقم  رد  هک  يروما  هک  دـش  هدافتـسا  فنـصم  تاـملک  زا  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم 
قالطاب کسمت  تسین و  نکمم  یلوا  قیرطب  مه  تاـبثا  ماـقم  رد  زیمت  هجو و  دـصق  لاـثتما و  دـصق  لـثم  دـهد  رارق  عوضوم  قلعتم 

يور ار  یمکح  هک  یـصخش  ره  یمکاـح و  ره  هکنآ  يارب  تسین  حیحـص  بلطم  نیا  هتبلا  دوـمن و  ناـیب  هک  ناـنچمه  تسا  لاـحم 
تسا و هدرب  عوضوم  قلطم  يور  ار  مکح  ار و  رما  اـی  هرورـضلاب  دـشاب  یم  عوضوم  دویق  تایـصوصخ و  تفتلم  درب و  یم  عوـضوم 
يدوجو و دیق  هچ  دشاب و  یمدع  دیق  هچ  تسا  هدرب  دیقم  عوضوم  يور  ار  مکح  هکنآ  ای  تسین و  ربتعم  وا  عوضوم  رد  يدـیق  چـیه 

.درادن یثلاث  مسق 

تسا و لاحم  عقاو  رد  لامها  هکنوچ  دراذـگب  لمهم  ار  عوضوم  دراد  ار  عوضوم  تایـصوصخب  تافتلا  هک  یمکاـح  تسا  لاـحم  و 
زا لـبق  تسا  عوضوم  تاـقلعتم  هیلوا  تادویق  زا  دارم  هیوناـث  تادویق  هیلوا و  تادوـیق  نیب  تسین  نآ  نیب  یقرف  عـقاو  رد  لاـمها  نیا 

دوش یم  ادـیپ  الوم  مکح  رما و  زا  دـعب  هک  تسا  یتادویق  هیوناث  تادویق  زا  دارم  هریغ و  تراهط و  اـب  هلبق و  هبور  هالـص  لـثم  مکح 
.تشذگ هک  زیمت  لاثتما و  دصق  هجو و  دصق  الثم 

اجنیا زا  دربب و  لمهم  عوضوم  يور  ار  مکح  ، مکح عوضوم و  تایـصوصخب  تسا  تفتلم  هک  یمکاح  تسا  لاـحم  هکنآ  لـصاح  و 
قالطا دـیاب  ارهق  عوضوم  قلعتم  رد  اـی  عوضوم  رد  اـهنآ  نتفرگ  دـش  لاـحم  توبث  ماـقم  رد  رگا  دـش  رکذ  هک  يدویق  نیا  هک  تسا 
تـسا هدومرف  هرـس  سدق  يراصنا  همالع  انخیـش  اذل  تسا و  لاحم  عقاو  رد  لامها  میتفگ  هکنوچ  دـشاب  مکاح  مکح  دروم  عوضوم 

ماقم رد  الوم  نوچ  دوشب  عقاو  دراوم  یـضعب  تابثا  ماقم  رد  لامها  تسا  نکمم  هلب  تسا  بجاو  قـالطا  دـش  لاـحم  دـییقت  رگا  هک 
ماقم رد  تسا  نکمم  تسه و  وا  رد  هک  یعنام  ای  یتحلصم  يارب  دراذگ  یم  لامجا  ماقم  رد  ار  شمالک  الصا  هکنآ  ای  تسین و  نایب 

قلطم هن  دشاب  لمهم  تابثا 
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عوضوم رد  لامها  نوچ  دـشاب  هدرکن  هدارا  ار  اهنآ  زا  یکی  ار  دـیقم  ای  قالطا  اـی  ـالوم  تسا  لاـحم  توبث  ماـقم  رد  یلو  دـیقم  هن  و 
.دوش یم  مکح  رد  کش 

تسین هکلم  مدع و  باب  نم  دییقت  قالطا و 

ار دیق  دـییقت و  دـش  نکمم  هک  یئاج  ینعی  تسا  هکلم  مدـع و  باب  نم  دـییقت  قالطا و  هک  دـنا  هدومرف  مالعا  زا  یـضعب  هکنآ  اما  و 
زا هکنآ  امک  تسین  نکمم  مه  قالطا  دـییقت  دـشن  نکمم  رگا  دوش و  تباث  تسا  نکمم  نآ  تامدـقم  اب  قـالطا  هتبلا  ـالوم  درواـین 

.دوش یم  هدافتسا  مه  هیافک  بحاص  موحرم  تاملک 

هتبلا میرواـیب  ار  يدـیق  يدروم  رد  دـشن  نکمم  رگا  نیارباـنب  هتبلا  میریگب  یـصخش  ار  هکلم  مدـع و  هک  تسا  یئاـج  رد  بلطم  نیا 
تاکلم مادعا و  هک  تسا  هدش  نایب  هیلاع  تمکح  هفسلف و  ملع  رد  هکنوچ  تسین  حیحـص  بلطم  نیا  یلو  تسین  نکمم  مه  قالطا 

ام نآ و  دراوم  فالتخا  بسح  یسنج  ای  یعون  ای  یفنص  ای  یـصخش  تیلباق  زا  تسا  معا  هکلب  ، اهنآ رد  تسین  ربتعم  صخـش  تیلباق 
.تسا يرورض  شقالطا  دشن  نکمم  دیقت  یتقو  هک  مینز  یم  لثم  دنچ 

نوچ تسا  يرورض  دشاب  لهج  هک  ملع  مدع  یلو  درک  كرد  ار  تاذ  نآ  تسین  نکمم  تسا و  لاحم  یهلا  سدقا  تاذب  ملع  الثم 
تسا و روـط  نیمه  هک  تشذـگ  ـالبق  مه  ار  ءایـشا  تقیقح  هکلب  تسا  يرورـض  یهلا  سدـقا  تاذـب  لـهج  دـشن  نـکمم  مـلع  رگا 

ندرک ظفح  رب  تردـق  یلو  ار  باتک  کی  زا  قرو  کی  ای  هحفـص  کی  ای  هحفـص  فصن  ندرک  ظفح  ناسنا  دراد  تردـق  نینچمه 
میدرک نایب  ام  هکنآ  زا  دعب  هیصخش  هن  تسا  ربتعم  وا  رد  هیـسنج  ای  هیعون  تیلباق  هکنآ  رگم  تسین  دراوم  نیا  درادن و  ار  بتک  مامت 

رد مکحب  قلعتم  دویق  هک  فنـصم  لوق  رب  انب  نوچ  عوضوم  رد  تسا  الوم  مکح  دروم  قـالطا  ارهق  تسا  لاـحم  عقاو  رد  لاـمها  هک 
.دشاب مکاح  مکح  دروم  بلطم  دیاب  ارهق  عوضوم  رد  ذخا  دشن  نکمم  هک  یئاج 

عقاو رما  قلعتم  قیرط  راهچ  زا  یکی  هب  تسا  نکمم  ار  اه  نیا  هجو و  دصق  رما و  لاثتما  دصق  لثم  میدومن  نایب  ام  هک  تشذگ  البق  و 
دوشب عقاو  عوضوم  ءزج  دوشب و 
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هکنآ دض  زا  دـنک  یهن  ای  تسا و  يدابع  لوا  هب  رومأم  هک  دـنک  نایب  هیربخ  هلمجب  ای  مود و  رماب  ای  دوشب  اهنآ  قلعتم  رما  دوخ  سفن 
الصفم تشذگ  هکنآ  امک  مزالم  هصح  ای  دوش و  یم  يدابع  دش  يدابع  ریغ  رگا  هب  رومأم  ارهق 

نا : دیامرفب الوم  الثم  هک  هیطرش  هلمج  لثم  مکح  دیق  عوضوم  ای  تسا  مکح  دیق  ای  دوش  یم  عقاو  مالک  رد  هک  يدیق  دنامن  یفخم  و 
دویق اما  تعاطتـسا و  هب  تسا  طورـشم  دیقم و  مکح  تسین و  ققحم  یمکح  دوشب  عیطتـسم  ناسنا  هکنآ  زا  لبق  هک  « جحف تعطتـسا 
مکح عوضوم و  دـیق  ود  نیا  نیب  قرف  نآ و  لاثما  هلبق و  هبور  تراهط و  اـب  هالـص  لـثم  ار  نآ  دـنمان  یم  بجاو  طرـش  هک  عوضوم 
دویق فالخب  میوش  عیطتـسم  ات  مینک  لام  لیـصحت  میورب  الثم  هکنآ  لیـصحت  تسین  بجاو  ار  مکح  دـیق  مکح و  طرـش  هک  تسنآ 

ام ثحب  لحم  دـمآ و  دـهاوخ  یلاعت  هللاءاش  نا  قلعم  بجاو  رد  هکنآ  اـمک  تسا  بجاو  نآ  لیـصحت  هک  عوضوم  طرـش  عوضوم و 
.یفخی امک ال  مکح  دویق  هن  تسا  عوضوم  دویق 

هیعرش رماوا  مامت  ندوب  يدبعت  رب  هماع  هلدا  در 

دوش مولعم  اهنآ  هیلـصوت  صوصخب  هکنآ  الا  رماوا  مامت  تیدبعت  رب  هماع  هلدا  هب  دنا  هدرک  لالدتـسا  اهیـضعب  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم 
هّللا اودـبعیل  الا  اورما  ام  هلوق و  يون و  ام  ئرما  لک  (ع) هلوق تاینلاب و  لاـمعالا  اـمنا  (ع) هلوق تسا  هدـش  دراو  هک  يراـبخا  هلمج  نم 

نینچمه درادن و  يرثا  تسین و  لمع  لمع  نآ  دشابن  وا  رد  برقت  هین  هک  یلمع  دناسر  یم  رابخا  نیا  هکنآ  نایب  « نیدلا هل  نیصلخم 
هیآ و نیا  دنـشاب و  هتـشاد  وا  رب  صالخا  دـنیامنب و  ار  ادـخ  تدابع  هکنیا  الا  ناگدـنب  دـنا  هدـشن  رومأم  هک  دـناسر  یم  هفیرـش  هیآ 

.ار نآ  ندوب  یلصوت  دنک  تابثا  صاخ  لیلد  هکنآ  رگم  دشاب  یم  يدابع  یهلا  رماوا  مامت  هک  دناسر  یم  تیاور 

تـسا رتهب  همه  زا  هک  يزیچ  نآ  لامعا و  زا  ياوصق  هیاغ  هک  تسنآ  اهنآ  يانعم  تیاور  اـما  هک  تسنآ  تیاور  هیآ و  نیا  زا  باوج 
لامعا مامت  هک  دناسر  یمن  تسا و  رتالاب  هیویند  دئاوف  مامت  زا  هجیتن  هدئاف و  نیا  هک  دروایب  ادـخ  يارب  ناسنا  هک  تسا  هنـسح  تاین 

يارب دنک  داهج  رگا  دهاجم  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  یضعب  اذل  دشاب  يدابع  دیاب 
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یف تکـس  هعم  هرما و  قلعتم  یف  لخد  هل  نکی  مل  نا  هضرغ و  لوصح  یف  لخد  هل  ام  مامت  نایب  ددـصب  ماقم  یف  رمـالا  ناـک  اذا  معن 
اـضقن هتوکـس  ناکل  الا  هضرغ و  یف  هلخد  مدع  یلع  هنیرق  اذه  ناک  هلوصح  یف  لاثتمالا  دـصق  لخد  یلع  هلالد  بصنی  مل  ماقملا و 

.لقعلا هب  لقتسی  لصالا و  هیضتقی  ام  یلا  عوجرلا  نم  ماقملا  اذه  زارحا  مدع  کشلا و  دنع  دب  الف  همکحلا  فالخ  هل و 
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هب تسا  هدرک  تین  هک  نامه  ایند  لام و  بلط  يارب  دنک  داهج  رگا  تسا و  رتالاب  همه  زا  نآ  دئاوف  تسادـخ و  يارب  لمع  نآ  ادـخ 
دشاب ادخ  يارب  دیاب  لامعا  مامت  هک  دناسر  یمن  دسر و  یم  وا 

نیا رگا  هکنیا  رب  هوالع  اْهنِم » ِِهتُْؤن  ِهَرِخْآلا  َباَوث  ْدُِری  ْنَم  اْهنِم َو  ِِهتُْؤن  اْینُّدـلا  َباوَث  ْدُِری  ْنَم   » یلاعت هلوق  دـیامرف  یم  هک  تسا  اجنیا  زا 
تسین و يدبعت  تسا و  یلـصوت  ام  رماوا  رثکا  نوچ  تسا  حیبق  نآ  دیآ و  یم  مزال  رثکا  صیـصخت  مینک  تیدبعت  رب  لمح  ار  رابخا 

تسا مک  یلیخ  اهنآ 

اه نیا  نیکرشم  رافک و  هک  دنک  یم  تلالد  نآ  لبق  ام  هیآ  هکنیا  رب  هوالع  دیآ  یم  مزال  رثکا  صیـصخت  هفیرـش  هیآ  رد  نینچمه  و 
مامت هک  دناسر  یمن  ادخ و  ریغ  يارب  هن  دشاب  ادخ  يارب  امـش  تدابع  دیاب  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  دندومن  یم  ار  ادـخ  ریغ  تدابع 

.یفخی امک ال  دشاب  يدابع  امش  رماوا 

تابثا ماقم  رد  هب  رومأم  رد  لاثتما  دصق  نتفرگ  دشن  نکمم  توبث  ماقم  رد  هک  یئاج  رد  میتفگ  خلا  ماقم  یف  رمالا  ناک  اذا  معن  : هلوق
وا قالطا  رب  میروایب  لیلد  میناوت  یمن 

هچنآ مامت  دهاوخب  دشاب و  تسوا  ضرغ  رد  لیخد  هک  هچنآ  ندرک  نایب  ددص  رد  الوم  هک  ینامز  هلب  دـیامرف  یم  فنـصم  اجنیا  رد 
نیا تسوا  ضرغ  رد  لیخد  لاثتما  دصق  هکنیا  رب  یلیلد  دنکن  بصن  ماقم و  نیا  رد  دـشاب  تکاس  یلو  دـنک  نایب  تسوا  دارم  هک  ار 
یلو لاثتما  دصق  الوم  ضرغ  رد  دـشاب  لیخد  رگا  الا  تسین و  الوم  ضرغ  رد  لیخد  لاثتما  دـصق  هک  ام  رب  تسا  لیلد  الوم  توکس 

شدوخ عوضوم  رب  ضقن  دنک  توکس 
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مینک و یم  کش  هک  یعقوم  رد  میدـبال  ام  سپ  تسا  همکح  فالخ  تسین و  حیحـص  میکح  يـالوم  يارب  راـک  نیا  تسا و  هدومن 
رد کش  نوچ  ام  هک  تسنآ  اجنیا  رد  لصا  هک  مینک  لصاب  عوجر  دـیاب  هن  ای  تسا  هتـساوخ  ار  لاثتما  دـصق  ـالوم  هک  میرادـن  نیقی 

ینیقی غارف  ینیقی  لاغتـشا  هن  ای  ام  فیلکت  دوش  یم  طقاس  لاثتما  دـصق  نودـب  ایآ  مینک  یم  کـش  میراد و  ضرغ  فیلکت و  طوقس 
.دیامن یم  ار  یمکح  نینچ  لقع  میروایب و  ار  لاثتما  دصق  دیاب  ام  دراد و  مزال 

هجو هسب  یماقم  قالطا  یظفل و  قالطا  نیب  قرف 

رگید ياهقالطا  دنمان و  یم  یلاح  یماقم و  قالطا  تسا  زیاج  دومرف  نآب و  دومن  کسمت  فنصم  هک  یقالطا  نیا  هکنیا  یفخی  و ال 
.مییامن یم  نایب  ار  اهنآ  ضعب  ام  هک  دنراد  قرف  رگیدمه  اب  تهج  دنچ  زا  یماقم  یظفل و  قالطا  دنمان و  یم  یظفل  قالطا  ار 

ام کش  میا و  هدروآ  اعرـش  شطئارـش  ءازجا و  مامتب  ار  هب  رومأم  نوچ  میرادن  هب  رومأم  رد  کش  یماقم  قالطا  رد  کش  هکنآ  : لوا
ام اجنیا  رد  هک  هبقر  قتعا  لثم  یظفل  قالطا  فالخب  هن  ای  هدـش  لصاح  ایآ  هک  القع  تسا  الوم  ضرغ  رد  کـش  یماـقم  قـالطا  رد 
ای دـشاب  رفاک  ول  دـشاب و  یم  هبقر  قلطم  میناد  یمن  ار  هب  رومأم  هکنآ  تهجب  میرادـن  ضرغ  رد  کـش  میراد و  هب  رومأـم  رد  کـش 

قلطم هب  رومأم  هک  مینک  یم  تابثا  تمکح  تامدـقم  اب  ار  هنمؤم  هدومرفن  نایب  ظفل  رد  نوچ  تهج  نیا  زا  تسا و  هنمؤم  هبقر  هکنآ 
تسا هبقر 

رگم تسا  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  تسنآ  رب  القع  ءانب  هن  ای  هدوب  ناـیب  ماـقم  رد  ـالوم  هک  میدرک  کـش  رگا  یظفل  قـالطا  هکنآ  : مود
القع ءانب  نوچ  میهد  یم  رارق  نایبب  ملع  مکح  ار  نایب  رد  کش  تسا و  هدوبن  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  هک  یئاجنآ 
ماقم رد  دیاب  نوچ  مینکب  میناوت  یمن  یماقم  قالطاب  کسمت  میدرک  رگا  نایب  ماقم  رد  کش  هک  یماقم  قالطا  فالخب  میراد  وا  رب 

.تسا نایب  ماقم  رد  کش  نوچ  مینکب  میناوت  یمن  قالطاب  کسمت  میدومن  وا  رد  کش  رگا  دشاب و  ملسم  زرحم و  الوم  ندوب  نایب 

مییامن یم  نآ  قالطاب  کسمت  هیلوط  هیـضرع و  تادویق  زا  دوش  یم  هدافتـسا  ظـفل  زا  هک  هچنآ  یظفل  قـالطاب  کـسمت  هکنآ  : موس
هبقر قتعا  تسا  هدومرف  هک  هبقر  ظفل  الثم 
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نال کلذ  نییطابترالا و  رثکالا  لقالا و  نیب  رمالا  راد  اذا  امیف  هءاربلا  هلاصاب  لیق  ول  لاغتـشالا و  هلاصال  الا  انهاه  لاجم  ـال  هنا  ملعاـف 
مدـع کشلا و  عم  باقعلا  نوکی  الف  اهنع  جورخلا  موزلب  لقعلا  لالقتـسا  عم  مولعملا  فیلکتلا  هدـهع  نع  جورخلا  یف  انهاه  کـشلا 

جورخلا مدع  هفلاخملا و  یلع  هذخاؤملا  حصت  فیلکتلاب  ملعلاب  هنا  هرورض  ناهرب  الب  هیلع  هذخاؤملا  نایب و  الب  اباقع  جورخلا  زارحا 
هب جورخلا  هعاطلا و  یف  هلخد  کش  املک  یف  لاحلا  اذکه  هبرقلا و  دصق  الب  هقفاوملا  درجمب  اهنع  جورخلا  مدع  قفتا  ول  هدـهعلا  نع 

.زیمتلا هجولاک و  هب  روماملا  یف  هرابتعا  نکمی  امم ال  هدهعلا  نع 
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ظفل زا  هک  رگید  دویق  ریاس  نینچمه  هقـساف و  ای  دـشاب  هلداـع  هرفاـک  اـی  دـشاب  هنمؤم  هکنآ  ءاوس  مییاـمن  یم  هبقر  قـالطاب  کـسمت 
مییامن یم  نآ  رد  قالطاب  کـسمت  ـالقع  تسا  ضرغ  رد  لـیخد  هک  هچنآ  اـجنآ  رد  هک  یماـقم  قـالطا  فـالخب  دوش  یم  هدافتـسا 

.مهفاف ظفل  نودب 

القع تسا  لاغتشا  بجوم  رماوا  ندوب  يدبعت  رد  کش 

تـسوا ضرغ  رد  لیخد  تسین و  الوم  تسدـب  وا  عفد  عضو و  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  نوچ  لاـثتما  دـصق  هک  میتفگ  خـلا  ملعاـف  : هلوق
رد میراد  کش  هک  یعقوم  رد  تسا  هدش  هتفگ  هچرگا  مینک  يراج  ار  لاغتـشالا  هلاصا  دیاب  ار و  وا  میروایب  هک  دنک  یم  مکح  لقع 

عضو و هک  نییطابترا  رثکا  لقا و  رد  نکیل  مینک و  يراج  ار  هءاربلا  هلاـصا  اـجنآ  تسه  نییطاـبترا  رثکا  لـقا و  رادـم  رئاد  هک  يزیچ 
رد کش  میراد و  ار  یمولعم  فیلکت  ام  اجنیا  هکنوچ  اجنیا  رد  هن  مینک  يراج  ار  هءاربلا  هلاصا  میناوت  یم  دـشاب  الوم  تسدـب  وا  عفد 
دنک یم  مکح  لقع  ار و  لاثتما  دصق  میروایب  مینک و  يراج  ار  لاغتشالا  هلاصا  دیاب  مینک  یم  تسا  مولعم  هک  فیلکت  نیا  زا  جورخ 
الوم دـنک  باقع  ار  ام  فیلکت  زا  جورخ  زارحا  مدـع  کش و  عقوم  رد  نیاربانب  سپ  فیلکت  زا  میوشب  جراـخ  هکنیا  اـت  میرواـیب  هک 

یمادام هک  تسا  يرورـض  تسین  ناهرب  الب  میتشاد  وا  رد  کش  هک  ار  هچنآ  میدرواین  هکنیا  رب  وا  هذـخاؤم  تسین و  نایب  الب  باـقع 
میدشن جراخ  میدومن و  تفلاخم  میراد و  فیلکتب  ملع  ام  هک 
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ات میرواین  ار  تبرق  دـصق  یلو  میا  هدومن  ار  تقفاوم  درجم  طقف  ام  هکنیا  رب  دـنک  باقع  ار  ام  ـالوم  تسا  حیحـص  فیلکت  هدـهع  زا 
زا جورخ  رد  هعاـطا و  رد  تسا  لـخاد  هک  میراد  کـش  هک  ار  هچره  نینچمه  میا و  هدـش  جراـخ  فـیلکت  زا  هک  مینک  نیقی  هـکنیا 

ینیقی لاغتـشا  نوچ  زیمت  هجو و  دصق  لثم  میروایب  دیاب  دـشابن  الوم  تسدـب  وا  عفد  عضو و  هک  دـشاب  یئاهزیچ  زا  فیلکت و  هدـهع 
.میروایب ار  وا  میدبال  سپ  دهاوخ  یم  ینیقی  تئارب 

رد ام  کش  یلو  تسا  مولعم  صخـشم و  هب  رومأم  هک  تسنآ  فنـصم  لوق  زا  تسا  هدـش  هدافتـسا  هک  هچنآ  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم 
.القع مینک  طایتحا  دیاب  تهج  نیا  زا  تسا  ضرغ  طوقس 

امب و تسا  هدیـسرن  فیلکت  هک  یمادام  هک  تهج  نیا  رد  دنتـسه  دحتم  ود  ره  هب  رومأم  رد  کش  ضرغ و  رد  کش  هکنآ  باوج  و 
هک يرادقم  هب  فیلکت  ضرغ  فیلکت و  عوضوم  لیصحت  موزلب  تسا  مکاح  لقع  نوچ  مینک  یم  يراج  تئارب  میراد  نآ  رد  کش 
نآ كرت  رد  کش  نآرب  هدایز  و  میروآ ، یم  ار  نآ  تسا  تباـث  مولعم  فیلکت  نمـض  رد  هک  یـضرغ  نآ  اذـل  اـمب و  تسا  هدیـسر 

عوضوم هچ  كوکشم  كرت  رب  باقع  اجنیا  رد  تسا و  الوم  هب  دنتـسم  هکلب  نآرب  باقع  دشاب  حیحـص  هکنیا  ات  تسین  دیعب  دنتـسم 
تـسا مزال  یئاج  رد  ضرغ  لیـصحت  هکنآ  لصاح  القع و  تسا  حیبق  باقع  نآ  تسا و  نایب  الب  باقع  ضرغ  هچ  دـشاب و  فیلکت 

عوضوم لثم  تسا  نایب  الب  باقع  كوکشم  نآرب  باقع  میرادن  نآرب  نایب  هک  یمادام  میشاب و  هتـشاد  نآرب  نایب  دشاب و  مولعم  هک 
دیب نآ  عفر  عضو و  هک  تسا  یئاج  رد  یعرـش  تئارب  فنـصم  لوق  رب  انب  هلب  دوش  یم  يراـج  ود  ره  هیلقن  هیلقع و  تئارب  فیلکت و 
یلو دروم  نیا  رد  دیآ  یمن  یعرش  تئارب  دوش  هتفرگ  فیلکت  قلعتم  رد  تسین  نکمم  نآ  لاثما  لاثتما و  دصق  نوچ  یلو  دشاب  الوم 

رد نآ و  ندروآ  تسا  مزال  تبث  ام  ردـقب  فیلکت  تسا و  نایب  ـالب  باـقع  دروم  نیا  رد  باـقع  نوچ  دراد  یعناـم  هچ  هیلقع  تئارب 
ام و لوق  رب  انب  لاکشا  هب ال  رومأم  ندوب  یلـصوت  يارب  تاقالطاب  کسمت  هک  تشذگ  نیاربانب  تسا و  يراج  تئارب  نآ  كوکـشم 

یفخی امک ال  هیعرش  هیلقع و  تئارب  نینچمه 
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هنیرق بصن  هنایب و  رمالا  یلع  ناک  هماعلل  ابلاغ  هنع  لفغی  امم  ناک  رما و  لاثتما  یف  هلخد  اودـب  لمتحی  اـملک  نا  لاـقی  نا  نکمی  معن 
عطقلا نکمی  کلذب  هلخد و  مدع  نع  فشک  هلخد  یلع  هلالد  بصنی  مل  اذا  اما  هضرغ و  همه و  وه  امب  لخال  الا  اعقاو و  هلخد  یلع 

نا هماعلا و  هنع  لفغی  امم  اناک  راثآلا و  رابخالا و  یف  رثا  نیع و ال  امهنم  سیل  ثیح  هداـبعلاب  هعاـطلا  یف  زیمتلا  هجولا و  لـخد  مدـعب 
.ادیج ربدتف  هصاخلا  ضعب  هرابتعا  لمتحا 

تسا تئارب  اقلطم  رثکا  لقا و  رد  کش 
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القع تسا  مزال  طاـیتحا  هیف  نحن  اـم  رد  یلو  میوش  تئارب  هب  لـئاق  ول  ار و  یطاـبترا  رثکا  لـقا و  دومن  ناـیب  هک  فنـصم  لوق  اـما  و 
لوا و تایرغـص  زا  یکی  ام  ثحب  مینک و  طایتحا  مه  اجنیا  دـیاب  میراد و  ضرغ  طوقـس  رد  کش  اـم  دروم  ود  ره  رد  هکنآ  باوج 

نودب انیقی و  دوش  یم  طقاس  رثکا  ندروآ  هب  ضرغ  میراد و  ضرغ  طوقـس  رد  کش  لقا  ندروآ  هب  هکنوچ  دشاب  یم  یطابترا  رثکا 
شندروآ ضرغ  رگا  دیامن  ار  دوخ  ضرغ  نایب  دناوت  یم  سدقم  عراش  هک  دومن  رارقا  فنـصم  تسا و  كوکـشم  نآ  طوقـس  رثکا 

یم عوضوم  رد  ملـسم  دـش  مولعم  رما  عوضوم  رد  هک  یـضرغ  نآ  نیاربانب  رما و  عوضوم  ریغب  دـشاب  يرگید  نایبب  ول  دـشاب و  مزـال 
هکنآ امک  تسا  نایبالب  باقع  نآ  دنک  باقع  دشاب  هتـساوخ  الوم  رگا  هکنوچ  تسا  يراج  هیلقع  تئارب  نآ  ریغ  رد  کش  میروآ و 

بوجو یفن  هکنیا  يارب  تسا  تبثم  هیعرش  تئارب  نآ  اجنیا  نودب  رثکا  لقا و  رد  تسا  لئاق  فنصم  هک  هیعرش  تئارب  اما  تشذگ و 
تـسا تبثم  لصا  نیع  نیا  تسا و  لقا  تابثا  رثکا  یفن  همزال  نوچ  تسا  لـقا  هب  قلعتم  فیلکت  هک  دـنک  یمن  تاـبثا  تئارب  هب  رثکا 

رد لیلد  هک  تسنآ  ضرف  تسا و  تجح  نآ  مزاول  هک  دوشب  رثکا  یفن  لیلدـب  هکنآ  رگم  فنـصم  لوق  رب  انب  یتح  درادـن  هیجح  هک 
.یفخی امک ال  هیعرش  تئارب  رگم  میرادن  رثکا  لقا و 

الوم ضرغ  رد  رما و  لاثتما  رد  دشاب  لیخد  ءادـتبا  دراد  لامتحا  هک  هچنآ  دوش  هتفگ  هک  تسا  نکمم  خـلا  لاقی  نا  نکمی  معن  : هلوق
دنک هنیرق  بصن  ار و  ءیش  نآ  دنک  نایب  دیاب  رمآ  دنتسه  لفاغ  ابلاغ  نآ  زا  مدرم  مومع  هک  دشاب  یئایشا  زا  ءیـش  نآ  دشاب و  لیخد 

تسوا ضرغ  رد  لیخد  هک  هچنآ  رب  دنکن  هنیرق  بصن  نایب و  رگا  تسوا و  ضرغ  رد  لیخد  یئیش  هکنیا  رب 
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حوضول رابتعالا  وه  القع  لاغتشالا  هیضق  ناک  نا  رابتعالا و  مدعل  هیضتقم  هیعرشلا  هءاربلا  هلدا  نا  لوقت  مهوتت و  نا  کنظا  ّهنإ ال  مث 
لب یعرشب  سیل  ضرغلا  یف  اهوحن  هبرقلا و  دصق  لخد  ناف  انهاه  سیل  اعرش و  عضولا  عفرلل و  لباق  ءیـش  نم  اهمومع  یف  دب  هنا ال 

.یعقاو

******

: حرش * 

الوم هک  یعقوم  دنک و  نایب  دـیاب  الوم  سپ  دـنلفاغ  ءیـش  نآ  زا  مدرم  مومع  نوچ  تسا  هدومن  دوخ  ضرغ  ّمه و  رد  لالخا  هنیآره 
لیخد ءیـش  نیا  هک  مینک  یم  فشک  ام  دیامنب  شـضرغ  رد  لالخا  دهاوخ  یمن  تسا و  میکح  وا  هکنوچ  دنکن  هنیرق  بصن  نایب و 
تدابع رد  تسین  لیخد  زیمت  هجو و  دصق  هک  مینکب  ادیپ  عطق  ام  تسا  نکمم  دـش  رکذ  هک  یتامدـقم  نیاب  تسین و  الوم  ضرغ  رد 

زیمت هجو و  دـصق  ندوب  لیخد  يارب  زا  يرثا  ینیع و  چـیه  ام  هکنوچ  ار  اهنآ  میروایب  هبرق  دـصق  لثم  تسین  مزال  لاـثتما  تقو  رد  و 
نایب الوم  نوچ  دنتـسه و  لـفاغ  اـهنآ  زا  مدرم  مومع  هک  دنتـسه  یئایـشا  زا  زیمت  هجو و  دـصق  نیا  راـثآ و  راـبخا و  رد  میا و  هدـیدن 

رد لـیخد  زیمت  هجو و  دـصق  هک  دـنا  هداد  لاـمتحا  يا  هصاـخ  ضعب  هچرگا  دنتـسین  وا  ضرغ  رد  لـیخد  هک  دوش  یم  مولعم  هدرکن 
نوچ القع  دروایب  ار  وا  دیاب  هک  تسنآ  وا  فرح  همزال  دشابن  لفاغ  فلکم  رگا  فنصم  لوق  رب  انب  ادیج و  ربدتف  دنتسه  الوم  ضرغ 

.دنراد ابلاغ  وا  هب  هجوت  هک  دنام  یم  لاثتما  دصق  ریظن 

مدع يارب  تسا  یضتقم  اجنیا  رد  هیعرـش  تئارب  هلدا  دیئوگب  دیئامنب و  مّهوت  هک  نم  منک  یمن  نامگ  دعب  خلا  کنظا  ّهنإ ال  مث  : هلوق
ینعی دناد  یم  الوم  ضرغ  رد  لیخد  دـناد و  یم  ربتعم  القع  لاغتـشا  هیـضق  هچرگا  اهنآ  رد  مینک  يراج  تئارب  تبرق و  دـصق  رابتعا 
ضرغ رد  کش  نوچ  القع  طرش  ءزج و  ضرغ  رد  دشاب  لیخد  هک  دناد  یم  مزال  لاغتشا  هیضق  دیتفگ  نییطابترا  رثکا  لقا و  رد  ارچ 

.تسین الوم  ضرغ  رد  لیخد  دییوگ  یم  اجنآ و  رد  دینک  یم  يراج  ار  یعرش  تئارب  یلو  میراد  الوم 

هتفرگ عوضوم  رد  طرش  ای  ءزج  دوشب  دشاب و  الوم  تسدب  ءیـش  نآ  عفر  عضو و  هک  دیآ  یم  یئاج  رد  هیعرـش  تئارب  هکنیا  باوج 
دشابن الوم  تسدب  عفر  عضو و  رگا  دوش و 
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سیل هنا  فشکی  الـصا  ناک  ول  عفرلا و  لیلدـبف  اعرـش  عفرلا  عضولل و  نالباق  امهنا  الا  کک  ناـک  نا  هیف و  طرـشلا  ءزجلا و  لـخد  و 
تفرع امک  یلعفلا  رمالا  توبثب  ملع  هناف  ماقملا  فالخب  القع  هتدـهع  نع  جورخلا  بجی  كوکـشملا  هیف  ربتعی  امب  یلعف  رما  كاـنه 

.مهفاف

******

: حرش * 

ار نآ  دیاب  دـیوگ  یم  لقع  دوش و  یم  يراج  یلقع  لاغتـشا  میهد  رارق  عوضوم  رد  طرـش  ای  ءزج  ار  نآ  میناوتن  تبرق و  دـصق  لثم 
.تسا یعقاو  هکلب  تسین  یعرش  الوم  ضرغ  رد  هبرق  دصق  ندوب  لیخد  هک  یلاحرد  میروایب 

اعرش دشاب  نکمم  نآ  عفر  عضو و  تسا  یئاج  هیعرش  تئارب 

دوش یم  طقاس  ءزج  هدب  میراد  الوم  ضرغ  رد  کش  هچرگا  ابلاغ  طرش  ءزج و  ندوب  لیخد  خلا و  هیف  طرـشلا  ءزجلا و  لخد  : هلوق و 
تـسدب اهنآ  عفر  عضو و  تسا  طرـش  ءزج و  رد  الوم  ضرغ  رد  کش  أشنم  یلو  دـشاب  یم  ءزج  هدزای  اـی  رثکا  هب  اـی  دـشاب  لـقا  هک 

عفر لیلدب  سپ  دـشاب  الوم  تسدـب  اهنآ  عفر  عضو و  هک  تسا  یئاج  رد  تئارب  نوچ  مینک  یم  يراج  تئارب  تهج  نیا  زا  تسالوم 
جراـخ تسین  بجاو  تسین و  ربـتعم  میراد  نآ  رد  کـش  هک  يزیچ  نآ  هب  یلعف  رما  هک  مینک  یم  فـشک  دـشاب  تـئارب  لـصا  وـل  و 
طئارـش ءازجا و  رد  کش  یلعف و  رما  عوضومب  میراد  ملع  هک  هیف  نحن  ام  ماقم و  فالخب  میروایب  القع  ار  نآ  نآ و  هدهع  زا  میوشب 

مهفاف مینک  طایتحا  دیاب  القع  تهج  نیا  زا  تسالوم  ضرغ  رد  کش  میرادن و  نآ 

الوم دیب  ءیش  نآ  عفر  عضو و  هک  دیآ  یم  یئاج  رد  هیعرـش  تئارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  فنـصم  تاملک  زا  هکنیا  رب  دنامن  یفخم 
تسالوم دیب  ءزج  طرـش و  أشنم  نوچ  مینک  یم  يراج  تئارب  یطابترا  رثکا  لقا و  رد  طرـش  رد  ای  ءزج  رد  کش  تهج  نیا  زا  دشاب 

عضو نآ  لاثما  لاثتما و  دصق  نوچ  ام  ثحب  لحم  اما  درک و  طایتحا  دیاب  القع  هک  میشاب  هتشاد  ضرغ  رد  کش  اجنآ  رد  هکنآ  ول  و 
يراج مینکب  طایتحا  دـیاب  القع  هک  ضرغ  رد  کش  نوناق  تسین و  يراـج  یعرـش  تئارب  تهج  نیا  زا  تسین  عراـش  دـیب  شعفر  و 

.دوش یم 

عوضوم رد  کش  زا  رتالاب  ضرغ  رد  کش  هک  تشذگ  بلطم  نیا  زا  باوج 
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اهلباقی امم  دحاو  لک  نوکل  اینیع  اینیعت  ایسفن  بوجولا  نوک  هغیصلا  قالطا  هیضق  سداسلا  ثحبملا 

******

: حرش * 

هک دـناد  یم  زیاج  ار  باقع  یئاج  رد  لقع  تسا و  لقع  مکح  ود  ره  رد  طایتحا  كردـم  هکنوچ  نآ  قلعتم  ای  دوش  یمن  هب  رومأـم 
نایب الب  نآ  باقع  ود  ره  هک  فیلکت  ضرغ  فیلکت و  عوضوم  نیب  درادن  یقرف  میشاب  هتشاد  نایب  رد  کش  رگا  دشاب و  هدیسر  نایب 

.مینک یم  يراج  ود  ره  رد  ار  تئارب  لاکشا  الب  مینکن و  طایتحا  رگا  تسا 

میریگب هب  رومأـم  عوـضوم  رد  ار  نآ  لاـثما  لاـثتما و  دـصق  فرط  نآ  زا  یکی  هب  دوـب  نکمم  هک  هناـگراهچ  هوـجو  هکنیا  رب  هوـالع 
هیلصوت رماوا  رد  لصا  هک  دناسر  یم  میشاب  هتشادن  قالطا  هک  یئاج  رد  هیعرش  تئارب  اب  رماوا  تاقالطا  هک  تسا  اجنیا  زا  تشذگ و 

.یفخی امک ال  دهاوخ  یم  لیلد  يدبعت  تسا و 

ینیع ینییعت  یسفن  بوجو  رب  هک  تسا  لاد  هغیص  قالطا  : مشش ثحب 

هراشا

يریغ و لباقم  رد  تسا  یسفن  بوجو  هک  تسنآ  هغیص  قالطا  هیضق  تسا  هغیص  قالطا  رد  مشـش  ثحب  خلا  سداسلا  ثحبملا  : هلوق
ار بوجو  نیا  دیاب  امـش  دشابن  ای  دشاب  بجاو  يرگید  زیچ  هچ  ینعی  یئافک  لباقم  رد  تسا  ینیع  يرییخت و  لباقم  رد  تسا  ینییعت 
زا يروایب و  اجب  ار  بجاو  نیا  دیاب  زاب  يرواین  ای  يروایب  اجب  ار  رگید  ياه  بجاو  هچ  دـنیوگ و  یم  یـسفن  وا  هب  هک  يروایب  ياجب 

.دوش یمن  طقاس  امش  ندرگ 

یم طقاس  رگید  یقاب  يدروآ  اجب  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تارافک  لاـصخ  لـثم  يرییخت  فـالخب  تسا  ینییعت  بجاو  ینعم  نیا  و 
نارگید هچ  دـشاب و  هبقر  قتع  رفن و  نیتس  ماعطا  هک  دوش  یم  طقاس  رگید  درف  ود  يداد  ماجنا  رگا  هک  هزور  زور  تصـش  ریظن  دوش 

یئافک لباقم  دنیوگ  یم  ینیع  بجاو  ار  نیا  هک  تسین  طقاس  امـش  ندرگ  زا  يروایب و  اجب  دـیاب  امـش  ار و  بجاو  نیا  دـنروایب  اجب 
هفرح عیانص و  مامت  ریظن  تیم و  نفد  ریظن  دوش  یم  طقاس  امـش  ندرگ  زا  دنداد  ماجنا  رگا  رگید  ناسک  هک  تسنآ  یئافک  ینعم  هک 

.دشاب یم  یئافک  يرییخت و  يریغ و  اه  نیا  لباقم  ینیع  ینییعت و  یسفن و  ینعی  ددع  هس  نیا  لباقم  رد  هکنوچ  رگید  ياه 
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كانه بجو  اقلطم  هنوک  یضتقت  همکحلاف  هیلع  هنیرق  بصنی  مل  نایبلا و  ماقم  یف  ناک  اذاف  هترئاد  قیضت  بوجولا و  دیقت  هیف  نوکی 
.یفخی حضاو ال  وه  امک  وأ ال  رخآ  هب  یتا  وأ ال  رخآ  ءیشب  یتا  وأ ال  رخآ  ءیش 

******

: حرش * 

دیق ینعم  نیا  تسا و  بوجو  هرئاد  ندومن  مک  ندومن و  قیـض  بوجو و  دـییقت  اه  نیا  رد  ینعی  خـلا  بوجولا  دـیقت  هیف  نوکی  : هلوق
قلطم الوم  بجاو  هک  دنک  یم  ءاضتقا  تمکح  شدارم  رب  دنکن  مه  يا  هنیرق  بصن  دـشاب و  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  ینامز  سپ  تسا 
ثحب هک  دنامن  یفخم  تشذگ  تسا و  حضاو  بلطم  نیا  هکنیا  امک  ینیع  ینییعت  یـسفن  بوجو  دوش  یم  نیا  قالطا  هجیتن  دشاب و 
لـصا اـما  یلمع  لـصا  ثحب  يرگید  یظفل و  قـالطا  ثحب  یکی  دوـش  یم  ثحب  نآ  رد  تهج  ود  زا  ینیع  ینییعت  یـسفن  بوـجو 

.تئارب رد  یلاعت  هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  یلمع 

اهنآ لباقم  ینیع و  بوجو  ینییعت و  بوجو  یسفن و  بوجو  نایب  رد 

یم ینیع  ینییعت  یـسفن  بوجو  هک  دناسر  یم  قالطا  هک  دومرف  فنـصم  هک  تسا  يروطنامه  همکح  تامدقم  اب  یظفل  لصا  اما  و 
یم مه  عوـضوم  بجاو و  هداـم و  تهج  زا  اـما  درک و  ناـیب  فنـصم  هک  تسا  مکح  تئیه و  تهج  زا  قـالطا  نیا  هکنآ  ـالا  دـشاب 

بوجو هک  مینک  تابثا  هدام  قالطاب  تسا و  هدـشن  ءیـش  هب  دـیقم  هالـص  لثم  بجاو  میئوگب  هک  میئامن  قالطاب  کـسمت  اـم  میناوت 
نآ یفن  تسا و  تجح  هیظفل  لوصا  مزاول  دـنک و  یم  تباـث  ار  ینعم  نیا  قـالطاب  دویق  نآ  یفنب  هکنوچ  تسا  ینیع  ینییعت  یـسفن 

دیامن یم  ار  فرط  نیا  تابثا  فرط 

بوجو هک  تسا  دوخ  ياج  رد  اهنآ  یناعم  نایب  دـشاب  یم  لباقم  فرط  هک  یئافک  يرییخت و  بجاو  یمدـقم و  بوجو  ینعم  اـما  و 
یعبت بوجو  تراهط  بوجو  هک  ینعم  نیاب  یـسفن  بوجو  هالـص  دراد و  يریغ  بوجو  تراهط  هک  تراهط  اـب  هالـص  لـثم  يریغ 

زا تسا  جراخ  دیق  هک  تراهط  هب  ادیقتم  دـشاب  یم  هب  رومأم  نآ  ءازجا  هالـص  دوخ  سفن  دـیآ و  یم  هکنآ  امک  زامن  زا  تسا  يریغ 
هالـص و نیب  تبـسن  هک  دـیقت  یلو  تسا  هب  رومأـم  هیجراـخ  ءازجا  نیا  تسا و  هـتفر  اـهنآ  يور  یـسفن  رما  ءازجا  یـسفن و  بوـجو 

.تشذگ هکنآ  امک  تسا  یلقع  ءزج  نآ  دشاب  تراهط 

تسا یلقع  نآ  بوجو  هکلب  تسا  هتفرن  دیقت  نآ  يور  رما  فنصم  لوق  رب  انب  و 
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بوجولا یف  رمالا  هغیص  روهظب  نولئاقلا  فلتخا  هنا  عباسلا  ثحبملا 

******

: حرش * 

نتفرگ هزور  قتع و  لـثم  هکنیا  رب  دـنلئاق  یـضعب  هک  تسنآ  يرییخت  بوـجو  ياـنعم  اـما  تسا و  يریغ  بوـجو  ینعم  رـصتخم  نیا 
ار مادـکره  هک  تسا  طورـشم  اـهنآ  بوـجو  یلو  ینییعت  بوـجوب  دنتـسه  بجاو  هس  ره  نیا  نـینچمه  ءارقف  ماـعطا  زور و  تـصش 

دوش یم  طقاس  مایـص  ماعطا و  بوجو  يدروآ  اجب  ار  هبقر  قتع  رگا  هک  ینعم  نیاب  اهنآ  بوجو  دوش  یم  طقاس  رگید  یقاـب  يدروآ 
.دوش یم  طقاس  رگید  یقاب  يدروآ  ار  اه  نیا  زا  رگید  یکی  رگا  سکعلاب  و 

تسنآ نآ  همزال  درک  كرت  ار  هس  ره  رگا  هکنآ  يارب  تسین  حیحـص  نیا  اهیـضعب و  دنا  هدومن  يرییخت  بجاو  يارب  ار  ینعم  نیا  و 
تسا و ضرغ  کی  زیچ  هس  نیا  زا  ضرغ  هک  اه  نیا  رب  هوـالع  دـنا  هدوب  ینییعت  بجاو  مادـکره  نوچ  دـشاب  هتـشاد  باـقع  هس  هک 

.تسا زیچ  هس  نیا  زا  یکی  مه  بجاو  هک  تهج  نیا  زا  دوش  یم  فشک 

دارفا نیا  زا  تسا  هدش  هتفرگ  هک  دـحا  موهفم  تسا و  هب  رومأم  دارفا  نیا  زا  یکی  هک  تسنآ  يرییخت  بوجو  يانعم  يارب  مود  هجو 
رودـقم تسا  هیجراـخ  دارفا  زا  هکنآ  قلعتم  نوـچ  یلو  تسین  یقیقح  تسا و  یعازتـنا  عماـج  موـهفم  نآ  وـل  تسا و  رما  قـلعتم  نآ 

.دوشب عقاو  فیلکت  عوضوم  درادن  یعنام  تسا  فلکم 

بجاو تیم  نفد  الثم  تسا  نیفلکم  زا  یکی  ینعی  تسا  يرییخت  بوجو  ياـنعم  ناـمه  مه  ینعم  نیا  یئاـفک  بوجو  ياـنعم  اـما  و 
یم رومأم  نیفلکم  تعیبط  دـشاب و  صوصخ  هن  دنتـسه  فلکم  نیفلکم  عماج  ای  دـنهدن  ماجنا  رگید  ناسک  هکنیا  هب  طورـشم  تسا 

يرییخت و بوجو  نیب  قرف  دـننکن و  لـمع  ار  تیم  نفد  نیا  يرگید  صخـش  هک  تسنآ  هب  طورـشم  اـهنآ  بوجو  ءاـقب  یلو  دـشاب 
نآ قلعتم  یئاـفک  بجاو  ماـعطا و  اـی  هبقر  قتع  لـثم  تسا  زیچ  دـنچ  هب  رومأـم  قـلعتم  يرییخت  بوـجو  هک  تسنآ  یئاـفک  بوـجو 

.تسا طقاس  یقاب  زا  دومن  هفیظو  ماجنا  رگا  اهنآ  زا  یکی  هک  دنشاب  یم  نیفلکم 

نآ لاوقا  هریغ و  ای  تسا  بوجو  بجوم  رظح  بیقع  رما  : متفه ثحب 

بوجو رد  رما  هغیص  روهظ  رد  ءاملع  دنا  هدومن  فالتخا  هک  تسنیا  رد  متفه  ثحب  خلا  عباسلا  ثحبملا  : هلوق
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هماعلا ضعب  یلا  هحابالا و  یف  اهروهظ  روهـشملا  یلا  بسن  لاوقا  یلع  همهوت  ماقم  یف  وا  رظحلا  بیقع  عقو  اذا  امیف  اقالطا  وا  اعـضو 
ثبشتلل لاجم  هنا ال  قیقحتلا  کلذ و  ریغ  یلا  یهنلا  هلع  لاوزب  رمالا  قلع  نا  یهنلا  لبق  امل  اهتیعبت  ضعب  یلا  بوجولا و  یف  اهروهظ 

اهنع دیرجتلا  ضرف  عم  هیعبتلا و  وا  هحابالا  وا  بوجولا  یلع  هنیرق  نع  ایلاخ  نوکی  اهنم  دروم  لق  هناف  لامعتسالا  دراومب 

******

: حرش * 

زا دعب  هفیرش  هیآ  نیا  تسا  هدش  دراو  هک  اوُداطْـصاَف » ُْمْتلَلَح  اذِإ  َو  هیآ : لثم  دیایب  عنم  رظح و  زا  دعب  هک  یعقوم  رد  اقالطا  ای  اعـضو 
لحم هک  هریغ  ای  تسا  بوجو  رد  ایآ  دراد  اوداطصاف  هک  يرما  نیا  هک  ٌمُرُح » ُْمْتنَأ  َْدیَّصلا َو  اُوُلْتقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت : هلوق 

زا دعب  یلو  تسین  حیحـص  لمع  نالف  شدوخ  رظنب  داد  یم  لامتحا  دبع  هکنآ  لثم  دـیایب  رظح  مهوت  ماقم  زا  دـعب  ای  تسام  فالخ 
.تسام فالخ  لحم  مه  دروم  نیا  هک  ار  راک  نآ  روایب  اجب  داد  باوج  الوم  الوم و  زا  درک  لاؤس  هکنآ 

اقالطا ای  بوجو  رد  هدـش  عضو  ینعی  دـشاب  یم  اـتغل  اعـضو و  فنـصم  لوق  رب  اـنب  بوجو  رد  رما  هغیـص  روهظ  هک  دـنامن  یفخم  و 
هن دـشاب  یم  بوجو  هب  لاد  القع  قالطا  عقوم  رد  رما  هغیـص  هکنیا  هب  میدوب  لـئاق  اـم  یلو  تسا  بوجو  رب  لاد  تمکح  تامدـقمب 

روهـشمب دنا  هداد  تبـسن  دراد  يزیچ  هچ  رد  روهظ  ایآ  هک  عنم  رظح و  زا  دعب  رما  روهظ  رد  دنا  هدومن  فالتخا  هکنیا  لاح  اعـضو و 
بوجو رد  روهظ  رظح  زا  دعب  رما  هکنیا  رب  دنلئاق  هک  هماع  یضعب  هب  دنا  هداد  تبسن  زاب  دراد و  هحابا  رد  روهظ  دنا  هتفگ  روهشم  هک 

.دراد

تلع لاوزب  رما  دشاب  هدش  قلعم  رگا  دراد  ار  رظح  لبق  ام  عبات  رظح  زا  دعب  رما  دنیوگ  یم  هک  رگید  یـضعب  هب  دنا  هداد  تبـسن  زاب  و 
بوجو رد  روهظ  مه  نآلا  تشاد  بوجو  رد  روهظ  رظح  زا  لبق  رگا  ینعی  َنیِکِرْـشُْملا » اُوُلْتقاَف  ُمُرُْحلا  ُرُهْـشَْألا  َخَلَْـسنا  اَذِإَـف  لـثم : یهن 

.تسا هدش  هتفگ  تباب  نیا  رد  يرگید  لاوقا  تسا و  رظح  لبق  ام  روهظ  نامه  عبات  مه  نآلا  هریغ  رد  رگا  دراد و 

تالامعتسا دراومب  ندومن  کسمت  ثبشت و  يارب  تسین  یلاجم  هک  تسنیا  قیقحت  خلا و  لاجم  هنا ال  قیقحتلا  :و  هلوق
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هرهاظ ریغ  اهلامجال  ابجوم  نوکی  رمالا  هیاغ  هیف  هرهاظ  نوکت  ام  ریغ  یف  اهروهظل  ابجوم  رظحلا  بیقع  اهنوک ظ) ) نوک دعب  رهظی  مل 
.انرشا امک  يرخا  هنیرقب  الا  اهنم  دحاو  یف 

هعیبطلا داجیا  بلط  الا  سیل  اهنع  فرـصنملا  ناف  رارکتلا  هرملا و ال  یلع  اهل  هلـالد  ـال  اـقلطم  رمـالا  هغیـص  نا  قحلا  نماـثلا  ثحبملا 
.اهتدامب اهتئیهب و ال  امهدحا ال  یلع  اهل  هلالد  الف  اهب  رومأملا 

******

: حرش * 

هک يدراوم  نیا  زا  مادکره  لبق و  ام  تیعبت  ای  هحابا  ای  بوجو  رب  هنیرق  زا  دـشاب  یلاخ  رما  هک  لامعتـسا  دراوم  رد  تسا  مک  هکنوچ 
لامعتسا دروم  هن  تسیچ  دراوم  نیا  رد  رما  ینعم  مینیبب  میهاوخ  یم  ام  هدوب و  هنیرق  اب  هیعبت  ای  هحابا  ای  دنا  هدرک  بوجو  رب  کسمت 

هیعبت ای  هحابا  ای  بوجو  رب  نئارق  نیا  زا  دـشاب  هنهرب  هغیـص  هکنیا  ضرفلا  یلع  تسا و  زاجم  تقیقح و  زا  معا  لامعتـسا  هکنوچ  نآ 
زا دشاب  هنهرب  هغیص  رگا  ینعی  هتـشاد  رظح  زا  لبق  ام  هک  هچنآ  ریغ  رد  روهظ  يارب  دشاب  بجوم  رظح  زا  دعب  هغیـص  دوش  یمن  رهاظ 

.درادن يزیچ  رد  روهظ  مه  نآلا  درب و  یم  نیب  زا  ار  رظح  زا  لبق  ام  روهظ  هنیرق 

هک يرگید  هنیرق  هب  الا  درادن  میتفگ  هک  یناعم  نیا  زا  مادک  چـیه  رد  روهظ  لامجا و  يارب  بجوم  دـشاب  یم  هک  تسنیا  رما  هیاهن  و 
زا دعب  يزاجم و  هچ  دشاب  یقیقح  ینعم  هچ  شدوخ  يانعم  رد  تسا  ظفل  روهظ  دراد  یئالقع  هیجح  هک  ار  هچنآ  انرشا و  امک  دشاب 

يارب تسا  هدش  هنیرق  رظح  بیقع  هک  تسا  هدش  عقاو  يروط  مالک  نوچ  درادن  يروهظ  دش و  لمجم  شدوخ  يانعم  رد  ظفل  هکنآ 
تـسا ربتعم  هک  هچنآره  میرادن  هقیقحلا  هلاصا  رب  دـبعت  لمع  رب  القع  ءانب  تهج  نیا  زا  شریغ و  یلوا و  يانعم  رد  ظفل  روهظ  مدـع 

.تشذگ هکنآ  امک  ینعم  رد  تسا  ظفل  روهظ  القع  نیب  رد 

نآ هجو  تسین و  رارکت  هرم و  رب  تلالد  رما  هغیص  : متشه ثحب 

هراشا

ای تسا  هرم  رب  لاد  وا  رما  نیا  دومن  يرما  الوم  هک  یعقوم  ایآ  هک  تسا  رما  هغیـص  تلالد  رد  متـشه  ثحب  خـلا  نماثلا  ثحبملا  : هلوق
اقلطم رما  هغیص  هک  تسنیا  قح  هک  دیامرف  یم  فنصم  رارکت 
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.یفخی امک ال  هعیبطلاب  رمالا  یف  اهب  لاثتمالا  لوصحل  وه  امناف  هرملاب  ءافتکالا  -ظ) اما و(

******

: حرش * 

درادن و رارکت  هرم و  نیا  زا  مادک  چیه  رب  تلالد  تسین و  رارکت  هرم و  رب  لاد  مادـک  چـیه  هب  نآ  تئیه  هب  هن  نآ و  هدام  هب  هن  ینعی 
.هب رومأم  تعیبط  داجیا  بلط  رد  دراد  ردابت  فارصنا و  رما  هغیص  طقف 

لثم تئیه  زا  دارم  نآ  هدام  هب  هن  نآ و  تئیه  هب  هن  درادن  رارکت  هرم و  رب  تلالد  هدش  هب  رومأم  تعیبط  داجیا  رب  لاد  هک  یعقوم  سپ 
یم بطاخمب  لص  لثم  الثم  ار  هدام  تبـسن  هک  ینعم  نیاـب  تسا  یفرح  عضو  هک  لاـعفا  تاـئیه  ماـمت  نینچمه  يرما و  تئیه  لـص 

.رارکت رب  هن  دنک و  یم  هرم  رب  تلالد  هن  تئیه  سپ  ار  هالص  هدام  داجیا  تسا  بجاو  هک  تئیه  دناسر  یم  دهد و 

تـسین ربتعم  وا  رد  یتیـصوصخ  چیه  تسا و  هدـش  عضو  هالـص  تعیبط  يارب  هالـص  ظفل  مهنآ  دـشاب  هالـص  الثم  هک  رما  هدام  اما  و 
مامت تراهط  یب  ای  تراهط  اب  لثم  طئارـش  اب  ای  رتدایز  ای  هس  ای  تعکر  ود  ای  تعکر  کی  رب  تلالد  هالـص  ظفل  ـالثم  هک  یناـنچمه 

تسین هل  عوضوم  طرـش  ای  ءزج  تایـصوصخ  نیا  زا  مادک  چیه  دنک و  یم  قدص  تسا و  تعیبط  نآرب  لاد  هالـص  ظفل  تالاح  نیا 
امک ال تشذگ  فورح  باب  رد  هکنیا  امک  تسین  هل  عوضوم  ءزج  ای  طرـش  اه  نیا  زا  مادک  چـیه  تسا  روط  نیمه  مه  رارکت  هرم و 

.یفخی

.میروآ یم  هعفد  کی  ام  ارچ  تسین  رارکت  هرم و  رب  لاد  رما  هغیص  رگا  هک  دینک  لاکشا  تسا  نکمم  خلا و  هرملاب  ءافتکالا  :و  هلوق

تسا و هب  رومأم  هعیبط  ندش  لصاح  تهجب  هرمب  ام  ندومن  ءافتکا  دراد و  هرمب  جایتحا  لقا  دـح  تعیبط  ندومن  داجیا  هکنیا  باوج 
.یفخی امک ال  دوش  یم  داجیا  درف  نمض  رد  راچان  تعیبط  هک  نوچ  میروآ  یم  ار  نآ  راچان 

ریظن وا  زا  هدافتسا  نوچ  رمخلا  برشت  لثم ال  یهاون  هکنیا  رب  دنامن  یفخم 
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یکاکـسلا ال هاکح  ام  یلع  هیهاملا  یلعالا  لدـی  نیونتلا ال  ماللا و  نع  درجملا  ردـصملا  نا  یلع  قاـفتالا  نا  کـیلع  بهذـی  ـال  مث 
نا یلع  قافتالا  بجوی  کلذـک ال  ردـصملا  نوک  نا  نع  لوهذ  هلفغ و  هناـف  لوصفلا  یف  اـمک  هئیهلا  یف  اـنهاه  عازنلا  نوک  بجوی 

.هیهاملا یلعالا  لدت  هغیصلا ال  هدام 

******

: حرش * 

مه تمرح  درک  ادیپ  یجراخ  دوجو  دش و  ادیپ  رمخ  عوضوم  اجکره  هک  تسا  نیاب  تقیقح  هیـضق  تشگرب  تسا  تقیقح  يایاضق 
تسا و مه  ضرع  رد  تسا  دوجوم  العف  هک  يدارفا  لثم  یضرع  یلوط  هچ  دشاب و  یضرع  وا  عوضوم  دارفا  هچ  دوش  یم  تباث  وا  رب 

ددعب تسه و  وا  رد  رارکت  هک  تسین  یلاکشا  دراوم  نیا  رد  همایقلا و  موی  یلا  دوش  یم  ادیپ  هدنیآ  هک  تسا  يدارفا  نآ  هیلوط  دارفا 
هنیرق شدوخ و  لـحم  رد  دوش  یم  رارکت  مه  اـه  نیا  موص  هّیموی و  هالـص  لـثم  هکنآ  اـمک  دوش  یم  ددـعتم  مه  مکح  تاـعوضوم 
عازن لحم  طقف  تسین و  ام  عازن  لحم  دراوم  نیا  دـنک  یم  هرم  رب  تلالد  هنیرق  زاب  هک  جـح  لـثم  دـنک  یم  اـهنآ  رب  تلـالد  هیجراـخ 
تئیه هب  هن  نآ و  هدام  هب  هن  رارکت  رب  هن  دراد و  هرم  رب  تلالد  هن  هغیص  هک  تشذگ  مهنآ  دشابن  رارکت  هرم و  رب  هنیرق  هک  تسا  اجنآ 

.نآ

ام هتفگ  یکاکس  هک  یکاکـس  زا  دومن  لوق  لقن  لوصف  رد  دعب  اما  هک  دیامرف  یم  فنـصم  خلا  قافتالا  نا  کیلع  بهذی  مث ال  : هلوق
رارکت هرم و  رب  لاد  چیه  هب و  رومأم  تیهام  رب  الا  درادن  تلالد  دشاب  نیونت  مال و  فلا و  زا  درجم  هک  ردـصم  هکنیا  رب  میراد  قافتا 

.تسین

.تسوا دارفا  رب  لاد  مه  نیونت  تسا و  عمج  رب  لاد  دشاب  هتشاد  مال  فلا و  ردصم  رگا  هک  دنامن  یفخم  و 

هب رومأم  تیهام  داجیا  رب  لاد  هکلب  تسین  رارکت  هرم و  رب  لاد  ردصم  هکنیا  رب  میراد  قافتا  ام  هکنآ  زا  دعب  هتفگ  یکاکس  لصاح  و 
هب هن  رارکت  رب  هن  تسا  هرم  رب  لاد  هن  رما  میتفگ  نوچ  تسا  رما  هئیه  رد  ام  عازن  طقف  میرادـن و  ردـصم  تباب  رد  ياوعد  رگید  تسا 

.وا هدام  هب  هن  وا و  تئیه 

طقف ام  عازن  هک  دوش  یمن  بجوم  هدز  یکاکس  هک  یفرح  نیا  دیامرف  یم  فنصم 
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رئاس ردـصملا و  هنیابم  قتـشملا  باب  یف  تفرع  دـق  فیک و  اهلثم  هغیـص  وه  لـب  تاقتـشملا  رئاـسل  هداـم  تسیل  ردـصملا  نا  هرورض 
یفخی امک ال  اهتدام  یف  رارکتلا  وا  هرملا  رابتعا  يوعد  نکمی  هیلعف  اهل  هدام  نوکی  هانعمب  فیک  ینعملا و  بسحب  تاقتشملا 

.مالکلا یف  الصا  ردصملا  نوک  نم  رهتشا  ام  ینعم  امف  تلق  نا 

******

: حرش * 

دـشاب تیهام  رب  لاد  هک  ردـصم  هکنیا  زا  تسا  یـشومارف  تلفغ و  نیا  هکنوچ  هتفگ  لوصف  رد  هک  روط  ناـمه  دـشاب  رما  تئیه  رد 
تـسا تیهام  داجیا  رب  لاد  هک  ردصم  ینعی  تسا  تیهام  رب  لاد  رما  هغیـص  هدام  هکنیا  رب  میـشاب  هتـشاد  قافتا  هک  دوش  یمن  بجوم 

.تسا تیهام  رب  لاد  هکلب  تسین  رارکت  هرم و  رب  لاد  رما  هدام  هکنیا  رب  میراد  قافتا  میئوگب  هک  دوش  یمن  بجوم 

تسا اهنآ  لثم  ۀغیص  نآ  هکلب  تسین  تاقتشم  رد  لصا  ردصم 

هغیص کی  رگید  غیص  لثم  مه  ردصم  هکلب  تسین  تاقتشم  رگید  يارب  هدام  ردصم  هک  تسا  يرورض  خلا  ردصملا  نا  هرورض  : هلوق
نینچمه یتئیه و  کی  دراد و  يا  هدام  کی  مه  برـض  هکنآ  امک  یتئیه  کی  دراد و  يا  هدام  کـی  برـضلا  لـثم  اـهنآ  لـثم  تسا 

باب رد  هک  یلاحرد  عضو  رد  میرادن  دنتـسه  رخؤم  مدـقم و  مادـک  هکنیا  رب  لیلد  دنـشاب  یم  هسأرب  يا  هغیـص  مادـکره  لاعفا  یقاب 
.تاقتشم ریاس  رب  لمح  تسین  نکمم  ار  ردصم  ینعی  دنتسه  دض  نیابم و  ینعم  نسحب  تاقتشم  ریاس  ردصم و  هک  میتفگ  قتشم 

دوش یم  روطچ  سپ  تشذـگ  هکنآ  امک  سکعلاب  برـض و  براضلا  میئوگب  براض و  رب  ار  ردـصم  مینک  لمح  تسین  نکمم  الثم 
لحم تسا  تیهام  رب  لاد  ردصم  هکنیا  رب  میراد  قافتا  ام  دیتفگ  هک  امـش  نیاربانب  سپ  دـشاب  تاقتـشم  ریاس  يارب  هدام  ردـصم  هک 

.تیهام ای  رارکت  ای  دنتسه  هرم  رب  لاد  ایآ  هک  تسا  هدام  رد  تئیه و  رد  عازن  هکلب  دهد  یمن  رییغت  ار  ام  عازن 

روهشم هکنیا  سپ  هدش  لاکشا  تسین  رگید  تاقتشم  يارب  لصا  ردصم  هک  میتفگ  خلا  رهتشا  ام  ینعم  امف  تلق  نا  : هلوق
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.هبسانت یتلا  غیصلا  ریاس  ایصخش  وا  ایعون  عضو  هتظحالمب  مث  یصخشلا  عضولاب  الوا  عضو  يذلا  نا  هانعم  فالخلا  لحم  ّهنأ  عم  تلق 

.مهفاف لعفلا  وا  ردصملا  وه  کلذک  ینعم  هروصب و  هنم  اهنم و  لک  یف  هروصتم  ظفل  هدام  هعم  هعمج  امم 

******

: حرش * 

.تسیچ فرح  نیا  سپ  تسا  مالک  رد  لصا  ردصم  دنیوگ  یم  تسا و 

مالک لصا  ردصم  دنیوگ  یم  یـضعب  هک  تسا  فالخ  لحم  تسا  مالک  لصا  ردصم  هک  فرح  نیا  هکنیا  اب  باوج  خـلا  تلق  : هلوق
دنتـسه و دوخ  يارب  لصا  مادکره  دنیوگ  یم  یـضعب  نییفوک و  لثم  دشاب  یم  لصا  لعف  دـنیوگ  یم  یـضعب  نییرـصب و  لثم  تسا 
ار یظفل  کی  ءادتبا  رد  عضاو  هک  تسنیا  تسا  مالک  لصا  ردصم  هک  تسا  روهـشم  هکنیا  يانعم  نیا  رب  هوالع  تسا  نیمه  مه  قح 

ریاس دعب  تشذگ و  عضو  باب  رد  هکنیا  امک  ود  ره  ای  ناگدنب  ای  دشاب  یهلا  سدـقا  تاذ  هچ  عضاو  یـصخش و  عضوب  هدومن  عضو 
هتشاد یعون  عضو  ای  ار  اهغیص  ریاس  ینعی  یصخش  عضو  ای  دشاب  یعون  عضو  لاح  هدش  عضو  یصخش  عضو  نیا  هظحالم  هب  اهغیص 

.دنشاب هتشاد  یصخش  عضو  کی  مادکره  هکنیا  ای  دشاب و 

دیامن روصت  ار  نآ  يانعم  ار و  ظفل  تئیه  ار و  ظفل  هدام  عضاو  دـیاب  یـصخش  عضو  رد  هک  نانچمه  ینعی  خـلا  هعم  هعمج  امم  : هلوق
دیاب هتبلا  ار و  نآ  ینعم  دـشاب و  تئیه  هک  ظفل  هروص  ظفل و  هداـم  ینعی  دـشاب  اـهنآ  رد  تهج  هس  نیا  دـیاب  اهغیـص  ریاـس  نینچمه 

.میتفگ هک  تهج  هس  نیا  رد  دنشاب  هتشاد  یلوا  عضو  نیا  اب  تبسانم  دوش  یم  عضو  هک  رگید  ياه  هغیص 

هک برـض  لثم  ینعم  روصت  موس  تروص  روصت  مود  هدام  روصت  یکی  دیامنب  عضاو  روصت  هس  دیاب  یعـضو  ره  رد  هکنیا  لصاح  و 
یصخش عضو  هک  ار  یلوا  عضو  نیا  يردصم و  يانعم  اب  هدومن  هظحالم  مه  ار  نآ  تئیه  هدومن و  روصت  ار  ءاب  ءار و  داض و  هدام 
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ناک نا  عازنلا و  لـحم  نیینعملا  ـالکب  اـعقی  نا  قیقحتلا  دارفـالا و  درفلا و  وا  تاعفدـلا  هعفدـلا و  وه  لـه  رارکتلا  هرملاـب و  دارملا  مث 
.لوالا ینعملا  یف  ارهاظ  امهظفل 

******

: حرش * 

عـضو رد  تهج  هس  نیا  هک  تسنیا  رد  مـالک  تسا و  لـعف  دـنیوگ  یم  رگید  یـضعب  ،و  یـضعب دـنیوگ  یم  ردـصم  ار  نآ  میدوـمن 
هدام و اب  ردـصم  نوچ  دـشن  مالک  لصا  ردـصم  میدومن  هک  ینایب  نیاربانب  سپ  لعف  رد  ای  الوا  هدـش  هظحـالم  ردـصم  رد  یـصخش 

لاعفا اب  دراد  تنیابم  هرورـضلاب  ینعم  نیا  دشاب و  لاعفا  لصا  ردصم  هکنآ  ات  دشاب  دیاب  لاعفا  مامت  رد  تهج  هس  نیا  ینعم  تئیه و 
.اه نیا  ریغ  یعوقو و  هچ  يرودص و  هچ  لعافب  تسا  ثدح  تیفیک  لعف  يانعم  تسا و  ثدح  لصا  ردصم  يانعم  نوچ 

لثم دشاب  یم  هدام  نیا  لعف  ياه  هغیـص  مامت  رد  دشاب  ءاب  ءار و  داض و  هک  برـض  هدام  ینعی  لصا  زا  دارم  میئوگب  تسا  نکمم  هلب 
تئیه نودب  دنراد و  ینعم  تئیه  اب  هک  دنشاب  یم  یفورح  هکلب  دنتسین  ردصم  فرح  هس  نیا  یلو  هریغ  براض و  برضی و  برض و 

رد یعون  یصخش و  عضو  نیب  قرف  رد  یلاکشا  هتبلا  تسا  یصخش  عضو  یلوا  عضو  دومرف  هک  فنصم  لوق  دنـشاب  یم  ینعم  نودب 
.عضو بابب  دوش  عوجر  میئامن  یمن  هداعا  ار  نآ  هک  تشذگ  عضو  باب 

دارفا درف و  ای  تسا  تاعفد  هعفد و  رارکت  هرمب و  دارم 

.خلا رارکتلا  هرملاب و  دارملا  مث  : هلوق

تـسیچ رارکت  هرم و  زا  دارم  مینیبـب  لاـح  ، هب رومأـم  تعیبـط  اـی  رارکت  اـی  تسا  هرم  رب  لاد  رما  هکنیا  رد  تسا  فـالتخا  هک  میتـفگ 
اجب دـیاب  مه  دـعب  ياهنامز  ایآ  میروآ  اجب  هک  هعفد  کـی  ینعی  تسا  تاـعفد  هعفد و  اـیآ  رارکت  هرم و  زا  دارم  دـیامرف  یم  فنـصم 

ود نیا  نیب  قرف  يدارفا و  ای  تسا  دارم  هب  رومأم  زا  درف  کی  ینعی  تسا  دارفا  اـی  درف  رارکت  هرم و  زا  دارم  هکنیا  اـی  هن و  اـی  میرواـیب 
.دوش یم  مولعم  لاثتما  رد  لوق 

مه دارفا  نینچمه  دنک و  یم  قدـص  هعفد  دروم  نیا  رد  دومن  دازآ  ار  دـیبع  زا  رفن  هد  یباقر و  تقتعا  تفگ  دـحاو  نآ  رد  رگا  الثم 
دازآ ار  دیبع  زا  درف  کی  رگا  دنک و  یم  قدص 
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هعیبطلاب قلعتی  له  رمالا  نا  نم  یتآلا  ثحبملل  همتت  ثحبملا  اذه  لعجی  نا  مزاللا  لب  بسنالا  ناکل  درفلا  هرملاب  دیرا  ول  هنا  مهوت  و 
مل امهنم و  ائیـش  یـضتقی  وا ال  ددـعتملا  وا  دـحاولا  درفلاب  قلعتلا  یـضتقی  له  درفلاب  هقلعت  ریدـقت  یلع  کلذ و  دـنع  لاقیف  درفلاب  وا 

.هولعف امک  ثحبلاب  امهنم  لک  دارفا  یلا  جتحی 

لوقلا یلع  بلطلا  ناف  اضیا  درفلا  اهب  دیرا  ول  امهنیب  هقلعلا  مدعل  دساف  یفخی  امک ال  نیتلأسملا  نیب  هقلع  الف  هعفدلا  اهب  دیرا  ول  اما  و 
.هبولطم ریغ  هبولطم و ال  یه ال  الا  تسیل  یه  ثیح  نم  هعیبطلا  نا  هرورض  جراخلا  یف  اهدوجو  رابتعاب  اهب  قلعتی  امنا  هعیبطلاب 

******

: حرش * 

دحاو نآ  رد  ار  دارفا  رگا  دشاب  درفب  قلعتم  رما  هکنیا  رب  انب  دنک و  یمن  قدص  نآرب  دارفا  یلو  نآرب  دنک  یم  قدص  هعفد  ول  دومن و 
ینعم ود  نیا  زا  ود  ره  هک  تسنیا  قیقحت  تسا و  هدوبن  هب  رومأم  تسا و  هدئاف  نودـب  یکی  زا  يدایز  هتبلا  یلبق  لاثم  لثم  دومن  دازآ 

.تاعفد هعفد و  رد  دراد  روهظ  رارکت  هرم و  ظفل  هچرگا  تسام  عازن  لحم 

: خلا دیرا  ول  هنا  مهوت  :و  هلوق

هکلب تسا  بسنا  دشاب  یم  درف  هرم  زا  دارم  میئوگب  ار و  درف  هرمب  مینک  هدارا  رگا  هکنیا  رب  ( هر ) لوصف بحاص  زا  هدـش  هک  ینامگ  و 
رد درفب و  ای  تعیبط  هب  دریگ  یم  قلعت  رما  ایآ  هک  رما  باب  رد  دیآ  یم  هک  یتآ  ثحب  همتت  ار  ثحب  نیا  میهدب  رارق  هک  تسنیا  مزال 
هب رما  هکنیا  اـی  ددـعتم  دارفا  اـی  دـحاو  درفب  دریگ  یم  قلعت  اـیآ  درفب  دریگ  یم  قلعت  رما  هکنیا  رب  ضرفلا  یلع  هک  میئوگب  مه  اـجنآ 

.هب رومأم  تعیبط  هب  دریگ  یم  قلعت  هکلب  دریگ  یمن  قلعت  هددعتم  دارفا  ای  دحاو  درف  زا  مادک  چیه 

نیا هک  تسا  مزال  سپ  دنتـسه  یکی  اه  نیا  رگیدمه و  زا  مینک  ادج  یتآ  ثحب  اب  ار  رما  ثحب  نیا  هکنیا  رب  میرادن  لیلد  نیاربانب  و 
هکنیا باب  رد  یتآ  یتآ  ثحب  ثحب و  نیا  نیب  هقالع  تسا  درف  رب  لاد  رما  میتفگ  رگا  هکنوچ  میهدب  رارق  یتآ  ثحب  همتت  ار  ثحب 
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نیینعملاب و رارکتلا  هرملا و  یلع  هغیـصلا  هلـالد  یف  عازنلا  حـصیف  نیینعملا  ـالکب  رارکتلا  هرملا و  نیب  هددرم  تناـک  راـبتعالا  اذـهل  و 
.تادوجو وا  دحاو  دوجو  دارفالا  وا  درفلا  نم  دارملا  نا  حوضولف  یناثلا  ینعملاب  اما  حضاوف و  لوالا  ینعملاب  اما  اهمدع 

******

: حرش * 

نیا نیب  هقـالع  عقوم  نآ  هعفد  هرم  زا  دـش  هدارا  اـجنیا  رد  میتـفگ  رگا  یلب  دـشاب  یم  دوجوم  درفب  اـی  تعیبـط  هب  دریگ  یم  قـلعت  رما 
ثحب و نیا  نیب  هکنوچ  تسا  دساف  نامگ  مهوت و  نیا  هک  دیامرف  یم  فنـصم  یفخی  امک ال  دشاب  یمن  دوجوم  یتآ  ثحب  ثحب و 

تعیبط بلط  رب  لاد  رما  مییوگ  یم  هک  مه  اجنآ  رد  سپ  اـضیا  ار  درف  هرم  زا  مینک  هدارا  هچرگا  درادـن  دوجو  يا  هقـالع  یتآ  ثحب 
ام بولطم  ریغ  هن  تسام و  بولطم  هن  یه  یه  امب  تعیبط  نوچ  یه  یه  اـمب  تعیبط  هن  تسا  دارم  دوجو  راـبتعاب  تعیبط  دـشاب  یم 

داـجیا رب  لاد  رما  مییوـگ  یم  هک  مه  اـم  سپ  دارفا  هن  تسا و  درف  هن  درادـن  دوـجو  هن  دراد و  دوـجو  هن  یه  یه  اـمب  تعیبـط  نوـچ 
.یه یه  امب  تعیبط  هن  تسام  دارم  دوجو  رابتعاب  تعیبط  تسا  تعیبط 

دشاب دارفا  ای  تعیبط  ینعی  دشاب  دارفا  ای  درف  رب  لاد  رما  رگا  هک  دومرف  لوصف  بحاص  هک  میتفگ  خلا  هرم  تناک  رابتعالا  اذهب  :و  هلوق
هک داد  باوج  فنصم  تسا و  دوجوم  یتآ  ثحب  ثحب و  نیا  نیب  هقالع  نوچ  میئامنب  یتآ  ثحب  رد  ار  ثحب  نیا  هک  تسا  راوازس 

دوجو یتآ  ثحب  ثحب و  نیا  نیب  يا  هقالع  زاب  دـشاب  یم  هعیبط  رب  لاد  رما  میئوگب  رگا  ضرفلا  یلع  هکنوچ  تسا  دـساف  مهوت  نیا 
یکی میتفگ  هک  نیینعم  زا  ود  ره  هب  رارکت  هرم و  نیب  دارم  دـشاب  یم  هعیبط  رب  لاد  رما  هک  رابتعا  نیاربانب  دـیامرف  یم  لاـح  درادـن و 

بحاـص هکنوچ  تسا  حـضاو  هک  دـشاب  تاـعفد  هعفد و  هک  لوا  ینعمب  اـما  تسا  حیحـص  دارفا  هعیبـط و  مود  دوب و  تاـعفد  هعفد و 
مود ینعمب  اما  درادـن و  دوجو  یتآ  ثحب  ثحب و  نیا  نیب  يا  هقالع  تسا  تاـعفد  هعفد و  رب  لاد  رما  میئوگب  رگا  دومرف  مه  لوصف 

.هددعتم تادوجوم  ای  تسا  دحاو  دوجو  دارفا  ای  درف  زا  دارم  هک  تسا  حضاو  سپ  میئوگب  رگا  دارفا  تعیبط و  ینعی 
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مزالب عئابطلاب  رمالا  قلعتب  لوقلا  یلع  هصخـشت  هتیـصوصخ و  رمالا  هیاغ  درفلا  وه  جراخلا  یف  هعیبطلا  دوجو  نـال  درفلاـب  ربع  اـمنا  و 
.هموقی امم  هناف  دارفالاب  هقلعتب  لوقلا  فالخب  هنع  جراخ  بولطملا و 

نم هناف  لاثتمالا  هب  اضیا  نوکی  نا  یلع  ایناث  هب  روماملاب  نایتالل  لاجم  هنا ال  لاـثتمالا و  یف  هرملاـب  لوقلا  یلع  ءاـنب  لاکـشا  ـال  : هیبنت
لاثتمالا دعب  لاثتمالا 

******

: حرش * 

: خلا درفلاب  ربع  امنا  :و  هلوق

دهاوـخ یم  هک  جراـخ  رد  تعیبـط  هکنیا  باوـج  دارفا  تعیبـط و  تفگن  دارفا و  درف و  تفگ  فنـصم  ارچ  دـیئوگب  تسا  نـکمم  و 
دارفا و ای  درف  دومرف  فنصم  هک  تسنیا  دشاب  یتایصوصخ  کی  نمض  رد  دشاب و  درف  کی  نمض  رد  دیاب  لقا  دح  دنکب  ادیپ  دوجو 
وا و قلعتم  تاصخشت  تایـصوصخ و  نیا  تسا  تعیبط  رب  لاد  رما  هکنیا  رب  میدش  لئاق  رگا  هک  تسا  تیـصوصخ  نیا  رد  رما  هیاهن 
تاصخـشت و نـیا  تـسا  دارفا  رب  لاد  رما  هـک  میدـش  نـیا  رب  لـئاق  رگا  دنتـسه و  بوـلطم  همزـال  هـکلب  دـنوش  یمن  هـب  رومأـم  ءزج 

.دنوش یم  رما  عوضوم  ءزج  دنتسه و  وا  تامدقم  زا  تایصوصخ 

نیا رد  دـیایب و  اهنت  تسین  نکمم  هریغ  مالغ و  زا  رگید  دارفا  نودـب  الوم  نیا  دـنک و  توعد  دـهاوخب  ار  یئـالوم  یناـسنا  رگا  ـالثم 
ار وا  هتبلا  رگید  دارفا  نودـب  ـالوم  تاذ  دوـب  نکمم  رگا  هک  تسا  ـالوم  ناـمه  وا  بوـلطم  ارهق  دـشاب  ـالوم  تاذ  وا  دارم  رگا  دروـم 
الوم و وا  دارم  رگا  اما  دـشاب و  یم  یجالع  يراـچان و ال  باـب  نم  رگید  دارفا  تسـالوم و  تاذ  ناـمه  وا  ضرغ  درک و  یم  توعد 

درک یم  توعد  اضرف  ار  ـالوم  دوخ  رگا  هک  دنـشاب  یم  صاوخ  ـالوم  دوخ  وا  ضرغ  ارهق  دـشاب  دنـشاب  یم  وا  فارطا  هک  یـصاوخ 
.دشاب یم  رگید  دارفا  تایصوصخ و  اب  هکلب  تسا  هدوبن  هب  رومأم  یئاهنت  هب  الوم  تاذ  نوچ  تسا  هدشن  رما  لاثتما 

کی هکنیا  رد  تسا  هرم  رب  لاد  رما  هک  میوشب  لئاق  رگا  تسین  یلاکـشا  خلا  لاثتمالا  یف  هرملاب  لوقلا  یلع  ءانب  لاکـشا  هیبنت ال  : هلوق
هک هبترم 

ص:53

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 418 

http://www.ghaemiyeh.com


كانه نوکی  نا ال  اما  لاحلا  ولخی  الف  رارکتلا  یلع  هرملا و ال  یلع  هلالد  نود  نم  هعیبطلا  بلط  یلع  هتلالد  نم  راـتخملا  یلع  اـما  و 
الف ماقملا  کلذ  یف  اهقالطا  نوکی  نا  اما  لصالا و  وه  عجرملاف  لامجالا  وا  لامهالا  ماـقم  یف  لـب  ناـیبلا  ماـقم  یف  هغیـصلا  قـالطا 

.لاثتمالا یف  هرملاب  ءافتکالا  یف  لاکشا 

یلع راصتقالا  موزل  ارارم ال  وا  هرم  اهب  نایتالا  وه  اهب  رومأملا  هعیبطلا  قالطا  مزال  ناف  اهیلع  رـصتقی  نا ال  زاوج  یف  لاکـشالا  اـمنا  و 
.یفخی امک ال  هرملا 

******

: حرش * 

زا دعب  لاثتما  مود  هبترم  نوچ  میروایب  ار  هب  رومأم  زاب  هکنیا  رب  دـنام  یمن  یقاب  یلاجم  تسا و  هدـش  لاثتما  ار  هب  رومأم  میدروآ  اجب 
تسا و لاثتما  زا  دـعب  لاثتما  نیا  میروایب  بآ  هرابود  رگا  دـش  رما  لاثتما  میدروآ  بآ  ام  روایب و  بآ  تفگ  الوم  ـالثم  تسا  لاـثتما 

دشاب لاثتما  تسین  نکمم  مه  رگید  دارفا  دشاب  هدشن  لاثتما  رگا  دشاب و  ندروآ  بآ  هک  دش  لصاح  ضرغ  هکنوچ  تسا  لاحم  نیا 
.دشاب یم  یلوا  درف  لثم  مه  رگید  دارفا  هکنوچ 

الوم هکنیا  ای  لاح  ود  زا  تسین  یلاخ  درادـن  رارکت  هرم و  رب  تلالد  تسا و  تعیبط  داجیا  رب  لاد  رما  میتفگ  هک  ام  راتخم  رب  انب  اما  و 
نایب و هب  وا  ضرغ  الوم  ینعی  لامها  هدوب  لامجا  ای  لامها  ماقم  رد  هکلب  تسا  هدوبن  ناـیب  ماـقم  رد  هدوبن و  هغیـص  قـالطا  ماـقم  رد 

ماقم رد  هن  تسا  تابثا  ماقم  رد  لاـمجا  لاـمها و  هتبلا  ءاـفخاب  هتفرگ  قلعت  وا  ضرغ  هک  تسنآ  لاـمجا  تسا و  هتفرگن  قلعت  ءاـفخا 
.تشذگ ارارم  هکنآ  امک  تسا  لاحم  توبث  ماقم  رد  لامها  هک  نوچ  توبث 

هن ای  دراد  بآ  هب  جایتحا  مه  زاب  ایآ  میدروآ  هبترم  کی  اـم  تساوخ و  بآ  ـالوم  ـالثم  هک  یلمع  لـصاب  مینک  یم  عوجر  اـجنیا  رد 
ءافتکا هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  لاح  نیا  رد  سپ  هدوب  نایب  ماـقم  رد  ـالوم  هکنیا  اـی  هیـضرع و  هیلوط و  دارفا  رد  تسا  تئارب  لـصا 

زاب هرمب و  مینکن  ءافتکا  تسا  زیاج  هک  تسا  نیا  رد  اجنیا  رد  لاکـشا  نکل  درادـن و  يوناث  جایتحا  لاثتما و  يارب  تسا  یفاـک  هرمب 
رد سپ  هن  ای  میروآ  یم  اجب  ار  هب  رومأم  مه 
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لاـثتمالا نم  اوحن  اهنمـض  یف  اـهداجیا  نوکیف  دارفا  وا  درف  نمـض  یف  هرم  اـهب  ناـیتالا  زاوج  وه  اـمنا  قـالطالا  هیـضق  نا  قیقحتلا  و 
امیف رمالا  هب  طقـسی  لاثتمالا و  لصحی  هلاحم  هرم ال  اهب  نایتالا  عم  هناف  تارم  هرم و  اهب  نایتالا  زاوج  دحاولا ال  نمـض  یف  اهداجیاک 

وا رخآ  لاثتما  یعادب  ایناث  هنایتال  لاجم  هعم  یقبی  الف  هدرجمب  لصحی  ثیحب  یصقالا  ضرغلا  لوصحل  همات  هلع  رمالا  لاثتما  ناک  اذا 
الف هطوقـسب  رمالا  طوقـس  اهعم و  ضرغلا  طوقـس  اهنایتاب و  هقفاوملا  لوصح  نم  تفرع  امل  ادحاو  الاثتما  نانایتالا  نوکی  نا  یعادـب 

.الصا هلاثتمال  لاجم  یقبی 

******

: حرش * 

یموزل سپ  دوب  یم  هب  رومأـم  تعیبط  داـجیا  هکلب  دوبن  رارکت  هرم و  رب  لاد  میدروآ  هک  هب  رومأـم  تعیبـط  قـالطا  همزـال  لاـح  نیا 
.یفخی امک ال  میئامنب  ار  يرگید  لاثتما  میروایب و  اجب  ار  هب  رومأم  مه  زاب  میناوت  یم  هکلب  هرم  رب  مینک  ءافتکا  هک  درادن 

رماوا رد  تسین  نکمم  لاثتمالا  دعب  لاثتما 

: خلا قیقحتلا  :و  هلوق

رد يدارفا  ای  درف  کی  نمـض  رد  هرم  ار  هب  رومام  نآ  ندروآ  تسا  زیاج  هک  دناسر  یم  هغیـص  قالطا  هیـضق  هک  تسا  نیا  قیقحت  و 
هتبلا مینک  قتع  ار  یئاه  هبقر  ای  مینک  قتع  ار  هبقر  کی  دحاو  نآ  رد  هک  هبقر  قتع  لثم  دـنیوگ  یم  هیـضرع  دارفا  وا  هب  هک  دـحاو  نآ 

درف کی  نمـض  رد  ار  تعیبط  نآ  هکنیا  لـثم  لاـثتما  زا  مسق  کـی  دارفا  نمـض  رد  تعیبط  نآ  داـجیا  دـشاب  یم  سپ  دـحاو  نآ  رد 
هبقر قتع  هک  لاح  ینعی  تارم  هرم و  هب  رومام  ندروآ  تسا  زیاـج  هکنیا  هن  تسا  هدـش  لـصاح  لاـثتما  مه  دارفا  نمـض  رد  میرواـیب 

رد يدارفا  ای  دـشاب  درف  کی  نمـض  رد  لاح  میدروآ  ار  هب  رومأم  هک  هبترم  کی  هک  نوچ  مینک  قتع  زاب  مه  دـعب  ناـمز  رد  میدومن 
.نایتا نآب  رما  دوش  یم  طقاس  لاثتما و  دوش  یم  لصاح  راچان  نایتا  نیاب  دحاو  نآ 

درجمب ضرغ  دوش  یم  لصاح  هک  یثیح  هب  دشاب  لاثتما  طقف  یصقا  ضرغ  لوصح  يارب  همات  تلع  هک  تسیئاج  رد  بلطم  نیا  هتبلا 
لاح نیا  رد  هبقر  قتع  نامه  لثم  لاثتما 
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الف العف  أضوتی  مل  وا  برـشی  مل  هب و  یتاف  أضوتی  وا  برـشیل  ءاملاب  رما  اذا  امک  ضرغلا  لوصحل  همات  هلع  لاثتمالا  نکی  مل  اذا  اـما  و 
.ءازجالا یف  هنایب  یتأی  ام  یلع  هلبق  کلذ  هل  ناک  امک  اقلطم  لب  هنم  نسحأ  رخآ  درف  نایتاب  لاثتمالا  لیدبت  هحص  دعبی 

******

: حرش * 

یعادـب میروایب  زاب  ار  هب  رومأم  میتساوخ  رگا  ینعی  ، رگید لاثتما  یعادـب  میروایب  ار  هب  رومأـم  زاـب  هکنیا  رب  دـنام  یمن  یقاـب  یلاـجم 
یتخانش نوچ  تسین  حیحص  مه  نیا  دنتـسه  دحاو  لاثتما  ود  ره  یلوا  نایتا  اب  نایتا  نیا  هکنیا  دصقب  ای  میروایب و  میناوت  یمن  لاثتما 

دنام یمن  یقاب  رگید  یلاجم  سپ  دوش  یم  طقاس  ضرغ  طوقـس  تهجب  مه  رما  نایتا و  کی  هب  یـضرغ  هدـش  طقاس  میتفگ  هک  البق 
.ایناث هب  رومام  نایتا  يارب 

دناد یم  زیاج  ار  لاثتما  زا  دعب  لاثتما  هک  فنصم  لوق  رد 

.خلا لاثتمالا  نکی  مل  اذا  اما  :و  هلوق

ءوضو يارب  ای  ندروخ  يارب  ای  درواـیب  بآ  دـنک  یم  رما  ـالوم  هکنیا  لـثم  دـشابن  ضرغ  طوقـس  يارب  هماـت  تلع  لاـثتما  رگا  اـما  و 
میرادرب و ار  بآ  نیا  میناوت  یم  لاـح  نیا  رد  تسا  هتفرگن  ءوضو  زونه  اـی  هدـیماشاین  ـالوم  زونه  یلو  میدروآ  ار  بآ  اـم  نتفرگ و 

یم سپ  تسا  هدـشن  لصاح  زونه  دـشاب  نتفرگ  ءوضو  ای  ندروخ  هک  یلـصا  ضرغ  نوچ  میروایب  ار  وا  لثم  ای  يرتهب  بآ  وا  ياـج 
لاح میروایب  ار  یبآ  ره  میتسناوت  یم  بآ  ندروآ  زا  لبق  هکنیا  اـمک  میرواـیب  وا  ياـج  ار  يرگید  بآ  مینک و  ضوع  ار  بآ  میناوت 

.مینک لاثتما  لیدبت  میناوت  یم  هک  ءازجا  باب  رد  دیآ  یم  هک  هچنآ  رب  انب  تسا  حیحص  لاثتما  لیدبت  مه 

هدـشن لصاح  ضرغ  دراوم  نیا  رد  ءوضو  اـی  ندروخ  يارب  بآ  ناـیتا  لـثم  رد  دـیامرف  یم  هک  فنـصم  لوق  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم 
دوـمن و ار  رما  لاـثتما  فـلکم  هک  تسا  نیا  ضرف  دوـب و  وا  ندروآ  بآ  ندروآ  زا  ضرغ  هکنوـچ  تسین  تسرد  بلطم  نیا  تـسا 

تـسین یـضرغ  نآ  طقـسم  مه  رگید  ياهلاثتما  دشاب  هدشن  طقاس  یـضرغ  رگا  الوم و  دزن  دـشاب  بآ  لوصح  هک  دـش  طقاس  ضرغ 
یلوا لثم  مه  رگید  ياه  لاثتما  هک  نوچ 
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******

: حرش * 

.تسین اهنآ  نیب  یتوافت  چیه  تسا و 

دبع رایتخا  تحت  تهج  نیا  دـنک  لـصاح  ار  نآ  هک  دـشاب  دـبع  فیلکت  بآ  ندروخ  اـی  نتفرگ  ءوضو  دومرف  فنـصم  هکنیا  اـما  و 
ار يزیچ  هنوگچ  تسالوم و  دوخ  رایتخا  تحت  الوم  نتفرگ  ءوضو  ای  بآ  ندروخ  هکنوچ  دبع  ار  نآ  طوقس  دشاب  فلکم  ات  تسین 

طقاس رما  تسین و  لوقعم  تسا و  لاحم  لاثتما  زا  دـعب  لاثتما  سپ  دـشاب  یم  نآب  فلکم  دـنک  داـجیا  ار  نآ  تسین  نکمم  دـبع  هک 
.دروایب اعیرشت  هکنآ  رگم  تسا  هدش 

زونه هکنیا  لثم  تسا  یقاب  هیآ  هک  یمادام  دناوخ  ار  شبجاو  زامن  دبع  رگا  هک  تسا  هدـش  دراو  تایآ  هالـص  لثم  دراوم  ضعب  یلب 
تعامج هب  ایناث  هدـناوخ  يدارفب  ار  دوخ  زامن  هک  یـسک  هداعم  هالـص  رد  نینچمه  دـناوخب و  ار  زامن  اـیناث  تسا  هدـشن  زاـب  باـتفآ 

سفن هکلب  تسین  لاثتما  زا  دـعب  لاثتما  دراوم  نیا  رد  هکنآ  باوج  تسا  لاثتما  زا  دـعب  لاثتما  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  دـناوخب و 
فلکم روکذـم  دروم  ود  رد  ار  بجاو  هالـص  هک  تسنآ  ضرف  هک  نوچ  تسا و  بحتـسم  رگید  تاـیآ  هالـص  اـی  تعاـمج  هـالص 

.تسا هدروآ 

کی نیا  هتبلا  دنک  بجاو  تین  دـهدب و  رارق  هضیرف  هالـص  تعامج  رد  ار  یمود  هالـص  هک  تسا  هدـش  دراو  تایاور  ضعب  رد  یلب 
یلبق بجاو  ياـضق  ـالثم  هکنیا  رب  مینک  لـمح  دـیاب  تسین  نکمم  لاـثتما  زا  دـعب  لاـثتما  هک  هیعطق  هنیرق  يارب  تسین  رتشیب  يروهظ 
هیعطق هنیرق  هک  یئاـجنآ  رد  مـیراد  یمرب  تاروـهظ  زا  تـسد  هـک  ناـنچمه  تـسا  هدـش  دراو  تاـیاور  ضعب  رد  هـکنآ  اـمک  دـشاب 

هک دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  دمآ و  دهاوخ  یلاعت  هللاءاش  نا  ءازجا  باب  رد  بلطم  نیا  لیصفت  هکنیا  امک  میـشاب  هتـشاد  نآ  فالخرب 
طایتحا رابخاب  هکلب  تسین  لاثتما  زا  دـعب  لاثتما  دروآ  ار  اهنآ  ایناث  یـسک  رگا  هریغ  جـح و  موص و  هالـص و  لثم  تادابع  رد  طایتحا 

وکین نسح و  يدروم  ره  رد  طایتحا  هک  تسا  مکاح  لـقع  هکنیا  رب  هفاـضا  دروآ  یم  ار  اـهنآ  ابحتـسم  نید  رد  تسا  هدـش  دراو  هک 
یفخی امک ال  تسا 
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بلط ردابت  هیلع  لیلدلا  یخارتلا و  زاوج  اهقالطا  هیضق  معن  یخارتلا  یلع  روفلا و ال  یلع  هغیصلل ال  هلالد  هنا ال  قحلا  عساتلا  ثحبملا 
یلع تایآلا  نم  دحاو  ریغ  هلالد  یعدا  امک  يرخا  هلالد  نم  دـییقتلا  یف  دـب  الف  امهدـحاب  اهدـییقت  یلع  هلالد  الب  اهنم  هعیبطلا  داجیا 

.عنم هیف  هیروفلا و 

هرفغملا و یلا  هعراـسملا  وـحن  ثعبلا  وـه  اـمنا  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْـساَف  هیآ  اذـک  ْمُکِّبَر و  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراـس  هیآ َو  قایـس  نا  هرورض 
ثعبلا ناـک  رـشلا  بضغلل و  اعبتتـسم  ناـک  وـل  اـمهکرت  نا  هرورـض  رـشلا  بضغلل و  اـمهکرت  عابتتـسا  نود  نـم  ریخلا  یلا  قابتـسالا 

.یفخی امک ال  بسنا  امهنع  ریذحتلاب 

اهنآ هلدا  رد  یخارت و  روف و  رب  رما  ۀغیص  نتشادن  تلالد  : مهن ثحب 

هراشا

******

: حرش * 

.خلا عساتلا  ثحبملا  : هلوق

هیـضق هلب  دـشاب  یمن  یخارت  اـی  روف  رب  لاد  رما  هغیـص  هک  تسنیا  قح  دـشاب  یم  یخارت  اـی  روـف  رب  رما  هغیـص  تلـالد  رد  مهن  ثحب 
نیا رب  لیلد  دـشاب و  یم  یخارت  رب  لاد  لص  هغیـص  قالطا  هک  لص  دـیوگب  الوم  هکنیا  الثم  دـشاب  یم  یخارت  رب  لاد  هغیـص  قـالطا 
هغیص تئیه  هک  تشذگ  درادن و  یخارت  ای  روف  رب  یتلالد  چیه  هب و  رومام  تعیبط  داجیا  رد  دراد  ردابت  رما  هغیـص  هک  تسنآ  بلطم 

نک داجیا  ینعی  لص  يانعم  تسا و  هدـشن  ذـخا  وا  رد  یتیـصوصخ  چـیه  مه  هدام  دوخ  بطاخم و  هب  تسا  هداـم  تبـسن  رب  تلـالد 
ذخا هک  تسا  تایصوصخ  زا  یکی  مه  یخارت  روف و  تهج  نیا  زا  تسا و  هدشن  هتفرگ  هالص  هدام  رد  یتیـصوصخ  چیه  ار و  هالص 

.تشذگ هکنآ  امک  هب  رومأم  ندرک  داجیا  هبترم  کی  ریظن  دوش  یم  هدافتسا  نآ  زا  یخارت  يانعم  ارهق  تسا و  هدشن  نآ  رد 

هدش اعدا  هکنیا  امک  دشاب  هغیص  زا  جراخ  هک  يرگید  لیلد  ندومن  تلالد  زا  روف  رب  رما  هغیـص  دییقت  يارب  تسا  دب  نیاربانب ال  سپ 
.تسا عنم  تایآ  نیا  رد  هکنیا  باوج  عنم  هیف  هلوق و  دیآ  یم  هک  تایآ  نیا  لیلدب  دشاب  یم  روف  رب  لاد  رما  هغیص  هکنیا  رب 

.خلا هیآ  قایس  نا  هرورض  : هلوق

هیآ نینچمه  مکبر و  نم  هرفغم  یلا  اوعراس  هیآ و  قایس  هک  تسا  يرورض 

ص:58

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 423 

http://www.ghaemiyeh.com


بدنلا صوصخ  یلع  امهیف  هغیصلا  لمح  نم  دب  الف  اهرثکا  لب  تابجاولا  نم  ریثک  تابحتسملا و  یف  هصیصخت  هرثک  موزل  عم  مهفاف 
بلطلا قلطم  وا 

******

: حرش * 

هکنیا نودب  دشاب  هب  رومأم  لعف  هک  تاریخ  ترفغم و  بابسا  يارب  تسا  مدرم  ندومن  قیوشت  ثعب و  يارب  انامه  تاریخلا  اوقبتسا  و 
كرت هک  دوب  يوحن  هب  تایآ  نیا  رگا  هک  تسا  يرورـض  دنوشب  دـنوادخ  بضغ  لماش  تاریخ  ترفغم و  رد  ندومنن  تعرـس  رگا 

یم دـنوادخ  بضغ  لـماش  تاریخ  ترفغم و  رد  دـیریگن  تعرـس  رگا  دـیوگب  هک  دوب  یم  نیا  رتهب  دـش  یم  بضغ  لـماش  تعرس 
.یفخی امک ال  ترفغم  رد  دیریگب  تعرس  دیوگب  هکنیا  هن  دیوش 

رد روهظ  هکنآ  زا  دعب  البق و  میدرک  تباث  هکنآ  امک  دراد  بوجو  رد  روهظ  تاریخلا  اوقبتسا  هیآ و  اوعراس و  هیآ  هک  دنامن  یفخم 
میئوگب دیاب  دوش  یم  دراو  هک  يرما  ره  الا  ،و  ام میتسین  دوش  یم  بوجو  نآرب  بترتم  هک  يرش  بضغ و  نایبب  جاتحم  دراد  بوجو 

هک رثکا  صیـصخت  هلب  تسا  بوجو  رب  لاد  تاـیآ  رهاـظ  سپ  ، هن ـالا  تسا و  بوجو  رب  لاد  تسا  بترتم  وا  رب  يرـش  بضغ و  رگا 
.درب یم  نیب  زا  ار  بوجو  دیوگ  یم  فنصم 

: مهفاف : هلوق

رد رثکا  صیـصخت  دیآ  یم  مزال  تسا  بضغ  بجوم  نآ  كرت  هک  دشاب  مه  بوجو  رب  لاد  تایآ  نیا  ضرفرب  هکنیا  رگید  باوج 
تابجاو زا  يدایز  نینچمه  الک و  دنتسین  روف  رب  لاد  تابحتسم  هکنوچ  دیآ  یم  مزال  اهنآ  رد  رثکا  صیـصخت  نوچ  تایآ  نیا  اهنآ 

تـسا بحتـسم  میئوگب  بدن و  صوصخ  رب  ار  تایآ  نیا  مینک  لمح  هک  میدـبال  سپ  دنتـسین  روف  رب  لاد  مه  تابجاو  زا  رثکا  هکلب 
بحتـسم ياـج  رد  ار  تاریخ  ترفغم و  بابـسا  نداد  ماـجنا  میئوـگب  ینعی  بلط  قـلطم  اـی  تاریخ و  ترفغم و  رد  نـتفرگ  تـعرس 

.دشابن ای  دشاب  روف  بجاو  هچ  بجاو  بجاو  ياج  رد  بحتسم و 

دیوگب ناسنا  هکنآ  ریظن  هک  تسنآ  القع  تسا  حیبق  هک  رثکا  صیصخت  يانعم  و 
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یلا اداشرا  هوحن  ثعبلا  ماقم  یف  تایاورلا  تایآلا و  نم  درو  ام  ناک  قابتسالا و  هعراسملا و  نسحب  لقعلا  لالقتسا  يوعد  دعبی  و ال 
نکی مل  ول  اهـسفنب و  هداملا  یلع  بترتی  امل  اـهیف  رمـالا  نوکیف  هعاـطالا  لـصا  یلع  ثحلا  یف  هدراولا  تاـیاورلا  تاـیآلاک و  کـلذ 

.مهفاف هیداشرالا  رماوالا  یف  نأشلا  وه  امک  اهب  رما  كانه 

******

: حرش * 

میدرک و ءانثتـسا  رگا  ار  يزیچ  نوچ  دننک  یم  تمذـم  ار  صخـش  نیا  ءالقع  فرع و  هک  ناموت  الا 900  مراد  لوپ  ناـموت  رازه  نم 
میدومن شدییقت  ای  میدرک  ءانثتسا  ار  نآ  زا  يدایز  رگا  ماع و  رد  ای  ینثتسم  رد  دنامب  یقاب  نآ  زا  رتدایز  امتح  دیاب  میداد  صیصخت 

.درادن تیجح  دور و  یم  شروهظ  افرع 

هریغ هیداشرا و  رماوا  قرف  قابتسا و  تعراسم و  ۀیآ  نایب  رد 

: خلا لقعلا  لالقتسا  يوعد  دعبی  :و ال  هلوق

ود فنـصم  تشذگ و  هک  تسا  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْـساَف  اوُعِراس  تایآ  اهنآ  لیلد  تسا و  روف  رب  لاد  رما  دندوب  هتفگ  يا  هدـع  هک  میتفگ 
.داد اهنآ  زا  باوج 

ار و قابتسا  تعراسم و  دناد  یم  وکین  لقع  هک  مینک  ءاعدا  تسین  دیعب  میئوگب  هک  تسنآ  دهد  یم  نآ  زا  فنـصم  هک  موس  باوج 
تعرـس هک  درک  یم  مکح  هیآ  دورو  زا  لبق  القع  نوچ  دشاب  یم  يداشرا  وحن  رب  تعراسم  قابتـسا و  يارب  هدـش  دراو  تایآ  هکنیا 

اوُعیِطَأ هیآ  لثم  تعاطا  هب  ناسنا  ندومن  راداو  رد  هدـش  دراو  هک  یتایاور  تایآ و  لـثم  تسا  وکین  تاریخ  رد  قابتـسا  ترفغم و  رد 
.الوم زا  تعاطا  تسا  بجاو  هک  دنک  یم  مکح  لقع  نوچ  دشاب  یم  يداشرا  تایآ  نیا  هک  هریغ  َلوُسَّرلا و  اوُعیِطَأ  َهّللا َو 

رگا دوش و  یم  بجاو  هّیموی  زامن  رب  دش  بترتم  رگا  ینعی  هب  رومأم  هدام  رب  دوش  یم  بترتم  تعراسم  قابتسا و  تایآ  نیاربانب  سپ 
هدام نیا  رد  هکنیا  ول  دوش و  یم  بترتم  مسق  ناـمهب  مه  وا  دـشاب  هداـم  هک  يوحن  ره  دوش و  یم  بحتـسم  اـه  هلفاـن  رب  دـش  بترتم 
یمن يرما  اهنآ  رد  هک  تسا  نیمه  هیداشرا  رماوا  رد  نأش  هکنیا  امک  هدب  ماجنا  ار  راک  نیا  دیوگب  امب  هک  دشاب  هتشادن  دوجو  يرما 

.مهفاف دنشاب  یم  يدیکأت  يداشرا و  اهنآ  هکلب  دشاب 
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******

: حرش * 

تایآ نیا  دشاب  یم  اهنآ  رد  لقع  مکح  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْـساَف  اوعراس و  تایآ  نوچ  هک  تسنآ  فنـصم  شیامرف  رب  انب  هکنآ  لصاح  و 
بحتسم بحتـسم  رگا  بوجو و  دراد  بوجو  رگا  رما  هدام  هکلب  دوش  یمن  هدافتـسا  اهنآ  زا  بوجو  مییامن و  یم  داشرا  رب  لمح  ار 

.هریغ و 

یبابحتـسا لـقع  مکح  هکلب  دـشاب  بجاو  هک  تسین  یمتح  مکح  دراوم  نیا  رد  لـقع  مکح  هک  تسنآ  فنـصم  لوق  نیا  زا  باوج 
القع و نکب  ار  راک  نالف  شدوخ  دـبعب  دومن  رما  یئالوم  رگا  هک  ینعم  نیا  دوش  یم  هدـیمهف  فرع  القع و  نیب  رد  هکنآ  امک  تسا 
هچ تسا  دراوم  نیا  رد  بابحتـسا  هب  القع  مکح  هکنآ  زا  دعب  دراد و  بجاو  مکح  هکنیا  هن  دروایب  اجب  اروف  هک  دشاب  یم  وکین  افرع 
دـش یم  هدافتـسا  بابحتـسا  هکلب  دـش  یمن  هدافتـسا  تایآ  زا  یلقع  بوجو  نوچ  مینک  بوجو  رب  لـمح  ار  تاـیآ  هک  دراد  یعناـم 
رما دروم  نآ  دروآ  ییهن  رما و  سدـقم  عراش  رگا  دـشاب  یم  دروم  نآ  رد  لقع  مکح  اجکره  هک  میرادـن  یلیلد  ام  اه  نیا  رب  هوالع 
نیا رد  لـقع  مکح  هک  دراوـم  نیا  ریغ  ملظ و  زا  یهن  ناـسحا و  نسح  هب  ـالقع  مکح  ریظن  دـشابن  بوـجو  رب  لاد  دـشاب و  هیداـشرا 

.مینک یمن  داشرا  رب  لمح  ار  هیعرش  رماوا  لاح  نیا  اب  تسه و  دراوم 

رماوا دـنا و  هدومن  اهنآ  نیب  قرف  يارب  دایز  یتانایب  مالعا  اـملع  هچرگا  اـهنآ  نیب  قرف  هیولوم و  رماوا  هیداـشرا و  رماوا  ياـنعم  اـما  و 
یم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  هیآ  ریظن  تسین  يولوم  رماوا  تسا و  يداـشرا  رماوا  هک  تسا  ملـسم  هک  يا  هیداـشرا 

دهاوخ یم  يدروم  جح  ای  موص  ای  هالـص  ریظن  تعاطا  دوخ  سفن  هکنوچ  مینک  يولوم  رب  لمح  تسین  نکمم  ار  تایآ  نیا  دشاب و 
تعاطا ای  نوچ  دوشب  دراو  تسین  نکمم  اهنآ  رب  يرگید  رما  تسه  تاعوضوم  نیا  لـثم  رد  هک  يرماوا  دـهاوخ و  یم  یعوضوم  و 

رگید رماوا  نارازه  دنک  یم  نایـصع  دـنک و  یمن  تعاطا  رگا  هدرک و  تعاطا  هک  لص  لثم  هک  یلوا  رما  نامهب  ارهق  دـبع  دـنک  یم 
دشخب یمن  وا  رب  يرثا  تسا و  ناسکی  وا  رب  دشاب 

نآ زا  ریغ  تسین  يدئاز  یئیش  رما  نآ  عوضوم  هّللا  اوعیطا  رما  هک  تساجنیا  زا 
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وأ یناثلا  نامزلا  یف  اضیا  اروف  هب  نایتالا  هیلع  بجول  یصع  ول  ثیحب  اروفف  اروف  نایتالا  رمالا  هیضق  لهف  روفلاب  لوقلا  یلع  ءانب  همتت 
امل هیروفلا  یلع  اهتلالدب  لیق  ول  هنا  یفخی  هددعت و ال  وا  بولطملا  هدحو  وه  لوقلا  اذه  یلع  هغیـصلا  دافم  نا  یلع  ناینبم  ناهجو  ال 

.ادیج ربدتف  هددعت  وا  هتدحو  نم  بولطملا  وحن  یلع  هلالد  اهل  ناک 

******

: حرش * 

امک ال مینک  دیکأت  رب  لمح  داشرا و  رب  لمح  ار  هّللا  اوعیطا  رماوا  نیا  دیاب  راچان  میتفگ  هک  هریغ  جح و  هالـص و  لثم  هیجراخ  دراوم 
.یفخی

ددعت ای  تسا  بولطم  تدحو  رما  هغیص  زا  بولطم 

هک دشاب  یم  يروف  نایتا  رما  هیـضق  ایآ  دشاب  یم  روف  رب  لاد  رما  هکنیا  هب  میدش  لئاق  ام  مینک  ضرف  هکنیا  رب  انب  لاح  خـلا  همتت  : هلوق
یجایتحا هکنیا  ای  ، هرخآ یلا  یلوا  نایـصع  زا  دـعب  میهدـب  ماجنا  اروف  دـیاب  زاب  ار  هب  رومام  میدادـن  ماجنا  میدومن و  نایـصع  اـم  رگا 

دومن هظحالم  دیاب  اجنیا  رد  ار  هغیـص  دافم  هک  تسا  هجو  ود  اجنیا  رد  ، میدرک نایـصع  هک  یناث  نامز  رد  هب  رومأم  ندروآ  هب  تسین 
ورب تعاس  نالف  رد  دیوگب  هکنیا  لثم  دـشاب  بولطم  تدـحو  الوم  دارم  رگا  بولطم  ددـعت  ای  تسا  بولطم  تدـحو  الوم  دارم  هک 

تسین یجایتحا  رگید  هدش  نیعم  ناکم  رد  دورن و  دبع  الوم  فرط  زا  هدش  مولعم  تعاس  رد  رگا  تسا  یکی  وا  دارم  هک  ناکم  نالف 
اجب اروف  دبع  رگا  دشاب  بولطم  ددعت  الوم  دارم  رگا  دـشاب و  یم  هدـش  نیعم  نامز  نامه  رد  الوم  دارم  نوچ  دورب  دـعب  نامز  رد  هک 

تفرن لاس  نآ  رد  رگا  یلو  دورب  جحب  لوا  لاس  نامه  رد  دیاب  دوش  یم  عیطتسم  هک  یسک  لثم  دهد  ماجنا  دعب  نامز  رد  دیاب  درواین 
هکلب تسین  مه  ءاضق  هدـنیآ  لاس  جـح  دورب و  جـحب  هدـنیآ  لاس  دـیاب  هکلب  تسا  هدـشن  طقاس  وا  ندرگ  زا  فیلکت  درک  نایـصع  و 

تسا ءادا  نامه 

بولطم ددعت  الوم  دارم  رگا  تسین و  هب  رومأم  ندروآ  هب  یجایتحا  یناث  نامز  رد  دشاب  بولطم  تدحو  الوم  دارم  رگا  نیاربانب  سپ 
.میدرواین اجب  لوا  نامز  رد  رگا  ار  هب  رومأم  میروایب  اجب  یناث  نامز  رد  دیاب  دشاب 
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ضقنلا نایب  ماقملا و  لیصفت  یف  ضوخلا  لبق  ههبـش و  الب  هلمجلا  یف  ءازجالا  یـضتقی  ههجو  یلع  هب  رومأملاب  نایتالا  ثلاثلا  لصفلا 
.روما میدقت  یغبنی  ماربالا  و 

هب یتؤی  نا  لثم  القع  اعرـش و  جهنلا  كاذ  یلع  هب  یتؤی  نا  یغبنی  يذلا  جهنلا  وه  ناونعلا  یف  ههجو  نم  دارملا  نا  نا  رهاظلا  : اهدحا
عم دیعب  وه  ایحیضوت و  ادیق  ههجو  یلع  نوکی  هیلع  هناف  اعرـش  هب  رومأملا  یف  هربتعملا  هیفیکلا  صوصخ  هدابعلا ال  یف  برقتلا  دصقب 

دویق نم  القع ال  هعاطالا  تایفیک  نم  هبرقلا  دـصق  نا  نم  مدـقت  امک  راتخملا  یلع  ءاـنب  عازنلا  میرح  نع  تایدـبعتلا  جورخ  مزلی  ّهنأ 
.اعرش هب  رومأملا 

******

: حرش * 

بولطم وحن  رب  درادن  یتلالد  چیه  رما  نیا  دشاب  یم  تیروف  رب  لاد  رما  هکنیا  رب  میدش  لئاق  ام  ضرفلا  یلع  هکنیا  رب  دنامن  یفخم  و 
زا رگید و  ياج  رد  ار  ددعت  ای  بولطم  تدحو  دـیاب  هکلب  ددـعت  ای  دـشاب  یم  تدـحو  الوم  بولطم  زا  دارم  هک  دـناسر  یمن  الوم و 

.ادیج ربدتف  میمهفب  رگید  لیلد 

نآ تاملک  يانعم  نایب  رماوا و  ءازجا  باب  : موس لصف 

هراشا

: خلا ثلاثلا  لصفلا  : هلوق

هب فلکم  دوشب  طقاس  دـشاب و  ام  فیلکت  زا  یفکم  هک  دـشاب  یمـسق  رب  یهجو و  رب  هب  رومام  ندروآ  اجب  هک  تسنآ  رد  موس  لصف 
تسا راوازس  هلدا  ماربا  ضقن و  نایب  ماقم و  لیـصفت  رد  میوشب  دراو  هکنآ  زا  لبق  درادن و  یلاکـشا  دراوم  ضعب  رد  هلمجلا و  یف  ام 

.ار يروما  مینک  مدقم  هک 

مینادـب هک  تسنآ  روما  نآ  زا  یکی  ، ههجو یلع  هب  رومأملاب  ناـیتالا  هک  دـش  هتفگ  ثحب  لوا  رد  هک  تسنآ  روما  نآ  زا  لوا  : اهدـحا
یقیرط رب  میروایب  اجب  اـم  ار  هب  رومأـم  هک  تسنآ  ههجو  یلع  ظـفل  نیا  زا  دارم  هک  تسنآ  رهاـظ  تسیچ  ههجو  یلع  نیا  زا  دوصقم 

هیلقع دویق  زا  وا  دصق  نیا  هک  تدابع  رد  نآ  رما  دصقب  ار  هب  رومأم  میروایب  اجب  هکنیا  لثم  فیلکت  زا  دشاب  یفکم  القع  اعرش و  هک 
دناوت یمن  عرش  هکنوچ  هیعرش  هن  تسا 
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تادابعلا صوصخ  یف  الا  هربتعا  نم  دنع  هرابتعا  مدع  مظعملا و  دنع  هرابتعا  مدـع  عم  هناف  باحـصالا  ضعب  دـنع  ربتعملا  هجولا  و ال 
امک ال هانرکذ  ام  وه  ینعملا و  نم  هیف  جردنی  ام  هدارا  نم  دب  الف  رابتعالا  ریدقت  یلع  رکذـلاب  هصاصتخال  هجو  تابجاولا ال  قلطم  ال 

.یفخی

******

: حرش * 

.فنصم لوق  رب  انب  رما  دصق  رب  دنک  رما 

اراد ار  ود  ره  هیلقع  هیعرـش و  دویق  میروآ  یم  هک  ار  هب  رومأم  دوش  یم  لماش  هک  نوچ  دـیکأت  هن  تسا  سیـسأت  دـیق  نیا  ، نیاربانب و 
صوصخ رب  ار  هب  رومأم  رگا  هکنوچ  اعرـش  هب  رومأم  رد  تسا  ربتعم  هک  یتیفیک  صوصخ  رب  میروایب  اجب  ار  هب  رومام  هکنیا  هن  دـشاب 

مولعم هب  رومأملاب  ظفل  زا  یعرش  تیفیک  هکنوچ  دوش  یم  یحیضوت  دیق  ههجو  یلع  ظفل  نیا  میروایب  اعرش  تسا  ربتعم  هک  شتیفیک 
انب ، ام ثحب  لحم  زا  تایدبعت  ندش  جراخ  دیآ  یم  مزال  هکنیا  اب  دشاب  یحیضوت  دیق  ههجو  یلع  ظفل  هک  تسا  دیعب  نیا  دوش و  یم 

تعاطا تایفیک  زا  رما  دـصق  هکنیا  زا  تشذـگ  هکنیا  امک  دـشاب  یفکم  القع  اعرـش و  هک  يوحن  رب  هب  رومأم  اـنایتا  میئوگب  هکنیا  رب 
باب رد  تشذـگ  هک  دـنامن  یفخم  تسین  یحیـضوت  دـیق  ههجو  یلع  ظفل  ام  لوق  رب  انب  سپ  اعرـش  هب  رومأـم  دویق  زا  هن  ـالقع  تسا 

.میهدب رارق  هب  رومأم  طرش  ای  ءزج  میناوت  یم  هعبرا  هوجو  زا  یکی  هب  ار  نآ  لاثما  ار و  رما  دصق  یلسوت  يدبعت و 

.خلا ربتعملا  هجولا  :و ال  هلوق

ینعی بوجو  هجو  رب  میروایب  اجب  ار  هب  رومأم  هک  تسنآ  ههجو  یلع  ظـفل  زا  دارم  هک  دـنا  هدرک  ناـمگ  یـضعب  هک  هجو  دـصق  هن  و 
یئاهنآ تسین و  ربتعم  ءاملع  زا  يدایز  دزن  رد  هکنیا  اب  هجو  دـصق  نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  تسین  دارم  مه  نیا  هبابحتـسال  اـی  هبوجول 

اه نیا  رب  هوالع  تایلـصوت  یتح  تابجاو  قلطم  رد  هن  تسا  ربتعم  تاداـبع  صوصخ  رد  دـنیوگ  یم  تسا  ربتعم  دـنیوگ  یم  هک  مه 
تبرق دصق  لثم  رگید  تاهج  نوچ  هصوصخب  دشاب  یم  هجو  دصق  ههجو  یلع  نیا  زا  دارم  میئوگب  هکنیا  رب  میرادن  یلیلد 
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یلا نایتالا ال  یلا  بسن  اذـل  هلالدـلا و  فشکلا و  وحنب  ریثأتلا ال  هیلعلا و  وحنب  ءاضتقالا  اـنهاه  ءاـضتقالا  نم  دارملا  نا  رهاـظلا  اـهیناث 
.هغیصلا

******

: حرش * 

زا دارم  میئوگب  هک  میدبال  سپ  دننکب  رکذ  اجنیا  ار  هجو  دصق  هک  درادن  یتیـصوصخ  تسا  هدشن  رکذ  هریغ  ءاضق و  ءادا و  زیمت و  و 
هب رومأم  نایتا  هک  تسا  نآ  دارم  میتفگ  هک  میدومن  رکذ  ام  هک  ینعم  نیا  وا  رد  دوش  یم  جرد  هک  تسا  یئانعم  نآ  ههجو  یلع  نیا 

.یفخی امک ال  دشاب  یفکم  القع  اعرش و  هک  دشاب  يوحن  رب 

تلالد هن  تسا  تیلع  ینعمب  ءازجا  باب  رد  ءاضتقا 

یم ، اجنیا رد  تسیچ  میتفگ  هک  ءازجالا  یضتقی  ظفل  زا  دارم  هک  تسا  نآ  مینک  مدقم  دیاب  میتفگ  هک  يروما  زا  مود  خلا  اهیناث  : هلوق
دروآ فلکم  هک  یتـقو  شطئارـش  ءازجا و  ماـمتب  ار  هب  روماـم  هک  ینعم  نیاـب  تسا  ریثأـت  تیلع و  وحنب  ءاـضتقا  زا  دارم  هک  دـیامرف 
تـسا هدشن  هدروآ  هب  رومأم  هک  تسا  یتقو  نآ  ات  رما  ءاهتنا  دوش و  یم  رما  طوقـس  ببـس  لمع  نیا  دوش و  یم  لصاح  الوم  ضرغ 

.دشاب یم  الوم  ضرغ  لوصح  رما و  طوقس  ببس  نیا  هب  رومأم  دش  هدروآ  هکنآ  زا  دعب  جراخ و  رد 

میئوگب هک  تلالد  فشک و  وحنب  هن  ، ام فیلکت  ندش  طقاس  يارب  روکذم  يانعم  هب  دـشاب  تلع  هک  یهجو  رب  هب  رومأم  ندروآ  ینعی 
زا دوش  یم  تلع  هکلب  مازتلا  نمضت و  هقباطم و  تسا  مسق  هس  رب  مه  تالالد  هک  فیلکت  طوقـس  رب  دنک  یم  تلالد  هب  رومأم  نایتا 

ندروآ ینعی  هقیـضم  ناـیتاب  داد  تبـسن  ار  ءازجا  هب و  رومأـملاب  ناـیتالا  تفگ  هک  تسه  مه  تهج  نیمه  زا  فـیلکت  طوقـس  يارب 
تلالد هن  دوش  یم  ندـنازوس  يارب  تلع  شتآ  هکنیا  لثم  لولعم  رب  لاد  هن  دوش  یم  لولعم  يارب  تلع  هشیمه  لمع  نوچ  هب  روماـم 

.لعف رد  هن  تسا  ظافلا  رد  تالالد  نوچ  ندنازوس  يارب  دنکب 

هچرگا ظافلا  تلالد  ثحب  هن  تسا  یلقع  ثحب  نیارباـنب  دوش و  یم  اـم  فیلکت  طوقـس  يارب  تلع  هب  رومأـم  ندروآ  نیارباـنب  سپ 
هک اهنآ  لاثما  دض و  زا  یهن  ءیش  هب  رما  ای  بجاو  همدقم  ثحب  ریظن  دنا  هداد  رارق  تلالد  ثحب  ار  ثحب  نیا  املع  زا  يدایز 

ص:65

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 430 

http://www.ghaemiyeh.com


يرهاظلا وا  يرارطـضالا  رمالاب  هب  رومأملاب  نایتالاک  رخآ  رما  یلا  هبـسنلاب  اـما  هرما و  یلا  هبـسنلاب  کلذـک  نوکی  اـمنا  اذـه  تلق  نا 
.هدیفی رخآ ال  وحنب  وا  ءازجالا  دیفی  وحنب  هرابتعا  یلع  امهلیلد  هلالد  یف  هقیقحلا  یف  عازنلاف  یعقاولا  رمالا  یلا  هبسنلاب 

******

: حرش * 

.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  هکنآ  امک  تسا  یلقع  ثحب 

هن ای  یعقاو  رما  طوقس  رب  دنراد  تیلع  ایآ  هیرارطضا  هیرهاظ و  رماوا 

یلو فیلکت  طوقـس  يارب  دوش  یم  تلع  هب  رومأم  نایتا  هک  تسا  حیحـص  بلطم  نیا  هکنیا  رب  دوشب  لاکـشا  رگا  خـلا  تلق  نا  : هلوق
ای يرارطضا  رماب  نآلا  ار  هب  رومأم  هکنیا  لثم  دنک  یم  تلالد  دشاب  یم  یعقاو  رما  هک  ءاضق  ءادا و  هب  تبـسن  اما  شدوخ  رماب  تبـسن 
هک ءاضق  ءاداب و  تبسن  یلو  شدوخ  هب  تبسن  يرهاظ  ای  يرارطـضا  رما  طوقـس  يارب  دوش  یم  تلع  هک  میروآ  یم  اجب  يرهاظ  رما 

.دنک یم  تلالد  هکلب  دوش  یمن  یعقاو  رما  نیا  طوقس  يارب  تلع  ام  لمع  دوشب  فالخ  فشک 

ادـیپ بآ  دـعب  یتعاس  میدروآ و  اجب  زامن  میدومن و  ممیت  يرارطـضا و  رماب  مینک  ممیت  هک  دوب  اـم  فیلکت  رهظ  لوا  رد  هکنیا  لـثم 
لاد هکنیا  ای  یعقاو  رما  ءاضق  ای  ءادا  طوقـس  رب  تسا  لاد  ایآ  میدروآ  ام  هک  يرارطـضا  هب  رومأـم  تقو  جراـخ  اـی  تقو  رد  اـی  دـش 
مینک یم  مکح  باحـصتسا  رب  انب  سجن  ای  تسا  كاپ  ایآ  میراد  کش  هک  ءیـش  رد  میدومن  باحـصتسا  لثم  يرهاظ  رما  اـی  ، تسین

هب رومام  نیا  ایآ  نآ  تساجن  هب  میدومن  ادیپ  نیقی  تقو  جراخ  ای  تقو  رد  لمع  زا  دعب  میدناوخ و  زامن  تسا و  كاپ  ءیش  نیا  هک 
.هن ای  دنک  یم  یعقاو  رما  ءاضق  ای  ءادا  طاقسا  رب  تلالد  میدروآ  ام  هک  يرهاظ 

تـسین ءازجا  دـیفم  ای  تسا  یعقاو  رما  زا  ءازجا  دـیفم  ایآ  هک  يوحن  هب  تسا  لیلد  ود  نیا  تلالد  رد  تقیقح  رد  عازن  نیارباـنب  سپ 
.دنک یم  تلالد  يوناث  یعقاو  رماب  تبسن  دوش و  یم  تلع  لوا  هب  تبسن  ام  لمع  سپ 
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وه امنا  امهیف  فالتخالا  ببـس  یف  هدـمعلا  نا  هتیاغ  مدـقتملا  ینعمب  ءاـضتقالا  یف  ناـک  اـمهیف  عازنلا  نوک  یفاـنی  ـال  هنکل  معن  تلق 
هیف عازنلا  نوکی  هتلالد و  مدع  هیف و  رثؤی  ءازجالل و  بجوم  هب  نایتالا  ناب  لقعلا  لقتـسی  وحن  یلع  هنا  له  امهلیلد  هلالد  یف  فالخلا 

مهفاف ضعب  نع  لقن  امک  عازن  كانه  ناک  ول  ای  ربکالا و  نوکی  هناف ال  هرما  یلا  هفاضالاب  ءازجالا  یف  هفالخب  اضیا  ایورغص 

یفکی یعقاولا  رمالاب  هب  روماملاب  نایتالا  ناف  هنع  یفکی  ام  فلتخی  ناک  نا  هیافکلا و  وه  هغل و  هانعمب  انهاه  ءازجالا  نا  رهاظلا  اهثلاث 
هب طقسیف 

******

: حرش * 

ود ره  رد  تیلع  وحنب  ینعی  میتفگ  البق  هک  یئانعم  هب  دشاب  ءاضتقا  رد  ام  عازن  هک  درادـن  هافانم  هک  مییوگ  یم  باوج  خـلا  تلق  : هلوق
اه نیا  لیلد  تلالد  ایآ  هک  تسا  اه  نیا  لیلد  تلالد  رد  يرهاظ  يرارطـضا و  رد  فالتخا  ببـس  رد  هدمع  هک  تسا  نیا  هیاهن  یلو 

هکنیا ای  دوش و  یم  مه  یعقاو  رما  ءازجا  بجوم  يرهاظ  يرارطـضا و  لاح  رد  ناـیتا  هکنیا  رب  دـنک  یم  مکح  لـقع  هک  دـناسر  یم 
عازن نآ  هک  شدوخ  رماب  ءازجا  فالخب  دـشاب  یم  يورغـص  عازن  اـجنیا  رد  عازن  نیا  یعقاو و  رما  ندوب  يزجم  رب  دـنک  یمن  تلـالد 

.مهفاف دوش  یمن  تلع  مه  یلعف  فیلکت  هب  تبسن  هک  دنا  هتفگ  یضعب  هچرگا  يوربک  رگم  تسین 

هچ.دوش یم  نآ  طوقـس  يارب  زا  تلع  تسا و  رما  نآ  طقـسم  شدوخ  رماب  تبـسن  هب  رومأم  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هکنآ  لصاح 
یم ءاضق  ءادا و  رما  طوقـس  يارب  زا  تلع  ایآ  يرارطـضا  هب  رومأم  ای  يرهاظ  هب  رومأم  نیا  یلو  يرارطـضا  رما  ای  دـشاب  يرهاظ  رما 

تسا تلع  شدوخ  رماب  تبسن  هک  نانچمه  هک  تسا  نآ  ام  ثحب  تسا و  يورغص  ثحب  ءاضق  ای  ءادا  رما  نیاب  تبسن  هک  هن  ای  دوش 
.هن ای  اهنآ  طوقس  يارب  دوش  یم  تلع  مه  ءاضق  ءادا و  هب  تبسن  ایآ  دوش  یم  رما  نآ  طوقس  بجوم  و 

فنصم هک  ءازجا  يانعم  هک  تسا  نآ  مینک  مدقم  دیاب  میتفگ  هک  يروما  زا  موس  خلا  اهثلاث  : هلوق
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وا دـبعتلا  طاقـسا  ینعمب  احالطـصا  انهاه  نوکی  هنا  ءاضقلا ال  هب  طقـسیف  یلعجلا  يرهاـظلا  وا  يرارطـضالا  رمـالاب  اـیناث و  هب  دـبعتلا 
.ادج دیعب  هناف  ءاضقلا 

يزجی هب  روماملا  وه  امب  نایتالا  نا  یف  انهاه  ثحبلا  ناـف  یفخی  داـکی  ـال  رارکتلا  هرملا و  هلئـسم  هلأـسملا و  هذـه  نیب  قرفلا  اـهعبار 
رارکتلا ناک  معن  يرخا  هلالدب  وا  اهسفنب  هغیـصلا  هلالد  بسحب  اعرـش  هب  رومأملا  وه  ام  نییعت  یف  هناف  هلأسملا  کلت  یف  هفالخب  القع 

.هکالمب هنکل ال  ءازجالا  مدعل  اقفاوم  المع 

******

: حرش * 

نامه ءازجا  يانعم  هک  دیامرف  یم  تسیچ  ءازجا  يانعم  زا  دارم  ءازجالا  یضتقی  هجو  یلع  هب  روماملاب  نایتالا  تفگ  لوا و  رد  دروآ 
دشاب یم  ندرک  تیافک  وا  هک  تسا  يوغل  يانعم 

یـضعب هکنیا  الثم  وا  زا  دوش  یم  تیاـفک  هک  يزیچ  نآ  تسا  فلتخم  هچرگا  هب  روماـم  طاقـسا  ینعی  تیاـفک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و 
تـسنآ تیافک  مزاول  دنک و  یم  تیافک  یعقاو  رماب  هب  رومأم  نایتا  هک  یتسرد  هب  سپ  ءاضق  ءادا و  طاقـسا  ینعی  تیافک  دـنا  هتفگ 

یفاک یلعج  يرهاظ  ای  يرارطـضا  رماب  هب  رومأم  نایتا  ای  ءاضق و  ای  ءادا و  میرواـیب  اـجب  ار  هب  رومأـم  اـیناث  هک  تسین  يرما  رگید  هک 
اجب دوش  یم  طقاس  هک  تسنآ  وا  يانعم  ءازجا  میئوگب  هکنیا  هئاضق  ءادا و  دوش  یم  طقاس  هک  تسنآ  نآ  ندوب  یفاک  همزـال  تسا و 

هتـشاد يرگید  يانعم  رگا  تیافک و  يانعم  هن  تسا  تیافک  تامزاول  زا  ءاضق  ای  دـبعتلا  طاقـسا  هکلب  ءاضق  ءادا و  هب  روماـم  ندروآ 
.ادج تسا  دیعب  يوغل  يانعم  ریغ  دشاب 

رارکت هرم و  ءازجا و  هلئسم  نیب  قرف 

: خلا اهعبار.هلوق 

.تسیچ رارکت  هرم و  ءازجا و  هلئسم  نیب  قرف  هک  تسنآ  مینک  مدقم  دیاب  یم  میتفگ  هک  يروما  زا  مراهچ 

.ایناث ءاضق  ءادا و  زا  دشاب  یم  يزجم  القع  هب  رومأم  ندروآ  هک  تسنیا  رد  ءازجا  هلئسم  هکنیا  رب  دنامن  یفخم 

هبترم کی  ایآ  هب  رومأم  هک  تسنیا  رد  ام  لاکشا  رارکت  هرم و  هلئـسم  رد  یلو  تسا  مولعم  ءازجا  هلئـسم  رد  تسین و  يزجم  هکنیا  ای 
بسحب اعرش  یبتارم  ای  تسا 
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فالخب اهمدـع  هیعبتلا و  یلع  هغیـصلا  هلالد  یف  هلأسملا  کلت  یف  ثحبلا  ناف  ءادالل  ءاضقلا  هیعبت  هلئـسم  نیب  اهنیب و  قرفلا  اذـکه  و 
هلأسملا و نیب  هقلع  الف  يزجی  ءاضق و ال  وا  ءادا  ایناث  هنایتا  نع  القع  يزجی  هب  رومأملاب  نایتالا  نا  یف  تفرع  امک  هناف  هلأـسملا  هذـه 

.الصا نیتلأسملا 

******

: حرش * 

.میمهفب ار  بلطم  نیا  یجراخ  لیلد  زا  هکنیا  ای  رارکت و  ای  هرم  رب  دنک  یم  تلالد  هغیص  دوخ  میئوگب  هک  رما  هغیص  دوخ  تلالد 

مولعم هب  رومأم  دودـح  ءازجا  باب  رد  هکنیا  رب  هوالع  تسا  یظفل  رارکت  هرم و  هلئـسم  تسا و  یلقع  ءازجا  هلئـسم  كالم  رب  انب  سپ 
رارکت ینعم  رد  هلب  رتدایز  ای  تسا  یکی  هب  رومأم  ایآ  هک  تسا  هب  رومأم  دودح  رد  مالک  هک  رارکت  هرم و  باب  فالخب  اعرـش  تسا 

اب ام  هلئـسم  كالم  یلو  تسا  هدوبن  يزجم  هب  رومأم  نایتا  ینعی  هب  رومام  رارکت  رب  میدش  لئاق  رگا  ینعی  تسا  ءازجا  مدـع  اب  قفاوم 
تـسا تهج  نیا  زا  تسا و  یظفل  رارکت  هرم و  كالم  تسا و  یلقع  ءازجا  هلئـسم  كالم  هکنوچ  دنک  یم  قرف  رارکت  هرم و  هلئـسم 

یکی هیلوصا  لئاسم  مامت  دشاب  هتشادن  تیلخدم  تاکالم  رگا  تساهنآ و  تاکالمب  اهنآ  قرف  دنک  یم  قرف  مهاب  هیلوصا  لئاسم  هک 
.تسا هیعرف  هیعرش  ماکحا  يارب  طابنتسا  هوق  وا  دوش و  یم 

: خلا قرفلا  اذکه  هلوق و 

ءادا رگا  میئوگب  ینعی  تسا  ءادا  عباـت  اـیآ  ءاـضق  مینیبب  هک  ءادا  يارب  ءاـضق  تیعبت  هلئـسم  ءازجا و  هلئـسم  نیب  قرف  تسا  نینچمه  و 
تیعبت هلئـسم  نیا  رد  ثحب  هک  یتـسرد  هب  سپ  تسین  بجاو  مه  ءاـضق  دوبن  بجاو  ءادا  رگا  تسا و  بجاو  مه  ءاـضق  دوـب  بجاو 

هک ینعم  نیاب  دـنک  یمن  تلالد  ای  ءادا  يارب  ءاضق  تیعبت  رب  دـنک  یم  تلالد  ایآ  هغیـص  هک  تسا  هغیـص  تلالد  رد  ءادا  يارب  ءاضق 
هک یلاحرد  تسا  یظفل  ءادا  يارب  ءاضق  تیعبت  هلئـسم  رد  كـالم  نیارباـنب  سپ  بولطم  ددـعت  اـی  تسا  بولطم  تدـحو  هب  رومأـم 

نایتا زا  تسا  يزجم  هب  رومأم  ندروآ  القع  هک  تسا  یلقع  ءازجا  هلئسم  رد  كالم  میتفگ 
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.نیعضوم یف  مالکلا  ثحبلا و  یعدتسی  ماقملا  قیقحتف  رومالا  هذه  تفرع  اذا 

هناب ال لقعلا  لالقتسال  ایناث  هب  دبعتلا  نع  يزجی  اضیا  يرهاظلا  وا  يرارطـضالا  رمالاب  لب  یعقاولا  رمالاب  هب  رومأملاب  نایتالا  نا  لوالا 
لاثتمالا و لیدـبت  دـبعلل  نوکی  هناب  لاقی  نا  دـعبی  معن ال  ایناث  هب  دـبعتلا  ءاضتقال  ههجو  یلع  هب  رومأملا  نایتاب  رمالا  هقفاوم  عم  لاـجم 

.هقباسلا هلأسملا  یف  هیلا  انرشا  امک  هیلا  امضنم  الوا ال  هب  دبعتلا  نع  الدب  ایناث  دبعتلا 

******

: حرش * 

هرم هلئسم  ود  نیب  ءازجا و  هلئـسم  نیب  يا  هقالع  نیاربانب  سپ  تسین  يزجم  القع  هکنیا  ای  تقو  جراخ  رد  ءاضق  ای  تقو  رد  ءادا  ایناث 
.الصا تسین  ءادا  يارب  ءاضق  تیعبت  رارکت و  و 

القع تسا  دوخ  زا  يرجم  هیرارطضا  هیرهاظ و  هیعقاو و  رماوا 

: خلا رومالا  هذه  تفرع  اذا  هلوق 

: عقوم ود  رد  مالک  ثحب و  دنک  یم  ءاعدتسا  ماقم  قیقحت  سپ  ار  روما  نیا  یتخانش  هک  ینامز 

رگید ایناث و  روماب  نایتا  زا  دـنک  یم  تیافک  اقلطم  يرهاظ  اـی  يرارطـضا  رماـب  هکلب  یعقاو  رماـب  هب  رومأـم  ناـیتا  هکنیا  لوا  - لوـالا
شدوخ دـبعتب  تبـسن  تالاح  نیا  مامت  رد  يرهاظ  رماب  ای  يرارطـضا  رماب  ای  یعقاو  رماب  هب  روماـم  ینعی  ندروآ  هب  تسین  یجاـیتحا 

تسا هدشن  فالخ  فشک  هک  یمادام  يروآ  اجب  ار  نآ  ءازجا  ممیت و  طئارش  مامت  هک  یتلاح  رد  ممیت  اب  رما  الثم  وا  رما  تسا  طقاس 
يرهاظ هب  رومأم  یعقاو و  هب  رومام  نینچمه  میرادن و  لاح  نیا  رد  یممیت  هب  رومأمب  يرما  رگید  تسا و  طقاس  شدوخ  رماب  تبـسن 

.تسا طقاس  وا  هب  دبعت  میتفگ  ارچ  دمآ و  دهاوخ  نآ  ثحب  اهنآ  زا  مادکره  دوشب  فالخ  فشک  رگا  هلب 

رگا هکنوچ  الوا  هب  رومأم  نایتاب  رما  تقفاوم  اب  ایناث  میروایب  ار  هب  رومأم  هک  تسین  یلاجم  هکنیا  هب  دنک  یم  مکح  لقع  هکنوچ  ایناث 
لصاح ضرغ  ای  دوشن  طقاس  یلوا  رما 

ص:70

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 435 

http://www.ghaemiyeh.com


******

: حرش * 

ات دوشن  لصاح  ضرغ  لوا  لاثتماب  رگا  تسا و  هدش  لصاح  یلوا  رماب  ضرغ  هک  تسنآ  ضرف  تسا و  فلخ  مهنآ  هک  تسا  هدـشن 
ضرغ و نودـب  تسا  هدـشن  طقاس  هک  لوا  رما  هکنآ  ای  تسا و  مه  لثم  اهلاثتما  مامت  نوچ  ضرغ  دوش  یمن  طـقاس  اـضیا  دـبالا  یلا 

.تسا لاحم  مهنآ  تسا  كالم  نودب 

نیا دناوت  یم  دـبع  میئوگب  هک  تسین  دـیعب  هلب  ایناث  وا  نایتاب  تسین  یجایتحا  رگید  میدروآ  اجب  ار  هب  رومأم  هک  ینامز  نیاربانب  سپ 
ار یمود  نایتا  هکنیا  هن  دروایب  هبترم  ود  یلوا و  دـبعت  زا  لدـب  دـیامن  لاثتما  ار  هب  رومأم  زاـب  رگید و  لاـثتماب  دـنک  لیدـبت  ار  لاـثتما 

هراشا هکنیا  امک  یناث  هب  رومأم  هب  دـنک  لیدـبت  ار  هب  رومأم  نآ  لوا  هب  رومأم  ناـیتا  زا  دـعب  دـناوت  یم  هکلب  درواـیب  یلوا  اـب  امـضنم 
.اقباس رارکت  هرم و  هلئسم  رد  بلطم  نیا  هب  میدومن 

نایتا هچرگا  الوم  یـصقا  ضرغ  لوصح  يارب  دشاب  یمن  همات  تلع  هب  هب  رومأم  نایتا  درجم  طقف  مینادب  هک  تسیئاج  رد  لیدـبت  نیا 
الثم ار  هب  رومام  دـنکن  لیدـبت  رگید  یلوا و  نایتا  نیمهب  دـنک  ءافتکا  رگا  یندا  ضرغ  لوصح  يارب  دـشاب  یم  یفاـک  یفاو و  یلوأ 
الوم هکنوچ  تسا  هدشن  طقاس  یـصقا  ضرغ  زونه  دروآ  ار  بآ  دبع  رگا  اجنیا  ندروخ  يارب  دروایب  بآ  هک  دبعب  دنک  یم  رما  الوم 

.دروایب بآ  زاب  وا  رب  تسا  بجاو  تسا  هدش  هتخیر  بآ  هک  دش  علطم  دبع  تخیر و  بآ  رگا  اذل  تسا و  هدیماشاین  ار  بآ  زونه 

لـصاح وا  ضرغ  تسا  هدـیماشاین  ار  بآ  الوم  هک  یمادام  هک  تسا  يرورـض  نیا  تسا و  هدرواین  بآ  لوا  زا  زونه  هکنیا  لثم  ایناث 
يارب دشابن  بجاو  دیاب  دزیرب  بآ  دعب  بآ و  نایتاب  دوشب  لصاح  ضرغ  رگا  الا  دـشاب و  یم  یقاب  وا  بآ  نایتا  بلط  تسا و  هدـشن 

تسناوت یم  تسا و  هدرواین  بآ  زونه  هکنیا  لثم  تسا  الوم  یلوا  رما  نامه  قفاوم  رخآ  ءامب  نایتا  نیاربانب  سپ  ایناث  بآ  نایتا  دبع 
.تسا لاثتما  دعب  لاثتما  نیا  دروایب و  لوا  بآ  لدب  لوا  نامز  رد  ار  یناث  بآ  نیا  دبع 
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هالوم هب  رما  ءامب  یتا  اذا  امک  هب  یفتکا  ول  هب  ایفاو  ناک  نا  ضرغلا و  لوصحل  همات  هلع  نوکی  هلاـثتما ال  درجم  نا  ملع  اـمیف  کـلذ  و 
اذا امک  ایناث  هنایتا  هیلع  بجو  دبعلا  هیلع  علطا  ءاملا و  قرها  ول  اذل  دعب و  طقسی  مل  هکالم  هتقیقحب و  رمالا  ناف  دعب  هبرشی  ملف  هبرشیل 

قفاوم رخآ  ءامب  نایتالا  هل  نوکی  ذئنیحف  هثودح  بجوا  امل  الا  هیلا و  یعادلا  هضرغ  لصحی  مل  ام  هبلط  ءاقب  هرورـض  الوا  هب  تأی  مل 
.هنع الدب  لوالا  هنایتا  لبق  هل  ناک  امک  رمالل 

مل ول  لب  هقرهاف  هشطع  عفرل  همف  یف  ءاملا  قارهاب  رما  اذا  امک  لیدبتلل  عقوم  یقبی  الف  ضرغلا  لوصحل  همات  هلع  نایتالا  ناک  امیف  معن 
باب یف  تایاورلا  نم  درو  ام  هیلع  لدی  لب  کلذ  دـیؤی  لیبس و  هیلا  هلف  هلع  نوکی  نا ال  لامتحاب  لیدـبتلا  هلف  لیبقلا  يا  نم  هنا  ملعی 

.هیلا امهبحا  راتخی  یلاعت  هّللا  نا  هعامج و  يدارف  یلص  نم  هداعا 

******

: حرش * 

: خلا هلع  نایتالا  ناک  امیف  معن  : هلوق

لثم هب  رومأم  لیدـبت  يارب  دـنام  یمن  یقاب  یلاجم  رگید  ضرغ  لوصح  يارب  تسا  همات  تلع  هب  هب  رومأـم  ناـیتا  هک  مینادـب  رگا  هلب 
لـصاح ضرغ  اجنیا  رد  شطع  عفر  يارب  تخیر  الوم  ناهد  رد  ار  بآ  دبع  ، وا ناهد  رد  دـبع  دزیرب  ار  بآ  دـنک  یم  رما  الوم  هکنیا 

یم هن  ای  ضرغ  لوصح  يارب  تسا  همات  تلع  هب  رومأم  نایتا  هک  مینادـن  رگا  یلو  تسین  هب  رومأم  لیدـبت  يارب  یلاجم  تسا و  هدـش 
یم تلالد  هکلب  دنک  یم  ار  بلطم  نیا  دییأت  دشابن و  همات  تلع  نایتا  نآ  میهد  یم  لامتحا  هکنوچ  ار  هب  رومام  مینک  لیدـبت  میناوت 

بحتـسم تسا  هدـناوخ  يدارف  ار  شزامن  هک  یـسک  زامن  ندرک  هداعا  باب  رد  تاـیاور  زا  هدـش  دراو  هک  هچنآ  بلطم  نیا  رب  دـنک 
.ار ود  نآ  زا  نیرت  بوبحم  نیرتهب و  دنک  یم  رایتخا  یلاعت  يادخ  تعامج و  هب  ار  شزامن  دنک  هداعا  تسا 

هرم باب  رد  البق  یلو  تسا  بحتسم  هکلب  تسا  زیاج  لاثتما  زا  دعب  لاثتما  لیدبت  هک  دوش  یم  هدافتسا  فنـصم  لوق  زا  دنامن  یفخم 
اجراخ هب  رومأم  نایتا  هک  تشذگ  رارکت  و 
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******

: حرش * 

یلثم اما  دنام و  یمن  یقاب  یناث  لاثتما  يارب  یلاجم  دراد و  یلقع  تیلع  رما و  طوقس  يارب  تسا  همات  تلع  شطئارش  ءازجا و  مامت  اب 
هکنآ ندروـخ و  بآ  زا  تسا  ـالوم  نیکمت  هب  روماـم  نیا  رد  بآ  ندروآ  هب  رما  زا  ضرغ  تسا  هدز  فنـصم  تسا  برـش  يارب  هک 

نآ تسالوم و  لـعف  زا  ضرغ  نآ  ـالوم  ار  بآ  ندروخ  اـما  دـش و  طـقاس  بآ  ندروآ  زا  دـعب  مه  ضرغ  نیا  دروخب و  بآ  دـناوتب 
تـسدب بآ  ندروخن  ندروخ و  تسین و  دـبع  يرایتخا  هکنوچ  دـنک  لصاح  ار  ضرغ  نآ  هک  تسین  دـبع  راـیتخا  تحت  مه  ضرغ 

.دبع تسدب  هن  تسا  الوم 

اهنآ تیاهن  نوچ  تسا  جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  تایاور  نآ  تسا  هدرک  اـهنآ  هب  کـسمت  فنـصم  هک  هداـعم  هالـص  تاـیاور  اـما  و 
یبوجو رما  هک  دوش  یم  هدافتسا  دروایب و  اجب  هک  تسه  يرگید  یبابحتسا  هالص  کی  فلکم  يارب  يدارف  هالص  زا  دعب  هک  تسنآ 

تیآ هک  یمادام  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  هالـص  هداعم و  هالـص  تایاور  زا  هکنآ  امک  تسین  بوجو  يارب  یلاجم  دـش و  طـقاس 
اما دناسر و  یمن  رتشیب  یبابحتـسا  کی  اه  نیا  مامت  ننـست  لها  تعامج  اب  هالـص  نینچمه  ار و  تایآ  هالـص  دنک  هداعا  تسه  یقاب 

تیاور نیا  رـسفم  دنک  تین  بجاو  هضیرف و  ار  هداعم  زامن  نآ  ینعی  هضیرف  اهلعجی.تسا  هدش  دراو  هک  هداعم  هالـص  تایاور  ضعب 
ای دـهد  رارق  دوخ  ياضق  ار  هضیرف  نآ  دـناوخب و  زامن  تاف  امل  اهلعجا  لص و  دـیامرف  یم  ماما  هک  تسا  رامع  نبا  قاحـسا  هحیحص 
اما تسا و  بحتـسم  اتاذ  هک  یئاهزامن  نآ  لباقم  هدوب  هضیرف  بجاو و  اتاذ  هک  دـهد  رارق  رـصع  ای  رهظ  ینعی  هضیرف  اهلعجی  يانعم 

: امهبحا راتخا  هّللا  نا  تیاور 

نکمم دنک و  یم  تلالد  میدرک  رکذ  هک  یبابحتسا  نامه  زاب  دشاب  حیحـص  مه  وا  دنـس  ضرفرب  تسا و  دنـسلا  هفیعـض  تیاور  نیا 
تـسا هدروآ  دـبع  هک  ار  یبجاو  هب  روماـم  تسا و  لوبق  طئارـش  ماـقم  رد  اـمهبحا  راـتخا  تیاور  نیا  هک  میهدـب  رگید  باوج  تسا 

زا یکی  یلاعت  يادخ  تسا و  تحص  طئارش  ریغ  لوبق  طئارـش  هکنیا  رب  انب  تسا  فیلکت  طقـسم  ول  دشاب و  هدشن  لوبق  تسا  نکمم 
.مهفاف تسا  هدومن  رایتخا  بحتسم  ای  بجاو  زا  تسا  هدش  لوبق  هک  یئاهزامن 
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رمالاب هب  رومأملاب  نایتالا  نع  يزجی  له  يرارطـضالا  رمالاب  هب  رومأملاب  ناـیتالا  نا  یف  لوـالا  ماـقملا  ناـماقم  هیف  یناـثلا و  عضوملا 
.يزجی وا ال  ءاضق  هجراخ  یف  هداعا و  تقولا  یف  رارطضالا  عفر  دعب  ایناث  یعقاولا 

اهنم لک  هیضق  وه  ام  نایب  ءاحنالا و  نم  يرارطضالا  رمالا  هیلع  عقی  نا  نکمی  ام  نایب  یف  هرات  هیف  ملکتلا  یعدتسی  هیف  مالکلا  قیقحت 
فیلکتلاک رارطـضالا  لاح  یف  يرارطـضالا  فیلکتلا  نوکی  نا  نکمی  هنا  ملعاف  هیلع  عقو  ام  نییعت  یف  يرخا  همدع و  ءازجالا و  نم 

هنم یقبی  لب  کلذـک  هب  ایفاو  نوکی  نا ال  نکمی  ضرغلا  مهملا و  وه  امیف  ایفاک  هحلـصملا و  مامتب  ایفاو  رایتخالا  لاح  یف  يرایتخالا 
.بحتسی رادقمب  نوکی  وا  هکرادت  بجی  رادقمب  ناک  نکما  ام  نکمی و  وا ال  هئافیتسا  نکما  ءیش 

توبث ماقم  رد  دنراد  تروص  راهچ  هیعقاو  اب  هیرارطضا  رماوا 

******

: حرش * 

: خلا لوالا  ماقملا  ناماقم  هیف  یناثلا و  عضوملا  : هلوق

: تسا ماقم  ود  نآ  رد  هک  لوا  مسق  زا  مود  عضوم 

عفر زا  دعب  یعقاو  رماب  هب  رومأم  نایتا  زا  دشاب  یم  یفکم  يزجم و  ایآ  یعقاو  يرارطضا  رماب  هب  رومأم  نایتا  هک  تسنیا  رد  لوا  ماقم 
صخـش نیا  دیاب  یم  يرارطـضا  رماب  ءوضو  يارب  دومنن  ادـیپ  بآ  ناسنا  رگا  ینعی  تقو  جراخ  رد  ءاضق  تقو و  رد  هداعا  رارطـضا 

يزجم یفکم و  وا  ممیت  اب  زامن  نآ  ایآ  دومن  ادیپ  بآ  تقو  جراخ  رد  ای  دومن  ادیپ  بآ  زامن  زا  دعب  رگا  دـناوخب  زامن  دـنک و  ممیت 
.هن ای  ءوضو  اب  زامن  زا  دشاب  یم 

يرارطضا رما  نآ  اما  دشاب و  لصا  تاراما و  نیقی و  ریغ  زا  وا  دنتسم  هک  تسا  یئاج  رد  يرارطـضا  رما  نیا  هکنیا  رب  دنامن  یفخم  و 
ام ثحب  اجنیا  رد  یلو  دـیآ  یم  يرهاظ  رما  ثحب  رد  مود  ماقم  دوشب  فالخ  فشک  تسا و  لصا  ای  تاراـما  اـی  نیقی  وا  دنتـسم  هک 

نایب ام  الوا  هک  دنک  یم  ءاعدتسا  ثحب  نیا  رد  مالک  قیقحت  دشاب و  یم  تاراما  نیقی و  ریغ  نآ  دنتـسم  هک  تسا  يرارطـضا  رما  رد 
توبث ماقم  رد  ار  يرارطضا  رما  ماسقا  مینک 
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نکمی نکل ال  ایفاو و  نکی  مل  ول  اذـک  هداعا و  ءاضق و ال  كرادـتلل ال  الـصا  لاجم  یقبی  الف  يزجیف  هب  ایفاو  ناک  نا  هنا  یفخی  و ال 
هحلـصملا نم  رادقم  تیوفت  ضرغلا و  ضقن  نم  هیف  امل  هیف  تناک  هحلـصمل  الا  هروصلا  هذه  یف  رادبلا  هل  غوسی  داکی  هکرادـت و ال 

.مهفاف مهالا  نم  هیف  وه  ام  تاعارم  ول ال 

.ءاضقلاب ضرغلا  ءافیتسا  ناکمال  راظتنالا  طرشب  ول  هعیرشتل و  لاجم  الف  هیلع  لاقی  ال 

******

: حرش * 

هک ار  هچنآ  مینک  نایب  تابثا  ماقم  رد  دعب  مینک و  نایب  يزجم  مدـع  زا  تسا  يزجم  يرارطـضا  رما  ماسقا  نیا  زا  هک  ار  هچنآ  دـعب  و 
.يرارطضا رما  ماسقا  نیا  زا  میراد  نآرب  لیلد 

مامتب دـشاب  یفاو  يرارطـضا  رما  ینعی  دـشاب  هدوب  يرایتخا  فیلکت  ـالثم  يرارطـضا  فیلکت  تسا  نکمم  هک  یتسرد  هب  نادـب  سپ 
درادرب رد  مه  نآ  دراد  يرایتخا  رما  هک  ار  یحلاـصم  ماـمت  يرارطـضا  رما  ینعی  تسا  مهم  نآ  هک  هچنآ  زا  دـشاب  یفاـک  هحلـصم و 

موس ار  نآ  تحلـصم  دومن  كرادـت  دوش  یمن  يرایتخا و  رما  تحلـصم  زا  تسا  رتمک  نآ  تحلـصم  يرارطـضا  رما  نیا  هکنیا  مود 
.نآ تحلصم  كرادت  تسا  بجاو  يرایتخا و  زا  تسا  رتمک  يرارطضا  رما  تحلصم  هکنیا 

.نآ كرادت  تسا  بحتسم  يرایتخا و  زا  نآ  تحلصم  تسا  رتمک  يرارطضا  رما  هکنیا  مراهچ 

: خلا ایفاو  ناک  نا  هنا  یفخی  :و ال  هلوق

يرایتخا تحلصم  مامت  دشاب و  یفاو  ینعی  دشاب  هدش  رکذ  مسق  راهچ  زا  لوا  مسق  رب  رگا  يرارطضا  هب  رومأم  هکنیا  رب  دنامن  یفخم 
رگا اما  تساراد و  ار  يرایتخا  تحلـصم  مامت  نوچ  هداعا  هن  ءاضق و  هن  دنام  یمن  یقاب  نآ  كرادت  يارب  یلاجم  رگید  دشاب  اراد  ار 

دشاب و يرایتخا  تحلـصم  زا  رتمک  نآ  تحلـصم  دـشابن و  تحلـصم  مامتب  یفاو  ینعی  دـشاب  مود  مسق  وحن  رب  يرارطـضا  هب  رومأم 
.تسا يزجم  تسین  یفرح  مه  اجنیا  رد  ءادا  هن  ءاضق و  نآ  كرادت  دشابن  نکمم 
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نوک رادم  رودیف  یلوالا  هروصلا  یف  راظتنالا  باجیا  وا  رادـبلا  غیوست  اما  تقولا و  هحلـصمب  همحازملا  ول ال  کلذـک  اذـه  لاقی  هناف 
ضرغلاب ایفاو  هحلصم و  اذ  رایتخالا  ورط  نع  سایلا  عم  وا  راظتنالا  طرشب  وا  اقلطم  رارطضالا  درجمب  لمعلا 

******

: حرش * 

رد میئوگب  هکنیا  الا  دنک  عورش  تقو  لوا  ینعی  رادب  وا  يارب  تسین  زیاج  تسین  يرایتخا  تحلصم  مامتب  یفاو  هک  مود  مسق  نیا  رد 
نیا رگا  تسا  هّللا  ناوضر  تقو  لوا  رد  زامن  الثم  دـیامن  یم  ار  وا  تحلـصم  صقان  ناربج  هک  دـشاب  یم  یتحلـصم  کـی  تقو  لوا 
تقو لوا  هک  نوـچ  دـنک  عورـش  تقو  لوا  رد  دوـبن  نکمم  دوـبن  راـک  رد  رگا  دـیامن  یم  ار  مود  مسق  صقاـن  ناربـج  هک  تحلـصم 

هک دـشاب  نیا  وا  دارم  تسا  نکمم  ینعی  مهفاف  وا  كرادـت  تسین  نکمم  هک  تسنیا  ضرف  هک  هب  رومأـم  زا  تسا  یتحلـصم  تیوفت 
تسا رتمک  وا  تحلصم  هک  مود  مسق  رد  هکنیا  رب  دوشن  لاکشا  دنک  یمن  ار  زامن  لصا  تحلصم  ناربج  تقو  لوا  تلیضف  تحلصم 
نکمم نوچ  دشاب  مه  راظتنا  طرشب  ول  دنک و  عیرشت  دیابن  عراش  سپ  تقو  رد  وا  كرادت  تسین  مه  نکمم  يرایتخا و  تحلصم  زا 

.دشابن وا  رب  يرما  تقو  رد  الصا  دشاب و  ءاضق  رد  ضرغ  ءافیتسا  تسا 

: خلا لاقی  هناف  : هلوق

امـش بلطم  دوبن  یتـقو  تحلـصم  تیـصوصخ  دوبن و  تقو  رد  هب  رومأـم  ماـجنا  تحلـصم  رگا  هکنوـچ  تسین  حیحـص  لاکـشا  نیا 
هب رومأم  نیا  دوش  هداد  ماجنا  تقو  رد  امتح  دیاب  زاب  دشاب  هتشادن  ار  يرایتخا  تحلصم  مامت  هچرگا  هدومرف  عراش  یلو  دوب  حیحص 
یم یتقو  تحلـصم  يارب  مامت  اه  نیا  لاثما  درادن و  تردق  هک  نتـسشن  لاح  رد  ای  ممیت  اب  ای  دـیقت  اب  زامن  ریظن  هیرارطـضا  رما  وا  و 

.دروآ یم  ار  رما  تقو  زا  دعب  سدقم  عراش  الا  دشاب و 

ار هب  رومأم  ماجنا  تقو  رخآ  ات  دـشکب  راظتنا  تسا  بجاو  میئوگب  هکنیا  ای  تقو  لوا  رد  ندرک  عورـش  ینعی  رادـب  ندوب  زیاج  اـما  و 
مامتب یفاو  میتفگ  هک  لوا  مسق  رد 
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الف هکرادت  بجی  امم  یقابلا  ناک  ناف  تقولا  جراخ  ءاضقلاب  ول  اقلطم و  وا  تقولا  یف  یقابلا  كرادت  نکما  دـق  ایفاو و  نکی  مل  نا  و 
.يزجیف الا  ءاضقلا و  وا  هداعالا  باجیا  نم  دب  الف  يزجی 

اذـه یف  يرارطـضالا  لمعلا  نیلمعب  نایتالا  رادـبلا و  نیب  یلوالا  هروصلا  یف  ریختی  رمـالا  هیاـغ  نیتروصلا  یف  رادـبلا  نع  عناـم  ـال  و 
لمعلا لاحلا و 

******

: حرش * 

اقلطم تسا  رارطـضا  درجمب  وا  لمع  ایآ  تسا  اراد  ار  تحلـصم  مامت  هک  لوا  مسق  نیا  مینیبب  هک  تسنیا  رادـم  ریاد  تسا  تحلـصم 
يرایتخا تلاح  زا  هک  دش  سویأم  هکنیا  ای  يرارطضا و  هب  رومأم  دراد  ار  تلصم  مامت  دشاب  تقو  لوا  رد  ول  دش و  رطضم  رگا  ینعی 

ار تحلـصم  مامت  هک  يرارطـضا  هب  رومأم  ینعی  تسا  راظتنا  طرـشب  میئوگب  هکنیا  ای  دـهدب و  ماجنا  ار  هب  رومأم  دـناوت  یم  اجنیا  رد 
مامت دهدب و  ماجنا  ار  يرارطضا  هب  رومأم  دهدب  ماجنا  تسناوتن  ار  يرایتخا  رگا  تقو  رخآ  ات  دشکب  راظتنا  هک  تسا  یئاج  رد  دراد 

ار اه  نیا  زا  کی  مادـک  مینیبب  دـیآ و  یم  دـعب  هک  تسا  تابثا  لیلدـب  عجار  اه  نیا  زا  کیره  دراد  ربرد  مه  ار  يراـیتخا  تحلـصم 
.دنک یم  تابثا 

: خلا یقابلا  كرادت  نکما  دق  ایفاو و  نکی  مل  نا  :و  هلوق

یمک ناربـج  كرادـت و  دـشاب  نکمم  دـشابن و  يراـیتخا  تحلـصم  ماـمتب  یفاو  ینعی  دـشاب  موس  مسق  زا  يرارطـضا  هب  رومأـم  رگا 
تحلـصم مامتب  یفاو  هک  مسق  نیا  دعب  تقو  جراخ  رد  هچ  دـشاب و  تقو  رد  هچ  ینعی  اقلطم  ای  دـشاب  ءادا  هک  تقو  رد  وا  تحلـصم 

رگا هکنوچ  میدومن  عورـش  رادب و  تقو  لوا  رد  رگا  تسین  يزجم  نآ  كرادت  دشاب  بجاو  رگا  نآ  كرادـت  دراد  ناکما  تسین و 
ابوجو و مینک  ءاضق  تقو  جراخ  رد  ای  مینک  هداعا  تقو  رخآ  رد  هک  میدبال  تروص  ود  ره  رد  میرواین  ای  میروایب  اجب  تقو  لوا  رد 

.دشاب یم  مه  يزجم  تقو و  لوا  رد  مینک  عورش  رادب و  هک  درادن  یعنام  دشاب  بحتسم  وا  كرادت  ینعی  دشاب  مراهچ  مسق  زا  رگا 

درادن یعنام  تقو  لوا  رد  رادب  مراهچ  موس و  مسق  هروص  ود  ره  رد  نیاربانب  ینعی  خلا  رادبلا  نع  عنام  هلوق و ال 
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بحتـسی رادبلا و  هیلع  نیعتی  هیناثلا  هروصلا  یف  راتخملا و  فیلکت  وه  ام  نایتاب  راصتقالا  راظتنالا و  وا  رارطـضالا  عفر  دعب  يرایتخالا 
.ءاحنالا نم  يرارطضالا  هیلع  عقی  نا  نکمی  امیف  هلک  اذه  رایتخالا  ورط  دعب  هتداعا 

******

: حرش * 

لمع تقو  لوا  رد  دینک  عورـش  رادـب و  هک  امـش  دـیتسه  ریخم  وا  كرادـت  تسا  بجاو  هک  لوا  هروص  رد  هک  تسا  نیا  رما  تیاهن 
لمع هک  دیـشاب  یم  زاجم  هکنیا  لوا  دـیروآ  یم  اـجب  لـمع  ود  مسق  نیا  رد  امـش  دـینک و  هداـعا  مه  تقو  رخآ  رد  ار و  يرارطـضا 
مسق نیمه  رد  هکنیا  ای  دیروایب و  اجب  رارطضا  عفر  زا  دعب  ار  يرایتخا  لمع  امتح  دیاب  دعب  تقو و  لوا  رد  دیروایب  اجب  ار  يرارطضا 

يرایتخا فیلکت  ندروآ  هب  دینک  ءافتکا  دیـشکب و  راظتنا  دیرواین و  اجب  رگید  تقو  لوا  رد  ار  وا  كرادـت  رد  دـیدبال  امـش  هک  لوا 
تقو و لوا  رد  دیئامن  عورـش  رادـب و  هک  امـش  يارب  تسا  زیاج  دـیئامن  كرادـت  تسا  بحتـسم  هک  مود  هروص  رد  تقو و  رخآ  رد 

.دینک هداعا  يرایتخا  تلاح  ندش  ادیپ  رارطضا و  عفر  دعب  هک  امش  يارب  تسا  بحتسم 

يرایتخا يرارطضا و  رییخت  رد  فنصم  رب  لاکشا 

تـسا بجاو  هک  یئاج  نآ  بحتـسم  نودب  نآ  كرادت  تسا  بجاو  هک  یمـسق  نآ  رد  دش  هدافتـسا  فنـصم  لوق  زا  دـنامن  یفخم 
تقو لوا  رگا  یلو  دروایب  ار  يرایتخا  هب  رومام  تقو  رخآ  ای  دروایب و  اجب  ار  يرارطـضا  هب  روماـم  تقو  لوا  نیب  تسا  ریخم  فلکم 

ناشیا هک  یئانعم  نیا  دروایب  ار  يرایتخا  لـمع  تقو  رخآ  رد  دـیاب  اـمتح  تسین و  زیاـج  وا  هب  ءاـفتکا  دروآ  ار  يرارطـضا  هب  روماـم 
هک تسا  تباث  شدوخ  ياج  رد  هک  تسا  یطابترا  ریغ  رثکا  لقا و  نیب  رییختب  نآ  تشگرب  هکنآ  تهجب  تسین  حیحـص  دـنا  هدومرف 

.نینیابتمب ددرگرب  هکنآ  رگم  تسا  يرایتخا  زا  رتمک  وا  تحلصم  اضرف و  تسا  صقان  يرارطضا  لمع  نوچ  تسا  لاحم 

زا رگید  یقاب  دروآ  ار  اه  نآ  زا  یکی  ناسنا  رگا  هک  تارافک  لاصخ  ریظن  میراد  هک  رگید  ياهاج  رد  رییخت  يانعم  اه  نیا  رب  هوالع 
طقاس روس  یقاب  دروآ  ار  هانلزنا  انا  هروس  الثم  رگا  تسا  بجاو  دـمح  زا  دـعب  رد  هک  هروس  کی  ریظن  نینچمه  دوش و  یم  طـقاس  وا 

تسا
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کیفکی نیروهطلا و  دحا  بارتلا  (ع) هلوق ًابِّیَط و  ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدِجَت  ْمَلَف  یلاعت  هلوق  لثم  هلیلد  قالطا  رهاظف  هیلع  عقو  ام  اما  و 
.صوصخلاب لیلد  هلالد  نم  ایناث  هب  نایتالا  باجیا  یف  دب  ءاضقلا و ال  وا  هداعالا  بوجو  مدع  ءازجالا و  وه  نینس  رشع 

اذـک فیلکتلا و  لصا  یف  اکـش  هنوکل  هداعالا  باجیا  نم  هءاربلا  یـضتقی  وه  لصالاف و  الا  ناک و  ول  قالطالا  وه  عبتملاف  هلمجلاب  و 
.یلوا قیرطب  ءاضقلا  باجیا  نع 

******
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يرواین هچ  تقو و  لوا  رد  يروایب  ار  يرارطـضا  لمع  هچ  هک  تسا  نآ  ضرف  نوچ  تسین  روط  نیا  هیف  نحن  اـم  یلو  اـهنآ  بوجو 
هیافک بحاص  دارم  هکنآ  رگم  دـناسر  یمن  ار  رگید  دارفا  طوقـس  هک  تسا  یبجاو  هچ  نیا  دوش و  هدروآ  يرایتخا  لمع  دـیاب  امتح 
تسا يرایتخا  لمع  بابحتسا  دوب  بحتـسم  نآ  كرد  هک  شرگید  مسق  رد  هکنآ  امک  يرارطـضا  لمعب  دشاب  تقو  لوا  بابحتـسا 

.دشاب هدروآ  اجب  ار  يرارطضا  لمع  تقو  لوا  رگا  تقو  رخآ  رد 

فالخ فشک  اب  تسا  یعقاو  فیلکت  طوقس  بجوم  هیبارطضا  رماوا 

تایآ و تابثا  ماقم  رد  اما  دوب و  توبث  ماقم  رد  میدومن  رکذ  هک  یمـسق  راهچ  میتفگ و  هک  بلاطم  نیا  خـلا  هیلع  عقو  ام  اـما  :و  هلوق
ءاسن ةروس  رد  هیآ  لصا  هتبلا  تسا و  ًابِّیَط  ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  ًءاـم  اوُدِـجَت  ْمَلَف  هیآ  لوا  مینک  یم  رکذ  تباـب  نیا  رد  میراد  هک  یتاـیاور 

یم هیآ  تسا و  یظفل  قالطا  تایآ  نیا  رد  هک  ًابِّیَط  ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  ًءاـم  اوُدِـجَت  ْمَلَف  تسا  وحن  نیاـب  هیآ 6- هدـئام  ةروس  هیآ 43 و 
نک اضق  تقو و  رد  نک  هداعا  يدومن  ادیپ  بآ  ادـعب  رگا  هتفگن  هدومن و  قلطم  ار  مکح  نک و  ممیت  يدرکن  ادـیپ  بآ  رگا  دـیامرف 

قلطم مه  اجنیا  نینـس  رـشع  کیفکی  نیروهطلا و  دـحا  بارتلا  تیاور  نینچمه  هدومنن و  اه  نیا  زا  یکی  هب  دـیقم  تقو و  جراخ  رد 
.تسین بجاو  ءاضق  ای  تسین  بجاو  هداعا  تسا و  يزجم  لوا  لمع  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  تایآ و  روهظ  تسا و 
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هنکل ضرغلاـب  یتا  نا  هببـس و  ققحتل  هیلع  اـبجاو  ءاـضقنا  ناـک  هضیرف  وه  نکی  مل  ول  عقاولا و  توف  هببـس  نا  یلع  هلیلد  لد  وـل  معن 
.ضرفلا درجم 

تسا یعقاو  فیلکت  طوقس  بجوم  تئارب  یماقم و  یظفل و  قالطا 

******
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تـسین بجاو  نایتا  سپ  میرادـن  هک  صوصخب  لیلد  صوصخلاب و  لیلدـب  میراد  جایتحا  ایناث  نایتا  ندوب  بجاو  يارب  نیاربانب  سپ 
قالطا هچ  دـشاب و  یظفل  قالطا  هچ  تسا  دراوم  نیا  رد  قالطا  میـشاب  وا  عبات  ام  هک  هچنآ  هکنآ  لصاح  ءاضق و  هچ  دـشاب  ائادا  هچ 

مه لصا  هک  میدومن  یم  لصاب  عوجر  میتشادـن  قالطا  رگا  تسین و  بجاو  ایناث  نایتا  دـیوگ  یم  تیاور  تایآ و  قالطا  هک  یماقم 
میتشاد هک  فیلکت  نقیتم  ردـق  میراد و  فیلکت  لصا  رد  کـش  اـجنیا  رد  اـم  هک  نوچ  ار  هداـعا  باـجیا  زا  تئارب  دـنک  یم  ءاـضتقا 
دشابن بجاو  هک  هداعا  اجنیا و  رد  ایناث  ار  فیلکت  دنک  یم  طقاس  تئارب  میراد و  فیلکت  رد  کش  العف  میدروآ و  دوب و  يرارطـضا 

.تسین بجاو  یلوا  قیرطب  مه  ءاضق 

: معن هلوق 

دـشاب ءوضو  اب  زامن  هک  ار  عقاو  امـش  هکنیا  تسا و  عقاو  توف  ءاضق  بوجو  ببـس  تفگ  یم  هک  صوصخلاب  میتشاد  یلیلد  رگا  هلب 
فیلکت هچرگا  تسا  هدـش  ققحم  ءاضق  ببـس  نوچ  دوب  بجاو  ءاضق  درکن  ادـیپ  یلعف  بوجو  تقو  رد  هچرگا  امـش  زا  هدـش  توف 

لیلد ام  نوچ  تسا  ضرف  درجم  فرح  نیا  نکل  هدـش  لـصاح  ضرغ  هداد و  ماـجنا  دوب  یم  ممیت  اـب  زاـمن  هک  ار  يرارطـضا  ناـمز 
.ءاضق تسین  بجاو  ایناث  نایتا  نیاربانب  سپ  نایتا  بوجو  يارب  میرادن  صوصخلاب 

هدافتـسا رابخا  زا  هیلاقم  ای  هیلاح  نئارق  تسا  نکمم  نوچ  دوشب  ثحب  هقف  رد  هک  دوب  نیا  نآ  قح  ممیت  اب  هالـص  ثحب  دنامن  یفخم 
ءازجا و هلدا  اب  اهنآ  لاثما  )و  نیروهطلا دحا  بارتلا  ) فیرش ربخ  دش و  رکذ  هک  هفیرش  هیآ  لثم  رارطـضا  هلدا  لاح  لک  یلع  دوشب و 

یم ار  اهنآ  الوم  تسا و  هب  رومأم  تالاح  مامت  رد  هک  تسنآ  طئارـش  ءازجا و  قالطا  يانعم  دـنراد و  قالطا  ود  ره  ای  هیعقاو  طئارش 
هلدا لاکشا  الب  لاح  ود  نیا  رد  دشابن  قلطم  طئارش  ءازجا و  هلدا  دشاب و  هتشاد  قالطا  هیرارطضا  هلدا  رگا  نینچمه  دهاوخ و 
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هب رومأـم  تسا  يزجم  لاکـشا  ـالب  دروـم  ود  نیا  رد  تساـهنآ و  نّیبـم  هیعقاو و  طئارـش  ءازجا و  هلدا  رب  دراد  تموـکح  هیرارطـضا 
.یعقاو هب  رومأم  زا  يرارطضا 

لاکشا الب  دشاب  لمجم  هیرارطضا  رماوا  هلدا  دشاب و  هتشاد  قالطا  طئارش  ءازجا و  هلدا  ای  دنشاب  هتشادن  یقالطا  مادک  چیه  رگا  اما  و 
.میروایب تقو  رد  ار  یعقاو  دیاب  ام  تسین و  يزجم  دراوم  نیا  رد 

هیبارطضا رماواب  یعقاو  فیلکت  طوقس  در  فنصم  لوق  در 

عقاو زا  يزجم  يرارطـضا  هب  رومأم  تسا و  طقـسم  یعقاو  هب  رومأم  هک  دـناسر  یم  هیرارطـضا  هلدا  قالطا  دومرف  فنـصم  هکنآ  اـما 
نوـچ هیعقاو  رماوا  رب  ءازجا  رب  اـهنآ  هب  مینک  کـسمت  هک  میرادـن  هیرارطـضا  رماوا  زا  یقـالطا  اـم  تسین و  تسرد  بلطم  نیا  تسا 

شطئارـش ءازجا و  ماـمت  اـب  ار  یعقاو  هب  رومأـم  دـناوت  یم  دـشاب و  یم  هیئاـم  تراـهط  زا  نکمتم  تقو  رد  فـلکم  هک  تسنآ  ضرف 
دنتسین دارفا  ام  هب  رومأم  هکنآ  تهجب  تسا  هیعقاو  رماوا  زا  يزجم  هیرارطضا  رماوا  میئوگب  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دروایب و 

دارفا ضعب  رگا  برغم و  ات  رهظ  لوا  زا  الثم  ینعی  نیدح  نیب  تسا  هالص  تعیبط  سفن  هکلب.رما  قلعتم  ثحب  رد  دیآ  یم  هکنآ  امک 
هب رومأم  میروایب  تسه  اراد  ار  طئارش  ءازجا و  مامت  هک  رگید  دارفا  نمـض  رد  میناوت  یم  ار  تعیبط  میروایب و  اجب  میتسین  نکمتم  ار 

ار هب  رومأم  هیعقاو  طئارـش  ءازجا و  مامت  اب  ناسنا  يارب  زا  دـشن  نکمم  رگا  هیـضرع  دارفا  ضعب  هکنآ  امک  تسا  هدـشن  طـقاس  یعقاو 
.مینز یم  یفرع  لثم  بلطم  ندش  حضاو  يارب  ام  هیلوط و  دارفا  رد  نینچمه  دنک  یمن  رارطضا  قدص  اجنیا  رد  میهدب  ماجنا 

زا يدشن  نکمتم  رگا  تفگ  درخب و  بش  ینامهم  يارب  هناودنه  يردـق  برغم  ای  رهظ  لوا  زا  هک  دوخ  دـبعب  درک  رما  الوم  رگا  الثم 
دیرخ رایخ  تفر  دوش و  یمن  ادیپ  هناودنه  هک  درک  ادیپ  نیقی  رهظ  لوا  زا  دبع  نیا  رگا  الثم و  نک  يرادیرخ  رایخ  يردـق  هناودـنه 

هناودنه دبع  رگا  بش  تسا  نکمم  ایآ  درادن  یقرف  تقو  لوپ و  تهج  زا  مه  يرگید  تهج  چیه  دش و  ادـیپ  هناودـنه  تقو  رخآ  و 
تمذم ار  صخش  نیا  ءالقع  فرع و  لاکشا  الب  ندیرخ  هناودنه  زا  مدشن  نکمتم  نم  هک  دیوگب  دبع  دهدب و  ار  الوم  باوج  درخن 
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رادب زاوج  مییوگ  یم  هک  تسا  اجنیا  زا  يدوبن و  نکمتم  تقو  لوا  رد  هکنیا  ول  ار و  هناودنه  يدیرخن  تقو  رخآ  ارچ  هک  دننک  یم 
دراوم مامت  رد  هکنیا  امک  درادـن  یعنام  اطایتحا  هتبلا  دـناوخب  زاـمن  تقو  لوا  دـشاب  هتـساوخ  مه  رگا  میرادـن و  هیرارطـضا  رماوا  رد 
هدروآ تقو  لوا  هک  يرارطـضا  رما  نآ  تسا و  هدـشن  طقاس  هیعقاو  رماوا  درک  ادـیپ  بآ  تقو  رخآ  رگا  تسا و  روط  نیمه  طایتحا 

زا یـضعب  اـما  تسا و  هدوبن  یعقاو  هب  رومأـم  تسا و  هدوب  یلاـیخ  رما  نآ  دـنک  یمن  ادـیپ  بآ  تقو  رخآ  هک  تشاد  نیقی  ول  دوـب و 
نیاربانب تسین و  بجاو  فلکم  يارب  زامن  شـش  زور  هنابـش  کـی  رد  هک  میراد  ترورـض  عاـمجا و  هک  دـنا  هدومرف  هک  ( هر ) مـالعا

طقف دشاب  ترورض  عامجا و  رگا  الوا  ار  بلطم  نیا  یعقاو  هب  رومأم  زا  تسا  هدروآ  تقو  لوا  هک  يرارطـضا  هب  رومأم  تسا  يزجم 
مایق و رب  نتـشادن  تردـق  ریظن  تسا  هیرارطـضا  طئارـش  ءازجا و  قلطم  تسا  ماـع  تسا و  یلوصا  ثحب  اـم  ثحب  تسا و  هالـص  رد 

اجنآ میراد  رادـب  زاوج  لیلد  ام  اجکره  هکنآ  لصاح  دـشاب و  یم  اهنآ  لاثما  هیقت و  ای  هریغ و  هروس و  دـمح و  نتفرگ  دای  اـی  عوکر 
زا دشاب و  یم  رادب  زاوج  هیقت  رد  هکنآ  امک  دـشاب  یم  یعقاو  هب  رومأم  زا  يزجم  يرارطـضا  هب  رومأم  انیقی  میوش و  یم  ءازجاب  لئاق 

دورب لوا  زا  دشاب  نکمتم  ول  دشاب و  یم  یعقاو  هب  رومأم  زا  يزجم  هیقت  تهج  زا  هیرارطـضا  هب  رومأم  هک  دـنلئاق  روهـشم  تهج  نیا 
هب رومأم  زا  يرارطـضا  هب  رومأم  میئوگب  دـیاب  ارهق  میرادـن  رادـب  زاوج  رب  لیلد  ام  رگا  دـشابن و  هیقت  هک  دـناوخب  یئاـج  رد  ار  زاـمن 

لئاق يرگید  ضعب  هورع و  بحاص  دیس  نینچمه  هیافک و  بحاص  موحرم  ، تقو لوا  ممیت  اب  هالص  باب  رد  هلب  تسین  يزجم  یعقاو 
بآ تقو  رخآ  ول  دنناد و  یم  عقاو  زا  يزجم  ار  يرارطـضا  هب  رومأم  درکن  ادیپ  بآ  صخـش  رگا  تقو  لوا  دنا و  هدـش  رادـب  زاوجب 
یمن رارطـضا  قدص  دراوم  نیا  رد  هک  تشذگ  البق  یلو  دروایب  اجب  طئارـش  ءازجا و  مامت  اب  ار  یعقاو  هب  رومأم  دناوتب  دـنکب و  ادـیپ 

میروایب اجب  ار  یعقاو  هب  رومأم  دیاب  دنک و 

یعقاو هب  رومأم  دناوتب  فلکم  تقو  رخآ  هک  دوب  یئاجنآ  رد  ام  مالک  اجنیا  ات 
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نوچ زامن  ءاضقب  تبـسن  اما  تسین  يزجم  یعقاو  هب  رومأم  زا  يرارطـضا  هب  رومأم  میتفگ  هک  درواـیب  شطئارـش  ءازجا و  ماـمت  اـب  ار 
ءازجا و ماـمت  اـب  ار  یعقاو  هب  رومأـم  ندروآ  زا  دوـبن  نکمتم  دوـب و  لـصاح  وا  يارب  رارطـضا  تقو  ماـمت  رد  هک  دـش  نآ  اـم  ضرف 
هن ای  تسا  مزال  فلکم  يارب  ءاضق  نیا  زا  دعب  ایآ  دوب  هدروآ  ار  يرارطضا  هب  رومأم  هک  تسنآ  مالک  ضورفم  تقو و  رد  شطئارش 

ءاـضق رگا  نوچ  تسین  بجاو  ءاـضق  هک  دـناسر  یم  هیرارطـضا  هلدا  یماـقم  قـالطا  وا و  يارب  ءاـضق  تسین  بجاو  هک  تسنآ  قح 
بجاو هیئام  تراهط  اب  زامن  ءاضق  تقو  زا  دعب  هدومرفن  هدرواین و  دیق  نوچ  دـشاب  هدومن  دـیقم  ار  هیرارطـضا  رماوا  دـیاب  دوب  بجاو 
دـشاب هضیرف  توف  ءاضق  عوضوم  هکنآ  ءاوس  تسا  دیدج  رمأب  ءاضق  بوجو  نوچ  تسین  بجاو  ءاضق  هک  میمهف  یم  اجنیا  زا  تسا 

یم ار  ءاضق  بوجو  یفن  تئارب  هلدا  دشابن  مه  قالطا  رگا  دنک و  یم  ءاضق  بوجو  یفن  یماقم  قالطا  لاح  ود  ره  رد  عقاو  توف  ای 
.اضیا دنک 

فلکم يارب  ءاضق  داد  ماجنا  تشاد  نآب  رارطـضا  تقو  مامت  رد  هک  يرارطـضا  هب  رومأم  هکنآ  زا  دعب  هک  دش  نآ  مدقت  ام  لصاح  و 
.تسین بجاو 

هک دناسر  یم  اهنآ  قالطا  دـنیوگب  دـنیامنب و  هماع  هیرارطـضا  هلدا  قالطاب  کسمت  ضعب  تقو  رد  رادـب  زاوج  يارب  تسا  نکمم  و 
هّللا همرح  ءیـش  نم  ام  مالّـسلا  هیلع  هلوق  ریظن  دوشب  فالخ  فشک  تقو  رخآ  رد  ول  تسا و  هیعقاو  رماوا  زا  يزجم  هیرارطـضا  رماوا 

.روسیم هدعاق  نینچمه  اهنآ و  لاثما  نایسنلا و  هارکالا و  رارطضالا و  عفر  ثیدح  هرورضلا و  دنع  هلحا  دق  الا و  یلاعت 

اب یعقاو  هب  رومأم  ندروآ  زا  دـشاب  نکمتم  تقو  رخآ  رد  فلکم  هک  يدراوم  رد  هک  ممیت  هلدا  رد  تشذـگ  هکنآ  اه  نیا  زا  باوج 
هب رومأم  تسا  نکمتم  هک  تسنآ  ضرف  نوچ  دنک  یمن  اه  نیا  لاثما  روسعم و  هرورض و  رارطضا و  قدص  نآ  طئارش  ءازجا و  مامت 

امک تسا  قداص  دراوم  نیا  رد  هرورض  رارطضا و  قدص  هنوگچ  دروایب  ار  یعقاو 
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عوضوم وه  ام  حـیقنت  یف  يرجی  هنم  ناـک  اـم  نا  قیقحتلا  همدـع و  يرهاـظلا و  رمـالاب  هب  رومأـملاب  ناـیتالا  ءازجا  یف  یناـثلا  ماـقملا 
يوق و هجو  یف  امهباحـصتسا  لب و  هیلحلا  وا  هراهطلا  هدعاقک  هرطـش  وا  هطرـش  وه  ام  ققحت  ناسلب  ناک  هقلعتم و  قیقحت  فیلکتلا و 

هنا طرـشلا و  هرئادـل  انیبم  طارتشالا و  لیلد  یلع  امکاح  نوکی  هلیلد  ناف  يزجی  هیلحلا  وا  هراهطلاب  طرتشا  اـملک  یلا  هبـسنلاب  اـهوحن 
نوکی هیلا  هبـسنلاب  لب  هطرـشل  لمعلا  نادـقف  فاشکنال  ابجوم  نوکی  هیف ال  فالخلا  فاشکناف  هیرهاظلا  هیعقاولا و  هراـهطلا  نم  معا 

: لهجلا عافترا  نیح  نم  هعافترا  لیبق  نم 

******
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ناسنا رگا  الثم  ینعی  دـنیامن  یم  ار  فیلکت  عفر  نایـسن  رارطـضا و  هلدا  هکنیا  رب  هوالع  ممیت  باب  رد  تشذـگ  نآ  یفرع  لثم  هکنآ 
یمن فیلکت  تابثا  یلو  دراد  یمرب  ار  فیلکت  هرورـض  رارطـضا و  هلدا  درادن  نآرب  تردق  دریگب و  ءوضو  بآ  هب  هک  دـشن  نکمتم 
هالـص رد  ار  نآ  ریظن  هک  دوشب  تباث  جراخ  لیلدب  دیاب  هصقان  طئارـش  ءازجا و  هدـنام  یقاب  تابثا  هصقان و  طئارـش  ءازجا و  رد  دـنک 

.دوشب تباث  هصاخ  هلدا  اب  دیاب  ار  زامن  ریغ  زامن و  دوش  یمن  كرت  یلاح  چیه  رد  هک  میراد 

دوش ضیرم  ای  دنکن و  ادیپ  بآ  الثم  دوشب  رطضم  یلوا  عبطب  ناسنا  هک  دراد  يدراوم  نآ  رد  روهظ  هیرارطضا  هلدا  هک  دنامن  یفخم 
زامن دوش و  ضیرم  هک  دـنک  يراک  ای  دزیرب  الثم  دراد  هک  ار  یبآ  المع  دومن و  زجاع  ار  شدوخ  رگا  اما  دـناوخب و  هتـسشن  ار  زاـمن 
یمن اهنآ  لماش  دراد و  میدرک  رکذ  هک  تسا  یئاهلاثم  نیا  لثم  زا  فارصنا  هیرارطـضا  هلدا  تاقالطا  اه  نیا  لاثما  دناوخب و  هتـسشن 

ول دروایب و  اجب  تقو  رد  دـیاب  يرارطـضا  لمع  هتبلا  دوش  یمن  طقاس  دـشاب  هک  یلاح  رهب  زاـمن  نوچ  هالـص  صوصخ  رد  یلو  دوش 
هچرگا درادـن  یعنام  دـیامنب  يا  هیقت  لامعا  رب  دراو  المع  ار  شدوخ  فلکم  هک  دـناسر  یم  هیقت  هلدا  هکنآ  اـمک  دـشاب  هدرک  هاـنگ 

.دوشن دراو  هک  تسنآ  رتهب 

هب رومأم  زا  دشاب  یم  يزجم  ایآ  يرهاظ  هب  رومأم  نایتا  هک  تسنیا  رد  مود  ماقم  خلا  یناثلا  ماقملا  : هلوق
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طوبرم رگا  دوش  یم  فالخ  فشک  هک  يرهاظ  هب  رومأـم  نآ  هک  تسنآ  بلطم  نیا  رد  قیقحت  هن  اـی  فـالخ  فشک  زا  دـعب  یعقاو 
زا هک  تیلح  ای  تراهط  هدعاق  لثم  دیامن  یم  ار  نآ  قلعتم  قیقحت  اطرش و  ای  دشاب  اءزج  دشاب  یم  یعقاو  رما  فیلکت  عوضوم  حیقنتب 
زا رگا  هکنوچ  هراما  هن  دشاب  لوصا  زا  مه  باحـصتسا  هکنیا  رب  انب  تیلح  تراهط و  هدـعاق  نیا  باحـصتسا  هکلب  دنـشاب  یم  لوصا 
هب زواجت  هدعاق  هحصلا و  هلاصا  هدعاق  غارف و  هدعاق  لثم  تیلح  تراهط و  هدعاق  نیا  وحن  عفر  نآ و  ثحب  دیآ  یم  ادعب  دشاب  هراما 

دشاب اه  نیا  رد  فالخ  فشک  رگا  فیلکت  عوضوم  رد  هیعقاو  تیلح  ای  هیعقاو  تراهط  هب  تسا  طورـشم  هک  هچره  هکنیا  هب  تبـسن 
تراـهط و هدـعاق  لـثم  يرهاـظ  مکح  لـیلد  هک  تسنآ  ندوـب  يزجم  لـیلد  عـقاو و  زا  تـسا  يزجم  يرهاـظ  هـب  رومأـم  ناـیتا  نـیا 

معا دهد  یم  هعسوت  ار  یعقاو  طرش  یعقاو و  طرش  هرئاد  يارب  تسا  نیبم  یعقاو و  طارتشا  لیلد  رب  تسا  مکاح  هریغ  باحـصتسا و 
تـسا مکح  عافترا  لیبق  زا  هکلب  هدوب  ءزج  ای  طرـش  نودب  لمع  هک  ام  يارب  دوش  یمن  فشک  اجنیا  رد  يرهاظ  ای  یعقاو  تراهط  زا 
تـسا يرگید  عوضومب  عوضوم  لدـبت  دور و  یم  نیب  زا  مه  مکح  تفر  نیب  زا  لهج  هک  یمادام  مکح  ینعی  لهج  عاـفترا  نیح  زا 

.مامتا رصق و  ریظن 

اهنآ تموکح  تسا و  هیعقاو  زا  يزجم  هیرهاظ  رماوا  هلدا 

اه نیا  باحـصتسا  تیلح و  هدعاق  تراهط و  هدعاق  لثم  لوصا  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیافک  بحاص  تاملک  زا  هک  دنامن  یفخم 
الـصا نیاربانب  هیرهاظ و  تراهط  ای  تسا  هیعقاو  تراهط  ای  زامن  رد  تراـهط  طرـش  دـنراد و  هیعقاو  هلدا  هب  تموکح  هلدا  نیا  نوچ 
تراهط هدعاق  هب  ای  میدومن  ار  نآ  تراهط  باحـصتسا  هک  ار  یبآ  هک  ام  میدرک  ادیپ  نیقی  هکنآ  زا  دعب  نوچ  درادن  فالخ  فشک 

تـسا هدوب  سجن  بآ  نآ  هک  مینک  یم  ادیپ  ملع  هک  ادـعب  درادـن و  فالخ  فشک  فنـصم  لوق  رب  انب  میدومن  وا  تراهط  هب  مکح 
نانچمه دناوخب  مامت  دسرب و  نطوب  دعب  دـناوخب و  رـصق  زامن  دـشاب و  رفاسم  ناسنا  هکنآ  ریظن  رگید  عوضومب  تسا  عوضوم  لدـبت 

عوضوم لدبت  دروم  نیا  رد  هک 
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.تسا حیحص  تسا و  عوضوم  لدبت  فالخ  فشک  مه  هیف  نحن  ام  تسا  حیحص  ود  ره  تسا و 

الح اضقن و  تسین  یعقاو  زا  يزجم  يرهاظ  رما  لاثتما 

هدعاق هب  ای  تراهط  باحصتساب  ار  هراهطلا  كوکشم  بآ  نیمه  رگا  یـضقن  باوج  اما  الح و  اضقن و  تسین  حیحـص  بلطم  نیا  و 
الب تسا  هدوب  سجن  بآ  نیا  هک  میدومن  ادـیپ  نیقی  ءوضو  زا  دـعب  میتـفرگ و  ءوـضو  تسا و  رهاـط  نیا  هک  میدرک  مکح  تراـهط 

وا اب  ار  سابل  هیرهاظ  تراهط  مکحب  ار  بآ  نیمه  رگا  نینچمه  تسا و  هدوب  تراـهط  نودـب  اـم  زاـمن  تسا و  لـطاب  زاـمن  لاکـشا 
تراهط فنـصم  لوق  رب  انب  هکنآ  لاح  مینک و  یمن  تراـهط  هب  مکح  لاکـشا  ـالب  دراوم  نیا  رد  میدومن  ریهطت  ار  یندـب  اـی  میتسش 

.دشاب حیحص  لمع  دیاب  دوشن و  فالخ  فشک  دیاب  تسا و  هدوب  هیرهاظ 

نآ دـیز  تیکلم  باحـصتساب  هن و  ای  تسه  کلام  دـیز  ایآ  هک  میدرک  کش  ادـعب  ام  دراد و  ار  یکلم  دـیز  رگا  تالماعم  رد  اما  و 
حیحـص هلماعم  نیا  هک  مینکب  مکح  میناوت  یم  ایآ  الـصا  هدوبن  کلام  دـیز  هک  دـش  فشک  ادـعب  میدومن و  يرادـیرخ  وا  زا  ار  لام 

زا تاـبجاو  باوـبا  ماـمت  رد  تسا  ماـع  ثحب  لوـصا  رد  اـم  ثحب  تسا و  یفاـک  هینطاـب  هیرهاـظ و  تیکلم  زا  معا  تیکلم  تـسا و 
هدـش ءازجاب  لئاق  هیافک  بحاص  موحرم  هک  هالـص  باـب  رد  تراـهط  هک  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا  دـیآ و  یم  تـالماعم  تاداـبع و 

.دشاب حیحص  دراوم  مامت  رد  دیاب  الا  میراد و  یصاخ  لیلد  اجنآ  هک  دوش  یم  مولعم 

تموکح هکلب  تسین  یعقاو  تموکح  دـشاب  یم  هیرهاـظ  ماـکحا  رد  هک  یتـموکح  هک  تسنآ  هیاـفک  بحاـص  زا  یلح  باوـج  اـما 
هک مارکا  عوضوم  هک  ملاع  ملاعلا  دـلو  دـیامرفب  دـعب  ملاع و  لک  مرکا  دـنک  رما  الوم  هک  تسنآ  ریظن  هیعقاو  تموکح  تسا  هیرهاظ 
دنک قییضت  ار  مکح  عوضوم  رگا  ای  تسا  هداد  رارق  ءاملع  ءزج  مه  ار  ملاع  دلو  ار و  عوضوم  نآ  تسا  هداد  هعـسوت  دشاب  ملاع  لک 

.تسا هدومن  ار  یلوا  مکح  عوضوم  قییضت  اجنیا  رد  هک  تسین  ملاع  قساف  ملاع  دیامرفب  ملاع  لک  مرکا  لثم  نامه  ریظن 
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ماکحا داضت  نایب  یعقاو و  يرهاظ و  تسا  مسق  ود  موکحم  مکاح و 
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هیرهاـظ تموکح  اـما  دنتـسه و  هبترم  کـی  رد  موکحم  مکاـح و  تسا و  تباـث  مکح  تسا  هیعقاو  تموکح  هک  دراوم  نیا  رد  هتبلا 
دنراد هیعقاو  ماکحا  رب  تموکح  لوصا  هلدا  نیا  دراوم  نیا  رد  تشذگ  هکنآ  لاثما  باحـصتسا و  تراهط و  هدعاق  لثم  لوصا  ریظن 

ماکحا هسمخ  ماکحا  نیب  رد  هک  مییامن  یم  نایب  هدنیآ  رد  ام  دوشب و  مه  عقاو  ظفح  دـیاب  هک  ینعم  نیاب  تسا  يرهاظ  تموکح  اما 
روما زا  اـه  نیا  تمرح  هچ  دـشاب  بوـجو  هچ  مکح  لـعج  هک  ینعم  نیاـب  تسین  اـهنآ  نیب  يداـضت  چـیه  هیعقاو  ماـکحا  هیرهاـظ و 

دیئامنب وا  رد  رابتعا  دنچ  تسا  نکمم  ار  دحاو  ءیش  کی  دنشاب و  یم  هیرابتعا 

رب انب  تسا  دسافم  حـلاصم و  يور  هیعرـش  ماکحا  نوچ  ادـتبا  دـشاب  یم  ءاهتنا  ءادـتبا و  تهج  زا  تسه  ماکحا  نیب  هک  يداضت  یلب 
امک مهاب  دوش  یمن  عمج  هتبلا  دشاب  هتـشاد  هدسفم  مه  دشاب و  هتـشاد  همزلم  تحلـصم  مه  دحاو  ءیـش  کی  هیلدع و  ۀـقح  کلـسم 

ینعی دشاب  مارح  مه  دروایب و  دیاب  ینعی  دشاب  بجاو  مه  دحاو  ءیـش  نوچ  دیامنب  لاثتما  تسین  نکمم  فلکم  ینعی  اهتنا  رد  هکنآ 
.تسا لاحم  نیا  هتبلا  دنک  كرت  دیاب 

نآ دـشاب و  یم  هیرهاظ  ماکحا  نیا  دوخ  لعج  سفن  رد  تحلـصم  نآ  تشذـگ  هک  لوصا  ریظن  هیرهاظ  ماـکحا  رد  تحلـصم  اـما  و 
ار لوصا  نیا  سدـقم  عراش  رگا  هک  تسا  نیفلکم  لیهـست  تحلـصم  تحلـصم  نآ  تسین و  اهنآ  عوضوم  اهنآ  قلعتم  رد  تحلـصم 
رسع و تخس و  رایـسب  بلطم  نیا  لاکـشا  الب  مینک و  تباث  نیقی  هب  ار  یعوضوم  یمکح و  ره  دیاب  ارهق  دوب  هدومرفن  لعج  ام  يارب 

.هلهس هیمالسا  تعیرش  اب  دراد  هافانم  نیفلکم و  يارب  تسه  جرح 

.عقاو ظفح  اب  ام  يارب  هداد  رارق  تجح  ار  تاراما  لوصا و  سدقم  عراش  فیلکت  ندوب  ناسآ  نیفلکم و  تیهافر  يارب  تهج  نیا  زا 

فـشک زا  دـعب  میئامن و  یم  اهنآ  هب  لمع  دنتـسه و  تجح  لوصا  نیا  میراد  عقاو  رد  کـش  هک  یماداـم  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا  و 
دوش یم  فشک  ام  يارب  عقاو  هتبلا  اهنآ  زا  فالخ 
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هنا ناسلب  ناک  ثیح  هتیجح  لیلد  ناف  يزجی  الف  تارامالا  ناسل  وه  امک  اعقاو  طرـشلا  وه  ام  هنا  ناسلب  اهنم  ناک  ام  فـالخب  اذـه  و 
یف يوقالا  رهظالا  وه  ام  یلع  اذه  ادقاف  هطرـشل  ناک  لب  کلذک  نکی  مل  هنا  فشکنی  لهجلا  عافترابف  یعقاولا  هطرـش  وه  امل  دجاو 

: هیببسلا وحنب  تسیل  اهتیجح  نا  نم  تارامالا  قرطلا و 

******
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فـشک هک  تسا  یتقو  رد  تاراما  لوصاب و  دبعت  نوچ  درادن  ینعم  دبعت  دـش  فشک  عقاو  هکنآ  زا  دـعب  میهد و  ماجنا  ار  عقاو  دـیاب 
.دوشن انیقی  عقاو 

ملسم هک  دش  مولعم  زورما  كوکشم و  بآ  کی  رب  میدرک  يراج  ار  تراهط  ةدعاق  ای  تراهط  باحصتسا  لبق  زور  الثم  هکنآ  ریظن 
سپ دیآ  یم  هک  بیوصت  عاونا  ندوب  لطاب  اب  اصوصخ  هتـشذگب  دبعت  تسین  لوقعم  عقاو  فشک  زا  دـعب  تسا و  هدوب  سجن  زورید 
نامز رد  میوشب  لئاق  ام  رگا  یکولس  تحلصم  ای  هیلیهست  تحلصم  ضرفرب  دنهدب و  عقاو  رییغت  تسا  لاحم  لوصا  تاراما و  قرط و 

ام فالخ  فشک  زا  دـعب  دـشاب و  لوهجم  ام  يارب  عقاو  هک  دـندوب  تجح  یفرظ  رد  اه  نیا  نوچ  دـشاب  یقاب  عقاو  هب  لهج  هک  تسا 
عقاو زا  يزجم  هیرهاظ  لوصا  نیاب  لـمع  هک  دـش  مولعم  اـجنیا  زا  سپ  دوش  یم  هتـشادرب  اـه  نیا  تیجح  میـشاب و  یم  عقاوب  فلکم 

.دنتسه تجح  اه  نیا  تسا  هدشن  فالخ  فشک  هک  یمادام  هلب  فالخ  فشک  زا  دعب  تسین 

هیعرـش ماکحا  زا  یعوضوم  قلعتم  ای  یعوضوم  ای  هیعرـش  ماکحا  زا  یمکح  ره  دـنامن  یفخم  خـلا  اهنم  ناک  ام  فالخب  اذـه  :و  هلوق
دریگب قلعت  هچره  هب  عطق  نوچ  دـنک  لـمع  دـیاب  فلکم  دراوـم  نیا  رد  تسا  ینادـجو  عـطقب  اـهنآ  فـشک  رگا  اـه  نیا  زا  کـیره 

الب یعوضوم  قلعتم  اـی  یعوضوم  اـی  یمکح  رد  دـش  فـالخ  فشک  رگا  تسین و  دـبعتب  جاـتحم  تسا و  یتاذ  تیجح  نآ  تیجح 
یمن عقاو  زا  يزجم  اـنیقی  نآ  فـالخ  فشک  زا  دـعب  میا  هدروآ  اـجب  هک  ار  یلمع  نآ  دـیآ و  یم  هکنآ  اـمک  تسین  يزجم  لاکـشا 

جراخ رد  ای  تقو  رد  ار  عقاو  دیاب  املسم  دشاب و 
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مزال ار  عقاو  ایناث  هک  دـننک  نایب  اه  نیا  لاثما  هالـصلا و  داعت  تیاور ال  ای  لیق  امک  عامجا  لثم  یـصاخ  لیلد  رگم  میروایب  اجب  تقو 
.میروایب اجب  تسین 

هیعقاو رماوا  زا  تاراما  قرط و  ءازجا  رد  املع  هناگشش  لاوقا 

تاراما و قرط و  لعج  اهنآ  يارب  ماکحا  ندوب  ناسآ  نیفلکم و  لیهـست  يارب  سدـقم  عراش  میـشاب  هتـشادن  عقاوب  عطق  ام  رگا  اـما  و 
مه فالخ  فشک  دش  اهنآ  فالخ  فشک  رگا  لصا  تاراما و  قرط و  نیا  تشذگ و  هکنآ  امک  تسا  هدومن  نیفلکم  يارب  یلوصا 
دعب هک  ءاملع  نیب  تسا  فالتخا  هلئسم  نیا  رد  تسین  اهنآ  رد  نادجو  عطق  هک  رگید  هیعرش  قرطب  ای  نادجو  عطقب  ای  تسا  مسق  ود 

فالخ فشک  هک  یئاجنآ  نیب  لیـصفت  موس.اقلطم  ءازجا  مدـع  مود  اقلطم  ءازجا  لوا  لوق  هن  ای  تسه  يزجم  ایآ  فـالخ  فشک  زا 
رد نادـجو  ملع  نودـب  دوشب  يا  هراما  يدـبعت و  ملع  هب  فـالخ  فشک  رگا  اـما  تسین و  يزجم  دروم  نیا  رد  دوشب  ینادـجو  ملعب 

.تسا لئاق  هورع  بحاص  ار  لوق  نیا  تسا و  يزجم  دنا  هتفگ  اجنیا 

تـسا هدومن  نایب  دـنراد  هینظ  لئاسم  رد  فالتخا  نیدـلقم  ای  نیدـهتجم  زا  یکی  يادـتقا  هلئـسم 31  تعامج  ماکحا  رد  هکنآ  اـمک 
.تسا تاراما  رد  تیقیرط  تیببس و  نیب  لیصفت  مراهچ 

بحاص هک  مشـش  رگید.ضعب  رد  ءازجا  مدعب  تیببـس و  ماسقا  ضعب  رد  ءازجاب  دنا  هدش  مزتلم  هک  تیببـس  ماسقا  نیب  لیـصفت  مجنپ 
باب نم  اهنآ  تیجح  تاراما  هکنیا  رب  انب  تسین  يزجم  تاراما  رد  تسا و  يزجم  دیامرف  یم  لوصا  رد  تسا  هدومن  لوبق  ( هر ) هیافک
اجنآ فالخ  فشک  زا  دعب  لوصا  رد  هک  میداد  باوج  ام  هک  تشذگ  دیآ و  یم  هکنآ  امک  تیعوضوم  تیببس و  هن  تسا  تیقیرط 

هدـشن فالخ  فشک  هک  تسا  یمادام  دـشاب  يرهاـظ  مکح  لـعج  رگا  تسا و  تاراـما  مکح  لوصا  نآ  مکح  تسین و  يزجم  مه 
یمن عقاو  زا  يزجم  اه  نیا  زا  مادک  چیه  دنـشاب و  یم  يواسم  ءازجا  مدع  رد  تاراما  قرط  لوصا و  فالخ  فشک  زا  دـعب  دـشاب و 

.دنشاب
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اهنآ فالخ  فشک  رد  عقاو  زا  تاراما  قرط و  ندوب  يزجم  در 
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نآ نوچ  تسا  تاراما  فالخب  عقاو  زا  يرهاظ  لمع  تسا  يزجم  میتفگ  هکنیا  دـیامرف  یم  هیافک  بحاص  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 
تسا و روط  نیمه  تاراما  ناسل  هکنیا  امک  درادن  ای  دراد  یعقاو  ءزج  ای  یعقاو  طرـش  امـش  هب  رومأم  هک  دنک  یم  نایب  هک  يا  هراما 

عقاو زا  يزجم  يرهاظ  لمع  نیا  دـش  فالخ  فشک  رگا  دروم  نیا  رد  دـنک  یم  تباث  ام  يارب  ار  عقاو  نایب  دـشاب و  یم  عقاوب  رظاـن 
لهج و عافترا  زا  دـعب  تسا و  یعقاو  ءزج  ای  یعقاو  طرـش  دـجاو  فلکم  هک  دـشاب  یم  یناسلب  اهنآ  تیجح  لـیلد  نوچ  دـشاب  یمن 

رهظا رب  انب  تسین  يزجم  میتفگ  هکنیا  تسا  هدوبن  یعقاو  ءزج  نآ  ای  یعقاو  طرش  نآ  دجاو  ام  لمع  هک  دوش  یم  مولعم  عقاو  فشک 
تـسا تیقیرط  باب  نم  اهنآ  تیجح  هکلب  دـشاب  یمن  تیببـس  تیعوضوم و  باب  نم  اهنآ  ! تیجح تاراما  قرط و  هک  تسا  يوقا  و 

.تیعوضوم هن  دراد  تیقیرط  مهنآ  هک  لقع  مکح  ریظن 

دوشب و هیعرـش  تاراما  قرط و  زا  یکی  هب  فالخ  فشک  هک  تسا  یئاج  رد  اجنیا  رد  تاراما  قرط و  رد  ام  ثحب  هک  دـنامن  یفخم 
رد یلو  دـهد  یمن  رییغت  ار  عقاو  فلکم  عـطق  تسین و  يزجم  هک  تسا  یقاـفتا  هک  دـیآ  یم  ادـعب  عـطق  ملعب و  فـالخ  فـشک  اـما 

دشاب تیقیرط  باب  نم  تاراما  قرط و  هلدا  ول  دراوم و  نیا  رد  ءازجاب  دنلئاق  یضعب  دوشب  هیعرـش  هلدا  هب  فالخ  فشک  هک  يدروم 
کی البق  دوشب  فالخ  فشک  هکنآ  زا  لبق  هک  تسنآ  اهنآ  كردـم  لصحم  و  دـشاب ، یم  عقاو  زا  يزجم  يرهاظ  هب  رومأـم  هکنیا  و 
دیاب هک  تسا  يرگید  ینظ  لیلد  دش  فالخ  فشک  هکنآ  زا  دـعب  میئامنب و  نآب  لمع  دوب  مزال  ام  هک  تسا  هدوب  یعرـش  ینظ  لیلد 

هک تسنآ  ام  ضرف  تسا و  ینظ  یلمع  کی  مه  مود  هب  رومأم  هکنیا  امک  هدوب  ینظ  کی  لوا  هب  رومأم  میئامنب و  مود  لیلدـب  لـمع 
تسا نینچمه  مه  یمود  لیلد  هکنآ  امک  دشاب  عقاو  فالخ  یلوا  لیلد  هک  اعقاو  میرادن  نیقی  ام  تسا و  هدشن  یعطق  فالخ  فشک 

نیح رد  وا  تیجح  دمآ  هک  مود  لیلد  دوب و  یلوا  لیلدب  ام  هب  رومأم  لوا  یلو  دنشاب  عقاو  فالخ  ود  ره  تسا  نکمم  هکلب 
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يزجیف هدقاف  هنوک  عم  هل  دجاو  هناک  احیحص  هقیقح  ریصی  هرطش  وا  هطرش  نادجو  یلا  هراما  ءادا  ببـسب  لمعلا  نا  اهیلع و  ءانب  اما  و 
دجاولاب نایتالا  بجی  کلذـک و  نکی  مل  ول  يزجی  ضرغلا و ال  مامتب  ایفاو  هنوک  یف  دـجاولاک  لاـحلا  اذـه  یف  هعم  دـقافلا  ناـک  ول 

: يرارطضالا رمالا  یف  تفرع  امک  هنایتال  لاجم  الف  الا  هئافیتسا و  ناکما  عم  اذه  بحتسال  الا  بجو و  نا  یقابلا  ءافیتسال 

******
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.تسا رگید  عوضومب  عوضوم  لدبت  ریظن  دوش  یم  هتشادرب  یمود  ندمآ 

عقاو قباطم  لوا  لیلد  هک  میهدـب  لامتحا  هک  ردـق  نیمه  دراوم و  نیا  رد.درادـن  فالخ  فشک  نیاربانب  سپ  رـضاح  رفاـسم و  ـالثم 
.تقو جراخ  رد  هچ  دوشب و  فالخ  فشک  تقو  رد  هچ  عقاو  زا  يرهاظ  هب  رومأم  ندوب  يزجم  يارب  تسا  یفاک  تسا  هدوب 

ضرفلا یلع  درادن  تیجح  لوا  لیلد  دوش و  یم  هتشادرب  ارهق  دمآ  مود  لیلد  هکنآ  زا  دعب  لوا  داهتجا  هک  تسنآ  كردم  زا  باوج 
هب رومأم  هکنیا  رب  تسا  لاد  مود  لیلد  هک  تسنآ  ام  ضورفم  تسا  ضراعم  الب  مود  لیلد  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب و  یم  ضراعم  ـالب  و 

لیلد رگم  دیامنب  ءاضق  تقو  جراخ  ای  ءادا  تقو  رد  دیاب  امتح  میرادن و  یعقاو  هب  رومأم  طقـسم  رب  لیلد  هدرواین و  فلکم  ار  یعقاو 
.یفخی امک ال  اهنآ  لاثما  هالصلا و  داعت  تیاور ال  قارف و  هدعاق  لثم  دیآ  یم  هکنآ  امک  دروم  رد  میشاب  هتشاد  صاخ 

رگا اجنیا  رد  دـش  فالخ  فشک  دـعب  میدومن و  لمع  هراما  رب  انب  ار  هب  رومأم  رگا  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم  خـلا  اهیلع  ءاـنب  اـما  :و  هلوق
درادـن یتحلـصم  چـیه  میدیـسرن  عقاوب  تیقیرط  رب  انب  رگا  هک  عقاو  الا  درادـن  یتحلـصم  چـیه  ینعی  میریگب  تیقیرط  رب  انب  ار  هراـما 

.ام هب  رومأم 

ءزج ای  طرـش  دجاو  هکنیا  هب  ار  ام  دناسر  یم  هراما  هک  هراما  هب  میدومن  لمع  میتفرگ و  تیببـس  وحن  رب  انب  ار  هراما  قرط و  رگا  اما  و 
حیحص اتقیقح  دیشاب و  یم  اعقاو 

ص:91

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 456 

http://www.ghaemiyeh.com


فشکلا و وحنب  هیجحلا  نأ  زرحأ  اذا  اـمیف  اذـه  اـضیا  هتقفاوـمب  ءازتجـالا  وـه  اذـه  یلع  هیجحلا  لـیلد  قـالطا  هیـضق  نا  یفخی  ـال  و 
: هیببسلا هیعوضوملا و  وحنب  وا  هیقیرطلا 

******

: حرش * 

ای دنهد  یم  امب  هک  تحلـصم  نیا  رد  نوچ  دنک  یم  ادـیپ  هجو  راهچ  توبث  ماقم  رد  تیببـس  وحن  رب  انب  هراما  اعقاو و  هب  رومأم  تسا 
هزادـنا هب  هکنیا  ای  دـنهد و  یم  امب  تحلـصم  نآ  ةزادـنا  هب  یلو  تسین  یعقاو  تحلـصم  هکنیا  اـب  دـشاب  یم  یعقاو  تحلـصم  ردـقب 
كرادت دشابن  بجاو  رگا  هدـنام و  یقاب  دـشاب  بجاو  رگا  یقاب  ءافیتسا  يارب  نآ  ندروآ  تسا  بجاو  یلو  تسین  یعقاو  تحلـصم 

.تسا بحتسم  یقاب 

ناکما رگا  دـشاب و  نکمم  هدـنام  یقاـب  تحلـصم  ءاـفیتسا  هک  تسا  یلاـح  رد  بحتـسم  اـی  تسا  بجاو  میتفگ  هک  يدروم  ود  نیا 
ریظن توبث  ماقم  رد  عقاو  تحلـصم  اب  تاراما  قرط و  رد  هیببـس  تحلـصم  نیا  دنامن  یفخم  دوش و  یم  ءافتکا  نامهب  دـشابن  ءافیتسا 

.تشذگ یعقاو  هب  رومأم  اب  يرارطضا  هب  رومأم  تحلصم  رد  هک  تسا  یمسق  راهچ 

ماقم رد  نآ  مسق  هس  میدرک  نایب  هک  دوب  توبث  ماقم  رد  مسق  راهچ  نیا  هک  دـنامن  یفخم  خـلا  قـالطالا  هیـضق  نا  یفخی  ـال  :و  هلوق
هیـضق توبث و  ماقم  رد  تسا  يزجم  ریغ  هتبلا  دشاب  مه  بجاو  نآ و  ءافیتسا  تسا  نکمم  هک  رگید  مسق  کی  تسا و  يزجم  توبث 

نوچ تسا  يزجم  تلاح  راهچ  مامت  رد  تیببـس  رب  انب  یماقم  قالطا  هچ  دشاب  یظفل  قالطا  هچ  تابثا  ماقم  رد  تیجح  لیلد  قالطا 
مامت رد  هک  مینک  یم  کسمت  قالطاب  تقو و  جراـخ  رد  ار  نآ  ءاـضق  اـی  تقو  رد  ار  نآ  ةداـعا  سدـقم  عراـش  تسا  هدومرفن  ناـیب 

.تسا يزجم  تالاح 

تجح لوـصا  تاراـما و  قرط و  لـثم  ار  یلیلد  رگا  تسا و  عـطق  مـلع و  نآ  دراد  یتاذ  تـیجح  هـک  یقیرط  نآ  هـک  دـنامن  یفخم 
هچ مه  تیجح  دشاب و  القع  ءانب  فرط  زا  نآ  تیجح  ای  دـشاب  سدـقم  عراش  فرط  زا  نآ  تیجح  هچ  میهدـب  رارق  میـشاب  هتـساوخ 

تاهج زا  یتهابش  کی  یتهج و  کی  تیببس  تیعوضوم و  هچ  دشاب و  تیقیرط 
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قرط و رد  مـالعا  زا  یـضعب  هک  فشک  میمتت  لوا  دوش  تباـث  لوصا  تاراـما و  قیرط و  نآ  يارب  دـیاب  دراد  یتاذ  تیجح  هک  عـطق 
لعج هک  یمکح  مراهچ  عقاو  يدؤم  رب  یلمع  يربج  مازلا و  موس  عقاو  ۀلزنم  هب  تاراما  قرط و  يدؤم  لیزنت  مود  نآب  دنلئاق  تاراما 

نا شدوخ  لحم  رد  تسا  حیحـص  هجو  راهچ  نیا  زا  کی  مادک  هکنیا  رد  قیقحت  تاراما و  قرط و  يارب  رهاظ  هبترم  رد  دشاب  هدـش 
.دومن نایب  میهاوخ  یلاعت  هللاءاش 

تابثا ماقم  رد  تاراما  قرط و  تیببس  هناگ  هس  لاوقا 

رد هن  ای  تسه  عقاو  زا  يزجم  ایآ  تیببـس  هچ  میوشب و  لـئاق  اـهنآ  رد  تیقیرط  هچ  تاراـما  قرط و  هک  تسنآ  رد  اـم  ثحب  ـالعف  و 
هک دومن  میـسقت  مسق  راهچ  هب  توبث  ماقم  رد  تیببـس  رب  انب  ار  تاراما  قرط و  فنـصم  دـنامن  یفخم  اـضیا  فـالخ و  فشک  ماـقم 

میـسقت ار  تیببـس  تمـسق  هس  تابثا  ماقم  رد  قالطاب و  کسمتب  دـش  لئاق  ماـسقا  ماـمت  ندوب  يزجم  هب  تاـبثا  ماـقم  رد  تشذـگ و 
.دندومن

تیعرش رد  مالسا  ماکحا  زا  یمکح  دنیوگ  یم  اه  نیا  هک  دنهد  یم  هرعاش  اب  تبسن  هک  تسا  يزیچ  نآ  تیببـس  ماسقا  زا  لوا  مسق 
ماکحا زا  یکی  هب  دهتجم  رظن  رگا  تسا  دـهتجم  رظن  عبات  یهلا  ماکحا  لعج  الـصا و  تسا  هدـشن  لعج  دـهتجم  رظن  زا  لبق  هسدـقم 

یمن عقاو  رد  یمکح  چـیه  دـهتجم  رظن  زا  لبق  هکنآ  لصاح  دوب و  دـهاوخ  عبت  هب  مه  عراش  مکح  لعج  لاـح  نآ  رد  دیـسر  هسمخ 
نیا ندوب  لـطاب  رگید و  عوضومب  تسا  عوضوم  لدـبت  ریظن  دـهتجم  رظن  فـالتخا  دوش و  یم  ادـیپ  دـهتجم  رظن  عبتب  مکح  دـشاب و 

لازنا لسر و  ثعب  ندوب  لطاب  هّللاب  ذوعن  فرح  نیا  همزال  تسا و  عیارـش  مامت  رد  ترورـض  فـالخ  تیببـس  زا  مسق  نیا  بهذـم و 
یب بتک  لازنا  لسر و  ثعب  سپ  لهاج  ملاع و  يارب  یلاعت  يادخ  يارب  زا  دشابن  اعقاو  یمکح  رگا  نوچ  دـشاب  یم  ینامـسآ  بتک 

.دیآ یم  مزال  فلخ  رود و  تیببس  زا  مسق  نیا  رب  هکنیا  رب  هوالع  تسا  هدیاف 

عقاو رد  هک  تسنآ  تیببس  يانعم  نآ  دنا و  هداد  هلزتعم  هب  تبـسن  هک  تسا  يزیچ  نآ  تاراما  قرط و  رد  تیببـس  ماسقا  زا  مود  مسق 
لعج سدقم  عراش  فرط  زا  یمکح 
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هدرک كرد  ار  یعقاو  تحلـصم  دوش و  یم  زجنم  وا  قح  رد  عقاو  دش  عقاو  قباطم  دهتجم  رظن  رگا  لهاج و  ملاع و  يارب  تسا  هدـش 
زا ياوقا  تحلصم  نیا  هک  دوش  یم  ادیپ  نآ  رد  یتحلـصم  فالخ  دروم  نآ  تاراما  قرط و  ۀطـساوب  تفر  عقاو  فالخ  رگا  تسا و 

.دیامن یم  لحمضم  ار  یلوا  عقاو  تحلصم  یمود  تحلصم  ارهق  دوش و  یم  یلوا  عقاو  تحلصم 

قباطم دهتجم  رظن  رگا  دنک  یم  كرد  ار  هیعقاو  تحلـصم  ای  دـنهد  یم  هلزتعم  هب  تبـسن  هک  مود  مسق  تیببـس  يانعم  هکنآ  لصاح 
ود نیا  رد  تاراما  قرط و  ۀطـساوب  داد  دـنهاوخ  وا  هب  لوا  تحلـصم  زا  ياوقا  يرگید  تحلـصم  دـش  عقاو  فلاخم  رگا  دـش و  عقاو 

.درادن یعقاو  فالخ  هکنوچ  تسا  يزجم  تیببس  زا  مسق 

هلدا عقاو  رد  تسا  نکمم  توبث  ماـقم  رد  تسا و  لوقعم  هسفن  دـح  یف  هچرگا  دـنا  هداد  هلزتعم  هب  تبـسن  هک  تیببـس  ياـنعم  نیا  و 
.دشاب هدشن  تباث  نآ  فالخرب  لیلد  هک  یئاجنآ  هب  دننک  دیقم  ار  هیعقاو  ماکحا  تاراما  قرط و 

رب دنراد  هیعقاو  تموکح  دـنک و  یم  هیعقاو  ماکحا  دـییقت  اه  نیا  هک  جرح  ررـض و  رارطـضا و  دراوم  ریغب  هیعقاو  ماکحا  دـییقت  ریظن 
تسا لاد  هک  تسا  هیلوا  تاقالطا  فالخ  عامجا و  فالخ  تسین و  حیحص  تابثا  ماقم  رد  تیببس  يانعم  نیا  هکنآ  الا  هیلوا  ماکحا 

رب دـنک  یم  تلالد  عقاو و  دـنک  یمن  رییغت  تاراما  قرط و  هطـساو  هب  لهاج و  ملاع و  يارب  تسا  هدـش  لعج  هیعقاو  ماکحا  هکنیا  رب 
هدـش لعج  یعقاو  مکح  هک  دـناسر  یم  مازتلالاب  هک  تئارب  رابخا  طایتحا و  راـبخا  تسا  لـهاج  ملاـع و  نیب  كرتشم  ماـکحا  هکنیا 

.تاراما قرط و  ۀطساوب  دنک  یمن  رییغت  لهاج و  ملاع و  يارب  تسا 

هریـس و ای  اه  نیا  تیجح  رب  كردم  تیقیرط  باب  نم  ای  تسا  تیببـس  باب  نم  تاراما  قرط و  تیجح  ایآ  هک  تابثا  ماقم  رد  اما  و 
تیقیرط باب  نم  ار  تاراما  قرط و  تیجح  دشاب  ءالقع  نآ  كردـم  تسا  هیئالقع  هریـس  رگا  ءالقع و  هریـس  ریغ  ای  تسا  القع  ءانب 

قرط رد  ار  القع  ءانب  تهج  نیا  زا  تسا  القع  سیئر  سدقم  عراش  نوچ  تیببس  هن  دنناد  یم 
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.دوش یم  نآ  ءاضما  بجوم  ار  تاراما  قرط و  نیا  عراش  عدر  مدع  هکلب  تسا  هدومن  ءاضما  تاراما  و 

تاراما قرط و  تیجح  رب  تسا  لاد  هک  یتایاور  تایآ و  نآ  دـشاب  تایاور  تایآ و  تهج  زا  تاراما  قرط و  نیا  تیجح  رگا  اما  و 
یم ار  یئالقع  تیجح  ءاضما  تایاور  تایآ و  نیا  دنـشاب و  سیـسأت  هکنیا  زا  اهنآ  تیجح  يارب  دـنداشرا  باب  نم  اـه  نیا  هیئـالقع 
دراد تیجح  هچنآ  میرادن و  یسیسأت  مکح  چیه  تاراما  قرط و  تیجح  يارب  سدقم  عرـش  رد  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  دیامن و 

.رابخا تایآ و  نیا  ۀطساوب  تسا  هدومن  ءاضما  سدقم  عراش  ار  نامه  ءالقع  نیب  رد 

تیببس هن  تسا  تیقیرط  باب  نم  تاراما  قرط و  تیجح 

دـش تباث  سپ  هصاخ  دراوم  رد  رفن  راهچ  تداهـش  ای  هنّیب  لثم  تسا  هدومن  دایز  ار  يدیق  تاراما  قرط و  ضعب  رد  دراوم  ضعب  هلب 
نم ار  تاراما  قرط و  تیجح  ءالقع  هک  نوچ  هسدـقم  تعیرـش  رد  تسا  تیقیرط  باـب  نم  اـهنآ  ماـمت  تاراـما  قرط و  تیجح  هک 

ءازجا مدع  لصا  نیاربانب  سپ  میرادن  هیعرش  تاراما  قرط  رد  تیببـس  الـصا  عطق و  تیجح  ریظن  تیببـس  هن  دنناد  یم  تیقیرط  باب 
.میشاب هتشاد  نآرب  صاخ  لیلد  رگم  لوصا  تاراما و  قرط و  مامت  رد  تسا 

ینعم نیاب  تسا  هیکولس  تحلصم  نآ  تسا و  لئاق  هرـس ) سدق  ) يراصنا خیـش  همالع  هک  تسیزیچ  نآ  تیببـس  ماسقا  زا  موس  مسق 
قرط و ببـس  هب  رگا  دـهتجم  رظن  هریغ و  تفتلم و  لهاج  ملاع و  نیب  تسا  كرتشم  ظوفحم  حول  رد  عقاو و  رد  هیعرـش  ماـکحا  هک 

یتحلـصم تفر  عقاو  فالخ  رگا  داد و  دـنهاوخ  نآـب  ار  هیعقاو  تحلـصم  دوش و  یم  وا  رب  زجنم  عقاو  ناـمه  دیـسر  عقاو  هب  تاراـما 
عراش نوچ  دیامن  یلیدبت  رییغت و  هیعقاو  ماکحا  عقاو و  تحلصم  هکنآ  نودب  داد  دنهاوخ  وا  هب  تسا  هتفر  هک  یقیرط  نیا و  ۀطـساوب 

تحلصم اهنآ  تحلصم  دشاب و  اهنآ  رد  یتحلـصم  دیاب  لوصا  تاراما و  قرط  تیجح  دوش و  یمن  رداص  وا  زا  هدئاف  یب  لعف  ، میکح
دشاب یم  یکولس 
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.میتفگ هک 

ماـمت نیفلکم  دـیاب  ارهق  دوـب  هدوـمرفن  تجح  ار  تاراـما  قرط و  رگا  سدـقم  عراـش  هتبلا  هک  تسنآ  تیببـس  مسق  نیا  زا  باوـج  و 
تخـس و نیفلکم  يارب  لاکـشا  الب  ینعم  نیا  دـیامن و  دوخ  ملع  دوخ و  عطقب  لمع  امامت  ار  اـهنآ  تاـعوضوم  ار و  هیعرـش  ماـکحا 

.دوب دهاوخن  تمکح  نودب  هدیاف و  نودب  سدقم  عراش  لمع  دنیامن و  لمع  نآب  دوبن  نکمم  مدرم  رثکا  هکلب  دمآ  یم  مزال  جرح 

تسا رت  ناسآ  رت و  لهس  عیارش  مامت  زا  هیمالسا  تیعرش  هکنآ  تبسانمب  اهنآ و  رب  ماکحا  ندوب  لهـس  لیهـست و  يارب  تهج  نیا  زا 
دـشاب یم  تاراما  قرط و  تیجح  رب  هک  یتحلـصم  ارهق  ملع و  عطق و  ياجب  هداد  رارق  تجح  ار  تاراـما  قرط و  نیا  سدـقم  عراـش 

یمن یکولس  تحلصم  هب  جاتحم  دشاب  یم  تاراما  قرط و  تیجح  رد  تحلـصم  نیا  هکنآ  زا  دعب  تسا و  هیلیهـست  تحلـصم  نامه 
.تسا هیعقاو  تحلصم  ریغ  هیلیهست  تحلصم  نیا  هکنیا  رب  هوالع  میشاب 

ار هعمج  زامن  ،و  وا يارب  دـش  تباث  نآ  فـالخ  تاراـما  قرط  هطـساو  هب  یلو  دوب  بجاو  فلکم  يارب  رهظ  زاـمن  عقاو  رد  رگا  ـالثم 
هک رهظ  زامن  تحلصم  نآ  رگید  هراما  قرط و  هطساو  هب  فالخ  فشک  زا  دعب  دروآ و  اجب  ار  هعمج  زامن  تسا و  بجاو  درک  لایخ 

مولعم اجنیا  زا  دـشاب و  هدرک  كرد  ار  هعمج  زامن  تحلـصم  هچرگا  ءاضق  هچ  ءادا و  هچ  دروایب  تسا  مزـال  وا  رب  هدوب  بجاو  اـعقاو 
چیه دریگ و  یمن  ار  عقاو  تحلـصم  ياج  هیلیهـست  تحلـصم  هچ  دشاب و  كولـس  تحلـصم  هچ  تحلـصم  زا  مسق  نیا  هک  دوش  یم 

كرد ضرفرب  تسا  عقاو  تحلصم  ریغ  هیلیهـست  هیکولـس و  تحلـصم  نیا  هکنیا  رب  هوالع  دشاب  یمن  عقاو  زا  يزجم  اه  نیا  زا  مادک 
.دریگ یمن  ار  عقاو  تحلصم  ياج  تحلصم  نیا  دنکب  مه 

دروآ اجب  ار  هلفان  نآ  تسا و  بجاو  حبص  هلفان  درک  لایخ  صخش  هکنآ  ریظن 
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تقوـلا و یف  هداـعالل  هیـضقم  فـیلکتلا  هعم  طقـسی  اـمب  ناـیتالا  مدـع  هلاـصاف  نیهجوـلا  يا  یلع  اـهنا  زرحی  مـل  کـش و  اذا  اـما  و 
تبثملا و لصالاب  لوقلا  یلعالا  اطقـسم  هب  یتا  ام  نوک  تبثی  يدجی و ال  تقولا ال  یف  ایلعف  عقاولاب  فیلکتلا  نوک  مدع  باحـصتسا 

.ّیتأملا کلذب  هنع  اهغارف  یف  کشی  امب  هتمذ  لاغتشا  ملع  دق 

******

: حرش * 

یتجح یلیلد و  هک  تسنآ  ضرف  دریگ و  یمن  ار  حبـص  زامن  ياج  حبـص  هلفان  فالخ  فشک  زا  دـعب  لاکـشا  الب  حبـص  زامن  ياجب 
هک لوصا  تاراما و  قرط و  مامت  هک  دش  مولعم  اجنیا  زا  فالخ و  فشک  زا  دعب  دریگب  ار  حبـص  زامن  ياج  حبـص  هلفان  هک  میرادـن 

باب نم  اهنآ  تیجح  دنتـسین و  عقاو  زا  يزجم  درادن و  تیعوضوم  اهنآ  زا  مادک  چیه  تسا  هداد  رارق  تجح  ار  اهنآ  سدـقم  عراش 
اهنآ تیببـس  ای  تاراما  تیقیرط  هک  تسا  یئاج  رد  هدش  رکذ  هک  یئاج  نیا  ات  تشذـگ  هکنآ  امک  عطق  تیجح  ریظن  تسا  تیقیرط 

.دوش مولعم 

هراـما هطـساو  هب  هک  ار  یلمع  نیا  میا و  هدوب  یعقاو  رهظ  زاـمن  هب  فلکم  تقو  لوا  لاکـشا  ـالب  میدوـمن  اـهنآ  رد  کـش  رگا  اـما  و 
لاغتشا نوچ  تسنآ  طاقسا  مدع  لصا  هن  ای  تسه  ام  یعقاو  فیلکت  طقسم  ایآ  میراد  کش  تسا  هدش  فالخ  فشک  میا و  هدروآ 

.دراد جایتحا  ینیقی  تئارب  ینیقی 

دنک یمن  فیلکت  طوقس  تاراما  تیببس  تیقیرط و  رد  کش 

: خلا کش  اذا  اما  :و  هلوق

تیفـشک تیقیرط و  وحنب  ای  ندوب و  عقاو  زا  يزجم  هک  تسا  تیعوضوم  تیببـس و  وحن  هب  ای  هراـما  قبطرب  ندومن  لـمع  هک  میتفگ 
تـسا نکمم  اجنیا  رد  تیقیرط  ای  تسا  تیببـس  وحن  رب  هراما  هک  میدومن  کـش  رگا  لاـح  تسین  عقاو  زا  يزجم  میتفگ  هک  دوب  یم 

هراما قبطرب  لمع  هک  تسنآ  ام  قح  رد  عقاو  ندوبن  یلعف  همزال  دوبن و  یلعف  ام  قح  رد  عقاو  هراما  هب  لمع  زا  لبق  هک  دـینک  لاکـشا 
ندومن لمع  همزال  دشاب و  یم  هراما  هب  ندومن  لمع  نآ  همزال  هک  مییامن  یم  ار  عقاو  ندوب  یلعف  مدع  باحصتسا  مه  نآلا  میئامن و 
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******

: حرش * 

میا هدروآ  اجب  ام  هک  ار  یلمع  هک  دـنک  یمن  تباث  تسین و  حیحـص  باحـصتسا  نیا  دوشب  طقاس  یعقاو  فیلکت  هک  تسنآ  هراما  هب 
یلعف اجنیا  رد  نوچ  درادـن  تیجح  لوصا  هیداع  هیلقع و  تامزاول  ینعی  میتفگ  هک  تبثم  لصا  هب  لوق  رب  اـنب  ـالا  دـشاب  عقاو  طقـسم 

فیلکت طاقـسا  يرهاظ  فیلکت  ندوب  یلعف  همزال  دوشب و  یلعف  يرهاـظ  فیلکت  هک  تسنآ  نآ  یلقع  همزـال  یعقاو  فیلکت  ندـشن 
فیلکتب انیقی  تسا  لوغـشم  اـم  همذ  هک  میتفگ  قیقحتب  میـسر و  یم  عقاو  هب  همزـالم  ودـب  هک  تسا  تبثم  ياـنعم  نیا  تسا و  یعقاو 

ینیقی تئارب  ینیقی  لاغتشا  هن  ای  فیلکت  تسا  طقاس  ایآ  هک  میدروآ  هک  یلمع  نیا  هب  همذ  نامه  غارف  رد  میراد  کش  نآلا  یعقاو و 
.تسا طقسم  مدع  لصا  دراد و  جایتحا 

هراما اعقاو  رگا  هکنوچ  مینک  يراج  تئارب  هلئسم  نیا  رد  هک  تسنآ  قح  تاراما  رد  تیقیرط  ای  تیببـس  کش  عوضوم  دنامن  یفخم 
ماقم رد  دومن  نایب  فنـصم  هک  تیببـس  هناگراهچ  ماسقا  ای  تابثا  ماقم  رد  میدومن  نایب  ام  هک  تیببـس  مسق  ود  نآ  رب  انب  دشاب  ببس 

تـسا مزـال  ار  عقاو  هتبلا  دـشاب  تیقیرط  رگا  تسا و  عقاو  زا  يزجم  تسا و  عقاو  طوقـس  بجوـم  تیببـس  نیا  تـالاح  ماـمت  توـبث 
هک فیلکت  لصا  رد  ياهکـش  ریاس  ریظن  هن  ای  تسا  بجاو  ام  يارب  عقاو  لصا  ایآ  هک  میراد  فیلکت  لصا  رد  کش  العف  میرواـیب و 
ای هک  هراما  هب  لمع  زا  لبق  دراد  یلاـمجا  ملع  فلکم  هک  لاـح  نیا  رد  دـنک  لاکـشا  یـسک  تسا  نکمم  مینک و  یم  يراـج  تئارب 

رومام فالخ  فشک  زا  دعب  هک  دوش  یم  بجوم  یلامجا  ملع  نیا  دوش  یم  تباث  هراما  هطـساو  هب  هک  هچنآ  ای  دروایب و  دیاب  ار  عقاو 
.دوش یم  طقاس  یلامجا  ملع  عقاو  ندروآ  زا  دعب  میروایب و  ار  عقاو  ام  هراما  هب  هب 

دیاـب هتبلا  دـیتفگ و  هک  تسا  روط  نیمه  دوشب  لـصاح  ملع  نیا  هراـما  هب  لـمع  زا  لـبق  رگا  هک  تسنآ  یلاـمجا  ملع  نیا  زا  باوـج 
هیف نحن  ام  هکنآ  امک  دش  ادیپ  رگا  یلامجا  ملع  نیا  نآ  فالخ  فشک  هراما و  هب  لمع  زا  دعب  اما  مینک و  يراج  ار  لاغتـشا  هدـعاق 

الثم تسا  رثا  یب  شفرط  کی  نوچ  درادن  رثا  یلامجا  ملع  دراوم  نیا  هتبلا  تسا  مسق  نیمه  ام 
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وا هیرارطضالا  رماوالا  یف  امک  یلوالا  یعقاولا  هب  رومأملا  وه  امع  يزجی  هنا  یف  کش  اعقاو و  هب  رومأم  هنا  ملع  اذا  ام  فالخب  اذه  و 
هب تلغتشا  امب  نایتالل  هداعالا  بوجو  مدع  هیلا  انرشا  امک  اهیف  لصالا  هیضقف  هیببـسلا  وحن  یلع  هیجحلا  نوکی  نا  یلع  ءانب  هیرهاظلا 

.فالخلا فشک  رارطضالا و  عفر  دعب  یعقاولا  فیلکتلا  هیلعف  مدع  هلاصا  انیقی و  همذلا 

******

: حرش * 

رد وا  رذن  ایآ  هک  دنک  یم  کش  هعمج  زور  تفرگ و  هزور  ار  هبنـش  جنپ  زور  دریگب و  هزور  ار  هبنـشجنپ  زور  رد  دوب  هدرک  رذن  رگا 
زور هک  یلامجا  ملع  فرط  کی  نوچ  هعمج  زور  زا  مینک  یم  يراج  تئارب  دروم  نیا  رد  لاکـشا  الب  هبنـشجنپ  ای  تسا  هدوب  هعمج 

.تسا مسق  نیمه  زا  مه  هیف  نحن  ام  درادن و  يرثا  هتشذگ و  دشاب  هدوب  هبنشجنپ 

هب رومأم  دیامن  هداعا  فالخ  فشک  زا  دـعب  دـیاب  میتفگ  هک  لبق  بلاطم  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم  خـلا  ملع  اذا  ام  فالخب  اذـه  :و  هلوق
اجنیا رد  فالخ  فشک  زا  دـعب  هدوب و  عراش  فرط  زا  اعقاو  يوناـث  هب  رومأـم  مینادـب  هک  تسا  ناـمز  فـالخب  بلطم  نیا  ار  یعقاو 

لثم هیرارطـضا  رماوا  رد  هکنیا  امک  هن  ای  تسه  یلوا  یعقاو  هب  رومأم  زا  يزجم  يوناث  یعقاو  هب  رومأـم  نیا  اـیآ  هک  مینک  یم  کـش 
تیجح هیرهاظ  رماوا  هکنیا  رب  انب  تسه  هریغ  دی و  قوس و  رابتعا  لثم  هیرهاظ  رماوا  ای  بآ  ندوبن  لاح  رد  ممیت  اب  زامن  هب  عراش  رما 

مـسق ود  ار و  نآ  فنـصم  دومن  مسق  راهچ  میدومن و  نآب  هراشا  ام  هک  لصا  هیـضق  سپ  تیقیرط  هن  دـشاب  تیببـس  وحن  رب  اـنب  اـهنآ 
یعقاو هب  رومأم  زا  دعب  هکنآ  هطساو  هب  هداعا  تسین  بجاو  اجنیا  رد  هک  دناسر  یم  یکولـس  تحلـصم  ریغ  میدرک  رکذ  ام  هک  یببس 
فالخ فشک  زا  دعب  رارطـضا و  عفر  زا  دـعب  يوناث و  یعقاو  هب  رومأم  هب  ام  همذ  دـش  لوغـشم  میدومنن  ادـیپ  نآب  تسد  ام  هک  یلوا 

هتبلا میراد  یعقاو  هب  رومأم  ود  اـم  اـجنیا  رد  هکنوچ  تسا  نآ  بوجو  مدـع  لـصا  هن  اـی  میراد  یلوا  عقاوب  فیلکت  اـیآ  میراد  کـش 
.طقف دوب  یعقاو  هب  رومام  نآ  میتشاد و  هب  رومام  کی  اجنآ  رد  هک  یلبق  بلطم  فالخب  يوناث  یلوا و  بیترتب 
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لوقلا یلعالا  نایتالا  مدـع  هلاصاب  تبثی  هبوجو ال  هیلع  قلعملا  توفلا  ناک  دـیدج و  ضرف  هنا  یلع  ءاـنب  بجی  ـالف  هب  ءاـضقلا  اـما  و 
.تبثملا لصالاب 

.ادیج لمأتف  لمأتملا  یلع  یفخی  امک ال  بجاو  وهف  الا  و 

دوش یمن  ءاضق  بجوم  تاراما  تیببس  تیقیرط و  رد  کش 

******

: حرش * 

تیببـس و باب  نم  ای  تسا  تیقیرط  باب  نم  ایآ  هکنآ  تیجح  رد  میراد  کش  هک  یئاـجنآ  رد  ءاـضق  ینعی  خـلا  ءاـضقلا  اـما  :و  هلوق
ءاضقب رما  ایآ  هک  میراد  کش  تقو  زا  دـعب  ام  تسا و  دـیدج  رماب  ءاضق  هکنیا  رب  اـنب  تسین  بجاو  ءاـضق  لاـح  نیا  رد  تیعوضوم 

ام تقو  جراخ  رد  هک  عقاوب  نایتا  مدع  باحـصتسا  تسا و  تئارب  هتبلا  تسا و  فیلکت  لصا  رد  کش  کش  نیا  هن  ای  میراد  ادیدج 
نایتا مدـع  باحـصتسا  هن  ای  تسه  یعقاو  رما  طقـسم  لـمع  نآ  اـیآ  میا  هدروآ  تقو  رد  هک  یلمع  نآ  طـساوب  هک  مینک  یم  کـش 
تیجح هک  دـیآ  یم  یلاعت  هللاءاـش  نا  مهنآ  تبثم و  لـصا  تیجح  هب  ءاـنبالا  دـشاب  بجاو  ءاـضق  هک  اعرـش  دـنک  یمن  تاـبثا  عقاوب 

.درادن

نیا امش و  زا  دشاب  هدش  توف  عقاو  تحلـصم  هک  القع  تسا  مزلتـسم  عقاوب  نایتا  مدع  باحـصتسا  هک  تسنآ  نآ  تیتبثم  هجو  اما  و 
تـسا و یمدـع  رما  ناـیتا  مدـع  باحـصتسا  رگید  ریبـعتب  دوـش و  یمن  تباـث  باحـصتساب  هـک  تـسا  یلقع  همزـال  تحلـصم  توـف 

.یفخی امک ال  دنک  یمن  ار  يدوجو  رما  تابثا  یمدع  رما  باحصتسا 

دیاب میتفگ  تقو  رد  هکنآ  لثم  دروایب  ار  ءاـضق  دـیاب  لاکـشا  ـالب  دـشاب  یلوا  رماـب  ءاـضق  رما  رگا  ینعی  خـلا  بجاو  وهف  ـالا  :و  هلوق
مزال هداعا  تقو  رد  هک  میدومن  نایب  هک  ام  لوق  رب  انب  اما  تسا و  فنـصم  لوق  رب  انب  ءاضق  بوجو  نیا  دنامن  یفخم  دـنک و  طایتحا 
امک تسا  فیلکت  رد  کش  نوچ  تسین  بجاو  مه  ءاضق  اجنیا  رد  هب  فلکم  رد  کش  هن  تسا  فیلکت  لصا  رد  کش  نوچ  تسین 

.یفخی ال 
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فیلکتلا لصا  تابثا  یف  يرجی  ام  اما  هیلمعلا و  لوصالا  هیعرـشلا و  تاراـمالا  نم  فیلاـکتلا  قلعتم  یف  يرجی  اـمیف  هلک  اذـه  نا  مث 
.اهنامز یف  رهظلا  هالص  بوجو  اهئادا  دعب  فشکناف  هبیغلا  نامز  یف  اهموی  هعمجلا  هالص  بوجو  یلع  لصالا  وا  قیرطلا  ماق  اذا  امک 

ام یلع  رهظلا  هالص  ءاقب  اذه  یفانی  کلذل و ال  هحلصم  تاذ  اضیا  اهیف  هعمجلا  هالـص  ریـصت  نا  رمالا  هیاغ  اقلطم  اهئازج  هجو ال  الف 
.دحاو موی  یف  نیتالص  بوجو  مدع  یلع  صوصخلاب  لیلد  موقی  نا  الا  یفخی  امک ال  هحلصملا  نم  هیلع  یه 

******

: حرش * 

: خلا هلک  اذه  نا  مث  : هلوق

يزجم ایآ  تیقیرط و  ای  تسا  تیببـس  باب  نم  اهنآ  تجح  ایآ  تاراما  قرط و  لوصا و  هک  میدومن  نایب  لاـح  اـت  هک  ار  هچنآ  ینعی 
نآ مدع  هروس و  بوجو  ریظن  نآ  ءازجا  ماکحا و  تاقلعتم  تاعوضوم و  تابثا  رد  اهنآ  مامت  هن  ای  فالخ  فشک  رد  تسه  عقاو  زا 
نآ زا  دعب  دش و  یم  تباث  یعرـش  عوضوم  هک  يدراوم  زا  اه  نیا  ریغ  نیملـسم و  قوس  دـی و  دـحاو و  ربخ  هنیب و  رظن  دوب و  هریغ  و 

تاراما هلدا و  عوضوم و  نودـب  دـشاب  هیعرـش  ماکحا  زا  یمکح  رد  فالخ  فشک  رگا  اما  رگید و  هراما  هب  دـش  یم  فالخ  فشک 
تسین يزجم  ماکحا  رد  فالخ  فشک  رد  لاکـشا  الب  دوشب  مکح  نآ  فالخ  فشک  لمع  زا  دعب  دننکب و  تابثا  ام  يارب  ار  مکح 

.تسین مه  یفالتخا  و 

اقلطم تسین  يزجم  تاعوضوم  نودب  هیعرش  ماکحا  رد  فالخ  فشک 

: خلا اقلطم  اهئازج  هجو ال  الف  : هلوق

زامن هک  ام  يارب  دـننک  تابثا  لـصا  اـی  قیرط و  تبیغ  ناـمز  رد  هکنآ  ریظن  تیقیرط  هچ  تراـما و  رد  میوش  لـئاق  تیببـس  هچ  ینعی 
لاکـشا الب  اجنیا  رد  تسا  هدوب  بجاو  رهظ  زامن  هک  رگید  هراـما  قیرطب و  دوش  فـالخ  فشک  لـمع  زا  دـعب  تسا و  بجاو  هعمج 

اجب ءاضف  ای  ءادا  ای  ار  رهظ  زامن  امتح  دـیاب  تراما و  لوصا و  رد  تیببـس  لوق  رب  انب  یتح  دریگ  یمن  ار  رهظ  زامن  ياـج  هعمج  زاـمن 
تسا دوخ  ياجب  رهظ  زامن  تحلصم  نوچ  میروایب 
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الـصا هقفاوم  الب  رمالا  یقب  اهیف و  رمالل  هقفاوم  نوکی  هناف ال  أطخلا  هروص  یف  رمالاب  عطقلا  یف  ءازجالا  مهوت  یغبنی  لوالا ال  : نابینذت
.یفخی نا  نم  حضوا  وه  و 

******

: حرش * 

یقاب دوخ  لاحب  رهظ  تحلصم  دریگ و  یمن  ار  رهظ  زامن  ياج  هعمج  زامن  تحلصم  یلو  دشاب  هتشاد  تحلـصم  مه  هعمج  زامن  ول  و 
کی رد  تسین  بجاو  هعمج  رهظ و  هالـص  ود  هک  تسا  هدـش  لقن  هک  یعامجا  الثم  میـشاب  هتـشاد  صوصخلاب  لیلد  هکنآ  الا  تسا 

.یفخی امک ال  زور 

اقلطم تسین  يزجم  نآ  فالخ  فشک  اب  یعوضوم  هب  ای  یمکحب  عطق 

هچ میوشب و  تاراما  قرط و  تیببـس  هب  لئاق  هچ  تسین  يزجم  اقلطم  ماکحا  رد  فـالخ  فشک  هک  دـش  هدافتـسا  فنـصم  مـالک  زا 
تحلـصم يارب  هک  یتهج  نامه  تیببـس و  رب  انب  تاعوضوم  رد  ریظن  میوشب  ءارجاب  لئاق  ام  دیاب  تیببـس  رب  انب  یلو  تیقیرط  هب  لئاق 

رد فـالخ  فشک  نیب  قرف  دـیآ و  یم  مه  ماـکحا  فـالخ  فشک  رد  تهج  ناـمه  فـالخ  فـشک  رد  دـش  هتفگ  تاـعوضوم  رد 
.تسین یقرف  تیببس  رب  انب  ماکحا  سفن  رد  تاعوضوم و 

الثم دومن  ناـیب  فنـصم  هکنآ  اـمک  تسا  عـقاو  تحلـصم  ریغ  يرهاـظ  رما  تحلـصم  تیببـس  رب  اـنب  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  رگا  و 
تیببـس رب  انب  اضیا  ماکحا  رد  فالخ  فشک  هک  دومرف  یم  تهج  نیا  زا  تسا و  رهظ  زامن  تحلـصم  ریغ  هک  هعمج  زامن  تحلـصم 
فـشک رد  تاعوضوم  رد  يرارطـضا  رما  اـی  يرهاـظ  رما  تحلـصم  نآ  هک  دـیآ  یم  مه  تاـعوضوم  رد  لاکـشا  نیا  تسین  يزجم 

رد میداد  اجنآ  رد  هک  یباوج  ره  دریگ و  یمن  ار  یعقاو  تحلصم  ياج  يرهاظ  رما  تحلصم  نیا  تسا و  عقاو  تحلصم  ریغ  فالخ 
.یفخی امک ال  دوش  هداد  دیاب  مه  اجنیا 

زا يزجم  لوصا  ای  يرارطضا  رما  ای  يرهاظ  رما  ایآ  هک  ءاملع  نیب  رد  دوب  فالتخا  هک  يدراوم  دنامن  یفخم  خلا  لوالا  نابینذت  : هلوق
هراما ای  قرط  ببس  هک  دوب  یئاج  رد  هن  ای  تسه  یعقاو  رما 
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لوکام ام  ناویح  ءازجا  ندوب  عنام  مدـع  ای  زامن  رد  هروس  تیئزج  ریظن  دوشب  تباث  یعوضوم  قلعتم  ای  یعوضوم  ای  یمکح  لصا  اـی 
يزجم ایآ  هک  دوب  فالتخا  دراوم  نیا  رد  لصا  ای  تاراـما  اـی  قرط  نیا  زا  یکی  هب  دوشب  فـالخ  فشک  ادـعب  نآ و  لاـثما  محللا و 

.تشذگ هک  هن  ای  تسه 

تسین يزجم  عوضوم  ای  مکح  رد  یعطقب  دهتجم  يأر  لدبت 

درک ادیپ  نیقی  رفـس  رد  هکنآ  لثم  عوضوم  ای  مکح  نآب  دـنکب  ادـیپ  ملع  فلکم  دوشب و  تباث  عطقب  یعوضوم  ای  یمکح  رگا  اما  و 
فشک نآ  زا  دعب  دناوخب و  تافخا  تسا  بجاو  هیرهج  تاولص  رد  هک  درک  ادیپ  نیقی  ای  دناوخب  مامت  ار  زامن  ترفاسم  رد  دیاب  هک 

رهاظ فالخ  فشک  زاـمن  زا  دـعب  دریگب و  ءوضو  تسا و  بآ  صوصخم  عیاـم  دـنک  نیقی  هکنآ  ریظن  نادـجو و  ملعب  دـش  فـالخ 
نیقی ار  یتیاور  تسا  لیبق  نیمه  زا  هتشادن و  ءوضو  هک  انیقی  دوشب  فالخ  فشک  ادعب  دراد و  ءوضو  هک  دنکب  ادیپ  نیقی  ای  دوشب و 

دهتجم يأر  لدبت  دراوم  مامت  رد  نینچمه  نآ و  دنـس  فعـضب  انیقی  دش  فالخ  فشک  نآ  زا  دعب  نآ و  دنـس  تحـص  هب  درک  ادیپ 
لاحب عقاو  دـهد و  یمن  رییغت  ار  شدوخ  مولعم  ءیـشب  ملع  نوچ  تسین  يزجم  لاکـشا  الب  دراوم  نیا  رد  انیقی  يرگید  يأر  هب  ابلاغ 
ءاضق ای  ائادا  هدش  هدرواین  اجب  اعقاو  دشاب و  یعقاو  رما  هک  ار  یلمع  نآ  ینیقی  فالخ  فشک  زا  دعب  دیاب  هتبلا  تسا و  هدنام  شدوخ 

.میروایب اجب 

ادعب تسا و  كاپ  عیام  نالف  درک  ادیپ  نیقی  هکنآ  ریظن  تسا  هیجراخ  تاعوضوم  فالخ  فشک  رد  تسین  يزجم  هک  يدراوم  زا  و 
دی هک  دش  فالخ  فشک  ادعب  دوب و  تیکلم  رب  لاد  دی  نینچمه  دوب و  هتـسش  نآ  اب  ار  سابل  تسا و  سجن  هک  دـش  فالخ  فشک 
رد تسین و  عقاو  زا  يزجم  فالخ  فشک  زا  دعب  مه  دراوم  نیا  رد  لاکشا  الب  هک  هیجراخ  تاعوضوم  زا  کلذ  ریغ  تسا و  هتشادن 

دراوم نیا  زا  ریغ  فالخ و  فشک  زا  دعب  دیوشب  رهاط  بآ  اب  هبترم  ود  دیاب  ارهق  دوب  هتسش  هک  ار  سابل  دش  رکذ  هک  يدراوم  نیا 

سیسأت هسدقم  تیعرش  رد  تاراما  قرط و  تیجح  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  و 
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رد هک  یتاراما  قرط و  ءاضما و  يارب  تسا  یفاک  عدر  مدع  هکلب  تسا  هدومن  ءاضما  سدـقم  عراش  ار  ءالقع  ءانب  نامه  هکلب  تسین 
یم زجنم  عقاو  دیـسر  عقاوب  رگا  تسا و  هدـشن  ربتعم  نآ  رد  یتـیعوضوم  چـیه  دـشاب  یم  عطق  تیجح  ریظن  دراد  تیجح  ءـالقع  نیب 

هک میراد  هرورـض  عامجا و  نوچ  البق و  تشذگ  بلطم  نیا  هکنیا  امک  وا  يارب  تسا  رذـع  طقف  دیـسرن  رگا  فلکم و  قح  رد  دوش 
ریغ هچ  دشاب و  هیجراخ  هچ  مه  تاعوضوم  تاعوضوم و  رد  ای  دشاب  ماکحا  رد  هکنآ  ءاوس  تسا  لطاب  تاراما  قرط و  رد  بیوصت 

لیلدـب دـیاب  تاراما  اـی  قرط و  رد  هچ  لوصا و  رد  هچ  دـش  ءازجاـب  مکح  اـجکره  دـشاب و  یم  ءازجا  مدـع  لـصا  نیارباـنب  سپ  نآ 
.یفخی امک ال  دشاب  یصاخ 

تسین ءاطخ  یعطق  فشک  رد  دلقم  دهتجم و  لمع  نیب  قرف 

نانچمه دشاب  یمن  دلقم  دـهتجم و  نیب  قرف  تسا  ءازجا  مدـع  لصا  تاعوضوم  ماکحا و  مامت  رد  هک  میدومن  رکذ  هک  یبلاطم  زا  و 
ءاضق و دـیاب  مهنآ  دـلقم  يارب  نینچمه  تقو  جراخ  رد  ءاضق  ای  تقو  رد  هداعا  تسا  مزال  وا  يارب  دـش  فـالخ  فشک  دـهتجم  هک 
هک يدراوم  رد  دومن  يرگید  دـهتجمب  عوجر  دـلقم  رگا  هکلب  فالخ  فشک  رد  تقو  جراخ  رد  ای  تقو  رد  ار  شلامعا  دـنک  هداعا 

رگید و دهتجمب  هدرک  عوجر  هک  يدراوم  نیا  رد  دید  یمن  لوا  دهتجم  رد  ار  دوخ  دهتجم  طئارش  زا  یطرش  دنک و  لودع  دوب  مزال 
رگم فالخ  فشک  زا  دعب  دیامن  هداعا  ءاضق و  ار  هقباس  لامعا  دلقم  يارب  تسا  مزال  دوب  لوا  دهتجم  فلاخم  یمود  دـهتجم  ياوتف 

.میشاب هتشاد  یصاخ  لیلد 

.ار هقباس  لامعا  دنک  هداعا  تسین  مزال  تهج  نیا  زا  دراد و  تیببس  تیعوضوم و  دلقم  يارب  دهتجم  لوق  دیوگب  یسک  رگا  و 

اذل عیانـص و  اهفرح و  دراوم  مامت  رد  تسا  ملاعب  لهاج  عوجر  هیئالقع  نوناق  دهتجمب  عوجر  رد  دلقم  كردـم  هدـمع  هکنآ  باوج 
اجنیا رد  ءالقع  ءاـنب  میراد و  دراوم  نیا  رد  لـقع  مکح  نوچ  دـیلقت  بوجو  باـب  رد  دوش  یم  داـشرا  رب  لـمح  مه  تاـیآ  راـبخا و 

داشرا رب  لمح  دیلقت  بوجو  باب  رد  هدراو  تایاور  تایآ و  اذل  تسه و 
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تیقیرط و باب  نم  هکلب  درادـن  تیببـس  تیعوضوم و  دوش  یم  لـمع  اـهنآ  نیب  رد  هک  هیئـالقع  قرط  هک  تشذـگ  ـالبق  دوش و  یم 
.یفخی امک ال  تسا  تیفشاک 

نآ و ریغ  یلو  دومن  وا  هب  لمع  دـش و  تباث  یـسک  دزن  لوصا  ای  هراما  ۀطـساوب  يرهاظ  مکح  رگا  هک  دـش  رهاـظ  یلبق  بلاـطم  زا  و 
دیامن لمع  دهدب و  تسا  تباث  وا  دوخ  دزن  هک  هچنآ  رثا  بیترت  تسا  مزال  هتبلا  تسا  تباث  يرگید  صخش  يارب  مکح  نآ  فالخ 
ءایشا نینچمه  درک و  لسغ  ای  تفرگ  ءوضو  تسا و  كاپ  بآ  نیا  هک  یصخش  دزن  دش  تباث  هراما  هب  ای  باحصتساب  یبآ  رگا  الثم 

هب ءادتقا  سپ  دینک  لمع  دـیاب  ار  تساجن  راثآ  هتبلا  تسا  سجن  بآ  نیا  هک  تسا  تباث  امـش  دزن  رگا  دومن  رهاط  نآ  اب  ار  يرگید 
ددعت امـش  دزن  یلو  دناد  یم  یفاک  هبترم  کی  ار  لوبب  سجنتم  نتـسش  یـسک  رگا  تسا  نیمه  ریظن  نآ و  ندروخ  تسین و  زیاج  وا 

نیا ادیلقت  ای  اداهتجا  یتهج  زا  دناوخ  یم  زامن  یـصخش  رگا  نینچمه  دراوم و  نیا  لاثما  دوش و  هتـسش  هبترم  ود  دـیاب  تسا و  تباث 
میهاوخ رکذ  ادعب  هک  دریگب  ار  نآ  داعت  ربخ ال  اعقاو  هکنآ  رگم  میهدب  وا  رب  ار  ندوب  لطاب  راثآ  دیاب  هتبلا  تسا  لطاب  امـش  دزن  زامن 

.میشاب هتشاد  ءازجا  رب  یصاخ  لیلد  ای  دومن و 

لمع زا  دعب  هک  تادابع  رد  میراد  عامجا  هکنیا  دنا و  هدومن  اعدا  هرـس  سدق  مالعا  ضعب  هالـص  باب  رد  ءازجا  يارب  هک  هچنآ  اما  و 
.تسین مزال  هداعا  ءاضق و  نآ  فالخ  فشک  و 

تسا و ثداح  ءازجا  هلئـسم  دنا و  هدومرفن  نایب  هدشن و  ناونع  ءازجا  هلئـسم  ءامدق  بتک  رد  هکنوچ  تسین  یعامجا  هلئـسم  نیا  الوا 
تسین یعامجا  هلئـسم  الوا  نیاربانب  سپ  دشاب  یم  ءازجا  مدعب  لئاق  نییلوصا  زا  يریثک  اه  نیا  رب  هوالع  نیرخأتم  دزن  هدش  ادیپ  ادعب 
لوقنم عامجا  هک  میدومن  تباـث  شدوخ  لـحم  رد  اـم  تسا و  هدـش  رکذ  تسا  یلوقنم  عاـمجا  کـی  دـشاب  مه  یعاـمجا  ضرفرب  و 

.درادن تیجح 
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عم نکمم  ریغ  لاحلا  ریغ  یف  ول  اهنم و  رادقم  یلع  وا  لاحلا  اذه  یف  هحلصملا  یلع  المتشم  هب  ارومأم  هنوکب  عطق  ام  نوکی  امبر  معن 
.یعقاولا رمالا  لاثتمال  لاجم  یقبی  هعم ال  هنم و  یقابلا  ءافیتسا  هئافیتسا 
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دش و يرگید  نظب  ینظ  لدبت  هکلب  تسا  لطاب  یلبق  لمع  هک  دنک  یمن  تابثا  ینظ  فالخ  فشک  هک  تشذـگ  ءازجا  رب  مود  لیلد 
.دش هداد  البق  نآ  باوج  رگید و  عوضوم  هب  تسا  عوضوم  لدبت 

هک هقباس  لامعا  لاس  هاجنپ  تسا  نکمم  هکنوچ  ءازجا  مدع  رد  دیآ  یم  مزال  جرح  رـسع و  موزل  هدـش  رکذ  هک  ءازجا  رب  موس  لیلد 
.تعیرش رد  تسا  یفنم  جرح  رسع و  دنک و  ءاضق  دیاب  ادیلقت  ای  اداهتجا  هدش  فالخ  فشک 

یمن قلطم  یفن  دراوم  ندوب  جرح  رـسع و  هکنآ  رب  هوالع  مکح  تابثا  هن  دـننک  یم  مکح  یفن  جرح  رـسع و  یفن  هلدا  هکنآ  باوج 
.نآ ردقب  هکلب  دنک 

.یفخی امک ال  تسا  هقف  رد  رصقم  هکلب  رصاق  لهاج  رد  یتح  نآ  ءازجا  نایب  تسا و  هالصلا  داعت  ربخ ال  ءازجا  رب  مراهچ  لیلد 

: خلا هب  ارومأم  هنوکب  عطق  ام  نوکی  امبر  معن  : هلوق

اجنیا رد  عوضوم و  قلعتم  هچ  اعوضوم و  هچ  دشاب و  امکح  هچ  تسین  يزجم  یعطق  هب  رومأم  رد  دش  فالخ  فشک  رگا  هک  میتفگ 
یعقاو رما  تحلـصم  مامت  رب  لمتـشم  توبث  ماقم  رد  تسا  نکمم  میراد  وا  هب  عطق  ام  هک  يا  هبرومأـم  دراوم  یـضعب  هلب  دـیامرف  یم 

رارطـضا لاح  رد  ینعی  دشاب  عطق  لاح  ریغ  رد  ول  دشاب و  یعقاو  تحلـصم  زا  يرادقم  رب  لمتـشم  ای  هب  رومأم  هب  عطق  لاح  رد  دـشاب 
رما تحلصم  یقب  ام  ءافیتسا  نآ  ءافیتسا  اب  دشابن  نکمم  دشاب و  یعقاو  رما  تحلصم  زا  يرادقم  رب  لمتشم  هک  یعقوم  رد  یلو  دشاب 
نایب توبث  ماقم  رد  يرارطـضا  رما  ماقم  رد  هک  یمـسق  راـهچ  نآ  ریظن  مینک  كرد  ار  یعقاو  رما  تحلـصم  یقب  اـم  میناوتن  یعقاو و 

ام ار  یعقاو  رما  هکنیا  رب  دنام  یمن  یقاب  یلاجم  مینک  كرد  ار  تحلصم  یقب  ام  میناوت  یمن  هک  لاح  نیا  رد  میدرک 
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یف هیقافتا  هیـصوصخل  وه  امنا  لب  ءازجالل  یقیرطلا  وا  یعطقلا  رمالا  لاثتما  ءاضتقا  لـجال  سیل  ءازجـالاف  قرطلا  یف  لاـحلا  اذـکه  و 
.رهجلا تافخالا و  رصقلا و  مامتالا و  یف  امک  امهقلعتم 

******

: حرش * 

.ار یعقاو  تحلصم  یقب  ام  كرد  تسین  نکمم  نوچ  مینک  لاثتما 

ناشکردم مامتا و  رصق و  تافخا و  رهج و  رد  ءازجا 

.خلا قرطلا  یف  لاحلا  اذکه  :و  هلوق

مینک ءاـفیتسا  میناوت  یمن  مه  قرط  رد  هک  دـشاب  قرط  تسا  نکمم  اـمکح  عطق  قـلعتم  نوـچ  قرط  رد  لاـح  تسا  نینچمه  ینعی و 
اجنیا رد  هکلب  مینادب  يزجم  ار  یقیرط  ای  ار  یعطق  رما  ام  هکنیا  تهجب  تسین  دراوم  نیا  رد  ءازجا  سپ  ار  یعقاو  رما  تحلـصم  یقاب 
هکنیا امک  تسا  يزجم  تهج  نیا  زا  تسا  هدـش  عقاو  عطق  قلعتم  رد  هک  تسا  یتیـصوصخ  تهجب  تسا و  هیئانثتـسا  دراوم  زا  یکی 

هیتافخا ياهزامن  ندناوخ  رهجب  ای  هیرهج  ياهزامن  ندـناوخ  ءافخا  هب  ای  رفـس و  لاح  رد  زامن  ندـناوخ  مامتا  رد  فالخ  فشک  رد 
رد عامجا  زا  دـعب  تسا  هدـش  عقاو  فرط  ود  رد  هک  یتایاور  هطـساو  هب  فالخ  فشک  زا  دـعب  یعقاو  رما  زا  تسا  يزجم  هک  تسه 
هن تسا و  ام  ثحب  دروم  اجنیا  دـناوخب  مامت  ار  زامن  رفاـسم  رگا  طـقف  ینعی  تسا  رـصق  لاـح  رد  ماـمتا  هتبلا  هک  دـنامن  یفخم  نآ و 

.تسا ینیفرط  رهج  تافخا و  یلو  دناوخب  رصق  ار  شزامن  رضاح  هکنآ  سکع 

تسا حیحص  رگا  لطاب  ای  تسا  حیحص  ای  تسا  هدروآ  اجب  هک  ار  يزامن  نیا  رصقم  لهاج  لاح  نیا  رد  هکنیا  رب  تسا  هدش  لاکشا 
دروایب ار  زامن  دیاب  تسین  حیحـص  رگا  دراد و  باقع  رـصقم  لهاج  دنیوگ  یم  ءاملع  دروم  نیا  رد  هکنآ  لاح  درادـن و  باقع  سپ 

.ءاضق هچ  ءادا و  هچ 

هدـنام یقاـب  هک  دـشاب  نیا  يارب  نآ  باـقع  توبث  ماـقم  رد  تسا  نکمم  دراد  باـقع  هک  رـصقم  لـهاج  دروم  نیا  رد  هکنآ  باوج 
یم كرد  ار  یعقاو  تحلـصم  مامت  انیقی  درک  یم  ادیپ  ملع  دوب و  هتفر  رگا  هک  دنک  كرد  دوخ  رایتخا  هب  تفرن  ار  یعقاو  تحلـصم 

دنکب كرد  تسین  نکمم  تحلصم  هدنام  یقاب  نوچ  لمع  زا  دعب  یلو  درک 
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بیوصتلا بجوی  ـال  هلیـصفت  تفرع  اـم  یلع  تاراـمالا  قرطلا و  لوصـالا و  دراوم  ضعب  یف  ءازجـالا  نا  کـیلع  بهذـی  ـال  یناـثلا 
لـهاجلا و ملاـعلا و  نیب  كرتـشملا  مکحلا  ناـف  اـهیف  ظوفحم  هتبترمب  یعقاولا  مکحلا  ناـف  دراوملا  کـلت  یف  هنـالطب  یلع  عـمجملا 

هیلوالا اهنیوانعب  تاعوضوملل  ماکحالا  نایب  یلع  هلمتـشملا  تاـباطخلاب  هیلع  لولدـملا  یئاـشنالا  مکحلا  ـالا  سیل  لـفاغلا  تفتلملا و 
مکحلا الا  سیل  اـهیف  یفنملا  اـمنا  تاراـمالا و  دراوم  رئاـسک  دراوملا  کـلت  یف  تباـث  وه  تایـضتقملا و  نم  اـهیف  نوکی  اـم  بسحب 

.یثعبلا یلعفلا 

******
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.دراد باقع  تهج  نیا  زا  ارایتخا  تسا  هدومن  ار  عقاو  تحلصم  تیوفت  نوچ  دراد  باقع  تهج  نیا  زا 

دوش یمن  بیوصت  بجوم  تاراما  لوصا و  دراوم  یضعب  رد  ءازجاب  لوق 

هک تراهط  هدعاق  باحـصتسا و  لثم  میتفگ  هک  لوصا  دراوم  ضعب  رد  ءازجا  هکنیا  ینکن  نامگ  خـلا  کیلع  بهذـی  یناثلا ال  : هلوق
هدوب و بجاو  رهظ  زامن  هک  دش  فالخ  فشک  دعب  دناوخ و  هعمج  زامن  تدـم  دـنچ  هکنآ  ریظن  قرط  ندوب و  ءازجاب  لئاق  فنـصم 

دراوم نیا  رد  ءازجا  ار  اهنآ  لیـصفت  یتخانـش  هک  هچنآ  رب  انب  تیببـس  ماسقا  ضعب  ای  ممیت  اب  زامن  لثم  هیرارطـضا  رماوا  ریظن  تاراما 
.نآ نالطب  رب  میراد  عامجا  هک  یبیوصت  نآ  دوش  یم  بیوصت  بجوم 

تاراما ای  قرط  ای  لوصا  هطساو  هب  هک  یمکح  دننک و  ضوع  ار  یعقاو  مکح  هک  ینعم  نیاب  تاراما  قرط و  لوصا و  دراوم  نیا  رد 
هروکذـم دراوم  مامت  رد  تسا  ظوفحم  شدوخ  هبترم  هب  یئاشنا  یعقاو  مکح  هکلب  دریگب  ار  یلّوا  یعقاو  مکح  ياج  میا  هدـیمهف  ام 

یتاباطخ وا  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  یئاشنا  مکح  الا  تسین  لـفاغ  تفتلم و  لـهاج و  ملاـع و  نیب  تسا  كرتشم  هک  یمکح  هکنوچ 
ینعی تایضتقم  زا  هیعقاو  ماکحا  نآ  رد  دشاب  یم  هک  هچنآ  بسحب  هیلوا  نیوانعب  تاعوضوم  يارب  ماکحا  نایب  رب  تسا  لمتـشم  هک 

نیا تسا و  هدش  تباث  ام  رب  هیلوا  نیوانعب  هیلوا  ماکحا  تاراما  قرط و  هطساو  هب 
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رمالا هقفاومب  عقاولاب  فیلکتلا  طوقـس  یف  الا  همدـع  ءازجالا و  نیب  قرف  الف  ءازجالاب  لقن  مل  نا  هباصالا و  دراوم  ریغ  یف  یفنم  وه  و 
بیوصتلا ریغ  هلیـصحت  ناکما  مدـعل  وا  هضرغ  لوصحب  فیلکتلا  طوقـس  هباصالا و  مدـع  فاـشکنا  دـعب  هطوقـس  مدـع  يرهاـظلا و 

.هرامالا هیلا  تدا  ام  ریغ  مکحلا  نع  هعقاولا  ولخ  وه  هنالطب و  یلع  عمجملا 

******

: حرش * 

.یثعب یلعف  مکح  الا  تسین  اجنیا  رد  تسا  یفنم  هک  هچنآ  انامه  تاراما و  قرط و  لوصا و  دراوم  نیا  رد  تسا  تباث  یعقاو  مکح 

يزیجنت یلعف  یئاشنا  یئاضتقا  هبترم  راهچ  هب  ماکحا  میسقت 

.فنصم لوق  رب  انب  دراد  هبترم  راهچ  تسا  ملسم  هک  القع  نیب  رد  هیئالقع  نیناوق  هکلب  هیعرش  ماکحا  هک  دنامن  یفخم  و 

.دوش هداد  ماجنا  راک  نیا  دراد  تحلصم  ینعی  یئاضتقا  مکح  : لوا

لعج مالـسا  ردص  رد  هک  يا  هیئاشنا  ماکحا  ریظن  دنروایب  اجب  ار  لمع  نیا  مدرم  هک  مکح  دوشب  لعج  دوش و  داجیا  ینعی  ءاشنا  : مود
مالـسا ردـص  مدرم  هکنآ  ریظن  دوبن  دوجوم  شطئارـش  زا  یطرـش  اـی  دوب  عناـمب  نرتقم  هکنیا  يارب  دوبن  زجنم  یلعف و  یلو  دوب  هدـش 

.دنتشادن ار  هیعرش  ماکحاب  ندرک  لمع  دادعتسا 

نآ لیـصفت  هک  دشاب  دوقفم  نآ  زا  یطرـش  ای  دشاب  دوجوم  عنام  زاب  یلو  ماکحا  نیاب  دنوشب  ملاع  مدرم  هکنآ  ریظن  یلعف  مکح  : موس
.دمآ دهاوخ 

نیا تسا  باقع  بجوم  زجنم  مکح  كرت  دروم  نیا  رد  هک  دوقفم  عناوم  تسا و  دوجوم  طئارـش  ماـمت  هک  هیزیجنت  ماـکحا  : مراـهچ
مکح ام  میدش  ءازجاب  لئاق  هک  يدراوم  رد  یلاعت و  هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  نآ  لیصفت  تسا و  هعبرا  ماکحا  نایب  زا  يرـصتخم  نایب 

.تسا یلعف  مکح  تسا  یفنم  هک  یمکح  نآ  تسا و  تباث  تسا و  ظوفحم  دراوم  مامت  رد  یئاشنا 

عقاوب تاراما  لوصا و  هک  تسا  يدراوم  رد  تسا  یفنم  هک  هیلعف  ماکحا  ینعی  خلا  هباصالا  دراوم  ریغ  یف  یفنم  وه  :و  هلوق
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اهیف اظوفحم  هتبترمب  یعقاولا  مکحلا  نوکی  نا  نم  دـب  الف  اهعوضوم  یف  اذوخأم  اهمکحب  وا  اهتیـصوصخب  اهب  لـهجلا  ناـک  فیک و 
.یفخی امک ال 

بجاولا همدقم  یف  لصف 

.روما مسر  یغبنی  دوصقملا  یف  ضوخلا  لبق  و 

******
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تسا و یلعف  مکح  دشاب  یم  یفنم  هک  یمکح  نآ  دندیسرن  عقاوب  رگا  تسا و  زجنم  ام  يارب  عقاو  نامه  دندیسر  عقاوب  رگا  دنسرن و 
الا تسین  ءازجا  مدع  ءازجا و  نیب  قرف  سپ  میوشن  مه  ءازجاب  لئاق  ام  دراوم  نیا  رد  ول  تسا و  ملسم  شدوخ  ياج  رد  یئاشنا  مکح 

ندش لصاحب  فیلکت  طوقس  یعقاو و  مکح  طوقس  مدع  ءازجا و  دراوم  رد  يرهاظ  رما  تقفاوم  هطساو  هب  عقاوب  فیلکت  طوقس  رد 
رومأم ماسقا  رد  دش  رکذ  البق  هکنآ  امک  همامتب  ضرغ  لیصحت  ناکما  مدع  ای  الثم  يرارطضا  رما  هطـساو  هب  یعقاو  مکح  ضرغ  نآ 

بیوصت نآ  نآ و  ندوب  لـطاب  رب  میراد  عاـمجا  هک  یبـیوصت  نآ  دـشاب  یمن  بیوـصت  هروکذـم  دراوـم  نیا  ماـمت  رد  يرارطـضا  هب 
.هراما هطساو  هب  تسا  هدناسر  امب  هک  یمکح  نآ  زا  ریغ  تسا  یئاشنا  یعقاو  مکح  زا  عقاو  ندوب  یلاخ  نآ  يانعم 

نیا یعقاو  مکحب  ای  یعقاو  عوضومب  لهج  هکنآ  لاح  دـشابن و  یعقاو  مکح  تسا  نکمم  هنوگچ  خـلا  اهب  لهجلا  ناک  فیک و  : هلوق
رگا دـشاب و  یم  اهنآ  عوضوم  ءزج  یعقاو  مکح  رد  کش  لوصا  دراوم  رد  ینعی  هراما  دروم  ای  دـشاب  یم  لوصا  عوضوم  ءزج  لهج 

لوصا و دراوم  مامت  رد  یئاشنا  یعقاو  مکح  دبال  سپ  دوش  یم  ققحم  لوصا  عوضوم  هنوگچ  میشاب  هتـشادن  کش  ام  ار  عقاو  مکح 
.یفخی امک ال  تسا  ظوفحم  قرط  تاراما و 

بجاو همدقم  لصف 

هراشا

خلا بجاولا  همدقم  یف  لصف  : هلوق

ریغ تسا ال  یلوصا  ثحب  بجاو  ۀمدقم  بوجو  ثحب 

.مینک نایب  ار  يروما  هک  تسا  راوازس  میوش  ثحب  دراو  هکنآ  زا  لبق  تسا و  بجاو  همدقم  رد  لصف 

همدقم هلئسم  نیا  رد  وا  رد  تسا  هدش  ثحب  هک  یمهم  نآ  هک  تسنآ  رهاظ  : لوالا
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ار وا  یهقف  ثحب  ار  بجاو  همدـقم  رد  ثحب  ام  اـجنیا  رد  ینعی  تسوا  همدـقم  بوجو  ءیـش و  بوجو  نیب  همزـالم  زا  ثحب  بجاو 
یم ثحب  اـم  یهقف  هلئـسم  ثحب  رد  هک  تسنآ  یلوصا  یهقف و  هلئـسم  نیب  قرف  مییاـمن و  یم  ار  وا  یلوصا  ثحب  هکلب  میئاـمن  یمن 

رد یلو  دـشاب  یم  فلکم  لـعف  نآ  عوضوم  هک  دـشاب  یم  هسمخ  ماـکحا  زا  رگید  اـی  بحتـسم  اـی  بوجو  نآ  هک  لومحم  زا  مینک 
لومحم و عوضوم و  هلمج  نیا  رد  هک  مئاق  دیز  لثم  تسا  همدقملا  يذ  بجاو و  همدقم  نیب  تبسن  همزالم و  زا  ثحب  یلوصا  ثحب 
زا ثحب  رگا  یلو  دـشاب  مئاـق  هک  تسا  یهقف  ثحب  میئاـمنب  لومحم  زا  ثحب  اـم  رگا  تسا  دوجوم  لوـمحم  عوـضوم و  نیب  تبـسن 

.دشاب یم  یلوصا  ثحب  میئامنب  لومحم  عوضوم و  نیب  تبسن 

هن دشاب  یم  یلوصا  ثحب  نیاربانب  ام  ثحب  مییامن  یم  همدقملا  يذ  بجاو و  همدقم  نیب  تبسن  همزالم و  زا  ثحب  هک  اجنیا  رد  سپ 
زا تسا  هدـش  ادـیپ  مهوت  نیا  هکنیا  اـمک  تسا  یهقف  ثحب  همدـقم  بوـجو  سفن  زا  ثحب  هکنوـچ  همدـقم  بوـجو  سفن  زا  ثحب 
هک تسا  حضاو  نیا  دوش و  یم  رهاظ  هر  ملاعم  بحاص  زا  هکنیا  امک  دـنا  هداد  رارق  یهقف  ار  ثحب  هکنیا  لثم  ءاملع  نیوانع  یـضعب 

نیا میئاـمنب  یلوصا  ار  ثحب  اـم  مـالک  تبـسانمب  میئوگب  هکنیا  ینعی  دارطتـسا  یلوـصا و  هلئـسم  اـب  درادـن  تبـسانم  یهقف  زا  ثحب 
ثحب نیب  قرف  هکنیا  هب  دنلئاق  یـضعب  میئامنب  یلوصا  ثحب  ار  ثحب  میناوت  یم  ام  هکنآ  زا  دعب  تسین  نآ  يارب  یهجو  مه  دارطتـسا 

هک جح  سمخ و  تاکز و  هالص و  لثم  تسا  هصاخ  تاعوضوم  تالاوحا  زا  ثحب  یهقف  هلئـسم  هک  تسنآ  یلوصا  یهقف و  هلئـسم 
میهافم يارب  تسا  یعوضوم  نآ  هک  یلوصا  ثحب  فـالخب  دنتـسه  يا  هفلتخم  قیاـقح  يا و  هصاـخ  تاـعوضوم  مادـکره  اـه  نیا 

هالص هاکز و  لثم  میدرک  رکذ  هک  يدراوم  نیا  هب  رـصحنم  هک  همدقم  بوجو  نیمه  لثم  تسین  صاخ  عوضومب  رـصحنم  هفلتخم و 
.تسین هریغ  و 

تسین حیحص  بلطم  نیا  یلو  دوش  یم  لماش  دشاب  بجاو  هک  يدراوم  مامت  هکلب 
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******

: حرش * 

ترایز دوش و  یم  موصب  قبطنم  رذـنب  ءافو  الثم  دـنک  یم  قدـص  هفلتخم  دراوم  رب  اضیا  مه  یهقف  تاعوضوم  يدایز  دراوم  هکنوچ 
یم يا  هفلتخم  تاعوضوم  اه  نیا  هکنآ  لاح  اه و  نیا  ریغ  دوش و  یم  بحتسم  زامن  تعکر  ود  دوش و  یم  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا 

یئاربک نآ  هیلوصا  هلئسم  هکنیا  هب  هیلوصا  هلئسم  هیهقف و  هلئـسم  نیب  دنا  هدراذگ  قرف  اضیا  دنـشاب و  یم  يا  هصاخ  قئاقح  دنـشاب و 
نیا اعرش و  تسا  بجاو  بجاو  همدقم  میدرک  تباث  ام  الثم  هکنآ  ریظن  هیهقف  هجیتن  نآ  يارغص  اب  وا  زا  دوش  یم  طابنتـسا  هک  تسا 

رد ریـس  سپ  تسا  بجاو  یبجاو  همدقم  ره  تسا و  بجاو  همدـقم  مییوگ  یم  ار  جـح  رد  ریـس  الثم  نآ  يارغـص  دوش و  یم  يربک 
.تسا بجاو  جح 

الثم دوش  یم  هداد  دلقم  تسدب  هجیتن  هکلب  دوش  یمن  وا  زا  طابنتسا  هیهقف  هلئسم  تشذگ و  هگنآ  امک  تسا  هیلوصا  هلئـسم  نیا  هتبلا 
زا تسین و  وا  رد  باحـصتسا  درادن  هقباس  تلاح  دومن و  نآ  تساجن  بوث و  تراهط  رد  کش  هک  یـسک  هک  دنک  یم  نایب  دهتجم 

هیهقف و لئاسم  رثکا  هچرگا  هک  تسنآ  قراف  نیا  زا  باوج  دشاب  یم  هیهقف  هلئسم  دشابن  وا  رد  طابنتـسا  هک  يا  هلئـسم  ره  تهج  نیا 
الثم تسا  دـهتجم  نایب  طابنتـسا و  هب  جاتحم  هیهقف  لئاسم  زاب  رگید  دراوم  زا  يدایز  یلو  میدومن  نایب  هک  تسا  روط  ناـمه  هیلوصا 

تسا و دهتجم  تسدب  اهنآ  قیبطت  یلامجا  ملع  عورف  رثکا  نینچمه  جرح و  هدعاق ال  ررض و  هدعاق ال  ای  ننس  هلدا  رد  حماست  هلئـسم 
بوجو هلئـسم  هک  دش  مولعم  قباس  تانایب  زا  دشاب و  یم  هیهقف  لئاسم  لئاسم  نیا  هکنآ  لاح  دنک و  قیبطت  تسین  نکمم  دلقم  يارب 

.تسین هیماکحا  يدابم  زا  همدقم 

ثحب لوا  رد  هکنآ  امک  دشاب  یم  عوضوم  لومحم  عوضوم و  دح  فیرعت و  هک  تسا  هیروصت  هیدابم  ای  هیماکحا  هیدابم  نوچ  اضیا 
هک تسا  یئاربـک  نآ  هک  تسا  هیقیدـصت  يداـبم  اـی  تسین و  يداـبم  زا  مسق  نیا  زا  بجاو  همدـقم  ثحب  میدومن و  ناـیب  لوا  دـلج 

مامت دشاب  هیقیدصت  يدابم  رگا  دوش و  یم  هتفرگ  وا  زا  هیهقف  هجیتن  هک  هیهقف  لئاسمب  هبسنلاب 
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هلئـسم نوکتف  هتمدـقم  بوجو  ءیـشلا و  بوجو  نیب  همزالملا  نع  ثحبلا  هلأـسملا  هذـه  یف  هنع  ثوحبملا  مهملا  نا  رهاـظلا  لوـالا 
بـسانی کلذـک ال  ثحبلا  نا  حوضول  کلذ  هیعرف و  نوکت  یک  نیوانعلا  ضعب  نم  مهوتملا  وه  امک  اـهبوجو  سفن  نع  ـال  هیلوصا 
هلأسملا نا  اضیا  رهاظلا  مث  هیلوصالا  لـئاسملا  نم  نوکت  هجو  یلع  ثحبلا  نوکی  نا  ناـکما  دـعب  هل  هجو  ـال  دارطتـسالا  یلوصـالا و 

ءافتناب یفنلا  یلع  لدتـسا  ثیح  ملاعملا  بحاص  نم  رهظی  امبر  امک  هیظفل  همدـع ال  همزالملاب و  لقعلا  لالقتـسا  یف  مالکلا  هیلقع و 
ظافلالا ثحابم  یف  اهرکذ  هنا  الا  افاضم  ثالثلا  تالالدلا 

******

: حرش * 

.دشاب هیماکحا  هیقیدصت  يدابم  زا  همدقم  بوجو  هلئسم  هک  درادن  تیصوصخ  تسا  مسق  نیمه  هیلوصا  لئاسم 

همدـقم ثحب  هتبلا  تسا و  داعم  أدـبم و  تالاوحا  زا  یلقع  ثحب  هیمالک  لئاسم  زا  ثحب  هکنوچ  تسین  مه  هیمالک  لئاسم  زا  اضیا  و 
.تسین هیمالک  لئاسم  ثحب  یلقع  ثحب  ره  تسین و  اه  نیا  زا  بجاو 

ملاعملا بحاصل  افالخ  یظفل  هن  تسا  یلقع  ثحب  بجاو  همدقم  ثحب 

همزالم و ایآ  همدقملا  يذ  همدقم و  نیب  هک  دوب  نیا  رد  ام  ثحب  هک  میتفگ  خلا  هیلقع  هلأسملا  نا  اضیا  رهاظلا  مث  : هلوق یفخی  امک ال 
رهاظ فنصم  دیامرف  یم  اظفل  ای  تسا  هدش  تباث  القع  تبسن  همزالم و  نیا  میئوگ  یم  اجنیا  رد  هن  ای  تسه  اهنآ  بوجو  نیب  تبسن 

همزالم هب  مکح  لقع  هک  دشاب  یم  لقع  لالقتـسا  رد  مالک  دشاب و  یم  یلقع  همدقملا  يذ  همدـقم و  نیب  همزالم  هلئـسم  هک  تسنیا 
یم یظفل  همزالم  ثحب  هک  دنتـسه  نیاب  لئاق  ناشیا  هک  ملاعم  بحاص  ياهفرح  زا  دوش  یم  رهاظ  هکنیا  امک  اظفل  هن  هن  ای  دـنک  یم 

.یلقع هن  دشاب 

ثالث تالالد  زا  یکی  هب  دـیاب  همدـقم  بوجو  تسا  هتفگ  هکنیا  هب  بجاو  همدـقم  بوجو  یفن  رب  دـنا  هدروآ  لـیلد  ناـشیا  هکنوچ 
دوش یم  مولعم  سپ  دوش  یمن  تباث  ثالث  تالالد  نیا  زا  مادک  چیه  هب  همدـقم  بوجو  نیا  دوش و  تباث  مازتلا  ای  هقباطم  ای  نمـضت 

زا هک 
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تابثالا و یف  عازنلا  ریرحتل  لاجم  الف  لاکشالا  لحم  اتوبث  هتمدقم  بوجو  ءیـشلا و  بوجو  نیب  همزالملا  سفن  ناک  اذا  هنا  هرورض 
یفخی امک ال  ثالثلا  تالالدلا  يدحاب  اهیلع  هلالدلا 

******

: حرش * 

هدومن رکذ  ظافلا  ثحابم  رد  ار  همزالم  ثحب  ملاعم  بحاص  هکنیا  هب  اـفاضم  یلقع  هن  دـشاب  یم  یظفل  همزـالم  ثحب  ناـشیا  فرط 
یفخم یلقع  ثحب  هن  دنـشاب  یم  یظفل  ثحب  هب  لئاق  ناشیا  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  دـنروآ  یمن  تایلقع  ظافلا  ثحابم  رد  تسا و 
یمازتلا تلالد  هک  تسنآ  دشاب  یم  یلقع  مهنآ  هک  یمازتلا  تلالد  تسا و  یلقع  ثحب  هک  همدـقم  بوجو  نیب  قرف  هکنآ  رب  دـنامن 

متاح لثم  افرع  ای  دوش  یم  هدیمهف  نآ  زا  رـصب  هک  یمعا  لثم  القع  تلالد  نآ  هک  تسنآ  دـنا  هدومن  نایب  قطنم  رد  هک  یظفل  یلقع 
.یفخی امک ال  تسا  اهنآ  معا  بجاو  همدقم  بوجو  ثحب  اما  تسا و  ربتعم  دوش  یم  هدیمهف  نآ  زا  تواخس  دوج و  هک 

هن ای  ار  یعرش  بوجو  دنک  یم  كرد  لقع  ایآ  هک  تسنآ  یلقع  بوجو  زا  دارم 

همدـقم بوجو  ءیـش و  بوجو  نیب  همزالم  سفن  هک  ینامز  تسا  يرورـض  هک  تسنآ  ملاعم  بحاص  باوج  خـلا  هنا  هرورـض  : هلوق
ماقم رد  عازن  ریرحت  يارب  دـنام  یمن  یقاب  یلاجم  توبث  ماقم  رد  هدـشن  تباـث  زونه  دـشاب و  یم  لاکـشا  لـحم  ناـکما  ماـقم  رد  نآ 

یم كرد  فلکم  هکنآ  زا  دعب  بجاو  همدقم  هلئـسم  نیا  هک  دنامن  یفخم  دشاب  یم  تالالد  زا  یکی  مالکب  وا  تابثا  هکنیا  تابثا و 
دومن كرد  هکنآ  زا  دعب  ار  بجاو  تامدقم  نیا  هریغ  هرایط و  طیلب  همانرذگ و  لثم  دراد  یتامدـقم  جـح  لثم  الثم  بجاو  هک  دـنک 

لیصحت ار  تامدقم  نآ  رگا  دوشب و  لاثتما  همدقملا  يذ  ات  يروایب  دیاب  ار  تامدقم  نآ  هک  دنک  یم  مکح  لقع  لاکـشا  الب  فلکم 
شدوخ زا  باقع  عفد  دوشن و  بقاعم  هکنیا  يارب  تسین و  باقع  زا  نما  تسا و  هدشن  لاثتما  همدقملا  يذ  لاکشا  الب  درواین  دنکن و 

میرادن و یعازن  یلقع  بوجو  تهج  نیا  رد  دوشب و  همدـقملا  يذ  لاثتما  ات  يروایب  دـیاب  ار  تامدـقم  هک  تسا  مکاح  لقع  دـیامنب 
همدقم بوجو  رد  ام  ثحب  هکلب  تسین  تهج  نیا  رد  مه  ام  ثحب 
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تامیسقت یلا  همدقملا  مسقت  امبر  هنا  یناثلا  رمالا 

امم ال هتیهام  نع  هجراخلا  رومالا  یه  هیجراخلا و  اهب و  رومأملا  هیهاـملا  یف  هذوخأـملا  ءازجـالا  یه  هیلخادـلا و  یلا  اهمیـسقت  اـهنم 
.هنودب دجوی  داکی 

******

: حرش * 

همدقم یعرـش  بوجو  همدقملا  يذ  بوجو  نیب  همزالم  ایآ  اعرـش  جحب  الثم  هدومرف  همدـقملا  يذ  رما  هک  سدـقم  عراش  هک  تسنآ 
.دراد یعرش  بوجو  همدقم  يذ  هک  نانچمه  ینعی  هن  ای  دراد 

تسا بجاو  القع  تامدقم  ندروآ  هک  تسا  يرورض  هکلب  میراد  قافتا  هکنآ  زا  دعب  هن  ای  دراد  یعرـش  بوجو  مهنآ  تامدقم  ایآ 
مکح دـنامن  یفخم  هن و  ای  تامدـقم  دراد  مه  یعرـش  بوجو  یلقع  بوجو  رب  هوالع  هک  تسنآ  رد  عازن  یلو  تشذـگ  هکنیا  امک 

.دشاب یم  یلقع  هک  ءایشا  حبق  نیسحت و  لثم  درادن  ءیش  چیه  هب  جایتحا  هک  لقتسم  یلقع  مکح  تسا  مسق  ود  یلقع 

لقع همدـقملا  يذ  هب  عراش  رما  زا  دـعب  ینعی  هیف  نحن  اـم  لـثم  تسا  هیلقع  تامازلتـسا  ثحاـبم  نآ  لقتـسم و  ریغ  یلقع  مکح  مود 
.یفخی امک ال  تسا  بجاو  نآ  تامدقم  هک  دنک  یم  مکح 

اهنآ نیب  قرف  هیجراخ و  هیلخاد و  همدقم  میسقت 

یتامیـسقت هب  ار  همدقم  دـنا  هدومن  میـسقت  اسب  هچ  هکنیا  یناث  رما  خـلا  اهنم  تامیـسقت  یلا  همدـقملا  مسقت  امبر  هنا  یناثلا  رمالا  : هلوق
لثم هب  رومأم  تیهام  رد  تسا  هدش  هتفرگ  هک  تسا  ءازجا  نامه  هیلخاد  ۀـمدقم  دـشاب و  یم  هیلخاد  همدـقم  تامیـسقت  اهنآ  زا  یکی 

دنشاب یم  زامن  هیلخاد  تامدقم  هریغ  هدجس و  عوکر و  مایق و  ریبکت و  نیا  دنا  هتفگ  مالس  ات  دوش  یم  عورـش  ریبکت  لوا  زا  هک  زامن 
تسا و همدـقملا  يذ  زا  جراخ  هب و  رومأم  تیهام  زا  تسا  جراخ  هک  تسا  يروما  نآ  دـشاب و  یم  هیجراخ  همدـقم  رگید  همدـقم  و 

.دشاب یم  همدقملا  يذ  دوجو  ریغ  همدقم  دوجو 

نودب هب  رومأم  هک  تسا  يزیچ  دشاب و  یم  جح  لامعا  ریغ  هک  جح  يارب  ریس  لثم 
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.اهرساب ءازجالا  سفنالا  سیل  بکرملا  ناب  هیلع  هقباس  هل و  همدقم  ءازجالا  نوک  یف  لکشی  امبر  و 

.امهنیب هریاغملا  لصحیف  عامتجالا  طرشب  ءازجالا  وه  همدقملا  وذ  رسالاب و  ءازجالا  سفن  یه  همدقملا  نا  لحلا  و 

******
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يذ هب و  رومأـم  تیهاـم  یلو  درادـن  هب  رومأـم  تیهاـم  رب  فقوت  هیجراـخ  همدـقم  هک  ینعم  نیا  هب  دوش  ادـیپ  دـناوت  یمن  نآ  دوجو 
یم تلع  زج  هک  ار  هچنآ  عنام و  مدـع  دـعم و  طرـش و  یـضتقم و  زا  همات  تلع  ءازجا  لثم  دراد  هیجراخ  همدـقم  رب  فقوت  همدـقملا 
یلو دنتـسه  زامن  زا  جراخ  هک  هریغ  هلبق و  هبور  ءوضو  زا  زامن  تامدـقم  لثم  ای  دـشاب و  یم  هب  رومأم  دوجو  ریغ  نآ  دوجو  دـشاب و 

.دنشاب یم  زامن  همدقم 

نآ زا  باوج  هیلخاد و  همدقم  رد  لاکشا 

یم یلخاد  تامدقم  زامن  یلخاد  ءازجا  میتفگ  ام  هکنیا  رب  دنا  هدومن  لاکشا  اجنیا  رد  خلا  همدقم  ءازجالا  نوک  یف  لکشی  امبر  : هلوق
دیتفگ امـش  دشاب و  همدقملا  يذ  رب  مدقم  دیاب  ادوجو و  دشاب  هب  رومأم  ءازجا  زا  ریغ  دیاب  همدقم  هکنیا  رب  دـنا  هدومن  لاکـشا  دنـشاب 

دـشاب و یم  هب  رومأـم  ناـمه  یلخاد  ءازجا  هکنوـچ  تسین  حیحـص  بلطم  نیا  دنـشاب  یم  یلخاد  تامدـقم  هـب  رومأـم  یلخاد  ءازجا 
يذ دوجو  نیع  همدـقم  دوجو  دـشاب و  یم  مالـس  ات  هروس  دـمح و  ریبکت و  تسین و  زامن  ینعی  همامتب  ءازجا  سفنـالا  تسین  بکرم 

.تسا دوجو  کی  هکلب  دنرادن  دوجو  ود  جراخ  رد  تسا و  همدقملا 

يذ تسا و  هدـش  طرـشب  نآ ال  رد  رابتعا  یلو  همامتب  تسا  ءازجا  سفن  ناـمه  همدـقم  هکنیا  باوج  خـلا  همدـقملا  نا  لـحلا  :و  هلوق
طرشب ای ال  تسا  ربتعم  وا  رد  هثلث  نیوانع  نیا  زا  یکی  ءیش  ره  نوچ  ءیش  طرشب  عامتجا و  طرـشب  یلو  تسا  ءازجا  نامه  همدقملا 

.تسا طرشب ال  ای  ءیش  طرشب  ای 

لثم هک  ینعم  نیاب  همدقملا  يذ  همدقم و  نیب  هراغم  دوش  یم  لصاح  نیاربانب  سپ 
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.عامتجا طارتشا  رابتعا  نم  هیلکلا  رابتعا  یف  دب  امک ال  طرش  الب  ءیشلا  ذخا  هیئزجلا  رابتعا  یف  دب  هنا ال  رهظ  کلذب  و 

نیب قرفلا  ماقم  یف  نوکی  امنا  هناف  کلذ  یفانی  طرـشب ال ال  هذوخأملا  هیهاـملا  یه  هروصلا  یلویهلاـک و  هیجراـخلا  ءازجـالا  نوک  و 
تذـخا ال اذا  هروص و  وا  یلویه  نوکت  طرـشب ال  تذـخا  اذا  هیهاملا  نا  لصفلا و  سنجلا و  نم  هیلیلحتلا  هیجراخلا و  ءازجـالا  سفن 

.مهفاف بکرملا  یلا  هفاضالاب  الصف ال  وا  اسنج  نوکت  طرشب 

******

: حرش * 

رابتعا طرـشب  دوش و ال  یم  همدـقم  دوش  باسح  ءزج  ءزج  ناونعب  رگا  مالـس  ات  هریغ  عوکر و  ماـیق و  ریبکت و  زا  زاـمن  یلخاد  ءازجا 
دوش و یم  همدقملا  يذ  میئامن  باسح  ءیش  طرشب  رگیدمه و  اب  عامتجا  طرـشب  رگا  ار  هریغ  عوکر و  مایق و  نیمه  یلو  تسا  هدش 

دحاو رب  فقوت  نینثا  هک  نینثا  هفاضا  هب  دـحاو  لـثم  ءازجا  رب  دراد  فقوت  بکرم  دوجو  هکنآ  لـصاح  تسا و  هب  رومأـم  ناـمه  نآ 
.اعبط تسین  نکمم  ءزج  نودب  لک  دوجو  سپ  سکع  نودب  دراد 

يزیچ ره  هک  تسنآ  لک  ءزج و  نیب  قرف  میدومن  نایب  ام  هک  یبلطم  نیاب  ینعی  خلا  هیئزجلا  رابتعا  یف  دـب  هنا ال  رهظ  کلذـب  :و  هلوق
امک میریگب  عامتجا  طرشب  ءیش و  طرشب  شدوخ  ءازجاب  تبسن  دش  لک  هک  يزیچ  ره  میریگب و  طرـشب  دیاب ال  دش  ءیـش  ءزج  هک 

.یفخی ال 

لصف سنج و  تروص و  الویه و  نیب  قرف 

تیهام ءزج  ءیـش و  ءزج  اه  نیا  زا  مادکره  هروص  هدام و  الویه و  تشذگ  البق  هک  ینایب  رب  انب  خـلا  هیجراخلا  ءازجالا  نوک  :و  هلوق
ینعی دنا  هدش  رابتعا  طرـشب ال  هروص  الویه و  لاح  نیا  اب  یلو  دوشب  رابتعا  دـیاب  طرـشب  هک ال  میدومن  نایب  ام  ءزج  رد  دنـشاب و  یم 
تروص الویه و  رد  هک  طرشب ال  نیا  هتبلا  الویه و  هروصلا  ای  هروص  الویهلا ال  میئوگب  تسین  حیحـص  دنوش و  یمن  يرگید  رب  لمح 

ءازجا اه  نیا  تروص  الویه و  نوچ  درادن  ام  قباس  بلاطم  اب  تافانم  هدش  هتفرگ 
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رومأملا نیعرـسالاب  ءازجالا  نوک  نم  تفرع  امل  کلذ  ضعب و  هب  حرـص  امک  عازنلا  لحم  نع  ءازجالا  جورخ  یغبنی  هنا  یفخی  مث ال 
هبجاو نوکت  داکت  الف  هیلا  ثعابلا  رمالا  سفنب  اهیلا  اثوعبم  هبوجو و  نیعب  هبجاو  نوکتف  ارابتعا  امهنیب  هریاغملا  تناـک  اـمنا  اـتاذ و  هب 

.نیلثملا عامتجا  عانتمال  رخآ  بوجوب 

******

: حرش * 

ءزج ود  نیا  هک  دشاب  قطان  ناویح و  هک  لصف  سنج و  لثم  تسا  هیلقع  ءازجا  هیجراخ و  ءازجا  نیب  قرف  دشاب و  یم  ءیـش  هیجراخ 
تـشذگ هکنآ  امک  دنوش  یمن  يرگید  رب  لمح  ینعی  طرـشب ال  اهنآ  رد  هدـش  رابتعا  هیجراخ  ءازجا  دنـشاب و  یم  ءیـش  یلقع  ءزج 

تـسا حیحـص  هکنآ  لثم  دنوش  یم  يرگید  رب  لمح  ینعی  اهنآ  رد  تسا  هدش  رابتعا  طرـشب  لصف ال  سنج و  لثم  هیلقع  ءازجا  یلو 
نیب قرف  هک  تسنآ  يارب  تسا  هدـش  هتفرگ  تروص  ـالویه و  رد  هک  یئـال  طرـشب  قطاـن و  ناویحلا  ضعب  ناویح و  قطاـنلا  میئوـگب 

.یفخی امک ال  بکرم  لک و  ءزج و  نیب  قرف  هن  دشاب  یم  هیلقع  ءازجا  هیجراخ و  ءازجا 

ار نآ  تروص  سنج و  ای  الویهب  دـنک  یم  ریبعت  دراوم  ضعب  ار  نآ  هداـم  ناـسنا  لـثم  يراـج  بکرم  دوجوم  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
نکمم لـصف  نودـب  هروص و  نودـب  سنج  هداـم و  یلویه و  هک  ناـنچمه  هتبلا  نآ و  لـصف  اـی  نآ  هیعون  تروص  هب  دـنک  یم  ریبعت 
هفـسلف رد  هک  دنا  هداد  يرگید  ياهقرف  تسین و  نکمم  سنج  هدام و  نودب  لصف  هروص و  تسا  نینچ  مه  سکعب  نآ  دوجو  تسین 

.تسا هدش  نایب  هیلاع 

تسا همدقم  بوجو  ثحب  زا  جراخ  هیلخاد  همدقم 

.خلا عازنلا  لحم  نع  ءازجالا  جورخ  یغبنی  هنا  یفخی  مث ال  هلوق 

زا هیلخاد  ءازجا  ندرک  جراـخ  ینعی  عازن  لـحم  زا  هب  روماـم  یلخاد  ءازجا  ندرک  جراـخ  تسا  راوازـس  هـکنیا  رب  دـنامن  یفخم  دـعب 
هکنوچ دـنا  هدومن  بلطم  نیاب  حیرـصت  املع  زا  یـضعب  هکنیا  امک  هب  رومأـم  یلخاد  ءازجا  دنتـسین  همدـقم  میئوگب  هک  ندوب  همدـقم 

ریغ دیاب  همدقم  دوجو  میـسانش و  یم  ام  ءازجا  نامهب  ار  هب  رومأم  ینعی  اتاذ  تسا  هب  رومأم  نیع  نامه  همامتب  ءازجا  هک  البق  یتخانش 
درادن یمدقم  بوجو  يارب  یضتقم  سپ  دنشاب  یم  همدقملا  يذ  دوجو  نیع  هیلخاد  ءازجا  دشاب و  همدقملا  يذ  دوجو 
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وه امنا  ناک  ول  يریغلا  بوجولاب  بجاولا  نال  انهاه  اهددـعت  مدـعل  هعم  یهنلا  رمالا و  عامتجا  زاوج  ههجلا و  ددـعت  هیافکب  لیق  ول  و 
عئاشلا لمحلاب  ناک  ام  بوجولا  اذـهب  بجاولا  نا  هرورـض  هب  رومأملا  بکرملا  یلا  اهب  لسوتلا  اهتیمدـقم و  ناونع  ـال  ءازجـالا  سفن 

.اهناونع هیلع ال  فقوتملا  هنال  همدقم 

******

: حرش * 

دوش و یم  همدقم  میتفرگ  طرـشب  رابتعاب ال  رگا  ینعی  دشاب  یم  ارابتعا  اهنآ  ندوب  هب  رومأم  ءازجا و  ندوب  همدقم  نیب  هریاغم  انامه  و 
.دوش یم  هب  رومأم  میتفرگ  ءیش  طرشب  رگا 

ره ینعی  تسا  یمامـضنا  یـسفن  بوجو  ءازجا  بوجو  هکنیا  رما  هیاـهن  اـهنآ و  رما  بوجو  نیعب  دنتـسه  بجاو  ءازجا  نیارباـنب  سپ 
زا ریغ  یبوجو  سپ  دشاب  یم  لکب  هک  تسا  يرما  نامه  اهنآ  هب  رما  ءازجا و  نآب  ثعب  دنـشاب و  یم  اراد  ار  بوجو  زا  یمـسق  یئزج 

عامتجا عنام  نآ  تسا و  دوجوم  مه  عنام  درادن  ءازجا  ار  يریغ  بوجو  یـضتقم  هکنیا  رب  هوالع  هکنآ  تهجب  درادـن  یـسفن  بوجو 
ینعی نیلثم  عامتجا  تسا  عنتمم  هکنوچ  دشاب  یمن  دشاب  یمدقم  بوجو  هک  يرگید  بوجوب  بجاو  ءازجا  نیاربانب  سپ  تسا  نیلثم 

.دنوش عمج  یئاج  رد  بجاو  ود  تسین  نکمم 

نآ ناونع  ددعت  یهن و  رما و  عامتجا  هجو  نایب 

رد ینعی  ددـعت  اب  یهن  رما و  عامتجا  زاوج  تهج و  ددـعت  هیافکب  ام  میوشب  لئاق  هکنیا  ول  خـلا و  ههجلا  ددـعت  هیافکب  لـیق  ول  :و  هلوق
دنیوگ یم  اهنآ  دنتـسه  یهن  رما و  عامتجا  هب  لئاق  هک  یناسک  نآ  یلاعت  هللاءاش  نا  دـیآ  یم  نآ  ثحب  هکنآ  امک  یهن  رما و  عامتجا 

يور یهن  ینعی  دنشاب  یم  يدییقت  تهج  هک  دنتـسه  یتهج  ود  نیا  بصغت  لص و ال  الثم  دشاب  فلتخم  اهنآ  تهج  یهن  رما و  دیاب 
ای تیرـصع  ای  تیرهظ  ناونع  اب  تسا  هتفر  هیجراخ  ءازجا  يور  لصب  رما  هکنآ  امک  تسا  هتفر  یجراـخ  فرـصت  اـب  تیبصغ  ناونع 

بجاو رگا  ضرفرب  هکنوچ  تسین  روط  نیا  هیف  نحن  اـم  یلو  دراد  ددـعت  اـهنآ  تهج  دنتـسه و  فلتخم  نیواـنع  نیا  هک  ـالثم  هریغ 
ءازجا سفن  يور  دـشاب  رگا  يریغ  بوـجو  ینعی  تیمدـقم  ناوـنع  هـن  تـسا  یجراـخ  ءازجا  سفن  نآ  اـنامه  دـشاب  يریغ  بوـجوب 

همدقم ناونع  يور  هن  تسا  هتفر  هیجراخ 
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بوجولاب بجاولا  ءازجا  نم  ءزج  لک  فاصتا  مهوت  داسف  کلذب  حدقناف  نونعملا  یلع  بوجولا  حشرتل  هلع  ناونعلا  اذه  نوکی  معن 
.يریغ بجاو  لکلا  یلا  هب  لسوتی  امم  هنوک  رابتعاب  یسفن و  بجاو  لکلا  نمض  یف  هنوک  رابتعابف  نیرابتعاب  يریغلا  یسفنلا و 

******

: حرش * 

.نآ ندوب 

نآ يارب  زا  تلع  دـنزب  ار  یمیتی  هچب  ناـسنا  رگا  هکنآ  ریظن  نونعم  رب  يریغ  بوجو  حـشرت  يارب  زا  تسا  تلع  تیمدـقم  ناونع  هلب 
دـشاب یم  یلیلعت  تهج  هکلب  تسا  هدـشن  عوـضوم  ءزج  ینعی  تسین  ندز  عوـضوم  يدـییقت  تهج  تیبرت  نیا  تسا و  تـیبرت  ندز 

هیجراـخ ءازجا  بوجو  يارب  زا  تسا  تلع  ناونع  نیا  تسا  روط  نیمه  مه  بجاو  همدـقم  ناوـنع  تسا و  مکح  يارب  زا  تلع  ینعی 
.یفخی امک ال  دشاب  عوضوم  ءزج  هن 

يدییقت تهج  هن  تسا  یلیلعت  تهج  تیمدقم  ناونع 

هک تامدقمب  همدقملا  يذ  زا  بوجو  حشرت  يارب  تسا  تلع  ناونع  نیا  تیمدقم  ناونع  ینعی  خلا  هلع  ناونعلا  اذـه  نوکی  معن  : هلوق
میدومن هک  ناـیب  نیارباـنب  سپ  اـهنآ  هیجراـخ  دوجو  ءازجا  بوجو  يارب  زا  تسا  تلع  تیمدـقم  ناونع  ینعی  دـشاب  یم  نوـنعم  نآ 

ودب يریغ  بوجو  دراد و  یـسفن  بوجو  هالـص  لثم  هب  رومام  ءازجا  زا  یئزج  ره  هکنیا  هب  دـنلئاق  هک  یناسک  مهوت  داسف  دـش  رهاظ 
هکنیا رابتعاب  دراد و  ینمض  یـسفن  بوجو  دشاب  یم  لک  نمـض  رد  ءزج  نیا  هکنیا  رابتعاب  یئزج  ره  سپ  میدومن  نایب  هک  يرابتعا 

دراد يریغ  بوجو  ءزج  نآ  دوش  یم  لکشتم  ءازجا  نیا  زا  لک  لکب و  مینک  یم  ادیپ  وا  هب  لسوت  هک  تسا  يزیچ  زا  تسا و  همدقم 
.تسا دساف  وا  لطاب  هتبلا  میدومن  رکذ  هکنانچ  مه  يریغ  بوجو  یسفن و  بوجو  دراد  بوجو  ود  یئزج  ره  هک  لوق  نیا 
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.هیلخادلا همدقملا  یف  هلک  اذه  لمأتف  هقبسل  یسفن  دحاو  بوجوب  ابجاو  ناک  نا  نیبوجولا و  كالم  هیف  نا  دیری  نا  الا  مهللا 

******

: حرش * 

رد دنشاب  یم  يریغ  بوجو  یسفن و  بوجو  بوجو  ودب  لئاق  هک  یناسک  نآ  میئوگب  تسا  نکمم  ینعی  خلا  دیری  نا  الا  مهللا  : هلوق
دحاو بوجو  کـی  تسه  ءازجا  نآرب  هک  یبوجو  نآ  بوجو و  ود  دوخ  هن  دـشاب  بوـجو  ود  تلع  كـالم و  اـهنآ  دارم  یئزج  ره 

نیا نیبب  نک  لمأت  سپ  يریغ  بوجو  دـعب  دوش و  یم  دراو  ءازجا  رب  لوا  یـسفن  بوجو  نوچ  نآ  ندوب  قباـس  تهجب  تسا  یـسفن 
.هن ای  دراد  هیلخاد  ءازجا  ار  همدقم  بوجو  كالم 

.تهج ود  زا  دنتسه  جراخ  ندوب  همدقم  زا  هیلخاد  ءازجا  هک  دش  هدافتسا  فنصم  تاملک  زا  هکنیا  رب  یفخی  و ال 

ریغ اهنآ  دوجو  هرورـضلاب و  تسا  جح  لامعا  ریغ  اهنآ  دوجو  تامدقم  نیا  نآ  لاثما  جح و  يارب  ریـس  لثم  همدقم  دوجو  هکنآ  : لوا
ءازجا نآ  دوجو  دنـشاب  همدقم  هکنیا  رب  انب  هیلخاد  ءازجا  نوچ  درادن  دوجو  هیلخاد  ءازجا  رد  كالم  نیا  تسا و  همدقملا  يذ  دوجو 

دعب درب  ءازجا  يور  یـسفن  بوجو  میکح  عراش  هکنآ  زا  دعب  جراخ و  رد  دنرادن  دوجو  ود  تسا و  همدـقملا  يذ  لک و  دوجو  نیع 
.دوب دهاوخ  هدئاف  یب  وغل و  ایناث  نآ  يریغ  بوجو  ءازجا و  يارب  يریغ  بوجو  درادن  ینعم  نآ  زا 

: دنرادن هیلخاد  ءازجا  يریغ  بوجو  يارب  یضتقم  سپ 

عامتجا نآ  هک  تسه  مه  عنام  دوجو  ءازجا  رد  درادـن  دوجو  یـضتقم  هکنیا  رب  هوالع  هک  دومرف  فنـصم  اما  هکنآ و  : مود تهج  اما 
رد تسا  حیحص  نآ  بلطم  تسا  لاحم  نیا  دشاب  هتـشاد  يریغ  بوجو  یـسفن و  بوجو  یئزج  ره  ینعی  دروم  کی  رد  تسا  نیلثم 

یمن عنام  ام  ار  عنام  نآ  هتبلا  تسا  دوجوم  عنام  دومرف  هکنآ  تسین و  هیلخاد  ءازجا  رد  يریغ  بوجو  يارب  یـضتقم  ینعی  لوا  تهج 
دوش یم  ادیپ  عراش  هدارا  ظافلا و  زا  هک  تسا  يرابتعا  رما  کی  مکح  نوچ  درادن  یعنام  هیعرش  ماکحا  رد  نیلثم  عامتجا  مینیب و 

ص:121

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 486 

http://www.ghaemiyeh.com


******

: حرش * 

.حابم هورکم و  بحتسم و  تمرح و  بوجو و  لثم 

بوجو رهظ  هالـص  هکنآ  ریظن  دـنوشب  عمج  یـسفن  بوجو  يریغ و  بوجو  لثم  دروم  کـی  رد  دراد  یعناـم  هچ  هیراـبتعا  روما  نیا 
تسا و لطاب  نآ  رصع  زامن  دناوخن  ار  رهظ  زامن  یصخش  رگا  ادمع  هک  رصع  زامن  يارب  دراد  يریغ  بوجو  لاح  نیا  اب  دراد  یسفن 

هروکذـم دراوم  رد  هک  هورکم  تمرح و  نینچمه  دـنوش و  یم  عمج  تابجاو  رب  اـی  تابحتـسم  رب  نیمی  دـهع و  رذـن و  هک  نینچمه 
عقاو وا  رب  يرگید  يدیفـس  دشاب و  يذغاک  يور  هک  يدیفـس  ضایب و  ریظن  دنوش  یم  رگیدـکی  رد  كدـنم  مکح و  نآ  رد  دـکؤم 

.دوب دهاوخ  لوا  زا  رتدیدش  اهنآ  يدیفس  دوب و  دنهاوخ  رگیدکی  اب  دحتم  رگیدمه و  رد  كدنم  یضرع  نیا  ود  ره  هتبلا  دوش و 

ياج ردقب  ناکم  نآ  رگید و  یـسک  يارب  ياج  دشابن  نکمم  هک  دـشاب  یم  یلحم  کی  رد  یـصخش  هکنآ  ریظن  هیجراخ  ماسجا  هلب 
امک دـشاب  یم  هیرابتعا  روما  زا  هیف  نحن  ام  یلو  دـنوش  عمج  رفن  ود  لحم  کـی  رد  تسین  نکمم  دروم  نیا  رد  هتبلا  دـشاب  رفن  کـی 

عوضوم کی  رد  درادن  یعنام  هریغ  یسفن و  ای  يریغ  بجاو  دشاب  یمسق  رهب  بجاو  ود  مییوگ  یم  هک  تسا  اجنیا  زا  تشذگ  هکنآ 
.یفخی امک ال  دوش  عمج  دروم  کی  رد  هورکم  مارح و  ای  تمرح  ود  نینچمه  و 

هک يدروم  رد  میراد  لوبق  ار  مکح  ود  ندش  عمج  كاکدنا و  هکنیا  هب  هدش  لقن  هرس  سدق  مالعا  زا  یضعب  زا  هک  يزیچ  نآ  اما  و 
تـسین نکمم  دراوم  نیا  رد  یـسفن و  بوجو  زا  تسا  رخأـتم  همدـقم  بوجو  هبتر  هیف  نحن  اـم  یلو  دنـشاب  یکی  هبتر  مکح  ود  نآ 

.دروم کی  رد  مکح  ود  دنوشب  عمج 

دروم کی  رد  مکح  ود  دوش  یم  عمج  مییوگ  یم  ام  هک  ار  هچنآ  ماکحا و  نامز  ماکحا و  هبتر  نیب  تسا  هدـش  هابتـشا  هکنآ  باوج 
رذن زا  لبق  هک  هالص  لصا  بوجو  لثم  دشاب  يرگید  رب  مدقم  اهنآ  زا  یکی  هبتر  ول  دنشاب و  نامز  کی  رد  هک  تسا  یئاج  نآ 
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ماسقا و اهل  رکذ  دق  هنودـب و  ققحتی  داکی  هققحت ال  یف  لخد  هل  ناک  هب و  رومأملا  نع  اجراخ  ناک  ام  یهف  هیجراخلا  همدـقملا  اما  و 
.ماقملا یف  مهم  ریغ  هنا  الا  ماربالا  ضقنلاب و  اهدیدحت  یف  مالکلا  لیطا 
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بوجو ود  نیا  تسا و  قلعتم  وا  هب  يرگید  بوجو  ادـعب  هالـص  نآـب  دـهع  اـی  رذـن و  قـلعت  زا  دـعب  یـسفن و  بوـجوب  تسا  بجاو 
امک ال هالـص  بوجو  زا  تسا  رخاتم  يرذن  بوجو  هبتر  ول  نامز و  کی  رد  دنا  هدـش  دـحتم  يرذـن  بوجو  هالـص و  لصا  بوجو 

.یفخی

دعم عنام و  مدع  طرش و  یضتقمب و  هیجراخ  همدقم  میسقت 

: خلا هیجراخلا  همدقملا  اما  هلوق و 

هک ریـس  لثم  دـشاب  همدـقملا  يذ  دوجو  ریغ  همدـقم  نآ  دوجو  دـشاب و  هب  رومأم  زا  جراـخ  هک  تسیزیچ  نآ  هیجراـخ  همدـقم  ینعی 
دوجو هیجراخ  همدقم  رگا  هک  ینعم  نیاب  دراد  همدقملا  يذ  ققحت  رد  تلاخد  هیجراخ  همدقم  نیا  جح و  لامعا  يارب  تسا  همدـقم 
ماسقا هیجراخ  همدقم  يارب  زا  دنا  هدرک  رکذ  قیقحتب  دنک و  ادیپ  دوجو  همدقملا  يذ  نآ  هب و  رومأم  نآ  تسین  نکمم  دشاب  هتـشادن 

.تسین یمهم  اهنآ  نایم  هکنآ  الا  ماربا  ضقن و  هب  اهنآ  فیرعت  اهنآ و  دیدحت  رد  ار  مالک  ءاملع  دنا  هداد  لوط  یعاونا و  و 

.دنا هدومن  نایب  المجم  مسق  دنچ  هیجراخ  همدقم  ماسقا  و 

.تسا یضتقم  ببس و  ءیش  یگدنزوس  رد  هک  شتآ  سفن  لثم  دوش  یم  هتفگ  وا  يارب  مه  ببس  یضتقم و  : لوا

طرش نیا  دشاب و  شتآ  کیدزن  دیاب  ینازوسب  یهاوخب  ار  يزیچ  رگا  الثم  یضتقم  رثا  رد  دراد  ریثأت  هک  تسیزیچ  نآ  طرـش و  : مود
.تسین حیحص  زامن  تراهط  نودب  هکنآ  امک  دوش  یمن  لصاح  قارحا  نآ  نودب  هک  تسا  شتآ  ندنازوس 

ندنازوس زا  عنام  تبوطر  نآ  الا  دشاب و  هتشادن  يرت  تبوطر و  دیاب  ینازوسب  یهاوخ  یم  هک  يزیچ  نآ  ینعی  تسا  عنام  مدع  موس 
.تسا هالص  هحص  زا  عنام  محللا  لوکام  ریغ  ناویح  ءازجاب  سابل  هکنآ  امک  دوش  یم 

دشاب یم  یضتقم  ریثأت  رد  لیخد  وا  مدع  وا و  دوجو  هک  تسیزیچ  نآ  دعم و  مراهچ 
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ام لیق  ام  یلع  هیعرـشلا  هنودب و  همدقملا  يذ  دوجو  اعقاو  لیحتـسا  ام  یهف  هیلقعلاف  هیداعلا  هیعرـشلا و  هیلقعلا و  یلا  اهمیـسقت  اهنم  و 
ذخا اذا  الا  اعرش  کلذ  الیحتسم  نوکی  داکی  هنا ال  هرورض  هیلقعلا  یلا  هیعرشلا  عوجر  یفخی  هنکل ال  اعرش و  هنودب  هدوجو  لیحتسا 

.ادیق اطرش و  هیف 

.ایلقع نوکی  هدیق  هطرش و  نودب  دیقملا  طورشملا و  هلاحتسا  و 

یلع ترج  هداعلا  نا  الا  اهنودـب  اـهیذ  ققحت  نکمی  ثیحب  هداـعلا  بسحب  اـهیلع  فقوتلا  نوکی  نا  ینعمب  تناـک  ناـف  هیداـعلا  اـما  و 
نا ینعمب  تناک  نا  عازنلا و  لـحم  یف  اـهلوخد  مهوت  یغبنی  ـال  هنا  ـالا  هیلقعلا  یلا  هعجار  ریغ  تناـک  نا  یهف و  اهتطـساوب  هب  ناـیتالا 

نکمملا ناریطلا  نم  هداع  نکمتلا  مدع  لجال  هنا  الا  حطسلا  یلع  دوعصلل  هوحن  ملسلا و  بصنک  ایعقاو  العف  ناک  نا  اهیلع و  فقوتلا 
اتاذ انکمم  هناریط  ناک  نا  العف و  رئاطلا  ریغل  القع  بصنلا  لثم  نودـب  دوعـصلا  هلاحتـسا  هرورـض  هیلقعلا  یلا  هعجار  اضیا  یهف  ـالقع 

.مهفاف
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هکم قیرط  ریس  رد  ندرک  ادیپ  قیفر  يراوس و  هلیـسو  هلحار و  لثم  ای  ار  نآ  ینازوسب  یهاوخ  یم  هک  يزیچ  نآ  ندومن  رـضاح  الثم 
.دنمان یم  لولعم  نآ  يارب  همات  تلع  ار  تاروکذم  مامت  هتبلا  دنمان و  یم  دعم  ار  اه  نیا  هک 

مادکره یناعم  هیداع و  هیعرش و  هیلقع و  هب  همدقم  میسقت 

: خلا هیداعلا  هیعرشلا و  هیلقعلا و  یلا  اهمیسقت  : هلوق و 

.مسق هس  هب  دوش  یم  میسقت  بجاو  هیجراخ  تامدقم 

هک جح  يارب  ریـس  لثم  القع  دوش  داجیا  نآ  نودب  دناوت  یمن  همدقملا  يذ  هک  تسا  یتامدقم  نآ  وا  هیلقع و  همدـقم  تامدـقم  لوا 
.تسا لاحم  هرفط  نوچ  دشاب  یببس  مسق  رهب  ول  میهدب و  ماجنا  دشاب  جح  هک  ار  همدقملا  يذ  تسا  لاحم  مینکن  ریس  رگا 

يذ اعرـش  میهدن  ماجنا  ار  تامدقم  نآ  رگا  هک  هدومن  نایب  ام  يارب  سدـقم  عراش  هک  تسا  یتامدـقم  نآ  وا  هیعرـش و  همدـقم  مود 
نودب زامن  رگا  اعرش  هک  زامن  يارب  اهنآ  لاثما  هلبق و  تراهط و  لثم  میروایب  ار  نآ  حیحص  لاثتما  میناوت  یمن  ار  همدقملا 
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هیلقع و هب  دوش  یم  عوجر  مه  هیعرـش  همدقم  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم  نکل  تسین و  حیحـص  زامن  اعرـش  دـشاب  هلبق  نودـب  تراهط و 
نداد رارق  نیا  داد و  رارق  هالص  دیق  داد و  رارق  هالص  طرـش  سدقم  عراش  ار  نآ  لاثما  هلبق و  تراهط و  هکنآ  زا  دعب  دوش  یم  یلقع 

نودـب دـیقم  دوجو  طورـشم و  دوجو  تسا  لاحم  هک  تسنآ  یلقع  ياربک  نآ  دوش و  یم  یلقع  ياربک  مکح  يارب  یئارغـص  طرش 
.تسا یلقع  مکح  نیا  القع و  نآ  دیق  نودب  طرش و 

: تسا مسق  ود  رب  هیداع  تامدقم  هیداع و  همدقم  : موس

: تسا مدرم  هداع  بسحرب  نآ  نداد  ماجنا  هک  دنتسه  یتامدقم  نآ  لوا  مسق 

يذ هک  تسا  هدـش  مدرم  تداع  هکنیا  الا  دوش  یم  لاـثتما  همدـقملا  يذ  زاـب  دـنهدن  ماـجنا  ار  تامدـقم  نآ  رگا  هک  یلاـحرد  اـهنآ 
مّلـس و اب  کی  دوش  ماجنا  دناوت  یم  همدقم  دنچ  هب  حطـس  يالاب  نتفر  يارب  هکنیا  لثم  دنهدب  ماجنا  همدقم  نیا  ۀطـساوب  ار  همدقملا 

هچرگا حطـس  رب  نتفر  الاب  نیا  لاح  میور  الاب  ضرالا  ّیط  اب  راهچ  میور  الاب  ناک  هلپ  هس  میور  الاب  بانط  اب  مود  میور  ـالاب  ناـبدرن 
اب رگا  هک  یلاحرد  دـنور  الاب  نابدرن  اب  هک  تسا  هدـش  نیا  رب  مدرم  تداع  یلو  دوش  ماجنا  دـناوت  یم  همدـقم  راـهچ  نیا  زا  یکی  هب 

لحم رد  لخاد  هیداع  همدقم  زا  مسق  نیا  نکل  رگید و  تامدقم  هطـساو  هب  دوش  لاثتما  دوش  یم  همدـقملا  يذ  زاب  دـنورن  الاب  نابدرن 
.تسین ام  عازن 

هب ام  نکمت  مدع  هطـساو  هب  یلو  دوش  ماجنا  همدقم  دـنچ  اب  هک  اتاذ  دراد  ناکما  همدـقملا  يذ  هک  تسنآ  هیداع  همدـقم  زا  مود  مسق 
یم همدقم  نیمهب  رصحنم  حطس و  رب  دوعـص  يارب  نابدرن  مّلـس و  بصن  لثم  میروایب  اجب  ار  همدقم  کی  میراچان  رگید  ياه  همدقم 

میرادـن نکمت  اـم  نوچ  نکل  تسا و  ناـبدرن  اـهنآ  زا  یکی  دراد  همدـقم  دـنچ  دـش  هتفگ  ـالبق  هک  روط  ناـمه  نتفر  ـالاب  يارب  دوش 
مه يداع  همدقم  نیا  زاب  مینک و  هدافتـسا  نتفر  الاب  يارب  نابدرن  همدـقم  زا  دـیاب  راچان  هریغ  بانط و  ناریط و  لثم  رگید  تامدـقمب 

دناوت یمن  هک  یسک  يارب  العف  نابدرن  نودب  نتفر  الاب  تسا  لاحم  هکنوچ  هیلقع  هب  دوش  یم  عوجر 
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همدقم یلا  هحـصلا  همدقم  عوجر  یفخی  ملعلا ال  همدقم  بوجولا و  همدقم  هحـصلا و  همدـقم  دوجولا و  همدـقم  یلا  اهمیـسقت  اهنم  و 
امک اهدحاب  یمـسملا  همدقم  یف  بجاولا ال  همدـقم  یف  مالکلا  نا  هرورـض  معالل  هعوضوم  یماسالا  نوکب  لوقلا  یلع  ول  دوجولا و 

.اهب طورشملا  بوجولا  لبق  نم  بوجولاب  اهفاصتا  مدع  ههادب  عازنلا و  لحم  نع  بوجولا  همدقم  جورخ  یف  لاکشا  یفخی و ال  ال 

******

: حرش * 

سپ نابدرن  هب  تسا  رـصحنم  نآلا  یلو  دور  الاب  ناریط  ای  بانط  ۀطـساوب  دـناوت  یم  اتاذ  هچرگا  دور  ـالاب  رگید  تامدـقم  هطـساو  هب 
.مهفاف تسا  هیلقع  مه  هیداع  همدقم  نیا  نابدرن و  زا  نتفر  الاب  تسا  بجاو  هک  دنک  یم  مکح  لقع 

ملع بوجو و  همدقم  تحص و  همدقم  دوجو و  همدقم  هب  همدقم  میسقت 

: خلا بوجولا  همدقم  یلا  اهمیسقت  اهنم  :و  هلوق

داجیا ار  يا  همدقم  دـیاب  ام  هک  تسنآ  نآ  دوجو و  همدـقم  مسق 1- دنچ  هب  دنا  هدومن  میـسقت  ار  همدقملا  يذ  هیجراخ  تامدـقم  زاب 
يذ تحص  يارب  سدقم  عراش  هک  ار  یطئارـش  دیاب  ام  هک  تسنآ  وا  تحـص و  همدقم  -2 .دراد نآرب  فقوت  همدقملا  يذ  هک  میئامن 

.میهدب ماجنا  حیحص  زامن  ات  میروایب  اجب  ار  هریغ  هلبق و  هبور  تراهط و  لثم  ندومن  نایب  همدقملا 

نآ ار  نآ  دوجو  هتـساوخ  ام  زا  الوم  هک  یهبرومأم  نآ  هکنوچ  دوجو  همدقم  رب  دوش  یم  عوجر  تحـص  همدـقم  هک  دـنامن  یفخم  و 
اعطق معا  ای  تسا  حیحـص  ایآ  الوم  دارم  نکل  معا و  يارب  دـنا  هدـش  عضو  یماسا  هکنیا  هب  میـشاب  لئاق  ول  تسا و  حیحـص  هب  روماـم 
ینعی تسا  دوجو  همدقم  تالص  هب  تبسن  هلبق  تراهط و  لثم  تسا  دوجو  همدقم  نامه  تحص  همدقم  سپ  تسا  حیحص  الوم  دارم 

.درادن دوجو  حیحص  هب  رومأم  تسین و  حیحص  الصا  زامن  دشابن  اه  نیا  رگا 

وا هب  زامن  هک  هچره  ول  هالـصلاب و  یمـسم  همدـقم  رد  هن  بجاو  هب  رومأم  ینعی  تسا  بجاو  همدـقم  رد  ام  مـالک  هک  تسا  يرورض 
بجاو زامن  رد  ام  مالک  هکلب  دشاب  لطاب  ول  دوش و  هتفگ 
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هفلاـخم یلع  هبوقعلا  نم  نمؤیل  اداـشرا  هعاـطالا  بوجو  باـب  نم  هنا  ـالا  اـهبوجوب  لـقعلا  لقتـسا  نا  هیملعلا و  همدـقملا  کلذـک  و 
همدقملا يذ  بوجو  لبق  نم  اهیلع  بوجولا  حشرت  همزالملا و  باب  نم  ایولوم  زجنملا ال  بجاولا 

يذ یلا  هفاضالاب  دوجولا  بسحب  رخأتملا  مدقتملا و  یلا  اهمیسقت  اهنم  و 

******

: حرش * 

تعاطتسا هک  یـسک  يارب  جح  ندش  بجاو  لثم  عازن  لحم  زا  بوجو  همدقم  ندش  جراخ  رد  تسین  اضیا  یلاکـشا  تسا و  حیحص 
.تسا لصاح  لیصحت  دش  عیطتسم  هکنآ  زا  دعب  تسین و  راک  رد  یبوجو  هدشن  عیطتسم  هک  زونه  نوچ  دنکب  ادیپ 

: خلا هیملعلا  همدقملا  کلذک  :و  هلوق

ار یئاه  همدقم  دیاب  تسا  هدـش  لاثتما  همدـقملا  يذ  هکنیا  يارب  مینکب  ادـیپ  ملع  هکنیا  يارب  ام  هک  تسنآ  نآ  هیملع و  ۀـمدقم  اما  و 
هک یلامجا  ملع  دراوم  مامت  نینچمه  دـشاب و  همدـقملا  يذ  زامن  راهچ  نیا  زا  یکی  هکنیا  رب  مینکب  ادـیپ  ملع  هکنیا  ات  میهدـب  ماجنا 
زا همدـقم  بوجو  نیا  نکل  زامن و  راهچ  ندـناوخ  بوجوب  دـنک  یم  مکح  دراد و  لالقتـسا  لقع  هچرگا  اجنیا  رد  مینک  لمع  دـیاب 

هکنیا هن  ام  يارب  دـشاب  یم  زجنم  هک  یبجاو  تفلاـخم  رب  تبوقع  زا  میوشب  نومأـم  اـم  هکنیا  اـت  اداـشرا  تسا  تعاـطا  بوجو  باـب 
.همدقم رب  همدقملا  يذ  لبق  زا  بوجو  حشرت  همزالم و  باب  زا  دشاب  يولوم  باب  زا  همدقم  نیا  بوجو 

ندـناوخ نیاربانب  سپ  مینک  لمع  تسا  مزال  امتح  یلامجا  ملع  دراوم  نیا  رد  مینادـن  بجاو  ار  بجاو  همدـقم  ول  تهج و  نیا  زا  و 
هـس تسین و  همدقم  تسا و  همدقملا  يذ  نآ  هک  تسا  حیحـص  زامن  راهچ  نیا  زا  یکی  هک  نوچ  تسین  همدـقم  باب  نم  زامن  راهچ 

.دشاب زیچ  ود  دیاب  همدقم  اب  همدقملا  يذ  دوجو  هک  تشذگ  البق  دوش و  یمن  همدقم  تسا و  لطاب  مه  رگید  زامن 

تلع ءازجا  رد  لاکشا  همدقم و  هرخؤمب و  همدقم  میسقت 

: خلا رخأتملا  نراقملا و  مدقتملا و  یلا  اهمیسقت  اهنم  :و  هلوق

همدقملا يذ  رب  مدقتم  تامدقم  زا  ضعب  مسق  هس  رب  ار  همدقم  دنا  هدومن  میسقت  زاب 
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هرخأتملا همدـقملا  یف  رمالا  لکـشا  لولعملا  یلع  اهئازجا  عیمجب  اهمدـقت  نم  دـب  ـال  هلعلا و  ءازجا  نم  تناـک  اـهنا  ثیح  همدـقملا و 
وا طرشلا  یف  لب  کلذک  فشکلا  یلع  دقعلا  هحص  یف  هزاجالا  ضعب و  دنع  هضاحتسملا  موص  هحـص  یف  هربتعملا  هیلیللا  لاسغالاک 

بلاغ یلا  هبسنلاب  دقع  لک  یف  لب  ملـسلا  فرـصلا و  هیـصولا و  یف  دقعلاک  هنیح  مرـصتملا  انامز  طورـشملا  یلع  مدقتملا  یـضتقملا 
.هرثأت نیح  اهمرصتل  هئازجا 

******

: حرش * 

همدقملا يذ  هکنوچ  ینعی  همدقملا  يذ  دوجو  بسحب  دنتـسه  همدـقملا  يذ  زا  رخأتم  مه  یـضعب  نراقم و  رگید  ضعب  دنـشاب و  یم 
دنوش یم  تلع  ءازجا  زا  تامدقم  نیا  هکنوچ  میهدب و  ماجنا  ار  رخأتم  نراقم و  مدقتم و  تامدقم  دـیاب  یم  دـنکب  ادـیپ  دوجو  دـیاب 
مامت مدقت  مکح  نیا  دشاب و  همدقملا  يذ  هک  لولعم  رب  شئازجا  عیمجب  دشاب  مدقم  همدقم  هکنیا  زا  تسا  دب  همدقملا و ال  يذ  يارب 

.لولعم زا  دشاب  رخؤم  تلع  ءازجا  ضعب  تسین  نکمم  تسین و  وا  رد  يا  ههبش  تسا و  یلقع  مکح  لولعم  رب  ءازجا 

هک هیلیل  لاسغا  لثم  دنک  یم  رثا  دوخ  لبق  ام  رد  روطچ  هرخأتم  همدقم  هک  هرخأتم  همدقم  رد  دوش  یم  لاکشا  اجنیا  رد  تهج  نیا  زا 
یقیقح فشک  رب  انب  یلوضف  دقع  تحص  رد  نداد  هزاجا  رگید  اهیضعب و  دزن  هضاحتـسم  نز  ۀتـشذگ  هزور  تحـص  رد  تسا  ربتعم 

بـساکم رد  اه  نیا  ماکحا  هک  یلعف  لقن  هن  یمکح و  فشک  هن  دـشاب  حیحـص  تسا  هدـش  لوبق  باجیا و  هک  ینیح  رد  دـقع  ینعی 
 . هللاءاش نا  دمآ  دهاوخ 

تیصو رد  دقع  لثم  دقع  نیح  رد  دشاب  هدش  یـضقنم  هک  انامز  طورـشم  رب  دشاب  مدقتم  هک  یـضتقم  طرـش و  رد  لاکـشا  نیا  هکلب 
هرقن الط و  شورفودیرخ  ینعی  فرـص  دقع  رد  ضبق  طرـش  لثم  ای  دیآ  یم  دقع  زا  دـعب  هک  تسا  یـصوم  توف  نآ  تحـص  طرش 
البق ار  سنج  ینعی  فلـس  ملـس و  هلماعم  نینچمه  دوش و  یم  ادیپ  هدـقع  زا  دـعب  هک  تسا  ضبق  اهنآ  تحـص  طرـش  هک  كوکـسم 

.دهدب لیوحت  ادعب  درخب و 

دوش یم  یضقنم  هک  دقع  نآ  ءازجا  بلاغ  هب  هبسنلاب  يدقع  ره  رد  لاکشا  نیا  هکلب 
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الا یف  رهتشا  امک  تایعرشلا  یف  رخأتملا  طرشلاب  اصتخم  هیلقعلا  هدعاقلا  مارخنا  لاکـشا  سیلف  انامز  هعم  اهتنراقم  رابتعا  هرورـض  عم 
.رثالا نیح  نیمرصتملا  نیمدقتملا  یضتقملا  طرشلا و  معی  لب  هنسل 

******

: حرش * 

دعب هکلب  دوش  یمن  لصاح  تیکلم  دشاب  تعب  هک  باجیا  درجمب  تیرتشا  تعب و  دقع  دـیآ  یم  وا  رثأت  نیح  رد  دوش  یم  مودـعم  و 
نیا تسا  هدـش  یـضقنم  هدـش و  مودـعم  دـشاب  تعب  هک  باـجیا  تلبق  يرتـشم  نتفگ  نیح  رد  دوش و  یم  لـصاح  تیکلم  تلبق  زا 

.دسرب رخآ  هب  ات  دوش  یم  یضقنم  هغیص  ءازجا  نوچ  دیآ  یم  مه  تاعاقیا  رد  یتح  لاکشا 

: خلا انامز  هعم  اهتنراقم  رابتعا  هرورض  عم  : هلوق

رد لولعم  رد  دـنکب  رثا  دـهاوخ  یم  هک  یئازجا  مامت  ینعی  انامز  لولعم  اب  تلع  ءازجا  مامت  تنراقم  راـبتعا  تسا  يرورـض  هکنیا  اـب 
مدقم تلع  هبتر  ول  دنـشاب و  لولعم  تلع و  دیاب  نامز  کی  رد  رخؤم و  هن  دنـشاب و  مدقم  هن  دنـشاب  دوجوم  مامت  دـیاب  اهنآ  رثا  نیح 

لاکـشا نیاربانب  سپ  دوش  یمن  ادـیپ  تیرح  رثا  دوشن  مامت  هّللا  هجو  یفرح  تنا  ظـفل  اـت  میناد  یم  اـم  هکنیا  لـثم  لولعم و  رب  تسا 
تایعرش رد  تسین  هرخأتم  طرش  هب  یفتخم 

نیا هکلب  مدـقتم  طورـشم  رد  دـنک  یم  رثا  هنوگچ  هک  تسا  رخأتم  طرـش  رد  لاکـشا  هک  ءاملع  ناـبز  رد  هدـش  روهـشم  هکنیا  اـمک 
ماگنه هکنوچ  دنتسه  مودعم  یضتقم  طرش و  رثا  نیح  رد  هک  یتلاح  رد  طورشم  رب  دنتسه  مدقم  هک  یضتقم  طرش و  لماش  لاکشا 

.هتفر نیب  زا  هدش و  مرصنم  مدقتم  طرش  طورشم  ماجنا 

نیا هضاحتسم  موص  تحص  رد  دوب  طرش  هک  هضاحتسم  لسغ  ریظن  رخأتم  طرش  رد  دومن  نایب  فنصم  هک  ار  یلاکـشا  دنامن  یفخم 
تیصو و رد  دقع  لثم  رثا  تقو  رد  دنوش  یم  مودعم  هک  یضتقم  ای  طرش  رد  یتح  داد  رارق  مومع  ار  نآ  لاکـشا  فنـصم  ار  بلطم 

مومع ناشیا  هک  ار  یلاکـشا  نیا  رخآ  ءازجا  رثا  تقو  رد  دوش  یم  مودـعم  ابلاغ  هک  دـقع  ءازجا  ماـمت  رد  دومرف  هکلب  ملـس  فرص و 
دراد عوقو  تاینیوکت  رد  هکنآ  زا  دعب  تاینیوکت و  رد  تسا  نآ  عوقو  نآرب  كردم  دیآ و  یمن  مدقتم  یضتقم  طرش و  رد  داد  رارق 

تایعیرشت رد 
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******

: حرش * 

.تسا یلوا  قیرطب 

دیرب ار  نآ  ندرگ  ياهگر  دیاب  الوا  دشاب  وا  ندیرب  رس  نآ  تلع  ببـس و  وا  لتق  مینک  ضرف  دش و  لتقلا  بجاو  یـصخش  رگا  الثم 
دتفا و یم  تکرح  زا  بلق  نوخ  ندش  جراخ  زا  دـعب  نآ و  رثکا  دوش  جراخ  دـیاب  ندـب  نآ  نوخ  نآ  ندرگ  ياهگر  ندـیرب  زا  دـعب 

.انامز طورشم  رب  دنتسه  مدقم  طئارش  تامدقم و  نیا  لاکشا  الب  دوش و  یم  لصاح  لتق  نآ  زا  دعب 

دوشب و مرگ  بآ  جیردتب  هک  جراخ  رد  یتامدقم  رب  دراد  فقوت  شوج  بآ  نیا  هک  روایب  شوج  بآ  درک  رما  الوم  رگا  نینچمه  و 
یتامدـقم و کی  رب  دراد  فقوت  اهنآ  داجیا  هک  دوش  یم  لـصاح  جـیردتب  هک  یجراـخ  تاـعوضوم  رثکا  هکلب  دـیایب و  شوج  ادـعب 

طورـشم لولعم و  اب  دیاب  ءزج  نآ  همات  تلع  رخآ  ءزج  هکلب  تسا  مودعم  رثا  نیح  رد  دـنک و  یم  ادـیپ  دوجو  البق  اهنآ  هک  یطئارش 
رد مه  سدـقم  عراـش  دراد  یعناـم  هچ  دراد  عوـقو  تاـینیوکت  رد  هکنآ  زا  دـعب  درادـن و  یلاکـشا  مهنآ  هـک  دـشاب  ناـمز  کـی  رد 

.دشاب هدومرف  نایب  تایعیرشت 

نآ و رخآ  ءزج  ریغب  رثا  نیح  رد  دوش  یم  مودـعم  نآ  ءازجا  تاعاقیا  دوقع و  مامت  هکلب  ملـس  اـی  فرـص  اـی  تیـصو  رد  دـقع  ـالثم 
نانچمه تسا  رخأتم  طرش  رد  دشاب  رگا  لاکشا  رخؤم و  ای  دشاب  هداد  رارق  مدقم  ار  نآ  طئارـش  ضعب  سدقم  عراش  درادن  یلاکـشا 

نآ لثم  هکنآ  امک  درادـن  یعناـم  دنـشاب  یم  مرـصتم  مودـعم و  رثا  نیح  رد  هک  یـضتقم  مدـقتم و  طئارـش  درک و  ناـیب  فنـصم  هک 
.تشذگ

هن تسا  هدـعاقلا  یلع  یقیقح  فشک  تسا و  یقیقح  فشک  هک  میتـسه  لـئاق  اـم  یلوـضف  دـقع  رد  هزاـجا  هک  تسه  تهج  نیا  زا 
ماـکحا هچ  تسا  يا  هیراـبتعا  روما  کـی  تسین  اـهنآ  نیب  رد  لولعم  تلع و  هیعرـش  ماـکحا  رد  ـالوا  نوچ  یلقن  اـی  یمکح  فـشک 

هدومرف ءاضما  سدقم  عراش  تسا  لوادتم  ءالقع  نیب  رد  هک  ار  هیرابتعا  روما  نآ  یفیلکت  ماکحا  هچ  دشاب  یعضو 
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اطرـش رخأتملا  وا  مدقتملا  نوکی  نا  اما  ولخت  اهیف ال  هدعاقلا  مازحنا  مهوت  یتلا  دراوملا  نا  لاقی  نا  لاکـشالا  اذه  عفر  یف  قیقحتلا  و 
.هب رومأملا  وا  عضولا  وا  فیلکتلل 

هنراقی امب  هطارتشا  نا  امکف  هنیعب  نراقملا  طرـشلاک  رمالا  فیلکت  یف  الخد  هظاحلل  نا  الا  سیل  هل  اطرـش  امهدـحا  نوکف  لوـالا  اـما 
.رخأتملا وا  مدقتملا  کلذک  رمالا  یلا  یعادلا  هل  لصحی  داک  امل  هالول  ثیحب  هرما  یف  الخد  هروصتل  نا  الا  سیل 

******

: حرش * 

منک یم  ءاضما  نم  ، نم کلم  رب  تسا  هدش  عقاو  الثم  زورید  هک  ار  يدقع  نآ  ینعی  دـنک  یم  ءاضما  کلام  هک  ار  يا  هزاجا  تسا و 
تلع و تسا و  هدـعاق  قباطم  ینعم  نیا  هک  دـشاب  حیحـص  دـیاب  هتـشذگ  زور  رد  نآ  تحـص  ارهق  ار  نآ  تحـص  مراد  لوبق  نآلا و 

رابتعا تسا  نکمم  هک  نانچمه  ار  يرابتعا  رما  کی  هکلب  دیایب  دعب  نآ  طرش  زورید و  رد  هدرک  رثا  تلع  میئوگب  هک  تسین  یلولعم 
.یفخی امک ال  ادعب  ای  البق  نآ  رابتعا  تسا  نکمم  ، العف نآ 

: خلا لاکشالا  اذه  عفر  یف  قیقحتلا  :و  هلوق

رد دنکب  رثا  دوش  یم  روطچ  مه  مدقتم  طرش  فنصم  لوق  رب  انب  هکلب  رخأتم  طرـش  دوش  یم  روطچ  هک  مدقتم  لاکـشا  زا  باوج  اما 
هدرب و نیب  زا  دنا  هدرک  نامگ  هک  ینانچ  نآ  دراوم  هک  یتسرد  هب  دوش  یم  هتفگ  هک  تسنیا  لاکـشا  نیا  عفر  رد  قیقحت  طورـشم و 
تمرح و بوجو و  طرش  ینعی  دنشاب  فیلکت  يارب  طرش  رخأتم  ای  مدقتم  ءیـش  هکنیا  زا  تسین  یلاخ  ار  یلقع  هدعاق  هدومن  بارخ 

رومأم طرش  ای  یعضو و  ماکحا  دارفا  زا  ببس  ءزج و  داسف و  تحص و  طرش  ینعی  دنشاب  عضو  طرش  ای  دشاب  هسمخ  ماکحا  زا  هریغ 
.دنتسه دشاب  لمع  هک  یجراخ  هب 

: خلا لوالا  اما  : هلوق

هکنیا الا  تسین  دشاب  فیلکت  يارب  طرش  رخأتم  ای  مدقتم  ندوب  سپ  فیلکت  طرش  اما 
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هب رمالا  هبلط و  یف  بغریل  هفارطاب  ءیـشلا  روصت  کلذـک  وه  امب  هیدابم  نم  ناک  هیرایتخالا  لاعفالا  نم  رمالا  ناک  ثیح  هلمجلاـب  و 
هیف و هبغرلا  لوصح  یف  لخد  اهروصتل  یتلا  فارطالا  هذـه  نم  دـحاو  لک  یمـسیف  هراتخا  هدارا و  امل  هیف و  بغر  امل  هـالول  ثیحب 

یف هظاحل  نوکی  نراقملا  یف  امکف  ارخأتم  وا  امدقتم  کلذک  نکی  مل  وأ  هل  انراقم  ناک  لوصح  یف  هظاحل  لخد  لجال  اطرش  هتدارا 
.کلذک امهیف  ناک  اطرش  هقیقحلا 

******

: حرش * 

هنیعب نراقم  طرـش  لـثم  فیلکتب  عراـش  ندومن  رما  رد  تسا  لـیخد  وا  ظاـحل  ینهذ و  روصت  نیا  دـیامن و  ینهذ  يروصت  هظحـالم 
کیدزن دیامنن  ینهذ  روصت  الوم  رگا  هک  یثیح  هب  الوم  رما  رد  تسا  لیخد  وا  ظاحل  ینهذ و  روصت  نراقم  طرش  رد  هک  روط  نامه 

هک دـنکب  مکح  دـناوت  یمن  دـیامنن  ینهذ  روصت  الوم  رگا  نراقم  طرـش  رد  ینعی  رما  يوسب  یعاد  وا  يارب  دوشب  لـصاح  هک  تسین 
رخأتم ءیش  مدقتم و  ءیـش  یجراخ  دوجو  نیاربانب  سپ  رخأتم  مدقتم و  طرـش  رد  تسا  نینچمه  دشاب  یم  نراقم  طرـش  ءیـش  نیا 

.تسا طرش  اهنآ  هیملع  هروص  هینهذ  هروص  اهنآ و  روصت  ظاحل و  هکلب  تسین  طرش 

: خلا هلمجلاب  :و  هلوق

دنکب ادـیپ  تبغر  هکنیا  ات  وا  فارطا  رد  دوش  ینهذ  روصت  هک  تسا  وا  يدابم  زا  دـشاب  یم  هیرایتخا  لاـعفا  زا  رما  هکنوچ  لـصاح  و 
هدارا و دنک و  یمن  ادـیپ  تبغر  رما  فارطا  رد  دـیامنن  ینهذ  روصت  رگا  هک  یثیح  هب  ءیـش  نآ  هب  دـنک  رما  رما و  نآ  بلط  رد  الوم 

لصاح رد  تسا  لیخد  اهنآ  روصت  هک  دنتسه  رما  نیا  فارطا  رد  هک  یئایشا  نیا  زا  مادکره  دوش  یم  هدیمان  سپ  دیامن  یمن  رایتخا 
اهنآ روصت  ظاحل و  تسه  لیخد  هکنیا  تهجب  طئارش  نیا  رما و  طرـش  دوش  یم  هدیمان  اه  نیا  زا  یکیره  الوم  هدارا  تبغر و  ندش 

تقیقح رد  نآ  ینهذ  ظاحل  نراقم  طرـش  رد  هک  روط  نامه  سپ  رخأتم  هچ  مدـقتم و  هچ  دنـشاب  نراقم  هچ  اـه  نیا  رما  لوصح  رد 
.تسا طرش  اهنآ  ینهذ  ظاحل  مه  رخأتم  مدقتم و  رد  تسا  طرش 
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لاکشا الف 

ام الا  سیل  هب  مکاحلا  يدـل  هعازتنا  هحـص  هب و  مکحلا  یف  ءیـش  لخد  ناف  انراقم  ناک  ول  اقلطم و  عضولا  طئارـش  یف  لاحلا  اذـک  و 
نراقم وه  هظاحل و  هروصتب و  هریغ  نراقملا و  نم  لک  لخد  نوکیف  هدنع  هعارتخا  حصی  داکی  هنودب ال  هعازتنا و  حـصی  هظاحلب  ناک 

.فرعت لماتف  نراقملا  ریغ  یف  هیلقعلا  هدعاقلا  مازحنا  نیاف 

******

: حرش * 

: لاکشا الف  : هلوق

مدقتم ای  نراقم  هیجراخ  دوجو  اما  دشاب و  یم  نراقم  رخأتم و  مدـقتم و  هینهذ  هروص  تسا  فیلکت  طرـش  هک  هچنآ  هکنآ  لصاح  و 
نراقم دنتسه و  دوجوم  فیلکت  نیح  رد  هک  لاکـشا  هینهذ ال  روص  نیا  دنتـسه و  طرـش  فرط  هکلب  دنتـسین  طرـش  اه  نیا  رخأتم  ای 

.دراوم نیا  رد  هدشن  هیلقع  هدعاق  مارخنا  سپ  دنتسه  لولعم 

دش هتفگ  فیلکت  طئارـش  رد  هک  روط  نامه  ینعی  عضو  طئارـش  رد  لاح  تسا  نینچمه  خلا و  عضولا  طئارـش  یف  لاحلا  اذک  :و  هلوق
هک دنوشب  عضو  طئارش  زا  رخأتم  ای  مدقتم  طرش  رگا  تسا  نینچمه  تسا  طرش  اهنآ  يروصت  ظاحل  طقف  رخأتم  ای  مدقتم  طرـش  هک 
ای تیجوز  تیکلم و  عازتـنا  ـالثم  اـهنآ  یجراـخ  دوجو  هن  تسا  طرـش  اـهنآ  يروصت  ظاـحل  اـهنت  فیلکت  طئارـش  لـثم  مه  نیا  رد 

اهنآ یجراخ  دوجو  هن  لعاج  مکاح و  دزن  تسا  طرـش  هینهذ  هروص  اهنآ  لعج  اهنآ و  عضو  طرـش  اه  نیا  امامت  تساجن  تراهط و 
.نآ یجراخ  دوجو  هن  تسا  طرش  نآ  هینهذ  هروص  زاب  دشاب  مه  نراقم  طرش  رگا  ینعی  دشاب  هدوب  نراقم  طرش  نآ  هکنیا  ول  و 

دهدـب هزاجا  یلوضف  عیب  زا  دـعب  تسا  حیحـص  عیب  هک  مینک  یم  مکح  کلام و  يارب  دوش  یم  عازتنا  یتقو  رد  کـلام  تیکلم  ـالثم 
نآ و هب  مکح  رد  ءیـش  ندوب  لیخد  سپ  یجراخ  دوجو  هن  تسا  طرـش  اهنآ  هینهذ  روص  طئارـش  ءازجا و  نیا  ماـمت  هتبلا  کـلام و 

يروصت ظاحلب  دشاب  هدوب  یم  هک  هچنآ  الا  تسین  وا  هب  مکاح  دزن  وا  عازتنا  ندوب  حیحص 
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******

: حرش * 

ندوب لـیخد  سپ  وا  عارتـخا  تسین  حیحـص  يروصت  ظاـحل  نودـب  وا و  عازتـنا  تسا  حیحـص  يروـصت  ظاـحل  هطـساو  هب  هک  ینهذ 
طورشم اب  دشاب  یم  نراقم  ینهذ  ظاحل  نیا  اهنآ و  هینهذ  ظاحل  اهنآ و  روصت  هطساو  هب  رخأتم  ای  مدقتم  ای  نراقم  طئارش  زا  کیره 

طرـش ریغ  رد  دـیتفگ  یم  هک  هیلقع  هدـعاق  مارخنا  تفر  اجک  سپ  نراقم  هچ  رخأـتم  هچ  دـشاب  مدـقتم  طرـش  هچ  ینعی  لاـح  ره  رد 
.فرعت لماتف  دروخ  یم  مهب  تسا و  هتفر  نیب  زا  هیلقع  هدعاق  نراقم 

یم هینهذ  روص  هقیقحلا  یف  طرش  هک  دش  نیا  ناشیا  مالک  صخلم  دنا  هداد  رخأتم  طرـش  زا  دنوخآ  موحرم  هک  یباوج  دنامن  یفخم 
ای رخأتم  ای  دشاب  مدقتم  تسا  یجراخ  دوجو  هک  هروص  قلعم  هچ  طورـشم  اب  تسا  نراقم  هینهذ  روص  نیا  یجراخ و  دوجو  هن  دشاب 
ای دشاب  یفیلکت  مکح  هکنآ  نیب  درادن  یقرف  زاب  تسا و  هینهذ  روص  دوجو  تسا  فیلکت  طرش  هک  ار  هچنآ  تالاح  مامت  رد  نراقم 
رد ای  دـشاب  هیجراخ  هیـصخش  يایاضق  رگم  تسین  تسرد  هیف  نحن  ام  رد  ینعم  نیا  هتبلا  تشذـگ و  ود  ره  نایب  هکنآ  اـمک  یعـضو 
هد رگا  الثم  هیصخش  يایاضق  اما  لعج  طئارش  هن  میشاب  یم  لوهجم  طئارـش  ماقم  نایب  رد  هیف  نحن  ام  یلو  دشاب  ماکحا  لعج  هلحرم 

هدومن و اهنآ  رب  مکح  لعج  هک  ینیح  رد  دـیهد  ماجنا  ار  راک  نالف  هک  دـیامن  یم  اهنآ  هب  رما  الوم  دنـشاب و  يا  هرجح  کـی  رد  رفن 
مکح تیلعف  اذـل  میـشاب و  یمن  يرگید  ءیـشب  جاتحم  دوش و  یم  یلعف  اروف  لوعجم  مکح  نآ  تسا  هدرک  بجاو  اـهنآ  رب  ار  ءیش 

.درادن يرگید  ءیش  هب  راظتنا  تساهنآ و  لعج  تیلعف  هب  هیصخش  يایاضق 

موحرم هکنآ  امک  دشاب  یم  هینهذ  روص  اهنآ  لعج  طرش  یفیلکت  مکح  ای  دشاب  یعضو  مکح  هچ  اهنآ  لعج  رد  هیقیقح  يایاضق  اما 
رد اهنآ  تیلعف  هک  تسا  هدش  لعج  مکح  رد  تسا و  لوعجم  رد  لاکشا  انامه  میرادن و  عازن  ام  اهنآ  لعج  رد  دومرف و  نایب  دنوخآ 

دوش یلعف  تسا  نکمم  هنوگچ  نآ  طئارش  ضعب  نودب  جراخ 
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******

: حرش * 

.دش رکذ  هکنآ  امک  تسا  هتشذگ  البق  ای  دیآ  یم  ادعب  طرش  هکنآ  لاح  و 

تسا و هدومن  اهنآ  نیب  طلخ  تسا و  هداد  رارق  لوعجم  طئارـش  ار  لعج  طئارـش  دـنوخآ  موحرم  مـالک  هک  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا 
دراد یلعج  کی  هیقیقح  يایاضق  لصاح  تسام و  ثحب  دروم  لوعجم  طئارـش  هکلب  تسین  لعج  طئارـش  ام  ثحب  لحم  هکنآ  لاـح 

.میرادن یجراخ  دوجوب  جایتحا  دنوخآ و  موحرم  دومن  نایب  هکنآ  امک  تسا  یفاک  هینهذ  روص  نامه  لعج  نآ  هک 

دویق مامت  هک  تسا  اجنیا  زا  یجراخ و  دوجو  رب  دراد  فقوت  تیلعف  نآ  دشاب و  یم  مکح  نآ  لوعجم و  نآ  تیلعف  مود  هلحرم  اما  و 
دویق عوضوم و  طئارش  یـضعب  هکنآ  لاح  مکح و  اب  دوش  ققحم  عوضوم  هک  تسنآ  رد  لاکـشا  عوضوم و  دویقب  ددرگ  یمرب  مکح 

.دوش ادیپ  ادعب  نآ  تلع  تلع و  نودب  دوش  ققحم  لولعم  هکنآ  ریظن  تسا  لاحم  نیا  دوش و  ادیپ  ادعب  عوضوم 

رد توبث  ماقم  اما  تابثا و  ماقم  توبث و  ماقم  مینک  یم  نایب  اـم  ماـقم  ود  رد  دـشاب  رخأـتم  طرـش  زاوج  هک  لاکـشا  نیا  زا  باوج  و 
روما ماکحا  نیا  یعـضو  مکح  هچ  دشاب و  یفیلکت  مکح  هچ  اهنآ  ماسقا  عاوناب و  هیعرـش  ماکحا  هک  ارارک  تشذگ  ام  قباس  بلاطم 
هکنآ امک  دـنرادن  هیجراخ  هلـصأتم  تادوجوم  هب  طبر  الـصا  تسا و  سدـقم  عراش  ربتعم و  دـیب  اهنآ  رابتعا  هک  دنـشاب  یم  هیرابتعا 

امک تسا  یجراخ  دوجوم  تلع  نآ  هتبلا  یجراخ  تادوجوم  ببـس  تلع و  دنرادن  هیرابتعا  روماب  طبر  هلـصأتم  هینیوکت  تادوجوم 
.دنوش یم  جراخ  يرابتعا  رما  زا  دش  هینیوکت  روما  اهنآ  تلع  رگا  دنشاب و  یم  هیرابتعا  روما  هیرابتعا  روما  ببس  تلع و  هکنآ 

رد رثأت  ریثأت و  هکنآ  الا  دنـشاب  یم  یجراخ  تادوجوم  هینیوکت و  روما  زا  هچرگا  هیعرـش  ماکحا  تاعوضوم  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
نیا تسا و  هدش  اهنآ  رب  تاقوا  زا  یضعب  ببس  ای  طرش  قالطا  هچرگا  طورـشم و  طرـش و  هن  لولعم و  تلع و  هن  تسین و  اهنآ  نیب 

ار اه 
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******

: حرش * 

یلاـعت هّللا  ناوـضر  ) باحـصا ءاـملع و  زا  حالطـصا  درجم  اـهنآ  رب  ببـس  طرـش و  قـالطا  نیا  هکنآ  ـالا  دـنمان  یم  ببـس  اـی  طرش 
.تسا ( مهیلع

جح بوجو  يارب  طرش  تعاطتسا  تسا و  هالص  بوجو  يارب  طرـش  غولب  دنیوگ  یم  الثم  هیعـضو  هیفیلکت و  ماکحا  رد  نینچمه  و 
.هیعضو هیفیلکت و  ماکحا  مامت  رد  نینچمه  تسا و  یقالم  تساجن  يارب  ببس  توم  تیکلم و  يارب  تسا  ببس  عیب  تسا و 

نیا يود  ره  هکلب  درادن  یهجو  اه  نیا  بابـساب  هیعـضو  ماکحا  طورـشب و  هیفیلکت  ماکحا  رد  هقرفت  هجو  هک  میدومن  نایب  البق  ام  و 
جراخ رد  تعاطتـسا  دوجو  رب  قلعم  ار  جـح  بوجو  تسا  هداد  رارق  سدـقم  عراش  هک  ناـنچمه  دنتـسه  مکح  يارب  زا  عوضوم  اـه 

یم هیرابتعا  روما  هیعرش  ماکحا  هک  میدرک  نایب  هکنآ  زا  دعب  هریغ و  اذکه  عیب و  دوجو  رب  قلعم  ار  تیکلم  تسا  هداد  رارق  نینچمه 
هک جح  بوجو  ریظن  دشاب  وا  نراقم  هک  یطرـش  اب  دنکب  یمکح  لعج  تسا  نکمم  تسا  ربتعم  دیب  اهنآ  رابتعا  هیرابتعا  روما  دنـشاب 

.دیایب ادعب  وا  طرش  العف و  دنکب  یمکح  لعج  ای  دوش و  یم  ادیپ  بوجو  تعاطتسا  نراقم 

دیایب ورمع  زورما  هک  یطرشب  ادرف  ار  دیز  مارکا  دنکب  بجاو  ای  ادرف و  دیایب  ورمع  هک  یطرـشب  العف  ار  دیز  مارکا  دنکب  بجاو  الثم 
زا یضعب  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  دوش و  یم  عقاو  ادعب  ای  هدوب  البق  نآ  طرش  ول  تسا و  یلعف  مکح  دراوم  نیا  رد  لاکـشا  الب  و 

شعوضوم تیلعف  زا  لبق  مکح  تیلعف  تسا  لاحم  تسا  هدش  ضرف  دوجولا  ضورفم  نوچ  هیقیقح  يایاضق  هکنیا  اب  دنلئاق  نیققحم 
مزال دیآ و  یم  ورمع  ادرف  نوچ  دـیز  مارکا  تسا  بجاو  نآلا  هک  یلوا  لثم  لثم  میدومن  نایب  هکنیا  يارب  تسین  تسرد  بلطم  نیا 

.یفخی امک ال  دشاب  نامز  کی  رد  عوضوم  دویق  مامت  تسین 

تسا رهاظ  فالخ  رخأتم  طرش  دنک و  یمن  ادیپ  عوقو  نآ  ناکما  درجمب  هتبلا  رخأتم  طرـش  رد  دشاب  تابثا  ماقم  هک  یناث  ماقم  اما  و 
نآ تابثا  يارب  یلیلد  رگا  و 
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انسح نوکی  هب  اناونع  اهجو و  هیلا  هفاضالاب  هب  روماملا  تاذل  لصحی  ام  -خ ل ) نا ) الا سیل  هب  روماملل  اطرش  ءیش  نوکف  یناثلا  اما  و 
نم هئـشانلا  تارابتعالا  هوجولا و  فالتخاب  ضرغلا  حـبقلا و  نسحلا و  فالتخا  کلذـک و  ناک  امل  اـهالول  ثیحب  ضرغلل  اـقلعتم  وا 
امک الصا  توافت  الب  مدقتملا  وا  رخاتملا  یلا  نوکت  نراقملا  یلا  نوکت  امک  هفاضالا  هیرتعی و  کش  هیف و ال  ههبـش  امم ال  تافاضالا 

اقلعتم انـسح و  ناونعلا  کلذـب  نوکی  ناونعب  انونعم  هنوکل  اـبجوم  هل  نراـقم  یلا  ءیـش  هفاـضا  نوکت  اـمکف  لـماتملا  یلع  یفخی  ـال 
هلحم یف  رخأتملا  ثودح  ولف ال  اضیا  کلذ  بجوت  امبر  امهدحا  یلا  هفاضالا  نا  ههادب  مدقتم  وا  رخاتم  یلا  هتفاضا  کلذک  ضرغلل 

هبجوملا هفاضالا  کلت  مدقتملل  تناک  امل 

******

: حرش * 

یلوضف عیب  رد  هک  هزاجا  نینچمه  لوق و  یلع  وا  هتـشذگ  زور  تحـص  رد  وا  موص  يارب  هضاحتـسم  لسغ  ریظن  مینک  یم  لوبق  دمآ 
نایب هب  رومأم  رخأتم  طرـش  رد  فنـصم  هک  تسا  يدراوم  نامه  تاـبثا  ماـقم  نیا  رد  تسا  نکمم  تشذـگ و  هکنآ  اـمک  دـشاب  یم 

يا هزور  نیا  دروایب و  اجب  ار  هیلیل  لاسغا  هکنآ  طرـشب  تسا  حیحـص  نآلا  هضاحتـسم  هزور  الثم  دـشاب  ام  بلطم  نامه  تسا  هدومن 
.تسا حیحص  نآلا  دراد  هیلیل  لاسغاب  هفاضا  هک 

هالـص و ریظن  اهنآ  رد  تسا  فیلکت  تدحو  هک  هیجیردت  تابجاو  رد  میـشاب  رخأتم  طرـش  دوجوب  لئاق  دـیاب  امتح  هک  يدراوم  زا  و 
نینچمه تسه  دشاب  یم  ریبکت  هک  هالـص  ءزج  لوا  يارب  طرـش  تردق  هک  نانچمه  تسا  اهنآ  رد  طرـش  هک  تردـقب  تبـسن  موص 

طرش فیلکت  يارب  تسا  طرش  هک  یتردق  دیاب  امتح  دشاب  یم  یطابترا  فیلکت  نوچ  دشاب و  مالس  هک  هالص  ءزج  رخآ  يارب  طرش 
.یفخی امک ال  زامن  رخآ  رد  تردقب  تسا  طورشم  العف  زامن  لوا  ءزج  بوجو  هدنیآ و  ءازجا  يارب  میهدب  رارق  ار  نآ  رخأتم 

تسا هیجیردت  تابجاو  میشاب  رخأتم  طرشب  لئاق  دیاب  امتح  هک  يدراوم 

رد اهنآ  زا  مسق  کی  داد  رارق  تمسق  ود  ار  رخأتم  مدقتم و  طرش  فنصم  هک  دنامن  یفخم  خلا  یناثلا  اما  :و  هلوق
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.الصا هدعاقلل  مارخنا  الب  هلثم  طرشلا  هیلع  قلطا  کلذل  اضیا و  نراقملا  یف  لاحلا  وه  امک  هب  رمالا  هبلطل و  بجوملا  هنسحل 

******

: حرش * 

هیجراخ و روما  هن  تسا  هینهذ  روص  اهنآ  رد  تسا  طرـش  هک  ار  هچنآ  هک  تشذگ  فنـصم  زا  هک  هیعـضو  ای  هیفیلکت  ماکحا  طئارش 
.تشذگ الصفم  بلاطم  نیا 

هب رومام  نآ  تحـص  میروآ  یم  اـجب  جراـخ  رد  هک  ار  هب  رومأـم  ینعی  هیجراـخ  روما  دـشاب و  هب  رومأـم  طئارـش  هک  مود  مسق  اـما  و 
دوجو سفن  یجراخ  هب  رومأم  يارب  عقاو  رد  تسا  طرـش  هک  ار  هچنآ  مدـقتم و  طرـش  اـی  دـشاب  هتـشاد  رخأـتم  یطرـش  تسا  نکمم 

ای رخأتم  ای  دشاب  مدقتم  ءیش  نآ  هکنآ  ءاوس  تسا  طرش  یجراخ  ءیش  نآب  تبسن  هب  رومأم  هفاضا  هکلب  تسین  طرش  ءیش  یجراخ 
هب یجراخ  ءیش  نیا  هفاضا  لوا  دراد  روصت  مسق  هس  تسا  ناسنا  ضرغ  يارب  قلعتم  ای  دوش و  یم  هفاضا  فرط  هک  ار  ءیـش  نراقم 

.تسا مدقتم  هک  يزیچ 

عقاو هک  یلبق  لمع  نآ  البق و  تسا  صخش  نیا  تیانج  هطساو  هب  صخش  نآرب  دوش  یم  عقاو  هسدقم  تعیرش  رد  هک  یصاصق  الثم 
نوچ العف  صاصق  نسح  سپ  دشاب  وکین  نسح و  صخـش  نآ  قح  رد  العف  صاصق  هک  دوش  یم  ببـس  تسا  هتـشذگ  تسا و  هدش 

.تسا نسح  نآلا  ، اقباس دراد  صخش  نیا  تیانج  هب  هفاضا 

لوپ صخـش  نیا  هک  میراد  نیقی  نانیمطا و  لسغ  زا  دـعب  هک  العف  مامح  بآ  هب  لسغ  ریظن  رخأتم  رماب  تسا  ءیـش  هفاـضا  مود  مسق 
.تسا وکین  نسح و  لمع  نآب  یلعف  لسغ  نیا  هفاضا  دشاب  یمامح  ترجا  هک  دعب  یجراخ  لمع  نآ  هک  دهد  یم  ار  یمامح 

هک تسا  اـجنیا  زا.تسا  وکین  نسح و  نـآلا  تسا و  ندـب  تحـص  نراـقم  هک  ندـب  ریهطت  لـثم  تسا  نراـقم  رماـب  هفاـضا  موس  مسق 
ناونع دـنکب و  ادـیپ  یهجو  هفاضا و  هب  رومام  تاذ  يارب  هک  هچنآ  الا  تسین  تسا  هب  رومام  يارب  طرـش  هک  ار  هچنآ  دومرف  فنـصم 
هفاضا نوچ  تشذگ  البق  هک  هضاحتسم  موص  ریظن  تسا  نسح  نآلا  دنک  یم  ادیپ  ءیش  نآب  هفاضا  نوچ  دوشب و  ادیپ  هب  رومأم  يارب 

هیلیل لاسغا  ندروآ  هب 
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هوجولاب و هنا  هلحم  یف  ققح  دـق  نسحلل و  هبجوملا  هیـصوصخلل  هبجوملا  هفاضالا  فرطالا  سیل  نراقملاک  رخأتملا  وا  مدـقتملا  نال 
هیف هیلع  هقالطا  نا  تفرع  دـق  رخأتملا و  یلع  طرـشلا  قالطا  مارخنالا  مهوت  أشنمف  تافاضالاب  نوکت  اهنا  حـضاولا  نم  تاراـبتعالا و 

لجال نوکی  امنا  نراقملا  یلع  هقالطاک 

******

: حرش * 

ضرغ حـبق و  نسح و  فـالتخا  دوش و  یم  عقاو  ـالوم  ضرغ  قـلعتم  تسا و  وـکین  تسا و  نسح  نـآلا  هضاحتـسم  موـص  دـشاب  یم 
الثم دنراد  لوبق  ءالقع  مامت  تسین و  وا  رد  یکش  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  دوش  یم  تافاضا  زا  یـشان  هک  تارابتعا  هوجو و  فالتخاب 

یفشت ناونعب  تسا و  نسح  وکین و  تهج  نیاب  هفاضا  میتی و  بیدأت  ناونعب  تسین  شیب  یجراخ  لمع  کی  هکنآ  لام  میتی و  برض 
.تسا حیبق  ملظ و  تهج  نیاب  هفاضا  یجراخ  لمع  نآ  ملظ  بلق و 

ضرغ قلعتم  دشاب و  نسح  ناونعب  نونعم  ءیـش  نآ  هک  دوش  یم  ببـس  دـشاب  وا  نراقم  هک  یطرـشب  ءیـش  هفاضا  هک  نانچمه  سپ 
یئیـش هفاضا  هک  تسا  یهیدب  نآ  لثم  تشذگ  هکنآ  امک  دوش  یم  وا  نسح  بجوم  مدقتم  ای  رخأتم  ءیـشب  وا  هفاضا  نینچمه  دشاب 

زا تسا  رخأتم  هک  هیلیل  لاسغا  ریظن  رخأـتم  ثودـح  رگا  ار و  نآ  نسح  دوش  یم  بجوم  ببـس و  تاـقوا  یـضعب  مدـقتم  رخأـتمب و 
حیحـص دوش و  یمن  عقاو  نسح  بجوم  دـشاب  هزور  هک  مدـقتم  ءیـش  نآ  هنیآره  دوشن  ثداـح  عقاو و  شدوخ  لـحم  رد  رگا  هزور 

.نآب رما  نآب و  بلط  يارب  تسین 

نامه لثم  طرـش  رخأتم  اـی  مدـقتم  ءیـش  نآرب  دوش  یم  قـالطا  تهج  نیا  زا  نراـقم و  طرـش  رد  بلطم  تسا  نینچمه  هکنآ  اـمک 
نـسح بجوم  تسا و  طرـش  هفاضا  نآ  نراقم  ای  رخأتم  ای  مدـقتم  ءیـش  هب  هب  رومام  هفاضا  هکنآ  لصاح  دـشاب و  نراقم  هک  یطرش 

.دشاب هیلقع  هدعاق  يارب  مازحنا  هکنآ  نودب  دوش  یم  هب  رومأم 

تسین طرش  نراقم  لثم  نآ  یجراخ  دوجو  سفن  رخأتم  ای  مدقتم  ءیش  نآ  ینعی  رخأتملا  وا  مدقتم  : هلوق
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لخدک هیف  هروصت  لخد  لجال  مکحلا  یف  ناک  امک  ابولطم  ابوغرم و  هجولا  كاذب  نوکی  يذلا  هجولل  هبجوملا  هفاضالل  افرط  هنوک 
ام هصالخ  هذـه  عضولا و  هدـنع  حـص  امل  وا  فیلکتلا  یف  هبغرلا  هل  لصح  امل  اـهظاحل  ـال  ول  یتلا  دودـحلا  فارطـالا و  رئاـس  روصت 

.منتغا مهفاف و  ملعا  امیف  دحا  هیلا  ینقبسی  مل  اندئاوف و  ضعب  یف  لاکشالا  اذه  عفد  یف  لاقملا  نم  هانطسب 

******

: حرش * 

نآ دوش  یم  هفاضا  فرط  رخأتم  ای  مدقتم  ءیش  نآ  ءیـش و  نآب  تسا  هب  رومام  هفاضا  هب  رومام  يارب  تسا  طرـش  هک  ار  هچنآ  هکلب 
هطـساو هب  حـبق  نسح و  هک  تسا  هدـش  تباث  شدوخ  لـحم  رد  هک  قیقحتب  دوش و  یم  هب  روماـم  نسح  يارب  بجوم  هک  يا  هفاـضا 

هب رومأم  نآب  هک  یتافاضا  هطـساو  هب  تارابتعا  هوجو و  نیا  تشذگ و  نآ  لثم  میتی  برـض  رد  هک  نانچمه  تسا  تارابتعا  هوجو و 
.دنوش یم  هب  رومأم  حبق  نسح و  بجوم  دنراد 

ای رخأتم  ءیش  نآ  هک  یتخانش  مدقتم و  ای  رخأتم  یئیـش  رب  تسا  طرـش  ظفل  لامعتـسا  قالطا و  هیلقع  هدعاق  مارخنا  مهوت  أشنم  سپ 
تسا و هفاضا  سفن  تسا  طرـش  هک  ار  هچنآ  هب و  رومام  يارب  تسین  طرـش  اهنآ  یجراخ  دوجو  اـتقیقح  نراـقم  ءیـش  لـثم  مدـقتم 

لعج لصا  رد  هکنآ  امک  هب  رومام  ندوب  بولطم  يارب  دوش  یم  ببـس  هفاضا  نآ  هک  دنوش  یم  عقاو  هفاضا  فرط  اه  نیا  زا  مادکره 
هک دوب  مکح  نآ  دودح  تایصوصخ و  فارطا و  روصت  یفیلکت و  مکح  روصت  دوب  یم  مکح  لعج  ببـس  هک  هچنآ  یفیلکت  مکح 

.دومرف یمن  ءیش  نآب  رما  درک و  یمن  نآ  رد  تبغر  هنیآره  دومن  یمن  الوم  ار  نآ  دودح  روصت  رگا 

هیفیلکت ماکحا  لعج  رد  تشذگ  هکنآ  امک  اهنآ  روصت  اهنآ و  ظاحل  دشاب  یم  هیعضو  ماکحا  عضو  رد  لیخد  هک  ار  هچنآ  نینچمه 
یـضعب رد  لاکـشا  نیا  عفد  رد  میدومن  نایب  ام  هک  تسا  يزیچ  نآ  هصالخ  میدومن  ناـیب  اـم  هک  ار  یبلطم  نیا  الـصفم و  هیعـضو  و 

مهفاف و میناد  یم  ام  هک  ار  هچنآ  رد  تسا  هدادـن  باوج  هوحن  نیاب  لاح  ات  یـسک  میداد  ام  هک  ار  یلاکـشا  باوج  نیا  نامدـئاوف و 
.منتغا
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هنودب ال ذا  قباسلا  نراقملاک و  بوجولاب  قحاللا  فصتی  همزالملا  یلع  ءانب  عازنلا و  لحم  یف  هلخاد  اهماسقا  عیمجب  اهنا  یفخی  و ال 
حص امل  طارتشاب  لوقلا  یلع  لیللا  یف  اهلاستغا  ولف ال  هنایتاب  اعارم  هب  طورـشملا  نایتاب  رمالا  طوقـس  نوکی  هقفاوملا و  لصحی  داکی 

.مویلا یف  موصلا 

ام بسحب  فلتخت  دودح  تافیرعت و  امهنم  لکل  رکذ  دق  طورشملا و  قلطملا و  یلا  همیسقت  اهنم  بجاولا  تامیسقت  یف  ثلاثلا  رمالا 
هیظفل تافیرعت  یفخی  امک ال  اهنا  عم  سکعلا  درطلا و  یلع  ضقنلا  یف  ماربالا  ضقنلاب و  مالکلا  لـیطا  اـمبر  دویقلا و  نم  اـهیف  ذـخا 

.مسرلاب دحلاب و ال  تسیل  مسالا و  حرشل 

نارهاظلا نا  امک  یفرعلا  هانعم  نم  هلامب  امهنم  لک  قلطی  لب  طورـشملا  قلطملا و  ظـفل  یف  دـیدج  حالطـصا  مهل  سیل  هنا  رهاـظلا  و 
بجاو لک  بوجو  طارتشا  هرورـض  قلطم  بجاو  دـجوی  دـکی  مل  الا  نایقیقح و  نایفاضا ال  نافـص  طارتشالا و  قـالطالا و  یفـصو 

.لقعلا غولبلاک و  هماعلا  طئارشلا  نم  لقا  رومالا ال  ضعبب 

هبوجو ناک  نا  هعم  ظحالی  ءیش  لک  عم  بجاولا  نا  لاقی  نا  ّيرحلاف 

******

: حرش * 

ای رخأتم  همدقم  هچ  دنـشاب  یم  عازن  لحم  رد  لخاد  همدقم  ماسقا  مامت  بجاو  همدقم  رد  هک  دـنامن  یفخم  خـلا  اهنا  یفخی  :و ال  هلوق
اه نیا  زا  یکی  نودب  نراقم و  لثم  قباس  هچ  دشاب و  قح  هچ ال  دنوش  یم  بوجوب  فصتم  اه  نیا  مامت  همزالم  رب  انب  دشاب و  مدقتم 

بش و رد  هیلیل  لاسغا  ندروآ  هب  تسا  طورشم  تسا و  قلعم  هضاحتسم  موص  لثم  هب  رومام  طوقس  دنک و  یمن  ادیپ  دوجو  هب  رومأم 
.یفخی امک ال  تسین  حیحص  هنیآره  هضاحتسم  موص  همدقم  بوجو  رب  انب  ادعب  دننکن  ادیپ  دوجو  لاسغا  رگا 

دنتسه یفاضا  اهنآ  هکنآ  طورشم و  قلطمب و  بجاو  میسقت 

.خلا اهنم  بجاولا  تامیسقت  یف  ثلاثلا  رمالا  : هلوق

میسقت هک  تسنآ  تامیسقت  نیا  زا  یکی  تسا  بجاو  تامیسقت  رد  موس  رما 
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.سکعلاب رخآ  ءیش  یلا  سایقلاب  ناک  نا  کلذک و  طورشمف  الا  هیلا و  هفاضالاب  قلطم  وهف  هب  طورشم  ریغ 

******

: حرش * 

يدودـح یتافیرعت و  طورـشم  بجاو  قلطم و  بجاو  زا  کـیره  يارب  هک  قیقحتب  طورـشم و  قلطم و  بجاوب  ار  بجاو  دـنا  هدومن 
ینعی دویق  زا  طورـشم  قلطم و  نیا  رد  تسا  هدش  هتفرگ  هک  هچنآ  بسحب  تافیرعت  نیا  دـنک  یم  ادـیپ  فالتخا  هک  دـنا  هدومن  نایب 

.دنتسه فلتخم  دنا  هدومن  هک  تافیرعت  نیا 

عنام عماج و  تافیرعت  نیا  ینعی  عماج  عنام و  ینعی  سکع  درط و  رب  ضقن  رد  ماربا  ضقنب و  مالک  تسا  هدـش  هداد  لوط  اـسب  هچ  و 
حرش رد  مسالا و  حرـش  يارب  دنتـسه  هیظفل  تافیرعت  تافیرعت  نیا  هک  تسین  یفخم  هکنیا  اب  طورـشم  قلطم و  بجاو  يارب  دنتـسین 

.تسین دشاب و  عنام  عماج و  تسین  مزال  مسالا 

سنج و نیبم  مسر  ناسنا و  فیرعت  رد  قطان  ناویح  لثم  لصف و  سنجب و  تسا  ءیش  نیبم  دح  هک  مسر  هب  هن  دحب و  تافیرعت  نیا 
یتعاـمج هک  تسا  يزیچ  نآ  دـشاب  یظفل  فیرعت  ول  تاـفیرعت و  نیرتـهب  ناـسنا و  فیرعت  رد  کـحاض  ناویح  لـثم  تسا  هصاـخ 
طورشم دنشاب  یم  یفاضا  روما  طورشم  قلطم و  نیا  دیامرف  یم  ادعب  هک  تسا  هدومن  رایتخا  ار  نامه  مه  فنصم  دنا و  هدرک  رایتخا 

.طورشم الا  تسا و  قلطم  بجاو  نآ  دشابن  نآ  بوجو  طرش  زیچ  نآ  رگا  يزیچ  ره  هب  تبسن 

تبسن یلو  تسا  قلطم  لاوزب  تبسن  تاکز  نینچمه  تسا و  قلطم  تاکز  باصن  هب  تبسن  تسا و  طورشم  لاوزب  تبسن  هالص  الثم 
.تسا طورشم  باصن  هب 

عضو يدیدج  حالطصا  ظفل  ود  نیا  يارب  ینعی  طورـشم  قلطم و  ظفل  رد  يدیدج  حالطـصا  ءاملع  يارب  تسین  هک  تسنیا  رهاظ  و 
ود نیا  هک  تسنیا  رهاظ  هکنیا  امک  دنوش  یم  لامعتسا  ناشدوخ  يوغل  یفرع  يانعم  رد  طورشم  قلطم و  زا  مادکره  هکلب  دنا  هدرکن 

اتقیقح هک  تسین  نیا  وا  يانعم  تسا  قلطم  یبجاو  میتفگ  رگا  ینعی  نایقیقح  هن  دنتسه  نایفاضا  فصو  ود  طارتشا  قالطا و  فصو 
طورشم دشاب و  قلطم  تاهج  مامت  زا 
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لبق اعقاو  بلط  هقیقح و ال  بوجو  ثیحب ال  طرـشلاب  طورـشم  هیف  بوجولا  سفن  هیلا  انرـشا  امک  طورـشملا  بجاولا  نا  رهاـظلا  مث 
نا هئیهلا و  دویق  نم  طرـشلا  نوک  همرکاف  دیز  كءاج  نإ  باطخ  رهاظ  نا  هرورـض  یقیلعتلا  باطخلا  رهاظ  وه  امک  طرـشلا  لوصح 

اقلطم ایلعف و  باطخلا  یف  باجیالا  بلطلا و  نوکی  ثیحب  ادیقم  نوکی  هیف  بجاولا  نا  ءیجملا ال  یلع  قلعم  هباجیا  مارکالا و  بلط 
یلا کلذ  بسن  امک  هئیهلا  هداملا ال  دویق  نم  طرـشلا  نوکیف  ءیجملا  ریدقت  یلع  مارکالا  وه  ادیقم و  اصاخ و  نوکی  بجاولا  امنا  و 
ناب فارتعالا  عم  اّبل  هداملا  دویق  نم  هنوک  موزل  اعقاو و  هئیهلا  دویق  نم  طرـشلا  نوک  عانتمال  ایعدـم  هماـقم  هّللا  یلعا  همـالعلا  اـنخیش 

.ارهاظ هئیهلا  دویق  نم  هنا  هیبرعلا  دعاوقلا  هیضق 

******

: حرش * 

نکمم دشاب  یقیقح  رگا  الا  ءایشا و  مامتب  هن  تسا  قلطم  ءیش  کی  هب  تبسن  ینعی  دشاب  یم  یفاضا  قلطم  هکلب  دشابن  ءیش  چیه  هب 
لقاـال تسا  طورـشم  روما  زا  یـضعب  هب  تبـسن  یبـجاو  ره  هک  تسا  يرورـض  هکنوچ  دوـشب  ادـیپ  ینعم  نیاـب  قـلطم  بجاو  تسین 

.دشاب یم  روما  نیاب  طورشم  یبجاو  ره  هک  هماع  طئارش  زا  هریغ  تردق و  لقع و  غولب و  لثم  تسه  هماع  طئارشب  طورشم 

دشاب طورـشم  ریغ  بجاو  نآ  بوجو  رگا  وا  اب  مینک  یم  هظحالم  هک  یئیـش  ره  اب  ار  بجاو  هک  دوش  هتفگ  هک  تسنیا  راوازـس  سپ 
سکعرب رگید  ءایـشاب  تبـسن  تسا  نکمم  بجاو  نامه  هچرگا  طورـشم  الا  تسا و  قلطم  ءیـش  نآب  تبـسن  بجاو  نآ  ءیـش  نآب 

لثم ثحب  لوا  تشذگ  هکنآ  امک  دشاب  طورشم  رگید  ءایشاب  تبسن  دشاب و  قلطم  ءیش  کی  هب  تبسن  الثم  یبجاو  کی  ینعی  دشاب 
.نآ

هدام هب  هن  ددرگرب  تئیه  هب  دیق  هک  تسنآ  هیبرع  دعاوق  روهظ 

سفن البق  وا  هب  میدومن  هراشا  هکنیا  امک  طورشم  بجاو  رد  هک  تسنیا  رهاظ  خلا و  طورشملا  بجاولا  نا  رهاظلا  مث  : هلوق
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هدییقتب لوقلا  حـصی  یتح  هئیهلاب  أشنملا  لعفلاب  قلعتملا  بلطلا  نم  دوجوملا  درفلا  یف  قالطا  هنالف ال  هئیهلا  دویق  نم  هنوک  عانتما  اما 
.هداملا سفن  یلا  عجار  قیقحتلا  دنع  وهف  هیلع  لدی  يذلا  بلطلا  یلا  هعوجر  لمتحی  املکف  هوحن  طرشب و 

******

: حرش * 

رهاظ هکنیا  امک  طرش  عوقو  زا  لبق  اعقاو  تسین  یبلط  اتقیقح و  تسین  یبوجو  هک  یثیح  هب  طرشب  تسا  طورـشم  بجاو  رد  بوجو 
.تسا نیمه  یقیلعت  باطخ 

بوجو و طرـش  ینعی  تسا  تئیه  دویق  زا  كءاج  نإ  طرـش  هک  تسنیا  همرکاف  دـیز  كءاـج  نإ  لـثم  رد  رهاـظ  هک  تسا  يرورض 
بجاو هکنیا  هن  تسا  بوجو  طرـش  طرـش  نیا  هک  ندـمآ  رب  تسا  قـلعم  تسا و  طورـشم  مارکا  ندوـب  بجاو  مارکا و  بلط  هکنیا 
دنشاب قلطم  یلعف و  باطخ  رد  باجیا  بلط و  هک  یثیح  هب  بوجو  هن  بجاوب  ددرگرب  طرـش  هک  طرـش  نآب  دشاب  دیقم  طورـشم و 

دویق زا  طرـش  تهج  نیاربانب  هک  ندـمآ  ریدـقت  رب  تسا  مارکا  نآ  هک  دـشاب  طورـشم  هدام  بجاو و  یلو  دـشاب  قلطم  بوجو  ینعی 
.تسا بوجو  نامه  هک  تئیه  هن  دوش  یم  بجاو  هدام و 

طرش تسا  عنتمم  هک  دنا  هدومن  ءاعدا  ناشیا  دنیوگ  یم  هک  هماقم  هّللا  یلعا  همالع  ام  خیشب  دنا  هداد  تبسن  ار  فرح  نیا  هکنیا  امک 
هدام و دویق  زا  طرـش  دـیاب  هکنیا  رب  میراد  مه  لیلد  رگید  فرط  زا  هتفگ  بوجو و  دویق  زا  ینعی  اعقاو  دوش  هداد  رارق  تئیه  دویق  زا 

.ارهاظ دنهد  یم  رارق  تئیه  دویق  زا  ار  طرش  هیبرع  دعاوق  رد  هکنیا  هب  دنراد  فارتعا  ناشیا  هکنیا  اب  القع  اّبل و  دشاب  بجاو 

تئیه هب  هن  ددرگ  یمرب  هدام  هب  دیق  هک  يراصنا  خیش  موحرم  هلدا 

درف رد  قالطا  هک  تسنآ  يارب  دشاب  بوجو  تئیه و  دویق  زا  تسا  عنتمم  طرش  هکنآ  ینعی  خلا  هداملا  دویق  نم  هنوک  عانتما  اما  : هلوق
یقیقح یئزج  تـسا و  یجراـخ  یقیقح  یئزج  یفرح  ياـنعم  تـسا و  یفرح  ياـنعم  تـئیه  ياــنعم  ینعی  تـسین  بـلط  زا  دوـجوم 

دیقم ار  نآ  ام  هک  درادن  یقالطا  یجراخ 
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الـصا ال هبلط  هب  قلعتی  وا ال  هب  هبلط  قلعتی  نا  اماف  هیلا  تفتلا  ءیـش و  یلا  هجوت  اذا  لقاعلا  نالف  اّبل  هداـملا  دویق  نم  هنوک  موزل  اـما  و 
صاخ و ریدـقت  یلع  وا  هیراوط  فالتخا  یلع  اقلطم  هرما  هبلطل و  ادروم  ءیـشلا  كاذ  نوکی  نا  اماف  لوالا  یلع  یناثلا و  یلع  مـالک 

یلع هیف  اذوخأم  نوکی  دق  هیرایتخالا  رومالا  نم  ناک  ام  کلذک و  نوکی  يرخا ال  هیرایتخالا و  رومالا  نم  نوکی  هرات  ریدقتلا  کلذ 
نیب کلذ  یف  قرف  ریغ  نم  هب  رمالا  هبلط و  یلا  هیعادـلا  ضارغالا  فالتخا  یلع  کلذـک  نوکی  دـق ال  فیلکتلل و  ادروم  نوکی  وحن 

هثحبل ررقملا  لضافالا  ضعب  هدافا  امل  قفاوم  اذـه  یفخی  ـال  اـمک  هیعبتلا  مدـعب  لوقلا  دـسافملا و  حـلاصملل و  ماـکحالا  هیعبتب  لوقلا 
.توافت ینداب 

******

: حرش * 

رد دراد  لامتحا  هک  يدـیق  ره  ددرگرب و  تئیه  هب  دـیق  تسا  لاحم  القع  سپ  دـجوی  مل  صخـشتی  مل  ام  ءیّـشلا  هکنآ  تهجب  مینک 
.هدام تئیه  هن  تسا  دیقم  هدام  سفن  هدام و  سفنب  تسا  عجار  القع  قیقحتلا و  دنع  دیق  نآ  تئیه  بلطب و  دنکب  عوجر  رهاظ 

: خلا اّبل  هداملا  دویق  نم  هنوک  موزل  اما  :و  هلوق

طرش امتح  دیاب  هکنیا  رب  میراد  مه  لیلد  دشاب و  تئیه  دویق  زا  طرـش  تسا  عنتمم  دومرف  يراصنا  موحرم  همالع  ام  خیـش  هک  میتفگ 
.دشاب بجاو  دویق  زا  ینعی  دشاب  هدام  دویق  زا 

یم ادیپ  تافتلا  دنک و  یم  ادیپ  هجوت  هک  ینامز  لقاع  صخـش  دـیامرف  یم  هک  تسنآ  هدام  يارب  دویق  ندوب  موزل  رب  همالع  لیلد  اما 
وا نتساوخ  دریگ  یمن  قلعت  هک  اجنآ  رد  هن  ای  ار  ءیش  نآ  نتساوخ  دراد  هدارا  ءیش و  نآب  وا  بلط  دریگ  یم  قلعت  ای  یئیـش  هب  دنک 

یفالتخا رهب  دهاوخ  یم  اقلطم  ار  ءیش  نیا  هکنیا  ای  ءیش  نیا  نتساوخ  رب  دراد  هدارا  هک  یئاجنآ  یلو  تسین  مالک  لحم  ءیـش  نآب 
روما زا  مهاب  طئارش  نیا  تسنآ و  راتساوخ  يدویق  یطئارش و  کی  اب  هکلب  دهاوخ  یمن  اقلطم  ار  ءیش  نیا  هکنیا  ای  هتشاد و 
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هیف ام  یفخی  و ال 

اماع نوکی  فورحلا  یف  هیف  لمعتـسملا  هل و  عوضوملا  نم  دحاو  لک  نا  اقباس  هانققح  دقف  هئیهلا  دافم  یف  قالطالا  مدع  ثیدـح  اما 
دصقت لمعتستل و  تعضو  اهنا  امهنیب  قرفلا  امنا  ءامسالاک و  لامعتسالا  لبق  نم  هیصوصخلا  امنا  اهعضوک و 

******

: حرش * 

.فیلکت طئارش  يارب  غولب  لثم  هیرایتخا  ریغ  ای  هالص  يارب  تراهط  لثم  دنشاب  یم  هیرایتخا 

: تسا مسق  ود  مه  هیرایتخا  طئارش  و 

یهاگ زامن و  يارب  تراهط  ریظن  میهدـب  ماجنا  اـمتح  دـیاب  ار  هیراـیتخا  طئارـش  نیا  ینعی  تسا  فیلکت  دروم  طئارـش  نیا  هکنآ  لوا 
بوجو يارب  تعاطتسا  ریظن  دیآ  یم  فیلکت  دش  ادیپ  دوخ  لاحب  تقوره  میهدب  ماجنا  ار  نآ  امتح  دیابن  ینعی  تسین  فیلکت  دروم 

ضرغ هطساو  هب  تسا  نکمم  هک  دهاوخب  دشاب و  هتـشاد  ناسنا  هک  تسا  ضرغب  هتـسباو  ندوبن  ای  فیلکت  دروم  دویق  ندوب  نیا  جح 
دـسافم حـلاصم و  عبات  ماکحا  هکنیا  هب  دـنک  یمن  یقرف  اجنیا  رد  دـهدب و  رارق  فیلکت  دروم  ار  يرایتخا  ءیـش  نآ  دراد  ناـسنا  هک 

.هرعاشا لثم  دشابن  دسافم  حلاصم و  عبات  ماکحا  هکنیا  هب  ای  هیلدع  لثم  دشاب 

یلعف بوجو  تسا و  قلطم  دـشاب  بوجو  هک  تئیه  يانعم  تسا و  هداـم  دویق  زا  طرـش  تسا  هدروآ  همـالع  هک  لـیلد  نیارباـنب  سپ 
.تسا دیقم  دشاب  مارکا  هک  هدام  ول  تسا و 

دنا هدومن  لقن  همالع  لوق  زا  هک  تسا  لضافا  ضعب  تاریرقت  اب  قفاوم  بلاطم  نیا  كدنع  یئاجلا  ادیز  مرکا  الوم  دیوگب  هکنآ  لثم 
.توافت نیرتمک  اب  هتبلا 

دنا هدروآ  لیلد  راهچ  خیـش  موحرم  لثم  تئیه  هب  هن  ددرگ  یمرب  هدام  هب  مالک  رد  دیق  هک  دـنلئاق  هک  یناسک  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
.لوا لیلد  زا  در  اما 

.خلا هیف  ام  یفخی  :و ال  هلوق

يانعم نوچ  دوجوم  درف  رد  تسین  یقالطا  دومرف  هکنیا  زا  همالع  باوج  اما 
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ظاحلک هیلالا  ظاحلف  تاقلعتملا  یناعمل  هلاح  هلآ و  یه  امب  اهیناعم  اهب  دصقت  لمعتستل و  تعـضو  فورحلا  وه و  وه  امب  ینعملا  اهب 
یهنلا هیاردلا و  یلوا  یلع  یفخی  امک ال  لامعتسالا  تاصخشم  نم  لب  ینعملا  يراوط  نم  سیل  هیلالقتسالا 

ام دیقم ال  ریغ  الوا  أشنا  ول  دیقتلا  نع  عنمی  امناف  درف  هنا  ملس  ول  ّهنأ  عم  دیقی  نال  لباق  قلطم  هیف  هلمعتسملا  هئیهلا  نم  دافملا  بلطلا  و 
.مهفاف ایناث  هدییقت  مث  الوا  هئاشنا  ریغ  وه  نیلادب و  هیلع  لد  دق  رمالا  هیاغ  ادیقم  لوالا  نم  أشنا  اذا 

******

: حرش * 

.دنرادن دییقت  قالطا و  دنتسه  یقیقح  یئزج  فورح 

نم ریـس  لـثم  فورح  ياـنعم  رد  لوا  دـلج  رد  تشذـگ  هکنیا  اـمک  تسا  ماـع  هیف  لمعتـسم  هل و  عوضوم  فورح  رد  هکنیا  باوج 
دشابن هک  الاح  هک  تسا  ماع  هرصب  دوخ  هب  تبسن  نکل  تسا و  دیقم  هرصب  ریغ  رگید  ياهاج  هب  تبسن  هرصب  زا  ریس  هچرگا  هرـصبلا 

.تسا ماع  ینعم  نیا  هک  هریغ  یبرغ و  ای  یقرش  فرط  زا  ایآ  دنکب  ریس  هرصب  ياجک  زا  دنکب  ریس  هرصب  زا 

ءامسا لثم  تسا  لامعتسا  لبق  زا  دنراد  هک  تیصوصخ  نیا  نکل  تسا و  ماع  هک  فورح  عضو  لثم  تسا  ماع  مه  هیف  لمعتسم  سپ 
رد هدرک  طرـش  عـضاو  هک  تسنآ  تسه  ءامـسا  فورح و  ناـیم  هـک  یقرف  اـنامه  تـسا و  لامعتـسا  لـبق  زا  اـهنآ  تیـصوصخ  هـک 

.لامعتسا

یعبت یلآ و  يانعم  رگا  هرصبلا و  نم  يریس  ءادتبا  وگب  نک و  لامعتسا  ار  ءامسا  يروایب  یتساوخ  یلالقتسا  وه و  وه  امب  يانعم  رگا 
تسین و ینعم  ضراوع  زا  ءامسا  رد  تیلالقتسا  يانعم  هک  روط  نامه  سپ  هرـصبلا  نم  رـس  وگب  روایب و  ار  فورح  يروایب  یتساوخ 

بلطم نیا  هکنیا  امک  ینعم  ضراوع  زا  هن  تسا  لامعتـسا  تاصخـشم  زا  فورح  رد  مه  تیلآ  ینعم  تسا  لامعتـسا  تاصخـشم  زا 
فورح يانعم  دنتسه و  تئیه  یناعم  زا  هک  بلط  یهن و  نیاربانب  سپ  لقع  نابحاص  هیارد و  نابحاص  يارب  تسین  یفخم 

ص:147

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 512 

http://www.ghaemiyeh.com


******

: حرش * 

.فورح يانعم  لثم  دنوشب  دیقم  هک  دنراد  تیلباق  دنشاب و  یم  قلطم  دنراد  ار 

یقیقح یئزج  تسا و  یقیقح  یئزج  درف  هک  مینک  لوبق  میوشب و  میلـست  ام  رگا  هک  تسنآ  هدومرف  دنوخآ  موحرم  هک  رگید  باوج 
ار درف  نآ  تسین  نکمم  هتبلا  داجیا  زا  دـعب  مینک و  داـجیا  ار  درف  نآ  لوا  هک  تسا  یتقو  رد  ینعم  نیا  تسین  دـییقت  قـالطا و  لـباق 

لثم درادن  یعنام  لیلد  ود  هطـساو  هب  دـنک  ادـیپ  دوجو  ادـیقم  دوجو  نیح  رد  مینک و  دـیقم  ار  وا  داجیا  زا  لبق  رگا  اما  مینک و  دـیقم 
هتبلا مینک  دیقم  قیـضم و  ار  نآ  هنهد  هاچ  رفح  زا  دعب  دـشاب و  عیـسو  نآ  هنهد  هک  نک  رفح  یهاچ  کی  میئوگب  تسا  نکمم  هکنآ 
ادیپ دوجو  اقیضم  دوجو  نیح  رد  میداد و  رارق  دیقم  قیـض و  ار  هاچ  هنهد  لوا  زا  رگا  اما  تسین و  نکمم  ینعم  نیا  خیـش  لوق  رب  انب 

.درادن یلاکشا  دنکب 

دـشاب یفرح  يانعم  هک  تئیه  يانعم  هک  تسنآ  تئیه  هب  هن  ددرگرب  هدام  هب  امتح  دیاب  دیق  هک  دـنلئاق  هک  یناسک  يارب  زا  مود  لیلد 
تهج نیا  زا  یعبت  دراد و  یلآ  ظاـحل  درادـن و  یلالقتـسا  ظاـحل  ، ظاـحل نیح  رد  نوـچ  یلو  تسا  یلک  هچرگا  یفرح  ياـنعم  نیا 

هیمـسا يانعم  نآ  هک  دنـشاب  یم  هیمـسا  یناعم  نوئـش  زا  دییقت  قالطا و  نوچ  دوش  دراو  هیلآ  یناعم  رب  دییقت  قالطا و  تسین  نکمم 
.يدیق هب  مینک  دیقم  ار  یفرح  يانعم  تسین  نکمم  تهج  نیا  زا  یعبت  یلآ و  هن  تسا  یلالقتسا  یناعم 

دراوم ضعب  یلو  دنـشاب  یم  یعبت  یلآ و  یناعم  هچرگا  هیفرح  یناعم  هک  تشذگ  فورح  یناعم  باب  رد  اضیا  بلطم  نیا  زا  باوج 
دوشب نکاس  دریگب و  دوخ  يارب  ار  یناکم  دوش و  يرهـش  رد  دراو  دـیز  رگا  الثم  تسین  یعبت  تسا و  یلالقتـسا  ظاحل  اهنآ  ظاـحل 

نیح رد  یلو  دـشاب  یم  یلآ  يانعم  تسا و  دـیز  عبتب  تیـصوصخ  نیا  هچرگا  ناکم  نیا  تیـصوصخ  زا  مینک  لاؤس  ام  ار و  یناکم 
.یفخی امک ال  دشاب  یفرح  يانعم  هکنآ  ول  دراد و  یلالقتسا  يانعم  لاؤس 

.ددرگرب هدام  هب  دیاب  مالک  رد  دیق  دنیوگ  یم  هک  یناسک  موس  لیلد 
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.طرشلا لوصح  لبق  بلط  ثیح ال  أشنملا  نم  ءاشنالا  کیکفت  مزلی  کلذ  یلع  تلق  ناف 

رما ءاشنا  هئاشنا و  نع  فلختل  الا  ثعب و  بلط و  هلوصح  لبق  نوکی  نا ال  دب  الف  هلوصح  ریدقت  یلع  بلطلا  وه  ناک  اذا  أشنملا  تلق 
.ادیج لماتف  نادجولا  هب  دهشی  امک  ناکمالا  نم  ناکمب  هب  رابخالاک  ریدقت  یلع 

اذا ءیشلا  نا  هیفف  اّبل  هداملا  یلا  طرشلا  عوجر  موزل  ثیدح  اما  و 

******

: حرش * 

.خلا تلق  ناف  : هلوق

نوچ دوشب  داجیا  ادعب  مینکب و  رما  نآلا  ینعی  دوشب  ادج  أشنم  زا  ءاشنا  هک  دیآ  یم  مزال  تسا  تئیه  دویق  زا  طرـش  هکنیا  رب  انب  سپ 
لاحم نیا  دوشب و  کفنم  دوجوم  زا  داجیا  وگب  ای  دوش  یم  کفنم  أـشنم  زا  ءاـشنا  سپ  دوشب  ادـیپ  طرـش  هکنآ  زا  لـبق  تسین  بلط 

.تسا

طرـش لوصح  زا  لبق  دب  سپ ال  وا  طرـش  ندش  لصاح  تقو  نتـساوخ  بلط و  وا  دشاب  یم  ینامز  أشنم  هکنیا  باوج  خلا  تلق  : هلوق
نیا دشاب  لکـش  نیاب  رگا  ندمآ  نامزب  دنک  دیقم  ار  مارکا  یلو  ار  دـیز  مارکا  دـنکب  بلط  نآلا  هکنیا  هن  تسین  یثعب  تسین و  یبلط 
یم ینعی  تسا  طورشم  هکلب  تسین  قلطم  اجنیا  رد  ام  ءاشنا  تسا و  هدشن  کیکفت  أشنم  زا  ءاشنا  نیاربانب  سپ  تسا  ءاشنا  زا  فلخت 
یم هکنیا  لثم  تسا  نکمم  دـیقم  ءیـشب  نداد  ربخ  لثم  نک  مارکا  ار  وا  هک  منک  یم  بلط  مهاوخ و  یم  نم  دـمآ  دـیز  رگا  دـیوگ 
نآ تحص  هب  دهد  یم  تداهش  نادجو  ار  بلطم  نیا  دیآ و  یم  مه  ورمع  دیایب  دیز  رگا  دیوگ  یم  اطورـشم  ای  دیآ  یم  دیز  دیوگ 

.ادیج لمأتف 

مراهچ لیلد  باوج 

.خلا هداملا  یلا  طرشلا  عوجر  موزل  ثیدح  اما  :و  هلوق

.القع اّبل و  ددرگرب  هدام  هب  طرش  امتح  دیاب  هک  دیا  هدروآ  لیلد  هکنیا  اما  و 

ص:149

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 514 

http://www.ghaemiyeh.com


نع عنام  مدـعل  الاح  هبلطی  هیلا و  العف  ثعبی  نا  نکمی  امک  اـهریغ  وا  هحلـصملا  نم  هیف  اـم  بسحب  ضرغلل  اـقفاوم  ناـک  هیلا و  هجوت 
اقلعم ثعبلا  بلطلا و  نع  عنام  لـجال  لوصحلا  عقوتم  طرـش  ریدـقت  یلع  الابقتـسا  هبلطی  اـقلعم و  هیلا  ثعبی  نا  نکمی  کلذـک  هبلط 

یلاحلا قلطملا  بلطلا  هنم  حـصی  دـیز و ال  ءیجم  دـعب  مارکالا  بلط  هنم  حـصیف  ریدـقتلا  یلع  كاذـب  اقلعتم  ول  اقلطم و  هلوصحب ال 
یف دسافملا  حلاصملل و  اهتیعبت  یلع  ءانب  اما  حوضولا و  هیاغ  یف  اهیف  حلاصمل  ماکحالا  هیعبت  یلع  ءانب  اذه  ءیجملاب  دیقملا  مارکالل 

.هیلعف یه  امب  هیعقاو ال  یه  امب  هیعقاولا  ماکحالا  یف  نوکت  امنا  کلذک  هیعبتلا  نا  هرورض  کلذکف  اهنع  یهنملا  اهب و  رومأملا 

******

: حرش * 

دشاب یم  نآ  رد  هک  یتحلصم  بسحب  دشاب  ناسنا  ضرغ  اب  قفاوم  ءیش  نآ  دنک و  یم  ادیپ  هجوت  ناسنا  یتقو  ار  ءیش  هکنیا  باوج 
العف ار  ءیش  نیا  دناوت  یم  ناسنا  هک  روط  نیمه  تسوا  ضرغ  اب  قفاوم  دراد و  نآب  هجوت  ناسنا  هک  ار  ءیش  نیا  تحلـصم و  ریغ  ای 

دهاوخب و قلعم  ار  ءیـش  نیا  دناوت  یم  مه  روط  نیمه  دریگب  ار  وا  بلط  يولج  هک  تسین  یعنام  نوچ  دهاوخب  دنک و  بلط  الاح  و 
.مهاوخ یم  ار  ءیش  نیا  نم  دیوگ  یم  هکنیا  لثم  دنک  بلط  هدنیآ  نامز  رد 

نیاربانب سپ  تسا  هتفرگ  ار  ثعب  بلط و  يولج  یعنام  العف  نوچ  مهاوخ  یم  نم  دمآ  طرش  نیا  تقوره  هک  طرش  نیا  ریدقت  رب  اما 
دیقم ار  مارکا  یلو  دنک  بلط  العف  هکنیا  هن  ینعی  اقلطم  هن  طرش  لوصحب  اقلعم  دنک  ثعب  دنک و  بلط  هکنیا  الا  وا  زا  تسین  حیحص 
یلاح قلطم  بلط  ناسنا  زا  تسین  حیحـص  بلطب و  ددرگرب  دـیق  هک  دـیز  ندـمآ  زا  دـعب  دـنک  مارکا  بلط  تسا  حیحـص  سپ  دـنک 

.مارکا هدام و  هب  ددرگرب  دیق  هک  تسا  ندمآب  دیقم  هک  یمارکا  يارب  دیامنب 

رد هن  دشاب  مکح  رد  تحلصم  ینعی  تسا  حضاو  بلطم  نیا  هک  دنـشاب  دسافم  حلاصم و  عبات  ماکحا  هک  تسا  یئاج  رد  بلطم  نیا 
ای هیناحتما  رماوا  ریظن  مکح  قلعتم 
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.اهفالخ یلع  تارامالا  لوصالا و  دراوم  یف  امک  زیزع  ریغ  ماکحالا  کلت  هیلعف  نع  عنملا  ناف 

همارح همیقلا و  موی  یلا  لالح  (ص) دـمحم لالح  نا  عم  هجرف  هّللا  لجع  مئاقلا  مایق  موی  یلا  لب  هثعبلا  لوا  یف  ماـکحالا  ضعب  یف  و 
هیادـهلا و سمـش  علطت  نا  یلا  مایالا  یلایللا و  ّرم  ایقاب  ماکحالا  ضعب  هیلعف  نع  عناملا  نوکی  امبر  کلذ  عم  همایقلا و  موی  یلا  مارح 

(. (ع همئالا نع  هیورملا  رابخالا  نم  رهظی  امک  مالظلا  عفتری 

******

: حرش * 

نآ لاثما  تسه و  لیهـست  تحلـصم  ماکحا  نیا  دوخ  لعج  رد  هکلب  تسین  یتحلـصم  اهنآ  تاقلعتم  رد  هک  هیلمع  لوصا  لعج  ریظن 
.تشذگ هکنآ  امک  نیفلکم  يارب 

هن دنـشاب  هتـشاد  هدـسفم  تحلـصم و  تاقلعتم  ماکحا و  تاعوضوم  ینعی  دنـشاب  هب  رومأم  عبات  دـسافم  حـلاصم و  هکنیا  رب  انب  اـما  و 
تیعبت هک  تسا  يرورـض  نوچ  دـیقم  اـی  دـشاب  قلطم  تاـعوضوم  نیا  بلط  تسا  نکمم  ینعی  تسا  روط  نیمه  سپ  اـهنآ  ماـکحا 

تسا تحلـصم  ياراد  نآ  تیعقاو  جح  الثم  هیلعف  یه  امب  هیلعف  ماکحا  هن  تسا  هیعقاو  ماکحا  رد  دسافم  حلاصم و  يارب  تاعوضوم 
.دوشن ای  دوشب  زجنم  یلعف و  ام  يارب  هچ 

تسا یلعف  ریغ  ماکحا  ضعب  هکنآ  طورشم و  بجاو  عوقو  هلدا 

يولج یعنام  تسا  نکمم  ام  يارب  هیعقاو  ماکحا  نیا  ندش  زجنم  ندـش و  یلعف  نکل  خـلا و  ماکحالا  کلت  هیلعف  نع  عنملا  ناف  : هلوق
ماکحا دـنورب  عقاو  فالخ  هک  تاراما  لوصا و  دراوم  رد  هکنیا  امک  تسا  دایز  نید  ماـکحا  رد  عناوم  دریگب و  ار  اـهنآ  ندـش  یلعف 

فالخ تاراما  لوصا و  هک  تسا  یئاـج  رد  نیا  هتبلا  تسا  هتفرگ  ار  اـهنآ  يولج  عناـم  نوچ  دـنوش  یمن  یلعف  دراوم  نیا  رد  هیعقاو 
.یفخی امک ال  دننک  یم  ادیپ  تیلعف  هیعقاو  ماکحا  لاکشا  الب  دنوشب  عقاو  اب  قباطم  هک  یتاراما  لوصا و  اما  دنورب و  عقاو 

هالص موص و  ریظن  هدرکن  ادیپ  تیلعف  تثعب  لوا  رد  ماکحا  ضعب  روط  نیمه  خلا و  لوا  یف  ماکحالا  ضعب  یف  :و  هلوق
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ایلاح اثعب  ایلعف و  ابلط  هب  أشنملا  نکی  مل  اذا  ءاشنالا  هدئاف  امف  تلق  ناف 

باطخلا نم  انکمتم  العف  ناک  امل  هالول  ثیحب  رخآ  باطخ  یلا  هجاح  الب  طرشلا  لوصح  دعب  ایلعف  اثعب  ریصی  هنا  هل  هدئاف  یفک  تلق 
یلا هبـسنلاب  ایریدقت  هیلا و  هفاضالاب  ایلعف  اثعب  نوکیف  طرـشلل  دـجاولا  یلا  هبـسنلاب  العف  باجیالل  کلذـک  باطخلا  لومـش  عم  اذـه 

.ادیج لمأت  مهفاف و  هل  دقافلا 

******

: حرش * 

ماــما هـک  يزور  تـسا  نـکمم  هـکلب  دــشن  یلعف  تـهج  نـیا  زا  دوـب  دوـجوم  دوـب  مدرم  دادعتــسا  مدــع  هـک  عناــم  نوـچ  هریغ  و 
همارح همیقلا و  موی  یلا  لالح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  لالح  هکنیا  اب  دـنوشب  یلعف  ام  يارب  عقوم  نآ  دـیامن  روهظ  ( جـع ) ناـمز

تیاده و سمش  دنک  عولط  هکنیا  ات  یمایا  اهبش و  نتشذگ  ات  تسا  یقاب  تسا  یضعب  تیلعف  زا  عنام  اسب  هچ  همیقلا و  موی  یلا  مارح 
امک دـنوشب  زجنم  یلعف و  اـم  يارب  ماـکحا  نآ  دـیامن و  روهظ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دوش و  فرطرب  عناوم  ینعی  دوـش  فرطرب  اـهیهایس 

.مالّسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  هدش  تیاور  هک  يرابخا  زا  بلاطم  نیا  دوش  یم  رهاظ  هکنیا 

.یفخی امک ال  هدوب  عنامب  نرتقم  نوچ  هدرکن  ادیپ  تیلعف  ام  يارب  هیعقاو  ماکحا  ةروکذم  دراوم  هک  دش  نآ  لصاح  و 

نیفلکم تبسن  طورشم  بجاو  ءاشنا  هدئاف 

نـآلا ندومن  ءاـشنا  هدـئاف  سپ  هک  ددرگ  یمرب  بوجو  بلطب و  دـیق  میتفگ  اـم  هکنیا  رب  دوشب  لاکـشا  رگا  سپ  خـلا  تلق  ناـف  : هلوق
سپ دوش  یم  ادـیپ  بلط  أشنم و  طرـش  زا  دـعب  هکلب  دـشاب  یمن  یلاح  ثعب  تسین و  یلعف  رما  زا  هدـش  داجیا  أشنم و  هکنوچ  تسیچ 

.دینک یم  ءاشنا  نآلا  ارچ 

تـسین یجایتحا  رگید  یلعف و  ثعب  ددرگ  یم  طرـش  لوصح  زا  دعب  لعف  ءاشنا  نیا  رب  هدئاف  تسا  یفاک  هکنیا  باوج  خلا  تلق  : هلوق
یلعف باطخ  میتسناوت  یمن  میدومن  یمن  طورشم  ءاشنا  ام  رگا  هدشن و  لصاح  طرش  العف  هک  نوچ  رگید  ءاشناب  طرش  دوجو  زا  دعب 

نآلا و 
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هیاغ قلطملا  بجاولا  تامدقمب  هصیصختل  هجو  الف  اضیا  عازنلا  لحم  یف  طورـشملا  بجاولل  هیدوجولا  تامدقملا  لوخد  رهاظلا  مث 
.همزالملا باب  نم  اهبوجو  یلع  ءانب  بوجولا  لصاک  همدقملا  يذل  هعبات  طارتشالا  قالطالا و  یف  نوکت  رمالا 

امم هجورخف  باطخلا  رهاظ  یف  باجیالا  هیلع  قلعملا  طرشلا  اما  و 

******

: حرش * 

دجاو العف  هک  یناسک  لماش  طورـشم  ءاشنا  نیا  میئامنب و  طورـشم  ءاشنا  هک  میراچان  سپ  تسا  هدـشن  لصاح  طرـش  نوچ  میئامنب 
اهنآ يارب  جح  بوجو  دنتـسه  عیطتـسم  العف  هک  یناسک  لثم  دـشاب  یم  یلعف  ثعب  اهنآ  هب  تبـسن  تسا و  یلعف  دنتـسه  طرـش  يارب 
نآلا هک  دنوش  یم  عیطتسم  ادعب  هک  یناسک  لثم  تسا  طورشم  يریدقت و  ءاشنا  دنتسه  طرش  دقاف  هک  یناسک  هب  تبسن  تسا و  العف 

.ادیج لمأت  مهفاف و  تسا  يریدقت  بوجو  هکلب  تسین  یلعف  اهنآ  يارب  جح  بوجو 

یهجو و دنتـسه و  ام  عازن  لحم  رد  لخاد  طورـشم  بجاو  يارب  هیدوجو  تامدقم  نیا  دـعب  خـلا  تامدـقملا  لوخد  رهاظلا  مث  : هلوق
رد دنتـسه  همدقملا  يذ  عبات  هیدوجو  تامدقم  رما  هیاغ  قلطم  بجاو  تامدـقمب  ار  ثحب  لحم  میهدـب  صیـصخت  هک  درادـن  یلیلد 

بجاو همزالم  باب  زا  هیدوجو  تامدـقم  بوجو  هکنیا  رب  انب  دـشاب  یم  همدـقملا  يذ  عبات  هک  بوجو  لـصا  لـثم  طورـشم  قلطم و 
.دشاب

هکلب دـشاب  قلطم  نآ  بوجو  دـشاب و  هتـشاد  بوجو  العف  همدـقملا  يذ  هک  تسین  مزال  همدـقم  بوجو  رد  ام  ثحب  هکنآ  لصاح  و 
هک دشاب  یم  ام  مالک  لحم  مه  طورـشم  بجاو  نآ  دراد  يریدـقت  بوجو  تسین و  یلعف  نآ  بوجو  العف  هک  مه  طورـشم  بوجو 

.هن ای  تسا  بجاو  نآ  تامدقم  ایآ  طورشم  بجاو  نآ  بوجو  ندش  یلعف  زا  دعب  ایآ 

: خلا باجیالا  هیلع  قلعملا  طرشلا  اما  :و  هلوق

هچ دشاب و  قلطم  بجاو  هچ  دنشاب  یم  ثحب  لخاد  هیدوجو  تامدقم  هک  میتفگ 
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هّللا یلعا  همالعلا  انخیشل  راتخملا  یلع  اما  هیبوجو و  همدقم  هنوکلف  روصنملا  روهـشملا  رهاظ  وه  ام  یلع  اما  بایترا  هیف و ال  ههبـش  ال 
ءیـشلا لعج  هناف  هنم  بوجولا  هیلع  حـشرتی  داکی  وحن ال  یلع  ذـخا  هنا  الا  بجاولل  هیدوجولا  تامدـقملا  نم  ناک  نا  هنالف و  هماقم 

.لصاحلا بلط  الا  وه  له  بلطلا و  هب  قلعتی  بوجولا و  هیلع  حشرتی  فیک  هعمف  طرشلا  كاذ  لوصح  ریدقت  یلع  ابجاو 

قلعم ریغ  هیدوجو  تامدقم  هل  تناک  ول  هرس  سدق  هراتخم  یلع  معن 

******

: حرش * 

یکش تسام و  عازن  لحم  زا  جراخ  هک  تسین  يا  ههبش  باطخ  رهاظ  رد  تسا  قلعم  وا  هطساو  هب  باجیا  هک  یطرش  نکل  طورشم و 
داجیا تسین  بجاو  ام  يارب  طرش  دوجو  زا  لبق  تسا  تئیه  بوجو و  دیق  طرـش  هک  ام  لوق  رب  انب  هکنآ  تهجب  تسین  تباب  نیا  رد 

لثم تسا  لصاح  لیصحت  ار  طرش  نآ  مینک  داجیا  زاب  میهاوخب  رگا  دش  ادیپ  طرش  هکنآ  زا  دعب  تسین و  یبوجو  نوچ  ار  نآ  مینک 
لیصحت رگید  دمآ  تعاطتسا  هکنآ  زا  دعب  تسین و  یبوجو  نوچ  دوش  عیطتسم  ات  دنک  يراک  ناسنا  رب  تسین  بجاو  هک  تعاطتـسا 

.تعاطتسا لیصحت  تسا  لاحم  تسا و  لصاح 

هک یطرـش  هک  تسنآ  تهجب  هدام  بجاو و  دیق  طرـش  هک  ( فیرـشلا هماقم  هّللا  یلعا  ) همالع ام  خیـش  هدومن  رایتخا  هچنآ  رب  انب  اما  و 
هک تسا  هتـساوخ  يوحن  رب  عراش  ار  طرـش  نیا  هکنیا  الا  بجاو  يارب  دنتـسه  هیدوجو  تامدقم  زا  هچرگا  نآرب  باجیا  تسا  قلعم 

ار همدقملا  يذ  ار و  نآ  مینک  داجیا  هک  تسا  هتـساوخن  ام  زا  عراش  هک  تسا  یطرـش  ینعی  بجاو  زا  وا  رب  دنک  یمن  حـشرت  بوجو 
داجیا ار  نآ  تسا  هتـساوخن  ام  زا  عضاو  هک  لاـح  نیا  اـب  سپ  هدـینادرگ  بجاو  دوشب  داـجیا  دوخ  هب  دوخ  طرـش  هکنیا  رب  طورـشم 

.لصاح لیصحت  بلط  الا  تسین  دش  ادیپ  شدوخ  هکنآ  زا  دعب  نآب و  بلط  دریگ  یم  قلعت  روطچ  تسا و  بجاو  روطچ  مینک 

: خلا معن  : هلوق

دشاب مه  يرگید  تامدقم  بجاو  نیا  يارب  رگا  هرس  سدق  همالع  لوق  رب  انب  هلب 
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کلذ یلع  همدقملا  يذ  باجیا  نال  کلذ  لابقتسالا و  یف  طرـشلا  دوجو  قافتا  ریدقت  یلع  لاحلا  یف  بلطلا  اهب  قلعتل  هبوجو  اهیلع 
هیلع حلطـصا  ام  هنیعب  وه  هراـتخم  یلع  طورـشملا  بجاولا  ناـف  قلعملا  بجاولا  یف  یتأـی  اـمک  یلابقتـسا  وه  اـمنا  بجاولا  یلاـح و 

.لفغت الف  قلعملا  نم  لوصفلا  بحاص 

لبق راتخملا  ینعملاب  طورـشملا  بجاولا  یف  یتح  اهبوجوب  لوقلا  دعبی  الف  هفرعملا  اما  تامدقملا و  نم  ملعتلا  هفرعملا و  ریغ  یف  اذه 
صحفلا و عم  الإ  اهلامتحا  مایق  درجمب  مانالا  یلع  ماـکحالا  زجنتب  لـقعلا  لالقتـسا  باـب  نم  لـب  همزـالملاب  ـال  هنکل  هطرـش  لوصح 

ناهرب الب  اهیلع  هذخاؤملا  نایب و  هجح و  الب  هفلاخملا  یلع  هبوقعلا  نا  هءاربلاب و  هدعب  لقتـسیف  فیلکتلا  یلع  لیلدب  رفظلا  نع  سایلا 
.مهفاف

******

: حرش * 

هک تسنآ  تهجب  نیا  نآلا و  مینک  داجیا  ار  اهنآ  ام  هک  یلعف  بلط  اهنآ  هب  دریگ  یم  قلعت  همالع  لوق  رب  انب  همدـقم  کی  نیا  زا  ریغ 
يارب بوجو  تعاطتـسا  زا  دـعب  هکنآ  لثم  تسا  یلابقتـسا  بجاو  یلو  تسا  یلعف  یلاح و  همـالع  لوق  رب  اـنب  همدـقملا  يذ  باـجیا 

.دیآ یم  قلعم  بجاو  رد  بلطم  نیا  هکنیا  امک  تسا  جح  مایا  هب  رومأم  بجاو و  ندروآ  نامز  یلو  دیآ  یم  ناسنا 

یلو دنک  یم  قرف  اهنآ  حالطـصا  طقف  هدروآ و  لوصف  بحاص  هک  تسا  قلعم  بجاو  نامه  همالع  لوق  رب  انب  طورـشم  بجاو  سپ 
زا ملعت  تفرعم و  ریغ  رد  بلطم  نیا  وشن  لـفاغ  سپ  تسا  یلابقتـسا  بجاو  تسا و  یلعف  بوـجو  هک  دنتـسه  یکی  ود  ره  ینعم  رد 

.تسا تامدقم 

اما تامدـقم و  زا  تسا  ماکحا  ملعت  هفرعم و  ریغ  رد  اه  نیا  میدرک  نایب  هک  یتامدـقم  ینعی  خـلا  ملعتلا  هفرعملا و  ریغ  یف  اذـه  : هلوق
رد یتح  تسا  بجاو  ملعت  تفرعم و  نیا  میئوگب  هک  تسین  دـیعب  دـشاب  یم  بجاو  تامدـقم  زا  هک  ماـکحا  نتفرگ  داـی  نتخاـنش و 

ام هک  يراتخم  يانعم  نآب  طورشم  بجاو 
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******

: حرش * 

لصاح تعاطتـسا  ول  تسا و  جح  يارب  طرـش  هک  تعاطتـسا  لثم  طورـشم  بجاو  طرـش  دوشب  لصاح  هکنآ  زا  لبق  میدومن  رایتخا 
.تسا بجاو  جح  ماکحا  نتفرگ  دای  یلو  دشاب  هدشن 

تـسه همدقم  همدقملا و  يذ  بوجو  نیب  همزالم  هک  دمآ  دهاوخ  ادعب  هک  تسا  همزالم  باب  نم  هن  ملع  تفرعم و  بوجو  نیا  هتبلا 
جح ماکحا  تفرعم  لاح  نیا  اب  یلو  دـشاب  بجاو  نآ  همدـقم  هک  تسین  یبوجو  تعاطتـسا  زا  لبق  جـح  لـثم  رد  نوچ  هن  اـی  اـعرش 

زا یفیلاکت  هب  میراد  یلامجا  ملع  اـم  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  مدرم  ماـمت  رب  هیعرـش  ماـکحا  زجنتب  لـقع  لالقتـسا  باـب  نم  تسا  بجاو 
ررـض عفد  باب  نم  تسا  ماـکحا  زجنم  لاـمتحا  نیا  هریغ  اـی  مارح  اـی  دـشاب  بجاو  دراد  لاـمتحا  ءیـش  ره  تاـمرحم و  تاـبجاو و 

.فیلکت رب  لیلدب  ندش  سویام  صحف و  اب  الا  دراوم  نیا  رد  دوش  یمن  يراج  هیعرش  ای  هیلقع  تئارب  القع و  لمتحم 

رب لیلد  فیلکت و  رب  لیلد  زا  میدش  سویأم  هکنآ  زا  دعب  سپ  تئارب  هلدا  طئارـش  رد  یلاعت  هللاءاش  نا  دـیآ  یم  ثحب  نیا  هکنیا  امک 
يراج تئارب  لیلد  زا  ندـش  سویأم  صحف و  زا  لبق  یلو  دوش  یم  يراج  تئارب  لاح  نیا  رد  میدومن  ادـیپ  بوجو  مدـع  ای  بوجو 
ناهرب نودب  تفلاخم  نآرب  هذخاؤم  تسا و  نایب  تجح و  نودب  فیلکت  لامتحا  تفلاخم  رب  تبوقع  صحف  زا  دعب  نوچ  دوش  یمن 

.تسا

هب فیلکت  لاـمتحا  نیا  نآ و  بوجو  دوش  یم  تباـث  زجنم و  فلکم  يارب  هیعرـش  ماـکحا  فیلکت  لاـمتحا  درجمب  هکنآ  لـصاح  و 
هیعرـش تابجاو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا و  لیلد  زا  ندش  سویأم  صحف و  زا  دعب  تئارب  طرـش  نوچ  دوش  یمن  هتـشادرب  تئارب 
بجاو هچ  دشاب  طورشم  بجاو  هچ  هیعرش  ماکحا  مامت  رد  تسا  بجاو  ملع  تفرعم و  لیصحت  سپ  دوش  یم  زجنم  لامتحا  درجمب 

.قلطم

رایتخالا یفانی  رایتخالاب ال  عانتمالا  هدعاق  يانعم 

ماکحا يارب  همدقم  هک  ملع  لیصحت  تفرعم و  بوجو  رد  ثحب  دنامن  یفخم 
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.مینک مدقم  ار  رما  دنچ  میدبال  دشاب و  یم  ام  ثحب  دروم  تهج  دنچ  زا  دروم  نیا  رد  تسا  هیعرش 

رد هدـعاق  نیا  اباطخ و  هیفانی  اباقع و  رایتخالا  یفانی  راـیتخالاب ال  عاـنتمالا  هک  دـشاب  یم  باحـصا  نیب  هک  هفورعم  هدـعاق  هکنیا  : لوا
وا زا  لعف  نیا  داد و  ماجنا  دوب  وا  رایتخاب  ائادـتبا  هک  ار  یلمع  کی  فلکم  رگا  هک  تسنآ  هدـعاق  نیا  يانعم  تسا و  تحـص  تیاـغ 

دناوت یم  لوا  زا  صخش  هکنآ  ریظن  نآ  ندروآ  هب  دراد  رارطضا  دوش و  یم  جراخ  وا  رایتخا  زا  لعف  نآ  لمع  زا  دعب  ول  دش و  رداص 
.يدایز مایا  رد  دیامنب  یبصغ  راد  رد  فرصت  هک  تسا  راچان  رطضم و  دوشب  لخاد  هکنآ  زا  دعب  یلو  دوشن  یبصغ  راد  لخاد 

دـش مارح  لعفب  رطـضم  هکنآ  زا  دـعب  یلو  باقع  مه  دراد و  باطخ  مه  لعف  رد  تسا  هتـشاد  رایتخا  لوا  زا  نوچ  میئوگ  یم  اـجنیا 
یئاج رد  دشاب  یم  یعاد  داجیا  يارب  یهن  رما و  نوچ  تسا  فرـص  وغل  درادن و  يا  هدئاف  باطخ  نیا  نوچ  تسا  طقاس  نآ  باطخ 

تـسا رطـضم  ار  مرحم  لامعا  نآ  ول  تسا و  یقاب  نآ  باقع  یلو  دشاب  یم  هدـئاف  یب  یهن  رما و  دـشن  نکمم  رگا  دـشاب  نکمم  هک 
.دیامنب اهنآ  رد  فرصت 

ققحمب تسا  هدش  هداد  تبـسن  دومن و  میهاوخ  نایب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ادعب  هک  دراد  يدایز  تایرغـص  هک  تسا  یئاربک  هدـعاق  نیا 
دوخ رایتخاب  ار  يرایتخا  ریغ  لعف  نیا  نوچ  دـشاب  يرایتخا  ریغ  لعف  ول  باقع و  لثم  تسین  طقاس  باـطخ  لاـح  نیا  رد  هک  هر  یمق 

باقع هن  دشاب  فلکم  دوخ  تسدب  نآ  ببس  ول  يرایتخا و  ریغ  لامعا  رد  هک  رگید  یتعامج  هب  دنا  هداد  تبـسن  تسا و  هداد  ماجنا 
 . نآرب باقع  القع  تسا  حیبق  رودقم  ریغ  لمع  هکنوچ  باقع  اما  درادن و  هک  تشذگ  البق  هک  باطخ  اما  باطخ  هن  دراد و 

لعف نآ  ماجنا  هب  رطـضم  دوشب و  بلـس  وا  زا  رایتخا  ادعب  ول  دوخ و  رایتخاب  دوش  یم  ببـس  وا  دوخ  ناسنا  هک  ار  یلمع  هکنآ  باوج 
فلکم دوخ  رایتخاب  لوا  زا  هک  تسا  یئاـج  نآ  درادـن  باـقع  هک  یئاـجنآ  دـنیب و  یمن  یعناـم  نآ  باـقع  رب  لـقع  دوش  یم  مرحم 

دشابن
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لعف نآ  یهاون  رماوا و  رد  هطـساولا  عم  ای  هطـساو  الب  دشاب  نآ  رودقم  دروآ و  یم  اجب  ناسنا  هک  ار  یلعف  ره  دشاب و  رایتخا  نودب  و 
لخاد الـصا  هک  تسا  هتـشاد  نآ  رد  هطـساو  اب  تردق  لوا  زا  نوچ  یبصغ  راد  رد  ندش  دراو  لثم  سپ  دوش  یم  عقاو  فیلکت  دروم 
باقع درادن  هافانم  رایتخاب  عانتما  سپ  دروآ  یم  اجب  رارطضاب  ادعب  ار  لاعفا  نآ  ول  تسه و  فلکم  رب  نآ  باقع  تهج  نیا  زا  دوشن 

.تسا طقاس  وا  رب  باطخ  باطخ و  اب  دراد  هافانم  یلو  وا  رب 

یفیلکت رگا  نینچمه  یلعف  یمازلا  فیلکت  تفلاخم  رب  باقع  قاقحتـساب  لقع  دـنک  یم  مکح  هک  ناـنچمه  هک  تسنآ  روما  زا  مود 
قاقحتـسا مهنآ  دـنکن  ار  نآ  تامدـقم  لیـصحت  دربـب و  نیب  زا  ار  نآ  كـالم  فیلکت و  نآ  حور  ار و  نآ  عوضوم  دـنک  تیوفت  ار 

رد دزوس  یم  ای  تسا  ندـش  قرغ  لاح  رد  الوم  هچب  هک  دـنادب  دـبع  رگا  الثم  دـشاب  هتـشادن  یلعف  یهن  رما و  ول  القع و  دراد  باقع 
ررـض عفد  دروم  نیا  رد  رگا  دـشاب و  هتـشادن  الوم  فرط  زا  یلعف  رما  ول  القع و  دـنکب  الوم  هچب  زا  ررـض  عفد  تسا  مزـال  دروم  نیا 

.لاکشا الب  تسا  باقع  قحتسم  دش  تفتلم  الوم  ادعب  درکن و 

دنکن اذغ  هیهت  نآلا  رگا  دناد  یم  دبع  دنک و  اذـغ  هیهت  هک  تسا  لفاغ  الوم  دوخ  یلو  دراد  نامهم  الوم  دـنادب  دـبع  رگا  نینچمه  و 
ول اذغ و  هیهت  دبع  يارب  تسا  بجاو  مزال و  مه  دراوم  نیا  رد  لاکـشا  الب  الوم  يارب  هن  دبع و  يارب  هن  اذغ  هیهت  تسین  نکمم  ادعب 

ضعب هکنآ  امک  لقع  مکح  فشک  هطساو  هب  میراد  يولوم  یعرش  مکح  دراوم  نیا  رد  ایآ  الوم و  فرط  زا  دشاب  هتـشادن  یلعف  رما 
دوش یم  دیکات  داشرا و  رب  لمح  دشاب  الوم  فرط  زا  يرما  رگا  تسا و  یفاک  باقع  قاقحتـساب  لقع  مکح  هکنآ  ای  دنا  هتفگ  مالعا 

امک ال دمآ  دهاوخ  اعرش  همدقم  بوجو  رد  نآ  ریظن  هکنآ  امک  میرادن  يولوم  رما  هک  تسنآ  قح  دشاب  یم  هّللا  اوعیطا  رما  یف  امک 
.یفخی

مکح كالم  هک  میشاب  هتشاد  نیقی  ملع و  هک  تسا  یئاج  رد  میتفگ  هک  دراوم  نیا  رد 
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لامتحا مکح و  تحلصم  كالم و  تیمامت  رد  میشاب  هتـشاد  کش  رگا  اما  مکح و  يارب  تسا  یلقع  طرـش  تردق  طقف  تسا و  مات 
زا لبق  نوچ  تامدقم  ظفح  تسین  مزال  دراوم  نیا  رد  هتبلا  زامن  يارب  تقو  زا  لبق  بآ  ظفح  ریظن  ار  تحلـصم  ندوب  صقان  میهدـب 

همدـقم بجاو  رما  هطـساو  هب  ات  میرادـن  مه  یلعف  رما  القع و  مینک  ظفح  ار  تامدـقم  ات  میرادـن  رما  كـالم  تیماـمت  هب  نیقی  تقو 
دـشاب دوجوم  عنام  تسا  نکمم  هک  نانچمه  دشابن  رما  رگا  میمهف و  یم  رماوا  هطـساو  هب  ام  ار  ماکحا  تاکالم  دوش و  بجاو  مهنآ 

تحلـصم هب  كالمب و  نیقی  ام  دـش  طـقاس  رما  رگا  بترت  رد  میتفگ  اذـل  رما و  يارب  دـشابن  یـضتقم  تسا  نکمم  رما  كـالم  يارب 
.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  دض  زا  یهن  ءیش  هب  رما  رد  مالک  مامت  میرادن و 

بجاو رد  یتح  تسا  بجاو  اقلطم  اهنآ  تفرعم  تامرحم و  تابجاوب و  ملع  لیصحت  ایآ  مینیبب  مینک  یـسررب  ام  هک  تسنآ  موس  رما 
جح بوجو  طرش  دنا و  هدشن  عیطتسم  زونه  هک  یناسک  رب  جح  ماکحا  لیـصحت  ینعی  دومرف  فنـصم  دنلئاق و  روهـشم  هک  طورـشم 

هن و ای  دنریگب  دای  ار  جح  ماکحا  جح  بوجو  زا  لبق  تسا  مزال  اه  نیا  يارب  ایآ  تسا  هدشن  لصاح  اهنآ  يارب  دـشاب  تعاطتـسا  هک 
لوا الثم  دنز  یمن  یئاج  هب  ررض  درادن و  یعنام  نآ  ماکحا  نتفرگ  دای  جح  ءازجاب  لمع  نمـض  رد  مینیب  یم  مینک  یـسررب  یتقو  ام 

.اداهتجا ای  ادیلقت  دنک  ادیپ  اهنآ  هب  ملع  دنک و  لیصحت  دناوت  یم  ار  نآ  ماکحا  مارحا  زا  لبق  تسا و  مارحا  جح  لامعا 

تقو رگا  هلب  تسا  تهج  نیمه  يارب  دنرب  یم  اهیجاح  يارب  هک  یناحور  العف  ام  نامز  رد  هکنآ  امک  جح  لامعا  رخآ  ات  نینچمه  و 
فیلکت تفلاخم  لامتحا  نوچ  اهنآ  تفرعم  اهنآ و  هب  ملع  كرت  تسین  زیاج  دـشاب  یم  نآ  نتـسب  مارحا  لوا  نآلا  الثم  دیـسر  لـمع 

هکنآ امک  تسا  ماکحا  رد  صحف  زا  دعب  تئارب  درادن و  باقع  يارب  ینّمؤم  دراد و  اجنیا  رد  باقع  لامتحا  دـشاب و  یم  زجنم  یلعف 
دش نآ  لصاح  تشذگ و 
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بجاو رد  یتح  دومرف  فنصم  هکنآ  درادن و  یعنام  نآ  ماکحا  تفرعم  نتفرگ و  دای  اهنآ  هب  لمع  نمض  رد  جح  ماکحا  لثم  رد  هک 
.درادن یهجو  نآ  طرش  زا  لبق  تفرعم  ملع و  لیصحت  تسا  بجاو  طورشم 

رد میهدـن  ار  هریغ  بجاو و  نیب  زیمت  هک  دوش  یم  ببـس  تقو  زا  لـبق  ملع  لیـصحت  كرت  هک  دوش  یم  مهوـت  هک  يدراوـم  زا  مود 
هکنآ ریظن  میشاب  یم  لاثتما  رد  یلامجا  ملع  زا  نکمتم  ول  میـشاب و  هتـشادن  لاثتما  ماقم  رد  یلیـصفت  ملع  لاثتما  زا  نکمت  تابجاو و 

اجب زامن  ود  هک  فلکم  تسا  نکمتم  ار  یلامجا  لاثتما  هک  اه  نیا  لاثما  هعمج و  ای  رهظ  ای  مامتا  ای  رـصق  نیب  دـشاب  ددرم  اـم  بجاو 
.دروایب

لاثتما هک  میدـش  لئاق  ام  رگا  دراوم  نیا  رد  درادـن  هعمج  ای  تسا  رهظ  ای  مامتا  ای  تسا  رـصق  شفیلکت  ایآ  هک  یلیـصفت  لاثتما  یلو 
ضرف تقو  زا  دـعب  نوچ  دـنک  ملع  لیـصحت  دـیاب  تقو  زا  لبق  هتبلا  تسین  زیاج  یلیـصفت  لاثتما  تسا  نکمم  هک  یتقو  رد  یلاـمجا 

ماقم رد  ول  یلیـصفت و  لاثتما  تسین  مزال  تسوکین و  القع  طایتحا  هک  میتفگ  دـیلقت  باب  رد  یلو  ، ار نآ  تسین  شنکمم  هک  تسنآ 
هن ای  تسا  مزال  ایآ  هک  تادابع  رد  زیمت  دـصق  ای  هجو  دـصق  ریظن  تسا  داهتجا  ای  دـیلقتب  جاتحم  دراوم  ضعب  رد  هتبلا  طایتحاب  لمع 

دراوم نیا  رد  هک  دـش  نآ  هجیتن  سپ  یفخی  امک ال  القع  فیلکت  طوقـس  زا  تسا  یفاک  یلامجا  لاثتما  طاـیتحا و  لاـح  نیااـب  یلو 
.تسین مزال  یلیصفت  ملع  لیصحت 

فلکم تقو  لوخد  زا  دـعب  هک  تسا  یئاـجنآ  رد  تسا  مزـال  ملع  لیـصحت  تقو  زا  لـبق  هک  دوش  یم  مهوـت  هک  يدراوـم  زا  موـس 
زا نکمتم  روکذـم  لاثم  نامه  ریظن  دروایب  دـناوت  یم  ار  بجاو  تاذ  ول  ـالامجا و  هن  الیـصفت و  هن  فیلکت  لاـثتما  زا  تسین  نکمتم 
هک تسنآ  رهاظ  هن  ای  ملع  لیـصحت  تسا  مزال  دراوم  نیا  رد  ایآ  مامتا  ای  رـصق و  ای  هعمج و  ای  رهظ  ای  تسین  رتشیب  زامن  کـی  ناـیتا 

ار بجاو  كالم  هکنآ  رایتخالا و  یفانی  رایتخالاب ال  عانتمالا  تشذگ  هک  تسا  يا  هدـعاق  نآ  تهجب  هن  بوجو  نیا  دـشاب و  بجاو 
ارایتخا
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نایب تابجاو  رد  ملع  لیـصحت  هلئـسم  ردـص  رد  فنـصم  هک  تسا  لمتحم  ررـض  عفد  باب  نم  بوجو  نیا  هکلب  دـشاب  هدومن  كرت 
هک تسا  یئاج  رد  دراوم  نیا  تسا  نایب  اب  باقع  هکلب  دروم  نیا  رد  تسین  نایب  الب  باقع  میرادـن  نیب  نیا  رد  ینّمؤم  نوچ  دومن و 

هتـشادن یفیلکت  ای  دشاب  هتـشادن  تافتلا  رگا  اما  دـیامنب و  كرت  تابجاو و  نیا  زا  یکی  هب  دـشاب  هتـشاد  تافتلا  تقو  زا  لبق  فلکم 
تاذ هتبلا  دـیامنب  ار  اهنآ  نیب  عمج  تسین  نکمم  تسا و  اـهزامن  نیا  زا  یکی  نیب  ددرم  وا  رما  هک  شغولب  لوا  رد  یبص  ریظن  دـشاب 

.تسا روذعم  نآ  تایصوصخ  رد  تسا و  بجاو  وا  رب  بجاو 

رد ابلاغ  هک  نیلماعتم  ریظن  تالماعم  رد  اـما  تسا  بجاو  تقو  زا  لـبق  ملع  لیـصحت  تسا  هدـش  مهوت  هک  يدراوم  زا  مراـهچ  دروم 
زیمت دساف  زا  ار  نآ  حیحص  نوچ  تسا  لطاب  اهنآ  هلماعم  دراوم  زا  يدایز  اذل  هلماعم و  رد  فیلکت  لصا  زا  دنراد  تلفغ  لمع  تقو 

عوکر و تئارق و  ریبکت  ریظن  هیمدـع  ای  هیدوجو  روما  هدـع  زا  تسا  بکرم  زامن  هک  یتهجب  هالـص  لثم  تادابع  رد  اـی  دـنهد و  یمن 
فلکم نآ  تقو  رد  زامن  لثم  رد  لاکشا  الب  اه و  نیا  لاثما  لابقتسا و  سابل و  ندب و  تراهط  نآ  طئارش  ای  مالس  دهشت و  دوجس و 

.دنتسین دلب  یبرع  تغل  هک  یناسک  اصوصخ  دیامنب  لیصحت  ار  نآ  طئارش  ءازجا و  مامتب  ملع  دناوت  یمن 

تـسین نکمم  دوش و  یم  توف  وا  زا  بجاو  فیلکت  تقو  رد  ارهق  فلکم  دـنکن  تقو  زا  لـبق  ملع  لیـصحت  رگا  دراوم  نیا  رد  هتبلا 
رایتخالا یفانی  رایتخالاب ال  عاـنتمالا  هک  تشذـگ  ـالبق  هک  يا  هدـعاق  دروم  نیا  رد  درواـیب  شطئارـش  ءازجا و  ماـمت  اـب  ار  بجاو  هک 
بجاوب یلعف  رما  تهج  نیا  زا  دروایب  شطئارـش  ءازجا و  ماـمتب  ار  بجاو  تسین  نکمم  ول  بجاو و  تقو  رد  ینعی  دوش  یم  يراـج 

اجنیا زا  دوشن  توف  وا  زا  بجاو  هک  دـهد  ماـجنا  یلمع  دـیامنب و  ملع  لیـصحت  هک  دوب  نکمتم  تقو  زا  لـبق  نوـچ  یلو  درادـن  مه 
ملع لیصحت  هک  هدوب  نکمتم  البق  نوچ  تسا  زیاج  وا  رب  باقع  مییوگ  یم  هک  تسا 
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یفخی امک ال  دراد  ار  نآ  باقع  اذل  رایتخاب  هدومن  ار  بجاو  كالم  تیوفت  نوچ  دیامنب و  ار  ءازجا  طئارشب و 

تسین بجاو  وا  رب  سپ  نیفلکم  ریغ  یبص و  اما  نیغلاب و  هب  تسا  صوصخم  تشذگ  هک  ماکحا  رد  ملع  لیـصحت  بوجو  مجنپ  رما 
دراد و ملقلا  عفر  تقو  زا  لبق  هکنآ  ههجب  نآ  لاثما  زامن و  تقو  رد  دـشابن  بجاو  ندروآ  زا  نکمتم  ول  ماـکحا و  رد  ملع  لیـصحت 

فلکم تقو  زا  لبق  نوچ  دوش  یمن  يراج  وا  قح  رد  رایتخالا  یفانی  ـال  راـیتخالاب  عاـنتمالا  هدـعاق  اذـل  تسا و  طـقاس  وا  زا  فیلکت 
یفخی امک ال  درادن  یلعف  رما  تهج  نیا  زا  درادن و  نآب  ملع  نوچ  بجاو  لاثتما  وا  رب  تسین  نکمم  تقو  لوخد  زا  دعب  دوبن و 

دـشاب فلکم  هچ  ار  هیعرـش  ماکحا  دریگب  دای  هک  یلهاج  ره  يارب  تسا  تباث  لقع  مکح  هک  دـنیامرف  یم  هک  مالعا  ضعب  لوق  اـما 
.تسین رادرب  صیصخت  لقع  مکح  نیا  فلکم و  ریغ  هچ 

لوـصا و لاـح  نیااـب  دـهاوخ  یم  ینیقی  تئارب  ینیقی  لاغتـشا  هکنآ  هب  تسا  لـقع  مکح  ریظن  اـجنیا  رد  لـقع  مکح  هـکنآ  باوـج 
دنراد و تموکح  ای  دشاب  یم  یلقع  هدعاق  صـصخم  هریغ  غارف و  هدعاق  ریظن  لاثتما  ماقم  رد  دـشاب  یم  فیلکت  طقـسم  هک  یتاراما 

صیـصخت یبصلا  نع  ملقلا  عفر  تیاور  هیف  نحن  ام  رد  میراد و  يدـبعت  نیقی  هکلب  میرادـن  نادـجو  ینیقی  فیلکت  طاقـسا  ماقم  رد 
.دشاب یم  رایتخا  الک  یبص  رایتخا  نوچ  دشاب  یم  هیلقع  هدعاق 

ضعب باکترا  رد  یبص  بیدأت  اـما  دروم و  نیا  رد  تسا  ماـمت  شدوخ  فرظ  رد  بجاو  كـالم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  زا  و 
زامن و هب  ار  اهنآ  دینک  راداو  ار و  نایبص  دیهد  نیرمت  ای  مینک و  يریگولج  یصاعم  ضعب  زا  ار  وا  تسا  هدش  دراو  هکنآ  یـصاعم و 

یفخی امک ال  درادن  هیف  نحن  امب  طبر  بلطم  نیا  هتبلا  یگلاس  هن  ای  هلاس  تفه  رد  هزور 

هچ ایآ  هیعرش  ماکحاب  ملع  لیصحت  تفرعم و  بوجو  هک  تسنآ  رد  مراهچ  رما 
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زا یکی  بوـجو  راـهچ  نیا  زا  یقیرط  بوـجو  اـی  يداـشرا  بوـجو  اـی  يریغ  بوـجو  اـی  تسا  یـسفن  بوـجو  اـیآ  تسا  یبوـجو 
.تساهنیا

دراد یسفن  بوجو  هیعرش  ماکحاب  ملع  تفرعم و  هکنیا  هب  دنلئاق  يرگید  یضعب  یلیبدرا و  ققحم  موحرم  هچرگا  یـسفن  بوجو  اما 
دراو هک  یتیاور  الثم  تفرعم  بوجو  رب  تسا  لاد  هک  تسا  یتایآ  راـبخا و  رهاـظ  فـالخ  یـسفن  بوجو  ینعی  ینعم  نیا  هکنآ  ـالا 

تـسنآ هلدا  ریاس  تیاور و  نیا  رهاظ  تملعت  اله  هل  لاقیف  تملع  ام  لوقیف  تلمع  اله  هل  لاقیف  همیقلا  موی  دـبعلاب  یتؤی  تسا  هدـش 
یفخی امک ال  دنرادن  یسفن  بوجو  ملع  تفرعم و  لیصحت  هک 

جراخ رد  اهنآ  دوجو  دـشاب  هتـشاد  فقوت  تامرحم  تاـبجاو و  هک  تسنیا  رب  ینتبم  ملع  لیـصحت  تفرعم و  رد  يریغ  بوجو  اـما  و 
فقوت جـح  هک  جـح  يارب  ریـس  لثم  همدـقم  نآرب  دراد  فقوت  بجاو  دوجو  هک  هیدوجو  تامدـقم  ریاس  لثم  ملع  تفرعم و  دوجوب 

اهنآ یجراـخ  دوجو  مارح  تاذ  اـی  بجاو  تاذ  هکنوـچ  تسین  تسرد  تفرعم  بوـجو  رد  مه  ینعم  نیا  ریـس و  رب  شدوـجو  دراد 
هالـص ریظن  دشاب  بکرم  بجاو  رگا  هلب  ملع  ریغب  اهنآ  دـنوشب  دوجوم  تسا  نکمم  اهناب و  ملع  لیـصحت  تفرعم و  رب  درادـن  فقوت 

طئارش ءازجا و  تفرعم  هب  اهنآ  یلیصفت  ملع  دراد  یجراخ  فقوت  دراوم  نیا  رد  هتبلا  دراد  یطئارش  ءازجا و  هک 

داشرا اه  نیا  هک  نظب  لمع  ملع و  ریغب  لمع  زا  دنک  یم  یهن  هک  یتایآ  ریظن  دـشاب  ماکحا  ملعت  تفرعم و  رد  يداشرا  بوجو  اما  و 
تـسین حیحـص  مه  ینعم  نیا  هیعقاو  ماکحاب  ندیـسر  يارب  ملع  لیـصحت  تسا  مزال  هک  دـنک  یم  مکح  لقع  هک  لقع  مکحب  تسا 
تاهبـش رد  هیعرـش  تئارب  دـشاب  زیاج  هک  تسنآ  فرح  نیا  همزـال  دوب  يداـشرا  بوجو  ملع  لیـصحت  تفرعم و  بوجو  رگا  نوچ 

رد عناـم  هک  هچنآ  نوچ  صحف  زا  لـبق  هیعوـضوم  تاهبـش  رد  دوـش  یم  يراـج  هیعرـش  تئارب  هک  ناـنچمه  صحف  زا  لـبق  هیمکح 
تئارب نایرج 

ص:163

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 528 

http://www.ghaemiyeh.com


لبق لاح  ظاحلب  اما  اقلطم و  هقیقحلا  یلع  طرـشلا  لوصح  لاح  ظاحلب  طورـشملا  بجاولا  یلع  بجاولا  قالطا  نا  یفخی  بینذت ال 
هسبلت نا  الا  هیلع  ایلابقتسا  ارما  ناک  نا  بجاولا و  نال  طورشملا  بجاولا  یف  هرس  سدق  هراتخم  یلع  هقیقحلا  یلع  کلذکف  هلوصح 
زاجم بجاولا  ظفل  ناب  هحیرـصت  هر  یئاهبلا  نع  امک  هلبق  هیلع  بوجولاب  سبلت  ثیح ال  راتخملا  یلع  زاجم  لاـحلا و  یف  بوجولاـب 

هفراشملا وا  لوالا  هقالعب  طورشملا  یف 

******

: حرش * 

.تسا ماکحاب  تفرعم  ملع و  لیصحت  بوجو  هلدا  نیمه  تسا  هیعرش 

هیمکح تاهبـش  رد  مینک  يراج  تئارب  دوب  نکمم  دوب  يداشرا  بوجو  اهنآ  بوجو  ماکحاب  ملع  لیـصحت  تفرعم و  بوجو  رگا  و 
يارب دـشاب  یقیرط  بوـجو  هک  عـبار  مسق  هک  دـش  نآ  هجیتـن  سپ  تسین  مه  حیحـص  دـنا و  هدرکن  يراـج  تئارب  لاـح  نیااـب  یلو 
تـسا یقیرط  بوجو  اهنآ  بوجو  اه  نیا  مامت  تاراماب  لمع  بوجو  طایتحاب و  لمع  بوجو  هک  نانچمه  هیعقاو  ماـکحاب  ندیـسر 

اه نیا  هک  یتقو  رد  عقاو  دوش  یم  رجنم  هک  تسا  یقیرط  بوجو  هیعرـش  ماـکحاب  ملع  لیـصحت  بوجو  تفرعم و  بوجو  نینچمه 
.یفخی امک ال  فلکم  يارب  تسا  رذع  دندیسرن  عقاوب  رگا  دنسرب و  عقاوب 

یفخی امک ال  اهنآ  رد  صحف  زا  لبق  تئارب  نایرج  زا  تسا  عنام  ماکحا  رد  تفرعم  ملع و  لیصحت  بوجو  هلدا  نیاربانب  سپ 

تسا تقیقح  دشاب  طرش  لوصح  لاح  ظاحلب  رگا  طورـشم  بجاو  رب  بجاو  ظفل  لامعتـسا  هکنیا  رب  دنامن  یفخم  خلا  بینذت  : هلوق
ادبملاب سبلت  نامزب  رگا  ار  لعف  تبـسن  هک  تشذـگ  لوا  دـلج  رد  قتـشم  رد  هکنوچ  روهـشم  ای  دـشاب  خیـش  رظن  رد  هچ  ینعی  اقلطم 

هکلب میدادن  سبلت  نامزب  ار  تبـسن  رگا  یلو  تسا  هدننز  ادرف  ای  تسا  هدننز  نآلا  ای  دوب  هدننز  زورید  دیز  لثم  تسا  تقیقح  میداد 
تشذگ رد  هک  یئاج  رد  میداد  قطن  لاح  نامزب  ار  تبسن 
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دیقملا بلطلا  یف  راتخملا  یلع  قلطملا و  بلطلا  یف  هدق  هراتخم  یلع  اهلامعتسال  لاح  لک  یلع  هقیقح  یهف  طرشلا  عم  هغیصلا  اما  و 
.مهفاف مسقملا  مهبملا  دیقملل ال  لباقملا  قلطملا  اهنم  دیرا  اذا  امیف  لاحلا  وه  امک  لولدملا  لادلا و  ددعت  وحن  یلع 

******

: حرش * 

وا هب  ار  لعف  نآ  تبـسن  نآلا  یلو  دوش  یم  سبلتم  هدنیآ  رد  رگا  زاجم و  ای  تسا  تقیقح  ایآ  هک  تسا  ثحب  لحم  نیا  هدوب  سبلتم 
اقافتا تسا  زاجم  نیا  هدننز  نآلا  دیز  میئوگب  دوش  یم  هدننز  ادرف  هک  دیز  لثم  تسا  زاجم  اجنیا  رد  میهدب 

اجنیا رد  ار  قطن  لاح  هن  میئامن  هظحالم  ار  طرش  لوصح  نامز  هب  تبسن  رگا  طورشم  بجاوب  تبـسن  بجاو  ظفل  لامعتـسا  رد  اما  و 
تسا هدشن  ادیپ  زونه  تسا و  یلابقتسا  رما  کی  بجاو  هچرگا  دنیامرف  یم  ناشیا  هکنوچ  تسا  تقیقح  هرس  سدق  خیش  دزن  تبـسن 

تسا تقیقح  خیش  دزن  تهج  نیا  زا  سپ  تسا  بوجوب  سبلتم  بجاو  نآلا  تسا و  یلعف  طورشم  بجاو  رد  بوجو  نکل  و 

سبلتم طرـش  لوصح  زا  لبق  طورـشم  بجاو  نوچ  تسا  زاجم  دنتـسه  یلابقتـسا  ود  ره  بوجو  بجاو و  هک  ام  راـتخم  رب  اـنب  یلو 
زاجم طورشم  بجاو  رد  بجاو  ظفل  لامعتـسا  دنا  هدومرف  هک  هر  یئاهب  خیـش  زا  دش  تیاکح  بلطم  نیا  هکنیا  امک  تسین  بوجوب 
زاجم رد  هکنیا  رب  انب  هقالع  يرگید  هنیرق و  یکی  دراد  زیچ  ودـب  جایتحا  زاجم  ظـفل  هکنوچ  هفراـشم  اـی  لوا  هقـالع  هطـساو  هب  تسا 
ظفل نیب  اجنیا  رد  هک  لوا  دـلج  رد  تشذـگ  هکنیا  امک  دـشابن  یفاک  اهنت  عبط  لوبق  دـشاب و  ربتعم  دـنا  هدرک  رکذ  هک  یئاـه  هقـالع 

.دشاب یم  زاجم  نیاربانب  سپ  تسا  دوجوم  تفراشم  ای  لوا  هقالع  طورشم  بجاو  قلطم و  بجاو 

تسا زاجم  ای  تقیقح  دوخ  يانعم  رد  قلطم  طورشم و  هبجاو  قالطا 

تشذگ هک  زاجم  ای  تسا  تقیقح  ایآ  هک  دوب  طورشم  بجاو  رد  قباس  نایب  خلا  طرشلا  عم  هغیصلا  اما  :و  هلوق
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یلع هلوصح  فقوتی  فلکملاب و ال  هبوجو  قلعتی  ام  یلا  رخآ  رابتعاب  مسقنی  هنا  لوصفلا  یف  لاق  زجنملا  قلعملا و  یلا  همیسقت  اهنم  و 
یلع هلوصح  فقوتی  هب و  هبوجو  قلعتی  ام  یلا  ازجنم و  مسیل  هفرعملاک و  هل  رودقم  ریغ  رما 

******
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بجاو ینعم  رد  طورشم  هغیص  نیا  لامعتسا  جحف  تعطتسا  نا  دیامرفب  الوم  هکنآ  لثم  طرش  اب  دوشب  داجیا  هغیص  زا  بجاو  رگا  اما 
قلطم بلط  رد  خیش  موحرم  راتخم  رب  انب  هغیص  نیا  تسا  هدش  لامعتسا  نوچ  تسا  تقیقح  لاوقا  مامت  رب  لاح و  لک  یلع  طورـشم 

تسا یلابقتسا  بجاو  هچرگا  دشاب  یم  یلعف  بوجو  ینعی  قلطم  بوجو  و 

طرش اب  هغیص  لامعتسا  اما  لاکشا و  الب  تسا  تقیقح  ینعم  نیا  رد  ظفل  لامعتسا  تسا و  لصاح  بوجو  نآلا  خیش  لوق  رب  انب  سپ 
تسا تقیقح  لاکشا  الب  طورشم  اب  طرش  نآ  لوصح  تقو  رد  تسا و  هدش  لامعتـسا  دیقم  بلط  رد  روهـشم  لوق  ام و  راتخم  رب  انب 
هکنآ الا  تشذگ  هکنآ  امک  تسا  تقیقح  ادرف  دیز  ندز  هب  تبـسن  ظفل  لامعتـسا  هتبلا  دنز  یم  ادرف  هک  يدیز  تشذـگ  هکنآ  امک 

دنهاوخ یم  لاد  ظفل  ود  ینعم  ود  نیا  هتبلا  دنشاب  یم  ینعم  ود  دشاب  طرـش  هکنآ  دیق  اب  بوجو  لصا  نوچ  ام  هیف  نحن  ام  دروم  رد 
تسا مسق  نیمهب  تسا  دیقم  لباقم  هک  یقلطم  نآ  دوشب  قلطم  هدارا  هک  یتقو  رد  لولدم  لاد و  ددعت  ینعی  بلطم  نیمه  هکنیا  امک 

.دهاوخ یم  لاد  ود  ینعی 

قلطم ای  طرـش  تیـصوصخ  دشاب و  یم  یمـسقم  بلط  هیف  نحن  ام  رد  هک  یناعم  لصا  يارب  زا  دنا  هدش  عضو  ظافلا  هکنآ  لصاح  و 
هتبلا جح  دیامرفب  الوم  هکنآ  لثم  مینک  تابثا  طرـش  نودب  ار  هغیـص  قالطا  میـشاب  هتـساوخ  رگا  الثم  دهاوخ  یم  يرگید  لاد  ندوب 

تاقلطم مامت  رد  ینعم  نیا  وا و  قـالطا  رب  تسا  هنیرق  تمکح  تامدـقم  نیمه  دوش و  یم  تباـث  تمکح  تامدـقم  اـب  نآ  قـالطا 
.تسا تباث 

اهنآ يانعم  زجنم و  قلعمب و  بجاو  میسقت 

.خلا زجنملا  قلعملا و  یلا  همیسقت  اهنم  :و  هلوق

هک تسنامه  زجنم  قلعم و  فیرعت  زجنم و  قلعم و  بجاو  هب  ار  بجاو  دنا  هدومن  میسقت  هک  تسنآ  بجاو  تامیـسقت  زا  رگید  یکی 
میسقت بجاو  هک  هتفگ  لوصف  رد 
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یلع هلعف  فقوتی  هقفرلا و  جورخ  وا  هعاطتـسالا  نمز  لوا  نم  فلکملاب  قلعتی  هبوجو  ناـف  جـحلاک  اـقلعم  مسیل  هل و  رودـقم  ریغ  رما 
یهتنا لعفلل  انه  بوجولل و  كانه  فقوتلا  نا  وه  طورـشملا  بجاولا  نیب  عونلا و  اذه  نیب  قرفلا  هل و  رودقم  ریغ  وه  هتقو و  ءیجم 

.هماقم عفر  همالک 

هداملا دویق  نم  اموزل  طرـشلا  لعج  ینعملا و  كاذ  طورـشملا  بجاولا  یف  راتخا  ثیح  هماقم  هّللا  یلعا  همالعلا  انخیـش  نا  یفخی  ـال 
امک روهـشملا  رهاظ  هیبرعلا و  دـعاوقلا  فالخ  یلع  اتوبث  اتابثا و  يا  کلذـک  هئیهلا  دویق  نم  هنوک  عانتما  یعدا  ثیح  اـتابثا  اـتوبث و 
نم هل  راتخا  امب  طورشملا  نم  نوکی  هرسف  امب  قلعملا  نا  هرورض  میـسقتلا  اذه  لوصفلا  نع  رکنا  یئاهبلا  نع  افنآ  مدقت  ام  هب  دهـشی 

.نوکی ثیح ال  حضاو  وه  امک  کلذ  یلع  ینعملا 

******

: حرش * 

نآ ندـش  لـصاح  درادـن  فقوت  فلکمب و  بجاو  نآ  بوجو  دریگ  یم  قلعت  هک  یبـجاو  نآ  هکنیا  هب  يرگید  راـبتعا  هب  دوـش  یم 
.دوش یم  هدیمان  زجنم  بجاو  نیا  نید  لوصا  رد  هفرعم  لثم  دشاب  فلکم  رودقم  ریغ  هک  يرما  رب  بجاو 

قلعم بجاو  نآ  دوشب  ادیپ  شدوخ  دـیاب  تسین و  فلکم  رودـقم  هک  يرما  رب  بجاو  نآ  ندـش  لصاح  دراد  فقوت  هک  یبجاو  نآ 
نوچ تسا  هدـماین  بجاو  زونه  نکل  دوش و  یم  ادـیپ  اقفر  جورخ  ای  تعاطتـسا  ناـمز  لوا  زا  جـح  بوجو  هچرگا  جـح  لـثم  تسا 

هک طورـشم  بجاو  قلعم و  بجاو  نیب  قرف  تسا و  فلکم  يارب  رودقم  ریغ  جح  لامعا  فقو  هک  تسا  هدیـسرن  جـح  لامعا  تقو 
بجاو و طورـشم  بجاو  رد  یلو  دـشاب  یم  یلابقتـسا  بجاو  نکل  تسا و  یلعف  بوجو  قلعم  بجاو  رد  هک  تسنآ  تشذـگ  ـالبق 

.هماقم عفر  همالک  یهتنا  دنشاب  یم  یلابقتسا  ود  ره  بوجو 

.خلا فیرشلا  هماقم  هّللا  یلعا  همّالعلا  انخیش  نا  یفخی  :ال  هلوق

طرـش ار  بوجو  رد  طرـش  ینعی  ار  ینعم  نیا  طورـشم  بجاو  رد  درک  رایتخا  هک  یئاج  رد  يراصنا  خیـش  موحرم  هک  دنامن  یفخم 
ار بوجو  داد و  رارق  بجاو 
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طورـشملا بجاولا  رکنا  امنا  هقیقحلا  یف  هنا  حدـقنا  انه  نم  طورـشملل و  لباقملا  قلعملا  وه  ناـک  لوقعم  رخآ  ینعم  كاـنه  ذـئنیح 
.روکذملا ریسفتلاب  قلعملا  بجاولا  هیبرعلا ال  دعاوقلا  روهشملا و  رهاظ  وه  نوکی  يذلا  ینعملاب 

******

: حرش * 

اعدا هکنوچ  ود  ره  تابثا  توبث و  ماقم  رد  هداـم  دویق  زا  اـموزل  ار  طرـش  داد  رارق  هکنآ  تهجب  داد  رارق  یلابقتـسا  ار  بجاو  یلعف و 
دعاوق فالخرب  دوش  هداد  رارق  هدام  دویق  زا  دـیق  دـیاب  هکلب  اـتوبث و  اـتابثا و  دوش  هداد  رارق  تئیه  دویق  زا  دـیق  تسا  عنتمم  هک  درک 

یئاهب و خیـش  موحرم  زا  تشذگ  میدومن و  نایب  ام  اتابثا  اتوبث و  ار  ناشیا  بلاطم  هکنآ  امک  دوب  ناشیا  هیرظن  روهـشم  رهاظ  هیبرع و 
نیا تسا  هتفگ  لوصف و  بحاص  رب  ار  میـسقت  نیا  تسا  هدرک  راکنا  تسا  هدـش  لئاق  طورـشم  بجاو  يانعم  رد  ار  ینعم  نیا  نوچ 
خیش هک  تسا  یئانعم  نامه  تسا  هدومن  نایب  میسقت  نیا  رد  لوصف  بحاص  هک  ار  یقلعم  بجاو  هکنآ  تهجب  درادن  یهجو  میسقت 

.بلطم نیا  تسا  حضاو  هکنیا  امک  تسا  هدش  لئاق  طورشم  بجاو  رد 

هر خیش  لوق  رب  طورشم  قلعم و  بجاو  يانعم  داحتا 

.خلا رخآ  ینعم  كانه  ذئنیح  : هلوق

نامه طورـشم  يانعم  نامه  هک  تشذـگ  هکنآ  امک  ار  طورـشم  يانعم  نآ  تسا  هدرک  راـیتخا  نوچ  هماـقم  هّللا  یلعا  خیـش  موحرم 
يانعم نآ  دـشاب و  لوقعم  هک  يرگید  ياـنعم  نوچ  تسا  هدـش  لـئاق  هیلع  هّللا  همحر  لوصف  بحاـص  هک  تسا  قلعم  بجاو  ياـنعم 
تـسا هدـش  قـلعم  بجاو  رکنم  تهج  نیا  زا  هتـشادن  تسین و  يرگید  ینعم  نآ  دـشاب  یم  طورـشم  لـباقم  هک  دـشاب  قـلعم  بجاو 

.خیش موحرم 

مه هیبرع  دـعاوق  دـنیوگ و  یم  روهـشم  هک  یطورـشم  بجاو  نآ  تسا  رکنم  تقیقح  رد  خیـش  موحرم  هک  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا 
هدومرف نایب  لوصف  بحاـص  موحرم  هک  ار  قلعم  بجاو  عقاو  رد  تسین  رکنم  تشذـگ و  هکنآ  اـمک  تسا  روهـشم  ياـنعم  شرهاـظ 

یلعف بوجو  هدام و  هب  هدوب  دـیق  تشگرب  نآ  يانعم  هک  تسا  لئاق  خیـش  موحرم  هک  یطورـشم  بجاو  تشذـگ  البق  هکنوچ  تسا 
تسا قلعم  بجاو  يانعم  نیمه  یلابقتسا  بجاو  دوب و 
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لاجم نوکی  الف  دـعاوقلا  رهاـظ  روهـشملا و  رهاـظ  وه  اـمک  هئیهلا  یلا  طرـشلا  عوجر  ناـکما  هیلع  دـیزم  ـال  اـمب  تفرع  دـق  ثیح  و 
.هیلع هراکنال 

ایلابقتسا ال وا  ایلاح  هنوک  هیـصوصخ  طورـشملل و  لباقملا  قلطملا  نم  هیمـسق  الکب  هنال  میـسقتلا  اذهل  عقو  هنا ال  لاقی  نا  نکمی  معن 
بوجو نم  هیلع  هبتر  ام  ناف  هیف  فالتخا  تایـصوصخلا و ال  هرثکل  هتامیـسقت  رثکل  الا  مهملا و  یف  فـالتخالا  بجوت  مل  اـم  هبجوت 

.مهفاف بجاولا  هیلابقتسا  نم  هتیلاح ال  هبوجو و  قالطا  رثا  نم  وه  امنا  یتأی  امک  العف  همدقملا 

******

: حرش * 

.تسا لئاق  لوصف  بحاص  هک 

.خلا هیلع  دیزم  امب ال  تفرع  دق  ثیح  :و  هلوق

رگا هک  تسا  هیبرع  دـعاوق  رهاظ  ینعم  نیا  هکنآ  امک  هداـم  هب  هن  ددرگرب  تئیه  هب  طرـش  عوجر  تسا  نکمم  هک  وت  یتخانـش  ینعی 
امک تسین  طورـشم  بجاو  راکنا  يارب  یلاجم  نیاربانب  سپ  هدوب  ینعم  نیمه  روهـشم  لوق  رهاظ  همرکاف و  دـیز  كءاج  نإ  دـنتفگ 

.الصفم تشذگ  هکنآ 

قلعم بجاو  رد  لوصف  بحاص  رب  هیافک  لاکشا 

.خلا لاقی  نا  نکمی  معن  : هلوق

نیا مسق  ود  ره  زجنم  قلعمب و  ار  بجاو  يدومن  امـش  هک  یمیـسقت  نیا  هک  لوـصف  بحاـص  رب  مینک  لاکـشا  اـم  تسا  نکمم  ینعی 
یم زجنم  بجاو  ار  نآ  مسا  هک  دشاب  یلاح  بجاو  هکنیا  تیـصوصخ  تشذگ و  هک  طورـشم  بجاو  لباقم  دشاب  یم  قلطم  بجاو 

بجاو همدـقم  رد  هک  یفالتخا  نآ  دوش  یمن  ببـس  تهج  ود  نیا  دـنمان  یم  قلعم  بجاو  ار  نآ  مسا  هک  دـشاب  یلابقتـسا  اـی  دـنمان 
ای دـشاب  هدیـسر  بجاو  هب  لـمع  ناـمز  هچ  دـش  یلعف  دـشاب و  یلاـح  نآ  بوجو  رگا  بجاو  هک  تسنآ  رد  اـم  فرح  نوـچ  میراد 

ثحب رد  لیخد  هک  یتایـصوصخ  دشاب  انب  رگا  الا  اعرـش و  هن  ای  تسا  بجاو  بجاو  همدقم  نیا  ایآ  دشاب  یلابقتـسا  دشاب و  هدیـسرن 
یلـصوت ای  ندوب  يدبعت  ای  ناکم  ای  نامز  ثیح  زا  مینک  میـسقت  ار  بجاو  الثم  تسا  دایز  مینک  رکذ  ار  اهنآ  ام  دشابن  بجاو  همدقم 

اه نیا  هتبلا  اه و  نیا  ریغ  ای 
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ءازاب نوکی  اـمنا  باـجیالا  بلطلا و  نا  وه  قلعملا و  بجاولا  یف  لاکـشا  رـصعلا  لـها  نم  رظنلا  لـها  ضعب  نع  یکح  اـمبر  ّهنإ  مث 
هب قلعتت  امع  کفنم  ریغ  باـجیالا  نکیلف  دارملا  نع  هکفنم  هدارـالا  نوکی  داـکی  ـال  اـمکف  دارملا  وحن  تالـضعلل  هکرحملا  هدارـالا 

.رخأتم رما  وحن  العف  ثعبلا  بلطلا و  حصی  داکی  الف  یلابقتسا  رماب  قلعتی  فیکف 

******

: حرش * 

یلعف مه  بجاو  هکنآ  ياوس  دـش  یلعف  بوجو  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب  یم  اـم  ثحب  رد  لـیخد  هک  هچنآ  تسین و  اـم  ثحب  رد  لـیخد 
.یفخی امک ال  اعرش  هن  ای  تسا  بجاو  نآ  همدقم  ایآ  یلابقتسا  ای  دشاب 

نآ در  قلعم و  بجاو  رب  لاکشا 

.خلا رظنلا  لها  ضعب  نا  یکح  امبر  ّهنإ  مث  : هلوق

.تسا هدش  قلعم  بجاو  رب  یتالاکشا  دنامن  یفخم 

.تشذگ نآ  باوج  هدومن و  لوصف  بحاصب  خیش  موحرم  هک  تسا  یلاکشا  نآ  تالاکشا  زا  لوا 

زجنم بجاو  قلعم و  بجاو  نیب  میسقت  نیا  هک  هدومن  لوصف  بحاص  رب  هیافک  بحاص  موحرم  هک  تسا  یلاکشا  تالاکـشا  زا  مود 
قلعم رد  بجاو  وـل  تسا و  یلعف  یلاـح و  ود  ره  رد  بوـجو  هکنوـچ  میراد  عازن  اـم  هک  بجاو  همدـقم  ثـحب  رد  درادـن  يا  هدـیاف 

.تشذگ مه  نیا  هکنآ  امک  تسا  یلابقتسا 

ءاضعا و كرحم  هدارا  نیا  هک  تسا  يا  هدارا  لباقم  رد  باجیا  بلط و  هک  تسنآ  دنا  هدومن  قلعم  بجاو  رب  هک  یتالاکـشا  زا  موس 
تلع تسین  نکمم  دنشاب و  یم  لولعم  تلع و  ریظن  دوش و  یمن  دارم  زا  کفنم  هدارا  هک  نانچمه  سپ  دارم  فرط  دوش  یم  حراوج 

رما هب  قلعتم  تسین  نکمم  دوش  یم  ادیپ  هدارا  زا  هک  مه  بوجو  باجیا و  نینچمه  دوشب  ادیپ  ادـعب  لولعم  دـنک و  ادـیپ  دوجو  نآلا 
هدارا زا  بلط  بوجو و  نوچ  یلابقتسا  رماب  بوجو  دریگب  قلعت  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دوشب  هدنیآ  رخاتم و 
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هرورض لضاف  نع  الضف  لقاع  یلع  یفخی  نا  نم  حضوا  وه  یلاح و  رماب  قلعتت  امک  یلابقتـسا  رخاتم  رماب  قلعتم  هدارالا  نا  هیف  تلق 
هب و هتدارا  قلعت  لجال  الا  سیل  هنوئملا  هریثک  هفاسملا و  هدـیعب  دوصقملا  ناـک  اذا  اـمیف  تامدـقملا  لیـصحت  یف  قاـشملا  لـمحت  نا 

.کلذ الا  لمحتلا  یلع  هلمحی  داکی  هایا ال  ادصاق  هل  ادیرم  هنوک 

اهکیرحت نا  مهوت  دارملا و  وحن  تالضعلل  كرحملا  دکؤملا  قوشلاب  هدارالا  فیرعت  نم  هعمس  عرق  ام  طلغلا  یف  هعقوا  يذلا  لعل  و 
امم رخأتملا  وحن 

******

: حرش * 

بلط تسین  حیحـص  سپ  دوش  یمن  کفنم  مه  بجاو  زا  بوجو  سپ  دوش  یمن  کفنم  دارم  زا  هدارا  هک  تشذگ  دنوش و  یم  ادیپ 
.یفخی امک ال  دشاب  هدنیآ  هک  رخاتم  رماب  العف  ثحب  و 

.خلا هیف  تلق  : هلوق

نیا دـشاب و  یم  یلاح  رماب  قلعتم  هدارا  نیمه  هک  یناـنچمه  دـشاب و  تسا  نکمم  یلابقتـسا  رخاـتم  رما  هب  قلعتم  هدارا  هکنآ  باوج 
قاشم و لمحت  هک  تسا  يرورض  بلطم  نیا  هکنوچ  یلضاف  رب  الضف  یلقاع  صخـش  رب  تسین  یفخم  تسا و  نیبم  حضاو و  بلطم 
دشاب و دایز  نآ  هنوئم  دشاب و  هفاسملا  دیعب  دارم  دوصقم و  هک  یئاج  رد  دنک  یم  ایند  يالقع  تامدقم  لیـصحت  رد  دایز  ياهتقـشم 

لثم باب  نم  دوش  یم  ادـیپ  ادـعب  هک  يدارم  نآب  تسا  هتفرگ  قلعت  هدارا  هکنیا  رگم  تسین  تامدـقم  لیـصحت  اهتقـشم و  لمحت  نیا 
ریظن دسرب و  دوخ  دارمب  ات  دشک  یم  لوط  تدم  نیدنچ  یلو  دراد  نیشام  ندیرخ  هدارا  اجنیا  زا  درخب  دهاوخ  یم  ینیشام  یـصخش 

.تسا دایز  بلطم  نیا 

هک دشاب  نآ  تسا  هتخادنا  طلغ  رد  ار  نیلکشتسم  هک  تسا  هدش  ببس  هک  هچنآ  خلا  هعقوا  يذلا  لعل  :و  هلوق
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هل امم  وا  تالـضعلا  سفن  هکرحک  هل  هنوئم  امم ال  هنوک  یف  هفالتخا  بسح  فلتخی  هوحن  اکرحم  هنوک  نا  نع  لفغ  دـق  داـکی و  ـال 
وحن نوکی  نا  عماـجلا  هل و  همدـقم  وا  هدوصقم  اهـسفنب  نوکت  نأ  نم  معا  نوکت  تالـضعلا  هکرحف  هریثک  وا  هلیلق  تامدـقم  هنوئم و 

.دوصقملا

نوکل کیرحت  العف  كانه  نکی  مل  نا  هدارالا و  وه  نوکی  يذلا  قوشلا  هبترم  نایب  هدارالا  فیرعت  یف  فصولا  اذه  نم  مهدارم  لب 
نوکی امبر  هیلا  هقوش  نا  هرورـض  همدـقم  دـیهمت  وا  هنوئم  هئیهت  یلا  جاتحم  ریغ  ایلابقتـسا  ارما  قایتشالا  لامک  هیلا  قاتـشا  ام  دارملا و 

.کلذ یلا  جاتحم  یلابقتسا  وا  یلاح  رما  وحن  العف  كرحملا  قوشلا  نم  دشا 

******
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هک لکـشتسم  تسا  هدومن  مهوت  دارم و  فرط  دـشاب  یم  حراوج  تالـضع و  كرحم  هک  دـکؤم  قوشب  ار  هدارا  دـنا  هدومن  فیرعت 
ناسنا یتقو  هک  هدـش  لفاغ  یلو  تسین  نکمم  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  تسا  رخاتم  هک  يدارم  فرطب  ءاـضعا  تالـضع و  نیا  تکرح 

دارم فالتخا  بسحب  دوش  یم  فلتخم  تهج  نیا  دوصقم  فرطب  دـندومن  تکرح  حراوج  ءاـضعا و  دوخ و  دارم  فرطب  درک  هدارا 
دهد و یم  تکرح  ار  تسد  تسا  هتـشاذگ  نآ  يولج  بآ  هکنآ  لثم  درادن  یتامدـقم  هنوئم و  ناسنا  دارم  دراوم  ضعب  نوچ  ناسنا 

دزن بآ  دورب و  بآ  لابند  دیاب  هک  ریثک  ای  تسا  لیلق  یتامدقم  هچ  دراد  یتامدقم  دراوم  یضعب  ندروخ و  يارب  دراد  یمرب  ار  بآ 
تسا هتشاذگ  وا  يولج  میتفگ  هک  یبآ  لثم  دشاب  دارم  هسفنب  ءیش  نآ  هک  تسنآ  زا  معا  حراوج  تالـضع و  تکرح  سپ  هدوبن  وا 

یلابقتسا هچ  دشاب و  یلعف  دوصقم  هچ  دوصقم  يارب  دنک  تکرح  تسا  حراوج  ءاضعا و  اهنآ  عماج  دارم و  نآ  يارب  دشاب  همدقم  ای 
.یفخی امک ال 

هبترم دنا  هتساوخ  یم  هک  تسنآ  هدارا  فیرعت  رد  فیصوت  نیا  زا  اهنآ  دارم  هکلب  خلا  فصولا  اذه  نم  مهدارم  لب  : هلوق
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یلا فلکملل  یعادـلا  ثادـح  نوکی ال  امنا  ثعبلا  نا  هرورـض  ثعبلا  ناـمز  نع  رخاـتم  رماـب  ـالا  ثعبلا  قلعتی  داـکی  ـال  ّهنأ  عم  اذـه 
هلاحم الف  نامزب  ثعبلا  دـعب  الا  اذـه  نوکی  داکی  هبوقعلا و ال  نم  هکرت  یلع  هبوثملا و  نم  هیلع  بترتی  اـمب  هروصتی  ناـب  هب  فلکملا 

یف مکاحلا  لقعلا  رظن  یف  ناکمالا  هلاحتسالا و  كالم  وه  امیف  هرـصق  هلوط و  توافتی  نامزلاب و ال  هنع  رخاتم  رما  وحن  ثعبلا  نوکی 
.بالطلا ضعب  ناهذا  یف  هعقاولا  هطلاغملا  عفر  لجال  وه  امنا  بانطالا  هیلع و  هرس  حضاو ال  هانرکذ  ام  يرمعل  بابلا و  اذه 
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دوجوم دکؤم  قوش  یلو  دشابن  تالـضع  کیرحت  العف  هچرگا  دنک و  نایب  دشاب  یم  هدارا  نآ  تدـش  هجرد و  نیرخآ  هک  ار  قوش 
ایهم هب  جاتحم  هک  تسا  یلابقتسا  رما  کی  دراد  ءیش  نآب  ار  قایتشا  لامک  تسنآ و  قاتشم  صخـش  نیا  هچنآ  دارم و  هکنوچ  دشاب 
یلاح یلعف و  كرحم  قوش  زا  تاقوا  یضعب  یلابقتسا  ءیـش  نآب  صخـش  نیا  قوش  هک  تسا  يرورـض  نیا  تسین و  همدقم  ندومن 

اه نیا  همه  زا  رما  نآب  شقایتشا  صخـش  نیا  یلو  دـشاب  همدـقم  هنوئم و  ۀـّیهت  هب  جاتحم  هک  یلابقتـسا  رما  زا  اـی  دـشاب  یم  رتدـیدش 
.تسا رتدیدش 

ماکحا مامت  رد  دارم  زا  دوش  یم  کفنم  هدارا 

هک تسا  هدـش  قلعم  بجاو  رد  هک  یلاکـشا  يارب  دـیامرف  یم  فنـصم  رگید  باوـج  خـلا  ثعبلا  قـلعتی  داـکی  ـال  ّهنأ  عـم  اذـه.هلوق 
نیا فلکم و  يارب  دشاب  یم  یعاد  ثادحا  يارب  الوم  رماوا  ثعب و  هکنآ  دوش  یمن  کفنم  دارم  زا  هدارا  هک  درک  لاکشا  لکـشتسم 

دومن هب  رومأم  هب  لمع  رگا  هک  تسه  هب  رومأم  رب  بترتم  هک  يزیچ  نآب  دـنک  روصت  ار  هب  رومأم  فلکم  هک  دـنوش  یم  ببـس  رماوا 
الوم رما  زا  دـعب  ینعم  نیا  روصت  دوب و  دـهاوخ  وا  رب  باذـع  باقع و  دومن  هب  روماـم  كرت  رگا  دوش و  یم  هداد  وا  رب  ازج  باوث و 

رخأتم رما  الوم  رماوا  مامت  ثعب و  هلاحم  ـال  راـچان و  سپ  دـشاب  زجنم  بجاو  نآ  ول  دـشکب و  لوط  یناـمز  هکنآ  رگم  تسین  نکمم 
هدارا نیب  دش  هلصاف  هکنیا  زا  دعب  دوشب و  رداص  دبع  زا  هک  يدارم  الوم و  هدارا  نیب  دش  هلصاف  دش و 
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یمک نیب  قرف  هدوب  لکـشتسم  رظن  رد  هک  لقع  مکح  هلاحتـسا  كالم  نوچ  مک  ای  دشاب  دایز  نامز  هکنیا  رد  درادـن  یتوافت  دارم  و 
لاحم مه  یمک  نامزب  یتح  دوش  یمن  ادج  دارم  زا  هدارا  هک  لکشتسم  لوق  رب  انب  تسا  لاحم  رگا  دراذگ و  یمن  نامز  لوط  نامز و 

تسا و حضاو  میدومن  رکذ  ام  هک  هچنآ  يرمعل  دشاب و  یم  مه  زجنم  بجاو  رد  یتح  دـشاب  یم  تابجاو  مامت  رد  ینعم  نیا  تسا و 
.یفخی امک ال  بالط  یضعب  ناهذا  رد  تسا  هدش  عقاو  هک  تسا  هطلاغم  عفر  يارب  بلطم  نیا  نداد  لوط  تسین و  وا  رب  يرتس 

یناسفن دـکؤم  قوش  هب  هدارا  وا  يانعم  رگا  دوش  یمن  کـفنم  دارم  زا  هدارا  هک  دوب  هدرک  لاکـشا  هک  لکـشتسم  دارم  دـنامن  یفخم 
ناهرب هماقا  هب  جاتحم  هدارا  يارب  ینعم  نیا  مزج  مزع و  دحب  دسرب  هکنآ  ات  دوش  یم  ادیپ  یسفن  قفا  رد  قوش  نآ  هک  یئیـش  هب  تسا 
يرـشب ره  يارب  ینادجو  رما  دشاب و  یم  هدنیآ  یلابقتـسا و  رما  دشاب  تسا  نکمم  یلاح  رما  هک  نانچمه  هدارا  نیا  قلعتم  هک  تسین 

ای یضیقن  ای  نیدض  نیب  عمج  لثم  دشابن  نکمم  ول  هکلب و  دوش  یم  ادیپ  هدنیآ  رد  هک  ار  یئایـشا  دنک  یم  هدارا  ناسنا  هک  دشاب  یم 
دوش یمن  ببـس  دـشاب و  یمن  دارم  يارب  هماـت  تلع  هدارا  يارب  میدوـمن  رکذ  هک  یئاـنعم  نیا  هتبلا  يورخا  تاـماقم  تنج و  لوـخد 

لعف و رد  تردق  لامعا  رایتخا و  هک  دـشاب  نیا  نآ  يانعم  هک  هدارا  يانعم  هب  دوشب  هدارا  رگا  لعف و  فرط  تالـضع  کیرحت  يارب 
یلابقتسا هدارا  قلعتم  تسین  نکمم  دشاب و  یلعف  دارم  لعف و  قلعتم  دیاب  لاکـشا  الب  دشاب  هدارا  يارب  ینعم  نیا  رگا  دشاب  رودقم  رد 

ریبکت رد  تردـق  لامعا  هدارا و  الوا  هالـص  ریظن  مینک  داجیا  میهاوخب  ام  هک  هیجیردـت  تاروما  الثم  ناسنا  دوخ  لعف  رد  یتح  دـشاب 
.تسا

رد تردق  لامعا  هک  هدارا  کی  دحاو  نآ  رد  دوش و  هداد  زامن  مالس  هکنآ  ات  هروس  زا  لبق  تسا  تئارق  رد  نینچمه  تئارق و  زا  لبق 
يانعم نیا  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  دوش  مامت  ات  دوش  یم  اهنآ  رد  تردق  لامعا  اجیردت  هکلب  تسین  نکمم  دوشب  ءازجا  مامت 
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مینک داجیا  ام  هک  تسا  هتـساوخ  ام  زا  ار  یلاعفا  یلاعت  يادـخ  میئوگب  هک  درادـن  ینعم  ریغ  لـعف  رد  دـشاب  تردـق  لاـمعا  هک  هدارا 
یلاعت يادخ  ار  لعف  دنک  داجیا  تسا  نکمم  هلب  نآ  ندرک  داجیاب  دنک  رما  ار  نآ  هک  تسین  الوم  تسدب  نآ  رایتخا  دـبع  لعف  نوچ 
باوج تشذـگ  دـنیوگ و  یم  اهیربج  هکنآ  امک  تسا  ربج  بجوم  هک  هیف  نحن  ام  زا  تسا  جراخ  ینعم  نیا  هتبلا  اـم  راـیتخا  نودـب 
هدارا هب  هدارا  میـسقت  هک  دـش  رهاـظ  ینعم  ود  نآـب  میدوـمن  هدارا  ياـنعم  يارب  هک  یناـیب  زا  هدارا و  بـلط و  رد  لوا  دـلج  رد  اـهنآ 

ای تسا و  سفن  تافـص  زا  یتفـص  دکؤم  قوش  نآ  هک  دش  دکؤم  قوش  ای  هدارا  يانعم  نوچ  درادـن  ینعی  هیعیرـشت  هدارا  هینیوکت و 
دشاب و یلعف  دیاب  نآ  قلعتم  دـشاب  ناسنا  لاعفا  زا  لعف  هک  یمود  تسا و  سفن  لاعفا  زا  یلعف  مهنآ  هک  تسا  لعف  رد  تردـق  لامعا 

.دیآ یم  مزال  فلکم  همذ  رب  فیلکت  هک  یعرش  ثعب  بلط و  رد  یلو  دشاب  هدنیآ  نآ  قلعتم  تسین  نکمم 

هیجراخ روما  هیعـضو  ای  هیفیلکت  ماکحا  نوچ  هریغ  جح و  لثم  طورـشم  بجاو  ریظن  دشاب  هدنیآ  نآ  قلعتم  تسا  نکمم  میتفگ  البق 
تعفنم هکنآ  قلعتم  دشاب و  تیکلم  هک  ربتعم  تسا  نکمم  تسا  ربتعم  تسدب  اهنآ  رابتعا  هک  دنتسه  هیرابتعا  روما  هکلب  دنـشاب  یمن 
هچرگا تسا  یلابقتـسا  ود  ره  ربتعم  رابتعا و  قلعتم  هک  هریغ  تیـصو و  ای  دعب  هام  کی  هناخ  هراجا  ریظن  دشاب  یلابقتـسا  ود  ره  دشاب 

نایب ام  هک  یئانعم  نآب  هدارا  نوچ  درادـن  ینعم  هیعیرـشت  هدارا  رب  هینیوکت  هدارا  راثآ  هک  دـش  رهاظ  اـضیا  تسا و  یلعف  راـبتعا  سفن 
بلط هلب  یفخی  امک ال  دنـشاب  یم  يراـبتعا  روما  یعـضو  هچ  یفیلکت و  هچ  هیعرـش  رماوا  دـشاب و  یم  یجراـخ  یعقاو و  رما  میدرک 

.دشاب یم  یجراخ  سسجت  شدرگ و  هک  یقیقح  بلط  هب  دراد  تهابش  هریغ  رما و  هغیصب  يرابتعا 

تسا عجار  امامت  مکحب  تسا  عجار  هک  يدویق  هک  تسنآ  هرس  سدق  مالعا  ضعب  زا  قلعم  بجاو  رب  دنا  هدومن  هک  یلاکـشا  مراهچ 
دنوش یم  عوضوم  دویق  عوضومب و 
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.هماعلا طئارشلا  نم  اهنا  عم  ثحبلا  لاح  یف  هب  فلکملا  یلع  هردقلا  مدعب  اضیا  قلعملا  یلع  لکشا  امبر  و 

.رخاتملا طرشلا  باب  نم  نوکی  رمالا  هیاغ  فیلکتلا  باجیالا و  نامز  یف  هنامز ال  یف  بجاولا  یلع  هردقلا  وه  امنا  طرشلا  نا  هیف  و 
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هفرع و زور  لثم  بجاو  نایتا  نامز  ریظن  نآ  لیصحت  دشابن  نکمم  ای  تعاطتـسا  ریظن  نآ  لیـصحت  دشاب  نکمم  هک  دشاب  يدیق  هچ 
طرـش رد  نآ  باوج  عوـضوم و  ءازجا  تیماـمت  نودـب  مکح  دوـجو  تسین  نکمم  سپ  تسین  فـلکم  دـیب  هفرع  لیـصحت  هک  هریغ 

لوا زامن و  لوا  يارب  زا  تسا  طرش  هک  نانچمه  تردق  هک  موص  هالص و  لثم  هیطابترا  هیجیردت  تابجاو  ریظن  البق  هدش  هداد  رخاتم 
.تشذگ هکنآ  امک  موص  هالص و  رخآ  يارب  تسا  طرش  موص 

.خلا قلعملا  یلع  لکشا  امبر  :و  هلوق

جح لثم  ثعب  لاح  رد  هب  فلکم  رب  درادـن  تردـق  فلکم  هک  تسنآ  هدومن  نایب  لوصف  بحاص  هک  قلعم  بجاو  رب  مجنپ  لاکـشا 
بجاو روطچ  دروایب و  ولج  ار  جح  نامز  هک  درادن  تردق  دروایب و  اجب  ار  جح  لامعا  دیاب  دـعب  هام  دـنچ  هک  تسا  بجاو  نآلا  هک 

نوچ دشاب  دیاب  هیفیلکت  ماکحا  مامت  رد  هک  تسا  هماع  طئارـش  زا  یکی  تردق  هکنیا  اب  دروایب  ار  جـح  ادـعب  هک  نآلا  وا  رب  دوش  یم 
.تسا مسق  ود  رب  ماکحا 

ماکحا رد  ملع  تردـق و  لقع و  غولب و  زا  تسا  تراـبع  هماـع  طئارـش  هک  دـشاب  اراد  ار  هماـع  طئارـش  دـیاب  هک  هیفیلکت  ماـکحا  -1
.دنشاب اراد  ار  هماع  طئارش  نیا  دیاب  هک  حابم  هورکم و  بحتسم و  تمرح و  بوجو و  لثم  هیفیلکت 

ملع ای  تردق  ای  لقع  ای  غولب  رگا  هک  تانامض  تاید و  لثم  تسین  طرش  هماع  طئارش  هیعضو  ماکحا  رد  هک  تسا  هیعضو  ماکحا  -2
.تسین اهنآ  طرش  هماع  طیارش  دهدب و  نامض  دیاب  دربب  نیب  زا  یسک  زا  ار  یئیش  دشاب و  هتشادن 

.خلا طرشلا  نا  هیف  :و  هلوق

يارب طرش  هن  تسا  بجاو  نایتا  نامز  يارب  طرش  تردق  هکنیا  باوج 

ص:176
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.عجارف الصا  هیلقعلا  هدعاقلل  مازحنا  ریغ  نم  نراقملاک  هنا  هیلع  دیزم  امب ال  تفرع  دق  و 

نوکی وحن  یلع  ذخا  رخاتم  رودقم  رما  یلا  همیمعت  یغبنی  لب  رودـقم  ریغ  رما  یلع  هلوصح  فقوتی  امب  قلعملا  صیـصختل  هجو  مث ال 
.الوا بجاولا  نم  بوجولا  هیلع  حشرتی  فیلکتلل و  ادروم 

******

: حرش * 

یم ادیپ  تردق  جح  نامز  هک  میناد  یم  ام  یلو  جح  يارب  دشاب  هتشادن  تردق  نآلا  یسک  تسا  نکمم  الثم  فیلکت  باجیا و  نامز 
یـسک رگا  ینعی  سکعلاب  شدوخ و  نامز  رد  دروایب  اجب  ار  جح  هدنیآ  هک  جح  وا  يارب  دوش  بجاو  هک  درادن  یعنام  اجنیا  رد  دنک 
بجاو نیا  هکنآ  رما  هیاهن  تسین  حیحـص  وا  هب  رما  اجنیا  رد  درادن  تردـق  جـح  نایتا  نامز  رد  هک  میناد  یم  یلو  دراد  تردـق  نآلا 

تین هزور  رد  الثم  ای  دراد  تردق  جح  نامز  مینادـب  هک  دوش  یم  بجاو  یلاح  رد  جـح  نیمه  الثم  تسا  رخاتم  طرـش  باب  زا  قلعم 
.ماکحا زا  هریغ  زامن و  الثم  ای  میشاب  هتشاد  تردق  ار  زور  رخآ  ات  ام  هک  تسنآ  طرشب  ینعی  تسا  رخاتم  طرشب  میدومن  هک 

.خلا دیزم  امب ال  تفرع  دق  :و  هلوق

نراقم طرـش  الثم  رخأتم  طرـش  تسین و  نایب  هدایز  هب  جایتحا  اجنیا  رد  رگید  هک  ار  رخأتم  طرـش  باب  البق  یتخانـش  هک  قیقحت  هب  و 
هک زاـمن  لـثم  یعـضو  مکح  هچ  دـشاب و  یفیلکت  مکح  هچ  فنـصم  دزن  تسا  هینهذ  روص  تسا  مکح  طرـش  هچنآ  هکنیا  رد  تسا 

زامن و ماکحا  زا  هریغ  تسا و  عوکر  اب  ندوب  نراقم  طرـشب  هروس  دمح و  تسا و  هروس  دمح و  اب  ندوب  نراقم  طرـشب  ندومن  تین 
.عجارف تسا  هتفرن  نیب  زا  هدعاق  نیا  رثا  نیح  رد  دشاب  دوجوم  نآ  طئارش  تلع و  ءازجا  مامت  دیاب  هک  هیلقع  هدعاق  اجنیا  رد 

.خلا قلعملا  صیصختل  هجو  مث ال  : هلوق

صیصخت رب  درادن  یلیلد  یهجو و  هک  تسنآ  لوصف  بحاص  رب  مشش  لاکشا 
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قلعملا یلع  بجاولا  نامز  یف  اهیلع  ردقی  داکی  یتلا ال  تامدقملا  لیصحت  بوجو  نم  همهی  امیف  توافت  مدعل 

دعب ـالا  هیف  هتوبث  مدـعل  هنود  همزـالملا  یلع  ءاـنب  همدـقملا  یلع  بوجولا  هنم  حـشرتیف  هیف  یلاـحلا  بوجولا  توـبثل  طورـشملا  نود 
طرشلا

تامدقملا رئاس  بوجو  نوکیف  اضیا  ایلاح  هب  طورشملا  بوجولا  ناک  هدوجو  ضرف  رخأتملا و  طرشلا  وحن  یلع  طرشلا  ناک  ول  معن 
.ایلاح اضیا  بجاولل  هیدوجولا 

******

: حرش * 

فلکم رودـقم  هک  هفرع  ناـمز  لـثم  رودـقم  ریغ  رما  رب  وا  لوصح  دراد  فقوت  هک  تسنآ  قلعم  بجاو  میئوگب  هکنیا  هب  قلعم  نداد 
رودقم هچ  بوجو  نامز  زا  تسا  رخاتم  هک  یئیش  رهب  ار  قلعم  بجاو  ثحب  میهدب  میمعت  هک  تسا  راوازس  هکلب  ار  نآ  داجیا  تسین 

هچ ادعب و  نآ  لیـصحت  دشاب  بجاو  هچ  ینعی  هن  ای  ءیـش  نآرب  بوجو  دنکب  ادیپ  حـشرت  هچ  دـشابن و  رودـقم  هچ  دـشاب و  فلکم 
.نآ لیصحت  دشابن  بجاو 

نآ تسا  تامدقم  لیـصحت  بوجو  نآ  هک  ام  يارب  تسا  مهم  هک  هچنآ  رد  درادن  یتوافت  هکنوچ  خلا  همهی  امیف  توافت  مدـعل  : هلوق
دیاب هک  هریغ  زاوج و  زا  جح  تامدقم  لثم  میهدـب  ماجنا  نآلا  میدـبال  هکلب  میهدـب  ماجنا  بجاو  نامز  رد  میناوت  یمن  هک  یتامدـقم 

.دوش هداد  ماجنا  لامعا  جح  زا  لبق 

قلعم بجاو  رد  نوچ  میهدب  ماجنا  نآلا  ار  تامدقم  ام  هک  تسین  یلعف  بوجو  طورشم  بجاو  رد  نکیل  خلا و  طورشملا  نود  : هلوق
نیا طورـشم  بجاو  رد  نکل  دوش و  یم  بجاو  تامدقم  تامدقم و  رب  بجاو  زا  بوجو  دنک  یم  حشرت  اذـل  تسا و  یلعف  بوجو 

.بوجو طرش  لوصح  زا  دعب  الا  تسین  دوجوم  یبوجو  طورشم  بجاو  رد  نوچ  تسین  روط 

ضرف هک  میهدب  رارق  رخاتم  طرش  وحن  رب  ار  طورشم  بجاو  رد  طرش  رگا  هلب  خلا  معن  : هلوق
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.بجاولا هب  طبترا  نا  هفالخب و  طرشلاب  اطبترم  هنوک  الا  ذئنیح  قلعملا  نیب  هنیب و  قرفلا  سیل  و 

فلکملا یلع  بجی  ثیحب  لاحلا  یف  هنوک  هیدوجولا و  همدقملا  بوجو  هیلعف  یف  طانملا  نا  هانرکذ  ام  يواطم  نم  حدـقنا  دـق  هیبنت 
کسانملا دغلا و  یف  موصلاک  ایلابقتسا  ارما  ناک  ول  اهیذ و  بوجو  هیلعف  یه  اهلیصحت 

******

: حرش * 

یم یلاح  یلعف و  مه  وا  تامدقم  رئاس  بوجو  دوش و  یم  یلعف  بوجو  تقو  نآ  میتفرگ  وحن  نیا  رب  رگا  دوش  یم  ادـیپ  امتح  مینک 
رگید هنرگو  دهدب  ماجنا  دیاب  نآلا  ار  تامدقم  اذل  دوش و  یم  عیطتسم  امتح  صخـش  نیا  هدنیآ  هام  رد  میناد  یم  ام  هکنیا  لثم  دوش 
رخأتم طرشب  دوش  یم  لعف  بوجو  نآلا  دوش  یم  عیطتسم  امتح  هدنیآ  هام  رد  میناد  یم  هکنیا  هطساو  هب  دهدب  ماجنا  ادعب  دناوت  یمن 
بوجو طرـش  تعاطتـسا  ءاقب  هتبلا  تسا  هدش  ادیپ  العف  هک  تعاطتـسا  دوخ  الثم  ای  دهدب  ماجنا  هک  دوش  یم  بجاو  تامدقم  نآ  و 

طرـش اهنآ  ثودـح  هک  نانچمه  نوچ  دـشاب  یم  رخأتم  طرـش  رب  انب  اه  نیا  اـمامت  تردـق  لـقع و  هاـیح و  ریظن  هکلب  رخآ  اـت  تسا 
یفخی امک ال  تسا  بوجو  رارمتسا  طرش  مهنآ  ءاقب  تسا  بوجو 

تسا مزال  رخأتم  طرش  هک  یئاهاج  قلعم و  بجاو  میمعت  رد 

طبترم طورـشم  بجاو  هکنیا  الا  تسین  قلعم  بجاو  طورـشم و  بجاو  نیب  یقرف  رگید  لاـح  نیا  رد  خـلا و  هنیب  قرفلا  سیل  :و  هلوق
تسا و بجاو  طرش  بجاوب و  تسا  طبترم  هچرگا  تسین  روط  نیا  قلعم  بجاو  نکیل  بوجو و  طرشب  ینعی  رخأتم  طرـش  هب  تسا 

رخأتم بجاو  تسا و  یلعف  بوجو  طرش  نآ  زا  مسق  کی  هیافک  بحاص  لوق  رب  انب  میراد  مسق  ود  قلعم  بجاو  هک  دش  نآ  لصاح 
ریظن تسا  یلعف  بوجو  دوش  یم  ادیپ  ادعب  نوچ  رخأتم  طرـش  رب  انب  یلو  تسین  یلعف  بوجو  طرـش  نآ  زا  رگید  مسق  کی  تسا و 

.یفخی امک ال  دشاب  هدش  ادیپ  العف  هک  یتعاطتسا 

تیلعف رد  طانم  هک  میدومن  رکذ  ام  هک  هچنآ  يواطم  زا  دش  رهاظ  هک  یقیقحت  هب  خلا  حدقنا  دق  هیبنت  : هلوق
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.هیف ذخأ  دوجوم  طرشب  اطورشم  هبوجو  ناک  مسوملا  یف 

.اقلعم وا  ناک  ازجنم  اقلطم  وا  ارخأتم  ول  و 

اناونع ذـخأ  اذا  اـمک  فیلکتلل  ادروم  نوکی  نا  لیحتـسی  وحن  یلع  بجاولا  یف  هذوخأـم  وا  اـضیا  بوجولل  همدـقم  نکی  مل  اذا  اـمیف 
رفاسملاک فلکملل 

******

: حرش * 

هک تسنآ  طانم  ار  هیدوجو  همدقم  نآ  دنک  لیـصحت  هک  فلکم  يارب  تسا  بجاو  هیدوجو  همدقم  هکنیا  هیدوجو و  همدقم  بوجو 
يذ هکنآ  وـل  تامدـقم و  لیـصحت  تسا  بجاو  دـش  یلعف  همدـقملا  يذ  بوـجو  هـک  اـجکره  تـسا و  یلعف  همدـقملا  يذ  بوـجو 
لثم تامدقم  دیاب  هک  تسا  بش  لوا  زا  نآ  بوجو  یلو  تسا  یلابقتسا  هک  ادرف  رد  هزور  لثم  دشاب  یلابقتـسا  رما  شدوخ  همدقملا 

فلکم رب  تسا  بجاو  جح  همدقم  جح  مسوم  زا  لبق  هک  جح  مسوم  رد  کسانم  ای  دنک  ایهم  فلکم  ادرف  يارب  ار  نآ  لاثما  لسغ و 
دـشاب طورـشم  همدقملا  يذ  نآ  بوجو  هک  دنک  یمن  یقرف  تسا و  یلابقتـسا  دـشاب  جـح  نامز  هک  همدـقملا  يذ  دوخ  هک  یلاحرد 

تسا مزال  هیدوجو  تامدقم  لیصحت  تعاطتسا  زا  دعب  هک  تعاطتسا  لثم  دوشب  ادیپ  دوخ  هب  دوخ  دیاب  هک  طرشب 

ار یتامدقم  یلو  میوش  یم  عیطتسم  انیقی  ادرف  میناد  یم  ام  الثم  رگا  ینعی  دشاب  رخأتم  ول  بوجو و  طرش  ینعی  خلا  ارخأتم  ول  :و  هلوق
هک بوجو  طرـش  هکنآ  ول  دنک و  ایهم  ار  تامدقم  تسا  بجاو  فلکم  رب  اجنیا  میناوت  یمن  رگید  ادرف  هک  میهدب  ماجنا  زورما  دـیاب 

بوجو هکنآ  لصاح  تشذگ و  هکنآ  امک  رخأتم  طرشب  تسا  یلعف  بوجو  یلو  دوشب  ادیپ  ادرف  ینعی  دشاب  رخأتم  دشاب  تعاطتـسا 
قلعم ای  بجاو  بوجو و  دشاب  هدش  ادیپ  نآلا  ینعی  دشاب  زجنم  هاوخ  مه  قلطم  رد  قلطم و  هاوخ  دشاب و  طورـشم  هاوخ  همدقملا  يذ 

.تسا یلعف  بوجو  هکنوچ  تامدقم  لیصحت  تسا  مزال  دراوم  نیا  مامت  رد  بجاو  دوشب  ادیپ  ادعب  هک 

يوحن رب  بجاو  رد  طرش  دشاب  هدش  هتفرگ  ای  دشاب  دوجو  همدقم  هکلب  ینعی  خلا  همدقم  نکی  مل  اذا  امیف  هلوق 
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.کلذ ریغ  یلا  عیطتسملا  رضاحلا و  و 

.فیلکتلل ادروم  هرایتخاب  وا  رایتخا  الب  هدوجو  ریدقت  هلوصح و  قافتاب  دیقملا  لعفلا  لعج  وا 

لصاحلا بلط  هبوجو  نوکی  لوصحلا  دعب  هلوصح و  دعب  الا  بوجو  كانه  نوکی  داکی  اضیا ال  بوجولا  همدقم  ناک  ول  هنا  هرورض 
هقلعت حصی  داکی  هلوصح ال  عم  فیلکتلل و  ادروم  لعفلا  ناک  امل  لصحی  مل  ولف  کلذک  نوکی  نیوحنلا  دحا  یلع  ذـخا  اذا  هنا  امک 

.مهفاف هب 

******

: حرش * 

عیطتسم و رضاح و  رفاسم و  ناونع  لثم  دوشب  ادیپ  دیاب  دوخ  هب  دوخ  هکلب  دنک  داجیا  ار  نآ  لیـصحت  فلکم  يارب  دشابن  بجاو  هک 
ادیپ رگا  دوخبدوخ  هکلب  دوشب  رضاح  ای  دوشب  رفاسم  هک  دنک  داجیا  ار  نیوانع  نیا  دورب و  فلکم  يارب  تسین  بجاو  هک  کلذ  ریغ 

.مامتا ای  رصق  مکح  لثم  دوش  یم  تباث  اهنآ  رب  مه  مکح  دش 

هک تعاطتـسا  ریظن  دوشب  ادـیپ  دوخبدوخ  دـیق  نآ  لوصح  هک  يدـیق  هب  دـشاب  دـیقم  لعف  نآ  ینعی  خـلا  دـیقملا  لعفلا  لعج  وا  : هلوق
نآ لیـصحت  دشابن  بجاو  دشاب و  يرایتخا  هچ  تسا  مسق  ود  زاب  مه  تعاطتـسا  دیق  جح و  تسا  بجاو  دـش  ادـیپ  شدوخ  تقوره 
جح وت  يارب  تسا  بجاو  يدش  ردپ  ثراو  رگا  دیوگب  الوم  هکنآ  لثم  دشاب  يرایتخا  ریغ  ای  فلکم  يارب  تعاطتـسا  لیـصحت  لثم 

.تسا يرایتخا  ریغ  دیق  نیا  هک 

یبوجو هک  طرش  نیا  لوصح  زا  لبق  دشاب  هیبوجو  همدقم  طرش  ، طرش نیا  رگا  هک  تسا  يرورض  بلطم  نیا  خلا و  هنا  هرورض  : هلوق
زا یکی  رب  ار  طرش  نیا  رگا  هکنیا  امک  تسا  لاحم  تسا و  لصاح  لیصحت  نآ  بوجو  دش  لصاح  طرش  نیا  هکنآ  زا  دعب  تسین و 
نآ طرـش  نآ  تسا  هدـشن  ادـیپ  هک  ینامز  ات  مه  اجنآ  رد  هک  تسا  روط  نیمه  مه  اجنآ  میتفرگ  يراـیتخا  ریغ  اـی  يراـیتخا  نییوحن 

طرش نآ  لوصح  زا  دعب  فلکم و  رب  تسین  بجاو  لعف 

ص:181

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 546 

http://www.ghaemiyeh.com


ناک امیف  هنامز  دعب  هیلع  ردقی  مل  اذا  بجاولا  نامز  لبق  همدقملاب  نایتالا  موزل  یف  الـصأ  لاکـشا  هنا ال  تفرع  دـقف  کلذ  تفرع  اذا 
هردقلاب هزجنت  هبوجو و  هیلعف  هرورض  یفخی  امک ال  دعب  امیف  دوجولا  مولعم  ناک  رخأتم  طرشب  اطورشم  ناک  ول  اقلطم و  ایلاح  هبوجو 

.همزالملا یلع  اهیلع  بوجولا  هنم  حشرتیف  هتمدقم  دیهمتب  هیلع 

******

: حرش * 

.تسا لصاح  لیصحت  نوچ  نآب  دریگب  قلعت  هک  تسین  نکمم 

هچ همزالم  رب  اـنب  بجاو  تامدـقم  لیـصحت  تسا  بجاو  تسا  یلعف  بوجو  هک  یئاـجکره  هک  دـش  نآ  فنـصم  بلطم  لـصاح  و 
هک يدراوم  رد  تشذـگ و  هکنآ  امک  دـشاب  رخأتم  بوجو  طرـش  ای  دـشاب  یلعف  مه  بوجو  طرـش  هچ  زجنم  اـی  دـشاب  قلعم  بجاو 
مزال نیوانع  نیا  هک  عیطتـسم  ای  رـضاح  ای  رفاسم  ناونع  لیـصحت  ریظن  بجاو  تامدـقم  لیـصحت  تسین  بجاو  تسین  یلعف  بوجو 

.تشذگ هکنآ  امک  هریغ  تعاطتسا و  لیصحت  ریظن  بوجو  دیق  لیصحت  ای  نآ  لیصحت  تسین 

تـسین یلاکـشا  تهج  نیا  زا  دوب  یلاح  بوجو  نآ  هک  ار  همدـقم  بوجو  رد  طانم  یتخانـش  هک  ینامز  خـلا  کـلذ  تفرع  اذا  : هلوق
ماجنا فلکم  دناوتن  بجاو  نامز  رد  هک  يا  همدقم  نآ  هتبلا  بجاو  ماجنا  نامز  زا  لبق  همدـقم  هب  نایتا  تسا  بجاو  هکنیا  رد  الـصا 

هـس لماش  قلطم  نیا  هک  دشاب  قلطم  یلاح  بوجو  هک  تسا  یئاج  رد  همدقم  بوجو  نیا  جح و  يارب  هرایط  همانرذگ و  ریظن  دـهدب 
رخأتم طرـشب  یلو  دشاب  یلعف  بوجو  مود  دشاب و  قلعم  بجاو  یلو  دـشاب  یلعف  بوجو  یکی  دوش  یم  همدـقم  بوجو  يارب  دروم 

.یفخی امک ال  دشاب  زجنم  بجاو  موس  دوش  یم  ادیپ  ادعب  مینادب  هک 

هک مینکب  ادیپ  تردق  ام  هکنیا  هب  دوش  یم  زجنم  نآ و  بوجو  دنک  یم  ادیپ  تیلعف  همدـقملا  يذ  هک  تسا  يرورـض  لاح  نیا  رد  و 
بجاو ندروآ  زا  میتسین  نکمتم  ادعب  مینکن  ایهم  ار  نآ  همدقم  العف  رگا  مینک و  ایهم  ار  نآ  همدقم  هک  یئاج  رد  میئامن  داجیا  ار  نآ 

وا بوجو  سپ 
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.هب نایتالا  لبق  اهب  نایتالا  مزاللا  امنا  اهیذ و  بوجو  لبق  همدقملا  بوجو  روذحم  هنم  مزلی  و ال 

بجاولا نامز  یف  تامدقملا  رئاسب  نایتالاک  ناهرب  هنوئم  نایب و  دیزم  یلا  جاتحی  همزالملاب ال  لقن  مل  ول  القع و  اهب  نایتالا  موزل  لب 
.هنایتا لبق 

قیلعتلاب قلعتلاب  هصیوعلا  هذه  نع  یصفتلا  رصحنی  هنا ال  کلذب  حدقناف 

******

: حرش * 

.تسا بجاو  ، بجاو همدقم  میئوگب  هکنیا  رب  انب  ینعی  همزالملا  یلع  دوش  یم  بجاو  همدقم  همدقم و  رب  دنک  یم  حشرت  بجاو 

بجاو نامز  لبق  همدقم  بوجو  هلدا 

بجاو همدقملا  يذ  ارچ  میئوگب  هک  دیآ  یمن  مزال  يروذـحم  رگید  لاح  نیا  رد  خـلا  همدـقملا  بوجو  روذـحم  هنم  مزلی  :و ال  هلوق
.همدقملا يذ  هب  نایتا  زا  لبق  همدقم  هب  نایتا  تسا  بجاو  سپ  دشاب  یم  یلعف  بوجو  هکنوچ  تسا  بجاو  همدقم  یلو  تسین 

هک تسنآ  همدقملا  يذ  بوجو  زا  البق  تسا  بجاو  همدـقم  میئوگب  میناوت  یم  هک  يرگید  هار  خـلا و  القع  اهب  نایتالا  موزل  لب  : هلوق
تـسا بجاو  امـش  يارب  همدقملا  يذ  یئامن و  داجیا  ار  همدقم  نیا  یناوت  یمن  بجاو  نامز  رد  نوچ  امـش  هک  دـنک  یم  مکح  لقع 

لاح نیا  اب  میـشابن  بجاو  همدـقم  بوجو  همزالم و  هب  لئاق  هکنآ  ول  يروایب و  ياجب  ار  همدـقم  نآ  تسا  بجاو  نآلا  نیاربانب  سپ 
رد دوش  یم  كرت  بجاو  يرواین  رگا  هک  يا  همدـقم  بوجوب  دـنک  یم  مکح  لقع  نوچ  تسین  ناهرب  هنوئم  نایب و  دـیزمب  جاـیتحا 

.میهدب ماجنا  دیاب  همدقملا  يذ  نایتا  زا  لبق  بجاو  نامز  رد  هک  تسا  یتامدقم  رئاس  لثم  همدقم  نیا  دوخ و  تقو 

بجاوب لئاق  هک  دشن  قلعم  بجاو  هب  رـصحنم  همدقملا  يذ  نامز  زا  لبق  همدـقم  بوجو  لیلد  هک  دـش  رهاظ  سپ  خـلا  حدـقناف  هلوق 
لئاق لوصف  بحاص  ار  ینعم  نیا  هکنآ  امک  میوشب  قلعم 
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هعیرـشلا یف  بجی  یتلا  دراوملا  یف  لاکـشا  هنا ال  کلذب  حدـقناف  طورـشملا  یف  هداملا  دویق  نم  طرـشلا  لعج  نم  هیلا  عجری  امب  وا 
قیرطب هب  فشکی  ذإ  دغلا  یف  موصلا  هیلع  بجو  امم  هریغ  ناضمر و  رهـش  یف  لیللا  یف  لسغلاک  بجاولا  نامز  لبق  همدقملاب  نایتالا 
فاصتا لاحتـسال  هقبـس  مدعب  ملعلا  ضرف  ول  الـصا و  هیف  روذحم  هنایتا و ال  نامز  وه  رخأتملا  امنا  بجاولا و  بوجو  قبـس  نع  نإلا 

يذ باجیال  دعتـسا  اهنایتاب و  أیهتیل  أیهت  ول  ایـسفن و  اهبوجو  نوکی  هلاحم  الف  اهبوجو  یلع  لیلد  ضهن  ولف  يریغلا  بوجولاب  هسدقم 
اضیا روذحم  الف  هیلع  همدقملا 

******

: حرش * 

یلعف بوجو  زاب  لاح  نیا  رد  طورـشم و  رد  تسا  هدام  دویق  رد  طرـش  هک  يراصنا  خیـش  موحرم  لوق  رب  اـنب  میئوگب  هکنیا  اـی  تسا 
.دشن لیلد  ود  نیاب  رصحنم  همدقم  بوجو  لیلد  سپ  تسا  یلابقتسا  بجاو  تسا و 

رد لسغ  لثم  بجاو  نامز  زا  لبق  دشاب  بجاو  همدقم  هک  درادن  یلاکشا  هسدقم  تعیرش  رد  هک  بلاطم  نیا  دش  رهاظ  نیاربانب  سپ 
همدقم یلو  تسین  بجاو  دشاب  هزور  هک  همدقملا  يذ  بش  رد  هک  یلاحرد  دـشاب  بجاو  ادرف  هزور  هک  هریغ  ناضمر و  هام  رد  بش 

یم فشک  دشاب  همدقم  بوجو  هک  لولعم  هک  دوش  یم  فشک  نآلا  لیلد  قیرطب  هک  یتهجب  دشاب  ندرک  لسغ  هک  تسا  بجاو  نآ 
.الصا هیف  روذحم  درادن و ال  یعنام  میتفگ  مهنآ  هک  تسا  رخاتم  بجاو  نامز  انامه  دشاب و  همدقملا  يذ  بوجو  هک  تلع  زا  دنک 

يریغ بوجو  هطـساو  هب  تسا  هدش  بجاو  همدقم  میئوگب  هک  تسا  لاحم  میرادن  همدـقملا  يذ  بوجوب  ملع  هک  مینک  ضرف  رگا  و 
نیاربانب ینعی  تسا  یسفن  همدقم  بوجو  هک  میئوگب  دیاب  هلاحم  همدقم و ال  بوجو  يارب  مینک  ادیپ  يرگید  لیلد  هک  میراچان  سپ 

سفن بوجو  همدـقم  بوجو  هلاحم  الف  تسا  بجاو  همدـقم  فرط  نآ  زا  تسین و  بجاو  العف  همدـقملا  يذ  هک  میدرک  ضرف  رگا 
دروایب شدوخ  نامز  رد  ار  همدقملا  يذ  هک  دنک  یم  ادیپ  تردق  دادعتسا و  فلکم  همدقم  نیا  ندروآ  هب  هک  دشاب  یم  یئیهت 
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.یفخی امک ال  تسین  نآ  رد  يروذحم  زاب  مه  هجو  نیا  و 

ریظن دوشب  ادـیپ  ادـعب  بجاو  ول  بجاو و  يارب  هیدوجو  تامدـقم  ظـفح  تسا  مزـال  هک  ءاـهقف  نیب  هملـسم  دراوـم  زا  دـنامن  یفخم 
بـش رد  لسغ  بوجو  نینچمه  تسا و  مزال  نآ  لمع  رگید  هام  دنچ  زا  دعب  جح  لامعا  ول  تسا و  تعاطتـسا  زا  دعب  جح  تامدقم 

بجاو ای  جـح  رهـشأ  زا  لبق  تعاطتـسا  ظـفح  تسا  بجاو  هک  دـنا  هداد  يوتف  اهیـضعب  زا  لوقنم  هکلب  ادرف  هزور  يارب  رجف  زا  لـبق 
نتفرگ دای  تعاطتـسا و  ریظن  بوجو  طرـش  لوصح  زا  لبق  هکلب  بجاو  دوجو  زا  لبق  اهنآ  نتفرگ  داـی  هیعرـش و  ماـکحا  ملعت  تسا 

.الصفم تشذگ  هکنآ  امک  اه  نیا  لاثما  غولب و  زا  لبق  ماکحا 

هدش لاکـشا  اهنآ  ظفح  تسا  مزال  بجاو  تامدقم  فرط  نآ  زا  یلو  تسین  یلعف  بجاو  بوجو  هک  دنناد  یم  نوچ  دراوم  نیا  رد 
یم بجاو  بوجو  زا  دـعب  تامدـقم  بوجو  همزـالم  رب  اـنب  نوچ  بجاو  بوجو  زا  لـبق  دوش  یم  بجاو  همدـقم  هنوـگچ  هک  تسا 
نیا عفر  يارب  تسا و  نکممریغ  لاحم و  لاکـشا  ـالب  بلطم  نیا  تلع و  دوجو  زا  لـبق  تسا  لولعم  دوجو  ریظن  بلطم  نیا  دـشاب و 

.تسا هدش  هداد  یئاهباوج  لاکشا 

البق هک  نانچمه  ناشیا  لوق  رب  انب  تسا و  هدـش  یقیلعت  بجاوب  لئاق  هک  تسا  لوصف  بحاـص  موحرم  شیاـمرف  اـهباوج  نآ  زا  لوا 
.تسا یلابقتسا  بجاو  نامز  ول  تسا و  یلعف  بجاو  بوجو  تشذگ 

دیقب بجاو و  دـیقب  دـنادرگ  یمرب  ار  بوجو  تئیه و  دویق  هک  تسا  يراصنا  خیـش  شیامرف  تسا  هدـش  هداد  هک  یئاـهباوج  زا  مود 
.دشاب یم  یلابقتسا  بجاو  نامز  ول  تسا و  یلعف  بوجو  زاب  هتبلا  تشذگ  هکنآ  امک  ناشیا  لوق  رب  انب  هدام و 

تـشذگ هک  ینانچمه  دوب  لئاق  دراوم  نیا  رد  رخأتم  طرـشب  هک  تسا  هیافک  بحاص  موحرم  لوق  هدـش  هداد  هک  یئاـهباوج  زا  موس 
.درکن ار  نآ  یفن  دومن و  ءاضما  مه  ار  یقیلعت  بجاو  هچرگا 

تسا مزال  هک  تسنآ  لاکشا  زا  دهد  یم  هیافک  بحاص  زاب  هک  یئاهباوج  زا  مراهچ 
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تامدـقم رگا  نوچ  دـشاب  هتـشادن  بوجو  العف  بجاو  ول  اداـشرا و  لـمتحم  ررـض  عفد  باـب  نم  ـالقع  ندروآ  ار  بجاو  تامدـقم 
مه نیا  تشذگ  هکنآ  امک  دروایب  اجب  تسین  نکمم  ار  بجاو  شدوخ  تقو  رد  دنکن  لیصحت  العف  ار  بجاو 

لاح نیااب  یلو  درادن  بوجو  العف  همدقملا  يذ  هک  میدرک  ضرف  ام  رگا  هک  دهد  یم  هیافک  بحاص  موحرم  هک  یئاهباوج  زا  مجنپ 
ندروآ هب  دنک  ایهم  ار  شدوخ  فلکم  هک  دشاب  یم  یئیهت  یـسفن  بوجو  تامدـقم  بوجو  میروایب  اعرـش  تسا  مزال  ار  تامدـقم 
.دنهد یم  كرادم  بحاص  یلیبدرا و  سدقم  موحرمب  تبسن  ار  لوق  نیا  هکنآ  امک  دیامنب  ار  بجاو  لاثما  دناوتب  ادعب  هک  بجاو 

اهنآ تفرعم  رد  ماکحا و  نتفرگ  دای  رد  هک  ناـنچمه  تسا  یقیرط  بوجو  لاکـشا  نیا  عفد  يارب  زا  دـنا  هتفگ  هک  يدراوم  زا  مشش 
ندیـسر يارب  اهنآ  ندوب  بجاو  هک  دـشاب  یم  تاراما  هلدا و  هب  لمع  بوجو  طایتحاب و  لـمع  بوجو  ریظن  یقیرط  نیا  تشذـگ و 

.تشذگ هکنآ  امک  فلکم  يارب  تسا  رذع  تفر  فالخ  رگا  دوش و  یم  زجنم  عقاو  دیسر  عقاوب  رگا  هک  تسا  عقاوب 

هک ازجنم  دوش  یم  دراو  وا  رب  فیلکت  ادـعب  دـناد  یم  فلکم  نوچ  هک  تسا  رایتخالا  یفانی  راـیتخالاب ال  عاـنتمالا  نوناـق  متفه  هجو 
تـسین نکمم  ادـعب  هک  الوم  بش  يارب  اذـغ  ظـفح  ریظن  ادـعب  فیلکت  لاـثتما  تسین  نکمم  ـالعف  دـنکن  ظـفح  ار  دوخ  تردـق  رگا 
نینچمه دراد  باقع  دومن  تفلاخم  رگا  زجنم  فیلکت  اب  هک  نانچمه  تسا  لفاغ  الوم  العف  هکلب  درادن  يرما  العف  ول  نآ و  لیصحت 

.تشذگ هکنآ  امک  دراد  باقع  دربب  نیب  زا  ار  فیلکت  حور  فیلکت و  كالم  رگا 

ماقم رد  یلو  ناکما  ماقم  رد  تسا و  توبث  ماقم  رد  اه  نیا  لاکـشا  عفر  يارب  میدرک  نایب  هک  ار  هناـگ  تفه  هوجو  نیا  یفخی  ـال  و 
یم لیلد  تابثا  ماـقم  رد  هتبلا  اـهنآ  لاـثما  رخاـتم و  طرـش  اـی  یقیلعت  بجاو  ریظن  میدرکن  یفن  ار  اـه  نیا  اـم  هچرگا  عوقو  تاـبثا و 

ماقم توبث  ماقم  درجم  دماین  رگا  مینک و  یم  لوبق  دراوم  نیا  رد  دمآ  لیلد  رگا  اهنآ  رب  میهاوخ 
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سیل اعـسوم و  ول  اهتامدـقم و  عیمج  بوجو  مزل  همدـقملا  يذ  دوجو  قبـس  نع  افـشاک  نامز  یف  همدـقملا  بوجو  ناـک  ول  تلق  نا 
.ردابی مل  ول  اهنم  هنکمت  مدع  ضرف  ول  هردابملا  هیلع  بجی  ثیحب  کلذک 

******
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موحرم هکنآ  اـمک  دـشاب  یلابقتـسا  بجاو  ول  تسا و  یلعف  بوـجو  رب  موـص  جـح و  بوـجو  هلدا  رهاـظ  دـنک  یمن  نیعم  ار  تاـبثا 
بوجو تیلعف  رد  ًالِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  ِساّنلا  یَلَع  ِهِّلل  هفیرـش َو  هیآ  رهاـظ  یقیلعت  بجاو  رد  هدومرف  لوصف  بحاـص 

تسا موص  بوجو  تیلعف  رد  اضیا  هیآ  نیا  رهاظ  ُهْمُصَْیلَف  َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَش  ْنَمَف  هفیرش  هیآ  هکنآ  امک  تعاطتـسا  زا  دعب  تسا  جح 
رفاسم تسا و  رـضاح  هک  یـصخش  ینعی  رفـس  لباقم  رد  روضح  ای  تسا  نیرما  زا  یکی  زا  هیاـنک  دوهـش  زا  دارم  جـح و  دوهـش  دزن 

بـش ول  العف و  موص  بوجو  رب  تسا  رهاظ  نیریدـقتلا  الک  یلع  تسا و  لـاله  تیؤر  دوهـش  زا  دارم  اـی  دریگب و  هزور  دـیاب  تسین 
مالّسلا هیلع  هلوق  نوچ  تسا  هناگجنپ  ياهزامن  رد  هلدا  رهاظ  فالخب  میدومن  نایب  هک  تایآ  نیا  تسا  زور  رد  بجاو  هچرگا  دشاب 

هن سمش  لاوز  زا  دعب  بوجو  ققحت  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  تسا  رهاظ  هالـصلا  روهطلا و  بجو  دقف  سمـشلا  تلاز  اذا  دیامرف  یم  هک 
اه نیا  لاثما  رخأتم و  طرش  ای  یقیلعت  بجاو  الا  مینک و  یم  لوبق  میراد  تابثا  رب  لیلد  اجکره  لاح  لک  یلع  سمش و  لاوز  زا  لبق 

یفخی امک ال  دهاوخ  یم  لیلد  تابثا  ماقم  رد  تسا و  لیلد  نودب  تسا و  رهاظ  فالخ  دش  رکذ  هک 

.خلا ناک  ول  تلق  نا  : هلوق

فـشک میدومن  مولعم  هتـشذگ  دراوم  رد  هک  ینانچمه  دشاب  یلعف  همدـقم  بوجو  هکنیا  رب  انب  نوچ  باب  نیا  رد  دوش  یم  یلاکـشا 
تامدقم مامت  مینکب  لیـصحت  ام  تسا  مزال  همدقملا  يذ  بوجو  ندوب  یلعف  رب  انب  تسا و  یلعف  شبوجو  همدقملا  يذ  هک  دنک  یم 
تامدقم مامت  هک  تسنآ  نآ  مزال  دشاب  یلعف  ادرف  هزور  بوجو  بش  رد  هکنیا  رب  انب  الثم  دشاب  عسوم  تامدـقم  نیا  ول  ار و  بجاو 

تسین تسرد  بلطم  نیا  میتسین و  نتفرگ  هزور  زا  نکمتم  ادرف  مینک  كرت  ام  رگا  هک  یتامدقم  نآ  نآلا  مینک  لیصحت  ام  ار  هزور 
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هیلع هردقلا  هنامز ال  ءیجم  دعب  هیلع  هردقلا  یه  هصاخ و  هردق  تامدقملا  رئاس  لبق  نم  بجاولا  یف  ذخأ  اذا  الا  هنع  صیحم  تلق ال 
.ادج ربدتف  هبوجو  نامز  نم  هنامز  یف 

هرما راد  نا  لاکـشا و  الف  دیق  لاح  ملع  ناف  همدـع  فیلکتلل و  ادروم  هنوک  لیـصحتلا و  بوجو  یف  دویقلا  فالتخا  تفرع  دـق  همتت 
وا ال هلیـصحت  بجی  جـهن  یلع  هداملا  یلا  اعجار  نوکی  نا  نراقملا و  وا  رخاـتملا  طرـشلا  وحن  هئیهلا  یلا  اـعجار  نوکی  نا  نیب  اـتوبث 

.هیلمعلا لوصالا  وه  عجرملاف  الا  وهف و  هیبرعلا  دعاوقلا  نم  امهیا  یلا  عجار  هنا  هلاح و  نیعی  ام  تابثالا  ماقم  یف  ناک  ناف  بجی 

******

: حرش * 

هک دشاب  هدوب  نآ  لاثما  تبانج و  ای  هضاحتسا  لسغ  ریظن  طقف  هکلب  مینک  لیـصحت  العف  ام  ار  بجاو  تامدقم  مامت  دشاب  مزال  ینعی 
.مینک لیصحت  ناذا  زا  لبق  تسا  مزال 

تـسا مزال  دش  یلعف  بجاو  بوجو  هکنآ  زا  دعب  تامدـقم  مامت  رد  هتبلا  هکنآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج  خـلا  هنع  صیحم  تلق ال  : هلوق
دوش یم  هدافتسا  هلدا  زا  هک  ینعم  نیاب  هصاخ  تردق  وا  رد  تسا  هدش  هتفرگ  فلکم  تردق  تامدقم  ضعب  هکنآ  رگم  نآ  لیصحت 
تهج نیا  زا  رگا  لاوز و  زا  لبق  هک  تسا  مزال  تقو  نآ  ندب  سابل و  لثم  تراهط  زا  تامدقم  لیصحت  رهظ  لاوز  زا  دعب  زامن  لثم 
مینکن لیـصحت  ام  رگا  هک  دشاب  دعب  بجاو  نامز  ول  ار و  تامدقم  مامت  بوجو  میتسناد  یم  مزال  هتبلا  دوب  هدشن  ذخا  هصاخ  تردق 

.یفخی امک ال  رما  نآ  لاثتما  دشابن  نکمم  ادعب  العف  ار  تامدقم  نآ 

تسا هدام  هب  ای  تئیه  هب  دیق  عوجر  کش  دراوم 

يدیق دش  هتسناد  رگا  سپ  نآ  مدع  دیق و  نآ  لیصحت  بوجو  رد  دویق  فالتخا  دش  مولعم  قباس  بلاطم  زا  خلا  تفرع  دق  همتت  : هلوق
دوب مزال  هک  يدراوم  رد  هتبلا  نآ  لیـصحت  دشاب  بجاو  هدام و  دیق  ای  نآ  لیـصحت  دشابن  بجاو  هک  تسا  تئیه  بوجو و  دـیق  هک 

هک دراد  لامتحا  توبث  ماقم  رد  دیق  نآ  رگا  تسین و  نآ  رد  یلاکشا  دش  مولعم  رگا  دراوم  نیا  رد  نآ  لیصحت 
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.نیهجوب هداملا  دییقت  هئیهلا و  فرط  یف  قالطالا  حیجرتب  هداملا  هئیهلا و  یلا  عوجرلا  نیب  نارودلا  یف  لیق  امبر  و 

ریداقتلا عیمج  لمشی  قالطالا  ریدقت  یلع  مارکالا  بوجو  ناف  هدارفال  ماعلا  لومـش  یف  امک  ایلومـش  نوکی  هئیهلا  قالطا  نا  امهدحا 
.هدحاو هلاح  یف  نیدرفل  لماش  ریغ  ایلدب  نوکی  هداملا  قالطا  هل و  اریدقت  نوکی  نا  نکمی  یتلا 

******

: حرش * 

دیق نآ  هکنیا  ای  تشذـگ  البق  هک  یمـسق  نآـب  نراـقم  طرـش  اـی  دـشاب  رخاـتم  طرـش  مه  تئیه  دـیق  نآ  بوجو  تئیه و  هب  ددرگرب 
لک یلع  تشگ و  یمرب  هدام  هب  دـیق  هک  يرگید  مسق  ای  نآ  لیـصحت  دـشاب  بجاو  هک  يوحن  نآرب  هداـم  هب  ددرگرب  دراد  لاـمتحا 
یم هتبلا  تئیه  هب  ای  هدام  هب  تسا  عجار  دیق  نآ  هک  دناسرب  ار و  دیق  نآ  لاح  دنک  نیعم  هک  ام  میراد  یلیلد  تابثا  ماقم  رد  رگا  لاح 

دراوم نیا  رد  مه  هیلمع  لوصا  تسا و  هیلمع  لوصا  عجرم  میـشاب  هتـشادن  تابثا  ماقم  رد  لیلد  رگا  میئامن و  یم  نآب  لمع  میریگ و 
میدرک کش  ام  رگا  الثم  تسا  فیلکت  رد  کـش  دراوم  نیا  رد  تئیه  هب  ددرگرب  دـیق  هک  میهدـب  لاـمتحا  رگا  هکنوچ  تسا  تئارب 

هب دیق  هک  میشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  تسا و  فیلکت  رد  کش  دراوم  نیا  رد  هتبلا  هدام  دیق  ای  تسا  جح  بوجو  دیق  تعاطتـسا  دیق  هک 
ریظن نآ  لیـصحت  دوبن  بجاو  اهنآ  زا  مسق  کی  تشگ  یمرب  هدام  هب  هک  يدـیق  هکنوچ  تسا  تئارب  زاب  ددرگ  یمرب  بجاو  هداـم و 

.یفخی امک ال  تسا  تئارب  دروم  نیا  هتبلا  هن  ای  نآ  لیصحت  تسا  بجاو  هدام و  هب  دیق  هک  میراد  کش  نوچ  رضاح  رفاسم و  ناونع 

هدام و هب  تشگ  یمرب  توبث  ماقم  رد  دیق  هک  يراصنا  خیـش  موحرم  لوق  رب  انب  هکنآ  رب  دنامن  یفخم  خلا  نارودلا  یف  لیق  امبر  : هلوق
هب ای  ددرگ  یمرب  هدام  هب  دـیق  هک  میدرک  کـش  رگا  هک  تاـبثا  ماـقم  رد  تسا  فلاـخم  لوق  نیا  ددرگرب  تئیه  هب  دـیق  دوبن  نکمم 

هکنآ ای  دوخ  مارم  زا  هدومن  لزنت  خیش  موحرم  میئوگب  هکنآ  رگم  دوش  یم  نایب  ادعب  هک  یهجو  ود  نآب  تئیه 
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نیدـییقت نیب  رمالا  راد  املک  سکعلا و  فالخب  هدروم  هب  عفتری  هداملا و  یف  قالطالا  لـحم  نـالطب  بجوی  هئیهلا  دـییقت  نا  اـمهیناث 
.یلوا رخآلا  نالطب  بجوی  يذلا ال  دییقتلا  ناک  کلذک 

******

: حرش * 

ماقم رد  مینکب  کش  رگا  هک  يراصنا  خیش  موحرمب  دنا  هداد  تبسن  نیاربانب  هریغ  دوشب و  ادیپ  یلقع  لیلد  ای  هیمسا  هلمج  زا  بوجو 
ماقم رد  هتبلا  دنـشاب  دیقم  بجاو  هدام و  هدام و  هب  ددرگ  یمرب  دیق  ای  دشاب  دیقم  تئیه  تئیه و  هب  دنک  یم  عوجر  دیق  ایآ  هک  تابثا 
تسا یقاب  شدوخ  لاحب  قالطا  تئیه  فرط  زا  تسا و  دیقم  هدام  مینادرگ و  یمرب  هدام  فرطب  ار  دیق  تسا  هدومرف  کش  نارود و 

.تسا لیلد  ودب  هدام  هب  دیق  عوجر  نیا 

هر خیش  لوق  یلع  کش  ماقم  رد  هدام  هب  دیق  عوجر  موزل  هلدا 

رد هکنآ  امک  دریگ  یم  ار  تالاح  مامت  ینعی  تسا  یلومـش  قـالطا  نآ  دوش  یم  ادـیپ  تئیه  زا  هک  یقـالطا  هک  تسا  نآ  لوا  هجو 
هکنیا رب  انب  مارکا  بوجو  هکنآ  تهجب  ملاع  لک  مرکا  دـیامرفب  ـالوم  هکنآ  ریظن  دوش  یم  دارفا  ماـمت  لـماش  یقارغتـسا  ماـع  لومش 

دیق رگا  هک  تعاطتـسا  دـیق  ریظن  دوشب  تلاح  نآ  لماش  قـالطا  نآ  دـشاب  نکمم  هک  دوش  یم  ار  ریداـقت  عیمج  لـماش  دـشاب  قلطم 
ریظن میتفرگ  هدام  دیق  رگا  یشابن و  هچ  یـشاب  عیطتـسم  هچ  جح  تسا  بجاو  ینعی  دشاب  قلطم  جح  بوجو  میریگب و  هدام  بجاو و 
هکنیا لثم  دوش  یمن  درف  ود  لماش  دـحاو  لاح  رد  ینعم  نیاب  تسا  یلدـب  قالطا  یلو  تسا  قلطم  بوجو  زامن  رد  تراـهط  اـی  هلبق 

ود دـحاو  نآ  رد  یلو  تسا  یفاک  میدرک  مارکا  ار  یلجر  ره  هک  مینک  یم  تابثا  تمکح  تامدـقمب  هک  الجر  مرکا  دـیامرفب  ـالوم 
.دوش یم  لماش  لدبلا  یلع  يدرف  ره  هکلب  دریگ  یمن  ار  درف 

.خلا امهیناث  : هلوق

دوشب و دیقم  مه  هدام  هک  دوش  یم  ببـس  میئامنب  شدـیقم  ار  بوجو  تئیه و  دـییقت  هک  تسنآ  يراصنا  خیـش  موحرم  لیلد  زا  مود 
یئاجکره دشاب و  دوخ  لاحب  تئیه  قالطا  میداد  رارق  بجاو  هدام و  يارب  ار  دـیق  رگا  ینعی  سکع  فالخب  دـشابن  هدام  رد  یقالطا 

: دشاب یم  یقاب  شدوخ  قالطا  هب  رگید  فرط  میریگ و  یم  ار  دییقت  کی  ام  هتبلا  دییقت  کی  ای  دییقت  ود  نیب  دشاب  ریاد  رما  هک 
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هئیهلا دـیق  دوجو  نع  کفنت  هلاحم ال  اهنال ال  هداملا  قالطال  نایب  هجاح و  لـحم  هئیهلا  دـییقت  عم  یقبی  ـال  هنا  لـجالف  يرغـصلا  اـما 
.همدع دیقلا و  دوجو  ریدقت  یلع  بوجولاب  مکحلا  نکمیف  هلاح  یلع  هئیهلا  قالطا  یلا  هجاحلا  لحم  ناف  هداملا  دییقت  فالخب 

المع لمعی  نا  نیب  قالطالا و  دـییقت  نیب  هقیقحلا  یف  قرف  لصالا و ال  فالخ  هنا  الا  ازاجم  نکی  مل  نا  دـییقتلا و  نالف  يربکلا  اما  و 
یلعا همالعلا  داتـسالا  ثحب  يررقم  ضعب  هدافا  امل  قفاوم  نیهجولا  نم  هانرکذ  ام  هب و  لمعلا  نالطب  رثـالا و  یف  دـییقتلا  عم  كرتشی 

.هماقم هّللا 

******

: حرش * 

فالخب دوش  یم  دـیقم  مه  بجاو  هدام و  ارهق  میدومن  دـیقم  ار  بوجو  اـم  رگا  هک  هلئـسم  نیا  يرغـص  اـما  خـلا  يرغـصلا  اـما  : هلوق
دـشاب یم  مالک  رد  هک  تعاطتـسا  دیق  کش  ماقم  رد  جحف  تعطتـسا  نا  دیامرف  یم  هک  الوم  لوق  هک  میدرک  ضرف  رگا  الثم  سکع 
لامعا ارهق  کلذک  جح  تسا  بجاو  تعاطتـسا  زا  دعب  ینعی  تسا  روط  نیمه  مه  فورعم  هک  نانچمه  دشاب  تئیه  بوجو و  دـیق 

ول جح و  لامعا  تسا  بجاو  میئوگب  تسین  حیحـص  تسا و  هدام  ندوب  دیقم  ینعم  نیمه  تعاطتـسا و  زا  دـعب  دوش  یم  دـیقم  جـح 
تـسا نکمم  ینعی  دشاب  دوخ  لاحب  تئیه  قالطا  لاح  نیا  رد  سپ  ار  بجاو  ار و  هدام  مینکب  دییقت  هکنآ  فالخب  میـشابن  عیطتـسم 

.تسا نیمه  تئیه  قالطا  يانعم  دشابن و  هچ  ناسنا  دشاب  عیطتسم  هچ  جح  تسا  بجاو  میئوگب 

رد ینعم  نیا  هچرگا  دـیق  نآـب  مییاـمن  یم  دـیقم  ار  قلطم  دـیآ و  یم  هک  يدـیق  هک  تسنآ  تهجب  يربـک  اـما  خـلا  يربـکلا  :و  هلوـق
ینعی یمـسقم  طرـشب  تعیبط ال  يارب  دنا  هدش  عضو  ظافلا  هک  تشذـگ  البق  هکنوچ  تسا  تقیقح  تسین و  زاجم  ینعم  هل  عوضوم 

هل عوضوم  رد  يدیق  چیه 
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اهقالطا یلع  هحیجرت  بجوی  هنأ ال  الا  هداملا  فالخب  ایلومـش  ناک  نا  هئیهلا و  قالطا  دافم  نالف  لوالا  یف  اما  امهیف  امب  ریبخ  تنا  و 
نییعتلا یضتقت  امبر  امک  یلدبلا  يرخا  یلومشلا و  مومعلا  یـضتقت  هرات  اهنا  رمالا  هیاغ  همکحلا  تامدقم  قالطالاب و  ناک  اضیا  هنال 
قلطملا فالخب  ایلومـش  هنوکل  عضولاب ال  هتلالد  نوک  لجال  وه  امنا  قلطملا  قالطا  یلع  ماعلا  مومع  حـیجرت  یفخی و  امک ال  اـنایحا 

یلدبلا و مومعلا  یلع  لد  عضولاب  ماع  ناکف  سکعلا  یلع  کلذ  یف  امهنأ  ضرف  ولف  هیلع  مدقیف  هنم  رهظا  ماعلا  نوکیف  همکحلاب  هناف 
.مالک الب  مدقب  ماعلا  ناکل  لومشلا  یلع  لد  هقالطاب  قلطم 

******
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کی ام  رگا  هکنآ  الا  ینعم  لصا  زا  ریغ  تسا  يرخآ  لادب  دوش  یم  هدارا  ظافلا  زا  هک  دییقت  ای  قالطا  تسین  هل  عوضوم  ءزج  ظافلا 
ببـس نوچ  تئیه  دییقت  تهج  نیا  زا  تسا و  یلوا  دییقت  کی  هتبلا  دـییقت  کی  ای  دوشب  دـییقت  ود  بجوم  هک  میداد  ماجنا  ار  یلمع 

هب تسا  قفاوم  میدومن  ناونع  ام  هک  ار  یهجو  ود  نیا  تئیه  دییقت  زا  تسا  یلوا  هدام  دییقت  ارهق  دشابن  قالطا  هدام  رد  هک  دوش  یم 
.تسا هدومن  نایب  فیرشلا  هماقم  هّللا  یلعا  يراصنا  خیش  همالع  هک  تسا  ثحب  ررقم  یضعب  هک  ار  هچنآ 

یلومش تئیه  قالطا  دومرف  هک  خیـش  لوا  لاکـشا  زا  باوج  اما  یلیلد  ود  نیاب  لاکـشاب  یئاناد  وت  خلا و  امهیف  امب  ریبخ  تنا  :و  هلوق
.یلدب قالطا  رب  تسا  مدقم  یلومش  قالطا  تسا و  یلدب  هدام  قالطا  تسا و 

هک دوش  یمن  بجوم  یلومش  قالطا  تهج  یلو  تسا  یلدب  هک  هدام  فالخب  تسا  یلومش  هچرگا  تئیه  قالطا  دافم  هکنیا  باوج 
تمکح تامدقم  قالطاب و  اهنآ  أشنم  دنا و  هدش  ادیپ  قالطا  هطـساو  هب  یلدب  یلومـش و  نیا  يود  ره  هکنوچ  یلدب  رب  مینک  مدـقم 

یم ءاضتقا  تاقوا  ضعب  تمکح  تامدـقم  هکنیا  رما  هیاغ  دوش و  یمن  ندوب  مدـقم  بجوم  یلومـش  تهج  نیارباـنب  سپ  دـشاب  یم 
عیبلا هّللا  لحا  لثم  ار  یلومش  ماع  دنک 
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ضعب ءافتنا  همکحلا و  تامدـقم  نایرج  مدـع  بجوی  يذـلا  لمعلا  نا  الا  لصالا  فـالخ  ناـک  نا  دـییقتلا و  نـالف  یناـثلا  یف  اـما  و 
دییقتلا لثم  هقیقحلا  یف  هب  لمعلا  نالطب  نوکی  یک  قالطا  كانه  نوکی  ـال  هعم  ذا  الـصا  لـصالا  فـالخ  یلع  نوکی  ـال  اهتامدـقم 

لصالا فالخ  یلع  نوکی  يذلا 

******

: حرش * 

ار نییعت  تمکح  تامدـقم  دـنک  یم  اضتقا  تاقوا  ضعب  هکنیا  امک  هبقر  قتعا  لـثم  ار  یلدـب  ماـع  دـنک  یم  ءاـضتقا  تاـقوا  ضعب  و 
تـسنآ تهجب  یلدب  قالطا  رب  تسا  مدقم  یلومـش  قالطا  هکنیا  تشذگ و  رما  هغیـص  قالطا  رد  هکنآ  امک  دنک  یم  نیعم  انایحا و 

نیمه زا  دوش و  یم  ندش  مدـقم  ببـس  ندوب  یعـضو  تهج  تمکح و  تامدـقمب  یلدـب  تسا و  عضوب  یلومـش  ندرک  تلالد  هک 
زاب تسا  عضوب  یلدب  قالطا  تسا و  تمکح  تامدقم  هب  یلومش  قالطا  میئوگب  میئامن و  سکعرب  ار  هیضق  ام  رگا  هک  تسا  تهج 

.دشاب یم  ندش  مدقم  ببس  ندوب  یعضو  عضوب و  وا  أشنم  نوچ  مینک  یم  مدقم  ار  یلدب  قالطا 

بجوم هدام  دـییقت  یلو  تسا  هدام  رد  قالطا  نالطب  بجوم  تئیه  دـییقت  هک  دوب  نآ  خیـش  مود  لاکـشا  خـلا  یناـثلا  یف  اـما  :و  هلوق
نوچ مینادرگرب  هدام  هب  دـیاب  هدام  هب  ای  مینادرگرب  تئیه  هب  ار  دـیق  هک  مینکب  کش  یئاج  رد  اـم  رگا  اذـل  دوش و  یمن  تئیه  دـییقت 

.دوش یم  عقاو  وا  رد  دییقت  کی 

هک مینک  یم  يراک  ام  هکنیا  الا  تسا  لصا  فالخ  هچرگا  هدام  ندومن  دیقم  دیامرف  یم  دهد و  یم  ار  لاکشا  نیا  باوج  فنصم  و 
تـسین لصا  فالخ  نیا  ار و  نآ  مینکب  دیقم  میهاوخب  هک  دوشن  ادیپ  لوا  زا  روهظ  قالطا و  دنکن و  ادـیپ  نایرج  تمکح  تامدـقم 

عقاو لصا  فالخ  روهظ  قالطا و  نآ  دوشب  دـیقم  هکنآ  ات  تسین  يروهظ  یقالطا و  رگید  تمکح  تامدـقم  ناـیرج  مدـع  اـب  نوچ 
.دوشب
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ءاـفتنا عم  همکحلا و  تامدـقم  هکربب  قلطملل  دـقعنملا  روهظلا  فـالخ  هنوک  ـالا  لـصالا  فـالخ  دـییقتلا  نوکل  ینعم  ـال  هلمجلاـب  و 
اکراشم قلطملا  قالطاب  لمعلا  نالطب  رثالا و  یف  دییقتلا  عم  كراشملا  لمعلا  كاذ  ناک  روهظ  كانه  هل  دـقعنی  داکی  تامدـقملا ال 

اضیا لصالا  فالخ  یف  هعم 

هب و لمعلل  لطبملا  لمعلاب  يرخا  دـییقتلا و  لجال  هرات  هب  لمعلا  نع  دـیلا  عفر  تباث و  ماعلا  مومعک  قلطملا  قالطا  نا  مهوت  هناـک  و 
تامدقملا كانه  ترج  امیف  الا  قالطا  نوکی  هنال ال  دساف  وه 

******

: حرش * 

.خلا ینعم  هلمجلاب ال  :و  هلوق

دـشاب هتـشاد  ینعم  رد  روهظ  یظفل  کی  هکنآ  رگم  تسین  نآ  يارب  یئانعم  تسا  لصا  فالخ  مییوگ  یم  هک  يدییقت  هکنآ  لصاح 
ظفل روـهظ  ینعی  تسا  روـط  نیمه  هیف  نحن  اـم  رد  هکنآ  اـمک  تمکح  تامدـقم  هطـساو  هب  اـی  دـشاب  یم  عـضوب  اـی  روـهظ  نآ  هک 
هتشاد تکراشم  لمع  نیا  هکنآ  ات  تسین  يروهظ  اهنآ  نایرج  مدع  تمکح و  تامدقم  ءافتنا  اب  دوش و  یم  ادیپ  تمکح  تامدقمب 

دراد تکراشم  دـییقت  اب  هجیتن  رد  نوچ  ینعم  نیا  دوشب و  قالطا  رد  دـییقت  بجوم  ام  لمع  نیا  اـتجیتن  ینعی  رثا  رد  دـییقت  اـب  دـشاب 
.دشاب لصا  فالخ 

جاتحم اهنآ  قالطا  ینعی  تسا  تباث  ماع  مومع  لثم  قلطم  قالطا  هک  تسا  هدرک  ناـمگ  خیـش  موحرم  هکنآ  لـثم  خـلا  هناـک  :و  هلوق
مالک و رد  دیایب  يدیق  هک  تسا  دییقت  هطساو  هب  دراوم  یـضعب  قالطا  نیاب  لمع  زا  دی  عفر  تمکح و  تامدقمب  ول  تسین و  ءیـشب 
هک دوشب  ببـس  لمع  نآ  ینعی  دشاب  قلطم  لطبم  لمع  نآ  هک  تسا  یلمعب  رگید  دراوم  یـضعب  دیامنب و  شدـیقم  لثم  ار  قلطم  نآ 

یئاج رد  هیف  نحن  ام  رد  قالطا  هکنوچ  تسا  هدرک  مهوت  ناشیا  هک  تسا  دـساف  ینعم  نیا  دـشاب و  هتـشادن  یقالطا  الـصا  قلطم  نآ 
هک تسا 
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دق قالطا و  قلطملل  دـقعنا  ثیح  لاجم  مهوتلا  اذـهل  ناک  هئیهلا  وا  هداملا  یلا  عوجرلا  نیب  رمالا  راد  لصفنمب و  دـییقتلا  ناک  اذا  معن 
لمأتف همکحلا  هنیرقب  ول  روهظ و  هل  رقتسا 

******
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هب ار  دیق  هک  میداد  ماجنا  ار  یلمع  ام  رگا  دشاب و  هدام  دییقتب  تبـسن  هچ  تئیه و  دـییقتب  تبـسن  هچ  دوشب  يراج  تمکح  تامدـقم 
تسین نآ  رد  یلاکـشا  تسین و  لصا  فالخ  لمع  نیا  هتبلا  تشذگ  البق  هکنآ  امک  دوش  یم  دیقم  ارهق  مه  هدام  انمـض  میدز  تئیه 

.تمکح تامدقم  نایرج  زا  لبق  دوش  یمن  ادیپ  يروهظ  نوچ 

تسا لصفنم  ای  تسا  لصتم  دیق  ای  تئیه  ای  هدام  هب  دیق  عوجر 

نیا هک  دشاب  رئاد  رما  لصتم و  دیق  هن  دـشاب  لصفنم  دـیق  میروآ  یم  قلطم  يارب  هک  ار  يدـیق  رگا  هلب  خـلا  دـییقتلا  ناک  اذا  معن  : هلوق
ظفل نآ  يارب  يروهظ  تسه و  یقـالطا  قلطم  يارب  هکنوچ  تسا  تسرد  خیـش  بلاـطم  هتبلا  تئیه  هب  اـی  هداـم  هب  دـنک  عوجر  دـیق 

.یفخی امک ال  دشاب  تمکح  تامدقمب  روهظ  نآ  ول  تسا و  رقتسم 

هکنآ امک  تسا  تئیه  دیق  بوجو و  دیق  تعاطتـسا  ریظن  میدز  تئیه  هب  ام  رگا  ار  دیق  نآ  دیآ  یم  مالک  رد  هک  يدیق  دنامن  یفخم 
یقرف دیآ و  یم  بوجو  دش  ادیپ  دوخ  يدوخب  دـیق  نآ  تقوره  تسین و  بجاو  دـیق  نآ  لیـصحت  هک  تسنآ  نآ  يانعم  تشذـگ و 
طرش هک  سمش  لاوز  ریظن  دشاب  يرایتخا  ریغ  ای  تشذگ  هک  تعاطتسا  ریظن  دشاب  يرایتخا  دیق  تئیه  دیق  هک  تسین  تهج  نیا  رد 

.تسا رهظ  زامن  بوجو 

دیاب دیق  نآ  اب  هدام  نآ  تسا و  مزال  نآ  لیصحت  هک  تسنآ  نآ  يانعم  هک  دیق  نآب  دشاب  دیقم  هدام  دشاب و  هدام  يارب  دیق  رگا  اما  و 
دـشاب ناسنا  يرایتخا  هک  تسین  نآ  نیب  رد  قرف  ددرگ  یمرب  هدام  هب  هک  يدیق  نآ  زامن و  يارب  تراهط  ریظن  دنک  ادـیپ  دوجو  مهاب 
فلکم يرایتخا  هک  هلبق  دوجو  ریظن  دـشابن  فلکم  رایتخا  تحت  دـیق  نآ  ای  تشذـگ  هک  تراهط  ریظن  نآ  لیـصحت  دـشاب  نکمم  و 

هلبق فرطب  ار  هالص  فلکم  يارب  تسا  نکمم  هلبق و  فرطب  تسا  دیقم  هالص  ندروآ  لاح  نیا  اب  یلو  تسین 
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موـمع و ینعم  ود  نیا  نیب  تبـسن  میدوـمن  ناـیب  هداـم  هب  ددرگ  یمرب  اـی  تئیه  هب  ددرگ  یمرب  دـیق  يارب  هک  یئاـنعم  نـیا  درواـیب و 
دـش عیطتـسم  فلکم  هکنآ  زا  دـعب  تعاطتـسا  ریظن  دـشابن  بجاو  دـیق  دـشاب و  تئیه  دـیق  قارتفا  هداـم  هک  تسا  هجو  نم  صوصخ 
جح كرت  نایـصع و  زا  دعب  هکلب  دـشاب  عیطتـسم  مه  تقو  نآ  هک  تسین  مزال  جـح  لامعا  ماقم  رد  یلو  دـیآ  یم  مه  جـح  بوجو 
دیق اجنیا  رد  هک  تسا  هدرک  تیصعم  ول  تسا و  حیحص  دروآ  اجب  ار  جح  هتفر  وا  تعاطتـسا  هک  یلاحرد  اعکـستم  دعب  لاس  نیدنچ 

بجاو هدام و  دـیق  دراوم  نیا  رد  ندـب  ای  سابل  تراهط  هالـص  رد  ریظن  تئیه  نودـب  هدام  دـیق  فرط  زا  هداـم و  نودـب  تسه  تئیه 
تسا و رهظ  زامن  بوجو  يارب  دیق  هک  تسا  رهظ  لاوز  ریظن  تئیه  هدام و  دـیق  عامتجا  لحم  تئیه و  دـیق  نودـب  دـشاب  یم  دوجوم 

تسا تئیه  دیق  هک  حبـص  برغم و  نینچمه  تقو و  نودب  هن  دروایب  اجب  تقو  رد  ار  زامن  دیاب  هک  تسا  هدام  بجاو و  دیق  نینچمه 
.ود ره  هدام  دیق  مه  و 

نیا رد  دنشاب  یم  يرگید  دض  دنراد و  نیابت  رگیدکی  اب  ینعم  ود  ره  هتبلا  میدومن  نایب  ام  هدام  تئیه و  دیق  يارب  هک  ینعم  نیاربانب 
يارب هن  يروهظ  هتبلا  هدام  ای  تئیه  هب  ددرگ  یمرب  ایآ  دیق  نیا  هک  میدرک  کش  ام  دشاب و  مالکب  لصتم  دش و  ادیپ  يدـیق  رگا  لاح 

نیا زا  دوش و  یمن  ادیپ  فرط  مادک  چیه  يارب  يروهظ  ددرگرب و  ود  ره  هب  دراد  تیحالـص  دیق  نیا  نوچ  هدام  يارب  هن  دراد  تئیه 
.دوش یم  لمجم  مالک  تهج 

دـیآ و یم  ود  ره  رد  تئیه  رد  هدام و  رد  اهنآ  نایرج  تمکح  تامدـقم  ول  دـشاب و  مالک  زا  جراخ  دـشاب و  لصفنم  دـیق  رگا  اما  و 
ام هک  تسنآ  ضرف  هدروخ و  اه  نیا  زا  یکی  هب  جراخ  رد  نوچ  دـیق  نکل  دـننک  یم  ادـیپ  یقـالطا  روهظ  تئیه  هداـم و  زا  مادـکره 

مادک چیه  دتفیب و  تیجح  زا  ود  ره  یقالطا  روهظ  هک  دوش  یم  ببس  اه  نیا  زا  یکی  هب  یلامجا  ملع  ارهق  هدروخ  مادکب  میناد  یمن 
امک ال تسا  هیافک  بحاص  موحرم  مالک  رد  یتالاکـشا  دـش  رهاـظ  هداـم  تئیه و  يارب  دـیق  ياـنعم  رد  اـم  ناـیب  زا  دـشابن و  تجح 

یفخی
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هب لصوتلا  وه  هیف  یعادـلا  ناک  ناف  عاد  الب  نوکی  داکی  هباجیا ال  ءیـش و  بلط  ناک  ثیح  يریغلا و  یـسفنلا و  یلا  همیـسقت  اهنم  و 
هـسفنب بجاولا  هیبوبحم  یعادـلا  ناک  ءاوس  یـسفن  وهف  ـالا  يریغ و  بجاولاـف  هیلع  هفقوتل  هیلا  هنودـب  لـصوتلا  داـکی  ـال  بجاو  یلا 

اذه تایلصوتلا  تادابعلا و  نم  تابجاولا  رثکاک  هیلع  هبترتم  هدئاف  نم  هل  امب  هتیبوبحم  وا  هّللاب  هفرعملاک 

اهنآ يانعم  يریغ و  یسفنب و  بجاو  میسقت 

******
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هک دوش  یم  بجوم  تاذـلاب  ام  یلا  یهتنی  ضرعلاب  ام  نوناـق  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم  خـلا  يریغلا  سفنلا و  یلا  همیـسقت  اـهنم  :و  هلوق
درخ یم  تشوگ  ءادـتبا  ناسنا  الثم  یقیقح  یلوم  تعاطا  اـی  دـشاب  سفن  بح  هک  تاـیاغلا  تیاـغ  هب  دوش  یم  یهتنم  ضارغا  ماـمت 
رگا نآ و  بح  سفن و  ءاقبب  دوش  یهتنم  ات  دشاب  یم  ندـب  ءاقب  ندروخ  زا  ضرغ  تسا و  نآ  ندروخ  نتخپ  زا  ضرغ  خـبط و  يارب 

بوجو هک  یلوم  تعاطا  ای  دش  سفن  بح  ای  تایاغلا  هیاغ  سپ  دـهاوخ  یم  یلوم  تعاطا  يارب  ار  سفن  ءاقب  دـشاب  ناملـسم  ناسنا 
.دراد يریغ  بوجو  یقاب  تسا و  سفن  اهنآ 

بلط هکنیا  لیلدـب  يریغ  یـسفن و  بجاوب  ار  بجاو  دـنا  هدومن  میـسقت  هک  تسنآ  بجاو  تامیـسقت  زا  سپ  هیعرـش  ماکحا  رد  اـما 
نوچ هیلدع  لوق  رب  انب  دشاب  یضرغ  کی  یعاد و  کی  تهجب  امتح  دیاب  هکلب  دوش  یمن  یعاد  نودب  یئیـش  ندرک  باجیا  ندرک و 

بجاوب ندومن  ادـیپ  لصوت  يارب  یئیـش  بوجو  رد  تحلـصم  نآ  رگا  دـشاب  یم  يا  هدـسفم  تحلـصم و  يور  هیعرـش  ماکحا  مامت 
داجیا میناوتب  ار  بجاو  نآ  ات  دوشب  داجیا  ءیـش  نیا  اـمتح  دـیاب  هکلب  مینک  داـجیا  یئاـهنت  هب  دوشن  ار  بجاو  نآ  هک  دـشاب  يرگید 
ماجنا تسین  نکمم  هکم  هب  ریـس  نودب  ار  جـح  لامعا  هک  جـح  لامعا  يارب  ریـس  ریظن  دـنیامن  یم  يریغ  بجاو  ار  بجاو  نیا  مینک 

نآ دـشاب  دوخ  تحلـصم  يارب  هکلب  دـشابن  لصوت  تهجب  ءیـش  داجیا  رگا  تسا و  يریغ  بجاو  هکم  هب  ریـس  تهج  نیا  زا  دـهدب 
تحلصم نآ  هک  تسنآ  تهجب  ای  تسا  مسق  ود  مه  سفن  بجاو  هتبلا  تسا  سفن  بجاو 
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ای ریغ  ابجاو  هقیقحلا  یف  بجاولا  ناک  هیلع  هبترتملا  هدـئافلا  نم  هل  امب  يا  کلذـک  هتیبوبحم  وه  ناـک  ول  یعادـلا  نا  یفخی  ـال  هنکل 
هدئافلا يذ  باجیا  یلا  یعد  امل  امزال  هدئافلا  هذه  دوجو  نکی  مل  ول  هناف 

نع تناک  ثیح  هنا  الا  اموزل  ابوبحم  اهدوجو  ناک  نا  معن و  تلق  ناف 

******
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.تسا بجاو  هسفنب  تیبوبحم  تسا و  تیبوبحم  وا  یعاد  هک  ادخ  تفرعم  لثم  تسا  بجاو  هسفنب 

هک نانچمه  لمتحم  ررض  عفد  ای  تسا  معنم  رکـش  يارب  ای  ادخ  تفرعم  هکلب  تسین  سفن  بجاو  اضیا  هّللا  تفرعم  هک  دنامن  یفخم 
ای تسا  یلقع  ای  عامجا  كردم  تسا و  یلامجا  هّللا  تفرعم  بوجو  هک  دـیامرف  یم  لقن  رـشع  يداح  باب  باتک  رد  همالع  موحرم 

یناسفن ملأ  هنال  بجاو  فوخلا  عفد  فالتخالا و  نم  ناسنالل  لصاحلا  فوخلل  هعفاد  اهنآ  لوا  تسا  هجو  ود  رب  مه  یلقع  اـما  یلقن 
ناشیا و تارابع  رخآ  ات  هفرعملاب  الا  متی  بجاو و ال  معنملا  رکـش  نا  یناثلا  هعفد  بجیف  هعفد  بوجوب  ءالقعلا  مکحی  هعفد و  نکمی 
هک زامن  لثم  تایلـصوت  تادابع و  زا  تابجاو  رثکا  لثم  تسا  بجاو  نآرب  بترتم  هک  تسا  يا  هدئاف  تهجب  تیبوبحم  نآ  هکنیا  ای 

.دراد تیبوبحم  تسا  نمؤم  جارعم  هّللا و  یلا  برق  تهجب 

وا رب  هک  يا  هدئاف  تهجب  تیبوبحم  رگا  یعاد  نآ  رگا  تادابع  لثم  رد  هک  دوش  یم  لاکـشا  اجنیا  رد  یلو  خـلا  یفخی  هنکل ال  : هلوق
هّللا و یلا  برق  لثم  دوبن  مزال  هدئاف  نیا  رگا  هکنوچ  تسا  يریغ  بجاو  نامه  تقیقح  رد  بجاو  نیا  زامن  لثم  دـشاب  تسا  بترتم 

دوبن بجاو  مه  زامن  داجیا  نمؤم  جارعم 

بوبحم تابجاو  رب  دوش  یم  بترتم  هک  يدئاوف  نآ  دوجو  هچرگا  هلب  هکنیا  باوج  خلا  تلق  ناف  : هلوق
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باجیالا اهب  قلعتی  داک  امل  فلکملا  هردق  تحت  هلخاد  تسیل  یتلا  لاعفالا  یلع  هبترتملا  صاوخلا 

عوقو حص  امل  الا  حضاو و  وه  ببـسملا و  یلع  هردق  ببـسلا  یلع  هردقلا  اهتحت و  اهبابـسا  لوخدل  هردقلا  تحت  هلخاد  یه  لب  تلق 
هیفیلکتلا ماکحالا  نم  مکحلا  دروم  تاببسملا  نم  کلذ  ریغ  یلا  قاتعلا  قالطلا و  جیوزتلا و  کیلمتلا و  ریهطتلا و  لثم 

******
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ریغ نینچمه  تسا و  هالـص  دـئاوف  زا  دوش و  یم  هالـص  رب  بترتـم  هک  نمؤم  جارعم  هّللا و  یلا  برق  ریظن  نآ  لیـصحت  تسا  مزـال  و 
سپ تسا  ناسنا  رودـقم  ریغ  نوچ  تسین  فلکم  رایتخا  تحت  دوش  یم  لاعفا  رب  بترتم  هک  يراثآ  نیا  دـئاوف و  نیا  هکنیا  الا  هالص 

دریگ یمن  اهنیاب  قلعت  بوجو 

نوچ تسا  فلکم  رایتخا  تحت  هطـساو  اب  یلو  تسین  فلکم  راـیتخا  تحت  هطـساو  ـالب  راـثآ  نیا  ول  هکنیا و  باوج  خـلا  تلق  : هلوق
قلعتم دیاب  دشاب  ناسنا  يرایتخا  ریغ  اه  نیا  رگا  تسا و  ببـسم  رب  تردق  ببـس  رب  تردـق  تسا و  فلکم  يرایتخا  اه  نیا  بابـسا 

دوشن عقاو  رما 

یلو هطـساو  الب  تسین  ناسنا  يرایتخا  دـشاب  ءوضو  لسغ و  هجیتن  هکنیا  رب  انب  روهط  هک  روهطب  الا  هالـص  ـال  میراد  تیاور  رد  ـالثم 
هک تاببـسم  زا  اه  نیا  هریغ  قتع و  قالط  جـیوزت و  کیلمت و  نینچمه  دـشاب و  لسغ  ءوضو و  هک  تسا  ناـسنا  رودـقم  نآ  بابـسا 

ار یتردق  دوش و  یم  ناسنا  يرایتخا  مه  تاببسم  تسا  فلکم  رایتخا  تحت  اه  نیا  بابسا  نوچ  دنا  هدش  عقاو  هیعرـش  ماکحا  دروم 
امک لاکشا  الب  تسا  یفاک  تسا  ناسنا  رودقم  رگا  هطساولا  عم  هچ  دشاب و  هطساو  الب  هچ  القع  تسا  ربتعم  هیعرـش  فیلاکت  رد  هک 

یفخی ال 
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لب و هلعاف  حدـمب  لقعلا  لقتـسی  نسح  ناونعب  انونعم  ناک  امل  رثالا  اذ  نا  الا  امزال  ناک  نا  هیلع و  بترتملا  رثالا  نا  لاقی  نا  یلوالاف 
اعقاو بولطم  رمال  همدقم  هنوک  هیفانی  کلذک و ال  وه  امب  باجیالل  اقلعتم  راص  هکرات  مذی 

یف نسح  ناونعب  انونعم  نوکی  نا  یفانی  اضیا ال  اذه  یـسفن و  بجاول  همدقم  هنوکل  هنا  یف  هبوجو  ضحمتل  يریغلا  بجاولا  فالخب 
ضارتعالا هیلع  هجوتی  الف  هریغ  لجال  هب  رما  ام  هسفنل و  هب  رما  امب  امهرـسف  نم  دارم  هلعل  يریغلا و  هباجیا  یف  هل  لخد  هنا ال  الا  هسفن 

تابولطم اهلج  ناف  رماوالا  یف  دجوی  ام  لق  یسفنلا  بولطملا  ناف  هیریغلا  تابجاولا  نم  نوکی  نا  مزلی  لکلا  ول ال  تابجاولا  لج  ناب 
لمأتف اهتقیقح  نع  هجراخ  یه  یتلا  تایاغلا  لجال 
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تسا و مزـال  رثا  نآ  هچرگا  بجاو  رب  دوش  یم  بترتـم  هک  يرثا  میئوگب  هک  تسنآ  رتـهب  یلوا و  سپ  خـلا  لاـقی  نا  یلوـالاف  : هلوـق
حدمب دنکب  مکح  لقع  هک  دـشاب  هتـشاد  ینـسح  ناونع  کی  هک  ینامز  بجاو  نآ  ینعی  رثالا  اذ  هکنیا  الا  نا  لیـصحت  تسا  بجاو 
باجیا يارب  قلعتم  ددرگ  یم  رثالا  اذ  نآ  عقوم  نیا  رد  ار  نسح  ناونع  نآ  كرات  لقع  دنک  یم  تمذم  هکلب  نسح  ناونع  نآ  لعاف 

همدقم تسا  بجاو  شدوخ  هک  یلاحرد  رثالا  اذ  نیا  هک  درادن  مه  هافانم  نسح و  ناونع  نآ  هطساو  هب  دوش  یم  یسفن  بجاو  ینعی 
رد یلو  تسا  یـسفن  بجاو  تسا  برقت  نآ  هک  دراد  هک  نسح  ناونع  تهجب  هک  رهظ  زاـمن  لـثم  يرگید  بوـلطم  رما  يارب  دـشاب 

رصع زامن  يارب  تسا  همدقم  تسا  بجاو  شدوخ  هک  لاح  نیمه 

هطساو هب  هکلب  تسین  لقتـسم  يریغ  بجاو  رد  بوجو  هکنوچ  تسین  روط  نیا  يریغ  بجاو  یلو  خلا  يریغلا  بجاولا  فالخب  : هلوق
هتـشاد هسفن  یف  نسح  ناونع  کی  هک  درادن  هافانم  مه  يریغ  بجاو  نیا  رد  تسا و  هدـش  بجاو  یـسفن  بجاو  يارب  ندوب  همدـقم 

نسح ناونع  نیا  هکنیا  الا  دشاب 
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لثم تسا  یـسفن  بجاو  يارب  همدـقم  هطـساو  هب  يریغ  بجاو  باجیا  اـنامه  تسین و  وا  يریغ  باـجیا  رد  لـیخد  يریغ  بجاو  رد 
.تسا زامن  يارب  همدقم  هک  تراهط 

بوخ هسفن  یف  تراهط  هک  تسنآ  نآ  هک  دراد  مه  هسفن  نم  ینـسح  ناونع  تراـهط  دوخ  هک  یلاـحرد  تسا  بجاو  تهج  نیا  زا 
بجاو يارب  میدومن  نایب  ام  هک  يریـسفت  نیا  َنیِرِّهَطَتُْملا و  ُّبُِحی  َنِیباّوَّتلا َو  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  دـیامرف  یم  یلاـعت  يادـخ  هکناـنچ  تسا 

هب رما  اـم  هک  تسا  نآ  يریغ  بجاو  هسفنل و  هب  رما  اـم  هک  تسنآ  یـسفن  بجاو  دـنا  هتفگ  هـک  یناـسک  دارم  دـیاش  يریغ  یـسفن و 
رثکا میئوگب  هک  دوش  یمن  دراو  یـضارتعا  رگید  لاح  نیا  رد  هک  تشذـگ  هک  دـشاب  اـم  بلطم  نیمه  اـهنآ  دارم  دـیاش  هریغ  لـجال 

مک دنتـسه و  ینـسح  ناونع  کی  تهجب  تابجاو  همه  هکنوچ  دنتـسه  هیریغ  تابجاو  زا  اه  نیا  تابجاو  همه  میئوگن  رگا  تاـبجاو 
زا دنتـسه  جراـخ  هک  تسا  يراـثآ  تاـیاغ و  تهجب  تاـبولطم  رثکا  هکلب  دـشاب  هتـشاد  یـسفن  بولطم  رما  کـی  هک  رماوا  رد  تسا 

لمأتف بجاو  نآ  تقیقح 

وا یتاذ  نسح  يارب  شبوجو  هک  تسا  يزیچ  نآ  یـسفن  بجاو  هک  دـش  نآ  هیافک  بحاص  تاشیامرف  لصاح  هکنیا  رب  یفخی  ـال  و 
ریظن تسا  شریغ  نسح  يارب  وا  بوجو  هک  دش  نآ  يریغ  بوجو  كالم  هن و  ای  يرگید  ءیش  يارب  دشاب  همدقم  هکنآ  ءاوس  دشاب 

.دنراد یناونع  ینسح و  هسفن  دح  یف  هک  تراهط  نامه  ریظن  دراد  ینسح  ناونع  هسفن  دح  یف  شدوخ  ول  ثالث و  تاراهط 

دوش یم  بترتم  اهنآ  رب  دئاوف  حلاصم و  نوچ  دـشاب  تیمدـقم  باب  نم  اهنآ  باجیا  رگا  هیـسفن  تابجاو  هکنیا  بلطم  نیا  زا  باوج 
یحلاصم و باب  نم  هن  ینعی  دشاب  یسفن  اهنآ  لمع  نسح  رگا  اما  دنوش و  یم  هیریغ  تابجاو  ارهق  اه  نیا  هکنوچ  تسا  یقاب  لاکشا 

هالـص ریظن  يریغ  نسح  یتاذ و  نسح  دوش  یم  ادیپ  وا  رد  كالم  ود  یبجاو  ره  ارهق  لاح  نیا  رد  تسا  بترتم  اهنآ  رب  هک  يدـئاوف 
نسح دراد  یسفن  رما  نوچ  هک  رهظ 
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.برغم زامن  نینچمه  دراد و  يریغ  نسح  تسا  رصع  زامن  يارب  همدقم  نوچ  زامن  نیمه  دراد و  یتاذ 

نیا رب  هوالع  دشن  اهنآ  نیب  قراف  تشادن و  يا  هدئاف  يریغ  یـسفن و  بجاو  يارب  هیافک  بحاص  میـسقت  نیا  هک  دش  نآ  هجیتن  سپ 
راهن رد  ندیماشآ  ندروخ و  كرت  الثم  میرادن  دشاب  هتشاد  یتاذ  نسح  هک  ءیش  هیعرش  ماکحا  تاعوضوم  مامت  رد  ام  الصا  هک  اه 

ناضمر هام  ریغ  اب  دراد  یقرف  هچ  دراد و  یتاذ  نسح  هچ  نیا  ناضمر  هام 

نـسح زا  بلطم  نیا  دراد و  یتحلـصم  برـش  لکا و  كرت  هک  مینک  یم  كرد  ام  رما  زا  دعب  هک  تسا  عراش  رما  دـنراد  هک  یقرف  و 
دوجـس لثم  رد  تسا  هدـش  هتفگ  هلب  دـشاب  یم  الوم  تعاطا  دراوم  زا  یکی  نوچ  دـنک  یم  ادـیپ  یلقع  نسح  دور و  یم  نوریب  یتاذ 

: تمسق هسب  ار  دئاوف  ضارغا و  دنا  هدومن  میسقت  مالعا  زا  یضعب  دراد و  یتاذ  نسح 

دوش یم  میسقت  تمسق  هسب  ءیش  ره  هدئاف  ضرغ و 

نز یئاهر  شطیارش  اب  قالط  هغیص  درجمب  هک  نز  قالطا  ریظن  دشابن  هدئاف  ضرغ و  جراخ و  لعف  نیب  هطـساو  هک  تسنآ  لوا  مسق 
تسا هدومرف  دراوم  نیا  رد  تاعاقیا  دوقع و  رد  نینچمه  دوش و  یم  لصاح  لتق  ببـس  درجمب  هک  دیز  لتق  لثم  ای  دوش  یم  لصاح 

تسا فلکم  يرایتخا  ضرغ  نوچ  دشاب  هدئاف  ضرغ و  دوخ  هب  فیلکت  هک  درادن  یعنام 

خبط لثم  تسا  يرایتخا  رما  هطـساو  نآ  هک  دـشاب  هطـساو  کی  ضرغ  یجراخ و  لـعف  نیب  هک  تسنآ  دـئاوف  ضارغا و  زا  مود  مسق 
رد اه  نیا  لاثما  حطسلا و  یلع  دوعـص  نینچمه  تسا و  ناسنا  يرایتخا  تامدقم  نآ  هک  تسا  یتامدقم  هب  جاتحم  وا  نتخپ  هک  محل 

نکمم دـشاب و  یم  ناسنا  رودـقم  هطـساولا  عم  اه  نیا  نوچ  دـشاب  ضارغا  نیمهب  قلعتم  فیلکت  هک  درادـن  یعنام  مه  مود  مسق  نیا 
.دشاب هطساولا  عم  ول  میروایب و  جراخ  رد  ار  اهنآ  تسا 

یجراخ لعف  یلو  دوش  یم  ادیپ  ناسنا  یجراخ  لعف  زا  هک  تسا  ضرغ  نآ  موس  مسق 
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******

: حرش * 

تعارز لثم  اه  نیا  لاثما  تعارز و  هرمش و  لوصح  لثم  دنـشاب  ءیـش  يارب  دعم  ریظن  هکلب  دوش  یمن  ضرغ  نآ  يارب  زا  همات  تلع 
كاخ ریز  ار  مخـش  رذب و  دنک  داجیا  دناوت  یم  فلکم  ناسنا و  تردـقب  هک  يا  هزادـنا  نآ  ندرک  لیـصحت  وج  مدـنگ و  ندومن و 

فلکم دـیب  اهنآ  هک  يرگید  لـلعب  تسا  جاـتحم  ندروآ  تسدـب  مدـنگ  ندـش و  عرز  یلو  نآ  لاـثما  نداد و  بآ  نینچمه  دـنک و 
.خلا دنراک  رد  کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و  : دیوگ یم  يدعس  اذل  تسین و 

ضرغ يارب  همات  تلع  فلکم  لعف  تهج  نیا  زا  تسین  فلکم  يرایتخا  دوش  یم  لـصاح  نآ  زا  هک  یـضرغ  نوچ  موس  مسق  نیا  و 
اهنآ هب  رما  دشاب و  یم  هیعرـش  ماکحا  رد  هک  یحلاصم  ضارغا و  تشذگ و  هکنآ  امک  ضرغ  يارب  تسا  دـعم  ریظن  هکلب  دوش  یمن 

دشاب زیاج  وا  هب  رما  هکنآ  ات  تسین  فلکم  يرایتخا  تحت  ضرغ  نآ  هک  دشاب  یم  میدز  لثم  هک  يرذب  نیمه  ریظن  تسا  هدش 

مسق ود  لعف  نآ  زا  ضرغ  دوش  یم  داجیا  ناسنا  زا  هک  یلعف  هکنآ  الا  تسا  حیحـص  دنا  هدومرف  هک  ینایب  نیا  هچرگا  نیا  زا  باوج 
زا تسا  تراـبع  نآ  هک  بیرق  ضرغ  دـشاب و  یم  میدوـمن  ناـیب  عرز  لـثم  رد  هکنآ  اـمک  ضرغ  تیاـهن  نآ  یـصقا و  ضرغ  تسا 

دوش یم  همات  تلع  ناسنا  لعف  لاکـشا  الب  تسا و  ناسنا  رایتخا  هب  هک  اه  نیا  لاثما  نداد و  بآ  ندومن و  كاخ  ریز  رذب  تعارز و 
تسا ناسنا  رودقم  ضرغ و  نیا  يارب 

یم ادیپ  فلکم  لعف  زا  هک  يا  هدیاف  ضارغا و  هب  قلعتم  هیعرش  فیلاکت  هک  تسنآ  يریغ  یـسفن و  بجاو  لاکـشا  زا  باوج  قح  و 
اهنآ هب  قلعتم  تسین  نکمم  هیعرش  ماکحا  یلو  تسا  ناسنا  رودقم  دئاوف  حلاصم و  نیا  ول  هکنوچ و  فیلکت  نیا  تسین  نکمم  دوش 

يزیچ دنرادن و  اهنآ  هب  ملع  دنیامن و  یمن  ار  اهنآ  كرد  ءالقع  فرع و  رثکا  هک  دنتـسه  یئاهزیچ  دـئاوف  ضارغا و  نیا  نوچ  دوشب 
اهنآ هب  ملع  فرع  دنک و  یمن  كرد  ءالقع  هک 
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هعوضوم تناک  نا  هئیهلا و  نا  قیقحتلاف  يریغ  وا  یـسفن  هنا  بجاو  یف  کش  اذا  اما  نیمـسقلا و  دحاب  ملع  اذا  امیف  لاکـشا  ّهنإ ال  مث 
میکحلا ملکتملا  یلع  هیلع  هیبنتلا  بجول  هریغل  اطرش  ناک  ول  هناف  ایسفن  هنوک  یضتقی  اهقالطا  نا  الا  اهمعی  امل 

******

: حرش * 

هّللا ناوضر  یلح  همالع  موحرمب  تسا  هدش  هداد  تبسن  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دوشب  عقاو  فیلکت  دروم  تسا  نکمم  هنوگچ  درادن 
تافرعم عرشلا  للع  تسا  هدومرف  هک  هیلع  یلاعت 

ءاشحف و دـنیوگب  وا  هب  هک  دـناد  یمن  وکین  فرع  الثم  تسا  ناسنا  دوجو  زا  ضرغ  زا  ریغ  دـشاب  قطان  ناویح  هک  ناسنا  فرعم  الثم 
لص یلوم  دیوگب  رگا  تسا  وکین  یلو  هدب  ماجنا  تسا  بوخ  تلاحب  هک  هچنآ  دیوگب  بیبط  نینچمه  نک و  كرت  رواین و  ار  رکنم 

یفخی امک ال  روخب  ار  اود  نالف  بیبط  دیوگب  و 

ضارغا تایاغ و  نیا  هلب  تشذگ  نآ  رد  لاکشا  داد  رارق  رکنم  ءاشحف و  ار  عماج  نآ  فنـصم  هک  یحیحـص  عماج  رد  لوا  دلج  رد 
شبوجو هک  دـنا  هتفگ  روهـشم  هک  تسا  یئانعم  نامه  یـسفن  بجاو  هک  تسنآ  قح  سپ  تسا  هدـش  لاعفا  نیا  باـجیا  يارب  تلع 

یفخی امک ال  دشاب  ریغب  لصوت  يارب  شبوجو  هک  تسا  يزیچ  نآ  يریغ  بجاو  يرگید و  بجاوب  لصوت  يارب  هن  دشاب  هسفنل 

نآ رد  لصا  يریغ و  یسفن و  بجاو  رد  کش 

جراخ رد  رگا  میدومن  نایب  ام  ار  يریغ  بوجو  یـسفن و  بوجو  يانعم  هکنیا  زا  دـعب  دـنامن  یفخم  خـلا  امیف  لاکـشا  ّهنإ ال  مث  : هلوق
میدرک کش  رگا  اما  مینک و  یم  لمع  هتبلا  يریغ  ای  تسا  یـسفن  بوجو  ای  هک  میدرک  نیقی  میدومن و  ادـیپ  اه  نیا  زا  یکی  هب  ملع 

هیلمع لوصا  هیظفل و  لوصا  مییامن  یم  لوصا  هب  عوجر  هتبلا  يریغ  ای  تسا  یسفن  بجاو  بجاو  نیا  هک  یبجاو  رد 

عضو شعضو  هچرگا  بوجو  تئیه و  هک  تسنآ  قیقحتب  سپ  هیظفل  لوصا  اما  و 
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دییقتلا اهیف  لقعی  یتلا ال  دارفالا  اهدافم  نوک  دعب  روکذملا  کشلا  عفدل  هئیهلا  قالطا  یلا  دانتسالل  هجو  هنا ال  نم  لیق  ام  اما  و 

عقاولا نم  لحارمب  هنکل  قالطالاب  لوقلا  حص  بلطلا  موهفم  وه  رمالا  دافم  ناک  ول  معن 

******

: حرش * 

یـسفن بوجو  بوجو  هک  دـنک  یم  ءاضتقا  تئیه  قالطا  هکنآ  الا  دوش  یم  يریغ  بوجو  یـسفن و  بوجو  لـماش  ینعی  تسا  ماـع 
رب تسا  بجاو  هنیآره  دـشاب  يریغ  بوجو  دـشابن و  یـسفن  بوجو  بوجو  نیا  رگا  هکنآ  تهجب  تشذـگ  ـالبق  هکنآ  اـمک  دـشاب 

تـسا هدومرفن  نایب  نوچ  تسا و  ریغب  لـصوت  يارب  ءیـش  نیا  بوجو  هک  دـنک  ناـیب  دـنکب و  بلطم  نآرب  یهیبنت  هک  مکح  ملکتم 
تسا هدرواین  مالک  رد  ار  دیق  نوچ  تسا  یسفن  بوجو  هک  دناسر  یم  میکح  ملکتم  مالک  قالطا 

مالک درادن و  زامن  دـیق  نوچ  هتبلا  زامن  يارب  ای  تسا  سفن  بوجو  لسغ  بوجو  نیا  میناد  یمن  هبانجلل و  لستغا  هدومرف  الوم  الثم 
تبانج يارب  تسا  یسفن  بوجو  هک  میمهف  یم  تسا  قلطم 

يارب تسین  یهجو  هک  تسا  هدومن  نایب  اجنیا و  رد  تسا  هدومن  لاکشا  خیش  موحرم  تاریرقت  بحاص  خلا  هنا  نم  لیق  ام  اما  :و  هلوق
تهج هب  تسا  یسفن  بوجو  بوجو  هک  دناسر  یم  دنک و  یم  روکذم  کش  عفد  تئیه  قالطا  میئوگب  هک  تئیه  قالطا  هدافتسا و 

موحرم زا  نآ  ریظن  هکنآ  امک  دییقت  قالطا و  اهنآ  رد  تسین  نکمم  هک  يدارفا  نآ  دـشاب  یم  دارفا  تئیه  يانعم  تئیه و  دافم  هکنآ 
.تشذگ ارارک  تاریرقت  رد  خیش 

کـسمت تسا  حیحـص  عقوم  نیا  رد  هتبلا  دـشاب  بلط  موهفم  تئیه  موهفم  رما و  ياـنعم  رگا  هلب  خـلا  رمـالا  داـفم  ناـک  ول  معن  : هلوـق
تسا عقاو  زا  رود  بلطم  نیا  نکل  دشاب  یم  یلک  بلط  موهفم  نوچ  قالطاب 
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بلطلا موهفم  هطـساوب  هیبولطملاب  بولطملا  فاصتا  لقعی  رمالا و ال  نم  دافتـسملا  بلطلاب  هیبولطملاب  لعفلا  فاصتا  یف  کش  ـال  ذا 
بیر هیرتعی  حضاو ال  کلذ  اهموهفم و  هطساوب  اهتقیقح ال  هدارالا و  عقاو  قلعت  هطساوب  ادارم  ریصی  لعفلا  ناف 

فورحلا عضو  یف  هقیقحت  تفرع  امک  بلطلا  موهفم  وه  لب  دارفالا  سیل  هیلا  هراشالا  ترم  امک  هئیهلا  دافم  نا  هیفف 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  ار  اهنآ  ینک  دیقم  تسین  نکمم  هک  تسا  یئزج  موهفم  بلط  موهفم  نوچ  تسا  عقاو  فالخ  و 

تفـص تسا  هدرک  ادـیپ  دوجو  جراخ  رد  یجراخ  لعف  هک  تسین  نیا  رد  یکـش  اضیا  خـلا و  لعفلا  فاصتالا  یف  کـش  ـال  ذا  : هلوق
نیا هک  تسین  لوقعم  یجراخ  لعف  نیا  رما و  زا  تسا  هدـش  هدافتـسا  هک  یبلط  هب  تسا  بولطم  لعف  نیا  میئوگب  میرواـیب و  وا  يارب 

هدارا قلعت  هطساو  هب  تسا  ناسنا  دارم  یجراخ  لعف  هکنآ  تهجب  بلط  موهفم  هطساو  هب  دشاب  يرگید  تیبولطم  هب  فاصتا  بولطم 
نآ رد  یبیر  کش و  تسا و  حضاو  میدومن  نایب  هک  ار  یبلطم  نیا  دنـشاب و  نآب  هدارا  موهفم  هطـساو  هب  هن  نآب  هدارا  تقیقح  نآب و 

.یفخی امک ال  تسین 

دارفا تئیه  يانعم  نآ  يوسب  هراـشا  تشذـگ  هکنآ  اـمک  نآ  ياـنعم  تئیه و  داـفم  هک  تسنآ  باوج  خـلا  هئیهلا  داـفم  نا  هیفف  : هلوق
دلج رد  البق  فورح و  عضو  رد  ار  ینعم  نیا  قیقحت  یتخانـش  هکنآ  امک  تسا  بلط  نآ  موهفم  تئیه و  يانعم  هکلب  تسین  هیجراخ 

ظافلا نیا  ات  ود  ره  هک  يردصم  يادتبا  رج و  فرح  نم  ریظن  دنـشاب  یم  یکی  دحتم و  مسا  يانعم  فرح و  يانعم  هک  تشذگ  لوا 
.تسا مولعم  هک  مسا  يانعم  ندوب  یلک  اما  تسا  یلک  يانعم  يادتبا  نآ  دنراد  ینعم  کی 
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هیجراخلا تافصلا  نم  هنا  هرورـض  اهب  هئاشنا  حص  امل  الا  ابلط و  عئاشلا  لمحلاب  نوکی  يذلا  یقیقحلا و  بلطلا  درف  نوکی  داکی  و ال 
.هصاخلا بابسالا  نم  هئشانلا 

******

: حرش * 

دشاب هرصب  یقرش  فرط  زا  تسا  نکمم  تسا  هب  رومأم  هک  يریس  هرـصبلا  نم  رـس  دنک  رما  الوم  رگا  فرح  يانعم  ندوب  یلک  اما  و 
نیمه فرح  یلک  يانعم  هب و  رومأم  هب  تسا  هدرک  لمع  درک  ریـس  دراوم  نیا  زا  مادـکره  زا  بونج و  ای  یلامـش  ای  هرـصب  یبرغ  اـی 
دومن هراشا  هکنآ  اـمک  تسا  یلک  تسا و  یفرح  ياـنعم  مهنآ  لاـعفا  تئیه  ياـنعم  دـش  یلک  فورح  ياـنعم  هکنیا  زا  دـعب  تسا و 

نوچ یلاوحا  قالطاب  کسمت  تسا  نکمم  زاب  دـشاب  یقیقح  یئزج  فورح  يانعم  ضرفرب  ینعم و  نیاـب  فورح  عضو  رد  فنـصم 
مییامن یم  یسفن  بجاو  تابثا  قالطاب  تسا و  دیقب  جاتحم  يریغ  بوجو 

یجراخ ءیش  هن  تسا  يرابتعا  رما  ءاشنا  قلعتم 

یمن یقیقح  بلط  درف  دـشاب و  یم  یلک  بلط  موهفم  تئیه  يانعم  هک  رگید  لیلد  خـلا  یقیقحلا  بلطلا  درفلا  نوکی  داکی  :و ال  هلوق
ینعم نیا  رگا  ار  دـنمان  یم  یقیقح  بلط  عیاـش  لـمحب  هک  يدرف  نآ  هدوـب و  یقیقح  بلط  درف  تئیه  ياـنعم  رگا  هک  تسنآ  دـشاب 

دیاب اهنآ  داجیا  تسا و  ءاشنا  قلعتم  هک  تشذـگ  ام  زا  ارارک  هکنآ  تهجب  تئیه  نآب  ار  بلط  يانعم  ءاشنا  دوبن  نکمم  هنیآره  هدوب 
رگا ظفلب و  مینک  ءاشنا  ار  اـهنآ  تسا  نکمم  هیراـبتعا  روما  نیا  تاـعاقیا و  دوقع و  تیجوز و  تیکلم و  لـثم  دنـشاب  هیراـبتعا  روما 

.دشاب یجراخ  درف  بلط  يانعم 

بابـسا هب  هک  هیجراخ  تافـص  نآ  دنـشاب  یم  هیجراخ  تافـص  زا  نوچ  ظفلب  ار  نآ  ءاشنا  تسین  نکمم  میدومن  ناـیب  هک  ناـنچمه 
دنوش یمن  دوجوم  ظفلب  اه  نیا  لاثما  بآ و  ای  نان  ظفل  درجمب  الثم  دننک  یمن  ادیپ  دوجو  ظفل  درجمب  دنوش و  یم  دوجوم  هیجراخ 

اب ظفل  درجمب  مارح  ای  بوجو  اـی  تیکلم  تیجوز و  ياـنعم  اـما  تسا و  هیجراـخ  بابـسا  اـهنآ  بابـسا  هکلب  جراـخ  رد  ناـن  بآ و 
دنتسه هیرابتعا  روما  زا  اه  نیا  نوچ  دنوش  یم  دوجوم  اهنآ  طئارش 
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عاقیا یلا  هیعادـلا  هیقیقحلا  هدارالا  هیعقاولا و  هیبولطملاب  لعفلا  فاصتا  انایحا و  هریغ  نوکی  امک  هئاشنال  ببـسلا  وه  نوکی  امبر  معن 
دوجولا اـضیا و  یئاـشنالا  بلطلاـب  هفاـصتا  یفاـنی  ـال  یعقاولا  هدارم  یلا  اـکیرحت  یقیقحلا و  هبوـلطم  وـحن  اـثعب  هتدارا  ءاـشنا  هبلط و 

رخآ ببسب  هئاشنا  ناک  لب  نکی  مل  وا  یقیقح  بلط  كانه  ناک  هظفلب  هموهفم  لوصح  دصق  الإ  سیل  ءیش  لکل  یئاشنالا 

هیلع قدـصی  ایقیقح  ابلط  نوکی  دافم  نا  هنم  مهوتف  قلطملا  بلطلاب  هغیـصلا  دافم  نع  ریبعتلا  فراعت  هابتـشالا  طـلخلا و  أـشنم  لـعل  و 
عئاشلا لمحلاب  بلطلا 

******

: حرش * 

دـنوش و یم  دوجوم  هیجراخ  بابـسا  هب  هیجراخ  روما  اما  دـننک و  یم  ادـیپ  دوجو  هیراـبتعا  بابـساب  هیراـبتعا  روما  هکنآ  لـصاح  و 
یفخی امک ال  تسین  نکمم  اهنآ  دوجو  ظفل  درجمب 

ریغ تاقوا  یضعب  هکنیا  امک  دنک  ءاشنا  ار  بلط  ملکتم  هک  دوش  یم  ببس  یقیقح  بلط  تاقوا  یـضعب  هلب  خلا  نوکی  امبر  معن  : هلوق
هیعقاو تیبولطم  هب  لعف  فاصتا  دوشب و  ءاشنا  ببـس  اهنآ  زا  یکی  تسا  نکمم  تشذـگ  هک  یعاد  ینعم  هدزناپ  نآ  زا  یقیقح  بلط 

نیا دنک  داجیا  ار  یجراخ  ءیش  نآ  هک  شدبع  هب  دنک  رما  ملکتم  هک  دش  ببس  دش و  ءاشنا  ببس  شدوخ  هک  یجراخ  یئیـش  ینعی 
نیا هدش  داجیا  جراخ  رد  نآلا  هک  باتک  نیا  دـیوگب  هکنیا  لثم  اضیا  دـشاب  یئاشنا  بلطب  فصتم  هک  درادـن  تافانم  یجراخ  ءیش 

اوس تسا  ظفل  يانعم  ندش  ادیپ  دـصق  هکنیا  الا  تسین  یئیـش  ره  يارب  یئاشنا  دوجو  ار و  وا  مدرک  بلط  نم  البق  هک  دراد  ار  تفص 
لثم دشاب  يرگید  ءیش  تسا  نکمم  تسین  یجراخ  دوجو  وا  ءاشنا  هکلب  هن  ای  ملکتم  دشاب  هتـساوخ  ار  یجراخ  يانعم  دوجو  هکنآ 

.هریغ هیناحتما و  رماوا 

هغیص دافم  دننک  یم  ریبعت  تسا  فراعتم  هک  دشاب  نیا  هابتشا  طلخ و  أشنم  دیاش  خلا  طلخلا  أشنم  لعل  :و  هلوق
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الباق هئیهلا  دافم  نوکی  نا ال  یـضتقی  دییقتلل ال  الباق  نکی  مل  اذا  یقیقحلا  بلطلاف  قادـصملاب  موهفملا  هابتـشا  لیبق  نم  هنا  يرمعل  و 
امک ال اهب  أشنی  داکی  یقیقحلا ال  بلطلا  نا  هصوصخ و  هدارا  حوضول  یئاشنالاب  هدییقت  مدع  اضیا و  بلطلاب  هتیمـست  فراعت  نا  هل و 

یفخی

دجی ام  هدارالا  بلطلا و  داحتا  هلئـسم  یف  مدقت  دق  مالکلا و  ضعب  انهاه  رم  امک  طرـشلاب  هغیـصلا  دافم  دییقت  هحـص  کلذب  حدقناف 
ماقملا یف 

******

: حرش * 

یقیقح بلط  رب  تلالد  ایآ  هک  دندرواین  وا  رد  يدیق  دراد و  بلط  رب  تلالد  هغیـص  دنتفگ  رگا  ینعی  قلطم  بلطب  ار  هغیـص  يانعم  و 
بلط وا  رب  تسا  قداـص  هک  تسا  یقیقح  هغیـص  ياـنعم  هک  دـنا  هدومن  مهوت  دـندرواین  نآ  يارب  دـیق  نوـچ  یئاـشنا  بلط  اـی  تسا 

عیاش لمحب 

بلط نآ  -و  تسا یقیقح  بلط  نآ  هغیـص  يانعم  هک  دـنا  هدرک  لایخ  تسا و  قادـصمب  موهفم  هابتـشا  لیبق  زا  بلطم  نیا  يرمعل  و 
تافانم ینعی  دشابن  لباق  مهنآ  تئیه  موهفم  هک  درادن  ءاضتقا  دشاب  یم  یجراخ  درف  هکنوچ  دشابن  دییقت  قالطا و  لباق  رگا  یقیقح 

.دشابن دییقت  قالطا و  لباق  جراخ  درف  درادن 

قالطا و هک  میدرک  نایب  البق  ام  دـشاب و  دـییقت  لـباق  ینعم  نیا  تسا  یئاـشنا  بلط  ياـنعم  نوچ  تئیه  ياـنعم  تئیه و  موهفم  یلو 
دیق دـنمان و  یم  بلط  ار  یئاـشنا  نیا  تسا  فراـعتم  هچرگا  بلط  قادـصم  تسا و  بلط  ياـنعم  بلط و  موهفم  اـهنآ  قـلعتم  دـییقت 

تـسین نکمم  یقیقح  بلط  دنا و  هدرک  یقیقح  بلط  هدارا  هک  تسا  مولعم  حـضاو و  نوچ  دـنروآ  یمن  نآ  يارب  یئاشنا  ای  یقیقح 
اـمک ال قیداـصم  هن  تسا  اـهنآ  قلعتم  میهاـفم  دـییقت  قـالطا و  هک  تشذـگ  تسا و  هیجراـخ  روما  زا  نوچ  دوشب  ءاـشنا  هغیـصب  هک 

.یفخی

: خلا کلذب  حدقناف  : هلوق

رهاظ بلط  قیداصم  هن  بلط  موهفم  تسا و  بلط  يانعم  اهنآ  قلعتم  دـییقت  قالطا و  هک  میدومن  ام  هک  یتانایب  نیاب  دـش  رهاـظ  سپ 
تسا حیحص  هک  ام  بلاطم  زا  دش 
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ملعلل ایلعف  هل  اطرـش  هنوک  لمتحا  امب  فیلکتلا  ناک  اذا  اـمیف  هب  ناـیتالا  نم  دـب  ـالف  نکی  مل  اذا  اـما  قـالطا و  كاـنه  ناـک  اذا  اذـه 
.هبوجو ههج  ملعی  مل  نا  العف و  هبوجوب 

******

: حرش * 

يریغ و هن  تسا  یسفن  بوجو  بوجو  هک  دناسر  یم  بلط  قالطا  مالک  رد  هدرواین  طرش  نوچ  میئامن  طرشب  دیقم  ار  بلط  يانعم 
هدارا نینچمه  یقیقح و  بلط  یئاـشنا و  بلط  میراد  مسق  ود  بلط  هک  تشذـگ  لوا  دـلج  رد  هدارا  بلط و  ثحب  رد  هک  قیقحت  هب 

.ثحب نآ  رد  تشذگ  فنصم  رب  مه  ام  لاکشا  یئاشنا و  هدارا  یقیقح و  هدارا  تسا  مسق  ود 

يریغ یسفن و  بجاو  رد  کش  دراوم  یضعب  رد  طایتحا  موزل 

.خلا قالطا  كانه  ناک  اذا  اذه  : هلوق

قالطا هک  تسا  یئاج  رد  بلطم  نیا  يریغ  هن  تسا  یـسفن  بوجو  بوجو  هک  دـناسر  یم  تئیه  قالطا  هک  میدرک  ناـیب  هک  هچنآ 
هدیمهف عامجا  زا  ار  بجاو  بوجو  هک  یئاجنآ  لثم  میـشاب  هتـشادن  قالطا  رگا  اما  یماقم و  قالطا  ای  یظفل  قالطا  ای  میـشاب  هتـشاد 

.تسا هدوبن  نایب  ماقم  رد  الوم  الصا  هکنآ  ای  لقع  زا  ای  میشاب 

بوجو هک  میهد  یم  لاـمتحا  هک  ار  يزیچ  نآ  رگا  دروم  نیا  رد  هیلمع  لوصا  مییاـمن  یم  هیلمع  لوصاـب  عوجر  دراوم  نیا  رد  هتبلا 
بوجو ءیش  نآ  نوچ  میروایب  ار  نآ  دیاب  هتبلا  دشاب  یلعف  مهنآ  همدقملا  يذ  شندوب  يریغ  ضرف  اب  يریغ و  ای  دشاب  هتشاد  یـسفن 

.تسا یلعف  مهنآ  همدقملا  يذ  دشاب  هتشاد  يریغ  بوجو  هچ  تسا و  یلعف  دشاب  یسفن  بوجو  هچ  دراد  یلعف 

تسا یلعف  نآ  بوجو  يریغ  بوجو  هچ  یسفن و  بوجو  هچ  دشاب  یلاح  رهب  ینعی  العف  هبوجوب  ملعلل  دومرف  فنـصم  تهج  نیا  زا 
يارب هک  يریغ  بوجو  باب  نم  ای  یـسفن  بوجو  باـب  نم  اـی  تسا  بجاو  ءوضو  میراد  نیقی  اـم  هک  تقو  زا  دـعب  هک  ءوضو  ریظن 

بوجو تلاح  ود  ره  رد  نوچ  میروایب  ار  ءوضو  دـیاب  امتح  تهج  نیا  زا  تسا  یلعف  زامن  بوجو  تقو  زا  دـعب  نوچ  دـشاب و  زاـمن 
هبوجو ههج  ملعی  مل  نا  دومرف و  هک  تسا  فنصم  لوق  ینعم  نیمه  مینادن و  الیصفت  ار  بوجو  تهج  هچرگا  تسا  یلعف 
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.یفخی امک ال  ایردب  هیف  کشلا  هروریصل  الف  الا  و 

******

: حرش * 

لبق هک  ءوضو  نامه  ریظن  دشاب  هتشادن  یلعف  بوجو  وا  همدقملا  يذ  ءیش  نآ  يریغ  بوجو  لامتحا  اب  رگا  ینعی  خلا  الف  الا  :و  هلوق
دشاب و هالص  هکنآ  همدقملا  يذ  شندوب  يریغ  لامتحا  اب  یلو  يریغ  بوجو  ای  دراد  یـسفن  بوجو  ایآ  هک  مینکب  کش  ام  تقو  زا 

بوجو رگا  نوچ  دوش  یم  يودـب  کـش  اـجنیا  رد  هکنوچ  مینک  یم  يراـج  تئارب  دروم  نیا  رد  تهج  نیا  زا  درادـن  یلعف  بوجو 
یلعف بوجو  مه  نآ  همدقم  ات  درادن  یلعف  بوجو  نآ  همدقملا  يذ  نوچ  نآ  لیـصحت  تسین  بجاو  دروم  نیا  رد  هتبلا  دشاب  يریغ 

امک تسا  تئارب  هک  میدرک  نایب  هک  تسا  يودب  کش  نامه  نیا  میروایب و  تسا  مزال  هتبلا  دشاب  یسفن  بوجو  رگا  دشاب و  هتـشاد 
یفخی ال 

ای دـشاب  یـسفن  ای  نآ  بوجو  هک  دور  یم  لامتحا  یلو  تسا  یمتح  ءوضو  بوجو  هک  میدومن  ناـیب  هک  لوا  مسق  رد  دـنامن  یفخم 
هن و ای  مینک  يراـج  تئارب  تسا  نکمم  تالـص  هب  تبـسن  اـیآ  هک  تسنآ  رد  مـالک  یلو  ار  نآ  میرواـیب  دـیاب  لاکـشا  ـالب  يریغ و 

یم طقاس  ضراعتب  دوش و  یم  يراج  ای  دوش  یمن  يراج  الـصا  لوصا  ایآ  یلامجا  ملع  فارطا  هکنیا  رب  دراد  فقوت  تئارب  ناـیرج 
یم طقاس  ضراعتب  یلامجا  ملع  فارطا  رد  لوصا  هک  دوخ  لـحم  رد  دـیآ  یم  یلاـعت  هللاءاـش  نا  هکنآ  اـمک  هک  تسنآ  قح  دوش و 

.دوش

زا دـعب  یلو  تسا  یـسفن  بوجو  اه  نیا  زا  یکی  هک  هالـص  ای  ءوضو  يارب  یـسفن  بوجوب  میراد  یلامجا  ملع  هچرگا  هیف  نحن  ام  و 
دروم نیا  رد  مینک و  یم  يراج  تئارب  هالص  لصاب  تبسن  يریغ  ای  دشاب  یـسفن  نآ  بوجو  هچ  میروایب  دیاب  میتفگ  ار  ءوضو  هکنآ 
ءاملع دـنا  هدومن  رکذ  يریغ  یـسفن و  بوجو  رد  کش  يارب  يرگید  ماسقا  تسین و  هالـص  لـصا  رد  تئارب  ناـیرج  يارب  ضراـعم 

امک ال دوش  تالوطمب  عوجر  دراوم  نیا  رد  هتبلا  یلو  اهنآ  فالتخا  ای  طورـشم  ای  دنـشاب  قلطم  اـی  بوجو  ود  ره  هکنآ  لـثم  مـالعا 
.یفخی
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القع و هتفلاخم  هنایصع و  یلع  باقعلا  قاقحتـسا  هتقفاوم و  یـسفنلا و  رمالا  لاثتما  یلع  باوثلا  قاقحتـسا  یف  بیر  لوالا ال  نابینذت 
هقفاوم وه  امب  هتفلاخم  هتقفاوم و  یلع  قاقحتسالا  مدع  قیقحتلا  ناک  نا  لاکشا و  هیفف  هتفلاخم  يریغلا و  لاثتما  یلع  امهقاقحتـسا  اما 

نم هدـحاوب  تای  مل  بجاولا و  فلاخ  امیف  کک  باوثل  وا  دـحاو  باقعل  الا  قاقحتـسالا  مدـعب  لـقعلا  لالقتـسا  هرورـض  هفلاـخم  و 
.تامدقملا نم  هل  امب  -خ) هب یتا  ) هاتأ هقفاو و  وا  اهترثک  یلع  هتامدقم 

یه امب  تامدـقملاب  یتأ  ول  امیف  هقفاوملا  یلع  هبوثملا  هدایزب  همدـقملا و  كرت  دـنع  هفلاخملا  یلع  هبوقعلا  قاقحتـساب  ساـب  ـال  معن 
تامدقملا یلع  باوثلا  نم  رابخالا  یف  درو  ام  لزنی  هیلع  اهقشا و  راس  ثیح  لامعالا  لضفا  نم  ذئنیح  ریصی  هنا  باب  نم  هل  تامدقم 

.ادیج لماتف  لضفتلا  یلع  وا 

درادن هسفن  یف  باقع  باوث و  بجاو  همدقم 

******

: حرش * 

.خلا لوالا  نابینذت  : هلوق

میدومن لاثتما  ار  یـسفن  رما  رگا  هکنیا  رد  تسین  یکـش  هکنآ  لوا  مینک  یم  نایب  هک  تسا  قباـس  بلطم  هلاـبند  هک  تسا  بلطم  ود 
رد نکیل  القع و  میراد  باقع  قاقحتسا  میدرکن  لاثتما  ار  وا  میدومن و  ار  یسفن  رما  تفلاخم  رگا  القع و  میراد  ار  باوث  قاقحتـسا 

قاقحتسا يریغ  رما  هک  تسنآ  بلطم  نیا  رد  قیقحت  هچرگا  تسا  لاکشا  يریغ  رما  تفلاخم  تقفاوم و  رب  باقع  باوث و  قاقحتسا 
کی میدومن و  لاثتما  رگا  دـنراد  باوث  کی  شا  همدـقملا  يذ  اـب  يریغ  همدـقم  هک  تسا  يرورـض  هسفنب و  درادـن  باـقع  باوث و 

.دشاب دایز  وا  همدقم  هکنآ  ول  میدرکن و  لاثتما  میدومن و  تفلاخم  رگا  دنراد  باقع 

يذ هک  دـشن  نکمم  دـعب  میدومن و  كرت  ار  يا  همدـقم  رگا  میئوگب  هک  درادـن  یعنام  هلب  خـلا  هبوقعلا  قاقحتـساب  سأب  معن ال  : هلوق
ود ره  همدقملا  يذ  همدقم و  كرت  يارب  باقع  ایآ  هک  تسنیا  رد  مالک  یلو  میراد  تبوقع  همدقم  كرت  يارب  میروایب  اجب  همدقملا 

تامدقم تسا و  همدقملا  يذ  يارب  طقف  ای  تسا 
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تـسا هدوب  يرایتخا  نآ  همدقم  هطـساو  هب  نوچ  یلو  میروایب  هک  میدوبن  نکمتم  ام  شتقو  رد  ول  ار و  همدـقملا  يذ  درادـن و  باقع 
.تشذگ هکنیا  امک  اجنیا  رد  دوش  یم  يراج  رایتخالا  یفانی  رایتخالاب ال  عانتمالا  نوناق  تسا و  همدقملا  يذ  رب  باقع  ارهق 

رد هکنوچ  دنهد  یم  امب  يرتدایز  باوث  اجنیا  رد  ود  ره  رد  ددرگ  قداص  لامعالا  لضفا  هکنیا  ناونع  هب  میدروآ  ار  تامدقم  رگا  و 
تقـشم ناسنا  وا  هار  رد  هک  تسنآ  لامعا  نیرتهب  : هک تسا  تیاور  تسا و  هدش  هدیـشک  يرتدایز  تمحز  همدـقملا  يذ  يارب  اجنیا 

تسا رت  تخس  وا  تامدقم  هکنیا  هطساو  هب  دنهد  یم  امب  يرتدایز  باوث  هک  رابخا  رد  هدش  دراو  تهج  نیمه  رب  دشکب و  يرتدایز 
لـضفت باب  نم  اهنآ  رد  باوث  تامدقم  ندروآ  هکنآ  ای  اهنآ  لاثما  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  جح و  نتفر  هدایپ  باوث  لثم 

.دشاب هتشادن  یقاقحتسا  چیه  ول  دوشب و  دبع  لاح  لماش  هک  تسوا  فطل  تسا و  یهلا 

قاقحتـسا يانعم  نوچ  قاقحتـسا  هن  تسا  لضفت  باب  نم  اهنآ  رد  باوث  مه  هیـسفن  تاـبجاو  رد  مییوگ  یم  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
هدومن ریجا  قح  رد  ملظ  دـهدن  ار  ریجا  دزم  رگا  هک  رجوم  ریظن  تسا  هدومن  اـم  قح  رد  ملظ  دـهدن  اـمب  باوث  ـالوم  رگا  هک  تسنآ 

دوخ هب  لاعفا  دسافم  حلاصم و  هک  یئاج  رد  صوصخب  تسین  زیاج  نکمم و  یهلا  سدقا  تاذ  قح  رد  لاکشا  الب  ینعم  نیا  تسا و 
لامعا باوث  میئوگب  میناوت  یم  اقلطم  تهج  نیا  زا  تسا و  وا  ضیف  هضافا  زا  دـبع  ءاقب  دوجو و  مامت  اهنآ  رب  هوالع  ددرگرب و  دـبع 

.قاقحتسا هن  تسا  لضفت  باب  نم  مامت  هیریغ  تابجاو  هچ  دشاب  هیسفن  تابجاو  هچ 

اهنآ رد  قاقحتسا  هن  تسا  یلضفت  لامعا  باوث 

هداد وا  هب  يدایقنا  یلـضفت و  باوث  تسا  تیدوبع  هفیظو  هب  لمع  دایقنا و  الوم و  تعاطا  ددصب  دبع  نوچ  مییوگ  یم  تهج  نیا  زا 
زا دوش و  یم  هداد  وا  هب  باوث  زاب  دیـسرن  همدقملا  يذ  هب  دش و  ادیپ  یعنام  رگا  هکلب  مینادن  بجاو  ار  بجاو  همدـقم  ول  دوش و  یم 
امک ریجا  قاقحتـسا  هن  تسا  لصفت  باب  نم  نارفغ  قاقحتـسا  هل  بنذ  نمک ال  هبنذ  نم  بئاـتلا  تیاور  مییوگ  یم  اـضیا  تهج  نیا 

.تشذگ هکنآ 
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وه امب  هتفلاخم  ابرق و ال  بجوی  یـسفنلا ال  رمالا  هعاطا  یف  عورـش  وه  اـمب  ـالا  رما  وه  اـمب  يریغلا  رمـالا  هقفاوم  نا  ههادـبل  کـلذ  و 
.دعبلا برقلا و  تاعبت  نم  نانوکت  امنا  هبوقعلا  هبوثملا و  وا  دعب  کلذک 

******
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دایقنا لضفت و  باب  نم  تادابع  رد  باوث  دـیامرف  یم  هک  دـیفم  خیـش  موحرم  نیب  عازن  هک  دوش  یم  رهاـظ  اـم  هتـشذگ  تاـنایب  زا  و 
هک ریجا  يانعم  هب  قاقحتـسا  هکنوچ  يونعم  هن  تسا  یظفل  عازن  تسا  قاقحتـسا  باب  نم  دنلئاق  هک  نیملکتم  ءاهقف و  مظعم  تسا و 
رد اما  دـشاب و  یم  دایقنا  لضفت و  باب  نم  ارهق  یفخی و  امک ال  دنتـسین  لئاق  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ءاملع  لاکـشا  ـالب  تشذـگ 

تامدقم هک  یئاهنآ  رمخ و  رجش  سراغ  رب  نعل  لثم  دراد  باقع  هدیـسر  تیاور  هک  یئاج  رد  میئوگب  تسا  نکمم  تامدقم  باقع 
.ادیج لمات  مهفاف و  دننک  یم  مهارف  ار  رمخ 

دوش هدروآ  اجب  رگا  ریغ  رما  وه  امب  يریغ  رما  تقفاوم  هک  تسا  یهیدـب  هک  تسنآ  تهجب  بلطم  نیا  خـلا و  ههادـبل  کـلذ  :و  هلوق
رما هک  ینامز  دنتسه و  دعب  برق و  عبات  باقع  باوث و  تسا و  هدرواین  یـسفن  رما  رد  عورـش  ناونعب  نوچ  درادن  يدعب  برق و  چیه 

.درادن باقع  باوث و  چیه  میدروآ  وه  وه  امب  تسا  يریغ  رما  هکنآ  تهجب  هکلب  میدرواین  یسفن  رما  رد  عورش  ناونعب  ام  ار  يریغ 

لضفت باب  نم  ای  تسا  اهزمحا  لامعالا  لضفا  ناونع  باب  نم  ای  اهنآ  رد  باوث  تامدقم  ندروآ  هک  دش  نآ  فنصم  لوق  لصاح  و 
نک و ملع  لیـصحت  دنتفگ  وا  هب  ار  یـسک  رگا  الثم  دـشاب  همدـقملا  يذ  رد  عورـش  تامدـقم  رد  عورـش  باب  نم  ای  تسا و  دایقنا  و 

افرع تسا  ملع  لیصحت  رد  عورش  تامدقم  زا  اه  نیا  هکنآ  لاثما  لیصحت و  يارب  نتفر  ای  تسا  باتک  ندیرخ  ملع  لیـصحت  همدقم 
.یفخی امک ال 
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لاح فیکف  هلاثتما  یلع  هبوثم  هتقفاوم و ال  یف  برق  هل و ال  هعاطا  وه ال  امب  يریغلا  رمالا  ناـک  اذا  هنا  وهف  لوـالا  اـما  عفد  لاکـشا و 
يریغ ال رمالا  نا  یلا  افاضم  اذه  اهرما  هقفاومب  هبوثملا  برقلا و  هعاطالا و  لوصح  یف  ههبـش  ثیح ال  تاراهطلاک  تامدـقملا  ضعب 

هبرقلا دصقب  اهنایتا  اهتحص  یف  ربتعا  دق  ایلصوت و  هنوک  یف  ههبش 

هذه يدحا  یلع  هفقوتم  نوکت  امنا  -خ ل) اهتیاغ (و  اهتیاغ هدابع و  هبحتـسم و  اهـسفنب  اهیف  همدقملا  نا  لاقی  نا  قیقحتلاف  یناثلا  اما  و 
هیدابع اروما  اهـسفن  یف  اهنوک  لجال  وه  امنا  اهیف  هبرقلا  دصقف  اهل  همدقم  وه  امب  تؤی  ملف  الا  هدابع و  اهب  یتؤی  نا  دـب  الف  تادابعلا 

هسفن یف  کلذک  وه  ام  یلا  اوعدی  هنا  لجال  وه  امناف  يریغلا  اهرما  دصقب  ءافتکالا  هیریغ و  تابولطم  اهنوکل  هیـسفن ال  تابحتـسم  و 
مهفاف همدقملا  وه  ام  یلا  الا  وعدی  ّهنإ ال  ثیح 

******

: حرش * 

.خلا عفد  لاکشا و  : هلوق

تـسا روطچ  سپ  دشاب  هتـشادن  یتبوثم  برق و  تعاطا و  چیه  میدروآ  اجب  ار  وه  وه  امب  يریغ  رما  رگا  هکنیا  رب  تسا  هدش  لاکـشا 
تاراهط لاثتما  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبش  هک  یلاحرد  ممیت  لسغ و  ءوضو و  لثم  هالص  يارب  تاراهط  لثم  تامدقم  زا  یـضعب  لاح 

رد هک  یلاحرد  دشاب  یم  یلصوت  هک  تسین  يا  ههبش  يریغ  رما  رد  هکنیا  رب  هفاضا  دراد  باوث  تسا و  هّللا  یلا  برق  تسا و  تعاطا 
.دوش لصاح  ات  دشاب  تبرق  دصقب  دیاب  امتح  ار  تاراهط  نایتا  تحص 

.خلا یناثلا  اما  : هلوق

تایاغ هکنوچ  تسا و  تدابع  تسا و  بحتسم  شدوخ  هسفنب  دشاب  تراهط  هک  هالص  رد  همدقم  هک  تسنیا  قیقحت  سپ  باوج  اما 
تبرق دصقب  رگا  الا  میروایب و  يدابع  ار  همدقم  نآ  هک  میدبال  تاراهط  نیا  زا  یکی  رب  دراد  فقوت  دشاب  زامن  لثم  هک  تراهط  نیا 

میرواین
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.میدرواین تادابع  يارب  همدقم 

هکنآ تهجب  هن  دنتسه  هیسفن  تابحتسم  دنـشاب و  یم  يدابع  هسفن  یف  تاراهط  نیا  هک  تسنآ  تهجب  تاراهط  رد  تبرق  دصق  سپ 
يریغ رما  دـصق  هچرگا  تاراهط  نیا  رد  يریغ  رما  دـصقب  ندومن  ءافتکا  دـنراد و  يریغ  رما  دنتـسه و  هیریغ  تابولطم  تاراهط  نیا 

یم يدابع  نآ  عوضوم  نآ و  قلعتم  تاراهط  نیا  رد  رما  نوچ  هکنآ  الا  تسین  اـهنآ  رد  يدـعب  برق و  دوش و  یمن  تیداـبع  بجوم 
.دشاب

يدابع هک  يا  همدـقم  نآ  رگم  تسین  يریغ  رما  قلعتم  دراوم  نیا  رد  نوچ  میئامنب  ار  يریغ  رما  دـصق  هک  تسا  یفاـک  تهج  نیا  زا 
لفاغ ار  اهنآ  یـسفن  بابحتـسا  رما  فلکم  ول  اهنآ و  تیدابع  يارب  تسا  یفاک  تاراهط  نیا  رد  يریغ  رما  دـصقب  ءافتکا  سپ  دـشاب 

.یفخی امک ال  دشاب  هدرکن  دصق  دشاب و 

ءوضو رد  هکلب  میرادن  نآرب  لیلد  ممیت  رد  ثلث  تاراهط  رد  یسفن  بابحتـسا  هکنیا  رب  تسا  هدش  فنـصم  رب  لاکـشا  دنامن  یفخم 
روهط هک  دناسر  یم  هک  یتاقالطا  همیمض  هب  نیروهطلا  دحا  بارتلا  هیاورب  مینک  کسمت  لاکـشا  نیا  زا  باوج  تسا  نکمم  هلب  مه 

.دوش یم  هتشادرب  تهج  نیا  زا  لاکشا  نیا  تسا  بحتسم  هسفن  یف 

نیا هتبلا  نآ  قلعتم  تیدابع  رد  تسا  یفاک  يریغ  رما  دـصق  هک  دومن  نایب  ناـشیا  هک  تسا  هدـش  فنـصم  رب  هک  مود  لاکـشا  اـما  و 
نآب فارتعا  مه  فنصم  دوخ  هک  نانچمه  تسه  وا  رد  یبرق  هن  دراد و  يدعب  هن  يریغ  وه  امب  يریغ  رما  هکنوچ  تسا  یقاب  لاکـشا 

.دشاب یفاک  شقلعتم  تیدابع  رد  يریغ  رما  دصق  دشاب  انب  رگا  دومن و 

یسفن بوجو  دصق  دروآ و  اجب  ار  رهظ  زامن  دصق  نیاب  دومن و  ار  رهظ  زامن  يریغ  رما  دصق  یسک  رگا  هک  تسنآ  فرح  نیا  همزال 
لطاب هکنآ  لاح  دشاب و  حیحـص  رهظ  زامن  نیا  دیاب  رـصع  زامن  يارب  دراد  يریغ  رما  تیمدـقم و  رهظ  زامن  نوچ  درکن  ار  رهظ  دوخ 

.لاکشا الب  تسا 
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دوش و یم  طسبنم  الثم  زامن  ءازجا  يور  یـسفن  رما  هک  ینانچمه  هک  دـنا  هداد  ار  ثلث  تاراهط  تیدابع  زا  باوج  مـالعا  زا  یـضعب 
رما تهجب  هن  ثلث  تاراهط  تیدابع  تهج  نیا  زا  دـنراد  ینمـض  یـسفن  يدابع  رما  مه  طئارـش  نینچمه  دـنراد  ینمـض  یـسفن  رما 

دمح و لثم  رگید  ءازجا  لثم  دراد  رما  انمض  هک  تسا  یسفن  رما  تهجب  هکلب  اهنآ  یسفن  بابحتسا  رما  تهجب  هن  تسا و  اهنآ  يریغ 
.هریغ دوجس و  عوکر و  هروس و 

یمن ءزج  طرش و  نیب  قرف  سپ  دنراد  یسفن  رما  ءازجا  هک  ینانچمه  دورب  طئارش  يور  یسفن  رما  رگا  الوا  مه  باوج  نیا  زا  باوج 
رما دنتـسه و  جراخ  یـسفن  رما  زا  طئارـش  سفن  میدومن  نایب  البق  ام  زامن و  الثم  دـنراد  یطئارـش  ءازجا و  هک  یتاـعوضوم  رد  دـشاب 
نآ هک  تسا  هتفر  دیقت  يور  یسفن  رما  طرـشب و  اهنآ  دیقت  اب  تسا  ءازجا  يور  یـسفن  رما  هکلب  دور  یمن  طئارـش  دوخ  يور  یـسفن 

.تسا جراخ  هیسفن  رماوا  زا  نآ  دشاب  یم  دیق  تسا و  دییقت  فرط  طرش  سفن  یلو  تسا  یلقع  زج 

رما هلبق  سفن  تسا و  هب  رومام  هلبقب  هجوت  هک  هلبق  ریظن  تسا  ناـسنا  يراـیتخا  ریغ  طرـش  سفن  دراوم  ضعب  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
.یفخی امک ال  دنرادن  يریغ  بوجو  هیلخاد  ءازجا  هک  تشذگ  هیجراخ  هیلخاد و  ءازجا  رد  البق  درادن و  یسفن 

نکمم اهنآ  یـسفن  بابحتـسا  دمآ  ثلث  تاراهط  يور  يریغ  رما  هکنآ  زا  دعب  هکنیا  هب  ثلث  تاراهط  رب  تسا  هدش  يرگید  لاکـشا 
هدـنام یقاب  بوجو و  نمـض  رد  دوش  یم  لحمـضم  بابحتـسا  ارهق  بابحتـسا و  بوجو و  نیب  تسا  داضت  نوچ  دـنامب  یقاب  تسین 

دعب و يریغ  بوجو  هک  تشذگ  البق  هکنوچ  دشاب  يدابع  هک  تسین  نکمم  يریغ  بوجو  سفن و  بابحتسا  هن  تسا  يریغ  بوجو 
.درادن یبرق 

اهنآ رب  بوجو  هک  تسا  يرگید  دراوم  لثم  دنراد  یسفن  بابحتسا  ثلث  تاراهط  هک  يدراوم  نیا  هک  تسنآ  لاکشا  نیا  زا  باوج 
رب هوالع  دورب  نیب  زا  بابحتسا  هکنآ  هن  دوش  یم  دکؤم  بوجو  دراوم  نیا  رد  اهنآ و  ریغ  دهع و  رذن و  ریظن  دوش  دراو 
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لـصا هکنوچ  كـالم  دـصق  دـشاب و  هتـشادن  یبابحتـسا  رما  ول  تسا و  یفاـک  سفن  یتاذ و  تیبوبحم  ءیـش  ندوب  يداـبع  رد  اـهنآ 
یقاب ناحجر  لصا  یلو  زاوج  مدعب  هدش  لدبم  دشاب  كرت  زاوج  هک  بابحتـسا  دیق  سپ  دـشاب  هتفر  نآ  رما  ول  تسا و  یقاب  ناحجر 

.نآ تیدابع  يارب  تسا  یفاک  اهنآ و  رد  تسا 

.اهنآ ندوب  همدقم  زا  تلفغ  اب  دیامن  یم  ار  اهنآ  یسفن  رما  دصق  ای  هک  تسنآ  ثلث  تاراهط  تیدابع  لاکشا  باوج  رد  حیحص  و 

بجاوب و لصوت  دصق  هکنآ  ای  اهنآ و  ندوب  همدقم  زا  فلکم  دشاب  لفاغ  ول  دنتسه و  يدابع  اه  نیا  هکنیا  رب  لاکشا  لاح ال  نیا  رد 
همدـقم هک  میوشب  لئاق  ول  دنتـسه و  يدابع  اه  نیا  هکنیا  رب  لاکـشا  مه ال  لاح  نیا  رد  دـشاب  هتـشاد  ار  همدـقملا  يذ  ندروآ  دـصق 
لصوت دصق  ار  هیلصوت  رماوا  هکنآ  تهجب  دشاب  هتـشاد  يدابع  رما  هک  تسین  مزال  یئیـش  تیدابع  نوچ  اعرـش  تسین  بجاو  بجاو 

تاذ ندروآ  یکی  تسا  ربتعم  وا  رد  زیچ  ود  ءیـش  تیدابع  نوچ  اهنآ  تیداـبع  رد  تسا  یفاـک  همدـقملا  يذ  ندروآ  يارب  اـهنآ  هب 
ثلث تاراهط  ندوب  يدـبعت  يارب  هک  ینایب  نیا  زا  تسا  زرحم  تهج  ود  هکنیا  هیف  نحن  اـم  رد  اـهنآ و  هب  برقت  دـصق  مود  لاـعفا و 

.تسا یفاک  اهنآ  ندوب  يدابع  رد  دروایب  مه  تقو  زا  لبق  ول  میدومن و 

یلو دراد  یـسفن  بابحتـسا  رما  وـل  درادـن و  يریغ  رما  هک  تسنآ  ضرف  تقو  زا  لـبق  همدـقم  ندروآ  درجم  هک  دوـشب  لاکـشا  رگا 
لاح نیا  رد  دروآ  ار  همدقم  همدـقملا  يذ  هب  لصوت  دـصق  باب  نم  هکلب  هدرکن  ار  یـسفن  بابحتـسا  رما  دـصق  هک  تسنآ  ضورفم 

یسفن رما  دصق  درادن و  يریغ  بوجو  رما  تقو  زا  لبق  هک  تسنآ  ضرف  نوچ  دشاب  يدابع  لصوت  دصق  درجم  تسا  نکمم  هنوگچ 
دشاب هتشاد  یلعف  رما  هک  تسا  يدراوم  رد  هتبلا  میهدب  رارق  يدبعت  میناوت  یم  ار  هیلـصوت  رماوا  هک  يدراوم  رد  هتـشادن و  هک  مه  ار 
حیحـص تسین و  نکمم  میدومن  نایب  هک  یهجو  نیاب  ثلث  تاراهط  ندـش  يدابع  سپ  درادـن  يرما  هیف  نحن  اـم  یلو  یلـصوت  ول  و 

.تسین
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دعب هک  دومن  رما  الوم  رگا  الثم  افرع  دشاب  یم  همدقملا  يذ  رد  عورش  بجاو  تامدقم  رد  عورش  هکنیا  رب  تشذگ  البق  هکنآ  باوج 
تشوگ و ندیرخ  لثم  دومن  راهن  تامدقم  لیـصحت  رد  عورـش  دشاب  حبـص  ول  رهظ و  زا  لبق  دبع  دـشاب و  رـضاح  راهن  دـیاب  رهظ  زا 
الوم و رما  لاثتما  رد  تسا  هدرک  عورـش  دـنیوگ  یم  ار  صخـش  نیا  افرع  لاکـشا  ـالب  تسا  راـهن  تامدـقم  هک  هچنآ  ناـن و  مزیه و 

دراوم نیا  رد  دـشاب  يرگید  تهج  يارب  هکلب  دـشاب  الوم  رما  لاثتما  يارب  هن  تامدـقم  لیـصحت  رگا  هلب  تسا  هفیظو  ماجنا  لوغـشم 
هتـشادن مه  رما  ول  همدـقملا و  يذ  هب  لصوت  دـصقب  تقو  زا  لبق  میروایب  ار  همدـقم  هک  درادـن  یلاکـشا  سپ  تسین  یلوم  رما  لاثتما 
كالمب میهدب  رارق  يدابع  ار  یئیـش  تسا  نکمم  هک  اه  نیا  رب  هوالع  درادن  یعرـش  بوجو  بجاو  همدقم  هک  میوشب  لئاق  دـشاب و 

.دمآ دهاوخ  یلاعت  هللاءاش  نا  بترت  باب  رد  هکنآ  امک  نآ  تیدابع  رد  ءیش  نآ  ندروآ  تسا  یفاک  نآ  تحلصم  هب  نآ و 

لیـصحت يارب  ای  یهلا  معن  رکـش  يارب  مروایب  اجب  نم  ار  زامن  ینعی  تسا  راـگدرورپ  تمعن  رکـش  یئیـش  تیداـبع  يارب  رگید  هجو 
ندوب يدابع  لک  یلع  تسا و  تدابع  يارب  لها  یلاعت  يادـخ  هکنآ  ای  هّللا و  یلا  برق  لوصح  ای  نآ  بضغ  زا  رارف  یهلا و  ياضر 

.یفخی امک ال  دشاب  وا  رد  رما  هک  تسین  مزال  یلمع 

ار يریغ  رما  دصق  میروایب و  اهنآ  یـسفن  رما  دصقب  ار  ثلث  تاراهط  نیا  تسا  نکمم  ایآ  تقو  لوخد  زا  دعب  هک  تسنآ  رد  لاکـشا 
رما دـصق  دـشاب  هتـشادن  یعرـش  بوجو  رگا  مینادـب و  یعرـش  بوـجو  ار  بجاو  همدـقم  هک  تسا  یئاـج  رد  دروـم  نیا  هتبلا  مینکن 

تاراهط یسفن  بابحتـسا  رما  دصق  تسا  نکمم  تقو  زا  دعب  هکنآ  لصاح  درادن و  یعنام  دشاب  تقو  زا  دعب  ول  یـسفن و  بابحتـسا 
.هن ای  دشاب  هتشاد  مه  يریغ  بوجو  رما  ول  میئامنب و  ار 

رب انب  يرگید  ضعب  رد  درادن  عنام  دیامرف  یم  هورع  رد  هورع  بحاص  موحرم 
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اهنم دوصقملا  وه  امل  هلـصحم  نوکت  امبر ال  هصاخلا  تاکرحلا  نا  هصخلم  ام  امهدحا  نیرخآ  نیهجوب  لاکـشالا  نع  یـصفت  دـق  و 
.اهرما دصق  نم  ناونعلا  كاذب  اهنایتا  یف  دب  الف  اهیلع  افوقوم  همدقم و  ناونعلا  اذهب  نوکی  يذلا  ناونعلا  نم 
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نیا زا  تسا  زیچ  ود  شیریغ  بوجو  تهج  وا و  یبابحتسا  تهج  ءوضو  نوچ  تهج  ود  زا  دحاو  یئیش  رد  یهن  رما و  عامتجا  زاوج 
بلطم نیا  یلو  ار  اهنآ  دـنک  عمج  اجکی  رد  فلکم  ول  دنـشاب و  یم  ناونع  ود  هک  یلـصم  ناکم  بصغ و  ریظن  درادـن  یعنام  تهج 

رما و عامتجا  هک  یناسک  نآ  يدییقت و  تهج  هن  تسا  یلیلعت  تهج  اهنآ  یمدقم  تهج  ثلث  تاراهط  لثم  رد  نوچ  تسین  حـیحص 
ناونع تسا و  جح  لامعا  همدـقم  نوچ  تسا  بجاو  هکم  يارب  ریـس  الثم  دـنناد  یمن  زیاج  یلیلعت  تهج  رد  دـنناد  یم  زیاج  ار  یهن 
تهج دراد  هک  یهن  رما و  اـجنآ  هک  یبـصغ  راد  رد  هالـص  فـالخب  دـشاب  بجاو  دـیق  هن  تسا  ریـس  بوـجو  يارب  تـلع  تیمدـقم 

.یفخی امک ال  یلاعت  هللاءاش  نا  یهن  رما و  عامتجا  رد  دمآ  دهاوخ  الصفم  نآ  ثحب  یلیلعت و  تهج  هن  تسا  يدییقت 

اهنآ هجو  ودب  ثلث  تاراهط  لاکشا  زا  ضقن 

ادعب یلو  دروآ  ار  ثلث  تاراهط  زا  یکی  دومن و  ار  دصق  نیا  رگا  همدقم  تیدابع  رد  تسا  یفاک  لصوت  دـصق  هکنیا  رگید  لاکـشا 
بجاو همدقم  هکنیا  رب  تسا  ینتبم  لاکشا  نیا  هن  ای  تسا  حیحص  ءوضو  لثم  لمع  نیا  ایآ  درواین  ار  همدقملا  يذ  دش و  ادیپ  یعنام 
بجاو همدقم  رگا  اما  تسا و  لطاب  هتبلا  هدیـسرن  همدقملا  يذ  هب  نوچ  مینادب  بجاو  ار  هلـصوم  همدقم  اعرـش و  مینادب  بجاو  ام  ار 

الب دراوم  نیا  رد  مینادب  بجاو  لصوت  دصق  اب  ای  مینادب  اقلطم  ار  نآ  بوجو  ای  دمآ  دهاوخ  هکنآ  امک  اعرش  مینادن  بجاو  الصا  ار 
.تسا حیحص  ءوضو  لاکشا 

: خلا امهدحا  نیرخآ  نیهجوب  لاکشالا  نع  یصفت  دق  :و  هلوق

رب باوث  بترت  رب  هتشذگ  لاکشا  زا  تاریرقت  رد  دنا  هداد  باوج  هک  قیقحت  هب  و 
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نا لجال  سیل  اهرمال  هعاطا  هدابع و  تاراهطلا  نایتاف  اهل  هآرم  ایلامجا و  اناونع  نوکیف  هیلع  فوقوملا  وه  ام  یلا  الا  وعدـی  هنوکل ال 
اهیلع افوقوم  ناونعلا  كاذب  نوکت  يذلا  ناونعلا  سفن  زارحا  لجال  ناک  امنا  لب  کلذک  نایتالاب  یضقی  یمدقملا  اهرما 

وحنب اهیلع  افوقوم  نیوانعلا  کلتب  نوکت  یتلا  اهنیوانع  یلا  هراشالا  ناکمال  کلذک  اهب  نایتالا  یـضتقی  کلذ ال  نا  یلا  افاضم  هیف  و 
اهرما ریغ  رخآ  ائیـش  اهب  ارومأم  اهنوکب  هفوصوملا  تاکرحلا  هذه  یلا  یعادلا  ناک  لب  ایعاد  هیاغ و  افـص ال  اهرما و  دصقب  ول  رخآ و 

.یفخی امک ال  اهیلع  هبوثملا  بترت  لاکشا  عفدب  فاو  ریغ 

لـصحی داکی  امک ال  اهتایاغب  یـسفنلا  رمالا  نم  ضرغلا  نا  لجال  نوکی  امنا  هداـبع  تاراـهطلا  عوقو  موزل  نا  هلـصحم  اـم  اـمهیناث  و 
امنا هدابع  اهنایتا  موزل  هجو  هلمجلاب  يریغلا و  اهرما  ءاضتقاب  کلذک ال  اهب  تؤی  مل  ام  لصحی  کک ال  هتقفاومب  برقتلا  دصق  نودـب 

.هعاطالا دصقب  اضیا  اهتامدقم  نیب  نم  تاراهطلا  صوصخ  نایتاب  الا  لصحی  تایاغلا ال  یف  ضرغلا  نا  لجال  وه 
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ءوضو و لثم  تاراهط  رد  هصاـخ  تاـکرح  نیا  هک  تسنآ  اـهباوج  نیا  زا  لوا  صخلم  هک  يرخآ  هجو  ودـب  تشذـگ  هک  تاراـهط 
نیا دـیاب  هکلب  اهنآ  يارب  میرواـیب  میهاوخ  یم  ار  تاراـهط  نیا  اـم  هک  یناونع  نآ  يارب  دنتـسین  همدـقم  دوصقم و  یئاـهنت  هب  لـسغ 

.دوش يدابع  ات  میروایب  ار  شرما  دصق  دیاب  میروایب و  یناونع  اب  مأوت  ار  تاکرح 

دـصق هک  تسا  یئاج  رد  ندوب  همدـقم  دـشاب و  همدـقم  هک  يزیچ  نآ  ـالا  دـنک  یمن  توعد  يریغ  رما  نیا  هکنوچ  خـلا  هنوکل  : هلوق
مینک تاکرح  اب  مضنم  ار  یناونع  کی  هکلب  دنرادن  تیمدـقم  اه  نیا  ثلث  تاراهط  تاکرح  درجم  هکنآ  لصاح  میئامنب و  ار  شرما 

دصق ناونع  نآ  هک 
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هدابع و ار  تاراهط  ندروآ  سپ  دنـشاب  یم  همدـقم  هک  ثلث  تاراهط  يارب  تسا  یلامجا  ناونع  رما  دـصق  نیا  دـشاب و  یم  اهنآ  رما 
هک تسنآ  تاراهط  نیا  تیدابع  هکلب  هدابع  تامدـقم  نیا  ندروآ  هب  دـنکب  ءاضتقا  هک  اـهنآ  يریغ  رما  تهجب  تسین  اـهرمال  هعاـطا 

.دنشاب یم  همدقم  ناونع  نآب  هک  یناونع  سفن  رب  مینکب  ادیپ  نیقی 

: خلا هیف  هلوق و 

میئامنب ناونع  نیاب  هراشا  ام  دراد  ناکما  هکنوچ  دشاب  يزجم  هک  دنک  یمن  ءاضتقا  ندروآ  مسق  نیا  هک  تسنآ  فرح  نیا  زا  باوج 
هک دـنکب  تین  هکنیا  لثم  ایعاد  هیاغ و  هن  میروایب  افـصو  ار  ناونع  نیا  ینعی  هیاغ  زا  ریغ  يرگید  وحنب  یلو  میرواـیب  ار  ناونع  نیا  و 

یئیـش ندوب  بجاوب  هدـش  فیـصوت  هک  تراهط  رد  تاکرح  نیاـب  یعاد  هک  میروآ  یم  ندـش  کـنخ  تهجب  ار  بجاو  ءوضو  نیا 
لاکـشا عفد  يارب  تسا  یفاو  ریغ  اه  نیا  رب  هوالع  دنک  یمن  تسرد  ار  تاراهط  ندوب  يدابع  تهج  نیا  وا و  رما  زا  ریغ  دشاب  رگید 

مه يدابع  ضرفرب  دـهدب و  ار  باوث  بترت  باوج  دـناوتب  هک  دـشن  يدابع  تاراـهط  نیا  الـصا  اـجنیا  رد  هکنوچ  وا  رب  باوث  بترت 
.تسا یقاب  يریغ  رما  رب  باوث  لاکشا  زاب  دوشب 

رد یـسفن  رما  هک  تسنآ  تهجب  میهد  یم  رارق  تدابع  هک  ار  تراهط  هک  تسنآ  تسا  هدش  هداد  تاریرقت  رد  هک  یئاهباوج  زا  مود 
الا دوش  یمن  لصاح  ضرغ  مه  اهنآ  همدقم  رد  نینچمه  دوش  یمن  لصاح  رما  دـصق  نودـب  اهنآ  زا  ضرغ  هک  نانچمه  اهنآ  تایاغ 

باب نم  تادابع  رد  ار  رما  دـصق  فنـصم  هک  یلـصوت  يدـبعت و  باب  رد  تشذـگ  هک  یناـنچمه  هکنآ  لـصاح  ـالقع و  رما  دـصقب 
یم یلقع  نآ  تیدابع  يارب  لاثتما  دـصق  الثم  زامن  رد  هک  ینانچمه  سپ  یعرـش  رما  باب  نم  هن  القع  تسناد  مزال  ضرغ  لیـصحت 
نم هن  دشاب  یم  الوم  ضرغ  لیـصحت  باب  نم  اهنآ  رد  رما  دـصق  تبرق و  دـصق  مه  ثلث  تاراهط  رد  نینچمه  یعرـش  نودـب  دـشاب 

.دشاب يریغ  رما  یعرش  رما  هک  یعرش  رما  باب 

ص:222

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 587 

http://www.ghaemiyeh.com


.اهیلع هبوثملا  بترت  لاکشا  عفدب  فاو  ریغ  هنا  اضیا  هیف  و 

هنایتاب یناثلا  لمعلا و  تاذب  اقلعتم  ناک  امهدحا  نیرماب  مازتلالا  نم  تادابعلا  یف  هعاطإلا  دصق  رابتعا  حیحـصت  یف  لیق  امبر  ام  اما  و 
.لوالا لاثتمالا  یعادب 

لبق نم  رما  اهب  قلعتی  داکی  اهتایاغل ال  -خ) همدقم ) تامدقم اهسفنب  نکت  مل  ول  ذا  تاراهطلا  یف  اهرابتعا  حیحـصت  یف  يزجی  داکی  ال 
.جراخلا یف  همدقملا  نم  هب  نکمتیل  اهتاذب  قلعتم  يریغلا  بلطلا  خنس  نم  رخآ  بلط  ءیجی  نیا  نمف  تایاغلاب  رمالا 

******

: حرش * 

عفد امـش  نایب  نیا  تسا و  یقاب  ثلث  تراهط  رب  باوث  بترت  لاکـشا  زاب  هکنآ  بلطم  نیا  زا  باوج  خـلا  فاو  ریغ  اـضیا  هیف  :و  هلوق
.دیامن یمن  ار  لاکشا  نآ 

اهنآ باوج  بجاو و  ودب  تاراهط  ندش  يدابع 

میوشب مزتلم  هکنیا  هب  تاریرقت  رد  ثلث  تاراهط  تیدابع  رد  تسا  هدش  هداد  باوج  اضیا  خلا و  حیحـصت  یف  لیق  امبر  ام  اما  :و  هلوق
ار ءوضو  تاذ  نیا  مود  رما  میرواـیب و  ار  ءوـضو  تاذ  هک  ءوـضو  رب  دـیایب  رما  هکنآ  لـثم  لـمع  تاذـب  دوـشب  قـلعتم  لوا  رما  ود  هب 

ندروآ لاکـشا  الب  دوش و  یم  مود  رما  عوضوم  فوصوم  تفـص و  نیا  تسا  هب  رومام  هک  یئوضو  ینعی  میروایب  شلوا  رما  لاثتماب 
.یفخی امک ال  دنک  یمن  تابثا  ار  شیدابع  رما  دوخ  مود  رما  ول  دوش و  یم  يدابع  شلوا  رماب  ءوضو 

نکمم دـیدرک  نایب  هک  یمـسق  نیاب  ثلث  تاراهط  رد  تدابع  ندوب  حیحـص  هکنآ  حیحـصت  نیا  زا  باوج  خـلا  يزجی  داکی  :ال  هلوق
همدـقم نآ  تیدابع  نودـب  تبرق و  دـصق  نودـب  ءوضو  تاذ  نوچ  تسا  هتفرن  ءوضو  تاذ  يور  لوا  يریغ  رما  هکنآ  تهجب  تسین 

يارب
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رکذتف اقباس  الصفم  هتفرع  ام  یلع  هدابعلا  یف  هعاطلا  دصق  رابتعا  حیحصت  یف  ام  مازتلالا  اذه  یف  نا  عم  اذه 

******

: حرش * 

زا لوا  رما  رد  هدشن  دراو  وضو  رب  هک  يریغ  رما  دور و  یمن  ءوضو  يور  يریغ  رما  لوا  زا  دشن  همدـقم  هکنآ  زا  دـعب  تسین و  هالص 
دشاب ءوضو  هب  قلعتم  رخآ  رما  نآ  دشاب و  يریغ  بلط  خنس  زا  هک  رخآ  رما  دیآ  یم  اجک 

زا تسین  يدابع  رما  عوضوم  لوا  زا  نوچ  دشاب و  يدابع  دیاب  لوا  زا  همدـقم  دور و  یم  همدـقم  يور  لوا  يریغ  رما  هکنآ  لصاح  و 
.دراذگ یمن  یقاب  مود  رما  يارب  یلحم  دوش و  یمن  ءوضوب  قلعتم  لوا  رما  تهج  نیا 

تسا ءوضو  تاذ  نآ  عوضوم  هک  مود  رما  یلو  دنک  یمن  حیحصت  ار  ءوضو  تیدابع  ول  لوا و  رما  هکنآ  فنـصم  لاکـشا  زا  باوج 
صخش هک  هراجا  رما  ریظن  تسا  يدابع  عوضوم  عوضوم  نیا  هتبلا  دروایب  دیاب  ار  فوصوم  تفص و  هک  تسا  هدش  وا  هب  هک  يرما  اب 

.تیم هزور  زامن و  يارب  دوش  ریجا 

.خلا مازتلالا  اذه  یف  نا  عم  اذه  : هلوق

مزتلم رما  ودب  ار  رماوا  ندوب  يدابع  اه  یـضعب  هک  تشذگ  یلـصوت  يدبعت و  رد  هک  یلاکـشا  نآ  میدومن  هک  یلاکـشا  نآرب  هوالع 
رومام لاثتماب  تسا  هتفر  وضو  تاذ  يور  هک  لوا  رما  هک  تسنآ  لاکشا  نآ  رصتخم  دیآ و  یم  اجنیا  رد  مه  لاکـشا  نآ  دندوب  هدش 
دوشن طقاس  رگا  دنام و  یمن  یقاب  مود  رما  يارب  یلحم  یئاج و  سپ  دوش  یم  طقاس  لوا  رما  رگا  هن  ای  دوش  یم  طقاس  لوا  رما  ایآ  هب 
ادـعب وا و  رب  دراد  فقوت  ضرغ  لوصح  نوچ  مییامن  یم  ار  تبرق  دـصق  لقع  مکحب  ارهق  تبرق  دـصق  رب  دراد  فقوت  الوم  ضرغ  و 

.میشاب یمن  مود  رماب  جاتحم 

عجارف دیآ  یم  يدبعت  یلصوت و  باب  رد  میدومن  فنصم  رب  البق  هک  مه  ام  لاکشا  دنامن  یفخم 
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هیاغ یلا  اهب  لصوتلا  دصقب  اهب  تؤی  مل  ول  اهتحـص و  تاراهطلا  یف  هبرقلا  دصق  رابتعا  هجو  یف  قیقحتلا  وه  امم  حدقنا  دق  هنا  یناثلا 
اهتایاغ نم 

يریغلا ال رمالا  ناف  هحیحص  اهعوقو  یف  هنم  دب  امم ال  هیاغلا  دصق  ناکل  يریغلا  اهرما  اهیف  هبرقلا  دصق  رابتعال  ححصملا  ناک  ول  معن 
دصقلا اذه  عم  الإ  ایعاد  ریصی  داکی  ثیح ال  ریغلا  یلا  لصوتلا  دصق  اذا  الا  لثتمی  داکی 

رسلا وه  اذه  الـصا و  اهب  بلطلا  قلعتب  لقن  مل  ول  لب و  اهرما  دصقی  مل  ول  هدابع و  همدقملا  عوقول  كالملا  وه  نوکی  هقیقحلا  یف  لب 
هدابع همدقملا  عوقو  یف  لصوتلا  دصق  رابتعا  یف 

دشاب رما  نودب  ول  همدقملا و  يذ  هب  لصوت  دصقب  تاراهط  ندش  يدابع 

******

: حرش * 

دـش حضاو  هک  یقیقحت  هب  هک  تسنآ  دوب  باوث  قاقحتـسا  رد  نآ  لوا  هک  یلبق  بلاطم  هلابند  زا  مود  خلا  حدقنا  دـق  هنا  یناثلا  : هلوق
دصق هکنیا  ول  تاراهط و  ندوب  يدابع  تحـص  رد  تسا  ربتعم  تبرق  دصق  تهج  نیا  زا  دنراد  یبابحتـسا  یفن  رما  تراهط  نوچ  هک 
رگید تایاغ  یقاب  نینچمه  دشاب و  هتشادن  ار  زامن  دصق  ول  دروآ و  یم  اجب  ار  ءوضو  الثم  دشاب  هتشادن  تایاغ  زا  یتیاغ  هب  یلصوت 

ات میروایب  ار  تیاغ  دصق  دـیاب  تلاح  نیا  رد  یـسفن  رما  هن  تبرق  دـصق  رابتعا  يارب  دـشاب  ححـصم  يریغ  رما  رگا  هلب  خـلا  معن  : هلوق
یئاهنت هب  يریغ  رما  هکنوچ  میروایب  ار  ریغب  لصوت  دـصق  هک  ینامز  ـالا  دوش  یمن  لاـثتما  يریغ  رما  هکنوچ  دـشاب  حیحـص  تیداـبع 

.دوش يدابع  همدقم  ات  دشاب  لصوت  دصق  دیاب  اذل  درادن  يدعب  برق و  چیه 

تیاغ هب  تسا  لصوت  دصق  نیمه  ندش  يدابع  هب  همدقم  عوقو  يارب  كالم  تقیقح  رد  هکلب  خـلا  كالملا  وه  هقیقحلا  یف  لب  : هلوق
ینعی دشابن  الصا  مه  يریغ  رما  رگا  هکلب  دنکن  ار  يریغ  رما  دصق  ول  و 
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اهدصق ناونعلا و  اذه  دصق  نم  همدقملاب  لاثتمالا  هدارا  دنع  دب  الف  همدقملا  ناونعب  اهب  ارومأم  نوکت  امنا  همدقملا  نا  نم  مهوت  ام  ال 
ادج دساف  هناف  اهب  همدقملا  يذ  یلا  لصوتلا  دصق  نودب  نوکی  داکی  کلذک ال 

تانونعملا سفن  وه  همدـقملا  ناـک  اـمنا  هل و  همدـقم  عئاـشلا  لـمحلاب  ـال  بجاولا و  هیلع  فوقومب  سیل  همدـقملا  ناونع  نا  هرورض 
اهبوجول هلع  نوکت  امنا  هیمدقملا  هیلوالا و  اهنیوانعب 

******

: حرش * 

رابتعا رد  رـس  بلطم  نیا  دوش و  یم  يدابع  همدـقم  لصوت  دـصق  هطـساو  هب  زاب  اعرـش  تسین  بجاو  بجاو  همدـقم  هک  میوشب  لئاق 
تـسا یفاک  همدقملا  يذ  هب  لصوت  دصق  دشاب  يدابع  همدقم  میهاوخب  رگا  ینعی  دنک  يدابع  ار  همدقم  هکنیا  رد  تسا  لصوت  دصق 

دشاب هتشادن  الصا  هچ  دشاب  هتشاد  يریغ  رما  هچ  همدقم  نآ  تدابع  يارب 

دنناد یم  لاثتما  رد  مزال  ار  تیمدقم  ناونع  هک  یناسک  در 

همدـقم هک  دـنا  هدومن  نامگ  تسا و  مزال  تیمدـقم  دـصق  هک  تسا  هدومن  نایب  تاریرقت  رد  خـلا  همدـقملا  نا  نم  مهوت  ام  ـال  : هلوق
دـصق هک  میدـبال  میئامنب  لاـثتما  ار  همدـقم  میتساوخ  اـم  هک  یعقوم  دوش و  هدروآ  ندوب  یمدـقم  ناونعب  هک  تسا  هب  رومأـم  یناـمز 

.تیرهظ ناونع  اب  میروایب  دیاب  ار  تعکر  راهچ  ءازجا  هک  رهظ  زامن  تعکر  راهچ  ریظن  میئامنب  ار  تیمدقم  ناونع 

يدابع تیمدقم  دصق  تسا و  لطاب  نیا  هتبلا  مروآ  یم  اجب  زامن  تعکر  راهچ  هک  دنک  تین  طقف  میدروآ و  رهظ  دصق  نودـب  رگا  و 
ار لصوت  دصق  هک  ینامز  نوچ  ادج  تسا  دساف  فرح  نیا  هک  میشاب  هتشاد  ار  همدقملا  يذ  هب  لصوت  دصق  هک  ینامز  الا  دوش  یمن 

تیدابع رد  تسین  مزال  تیمدقم  ناونع  دصق  میرادن و  تیمدقم  ناونع  هب  یجایتحا  رگید  میدروآ 

عیاش لمحب  تیمدـقم  ناونع  نینچمه  درادـن و  تسا  يرابتعا  هک  تیمدـقم  ناونع  رب  فقوت  بجاو  هکنیا  باوج  خـلا  هرورـض  : هلوق
يرابتعا رما  نآ  نوچ  تسین  بجاو  يارب  همدقم 
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یف هیلا  انرشا  امک  همدقملا  يذ  بوجو  طارتشالا  قالطالا و  یف  عبتی  همزالملا  یلع  ءانب  همدقملا  بوجو  نا  یف  ههبـش  عبارلا ال  رمالا 
هجحف اضیا  لاق و  دـضلا  ثحب  یف  هّللا  همحر  ملاعملا  بحاص  هرابع  رهاظ  همهوی  امک  هتداراب  اطورـشم  نوکی  اـنتاملک و ال  يواـطم 

اهیلع فقوتملا  لعفلل  ادـیرم  فلکملا  نوک  لاح  یف  بوجولا  یلع  الیلد  ضهنت  اـمنا  اهمیلـست  ریدـقت  یلع  همدـقملا  بوجوب  لوقلا 
رظنلا قح  اهاطعا  نم  یلع  یفخی  امک ال 

******

: حرش * 

تانونعم نآ  بوجو  يارب  تلع  تیمدـقم  ناونع  نیا  تسا و  یجراخ  لمع  هک  دـشاب  یم  تانونعم  سفن  بجاو  همدـقم  هکلب  تسا 
ریس بوجو  يارب  دش  تلع  همدقم  ناونع  سپ  تسا  جح  لامعا  يارب  همدقم  ریس  نیا  نوچ  تسا  بجاو  هکم  يارب  ریس  الثم  دنتسه 

یفخی امک ال  یمدقم  بوجوب  دشاب  بجاو  همدقم  ناونع  اب  ریس  هکنآ  هن 

هک تسنآ  رد  روما  نیا  زا  مراهچ  رما  مینک و  یم  رکذ  ار  يروما  بجاو  همدـقم  ثحب  رد  دورو  زا  لبق  میتفگ  خـلا  عبارلا  رمـالا  : هلوق
رد دشاب  یم  همدـقملا  يذ  بوجو  عبات  همدـقم  نیا  بوجو  تسا  بجاو  بجاو  همدـقم  میئوگب  هکنیا  همزالم  رب  انب  همدـقم  بوجو 

طورـشم همدـقملا  يذ  بوجو  رگا  تسا و  قلطم  مه  همدـقم  بوجو  تسا  قلطم  همدـقملا  يذ  بوجو  رگا  ینعی  طارتشا  قـالطا و 
هتشذگ ياهثحب  رد  میدومن  هراشا  البق  بلطم  نیا  هب  هکنیا  امک  تسا  طورشم  مه  همدقم  بوجو  رهظ  زا  لبق  رهظ  زامن  لثم  تسا 

ار همدقملا  يذ  هک  دراد  هدارا  فلکم  رگا  هک  میئوگب  هک  دـشاب  یمن  همدـقملا  يذ  هب  ماجنا  هدارا  هب  طورـشم  بجاو  همدـقم  نیا  و 
ناشیا هک  دوش  یم  مولعم  هیلع  هّللا  همحر  ملاعم  بحاص  ترابع  رهاظ  زا  هکنیا  امک  هن  الا  تسا و  بجاو  مهنآ  همدـقم  دـیامن  لاثتما 
همدقم بوجو  نیا  انامه  همدـقم  بوجو  رب  ام  ندـش  میلـست  رب  انب  تسا  هتفگ  دـض  ثحب  رد  ناشیا  هک  دـنا  هدومن  ار  یمهوت  نینچ 

همدقملا يذ  لاثتما  رب  فلکم  هدارا  هب  تسا  طورشم 
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امک ال هباثملا  هذـهب  نکی  مل  همزالملا  لصا  یلع  اهـضوهن  ناک  نا  یفخی و  داـکی  ـال  حـضاو  هیعبتلا  یلع  اهـضوهن  ناـب  ریبخ  تنا  و 
یلا هبسن  امم  رهظی  امک  همدقملا  يذ  یلا  اهب  لصوتلا  یعادب  اهب  نایتالا  نوکی  نا  بوجولا  هفص  یلع  اهعوقو  یف  ربتعی  له  یفخی و 

هثحب يررقم  لضافا  ضعب  هماقم  هّللا  یلعا  همالعلا  انخیش 

******

: حرش * 

هک یـسک  رب  تسین  یفخم  بلطم  نیا  هکنیا  اـمک  وا  رب  دوش  یم  بجاو  همدـقم  فلکم  دوـمن  ار  همدـقملا  يذ  لاـثتما  هدارا  رگا  هک 
ار رظن  قح  دنک  اطع  ملاعم و  بحاص  ترابع  رد  دنک  رظن  قیقد 

دـشاب یمن  یفخم  تسا و  حضاو  همدقملا  يذ  رب  همدـقم  ندوب  عبات  هکنیا  هب  یئاناد  وت  دـیامرف و  یم  فنـصم  خـلا  ریبخ  تنا  :و  هلوق
تسا بجاو  هک  همدقم  بوجو  لیلد  ینعی  دشاب  یمن  یحـضاو  نیاب  همدقملا  يذ  بجاو و  همدقم  نیب  همزالم  لصا  رب  لیلد  هچرگا 

بوجو عبات  همدقم  بوجو  هتبلا  تسا  بجاو  بجاو  همدقم  هکنآ  زا  دعب  اما  هن و  ای  دراد  بوجو  هک  ءاملع  نیب  تسا  فالتخا  هن  ای 
بوجو نیب  همزالم  ثحب  هک  تشذگ  البق  نوچ  دشاب  فلکم  هدارا  هب  دیقم  همدـقم  بوجو  هک  تسین  نکمم  تسا و  همدـقملا  يذ 

همدـقملا يذ  هک  میوشب  لئاق  اـم  رگا  هریغ و  یهقف و  ثحب  هن  یمـالک و  ثحب  هن  تسا  یلقع  ثحب  همدـقملا  يذ  بوجو  همدـقم و 
ام نوچ  تسا  لاحم  ینعم  نیا  تسا و  هیلقع  روما  رد  کیکفت  فرح  نیا  همزال  تسا  دـیقم  همدـقم  بوجو  تسا و  قلطم  شبوجو 

دوشب لئاق  کیکفت  ار  همزالم  نیا  لقع  هک  تسین  نکمم  تسا و  یلقع  همزالم  نیا  هک  میدرک  تباث 

دروایب ار  ءیـش  نآ  دراد  هدارا  رگا  هک  دشاب  فلکم  هدارا  هب  نآ  بوجو  هک  میرادـن  یبجاو  هیعرـش  تابجاو  رد  ام  اه  نیا  رب  هوالع 
هدارا زا  لبق  نوچ  دوشن  تابجاو  رد  تفلاخم  نایصع و  الصا  دیآ  یم  مزال  هکلب  تسا  لاحم  مه  ینعم  نیا  هن و  الا  دشاب و  بجاو 
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لوصفلا بحاص  همعز  امک  بوجولا  هفـص  یلع  اهعوقو  مدـع  نع  فشکی  اـهیلع  بترتی  مل  ول  ثیحب  اـهیلع  همدـقملا  يذ  بترت  وا 
رابتعالا مدع  رهاظلا  امهنم  ءیش  کلذک  اهعوقو  یف  ربتعی  وأ ال  هدق 

هیف لصوتلا  دصق  لخد  مدع  فقوتلا و  هیمدقملا و  لجال  الا  لقعلا  مکحب  نکی  مل  بوجولا  نا  لجالف  لصوتلا  دصق  رابتعا  مدع  اما 
بجاولا تاذ  لوصحل  هیدابعلا  تامدقملا  ریغ  یف  کلذ  هب  دصقی  مل  امب  ءازتجالاب  فرتعا  اذل  حضاو و 
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یفخی امک ال  لوق  نیا  دسافم  زا  کلذ  ریغ  تسین و  تیصعم  نایتا  هدارا و  زا  دعب  تسین و  بجاو  بجاو 

رگا تسا و  بجاو  دروآ  همدـقملا  يذ  هب  لصوت  یعادـب  ار  همدـقم  رگا  میئوگب  هکنیا  رب  همدـقم  ندوب  بجاو  رد  تسا  ربتعم  ایآ  و 
هک لضافا  زا  یـضعب  تاریرقت  زا  دوش  یم  رهاظ  بلطم  نیا  هکنیا  امک  دشاب  یمن  بجاو  درادـن  همدـقملا  يذ  هب  لصوت  يارب  یعاد 
هّللا یلعا  يراصنا  همّالعلا  انخیـش  لوق  ملاعم و  بحاص  موحرم  لوق  نیب  قرف  هماقم و  هّللا  یلعا  همـالع  اـم  خیـش  هب  دـنا  هداد  تبـسن 

ار لصوت  دصق  خیـش  موحرم  لوق  یلو  همدـقم  بوجو  رد  دـناد  یم  بوجو  طرـش  ار  هدارا  ملاعم  بحاص  موحرم  هک  تسنآ  هماقم 
همدقم بوجو  رد  دناد  یم  بجاو  طرش 

هک دوش  یم  مولعم  همدقملا  يذ  هب  میدیـسر  رگا  میئوگب  لوصف  بحاص  نامگ  لثم  هکنیا  ای  خـلا  اهیلع  همدـقملا  يذ  بترت  وا  : هلوق
یم هلصوم  همدقم  ار  لوق  نیا  هدوبن و  بجاو  بجاو  همدقم  هک  دوش  یم  مولعم  همدقملا  يذ  هب  میدیـسرن  رگا  هدوب و  بجاو  همدقم 

قلطم همدقم  بوجو  دشاب و  یمن  ربتعم  لوصف  بحاص  همالع و  ملاعم و  بحاص  لوق  هس  نیا  زا  مادک  چـیه  میئوگب  هکنیا  ای  دـنمان 
.همدقم بوجو  رد  دنرادن  يرابتعا  مادک  چیه  هک  تسنآ  رهاظ  تسا 

يراصنا خیش  همالع  هک  بجاو  همدقم  بوجو  رد  لصوت  دصق  ندوبن  ربتعم  اما  خلا  لصوتلا  دصق  رابتعا  مدع  اما  : هلوق
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مهفاف صصخم  الب  همدقملا  نم  لصوتلا  هب  دصق  ام  صوصخب  بوجولا  صیصخت  نوکیف 

باثیف اهیذب  رمالا  لاثتما  یف  اذخا  اهرمال و  الثتمم  هنودب  اهب  یتآلا  نوکی  داکی  هنا ال  نم  تفرع  امل  لاثتمالا  یف  کلذ  ربتعا  امنا  معن 
لامعالا قشا  باوثب 

******
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يذ همدـقملا و  يذ  يارب  دـشاب  همدـقم  هک  یناـمز  ـالا  لـقع  مکحب  دـشاب  هدوب  یمن  همدـقم  بوجو  هک  تسنآ  تهجب  دوـمرف  ( هر )
رد لصوت  دصق  ندوبن  لیخد  همدقم و  نیا  بوجوب  دنک  یم  مکح  لقع  لاح  نیا  رد  هک  همدقم  نیا  رب  دشاب  هتـشاد  فقوت  همدقملا 

هدرواین دصقب  ار  نآ  همدقم  هک  یلاحرد  میروآ  یم  اجب  ام  ار  تابجاو  زا  يدایز  هکنوچ  دشاب  یم  یحضاو  رما  کی  همدقم  بوجو 
يارب هکلب  میرواین  مه  لصوت  يارب  ار  جح  هب  نتفر  همدقم  رگا  هک  جـح  الثم  میدروآ  همدـقم  اروبجم  ای  هدوب  حـیرفت  يارب  هکلب  میا 

رد تسین  ربتعم  لیخد و  لصوت  دصق  نیاربانب  سپ  تسا  حیحـص  ام  جح  زاب  میهد  ماجنا  ار  جح  هکم  رد  یلو  هکم  رد  میورب  حیرفت 
همدقم ول  تسا و  یفکم  هدش  هدروآ  اجب  هک  يا  همدـقملا  يذ  هک  هدومن  فارتعا  يراصنا  خیـش  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  همدـقم و 

دیاب ثلث  تاراهط  لثم  يدابع  همدقم  رد  هکنوچ  تسا  هیدابع  تامدقم  ریغ  رد  فرح  نیا  هتبلا  دشاب  هدرواین  لصوت  دـصق  هب  ار  نآ 
.تسا لصوت  دصق  نآ  ندوب  يدابع  هار  کی  دشاب و  يدابع 

ات دشاب  هتشاد  لصوت  دصق  امتح  دیاب  هکنیا  هب  ار  همدقم  بوجو  نداد  صاصتخا  نیاربانب  سپ  خلا  بوجولا  صیـصخت  نوکیف  : هلوق
مهفاف تسا  صصخم  نودب  تسا و  لیلد  نودب  فرح  کی  نیا  دشاب  بجاو  بجاو  همدقم 

دـصق میهدـب  رارق  يدابع  میهاوخب  ار  همدـقم  رگا  ینعی  لاـثتما  تقو  رد  همدـقم  رد  تسا  ربتعم  لـصوت  دـصق  نیا  هلب  خـلا  معن  : هلوق
هک البق  یتخانش  هکنوچ  میئامنب  دیاب  ار  لصوت 
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ول ال هل  تباثلا  قباسلا  همکح  یلع  هیلصوتلا ال  تابجاولا  رئاسک  لصوتلا  هب  دصقی  مل  ول  بوجولا و  هفـص  یلع  یمدقملا  لعفلا  عقیف 
قیرح ءافطا  وا  قیرغ  ذاقنال  همدـقم  تناک  اذا  ابجاو  ریغلا  کلم  یف  لوخدـلا  عقیف  هیلع  زجنملا  یلعفلا  بجاولا  فقوت  هفـص  ضورع 

يرجتی تاـفتلالا  عم  هنا  اـمک  هیف  اـیرجتم  ذـئنیح  نوکی  رمـالا  هیاـغ  هیمدـقملا  فقوتلا و  یلا  تفتلی  مل  نا  اـمارح و  ـال  یلعف  بجاو 
.الصا هیلا  لصوتلا  دصقی  مل  امیف  همدقملا  يذ  یلا  هبسنلاب 
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همدقملا يذ  لاثتما  رد  عورـش  نآ  رد  عورـش  همدقم و  رد  ذخا  میدومنن و  لاثتما  میئامنن  نآ  رد  لصوت  دـصق  رگا  ار  يدابع  همدـقم 
دـصق همدقم  رد  رگا  هک  تسا  یهیدـب  نیا  لامعالا و  قشا  باوثب  باثیف  دـشاب  هتـشاد  دـصق  هک  یتقو  رد  تشذـگ  هکنآ  امک  تسا 

.شتامدقم هطساو  هب  دنهد  یم  امب  يرتدایز  باوث  میداد  رارق  يدابع  ار  وا  میدومن و  لصوت 

خیش لوق  اقلطم و  همدقم  بوجوب  فنصم  لوق  نیب  قرف 

موحرم لوق  دـناد و  یم  بجاو  اقلطم  ار  بجاو  همدـقم  هک  فنـصم  لوق  هجیتن  خـلا  بوجولا  هفـص  یلع  یمدـقملا  لعفلا  عقیف  : هلوق
ینعی دـیامنن  مه  لصوت  دـصق  ول  دـشاب و  یم  بجاو  بجاو  همدـقم  نیاربانب  هک  تسنآ  دـناد  یم  بجاو  لصوت  دـصق  اـب  هک  خـیش 

ار شقباس  مکح  رگید  تسا و  بجاو  همدقم  سپ  دنتسین  لصوت  دصق  هب  جاتحم  هک  هیلـصوت  تابجاو  رئاس  لثم  تسا  بجاو  اقلطم 
رد نتفر  لـثم  رد  ینعی  دوب  مارح  هنیآره  زجنم  یلعف  بوجو  همدـقم  يارب  دـش  یمن  ضراـع  رگا  هکنوـچ  درادـن  دوـب  یم  مارح  هک 
هک قیرح  ءافطا  ای  قیرغ  ذاقنا  يارب  دـش  همدـقم  نتفر  نیا  رگا  نآ  رد  نتفر  تسا  مارح  دـشابن  قیرغ  ذاـقنا  يارب  رگا  هک  ریغ  کـلم 

.دوش یم  مسق  هس  نذا  نودب  ریغ  کلم  رد  لوخد  نیا  دهدب  ماجنا  اروف  دیاب  تسا  یلعف  بجاو 

تـسا همدـقم  وا  نتفر  هار  نیا  هک  درادـن  هجوت  چـیه  دوش  یم  ریغ  کلم  لخاد  هک  یلاـحرد  هچرگا  مارح  هن  دـشاب  یم  بجاو  لوا 
الثم دومن  همدقم  رد  يرجت  هدش  دراو  ءادتبا  لوخد  نیا  تیمدقم  هب  هجوت  نودب  نوچ  هکنیا  رما  تیاهن  یلب  هن  ای  قیرغ  ذاقنا  يارب 
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.الصا ایرجتم  نوکی  الف  لصوتلا  دصقب  هدکا  رخآ  عادب  لب  یعادلا  اذه  اهب  تأی  مل  هنکل  هدصق و  اذا  اما  و 
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نیا دـهدب  تاجن  ار  نآ  تسا  بجاو  اـمتح  هک  تسا  یقیرح  اـی  قیرغ  اـجنیا  رد  هک  درادـن  تاـفتلا  دوش و  یم  یبصغ  راد  رد  دراو 
نیا نآ  ندوب  يرجت  تسا و  مارح  درادـن  همدـقملا  يذ  هب  تواـفتلا  نوچ  رهاـظ  رد  یلو  تسا  بجاو  اـعقاو  یبـصغ  راد  رد  لوـخد 

تسا تهج 

مه اجنیا  رد  درادـن  قیرغ  ذاقنا  دـصق  یلو  ریغ  کلم  رد  دـش  دراو  دـهد  تاـجن  ار  قیرغ  دورب و  دـیاب  هکنیا  هب  تاـفتلا  اـب  رگا  مود 
.تسا هتشادن  دشاب  ذاقنا  هک  ار  همدقملا  يذ  هب  لصوت  دصق  هکنوچ  همدقملا  يذ  هب  هبسنب  هدومن  يرجت 

اهنآ مارح  بجاو و  یبصغ و  نیمز  رد  ندش  دراو  قرط 

هکلب دشاب  یمن  همدـقملا  يذ  هب  لصوت  يارب  رـصحنم  وا  لوخد  نیا  نکل  دراد و  الثم  ار  ذاقنا  دـصق  موس  خـلا  هدـصق  اذا  اما  :و  هلوق
يرجت چیه  دوش و  یم  دیکات  همدقم  بوجو  لاح  نیا  رد  دروایب  دراد  دـصق  مه  ار  رگید  بجاو  کی  الثم  دراد  مه  يرگید  یعاود 
یسفن بوجو  نیب  دشاب و  بصغ  هک  هیـسفن  تمرح  نیب  تقیقح  رد  تمحازم  عوضوم  نیا  رد  دنامن  یفخم  الـصا  تسا  هدومنن  مه 

بوجوب میوشب  لئاق  ام  هک  درادـن  فقوت  محازت  نیا  تسا و  ود  نیا  نیب  محازت  تقیقح  دـشاب و  قیرح  قارحا  اـی  قیرغ و  ذاـقنا  هک 
قیرغ ذاقنا  هبوصغم و  ضرا  رد  كولـس  نیب  محازت  زاب  نوچ  میـشابن  لئاق  همدـقم  بوجوب  الـصا  هکنآ  ای  دـیقم و  ای  اـقلطم  همدـقم 

هک یتمرح  نیا  ارهق  دوش و  یم  هتـشادرب  تمرح  اجنیا  رد  دـشاب  یم  تمرح  زا  مها  بجاو  قیرغ  ذاـقنا  هکنیا  زا  دـعب  تسا و  ملـسم 
الب دشابن  قیرغ  ذاقنا  يارب  هک  یتمرح  اما  همزالم و  رب  انب  دـمآ  دـهاوخ  هکنآ  امک  هلـصوم  همدـقم  ینعی  دـشاب  یم  قیرغ  ذاقنا  يارب 
رگا هکنآ  امک  دوش  یم  هتـشادرب  تمرح  لصوت  دصق  لاح  رد  مینادـب  ربتعم  ار  لصوت  دـصق  رگا  هلب  تسا  یقاب  تمرح  نآ  لاکـشا 

یفخی امک ال  دوش  یم  هتشادرب  تمرح  اقلطم  مینادب  بجاو  اقلطم  ار  همدقم  بوجو 

هریغ خیش و  موحرم  لوق  يارب  دنا  هدومن  نایب  بجاو  همدقم  يارب  هک  يدئاوف  زا 
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اهعوقول اطرـش  وا  ادیق  هدصق  نوکی  نا  هبجاولا ال  همدقملا  یلع  هبترتملا  دـئاوفلا  نم  همدـقملا  يذ  یلا  اهب  لصوتلا  نوکی  هلمجلاب  و 
هب بوجولا  طقس  امل  بجاولا و  تاذ  لصح  امل  الا  الـصا و  هیف  هل  لخد  الب  اهـسفن  یف  بوجولا  كالم  توبثل  بوجولا  هفـص  یلع 

.یفخی امک ال 
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ندـناوخ و زاـمن  وضو  نیا  اـب  تسین  زیاـج  لاـح  نیا  رد  نآرق  تئارق  هب  لـصوت  يارب  ـالثم  تفرگ  وضو  فلکم  رگا  هک  تسنآ  نآ 
تقیقح ءوضو  هکنیا  اب  تسا  هدـش  لاکـشا  نتفرگ و  وضو  لاح  رد  هتـشادن  ار  اهنآ  لصوت  دـصق  نوچ  رگید  تایاغ  یقاـب  نینچمه 

ءوضو نیاب  یتیاغ  ره  تراهط  دوجو  زا  دـعب  دوش و  یم  بترتم  وا  رب  تراهط  دـش  داجیا  تقیقح  نیا  هکنیا  زا  دـعب  تسا و  هدـحاو 
اهنآ مامتب  دنادحتم و  مسا  رد  ول  دنشاب و  یم  هفلتخم  قئاقح  لاسغا  نوچ  دشاب  هتـشاد  هدئاف  تسا  نکمم  لسغ  رد  هلب  تسا  حیحص 

.هتشادن تئارق  دصق  نوچ  تئارق  نآب  تسین  زیاج  زامن  يارب  الثم  درک  صاخ  تیاغ  يارب  لسغ  رگا  سپ  دوش  یم  هتفگ  لسغ 

تایاغ اما  هریغ و  سافن و  ضیح و  تبانج و  ریظن  تسا  اـهنآ  بابـسا  راـبتعا  هب  لاـسغا  رد  فـالتخا  هکنآ  اـضیا  لاـسغا  رد  باوج 
دنشاب یم  وضو  لثم  مه  لاسغا  سپ  دشاب  یم  تراهط  نآ  هک  دشاب  یم  یکی  دحتم و  امامت  لسغ 

هلبق هابتشا  يارب  دناوخب  همدقم  فرط  راهچ  هب  زامن  راهچ  دیاب  هک  یصخش  هک  خیش  موحرم  لوق  رب  انب  دنا  هداد  تبـسن  يرگید  عرف 
لـصوت دصق  هکنوچ  دشاب  عقاو  قباطم  ول  تسا و  لطاب  زامن  نیا  دومن  یقاب  كرت  لصوت و  دـصق  نودـب  دـناوخ  ار  فرط  کی  رگا 

مهنآ تسا و  عقاوب  ملع  يارب  فرط  راهچ  زامن  تشذگ و  هکنآ  امک  دراد  قرف  هیدوجو  همدقم  اب  هیملع  همدقم  هکنآ  باوج  ، هتشادن
تسا هدش  لصاح 

.خلا اهب  لصوتلا  نوکی  هلمجلاب  :و  هلوق

همدقم زا  ضرغ  ینعی  بجاو  همدقم  رب  دوش  یم  بترتم  هک  تسا  يدئاوف  زا  همدقملا  يذ  يارب  همدقم  هب  لصوت  دصق  هکنآ  لصاح 
همدقملا يذ  هب  دسرب  ناسنا  هک  تسنآ  بجاو 
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طقـسی امنا  مرحملا  درفلا  نال  کلذ  بجاوب و  سیل  ّهنأ  عم  بوجولا  هب  طقـسی  ثیح  اهنم  مرحملا  درفلاب  یتا  اذا  ام  یلع  ساقی  ـال  و 
هفـص یلع  عقی  داکی  همرحلا ال  هفـص  یلع  هعوقو  لـجال  هنا  ـالا  الـصا  تواـفت  ـالب  هب  ضرغلا  لوصح  یف  هریغک  هنوکل  بوجولا  هب 

بوجولا

******

: حرش * 

دوش یم  هب  رومأم  ار  بترتم  ءیش  ضرغ  نوچ  دوشب  هداد  رارق  بوجو  ای  بجاو  يارب  دیق  طرـش و  تسین  نکمم  ار  ءیـش  ضرغ  و 
دوشب نآب  لصوت  دصق  هک  يا  همدقم  هن  تسا  بجاو  همدقم  تاذ  هک  البق  میتفگ  هکنآ  تهجب  دوشب  وا  ءزج  هن  هب و  رومام  طرـش  هن 

رگا دوب  بجاو  رد  لیخد  لصوت  دصق  رگا  تسین و  لیخد  الـصا  همدقم  بوجو  رد  لصوت  دصق  همدـقم و  تاذ  رد  بوجو  كالم 
يرگید تهج  يارب  هکلب  دور  یم  جح  يارب  هن  ار  هکم  ات  دلب  زا  ریـس  هکنآ  ریظن  میدروآ  لصوت  دصق  نودـب  هک  يا  همدـقم  نآ  رد 

اجب ار  جـح  لامعا  هک  دراد  هدارا  نآ  زا  دـعب  لصوت  دـصق  نودـب  ار  همدـقم  دروآ  رگا  هکنآ  لاح  دوشن و  طـقاس  دـیاب  بوجو  نیا 
یفخی امک ال  دوشن  طقاس  هب  رومام  دیاب  دروآ  ار  ءوضو  نودب  زامن  هکنآ  ریظن  تسا  هدش  طقاس  همدقم  بوجو  لاکشا  الب  دروایب 

دوش یم  طقاس  بجاو  دروآ  لصوت  دـصق  نودـب  میتفگ  هک  يدروم  نیا  رد  ینعی  خـلا  مرحملا  درفلاب  یتا  اذا  یلع  ساـقی  ـال  :و  هلوق
نیا هطـساو  هب  ول  هکم و  يارب  تفر  مارح  یبـصغ و  قیرط  زا  ـالثم  ار  مرحم  درف  رگا  نوـچ  درک  دـیابن  ساـیق  مرحم  درفب  ار  درف  نآ 

هک تسا  عنامب  نرتقم  مرحم  درف  هک  تسنآ  نآ  تلع  دوبن  بجاو  مارح  همدـقم  نیا  هکنیا  اب  دوش  یم  لصاح  یـضرغ  مارح  همدـقم 
هک حابم  همدـقم  لـثم  ضرغ  طوقـس  رد  ول  دوش و  یمن  لـصاح  اـجنیا  رد  بوجو  هتبلا  تسا  ققحم  مارح  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب  مارح 

دروآ لصوت  دصق  نودـب  هک  يا  همدـقم  رد  دـنراد  هک  یقرف  هکنآ  الا  دوش  یم  طقاس  ضرغ  دـندحتم و  دروآ  لصوت  دـصق  نودـب 
تسا عنامب  نرتقم  یلو  دراد  یضتقم  هچرگا  مارح  همدقم  یلو  تسا  عنام  الب  دوجوم و  نآ  رد  یضتقم 
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توبثل هلثم  بوجولا  هفـص  یلع  عقی  نا  دـب  الف  ضرغلا  لوصح  یف  لصوتلا  هب  دـصقی  امم  هریغک  ناک  نا  هناف  انهاه  فالخب  اذـه  و 
عوقولا یف  هدصق  رابتعا  مدع  نع  اذه  فشکیف  ههادب  لطاب  یلاتلا  هرورض و  بوجولا  هب  طقسی  ناک  امل  الا  عنام و  الب  هیف  یـضتقملا 

يذ بترت  رابتعا  هلـصوملا و  همدقملاب  لوقلا  یلع  ریکنلا  ددش  هنا  بجعلا  حیـضوت و  همتت  کلذـل  رظتنا  اعطق و  بوجولا  هفـص  یلع 
اهعوقو یف  لصوتلا  دصق  رابتعا  یلع  هجوتی  امب  هدق  هثحب  يررقم  ضعب  هررح  ام  یلع  بوجولا  هفص  یلع  اهعوقو  یف  اهیلع  همدقملا 

.هماربا هضقن و  یف  لمأت  هماقم و  ولع  یف  دیز  همالک  مامت  عجارف  کلذک 

******

: حرش * 

یئاج رد  ینعی  عنام  نودب  دراد  یـضتقم  هک  تسا  یئاجنآ  فالخ  هب  میدومن  نایب  هک  بلطم  نیا  اضیا و  انهاه  فالخب  اذـه  :و  هلوق
ود ره  رد  دیاب  سپ  ضرغ  لوصح  رد  دشاب  هدروآ  لصوت  دصق  اب  هک  دنام  یم  یئاجنآ  لثم  دروآ  لصوت  دصق  نودب  ار  همدقم  هک 
يا همدقم  رد  یضتقم  رگا  عنام و  الب  تسا  دوجوم  ود  ره  رد  یضتقم  نوچ  دیامنن  هچ  دیامنب و  لصوت  دصق  هچ  دشاب  بجاو  دروم 

تسا و يرورض  همدقم  بوجو  طوقـس  هکنآ  لاح  دوشن و  طقاس  بوجو  دیاب  دشابن  یـضتقم  نیا  دروآ  یم  لصوت  دصق  نودب  هک 
ههادب تسا  لطاب  یلات 

بلطم نیا  يارب  شاب  رظتنم  اعطق و  تسین  مزال  همدقم  بوجو  رد  لصوت  دـصق  هک  دـش  رکذ  هک  ینایب  نیا  زا  مینک  یم  فشک  سپ 
رابتعا هک  تسا  هدومرف  ار و  هلـصوم  همدـقم  هب  راکنا  هدومن  دـیدشت  يراصنا  خیـش  موحرم  هک  تسنآ  بجع  ار و  نآ  حیـضوت  همتت 

نآب هرـس  سدـق  شثحب  ررقم  ضعب  تسا  هدومن  ریرحت  هک  ار  هچنآ  رب  انب  نآ  بوجو  رد  تسین  مزال  همدـقم  رب  همدـقملا  يذ  بترت 
یم مزال  همدقم  بوجو  رد  ار  لصوت  دصق  هک  تسا  هجوتم  ناشیا  دوخ  رب  لاکشا  نامه  تسا  هدومن  لوصف  بحاص  رب  هک  یلاکشا 

مالک نآ  ماربا  ضقن و  رد  نک  لمات  هماقم و  ولع  یف  دیز  ار  وا  مالک  مامت  نک  عوجر  سپ  دناد 
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هضرغ یف  لخد  هل  ام  الا  بجاولا  یف  ربتعی  داکی  هنالف ال  بوجولا  هفـص  یلع  اهعوقو  یف  اهیلع  همدقملا  يذ  بترت  رابتعا  مدع  اما  و 
هنا هرورـض  همدقملا  يذ  لوصح  نکما  امل  هالول  ام  لوصح  الإ  همدقملا  نم  ضرغلا  سیل  هبلط و  یلع  ثعابلا  هباجیا و  یلا  یعادـلا 
هیلع بترتی  ام  نیب  هیف  توافت  کلذ و ال  الا  همدـقملا  یلع  بترتی  هرثا و ال  هتدـئاف و  نم  هیلع  بترتی  ام  ـالا  ضرغلا  نوکی  داـکی  ـال 

یفخی امک ال  امهیلع  بترتی  هلاحم  هنا ال  الصا و  هیلع  بترتی  ام ال  بجاولا و 

******

: حرش * 

.تسا تهج  هس  هرس  سدق  مالعا  ضعب  نایب  رب  انب  تسا  هدومن  لوصف  بحاص  رب  در  خیش  موحرم  هک  ار  هچنآ  صخلم  و 

لیـصحت مدع  بجوم  لیـصحت  مدع  نیا  دوشن  لیـصحت  تامدقم  رگا  هک  ینعم  نیاب  تسا  لقع  همدـقم  بوجو  رد  هجو  هکنآ  لوا 
تسا همدقملا  يذ  مدع  بجوم  تامدقم  مدع  ینعی  تسا  همدقملا  يذ 

عبات یجراخ  دیقب  دیقمب  رما  هکنآ  تهجب  مینادب  بجاو  ار  قلطم  همدقم  هک  دوش  یم  ببـس  هلـصوم  همدقم  بوجوب  لوق  هکنآ  مود 
ار دیقم  تاذب  رما  تسا 

تسین مزال  اهنآ  رب  همدقملا  يذ  دوجو  يارب  راظتنا  تسا و  طقاس  اهنآ  هب  رما  میدروآ  هک  ار  تامدقم  هک  تسا  ینادجو  هکنآ  موس 
ار جح  تامدقم  یسک  رگا  الثم  دشاب  هتشاد  دیابن  یهجو  رما  طوقس  يارب  هنیآره  دشابن  بوجو  رد  لیخد  اهتاذب  اهنآ  دوجو  رگا  و 

هکنآ لاح  لاح و  نیا  رد  تسا  طقاس  جح  تامدـقمب  رما  لاکـشا  الب  دروایب  ار  جـح  لامعا  دـشاب  هتـساوخ  هاگ  تاقیم  لوا  دروآ و 
یفخی امک ال  دشاب  یم  نآ  لاثتما  لوا  هدرکن و  ادیپ  دوجو  همدقملا  يذ  زونه 

تشذگ هکنآ  امک  تسا  خیش  موحرم  رب  دراو  تالاکشا  نیمه  و 

هلصوم همدقم  بوجوب  لوصف  بحاص  لوق  در 

لوا لوق  تسا و  لوصف  بحاص  لوق  بجاو  همدقم  بوجو  تباب  رد  موس  لوق  خلا  اهیلع  همدقملا  يذ  بترت  رابتعا  مدـع  اما  :و  هلوق
تشذگ هک  دوب  يراصنا  خیش  لوق  مود  لوق  دوب و  ملاعم  بحاص  موحرم  لوق 
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نع الـضف  تامدـقملا  مامت  رثاب  سیل  هناف  اهبلط  یلع  ثعابلا  اهباجیا و  یلا  یعادـلا  ضرغلا  نوکی  نا  لقعی  الف  بجاولا  بترت  اما  و 
دوجو دـعب  هنایتا  هرات  فلکملا  راتخی  يرایتخا  لعف  تایفرعلا  تایعرـشلا و  یف  لق  ام  الا  بجاولا  ناف  تاـبجاولا  بلاـغ  یف  اهادـحإ 
اهمات یلع  هبترت  مدـع  عم  هتامدـقم  نم  هدـحاو  لک  باجیا  نم  اضرغ  هنایتا  رایتخا  نوکی  فیکف  هنایتا  مدـع  يرخا  هتامدـقم و  مامت 

اهنم هدحاو  لک  نع  الضف 

******

: حرش * 

نآ درک  ادیپ  یجراخ  دوجو  تامدقم  زا  دعب  همدقملا  يذ  رگا  هک  ینعم  نیاب  هلـصوم  همدـقم  بوجوب  تسا  لئاق  لوصف  بحاص  و 
تسین بجاو  دناسرن  همدقملا  يذ  هب  ار  ام  تامدقم  رگا  هدوب و  بجاو  تامدقم 

ضرغ رد  لیخد  هچنآ  بجاو  همدـقم  رد  لاثتما و  زا  دـعب  دوشب  وا  رب  بترتم  دـیاب  ءیـش  ره  ضرغ  هک  تسنآ  بلطم  نیا  زا  باوج 
نآ ندـش  لـصاح  رگم  تسین  نآ  زا  ضرغ  تسا  هدـش  همدـقم  بـلط  رب  ثعاـب  بـجاو و  همدـقم  باـجیا  رد  هدـش  ببـس  تـسا و 

نکمت همدـقم  بوجو  زا  ضرغ  ینعی  جراخ  رد  نآ  دوجو  همدـقملا و  يذ  لوصح  دوبن  نکمم  دـش  یمن  لصاح  رگا  هک  یتامدـقم 
يرورـض بلطم  نیا  جراـخ و  رد  همدـقملا  يذ  دوجو  دوبن  نکمم  دـش  یمن  لـصاح  همدـقم  رگا  هک  همدـقملا  يذ  هب  تسا  فلکم 

رب رگم  دوش  یمن  بترتم  میتفگ  ام  هک  يا  هدئاف  ضرغ و  نیا  دشاب و  تسا  هدش  بجاو  هک  یلعف  نآرب  بترتم  دیاب  ضرغ  هک  تسا 
همدقملا يذ  وا  رب  دوشب  بترتم  هکنآ  نیب  تسین  ضرغ  نیا  رد  یتوافت  دشاب و  قلطم  بوجو  هک  میدرک  نایب  ام  هک  يا  همدـقم  نیا 

هلـصوم همدـقم  هچ  ینعی  مسق  ود  نیا  رب  دوش  یم  بترتم  هلاحم  میدومن ال  نایب  ام  هک  ضرغ  نیا  الـصا و  دوشن  بترتم  هکنآ  نیب  و 
یفخی امک ال  هلوصوم  ریغ  هچ  دشاب و 

بجاو همدقم  بوجو  زا  ضرغ  ءیش و  ره  یضرغ  نایب 

هک تسین  نکمم  تهج  نیا  دـشاب  همدـقم  بوجو  زا  ضرغ  نیا  هک  تامدـقم  رب  بجاو  بترت  اما  خـلا و  بجاولا  بترت  اـما  :و  هلوق
تهجب دوشب  نآ  بلط  رب  ثعاب  همدقم و  بوجو  رب  دوشب  یعاد  ببس و 
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هتلع نع  لولعملا  فلخت  مدعل  هتامدقم  مامت  یلع  هلاحم  ابترتم ال  ناک  هیدیلوتلا  هیبیبستلا و  لاعفالا  نم  بجاولا  ناک  امیف  معن 

******

: حرش * 

الثم دـشاب  تامدـقم  زا  یکی  رثا  هکنآ  زا  الـضف  تابجاو  بلاـغ  رد  تسین  تامدـقم  ماـمت  رثا  جراـخ  رد  همدـقملا  يذ  دوجو  هکنآ 
نکمم دشاب  همدـقملا  يذ  دوجو  هک  جـح  لامعا  لوا  یلو  دروایب  جـح  يارب  ریـس  لثم  ار  بجاو  تامدـقم  مامت  ناسنا  تسا  نکمم 

.درواین تسا  نکمم  دروایب و  ار  همدقملا  يذ  تسا 

تـسا بجاو  همدقم  قلطم  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  دش و  لصاح  اهنآ  زا  ضرغ  نوچ  هدش  طقاس  تامدقم  بوجو  لاح  نیا  رد 
يرایتخا لعف  جراخ  رد  همدقملا  يذ  ندروآ  نوچ  تایفرع  تابجاو  هچ  دشاب و  تایعرش  تابجاو  بجاو  نیا  هچ  هلـصوم  همدقم  هن 

ضرغ هک  میدومن  نایب  البق  ام  درواین و  تسا  نکمم  دروایب و  ار  همدقملا  يذ  نآ  تامدـقم  مامت  زا  دـعب  تسا  نکمم  تسا  فلکم 
دوب هدرکن  لیصحت  ار  بجاو  تامدقم  رگا  هک  دوب  نآ  همدقم  بوجو  رد  ضرغ  دوش و  لصاح  دیاب  لاثتما  زا  دعب  ءیش  ره  بوجو 

.دروایب جراخ  رد  ار  همدقملا  يذ  دوجو  دوبن  نکمم  فلکم 

هک تسا  یئانعم  نامه  ضرغ  هکلب  دـشاب  یمن  همدـقم  داجیا  زا  ضرغ  همدـقملا  يذ  یجراخ  دوجو  میدومن  هک  ینایب  نیاربانب  سپ 
.میدرک نایب 

يذ رب  تردق  تامدقم  هطـساو  هب  نوچ  دوب  لصاح  تامدقم  ندروآ  زا  لبق  همدقملا  يذ  زا  فلکم  نکمت  هکنآ  فنـصم  زا  باوج 
یمن فلکم  ینیوکت  تردق  تامدـقم  بوجو  دـشاب و  تسین  نکمم  تامدـقم  بوجو  زا  ضرغ  فلکم  نکمت  سپ  دراد  همدـقملا 
هتبلا ببـس  دوجو  درجمب  هک  دـشاب  هیدـیلوت  تاببـسم  زا  همدـقملا  يذ  ینعی  بجاو  رگا  هکلب  خـلا  بجاولا  ناک  امیف  معن  : هلوق دـهد 
تسا نکمم  دراوم  نیا  رد  دیامنب  تسین  نکمم  شدوخ  تلع  زا  فلخت  لولعم  نوچ  هلاحم  دوش ال  یم  نآرب  بترتم  ببـسم  دوجو 

دوجو اهنآ  ببس  داجیا  درجمب  هک  هریغ  قتع و  قالط و  قارحا و  لثم  دوش  یم  تامدقم  رب  بترتم  همدقملا  يذ  میئوگب 
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هلعلا صوصخ  بوجوب  لوقلا  تابجاولا و  بلاغ  یف  همدقملا  بوجو  راکنا  مزلتسی  هلصوملا  همدقملاب  لوقلا  نا  حدقنا  دق  انه  نم  و 
هیدیلوتلا تابجاولا  صوصخ  یف  هماتلا 

صصخم الب  هیدیلوتلا  تابجاولاب  صیصختلاف  اهنودب  نکمملا  دوجو  هلاحتسا  هرورض  همات  هلع  هل  الإ و  بجاو  نم  ام  تلق  ناف 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  دننک  یم  ادیپ  یجراخ 

همدقم هب  لوق  هک  دش  حضاو  یلبق  بلاطم  زا  هک  تسنآ  لوصف  بحاص  رب  هیافک  بحاص  مود  لاکـشا  خلا  حدقنا  دق  انه  نم  :و  هلوق
رثکا رد  هکنوچ  تابجاو  بلاغ  رد  ار  همدـقم  بوجو  میئاـمن  راـکنا  هک  تسنیا  مزلتـسم  دوب  لـئاق  نآـب  لوصف  بحاـص  هک  هلـصوم 

رد همات  تلع  بوجو  صوصخب  میوشب  لئاق  هکنیا  میهدن و  ماجنا  ار  همدـقملا  يذ  ام  هک  دراد  ناکما  همدـقم  نایتا  زا  دـعب  تابجاو 
دراد بوجو  همدقم  طقف  اجنآ  رد  تسین  ام  يرایتخا  نآ  همدقملا  يذ  هک  یتابجاو  رد  طقف  میئوگب  ینعی  هیدیلوت  تابجاو  صوصخ 

راچان دشاب  تیرح  هک  همدـقملا  يذ  دوش  یم  ماجنا  تقتعا  هطـساو  هب  هک  همدـقم  زا  دـعب  تسا و  يرایتخا  نآ  بابـسا  هک  قتع  لثم 
یم هکلب  تسین  لـئاق  مه  لوصف  بحاـص  دوـخ  ار  بلطم  نیا  دریگب و  ار  وا  يوـلج  دـناوتب  هک  تسین  فـلکم  يراـیتخا  دـیآ و  یم 

.تسا بجاو  هلصوم  همدقم  اقلطم  هیدیلوت  ریغ  هیدیلوت و  تابجاو  رد  دیوگ 

ءیش هک  تسا  يرورـض  دراد و  يا  همات  تلع  کی  بجاو  نآ  هکنیا  الا  تسین  یبجاو  چیه  هک  دوش  لاکـشا  رگا  خلا  تلق  ناف  : هلوق
نودب یعدـم  نیا  هیدـیلوت  تابجاو  رد  میدومن  صتخم  ار  بوجو  امـش  هکنیا  همات و  تلع  نآ  نودـب  دـنک  یمن  ادـیپ  دوجو  نکمم 

دنتسه نکمم  مه  اهنآ  نوچ  دنشاب  یم  همات  تلع  هب  جاتحم  مه  هیدیلوت  تابجاو  ریغ  نوچ  تسا  لیلد 

ص:239

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 604 

http://www.ghaemiyeh.com


فـصتت داـکت  ـال  یه  هتلع و  ءازجا  نم  يراـیتخالا  لـعفلا  راـیتخا  يداـبم  نا  ـالا  هلع  ـالب  نکمملا  رودـص  لاحتـسا  نا  مـعن و  تـلق 
لمات نمل  حضاو  وه  امک  لسلستل  الا  رایتخالاب و  اهنوک  مدعل  بوجولاب 

یف یقبی  ثیحب ال  اهیلع  بجاولا  بترتل  راظتنا  نود  نم  اهب  نایتالا  درجمب  طقـسی  بلطلا  ناک  امل  بترتلا  هیف  اربتعم  ناـک  ول  هنـال  و 
هباجیا لبق  لوالا  نم  هلصاح  تناک  وا  همدقمب  هذه  نکی  مل  اذا  امک  هباجیا  هبلط و  الا  نیبلا 

******

: حرش * 

هیدـیلوت تابجاو  رد  همدـقملا  يذ  نایتا  رد  هچرگا  دنـشاب  یم  هیدـیلوت  لثم  هیدـیلوت  ریغ  تاـبجاو  سپ  دـهاوخ  یم  تلع  نکمم  و 
.هیدیلوت ریغ  تابجاو  رد  ات  دریگ  یم  ماجنا  رتدوز 

نآ رد  لاوقا  تسین و  يرایتخا  هدارا  هک  فنصم  لوق  در 

هدارا ءازجا  هک  يرایتخا  لعف  يدابم  هکنیا  الا  دشاب  تلع  نودب  نکمم  ءیش  تسا  لاحم  هچرگا  هلب  هکنیا  باوج  خلا  معن  تلق  : هلوق
تـسین بوجوب  فصتم  هدارا  نیا  دشاب و  یم  تلع  ءازجا  زا  اه  نیا  مامت  لعفب  مزج  لیم و  قیدـصت و  روصت و  زا  ترابع  هک  دـشاب 
لـسلست دیآ  یم  مزال  دـشاب  يرایتخا  هدارا  رگا  نوچ  دوش  یمن  بوجوب  فصتم  يرایتخا  ریغ  ءیـش  دـشاب و  یمن  يرایتخا  هکنوچ 

.بلطم رد  دیامن  لمأت  هک  یسک  يارب  تسا  حضاو  بلطم  نیا  هکنیا  امک 

بحاص زا  لقن  هکنیا  رب  هوـالع  تسا  شدوخ  سفنب  نآ  تیراـیتخا  تسا و  يراـیتخا  هدارا  هک  تشذـگ  لوا  دـلج  رد  هکنآ  باوج 
ءاملع زا  يدایز  هکنآ  امک  درادن  یعنام  دشاب  هب  رومأم  مه  هدارا  سفن  نیاربانب  دنناد و  یم  يرایتخا  ار  هدارا  ناشیا  هک  هدـش  لوصف 

نیا اهنآ و  ریغ  دنا و  هدومن  نایب  ثحب  نیمه  رد  یلمآ  هّللا  تیآ  ینیکشم و  موحرم  ریظن  دنشاب  یم  هدارا  ندوب  يرایتخاب  لئاق  مالعا 
ببس رگا  تسا و  ببـس  ءزج  هدارا  اب  دشاب  قتعا  لثم  هک  اهنآ  همدقم  نوچ  دیآ  یم  مه  هیدیلوت  تابجاو  رد  هیافک  بحاص  لاکـشا 

.یفخی امک ال  تسا  يرایتخا  ریغ  مه  ببسم  دشن  يرایتخا 
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وا نفکلاب  رمالا  طوقـس  یف  امک  فیلکتلا  عوضوم  عافتراب  وا  هفلاخملا  نایـصعلاب و  وا  هقفاوملاـب  ـالا  طقـسی  داـکی  ـال  بلطلا  نا  عم 
.هقفاوملا ریغ  رومالا  هذه  نم  هرورضلاب  اهب  نایتالا  نوکی  هقرح و ال  وا  انایحا  تیملا  قرغ  ببسب  نفدلا 

******

: حرش * 

ربتعم همدـقم  بوجو  رد  رگا  هک  تسنآ  لوصف  بحاص  رب  هیافک  بحاـص  موس  لاکـشا  خـلا  بترتلا  هیف  اربتعم  ناـک  ول  هنـال  :و  هلوق
بلط و دیاب  لاح  نیا  رد  دشاب  بجاو  همدقم  ات  دیایب  همدقم  دعب  همدـقملا  يذ  دـیاب  امتح  میئوگب  ینعی  بترت  دـشاب  طرـش  دـشاب و 

یلاح رد  همدقم  نیا  هکنوچ  دشاب  دیابن  يراظتنا  رگید  همدقملا و  يذ  نودب  اهنت  همدـقم  نایتا  درجمب  دوشن  طقاس  همدـقم  نتـساوخ 
نآ باجیا  همدـقملا و  يذ  نآ  بلط  ـالا  نیب  نیا  رد  دـنام  یمن  یقاـب  هک  يروط  هب  دوب  یم  همدـقملا  يذ  رب  بترتم  هک  هدوب  بجاو 

همدقم هب  جایتحا  الـصا  همدقملا  يذ  نیا  هکنیا  لثم  همدقملا  يذ  هب  ددرگ  یمرب  اهریمـض  نیا  هباجیا  هبلط و  الا  هلوق  همدقملا و  يذ 
تسا هدوب  هدش  لصاح  همدقم  نیا  همدقملا  يذ  بوجو  زا  لبق  هکنیا  ای  دشاب  هتشادن 

زا لـبق  نوـچ  درادـن  همدـقم  هب  جاـیتحا  اـجنیا  هک  تسا  هدـش  عیطتـسم  هاـگتاقیم  رد  هتفر  هکم  هب  يراـک  يارب  یـصخش  هکنیا  لـثم 
وا يارب  هدوب  هدش  لصاح  هاگتاقیم  ات  نتفر  همدقم  تعاطتسا 

دوش یم  زیچ  هس  زا  یکی  هب  فیلکت  طوقس 

.خلا طقسی  داکی  بلطلا ال  نا  عم  : هلوق

تقفاوم و ای  تلاح  هس  نیا  زا  یکی  هب  رگم  دوش  یمن  طقاس  يریغ  بجاو  هچ  یـسفن و  بجاو  هچ  یبجاو  ره  بلط  هکنآ  لصاح  و 
طقاس نفد  نفک و  بوجو  هکنیا  لثم  دوش  مودعم  فیلکت  عوضوم  الـصا  هکنیا  ای  دنک و  نایـصع  دیامن و  تفلاخم  هکنیا  ای  نایتا و 

رگم تسین  رما  هس  نیا  زا  مادک  چیه  هرورضلاب  اجنیا  رد  نتخوس و  ای  ندش  قرغ  هطـساو  هب  دوش  مودعم  تیم  هک  یلاحرد  دوش  یم 
تسا بجاو  همدقم  قلطم  هکلب  تسین  نآ  طرش  لاصیا  همدقم  بوجو  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  تقفاوم 
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تایلـصوتلا یف  هطوقـسک  هنم  ضرغلا  هب  لصحی  امیف  هب  روماملاب  سیل  امب  طقـسی  کلذـک  رومالا  کلتب  رمالا  طقـسی  اـمک  تلق  نا 
تامرحملا وا  ریغلا  لعفب 

عنام و هیف  نکی  مل  امیف  بلطلل  اقلعتم  فلکملل  يرایتخالا  لعفلا  نم  ضرغلا  هب  لصحی  ام  نوکی  نا  نع  صیحم  نکل ال  معن و  تلق 
امرحم لعفلاب  هنوک  وه 

.رخآلا نود  العف  هل  اقلعتم  امهدحا  نوکی  فیکف  الصا  توافت  امهنیب  نوکی  هنا ال  هرورض 

******

: حرش * 

دوش یم  طقاس  دش  رکذ  هک  هثالث  روما  زا  یکی  هب  هک  نانچمه  رما  طوقس  هک  دنک  لاکشا  یسک  رگا  خلا  طقـسی  امک  تلق  نا  : هلوق
هک تسنآ  ضرف  نوـچ  دـهدب  ماـجنا  ار  هب  رومأـم  يرگید  صخـش  ینعی  دـشاب  ریغ  لـعف  هک  رگید  رما  ود  نیا  زا  یکی  هب  نـینچمه 

نیا زا  یکی  هب  هکلب  دشن  یلبق  هثالث  روما  زا  یکی  هب  رما  طوقس  مرحم و  لعفب  ای  دوش  یم  طقاس  ریغ  لعفب  تسا و  یلصوت  هب  رومام 
اضیا دوش  طقاس  تسا  نکمم  میدرک  رکذ  هک  هجو  ود 

فلکم يرایتخا  لعف  یلو  دوش  یم  طقاس  مه  رما  ود  نیا  زا  یکی  هب  ضرغ  هک  تسین  يا  هراـچ  هلب  هکنآ  باوج  خـلا  معن  تلق  : هلوق
يارب یبصغ  نیمز  رد  ریس  لثم  دشابن  مرحم  لعف  ینعی  دشابن  بوجو  زا  یعنام  هک  تسا  یئاجنآ  رد  دشاب  بوجو  بلط و  قلعتم  هک 

جح

ریغ هلـصوم و  همدـقم  نیب  توافت  هک  تسا  يرورـض  دـشابن  شبلط  رب  عناـم  هک  فلکم  يراـیتخا  لـعف  نیا  خـلا و  هنا  هرورـض  : هلوق
هلـصوم همدقم  ار  رما  قلعتم  ام  هنوگچ  دوش  یم  لصاح  اه  نیا  زا  یکیره  رب  ضرغ  درادن و  یتوافت  هکنآ  زا  دـعب  درادـن و  هلـصوم 

تسین بجاو  میئوگب  ار  هلصوم  ریغ  همدقم  میهدب و  رارق 

.لسلست ای  رود  ای  لوق  نیا  زا  دیآ  یم  مزال  هلصوم  همدقم  بوجوب  لوق  هک  دنا  هدومن  لوصف  بحاص  رب  هک  مراهچ  لاکشا 
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اهنآ در  هلصوم و  همدقم  رد  لسلست  رود و  لاکشا 

******

: حرش * 

بجاو ، بجاو همدـقم  یتقو  رد  ینعی  دـشاب  یم  همدـقم  بوجو  دـیق  هک  تسنآ  ضرف  یـسفن  بجاو  بترت  هک  تسنآ  رود  نایب  اـما 
بجاوب همدقم  زا  يریغ  بوجو  دنکب  ادیپ  حشرت  هک  تسنآ  فرح  نیا  ۀـمزال  دـنکب و  ادـیپ  یجراخ  دوجو  همدـقملا  يذ  هک  تسا 

نیا نوچ  هکنآ  مود  دوش  یم  دراو  وا  رب  بوجو  لوا  زا  هک  یـسفن  بجاو  یکی  دوش  دراو  وا  رب  بوجو  رد  یـسفن  بجاو  یـسفن و 
یم مزال  اضیا  تسا  یحضاو  رود  ینعم  نیا  دوش و  دراو  شدوخ  رب  شدوخ  زا  يریغ  بوجو  تسا  يریغ  بجاو  دیق  یـسفن  بجاو 
دیاب تسا  هلـصوم  همدقم  دیق  نوچ  همدقملا  يذ  همدقملا و  يذ  دوجو  رب  دراد  فقوت  همدقم  بوجو  هکنوچ  لصاح  لیـصحت  دـیآ 

همدقملا يذ  دوجو  سپ  همدقم  دوجو  رب  دراد  فقوت  لاکشا  الب  همدقملا  يذ  دوجو  دوش  بجاو  همدقم  ات  دنک  ادیپ  یجراخ  دوجو 
.همدقملا يذ  دوجو  رب  دراد  فقوت 

دـشاب یم  هریغ  هالـصلا و  اومیقا  لـثم  لیلدـب  نآ  بوجو  هکلب  يریغ  بوجو  رب  درادـن  فقوت  یـسفن  بوجو  لاکـشا  نیا  زا  باوج 
دـیکات و دراوم  نیا  لـثم  هک  تشذـگ  ـالبق  يریغ و  بوجو  یـسفن و  بوجو  بوجو  ود  دـیآ  یم  مزـال  لوا  ضرفرب  هکنآ  تیاـهن 

.بوجو لحم  دوش  یم  ددشم 

نآ دـیامرفب  الوم  هک  دراد  یعنام  هچ  هلـصوم و  ریغ  هلـصوم و  دـشاب  یم  مسق  ود  جراـخ  رد  همدـقم  هکنآ  مود  لاکـشا  زا  باوج  و 
يدرک ادیپ  ارم  رسپ  رگا  دیوگب  الوم  هکنآ  امک  نآ  ریغ  هن  دشاب  یم  نم  بولطم  همدقم  نآ  همدقملا  يذ  هب  دسر  یم  هک  يا  همدقم 
تـسا هراشا  هلـصوم  ناونع  داد و  مهاوخن  وت  هب  يزیچ  یئامنب  يدایز  شدرگ  ول  يدرکن و  ادیپ  رگا  مهد و  یم  وت  هب  دزم  ردق  نالف 

ریظن میوش  لئاق  دـیاب  امتح  هبکرم  تاعوضوم  رد  میتفگ  هکلب  میتسناد  زئاج  ام  ار  رخاتم  طرـش  هکنآ  زا  دـعب  هکنآ  لصاح  جراخب و 
همدـقم رارقا  ءازجا و  بوجو  نینچمه  اقلطم  هن  دوش  هدروآ  زامن  رخآ  مالـس  هک  تسا  یتقو  رد  زامن  رد  دـمح  بوجو  نوچ  هـالص 

.اقلطم هن  دوش  ادیپ  ادعب  همدقملا  يذ  هک  تسا  بجاو  یتقو  رد 

نایصعب ای  تسا  لاثتماب  ای  طوقس  هک  دوش  یم  هداد  اضیا  فنصم  باوج  اجنیا  زا  و 
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******

: حرش * 

.یفخی امک ال  همدقملا  يذ  اب  دوش  هدروآ  یقاب  ات  درادن  رما  طوقس  همدقم  نایتا  درجم  هکنآ  باوج  عوضوم  ءافتناب  ای 

بجاو همدقم  تاذ  ایآ  مینک  یم  لاؤس  تسا  هلـصوم  همدـقم  ءزج  هلـصوم  همدـقم  رب  انب  همدـقم  تاذ  هکنآ  لسلـست  هجو  نایب  اما  و 
.لسلست نا  یلا  دومن  میهاوخ  نآ  رد  مالک  لقن  هلصوم  رگا  تسا و  فلخ  دشاب  بجاو  همدقم  تاذ  رگا  هلصوم  دیقب  ای  تسا 

هن بجاو و  دـیق  هن  تشذـگ  هکنآ  امک  همدـقملا  يذ  اب  تسا  مزالم  هک  هصح  نآب  تسا  جراخب  هراشا  هلوصوم  ناونع  هکنآ  باوج 
امک دوش  یمن  هتفرگ  مکح  طرـش  ای  عوضوم  ءزج  یـضرغ  تسا و  لاصیا  همدـقملا  يذ  بوجو  زا  یـضرغ  هکلب  تسا  بوجو  دـیق 

هک یئاج  رد  تسین  مزال  همدقم  ناونع  دصق  هکنآ  داد و  همدقم  ناونع  دصق  موزل  رد  ار  يراصنا  خیش  موحرم  باوج  فنصم  هکنآ 
.هماقم ولع  یف  دیز  همالک  رخآ  یلا  هبجاولا  همدقملا  یلع  هبترتملا  دئاوفلا  نم  همدقملا  يذ  یلا  اهب  لصوتلا  نوکی  هلمجلاب  هدومرف و 

دشاب یم  همدقم  بوجو  رد  ضرغ  ود 

.دشاب یم  همدقم  بوجو  زا  ضرغ  ود  هکنآ  لصاح  و 

یقابب تبـسن  یلو  درادن  يدوجو  عنام  دش  هدروآ  هک  همدقم  نیا  تهج  زا  همدقملا  يذ  ینعی  دوخ  زا  يا  همدـقم  ره  مدـع  دـس  لوا 
ندیـسر يارب  تامدقم  مامت  هک  تسنآ  دنکیرـش  نآ  رد  تامدقم  مامت  هک  مود  ضرغ  تسا  دوجوم  عنام  هدشن  هدروآ  هک  تامدقم 

اهنآ مامت  ول  درادن و  هدئاف  رثا و  تامدقم  ندروآ  الـصا  میدیـسرن  همدقملا  يذ  هب  رگا  هک  دشاب  یم  نآب  لاصیا  همدقملا و  يذ - هب 
تسین نکمم  نآ  ضرغ  زا  عسوا  یلعف  ره  دشاب و  دیاب  لاصیا  ضرغ  هکلب  دشاب  هتـشاد  رظن  رد  ضرغ  ود  دیاب  نیاربانب  میروایب و  ار 

هن دـشاب  نآ  رد  لاـصیا  هک  دوش  یم  بجاو  یتمدـقم  نآ  ارهق  تسا  همدـقملا  يذ  هب  لوصو  همدـقم  زا  ضرغ  نوچ  نیارباـنب  دـشاب 
: دیامرف یم  هک  یئاجنآ  ات  مسق  تفه  رد  ار  هلصوم  همدقم  دنا  هدومن  میسقت  هیافک  حرش  رد  مالعا  زا  یضعب  اقلطم 
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اهل ال دوجولا  طرش  لیبق  نم  بجاولا  یلا  اهب  لصوتلا  نا  نایب  دعب  لاق  ثیح  هوجوب  هیلا  بهذ  ام  یلع  لوصفلا  بحاص  لدتسا  دق  و 
باب نم  ناک  امل  همدـقملا  بوجو  نا  لصوتلاب  طارتشـالا  ینعی  اذـه  یلع  کلدـی  يذـلا  هظفل و  اذـه  اـم  بوجولا  طرـش  لـیبق  نم 

.روکذملا ردقلا  یلع  ادئاز  هیلع  لدی  لقعلاف ال  هیلقعلا  همزالملا 

******

: حرش * 

دق رخاتملا و  طرـشلا  وحن  یلع  وا  مدقتملا  طرـشلا  وحن  یلع  اما  همدقملا  بوجول  اطرـش  همدـقملا  يذ  دوجو  سفن  نوکی  نا  عباسلا 
.یناثلا یلع  قالطالا  نیب  کیکفتلا  لوالا و  یلع  هبوجو  طوقس  دنع  همدقملا  يذ  نم  بوجولا  حشرت  همزال  نا  تفرع 

همدقم بوجو  یلو  دشاب  قلطم  نآ  بوجو  همدقملا  يذ  هک  دیآ  یم  مزال  میهد  رارق  ار  هلـصوم  همدقم  هک  رخاتم  طرـش  رب  انب  ینعی 
هکنآ امک  درادن  عنام  همدقم  دییقت  تسا  لاحم  ضرغ  زا  عسوا  هب  رومأم  هک  لقع  مکح  زا  دعب  هکنآ  باوج  دشاب  لاصیا  دیقب  دیقم 

.تشذگ

بجاو لاصیا  نیح  رد  هکلب  اقلطم  هن  تسا و  لاصیاب  طورـشم  هن  لاـصیا  نیح  رد  تسا  همدـقم  بوجو  همدـقم  بوجوب  مجنپ  لوق 
مولعم نآ  عفد  یلوا  قیرطب  لاصیا  نیح  تالاکشا  میداد  ار  هلصوم  همدقم  تالاکـشا  باوج  ام  نوچ  هینیح و  هیـضق  وحن  یلع  تسا 

یلع دنا و  هدنام  هلـصوم  همدقم  تالاکـشا  باوج  زا  دـندش  لوق  نیاب  لئاق  هک  یناسک  نآ  هکنآ  لثم  مالعا  ضعب  لوقب  دوش و  یم 
.یفخی امک ال  تسا  تالوطم  رد  نآ  ثحب  لک 

هلصوم همدقم  رب  لوصف  بحاص  هلدا  نایب 

: خلا لوصفلا  بحاص  لدتسا  دق  :و  هلوق

همدـقم هک  هدومن  نایب  هکنآ  زا  دـعب  یهوجو و  هب  دـشاب  هلـصوم  همدـقم  هک  شدوخ  ياعدـم  رب  لوصف  بحاـص  هدومن  لالدتـسا  و 
یکی هدام  بجاو و  دوجو و  طرش  هک  دنامن  یفخم  بوجو و  طرش  لیبق  زا  هن  همدقملا  يذ  يارب  تسا  دوجو  طرش  لیبق  زا  هلصوم 
دـشاب یم  بوـجو  طرـش  هک  تعاطتـسا  لـثم  رد  هک  تسنآ  اـه  نیا  نیب  قرف  دـشاب و  یم  یکی  مه  تئیه  بوـجو و  طرـش  تسا و 
ضعب رد  هک  تسا  بجاو  هداـم  بجاو و  دوجو و  طرـش  یلو  دوـش  ادـیپ  دوـخبدوخ  دـیاب  هکلب  ار  نآ  دـنک  لیـصحت  تسین  بجاو 

لیصحت ناسنا  دراوم 
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هیلا هب  لصوتی  مل  ام  نود  بجاولا  لعف  یلا  هب  لصوتی  يذلا  ریـسملا  دیرا  جحلا و  دیرا  میکحلا  رمالا  لوقی  نا  لقعلا  یبای  اضیا ال  و 
لصوتلا ریدقت  یلع  وا  اقلطم  هل  اهتیبولطم  مدعب  حیرصتلا  حبقب  هیضاق  اهنا  امک  کلذ  لثمب  رمالا  حیرصت  زاوجب  هیـضاق  هرورـضلا  لب 

هیلا اهب  لصوتلا  مدع  ریدقت  یلع  هتامدقم  بوجو  هبوجو و  نیب  همزالملا  مدع  هیآ  کلذ  هیلا و  اهب 

******

: حرش * 

.زامن طئارش  زا  هریغ  هلبق و  ءوضو و  لثم  ار  نآ  دنک 

بوجو هک  تسنآ  دشاب  هلـصوم  دیاب  همدقم  هکنیا  يارب  دنک  یم  تلالد  هک  هچنآ  هدومن  نایب  لوصف  بحاص  بلاطم  نیا  زا  دـعب  و 
ای هیلـصوت  همدقم  هب  مکح  لقع  ینعی  دنک  یمن  مکح  ار  نیا  زا  رتشیب  لقع  دوش  یم  ادیپ  هیلقع  همزالم  هطـساو  هب  هک  ینامز  همدقم 

دناسرب همدقملا  يذ - هب  ار  ام  هک  يا  همدقم  نآ  دـنک  یم  مکح  دـیامن و  یم  هلـصوم  همدـقم  هب  مکح  طقف  هکلب  دـنک  یمن  ار  هریغ 
بجاوب هدارا  ای  دشاب  لصوت  دـصق  همدـقم  هک  رگید  دارفا  یقاب  تسا و  لقع  مکح  یعطق  تسا و  نقیتم  هزادـنا  نیا  دراد و  بوجو 

امک ال طقف  تسا  هلصوم  نامه  لقع  مکح  نقیتم  تسا و  كوکـشم  هکلب  تسین  یعطق  اه  نیا  رد  لقع  مکح  همدقم  قلطم  ای  دشاب 
.یفخی

.خلا لقعلا  یبای  اضیا ال  :و  هلوق

دیوگب هک  لقع  درادـن  عانتما  یبا و  دـیوگ  یم  هک  تسنآ  دـشاب  هلـصوم  همدـقم  هک  شدوخ  یعدـم  رب  لوصف  بحاـص  مود  لـیلد 
لعفب دناسرب  ار  وت  هک  مراد  هدارا  ار  يریسم  نآ  نم  دیوگ  یم  وت و  زا  مراد  ار  جح  هدارا  نم  هک  شدوخ  دبعب  یمیکح  رمآ  صخش 

هک دشاب  لقع  لامتحا  درجم  هکنیا  هن  تسا  يرورـض  بلطم  هکلب  مرادـن  هدارا  ار  هار  نیا  زا  ریغ  دـشاب و  یم  جـح  نامه  هک  بجاو 
.دیامنب ار  يرما  نینچ  میکح  رمآ  تسا  زیاج  هکنیا  هب  دنک  یم  مکح  ءالقع  ترورض 

یط هک  ار  وا  همدقم  هدارا  نکیل  مراد و  وت  زا  ار  جح  هدارا  نم  دیوگب  الوم  رگا  تسا  حیبق  هکنیا  هب  تسا  یضاق  هرورـض  هکنیا  امک 
همدقم هچ  مرادن  دشاب  ریسم  تفاسم 
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یف اربتعم  هلوصح  هیلا و  اهب  لصوتلا  نوکی  مرج  الف  هلوصح  بجاولا و  یلا  اهب  لصوتلا  درجم  همدـقملاب  بولطملا  نا  ثیح  اـضیا  و 
عقو اذا  هدیری  رخآ ال  ءیـش  لوصح  درجمب  ائیـش  دیری  نم  ناب  ضاق  نادجولا  حیرـص  هنع و  تکفنا  اذا  هبولطم  نوکت  الف  اهتیبولطم 

هماقم ولع  یف  دیز  همالک  نم  هجاحلا  عضوم  یهتنا  هلوصحب  اطونم  بلطملا  هجو  یلع  هعوقو  نوکی  نا  هنم  مزلی  هنع و  ادرجم 

******

: حرش * 

رب دراد  فقوت  دشاب  جح  هک  همدـقملا  يذ  هکنوچ  دـنکب  ار  يرما  نینچ  دـناوت  یمن  الوم  اجنیا  هک  دـشاب  قلطم  هچ  دـشاب و  هلـصوم 
میهدن رارق  هلـصوم  ۀمدقم  ار  همدـقم  رگا  هکنیا  رب  تسا  لیلد  هرورـض  مکح  لقع و  مکح  نیا  جـح و  هب  دـناسرب  ار  ام  هک  يریـسم 

همدقملا و يذ  بوجو  نیب  دنیب  یم  لقع  هک  يا  همزالم  نآ  القع و  دـشاب  یمن  همدـقم  بوجو  همدـقملا و  يذ  بوجو  نیب  همزالم 
.دشاب یم  هلصوم  همدقم  بوجو 

.خلا همدقملاب  بولطملا  نا  ثیح  اضیا  :و  هلوق

یبلط ینعی  بجاوب  ار  ام  دـناسرب  هک  دوش  یم  عقاو  بولطم  یئاج  رد  طقف  همدـقم  دـیوگ  یم  هک  تسنآ  لوصف  بحاص  موس  لـیلد 
رد دشاب  یم  ربتعم  هلـصوم  همدقم  راچان  سپ  ، تسا هلـصوم  همدقم  رد  طقف  ، تسا هدش  بجاو  همدقم  تسا و  هتفر  همدـقم  يور  هک 

ناسنا نادجو  دشاب و  یمن  ام  بولطم  همدـقملا  يذ  هب  دـناسرن  ار  ام  همدـقملا و  يذ  زا  دوشب  کفنم  همدـقم  نیا  رگا  سپ  تیبولطم 
رگا دشاب  یم  رگید  یئیش  شضرغ  دشاب و  یم  يرخآ  ءیش  لوصح  يارب  هک  ار  یئیـش  دراد  هدارا  یـسک  رگا  هکنیا  هب  تسا  مکاح 

ار ام  هک  تسا  بولطم  دشاب و  یم  ربتعم  همدقم  یئاج  رد  نیاربانب  سپ  دـهاوخ  یمن  ار  لعف  نآ  دوشب  کفنم  ضرغ  نآ  زا  لعف  نآ 
یف دیز  لوصف  بحاص  مالک  زا  تجاح  عضوم  یهتنا  دشاب  یم  همدقملا  يذ  هب  ندیـسر  همدقم  زا  ضرغ  دناسرب و  همدـقملا  يذ  هب 

.هماقم ولع 
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بجاولا اهیلع  بترت  اذا  ام  صوصخ  همدـقملا ال  قلطم  بوجو  یلع  لد  همزالملاب  مکاحلا  لقعلا  نا  هیلع  دـیزم  اـمب ال  تفرع  دـق  و 
همرحلاب العف  اموکحم  هقیداصم  ضعب  ناک  اذا  امک  هبوجو  نع  عنام  كانه  نکی  مل  امیف 

اهنم کلذب  دیقملاب  هصاصتخا  مدع  اهقلطم و  یف  ذئنیح  بوجولا  طانم  توبثل 

لوصف بحاص  فنصم و  لوق  یلع  همدقم  بوجو  زا  ضرغ 

******

: حرش * 

.خلا هیلع  دیزم  امب ال  تفرع  دق  :و  هلوق

تـسا همدقم  قلطم  رد  لقع  مکح  نآ  دنک  یم  بجاو  ار  همدقم  همزالم و  هب  تسا  مکاح  هک  یلقع  هکنآ  لوصف  بحاص  زا  باوج 
قلطم نیا  هتبلا  دشاب  هلـصوم  همدقم  هک  بجاو  وا  رب  دوشب  بترتم  هک  يا  همدقم  نآ  صوصخ  هن  دناد  یم  بجاو  ار  همدقم  قلطم  و 

رگا تمرح و  هب  العف  دـشاب  موکحم  همدـقم  قیداصم  ضعب  هکنآ  امک  دـشابن  نآ  بوجو  زا  عنام  هک  تسا  یئاج  رد  بجاو  همدـقم 
هکنآ امک  همدقم  نآ  دشابن  يدابع  رگا  مرحم  لعف  نآب  دوش  یم  طقاس  ضرغ  ول  درادن و  بوجو  هتبلا  دش  یلعف  مرحم  دارفا  یـضعب 

.تشذگ

.خلا بوجولا  طانم  توبثل  : هلوق

يذ ناـیتاب  تسا  فـلکم  نکمت  همدـقم  بوـجو  زا  ضرغ  هک  تسنآ  تهجب  تسه  همدـقم  قـلطم  رد  میتـفگ  هک  یلقع  مکح  نـیا 
هچ تسا  تامدقم  قلطم  رد  دشاب  نکمت  هک  ضرغ  نیا  درادن و  همدقملا  يذ  هب  نکمت  ارهق  درواین  ار  تامدـقم  رگا  ینعی  همدـقملا 

.یفخی امک ال  درادن  هلصوم  هب  صیصخت  هلصوم و  ریغ  هچ  هلصوم و 

رما هکنآ  زا  لبق  هکنوچ  دشاب  یمن  همدقملا  يذ  بوجو  زا  ضرغ  همدقملا  يذ  هب  نکمت  هک  تشذـگ  البق  هکنآ  فنـصم  زا  باوج 
ندروآ هطـساو  هب  ار  همدقملا  يذ  دناوت  یم  دوب و  لصاح  ضرغ  نیا  دوب و  همدقملا  يذ  زا  نکمتم  فلکم  دیایب  همدقم  يارب  عراش 

بوجوب لئاق  یسک  رگا  اذل  تسا و  رودقم  مه  هطـساولا  عم  هکلب  دشاب  هطـساو  الب  تسین  مزال  یئیـش  رب  تردق  دروایب و  شتامدقم 
يارب ینیوکت  تردـق  تامدـقم  بوجوب  رما  هطـساولا و  عم  درواـیب  ار  همدـقملا  يذ  هک  دراد  فلکم  ینیوکت  تردـق  زاـب  دـشن  نآ 

فلکم

ص:248

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 613 

http://www.ghaemiyeh.com


هفزاجم هزاوجب  هیـضاق  هرورـضلا  نا  يوعد  نا  حیرـصتلا و  کلذ  لوقلاـب  فزاـجملا  ریغلا  میکحلا  رمـالل  سیل  هنا  هنم  حدـقنا  دـق  و 
تفرع امک  الصا  توافت  الب  نیتروصلا  یف  كالملا  توبث  عم  اذ  نوکی  فیک 

******

: حرش * 

.تشذگ البق  هکنآ  امک  دنک  یمن  لیصحت 

هلصوم همدقم  رد  ار  لوصف  بحاص  هلدا  فنصم  در 

.خلا هنا  هنم  حدقنا  دق  :و  هلوق

زیاج دنز  یمن  وغل  فرح  تسا و  فزاجم  ریغ  هک  میکح  رمآ  يارب  هک  لوصف  بحاص  موحرم  مود  باوج  رد  دـیامرف  یم  فنـصم 
هرورض ياوعد  لوصف  بحاص  هک  یئاوعد  نیا  هلصوم و  ریغ  هن  مهاوخ  یم  ار  هلصوم  همدقم  طقف  نم  دیوگب  دنک و  حیرصت  تسین 

هدارا هب  دنک  حیرصت  میکح  رمآ  دناوت  یم  هنوگچ  تسا  كردم  یب  فزاجم و  يوعد  نیا  بلطم  نیاب  حیرصت  تسا  زیاج  هک  دومن 
همدقم زا  ضرغ  همدـقم و  بوجو  كالم  ینعی  تسا  اهنآ  نیب  رد  توافت  نودـب  تروص  ود  ره  رد  كالم  هکنیا  اب  هلـصوم  همدـقم 

دشاب یم  ود  ره  هلصوم  ریغ  هلصوم و  همدقم  رد  نکمت  نیا  همدقملا و  يذ  هب  تسا  فلکم  نکمت  میتفگ  هک 

هک یتامدـقم  نآ  نم  هک  دـنک  مکح  دـناوت  یم  نادـجولاب  میکح  رمآ  هک  تشذـگ  ـالبق  هک  تسنآ  فنـصم  بلطم  نـیا  زا  باوـج 
بولطم ریـس  نآ  دیوگب  جحب  دناسرب  ار  فلکم  هک  يریـس  الثم  نآ  ریغ  هن  تسا  نم  بولطم  اهنآ  همدقملا  يذ  هب  ار  فلکم  دناسرب 

تسین نم  بولطم  ریس  نآ  دشاب  حیرفت  سوه و  اوه و  يارب  ریس  نآ  دنکن و  ادیپ  دوجو  وا  رس  تشپ  جح  هک  يریس  رگا  تسا و  نم 
همدـقم ارهق  تسا  بجاو  بجاو  همدـقم  هک  میتفگ  میدـش و  همزـالم  هب  لـئاق  رگا  هک  میتفگ  ـالبق  اذـل  تسا  ینادـجو  مکح  نیا  و 

يذ بوجو  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دنام  یم  هک  یلاکشا  طقف  دوش  یم  عفد  رخاتم  طرش  رب  انب  نآ  لاکشا  میتسه و  لئاق  ار  هلصوم 
.دشاب لاصیاب  دیقم  تامدقم  بوجو  دشاب و  قلطم  همدقملا 

ضرغ زا  عسوا  هب  رومام  لعف  هک  تسا  مکاح  لقع  هک  تشذگ  مه  باوج  نیا 
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يرخالا یف  هلوصح  مدع  امهادحإ و  یف  یسفنلا  بولطملا  لوصح  یف  امهنیب  توافتلا  نوکی  امنا  معن 

یف بولطملا  اذه  لوصحب  حرصی  نا  رمالل  زاج  هرایتخا و  ءوس  فلکملا و  رایتخا  نسحب  ناک  لب  الصا  کلذ  یف  اهل  لخد  نود  نم 
اظوحلم يریغلا  بجاولا  ناـک  اـمنا  بولطملا و  اذـه  وه  تاذـلاب  ظوحلملا  نا  ثیح  نم  لـب  يرخـالا  یف  لوصح  مدـع  امهادـحإ و 

مدـعب حیرـصتلا  یـسفنلا  بولطملا  لوصح  مدـع  هروص  یف  زاج  یعبت  همزـالملا  یلع  همدـقملا  بوجو  نا  یتأـی  اـمک  هعبتب  ـالامجا 
عم يریغلا  لوصحب  حیرـصتلا  زاج  امک  هبولطم  اهنوک  نع  الـضف  همدقملا  نم  لصح  ام  یلا  تافتلالا  مدـعل  الـصا  بولطملا  لوصح 

مهفاف یفخی  امک ال  اهیلا  تفتلا  ول  هتدئاف  مدع 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  اقلطم  هن  دوش  یم  هلصوم  همدقم  هب  دیقم  همدقم  بوجو  ارهق  سپ  دشاب  تسین  نکمم 

.خلا توافتلا  نوکی  امنا  معن  : هلوق

يذ هلـصوم  ریغ  همدقم  رد  یلو  هدش  ادیپ  سفن  بولطم  هلـصوم  همدقم  رد  هک  تسنآ  هلـصوم  ریغ  هلـصوم و  همدقم  نیب  توافت  هلب 
.تسا هدشن  ادیپ  همدقملا 

.خلا کلذ  یف  اهل  لخد  نود  نم  : هلوق

ار همدقم  لصا  نوچ  تسین  همدقم  تاذ  رد  لیخد  همدـقملا  يذ  دوجو  مدـع  ای  تامدـقم  ندروآ  زا  دـعب  همدـقملا  يذ  دوجو  ینعی 
رگا دروآ و  یم  اجب  ار  همدقملا  يذ  دـشاب  هتـشاد  رایتخا  نسح  رگا  تسا  فلکم  رایتخاب  ندرواین  ای  همدـقملا  يذ  ندروآ  هدروآ و 

درادن همدقملا  يذ  مدع  ای  دوجو  رد  یتلاخد  چیه  همدقم  نیاربانب  سپ  دروآ  یمن  اجب  همدقملا  يذ  فلکم  دشاب  هتشاد  رایتخا  ءوس 
يذ رگا  يدروآ و  اجب  ار  نم  یسفن  بولطم  دیوگب  دومن  نایتا  ار  همدقملا  يذ  فلکم  رگا  هک  رمآ  يارب  تسا  زیاج  لاح  نیا  رد  و 

.دشاب هدروآ  ار  نآ  همدقم  ول  درواین و  اجب  ار  همدقملا 
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هیبولطملا و یف  امهنیب  توافتلا  بجوا  يرخـالا  نود  هیلـصوملا  ناونعب  امهادـحإ  فاـصتا  هحـص  یف  اـمهنیب  تواـفتلا  لـعل  تلق  نا 
رم امک  رثالا  یف  توافت  امهنیب  نکی  مل  نا  امهب و  حیرصتلا  زاوج  اهمدع و 

******

: حرش * 

وا یـسفن  بولطم  همدقملا  يذ  بوجوب  دومن  یم  مکح  رمآ  هک  یتقو  رد  هکنوچ  يدرواین  اجب  ار  نم  بولطم  دیوگب  دناوت  یم  رمآ 
هکنیا امک  الالقتـسا  دندوب  هدش  هظحالم  همدـقملا  يذ  عبتب  الامجا و  دـشاب  همدـقم  هک  يریغ  بوجو  دوب و  یم  همدـقملا  يذ  نامه 

هک یئاج  رد  یلالقتـسا و  هن  تسا  یعبت  همدقم  بوجو  هک  مییوگ  یم  تسا  بجاو  بجاو  همدقم  میئوگب  همزالم  رب  انب  هک  دیآ  یم 
يذ ینعی  دـشاب  یـسفن  بجاو  هک  ار  نم  بوـلطم  فـلکمب  دـیوگب  هک  رمآ  يارب  تسا  زیاـج  درواـین  اـجب  فـلکم  ار  همدـقملا  يذ 

همدـقم هب  یتافتلا  الـصا  رما  عقوم  رد  رمآ  هکنوچ  دـشاب  هدروآ  اـجب  ار  همدـقم  فلکم  هکنیا  ول  يدرواـین و  اـجب  الـصا  ار  همدـقملا 
یم همدقم  هب  تشاد  یلیصفت  تافتلا  الوم  رگا  هکنیا  امک  هلصوم  ریغ  ای  دشاب  هلصوم  همدقم  هکنیا  هب  دسر  هچ  الیصفت  تسا  هتشادن 

.هدشن ادیپ  تامدقم  زا  دعب  همدقملا  يذ  نوچ  تشادن  يا  هدئاف  چیه  هک  یلاحرد  يدروآ  اجب  ار  يریغ  بجاو  دیوگب  تسناوت 

دنک یمن  عون  ود  ار  همدقم  تیلصوم  ناونع 

تیلصوم ناونعب  تسا  فصتم  نآ  زا  مسق  کی  هک  همدقم  زا  مسق  ود  نیا  نیب  توافت  هک  یـسک  دنک  لاکـشا  رگا  خلا  تلق  نا  : هلوق
نآ يور  الوم  رما  ینعی  دوشب  عقاو  بولطم  اـه  نیا  زا  مسق  کـی  هک  دوشب  ببـس  تهج  ود  نیا  تیلـصوم  مدـعب  رگید  مسق  کـی  و 

تامدـقم زا  مسق  کی  هک  تسا  تهج  نیا  الوم  حیرـصت  ندوب  زیاـج  دوشن و  عقاو  بولطم  رگید  مسق  دـشاب و  هتفر  تیلـصوم  مسق 
همدقم هلـصوم و  همدقم  هکنآ  لاکـشا  لصاح  دـنرادن و  یقرف  رگیدـمه  اب  رثا  رد  هچرگا  بولطم و  ریغ  رگید  مسق  تسا و  بولطم 

رد عون  ود  تقیقح و  ود  نوچ  قطاـن و  ریغ  قطاـن و  ناویح  ریظن  دـشاب  تقیقح  يارب  عون  هلـصوم  دنـشاب و  تقیقح  ود  هلـصوم  ریغ 
بولطم دشاب  هلصوم  هکنآ  زا  عون  کی  دراد  دوجو  همدقم 

ص:251

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 616 

http://www.ghaemiyeh.com


انهاه امک  الـصا  اهتیحان  یف  نکی  مل  اذا  امیف  همدـقملا ال  هیحان  یف  توافت  لجال  کلذ  ناک  ول  امهیف  اتوافت  کلذ  بجوی  امنا  تلق 
وحن یلع  نیتروصلا  الک  یف  اهنوک  اهتیحان و  یف  فالتخا  نود  نم  اهیلع  هبترت  بجاولا و  دوجو  نم  عزتنت  امنا  هیلصوملا  نا  هرورض 

هدحاو هیصوصخ  دحاو و 

یفخی امک ال  اهیف  اتوافت  بجوی  يرخا ال  کلذک  هب  نایتالا  مدع  هرات و  رایتخالاب  اهب  نایتالا  دعب  بجاولاب  نایتالا  نا  هرورض 

******

: حرش * 

تسا بولطم  ریغ  رگید  عون  تسا و  هب  رومأم  و 

بلطم هتبلا  دشاب  تقیقح  ود  دشاب و  عون  ود  همدقم  اتاذ  دروایب و  توافت  همدقم  تاذ  رد  توافت  نیا  هکنآ  باوج  خلا  تلق  نا  : هلوق
ببـس نیا  دشاب  جراخ  همدقم  تقیقح  زا  هلـصوم  ریغ  هلـصوم و  یلو  دشاب  ءیـش  کی  همدـقم  تقیقح  رگا  اما  تسا و  تسرد  امش 
دوجو زا  دوش  یم  عازتنا  تیلصوم  دیق  هک  تسا  يرورض  هکنوچ  دشابن  هب  رومأم  هلصوم  ریغ  دورب و  هلصوم  يور  رما  هک  دوش  یمن 

وحن رب  تروص  ود  رد  همدـقم  نیا  همدـقم و  تاذ  رد  فالتخا  نودـب  همدـقم  نآرب  بجاو  نیا  دوش  یم  بترتم  جراخ و  رد  بجاو 
میدراذگ و ماب  تشپ  نتفر  الاب  يارب  ار  نابدرن  رگا  هکنآ  یفرع  لثم  میرادن  همدقم  زا  مسق  ود  تسا و  هدحاو  تیصوصخ  هدحاو و 

یمن تقیقح  ود  ار  نابدرن  ندشن  اپ  ماب  تشپ  رب  ندش  دراو  نیا  دش  ای  دشن  ماب  تشپ  رب  دراو  یلو  تفر  الاب  نابدرن  رخآ  ات  یصخش 
دوش یمن  بترتم  وا  ضرغ  ضعب  دوش و  یم  بترتم  وا  رب  ضرغ  تاقوا  یضعب  تسا  هدحاو  تقیقح  کی  نابدرن  هکلب  دنک 

تـسا فلکم  رایتخاب  تامدقم  زا  دعب  بجاو  ندروآ  هک  تسا  يرورـض  میدرک  نایب  هک  یبلطم  نیا  خـلا و  نایتالا  نا  هرورـض  : هلوق
نیا تسا و  فلکم  رایتخاب  مه  ار  بجاو  ندرواین  هک  ینانچمه 
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اربتعم بجاولا  یلا  اهب  لصوتلا  نوکی  مرج  الف  اهب  لصوتلا  درجمب  تناک  ثیح  همدـقملا  هیبولطم  نا  نم  هرـس  سدـق  هدافا  اـم  اـما  و 
اهیف

امم لب  اهراثآ  نم  سیل  هنا  نم  تفرع  امل  اهب  لصوتلا  لجال  اهنودب ال  لصوتلا  نم  نکمتلا  مدع  لجال  اهتیبولطم  تناک  امنا  هنا  هیفف 
اهباجیا یلا  ایعاد  اهتیبولطمل و  هیاغ  اذ  لثم  نوکی  داکی  هرایتخا و ال  يدابم  یه  يرخا و  تامدقمب  رایتخالاب  انایحا  اهیلع  بترتی 

******

: حرش * 

یم بترتم  وا  رب  ضرغ  تاقوا  ضعب  هک  تسا  دحاو  ءیـش  همدقم  هکلب  دوش  یمن  همدقم  تاذ  توافت  رد  ببـس  ندرواین  ای  ندروآ 
.تشذگ نابدرن  لثم  رد  هک  ینانچمه  دوش  یمن  بترتم  وا  رب  ضرغ  تاقوا  ضعب  دوش و 

يذ هب  ندیـسر  لصوت و  هطـساو  هب  همدقم  تیبولطم  هک  لوصف  بحاص  دومن  نایب  هک  هچنآ  اما  خـلا  هرـس  سدـق  هدافا  ام  اما  :و  هلوق
هلـصوم همدقم  هکلب  تسین  بجاو  همدقم  قلطم  ینعی  همدقم  رد  تسا  ربتعم  همدـقملا  يذ  هب  لوصو  راچان  سپ  دـشاب  یم  همدـقملا 

.تسا بجاو 

لصوت هک  درادن  نکمت  درواین  ار  همدقم  فلکم  رگا  هک  تسنآ  تهجب  نآ  زا  ضرغ  همدقم و  تیبولطم  هکنیا  باوج  خلا  هیفف  : هلوق
هب لوصو  نیا  میتفگ  البق  هکنوچ  تسا  همدقم  زا  ضرغ  ینعم  نیا  لصوت و  دوخ  تهجب  هن  نآب  دسرب  همدقملا و  يذ  هب  دـنکب  ادـیپ 
يذ رایتخاب  هک  فلکم  راـیتخا  هطـساو  هب  دوش  یم  بترتم  تاـقوا  ضعب  لوصو  نیا  هکلب  دـشاب  یمن  همدـقم  راـثآ  زا  همدـقملا  يذ 
يذ هب  لصو  نیاربانب  سپ  تشذگ  هکنآ  امک  دشاب  هدارا  تامدقم  هدارا و  هک  يرگید  تامدقم  هطـساو  هب  دهدب  ماجنا  ار  همدـقملا 

.دشاب یم  همدقملا  يذ  زا  نکمت  هطساو  هب  همدقم  تیبولطم  هکلب  دشن  همدقم  تیبولطم  يارب  همدقملا 
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یلع عقی  اهلوصح  یف  لخد  هل  ام  رئاس  لوصح  مدع  ببسب  هیاغلا  نع  درجت  هیاغ و  لجال  دیرا  ام  ناب  یضقی  امنا  نادجولا  حیرص  و 
هیریغلا هیبولطملا  نم  هیلع  وه  ام 

هعوقول همدقم  هدویق و  نم  اهدوجو  نوکی  نا  مزلی  الا  فیک و 

******

: حرش * 

رگا ینعی  همدقم  تیاغ  زا  هدـش  هدارا  هچنآ  هکنیا  هب  دـنک  یم  مکح  نادـجو  اجنیا  رد  خـلا و  یـضقی  امنا  نادـجولا  حیرـص  :و  هلوق
لـصاح هک  رگید  تامدقم  ضعب  هطـساو  هب  دادن  ماجنا  ار  همدقملا  يذ  ینعی  دادـن  ماجنا  ار  تیاغ  یلو  داد  ماجنا  ار  همدـقم  فلکم 

یفخی امک ال  هدش  لصاح  يریغ  بولطم  همدقملا و  يذ  نودب  هدش  لاثتما  ماجنا و  همدقم  هک  اجنیا  رد  هدشن 

لوصف بحاص  رب  هناگشش  تالاکشا  نایب 

روط نیا  رگا  دشاب و  همدقم  بوجو  طرـش  دـشاب  همدـقملا  يذ  هک  تیاغ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  ینعی  هرخآ  یلا  الا  فیک و  : هلوق
دیآ یم  مزال  يدسافم  نیاربانب  دشاب و  همدقم  طرش  همدقملا  يذ  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب 

نیا تسا و  همدقم  بوجو  طرـش  همدقملا  يذ  یجراخ  دوجو  نوچ  دوش  یم  بجاو  همدـقم  همدـقملا  يذ  لاثتما  زا  دـعب  هکنآ  لوا 
تسا لاحم  تسا و  لصاح  لیصحت  ینعم 

طرـش دـیق و  نوچ  دوش  یم  دراو  وا  رب  رگید  یمدـقم  بوجو  کـی  دراد و  شدوـخ  یـسفن  بوـجو  کـی  همدـقملا  يذ  هکنآ  مود 
تسا لاحم  نیلثم و  عامتجا  ینعم  نیا  تسا و  همدقم 

يذ دوجو  نوچ  جـحب و  نتفر  رب  جـح  فقوت  ریظن  دراد  همدـقم  رب  فقوت  جراـخ  رد  همدـقملا  يذ  نوـچ  دـیآ  یم  مزـال  رود  موـس 
رب جح  دراد  فقوت  سپ  دوش  لاثتما  همدقم  ات  همدقملا  يذ  دنک  ادیپ  دوجو  هک  تسنآ  نآ  همزال  تسا  همدقم  طرـش  دیق و  همدقملا 

تسا لطاب  رود  نیا  جح و  سفن 
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.يرت امک  وه  اهبوجو و  وحنلا و  كاذب  هبوجو  نیب  همزالملا  نوکی  وحن  یلع 

اهفلخت ناک  ثیحب  هیاغلا  يذل  ادیق  نوکت  داکت  هیاغلا ال  نا  هرورض 

******

: حرش * 

دندماین و رفن  دنچ  نآ  رگا  رفن  دنچ  ینامهم  يارب  يدیرخ  جنرب  رگا  الثم  دوش  یمن  ءیـش  طرـش  ای  ءزج  ءیـش  تیاغ  هکنآ  مراهچ 
همدقملا يذ  بترت  هچرگا  همدـقم  بوجو  زا  تیاغ  ضرغ و  هیف  نحن  ام  رد  لاکـشا و  الب  تسین  لطاب  هلماعم  دـشن  نکمم  ینامهم 

یفخی امک ال  تسین  همدقم  بوجو  طرش  دیق و  تیاغ  ضرغ و  نیا  یلو  جراخ  رد  تسا 

تسا هلـصوم  همدقم  طرـش  همدقم  تاذ  هکنآ  لسلـست  هجو  هلـصوم و  همدقم  رب  انب  دیآ  یم  مزال  لسلـست  هکنآ  تالاکـشا  زا  مجنپ 
رد مالک  لقن  هلـصوم  دیقب  رگا  تسا و  فلخ  دشاب  بجاو  تاذ  رگا  هلـصوم  دـیقب  ای  تسا  بجاو  همدـقم  تاذ  ایآ  مینک  یم  لاؤس 

لسلستی نا  یلا  دومن  میهاوخ  نآ 

بوجو دیایب  شدوخ  رب  شدوخ  زا  بوجو  ود  جح  دوخ  هک  دراد  مزال  دـشاب  جـح  هک  همدـقملا  يذ  ریظن  هکنآ  تالاکـشا  زا  مشش 
مـشش لاکـشا  هکنآ  رب  دنامن  یفخم  تسا  لاحم  ینعم  نیا  دوخ و  رب  لولعم  مه  دوش و  تلع  مه  دوخ  هکلب  يریغ  بوجو  یـسفن و 

دیآ یم  مزال  نیلثم  عامتجا  هک  تسا  مود  لاکشا  ریغ 

.دش رکذ  ایناث  فنصم  تارابع  حیضوت  يارب  اهنآ و  باوج  اب  تشذگ  البق  اهلاکشا  نیا  رثکا  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 

يریغ بوجو  یـسفن و  بوجو  همدـقملا  يذ  رب  تسا  بوجو  ود  هلـصوم  هب  لوق  همزـال  ینعی  خـلا  همزـالملا  نوکی  وحن  یلع  : هلوـق
لحم کی  رد  بوجو  ود  دوش  یم  دیکات  هکنآ  باوج 

نکمم ضرغ  زا  عسوا  هب  رومأم  هکنآ  باوج  تسا  مراهچ  لاکشاب  هراشا  خلا  هیاغلا  نا  هرورض  : هلوق
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هیریغلا هیبولطملا  نم  هیلع  وه  ام  یلع  هیاغلا  يذ  عوقو  مدعل  ابجوم 

.هدویق رئاسک  هبلطب  هبولطم  نوکت  نأ  مزلی  الا  و 

هدافا امک  اهلوصحب  اطونم  هفصلا  هذه  یلع  هعوقو  نوکی  الف 

هیلیلعتلا هیدییقتلا و  ههجلا  نیب  هطلخ  همهوت  أشنم  لعل  و 

******

: حرش * 

كاروخ هک  مناد  یم  مروخب و  نم  هک  دیروایب  هناودـنه  دومن  رما  الوم  رگا  هکنآ  یفرع  لثم  تشذـگ  هکنآ  امک  القع  دـشاب  تسین 
.تسا هدئاف  یب  وغل و  هدایز  دروآ  هناودنه  ولیک  هد  دبع  رگا  تسا  هناودنه  ولیک  کی  الوم 

انب هک  تشذگ  البق  نآ  باوج  تسا و  لسلست  لصاح و  لیـصحت  رود و  لاکـشاب  هراشا  خلا  هبلطب  هبولطم  نوکت  نأ  مزلی  الا  :و  هلوق
ریبکت تحص  سپ  میوش  رخاتم  طرشب  لئاق  دیاب  امتح  هالص  موص و  ریظن  هیجیردت  هبکرم  تاعوضوم  رد  هک  رخأتم  طرـش  ناکما  رب 
همدقم رد  دیداد  باوج  اجنآ  هچره  موص و  نینچمه  دوش و  یم  داجیا  ادعب  هک  زامن  رخآ  مالس  ندروآ  هب  تسا  طورشم  هالـص  رد 

هن تسا  تیاـغ  دوجو  مزـالم  هصح  نآ  همدـقم  رد  بجاو  هکنآ  هب  میهدـب  رگید  باوـج  تسا  نکمم  دـیهد و  باوـج  مه  هلـصوم 
.تشذگ ارارک  نآ  ریظن  هکنآ  امک  مامضنا  لاح  رد  هکلب  طرشب  هن ال  تیاغ و  طرشب 

طورشم طونم و  بوجو  تفص  رب  دشاب  همدقم  هک  تیاغلا  يذ  ندش  عقاو  میدومن  هک  یتانایب  رب  انب  ینعی  خلا  هعوقو  نوکی  الف  : هلوق
.تسا قلطم  نآ  بوجو  هکلب  تسین  لاصیاب  طورشم  همدقم  بوجو  هکنآ  لصاح  تسین و  دشاب  همدقملا  يذ  هک  تیاغ  لوصحب 

همدقم رد  هیدییقت  هیلیلعت و  تهج  نیب  قرف 

اهنآ نیب  قرف  هیدـییقت و  تهجب  ار  هیلیلعت  تهج  هدومن  هابتـشا  لوصف  بحاـص  موـحرم  دـیاش  ینعی  خـلا  همهوـت  أـشنم  لـعل  :و  هلوـق
فالخب دوب  دهاوخ  نآ  طرش  عوضوم و  ءزج  هیدییقت  تهج  هک  تشذگ 
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مهفاف و یـسفنلا  بولطملا  یلا  لصوتلا  نم  نکمت  امل  هالول  ام  لوصح  وه  امنا  هیاغلا  نا  انهاه و  فلختلا  مدع  نم  تفرع  ام  عم  اذه 
منتغا

الصا ملس  ول  بجاولا  هیلع  بتر  اذا  امیف  الا  اهئاحناب  هتامدقم  نم  یلوملا  عنم  هحص  یف  رابتعالا  یلع  هداهش  ّهنإ ال  مث 

لجال لب  همدـقملا  باب  یف  اهب  بوجولا  صاصتخا  لجال  سیل  هنا  ـالا  هلـصوملا  ریغ  ذـئنیح  اـهنم  بجاولا  نکی  مل  نا  هنا و  هرورض 
یفخی امک ال  انهاه  بوجولاب  فاصتالا  نم  عناملا  اهریغ  نم  عنملا 

******

: حرش * 

هن همدـقملا  يذ  هب  ندیـسر  تهجب  تسا  بجاو  همدـقم  هیف  نحن  اـم  رد  عوـضوم و  ءزج  هک  دوـش  یم  مکح  تلع  هک  هیلیلعت  تهج 
.دشاب بجاو  هلصوم  همدقم  هکنآ 

هیف نحن  ام  رد  دشاب  یلیلعت  تهج  ول  دشاب و  تسین  نکمم  تلع  ضرغ و  زا  عسوا  هب  رومأم  لعف  هک  تشذگ  فنصم  باوج  و 

هکلب همدقم  زا  دنکن  فلخت  دیاب  تیاغ  هکنوچ  تسین  همدـقملا  يذ  لاصیا  همدـقم  بوجو  تیاغ  ینعی  خـلا  تفرع  ام  عم  اذـه  : هلوق
باوج همدقملا و  يذ  هب  ندیـسر  دوبن  نکمم  دوبن  بجاو  همدقم  رگا  هک  همدقملا  يذ  هب  تسا  فلکم  نکمت  همدقم  بوجو  تیاغ 

تـشذگ تسا و  همدقملا  يذ  هب  لوصو  ضرغ  هکلب  دوب  لصاح  همدقم  بوجو  زا  لبق  همدـقملا  يذ  هب  فلکم  نکمت  هک  تشذـگ 
نآ نایب 

همدقم ریغ  تامدقم  مامت  زا  دیامنب  یهن  الوم  تسا  نکمم  هک  هلـصوم  همدقم  بوجو  رب  هدـش  لالدتـسا  خـلا  هداهـش  ّهنإ ال  مث  : هلوق
تسین نکمم  یهن  دشاب  بجاو  رگا  الا  دوبن و  بجاو  تامدقم  یقاب  هک  تسا  لیلد  الوم  یهن  نیا  هلصوم و 

دروم رد  میلست  ضرفرب  دروم و  رد  ار  الوم  یهن  میرادن  لوبق  الوا  هکنآ  باوج  خلا  هنا  هرورض  : هلوق
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هنم اعرـش  نکمتلا  مدعل  انایـصع  هفلاخم و  ذئنیح  بجاولا  كرت  نوکی  نا ال  مزلی  هنا  ههجو  ارظن  کلذک  هنم  عنملا  هحـص  یف  نا  عم 
اهب همدقملا  زاوج  صاصتخال  نایتالا  هروصب  اصتخم  باجیالا  نوکی  نا  مزلی  هلمجلاب  هب و  نایتالا  هروصب  هتمدـقم  زاوج  صاصتخال 

ادیج ربدتف  لاحملا  لصاحلا  بلط  نم  نوکی  هناف  لاحم  وه  و 

******

: حرش * 

دروم رد  هکلب  هدوب  بجاو  هلـصوم  همدـقم  طقف  لوا  زا  هک  درادـن  تلالد  ینعم  نیا  ریغ و  دـشاب ال  بجاو  هلـصوم  همدـقم  طقف  هک 
.تشذگ هکنآ  امک  هتشاد  بوجو  زا  عنام  لوا  زا  هک  تامدقم  ضعب  ریظن  دشاب  یقاب  رب  بوجو  هک  تسا  عنام  الوم  یهن 

رگا دراد  ای  درادن  ار  هب  رومام  لاثتما  هدارا  ای  دبع  هکنوچ  دروم  رد  یهن  تسین  نکمم  الـصا  هکنآ  رگید  باوج  خلا  یف  نا  عم  : هلوق
اذـل لاـثتما و  تسین  نکمم  تامدـقم  ماـمت  ندوب  مارح  لاـح  رد  تسا و  هلـصوم  ریغ  نوچ  تسا  مارح  تامدـقم  ماـمت  درادـن  هدارا 

هک دراد  ار  هب  رومام  لاثتما  هدارا  رگا  دشاب و  یم  یلقع  عنام  لثم  یعرـش  عنام  اعرـش و  درادن  نکمت  نوچ  هب  رومأم  درادـن  نایـصع 
لصاح لیصحت  ینعم  نیا  دوش و  بجاو  همدقم  اجراخ  هب  رومام  دوجو  زا  دعب  هک  تسنآ  هلـصوم  يانعم  دوش و  یم  هلـصوم  همدقم 

لاحملا لصاحلا  بلط  نم  دیامرف  یم  فنصم  هک  تسا 

همدـقملا يذ  هب  لوصو  هکلب  تسین  همدـقملا  يذ  هب  فلکم  نکمت  همدـقم  بوجو  زا  ضرغ  هک  تشذـگ  ارارک  فنـصم  زا  باوج 
.عجارف تشذگ  نآ  هناگشش  تالاکشا  باوج  تسا و 

مدـع تقو  رد  هک  میدومن  رکذ  اریخا  فنـصم  زا  هک  هلـصوم  همدـقم  بوجو  رب  دـیآ  یم  مزال  متفه  لاکـشا  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
زا یهن  ول  انادجو و  دراد  لاثتما  رب  فلکم  ینیوکت  تردق  هکنآ  باوج  درادن و  نایصع  ار  هب  رومام  لاثتما  فلکم  هدارا 
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كرت نوک  یلع  ءانب  بجاولا  لعف  اهکرت  یلع  فقوتی  یتلا  هدابعلا  حیحـصت  وه  هلـصوملا  همدـقملاب  لوقلا  هرمث  نا  وه  ءیـش و  یقب 
بترتی امیف  لب  هدساف  نوکتف  امرحم  اهلعف  نوکیل  ابجاو  اقلطم  نوکی  لوقلا ال  اذه  یلع  اهکرت  ناف  هدض  لعف  یلع  فقوتی  امم  دضلا 

الف هنع  ایهنم  اهلعف  نوکی  الف  ابجاو  کلذ  عم  اهکرت  نوکی  الف  بترت  كاـنه  نوکی  داـکی  ـال  اـهب  ناـیتالا  عم  بجاولا و  دـضلا  هیلع 
هدساف نوکت 

******

: حرش * 

مارح الا  ءوضو و  تسا  زیاج  یهاوخ  یم  بجاو  زامن  يارب  رگا  ار  بآ  نیا  دیوگب  الوم  هکنآ  ریظن  دشاب  هدش  هلـصوم  ریغ  تامدقم 
.هریغ نآ و  رد  ءوضو  هصاخ و  تافوقوم  لثم  تسا  دایز  هقف  رد  نآ  رئاظن  تسا و 

هقف رد  هلصوم  ریغ  هلصوم و  همدقم  بوجو  هرمث 

حیحـص میدش  هلـصوم  همدقم  هب  لئاق  رگا  دیامرف  یم  فنـصم  هک  تسنآ  هلـصوم  ریغ  هلـصوم و  همدقم  هجیتن  خـلا  ءیـش  یقب  : هلوق
بجاو زاـمن  تسا و  يروف  بجاو  هلازا  هکنآ  لـصاح  هلازا و  لـثم  يرگید  بجاو  ـالعف  نآ  كرت  رب  دراد  فقوت  هک  يزاـمن  تسا 
كرت هکنیا  رب  انب  تسا  هلازا  لعف  يارب  همدقم  زامن  كرت  دجسم  زا  ار  تساجن  دنک  هلازا  دهاوخ  یم  هک  ینامز  لاکشا  الب  عسوم و 

.هلازا لعف  ینعی  دض  لعف  نآرب  دراد  فقوت  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  زامن  كرت  ینعی  دض 

لعف دـش  مارح  یتقو  اقلطم و  دـشاب  مارح  تدابع  نآ  نایتا  هکنیا  ات  تسین  بجاو  اقلطم  زامن  كرت  لثم  تدابع  كرت  نیارباـنب  سپ 
هک ار  وا  دـض  هک  میـشاب  هتـشاد  هدارا  هک  تسا  بجاو  یئاج  رد  تدابع  كرت  هکلب  تسا  تادابع  رد  یهن  نوچ  دـشاب  دـساف  مهنآ 

هدارا فلکم  هک  یلاحرد  میـشاب و  هتـشاد  هلازا  هدارا  هک  تسا  بجاو  یئاج  رد  زامن  كرت  الثم  دـنک  ناـیتا  دـشاب  یم  یبجاو  لـعف 
لاح نیا  رد  دروایب  ار  زامن  هک  دراد 
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همدـقملا یلع  ءاـنب  همدـقم  بجاولا  كرتـلل  اـضیقن  نکی  مل  نا  دـضلا و  لـعف  نا  هلـصاح  اـمب  هرمثلا  هذـه  عـیرفت  یلع  دروا  اـمبر  و 
رخـآلا كرتلا  لـعفلا و  نم  معا  وه  هعفر و  صاـخلا  كرتـلا  كاذ  ضیقن  نا  ثیح  ضیقنلا  دارفا  نم  وه  اـمل  مزـال  هنا  ـالا  هلـصوملا 

همرحلا تابثا  یف  یفکی  اذه  درجملا و 

ضیقن يدوجو و  رما  هنال  كرتلل  اضیقن  سیل  اضیا  لعفلا  نال  ابجاو  قلطملا  كرتلا  ناک  اذا  امیف  امرحم  قلطملا  لعفلا  نکی  مل  الا  و 
وه امنا  كرتلا 

******

: حرش * 

لاح نیا  رد  زاـمن  كرت  سپ  دـیامن  تساـجن  هلازا  هک  درادـن  هدارا  نوچ  دـنک  یمن  ادـیپ  ققحت  هلـصوم  همدـقم  ینعی  تسین  یبترت 
نیا تسا و  حیحـص  زاـمن  هکلب  تسین  دـساف  زاـمن  سپ  تسین  هنع  یهنم  مه  شلعف  تسین  بجاو  زاـمن  كرت  نوچ  تسین و  بجاو 

.دوش یم  هلصوم  هجیتن 

نآ در  ثحب و  هرمث  رب  خیش  موحرم  لاکشا 

: خلا هرمثلا  هذه  عیرفت  یلع  دروا  امبر  :و  هلوق

الا هلصوم  همدقم  رب  انب  دوش  یمن  يرگید  بجاو  كرت  يارب  ضیقن  دض  لعف  هک  هدومن  لاکشا  هک  تسا  يراصنا  خیـش  هب  بوسنم 
دشاب و یم  صاخ  كرت  نیا  عفر  صاخ  كرت  ضیقن  هکنوچ  ضیقن  دوخ  هن  تسا  ضیقن  تسا  همدقم  دارفا  زا  همزال  لعف  نآ  هکنآ 

مه زامن  الصا  هک  يرخآ  كرت  ای  میروایب  اجب  ار  هالص  دوخ  لعف  هک  تسا  معا  كرت  كرت  نیا  كرت و  كرت  ینعی  كرت  نیا  عفر 
هن تسا  كرت  كرت  كرت  نیا  ضیقن  تسا و  بجاو  كرت  نیا  تسه  هلازا  لعف  يارب  همدقم  هک  هالص  كرت  هکنآ  لصاح  دشابن و 

.تمرح تابثا  رد  تسا  یفاک  هزادنا  نیا  درجم و  كرت  الصا  ای  هالص  لعف  اب  تسا  مزالم  كرت  كرت  نیا  لعف و 

مارح لعف  رگا  دشاب و  مارح  لعف  دیاب  میدومن  نایب  ام  هک  يا  هزادنا  نیا  ینعی  خلا  امرحم  قلطملا  لعفلا  نکی  مل  الا  :و  هلوق
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کلذـکف لعفلا  قلطمل  همرحلا  تابثا  یف  یفکت  همزالملا  هذـه  نا  امکف  هنیع  سیل  اقادـصم و  لعفلا  مزـالی  اـمنا  كرتلا  عفر  هعفر و 
صاخلا كرتلل  ضیقنلا  اما  طقف و  لعفلا  یف  هقادـصم  رـصحنی  امنا  كرتلا  قلطم  یف  ضیقنلا  وه  ام  نا  رمالا  هیاـغ  ماـقملا  یف  یفکت 

یفخی امک ال  هددصب  نحن  امیف  اقرف  بجوی  کلذ ال  نادرف و  هلف 

هرات و هعم  عماجملا  كرتلا  عفر  نم  ضیقنلا  وه  امل  انراقم  الا  نوکی  لوالا ال  یف  لعفلا  ناـف  قرفلا  نم  اـمهنیب  اـمب  ریبخ  تنا  تلق و 
انایحا هنراقی  امع  الضف  همزالی  ام  یلا  ءیّشلا  همرح  يرسی  داکی  يرخا و ال  درجملا  كرتلا  عم 

******

: حرش * 

تـسین كرت  يارب  ضیقن  لعف  هکنآ  تهجب  دشاب  دـیابن  مارح  مه  قلطم  لعف  نآ  دـشاب  بجاو  اقلطم  همدـقم  هک  یئاجنآ  رد  دـشابن 
دـشاب یمن  ضیقن  نیع  اقادـصم و  دوش  یم  لـعف  مزـالم  عفر  عفر  تسا و  كرت  عفر  كرت  ضیقن  تسا و  يدوجو  رما  لـعف  هکنوچ 

رد تسا  یفاک  نینچمه  لعف  قلطم  يارب  تمرح  تابثا  رد  تسا  یفاک  همزالم  نیا  هک  ینانچمه  سپ  تسا  ضیقن  مزالم  لـعف  هکلب 
رد شقادصم  تسا  رـصحنم  تسا  كرت  قلطم  رد  ضیقن  مزالم  هک  هچنآ  هک  تسنآ  دنراد  رگیدمه  اب  هک  یقرف  هیف  نحن  ام  ماقم و 
زا درجم  كرت  يرگید  هالـص و  لعف  یکی  دراد  درف  ود  وا  مزالم  دـشاب  هلـصوم  همدـقم  هک  صاخ  كرت  رد  ضیقن  اما  طقف و  لـعف 

.دوش یمن  اهنآ  نیب  قرف  بجوم  تهج  نیا  هالص و 

دشاب و بجاو  هلـصوم  همدقم  هک  لوا  رد  لعف  نیب  تسا  قرف  هک  تسنآ  يراصنا  خیـش  موحرم  زا  باوج  خلا  ریبخ  تنا  تلق و  : هلوق
دـشاب و ضیقن  دوخ  هن  ضیقن  يارب  تسا  نراقم  هلـصوم  همدـقم  رد  لعف  هکنآ  تهجب  دـشاب  بجاو  همدـقم  قلطم  هک  یناث  رد  لعف 

همدقم كرت  ضیقن 
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یف لعفلا  فالخب  اذه  همکحب و  اموکحم  نوکی  نا  همکح ال  فالخ  یلع  رخآ  مکحب  العف  اموکحم  مزالملا  نوکی  نا ال  دب  معن ال 
هیفانم هدناعمل و  مزالم  هیفانی ال  قلطملا و  كرتلا  دناعی  هسفنب  هناف  یناثلا 

******

: حرش * 

كرت ضیقن  نراقم  ود  نیا  درجم  كرت  هالـص و  لعف  دشاب و  هالـص  نودب  هک  درجم  كرت  ای  هالـص  لعف  اب  دوش  یم  عمج  هلـصوم 
دوش و یم  مارح  مهنآ  تانراقم  میئوگب  هکنآ  زا  الـضف  وا  تامزالم  هب  ءیـش  تمرح  دنکب  تیارـس  تسین  نکمم  لاکـشا و  الب  دنا 
هب رما  رد  نآ  ثحب  هکنآ  امک  لاکـشا  الب  تسین  مارح  نآ  تانراقم  نآ و  تامزالم  دـش  مارح  جراـخ  رد  ءیـش  رگا  هکنآ  لـصاح 

.الصفم یلاعت  هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  دض  زا  یهن  ءیش 

دنرادن ار  ءیش  نآ  مکح  نآ  تانراقم  ءیش و  تامزالم 

هتفر عیابط  يور  رما  هکنآ  لثم  دشاب  هتـشاد  دیابن  دشاب  موزلم  فلاخم  هک  يرگید  مکح  تامزالم  هک  تسنآ  دبال  هلب  خلا  معن  : هلوق
زا نآ  تایـصوصخ  یلو  دشاب  تعیبط  هب  رومام  رگا  لاح  نیا  رد  تسین  نکمم  تایـصوصخ  نودب  جراخ  رد  تعیبط  دوجو  تسا و 

مکحب هک  تسین  مزـال  تاـنراقم  تاـمزالم و  یلو  تسین  حیحـص  تسین و  نکمم  نیا  هتبلا  دـشاب  هنع  یهنم  هریغ  ناـکم و  ناـمز و 
.دنشاب موزلم 

بجاو ار  قلطم  همدـقم  هک  یئاجنآ  رد  ینعی  تسا  یناـث  رد  لـعف  فـالخب  میدومن  ناـیب  هلـصوم  همدـقم  ضیقن  رد  هک  یئاـنعم  نیا 
.دوش یم  كرت  ضیقن  لعف  ارهق  دشاب  همدقم  لعف  كرت  هک  مینادب 

نیـضیقن رد  هکنآ  تهجب  وا  كرت  كرت  هن  تسا  هالـص  لعف  كرت  نیا  ضیقن  دشاب و  یم  هلازا  لعف  يارب  همدقم  هالـص  كرت  الثم 
دوجو دنـشاب  یم  رگیدکی  ضیقن  دیز  مدع  اب  دیز  دوجو  هکلب  مدع  كرت  ای  دوجو  كرت  هن  دوش  یم  هظحالم  ءیـش  مدـع  دوجو و 

رگید طئارش  اب  هتبلا  دشاب  یم  نآ  دوجو  ضیقن  نآ  مدع  دشاب و  یم  نآ  مدع  ضیقن  دیز 
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لعفلا نوکی  هلاحم  الف  ابجاو  كرتلا  ناک  اذاف  اجراخ  انیع و  هعم  دحتم  هنکل  اموهفم  حالطـصالا  بسحب  هضقانی  ام  نیع  نکی  مل  ولف 
ادیج ربدتف  اعطق  هنع  ایهنم 

******

: حرش * 

هسفنب و تسا  كرت  ضیقن  هالـص  لعف  هلازا و  لعف  يارب  تسا  همدقم  هالـص  كرت  دـشاب  بجاو  اقلطم  همدـقم  هک  یئاجنآ  رد  سپ 
.دشاب یفانم  دشاب و  ضیقن  رگید  ءیش  نآ  دشاب  يرگید  ءیش  نراقم  ای  مزالم  هالص  لعف  هکنآ  هن  تسا  قلطم  كرت  دناعم 

اهنآ راثآ  یعبت و  یلصا و  هب  بجاو  میسقت 

لعف نکل  تسین  هالـص  كرت  ضیقن  انعم  اموهفم و  حالطـصا  بسحب  هچرگا  هالـص  لعف  ینعی  خلا  هضقانی  ام  نیع  نکی  مل  ولف  : هلوق
ربدتف اعطق  دشاب  یم  هنع  یهنم  هالص  لعف  هلاحم  الف  دش  بجاو  هالـص  كرت  رگا  سپ  اجراخ  انیع و  كرت  نآ  اب  تسا  دحتم  هالص 

.ادیج

نآ اب  تسا  دحتم  جراخ  رد  هالص  لعف  یلو  دشاب  یمن  هالص  كرت  حیرص  ضیقن  هالص  لعف  هک  دراد  فارتعا  فنصم  دنامن  یفخم 
دنتسه و رگیدکی  ضیقن  ود  ره  دیز  مدع  دیز و  دوجو  تسا و  ربتعم  نآ  مدع  دوجو و  ءیـش  ضیقن  هک  تشذگ  نآ  باوج  ضیقن 

.تسا كرت  كرت  كرت  ضیقن  ای  تسا  دوجو  كرت  دوجو  ضیقن  مییوگ  یم  هک  تسا  فلتخم  تاریبعت  ول 

سپ ناعفتری  ناعمتجی و ال  مییوگ ال  یم  هک  تسا  ءیش  کی  مدع  دوجو و  ضیقن  عقاو  دهد و  یمن  رییغت  ار  عقاو  تاریبعت  نیا  یلو 
.رگید ءیش  اب  دشاب  دحتم  هن  تسا  لعف  ضیقن  نیع  هالص  كرت  هکنآ  امک  تسا  كرت  ضیقن  نیع  هالص  لعف  ام  نایب  نیاربانب 

البق هکنوچ  تسین  یلوصا  هلئـسم  نیا  یلو  دش  رهاظ  هریغ  هلـصوم و  نیب  هرمث  دشاب  بجاو  هلـصوم  همدقم  هکنآ  رب  انب  دنامن  یفخم 
جایتحا رگید  همدقم  دنچ  هیف  نحن  ام  رد  یلو  دوش  یم  لصاح  هجیتن  يرغص  مامضناب  هک  تسا  یئاربک  یلوصا  هلئـسم  هک  دش  هتفگ 

.میراد
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نوکی ثیح  توبثلا  ماقم  عقاولا و  یف  هیعبتلا  هلاصالا و  ظاحلب  میسقتلا  اذه  نوکی  نا  رهاظلا  یعبتلا و  یلـصالا و  یلا  همیـسقت  اهنم  و 
يرخا ایریغ و  وا  ایـسفن  هبلط  ناک  هبلطیف  هبلط  بجوی  امم  هیلع  وه  امب  هیلا  تاـفتلالل  القتـسم  بلطلا  هدارـالل و  اـقلعتم  هراـت  ءیّـشلا 
هیعبتلا هلاصالا و  ظاحلب  هتدارا ال  بجوی  امب  هیلا  تافتلا  نود  نم  هتدارال  همزال  هتدارا  نوک  لجال  هریغ  هدارال  اـعبت  هدارـالل  اـقلعتم 

مزال هنا  الا  هدـح  یلع  اهب  دوصقم  ریغ  يرخا  هدافالاب و  ادوصقم  هرات  اضیا  ماـقملا  اذـه  یف  نوکی  هناـف  تاـبثالا  هلالدـلا و  ماـقم  یف 
اهوحن هراشالا و  هلالد  یف  امک  باطخلا 

******

: حرش * 

.دشاب رخآ  دض  لعف  يارب  همدقم  دض  كرت  هکنآ  : لوا

نا دض  ثحب  رد  دـیآ  یم  هکنآ  امک  تسین  مامت  همدـقم  ود  نیا  داسف و  رب  تلالد  رد  دـشاب  یـسفن  یهن  لثم  يریغ  یهن  هکنآ  : مود
.یلاعت هللاءاش 

دیامنب دوخ  ماع  دض  زا  یهن  ءیش  هب  رما  هکنآ  : موس

.یفخی امک ال  تسین  بجاو  اعرش  همدقم  هک  دیآ  یم  ادعب  یلو  دشاب  هلصوم  ول  مینادب و  بجاو  ام  ار  بجاو  همدقم  هکنآ  : مراهچ

بجاو همدقم  ثحب  رد  دومن  نایب  ار  رما  راهچ  فنصم  هکنآ  رب  دنامن  یفخم  خلا  یعبتلا  یلصالا و  یلا  همیسقت  اهنم  :و  هلوق

.تسا هیلوصا  لئاسم  زا  بجاو  همدقم  هلئسم  هکنآ  : لوا

.هریغ هیلقع و  هیعرش و  همدقم  میسقت  : مود

.قلعم زجنم و  قلطم و  طورشمب و  بجاو  میسقت  : موس

دوش رکذ  موس  رما  رد  هک  دوب  نآ  یعبت  یلصا و  هب  بجاو  میسقت  قح  نآ و  همدقم  بوجو  ءیش و  بوجو  نیب  همزالم  نایب  : مراهچ
.یفخی امک ال 
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هفاصتا امهیلا و  يریغلا  بجاولا  ماسقنا  یف  ههبش  الف  کلذ  یلع  و 

******

: حرش * 

هب میـسقت  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  یعبت و  یلـصا و  بجاوب  ار  بجاو  دنا  هدومن  میـسقت  هک  تسنآ  بجاو  تامیـسقت  زا  رگید  یکی 
تاقوا ضعب  هکنوچ  درادـن  تابثا  تلـالد و  ماـقمب  یطبر  تسا و  توبث  ماـقم  عقاو و  رد  تسا  بجاو  ندوب  یعبت  یلـصا و  هطـساو 

دنک یم  بلط  القتسم  ار  بجاو  وا و  هب  دراد  تافتلا  ملکتم  هکنوچ  دریگ  یم  رارق  بلط  هدارا و  قلعتم  القتـسم  تسا  دارم  هک  ءیش 
.دوش یم  يریغ  یسفن و  بجاو  لماش  هک  تسا  یلصا  بجاو  وا 

یم ادیپ  نآب  تافتلا  عبتب  دهاوخ و  یم  ار  يرگید  ءیـش  هکلب  درادـن  وا  هب  تافتلا  القتـسم  ار  ءیـش  ملکتم  هک  تسا  تاقوا  ضعب  و 
بجاو نآ  درادن  ملکتم  اهنآ  هب  یلیصفت  تافتلا  هک  همدقملا  يذ  تامدقم  رثکا  ریظن  دشاب  هتشاد  وا  هب  تافتلا  القتـسم  هکنیا  هن  دنک 

.تسا یعبت 

: هیعبتلا هلاصالا و  ظاحلب  :ال  هلوق

هکنوچ تابثا  تلالد و  ماقم  رد  هن  هک  تسا  عقاو  توبث و  ماقم  رد  میـسقت  نیا  تسا و  توبث  ماقم  عقاولا و  یف  ياجب  فطع  ـال  نیا 
بجاو نآ  هکنآ  الا  القتسم  تسا  دوصقم  ریغ  تاقوا  ضعب  القتـسم و  تسا  هدافا  هب  دوصقم  بجاو  تاقوا  ضعب  مه  تابثا  ماقم  رد 

ُتادـِلاْولا هیآ َو  هک  لمح  لقا  رب  نیتیآ  تلـالد  لـثم  دوش  یم  مولعم  اـهنآ  وحن  هراـشا و  تلـالد  رد  هکنآ  اـمک  تسا  باـطخ  مزـال 
یلو دـشاب  هام  شـش  هک  لمح  لـقا  رب  تسا  لاد  هیآ  ود  نیا  هک  ًارْهَـش  َنُوثـالَث  ُُهلاـِصف  ُُهلْمَح َو  هیآ  هرخآ و  یلا  َّنُهَدـالْوَأ  َنْعِـضُْری 

تامزاول عیمج  هکلب  هریغ  تیاغ و  فصو و  رـصح و  طرـش و  موهفم  ریظن  اهوحن  :و  هلوق دـشاب  یم  عبتب  هکلب  هدوبن  اـطخ  هب  دوصقم 
.یفخی امک ال  دوش  یم  مولعم  مالک  زا  هک  هیفرع  هیلقع و 

.خلا ههبش  الف  کلذ  یلع  :و  هلوق

يریغ بجاو  هک  تسین  يا  ههبش  توبث  ماقم  رد  میدومن  هک  یمیسقت  نیاربانب 
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نوکی يرخا ال  همدـقم و  وه  امب  هیلا  تافتلالا  دـنع  هدـح  یلع  هدارالل  اـقلعتم  نوکی  ثیح  -ظ) اـمهیتلک ) اـمهیلک هیعبتلا  هلاـصالاب و 
همزالملا یلع  همدقملا  يذ  هدارال  اعبت  ادارم  هلاحم  نوکی ال  هناف  کک  هیلا  تافتلالا  مدع  دنع  کلذک  اهل  اقلعتم 

هیف نکی  مل  ام  یسفنلا  بلطلا  هب  قلعتی  داکی  هنا ال  هرورض  هیعبتلاب  فصتی  هنکل ال  هلاصالاب و  اضیا  یسفنلا  فاصتا  یف  ههبش  امک ال 
.یفخی امک ال  الصا  بولطم  رخآ  ءیش  انه  نکی  مل  ول  القتسم و  اهب  بلطلا  قلعتی  اهعم  هیسفنلا و  هحلصملا 

******

: حرش * 

َیلِإ ُْمتُْمق  اذِإ  هفیرـش  هیآ  ریظن  يریغ  یلـصا  بجاو  دوش  یم  اـه  نیا  يود  ره  هب  میـسقت  یعبت و  یلـصا و  بجاوـب  دوـش  یم  میـسقت 
يریغ یلـصا  بجاو  هکنوچ  ابلاغ  درادـن  اهنآ  هب  یلیـصفت  تافتلا  ملکتم  هک  تامدـقم  رثکا  ریظن  يریغ  یعبت  بجاو  خـلا و  ِهـالَّصلا 
هالـص هک  ریغ  يارب  تسا  همدـقم  نیا  هک  دراد  تافتلا  نآب و  تاـفتلا  تقو  رد  تسا  ملکتم  هدارا  قلعتم  میدرک  رکذ  هک  ءوضو  ریظن 
رثـکا ریظن  تسا  یلاـمجا  هدارا  قـلعتم  هکلب  تـسین  الیـصفت  مـلکتم  هدارا  قـلعتم  تـسا و  یعبت  يریغ  بـجاو  دراوـم  ضعب  دـشاب و 
هدارا هکنآ  يارب  تسا  ملکتم  دارم  یعبت  يریغ  بجاو  مسق  نیا  لاح  نیا  رد  سپ  ابلاغ  ملکتم  درادـن  اـهنآ  هب  تاـفتلا  هک  یتامدـقم 

.دشاب بجاو  بجاو  همدقم  هکنیا  رب  انب  ینعی  همزالملا  یلع  دراد  ار  همدقملا  يذ 

.خلا اضیا  یسفنلا  فاصتا  یف  ههبش  امک ال  : هلوق

هکنوـچ دوـش  یمن  یعبت  هب  فـصتم  یلو  یلـصا  یـسفن  بجاو  میئوـگب  هک  دوـش  یم  یلـصا  بجاوـب  فـصتم  یـسفن  بجاو  ینعی 
رما هیـسفن  تحلـصم  ای  دوش و  یمن  عقاو  هب  رومام  رما و  قلعتم  بجاو  دشاب  هتـشادن  هیـسفن  تحلـصم  هک  یمادام  هک  تسا  يرورض 

یعبت بجاو  نیا  تسین  نکمم  هیسفن  تحلصم  ضرف  زا  دعب  ینعی  دشابن  ای  دشاب  بولطم  رگید  ءیش  هچ  دوش  یم  قلعتم  نآب  یلصا 
عبات هک  تسا  نآ  نآ  همزال  بجاو  ندش  یعبت  نوچ  دوش 
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هریغ عبتب  دـیفا  لب  هدافالاب  دوصقم  ریغ  نوکی  دـق  هنا  هرورـض  اضیا  امهب  یـسفنلا  فصتا  هلالدـلا  ظاحلب  امهب  فاصتالا  ناک  ول  معن 
هیلع هلالدلا  لاح  ظاحلب  هسفن ال  یف  وه  امنا  امهب  فاصتالا  نا  رم  امک  رهاظلا  نکل  اهب  دوصقملا 

يرت امک  وه  لیلد و  دافم  دعب  نکی  مل  اذا  امهنم  دحاوب  فصتا  امل  الا  و 

هلقتسم هدارا  قلعت  مدع  هلاصابف  یعبت  وا  یلـصا  هنا  بجاو  یف  کش  اذاف  هلقتـسم  هدارا  هب  قلعتی  مل  ام  یعبتلا  بجاولا  ناک  اذا  ّهنإ  مث 
یعبت هنا  تبثی  هب 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  دشاب  يرگید  یلصا  بجاو 

.خلا ناک  ول  معن  : هلوق

رد هراشا  تلالد  رد  تشذـگ  هکنآ  امک  دـشاب  یعبت  یـسفن  بجاو  تسا  نکمم  دـشاب  تابثا  ماقم  تلالد و  ظاـحلب  میـسقت  رگا  هلب 
دوش نایب  يریغ  عبتب  یـسفن  بجاو  دراوم  ضعب  تسا  نکمم  هکنوچ  اهنآ  زا  دش  یم  مولعم  دشاب  هام  شـش  هک  لمح  لقا  هک  نیتیآ 

.تسا عقاو  توبث و  ماقم  رد  میسقت  یلصا  نکل 

تابثا توبث و  ماقم  رد  یعبت  یلصا و  بجاو  يانعم 

عامجا ای  لقع  مکح  زا  بجاو  هک  یئاجنآ  دیاب  دشاب  لیلد  تلالد  تابثا و  ماقم  رد  میـسقت  نیا  رگا  ینعی  خلا  فصتا  امل  الا  :و  هلوق
یفخی امک ال  دیایب  مه  مسق  ود  نیمه  رد  میسقت  نیا  دوش  یم  مولعم 

بجاو دشاب و  هتفرگ  قلعت  نآب  هلقتسم  هدارا  هک  تسا  یبجاو  نآ  توبث  ماقم  رد  یلـصا  بجاو  هک  دش  نآ  فنـصم  مالک  لصاح  و 
تابثا و ماقم  رد  اما  بجاو و  همدـقم  ریظن  یلامجا  یعبت  هدارا  هکلب  دـشاب  هتفرگن  قلعت  نآب  هلقتـسم  هدارا  هک  تسا  یبجاو  نآ  یعبت 
امک ال دشاب  نآرب  مازتلا  ای  نمـضت  تلالد  هک  دش  نآ  یعبت  بجاو  دـشاب و  نآرب  یقباطم  تلالد  هک  دـش  نآ  یلـصا  بجاو  تلالد 

.یفخی

دشاب نآ  یعبت  يانعم  رگا  یلصا  ای  تسا  یعبت  بجاو  ایآ  هک  کش  ماقم  رد  اما  خلا و  ناک  اذا  ّهنإ  مث  : هلوق
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ریغ اصاخ  ایدوجو  ارما  یعبتلا  ناک  ول  معن  هیمدـع  روماب  هموقتملا  تاعوضوملا  رئاـسک  یعرـش  رثا  هل  ضرف  اذا  هراـثآ  هیلع  بترتی  و 
مهفاف حضاو  وه  امک  تبثملا  لصالاب  لوقلا  یلعالا  اهب  تبثی  ناک  امل  همزلی  ناک  نا  یمدعب و  موقتم 

داهتجالا و قیرط  یف  عوقولل  هحلاص  اهتجیتن  نوکی  نا  الا  تسیل  افلـس  تفرع  امک  هیلوصالا  هلأسملا  یف  یه  هرمثلا و  نایب  یف  بینذت 
دق هنم  بجاو و  هنا  جتنتسی  بجاول  همدقم  ءیـش  نوک  همدقم  همیمـضب  هناف  هلأسملا  یف  همزالملاب  لیق  ول  امک  یعرف  مکح  طابنتـسا 

تناک اذا  هتامدقمب  دحاو  بجاو  كرتب  قسفلا  لوصح  بجاولا و  رذن  دنع  بجاو  همدـقم  نایتاب  رذـنلا  رب  لثم  اهنم  سیل  هنا  حدـقنا 
همدقملا یلع  هرجالا  ذخا  زاوج  مدع  کلذب و  مارحلا  یلع  رارصالا  قدصل  هریثک  تامدقم  هل 

******

: حرش * 

یم یفن  لصاب  دشاب  لالقتسا  هکنآ  رگید  دیق  نادجولاب و  تسا  زرحم  بوجو  لصا  لاح  نیا  رد  هتفرگن  قلعت  نآب  هلقتسم  هدارا  هک 
تباث لصاب  رگید  ءزج  نادـجولاب و  نآ  ءزج  کی  هک  هبکرم  تاعوضوم  ریاـس  ریظن  تسا  یعبت  بجاو  هک  مینک  یم  تاـبثا  مینک و 

لیلق مینک  یم  تابثا  تیّرک  مدـع  لصاب  هن  ای  هدیـسر  رک  دـحب  هک  مینک  یم  کش  دـیآ  یم  ضوح  رد  هک  لیلق  بآ  ریظن  دوش  یم 
تبثم لصاب  رگم  یعبت  بجاو  دوش  یمن  تابثا  یفن  مدـع  باحـصتساب  دـشاب  صاـخ  يدوجو  رما  یعبت  بجاو  رگا  هلب  ار  نآ  ندوب 

هک درادن  یعرـش  راثآ  یعبت  بجاو  هکنآ  مهم  اعرـش و  دنک  یمن  يرگید  تابثا  نیدضلا  دحا  یفن  دنوش و  یم  نیدض  ود  ره  نوچ 
.تشذگ ارارک  هکنآ  امک  دوش  یمن  یلوصا  ثحب  هجیتن  اهنآ  هکنآ  لاثما  رذن و  رگم  لصاب  دوش  تابثا 

نآ بوجو  مدع  بجاو و  همدقم  بوجو  نیب  هرمث 

هک تسنآ  یلوصا  ثحب  هرمث  هک  تشذگ  البق  تسا  بجاو  همدقم  یلوصا  ثحب  هدـئاف  هرمث و  رد  مالک  خـلا  نایب  یف  بینذـت  : هلوق
ملع رد  هکنآ  زا  دعب  الثم  دوش  عقاو  هیهقف  هلئسم  ياربک  هجیتن 

ص:268

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 633 

http://www.ghaemiyeh.com


لیق ول  هقالطا و  دنع  فرـصنملا  وه  امک  یـسفنلا  بوجولا  دصق  ول  همدقملا  نایتاب  رب  الف  رذانلا  دصق  ناعبتی  امنا  همدـع  ربلا و  نا  عم 
همزالملاب

******

: حرش * 

.دوش یم  یهقف  هلئسم  يربک  نیا  هک  تسا  بجاو  بجاو  همدقم  هک  میدومن  تباث  لوصا 

بجاو دشاب  ریـس  هک  جح  همدـقم  سپ  تسا  بجاو  بجاو  همدـقم  ره  تسا و  جـح  لامعا  همدـقم  جـحلا  یلا  ریـس  الثم  مییوگ  یم 
همدـقم دـیاب  هک  یعطق  لـقع  مکح  زا  دـعب  هکنوچ  دـشاب  تسین  نکمم  هرمث  هکنآ  ـالا  تسا  یلوصا  هلئـسم  هچرگا  هجیتن  نیا  تسا 

هتشذگ ثحابم  یط  رد  تشذگ  ارارک  هکنآ  امک  تسا  ضحم  وغل  هدیاف و  یب  نآ  رد  عرش  مکح  دوش  هدروآ  بجاو 

رکذ هک  یجئاتن  زا  دوش  یمن  هیلوصا  هجیتن  جـئاتن  نآ  دوشن  هیهقف  هلئـسم  ياربک  رگا  دوش  یم  رکذ  هک  یجئاتن  نیاربانب  لـک  یلع  و 
رذن و رب  دروآ  ار  یبجاو  همدقم  کی  رگا  دروایب  ار  یبجاو  درک  رذن  یـسک  رگا  هک  تسا  رذـن  بجاو  همدـقم  هلئـسم  رد  دـنا  هدرک 

.هدومن رذنب  ءافو 

دـشاب هتـشاد  يا  هریثک  تامدقم  بجاو  رگا  دـنک  كرت  ار  بجاو  تامدـقم  هک  یئاج  رد  صخـش  ندـش  قساف  قسف و  لوصح  مود 
.دوش یم  قساف  صخش  مارح  رب  رارصا  دنک و  یم  مارح  رب  رارصا  قدص  نوچ 

زیاج اعرـش  تابجاو  رب  ترجا  ذـخا  دراد و  یعرـش  بوجو  نوچ  بجاو  تامدـقم  رب  ترجا  ذـخا  تسین  زیاج  ثحب  جـئاتن  زا  موس 
.تسین

ای دروایب  اجب  ار  یـسفن  بجاو  هدرک  رذن  رگا  تسا  رذان  دصق  عبات  نآ  مدع  رذنب و  ءافو  هکنآ  باوج  خلا  همدـع  ءربلا و  نا  عم  : هلوق
بوجوب لئاق  ول  هدومن و  رذـنب  ءافو  اجنیا  رد  هتبلا  دـشاب  یعرـش  نودـب  یلقع  بوجو  ول  درواـیب و  ار  بجاو  قلطم  اـی  يریغ  بجاو 

میشابن اعرش  همدقم 
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.یفخی امک ال  اهمدعب  لیق  ول  همدقملا و  معی  ام  دصق  ول  هب  ربلا  لصحی  امبر  و 

همدـقم ال لوا  كرتب  نایـصعلا  لوصحل  هدـیدع  ریغ  تامدـقم  هل  تناک  ول  بجاو و  كرتب  مارحلا  یلع  رارـصالا  لصحی  داکی  ـال  و 
.یفخی حضاو ال  وه  امک  ذئنیح  فیلکتلا  طوقسل  الصا  مارحب  تامدقملا  رئاس  كرت  نوکی  الف  بجاولا  نم  هعم  نکمتی 

******

: حرش * 

هدشن رذنب  ءافو  دراوم  نیا  رد  هتبلا  هتشاد  دصق  ار  هلصوم  همدقم  ای  دشاب  نآب  فارصناب  ول  هدومن و  ار  یـسفن  بجاو  دصق  رگا  اما  و 
هکنآ امک  یلوصا  هلئـسم  هجیتن  هن  دنـشاب  یم  هیهقف  هیجراخ  تاعوضوم  دروم  هس  رد  روکذـم  دراوم  هکنآ  رب  هوالع  یفخی  ـال  اـمک 

رگا ینعی  خلا  ءربلا  لصحی  امبر  :و  هلوق دوبن  نکمم  هجیتن  دشاب  هدشن  تباث  جراخ  رد  نآ  لاثما  رذـنب و  ءافو  ياربک  رگا  تشذـگ و 
.تشذگ هکنآ  امک  دروم  نیا  رد  هدش  رذنب  ءافو  یعرش  نودب  دشاب  یلقع  بوجو  ول  هدرک و  رذن  ار  بجاو  قلطم  رذان  دصق 

كرت فلکم  ار  نآ  همدـقم  کی  رگا  هک  دراد  تامدـقم  یـسفن  بجاو  رگا  هکنآ  مود  هرمث  زا  باوج  خـلا  لصحی  داکی  ـال  :و  هلوق
تسین نکمم  نوچ  نایصعب  دوش  یم  طقاس  یـسفن  بجاو  بوجو  دروم  نیا  رد  ارهق  تشذگ  نآ  تقو  جح و  يارب  هرمن  ریظن  دومن 

دـش همدقملا  يذ  نایـصع  دـشاب  هرمن  هک  همدـقم  کی  كرت  هطـساو  هب  نوچ  تسین  بجاو  تامدـقم  یقاب  سپ  لاح  نیا  رد  لاثتما 
رگید همدقم  دنچ  توبث  رب  دراد  فقوت  هرمن  نیا  رکذ  ام  رب  هوالع 

جاتحم دوش و  یم  لصاح  قسف  همدـقملا  يذ  كرتب  دـشاب  هریبک  هانگ  نآ  كرت  رگا  دـشاب  هریغـص  هاـنگ  یـسفن  بجاو  كرت  ـالوا 
.میشاب یمن  رارصاب 
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ابولطم قلطملا  هدوـجو  ناـک  لـب  ضوـع  ـالب  اـناجم و  فـلکملا  یلع  هباـجیا  نکی  مل  اذا  هب  سأـب  ـال  بجاوـلا  یلع  هرجـالا  ذـخا  و 
کلذل اهیلع  هرجالا  ذـخا  بجی  امبر  لب  دابعلا  شاعم  اهالول  لتخی  دالبلا و  اهنودـب  مظتنی  داکی  یتلا ال  هیئافک  هبجاولا  تاعانـصلاک 

.هیلصوتلا تابجاولا  یف  اذه  اهذخا  ول ال  ماظتنالا  مدع  لالتخالا و  موزل  يا 

******

: حرش * 

ار وا  تسد  ای  صخـش  ندز  ریظن  تسا  فلتخم  اهنآ  نیب  هریبک  هانگ  رمالا  تیاغ  هریبک  هریغـص و  هانگ  نیب  دشاب  قرف  هکنآ  رگا  ایناث 
هداج زا  تسا  یـصخش  جورخ  قسف  يانعم  نوچ  دـشاب  هریبک  ناهانگ  مامت  اهنآ و  نیب  میراذـگن  قرف  رگا  دنـشکب و  ار  وا  اـی  دـنربب 
هانگ لماش  میدومن  هک  قسف  يانعم  نیا  تسا و  عرش  هداج  رد  تماقتسا  نآ  يانعم  هک  تسا  لدع  قسف  لباقم  الامـش و  انیمی و  عرش 

.بجاو همدقم  ثحب  درادن  هرمث  نیاربانب  سپ  تسا  هریبک  ود  ره  دوش  یم  ود  ره  هریغص  هریبک و 

هلـصاف اهنآ  رد  نامز  دیاب  هکلب  دـنک  یمن  قدـص  میتفگ  رگا  دوشب و  رارـصا  قدـص  نآ  کی  رد  هدـیدع  تابجاو  كرتب  هکنآ  اثلاث 
اضیا هرمث  سپ  دنک  یمن  هانگ  رب  رارصا  قدص  دومن  هیبنجا  رفن  هدب  رظن  دحاو  نآ  رد  یـصخش  رگا  الثم  دوش  رارـصا  قدص  ات  دوش 

.دروم رد  هدشن  لصاح 

.تسا همدقملا  يذ  يارب  باوث  باقع و  هکلب  دراد  یباوث  باقع و  هن  هسفن  یف  بجاو  همدقم  كرت  الصا  هکنآ  اعبار 

هیلصوت تابجاو  رد  ترجا  ذخا  ندوب  زیاج 

یـسفن مالعا و  ضعب  لوق  یلع  تسا  لوق  هن  تاـبجاو  رب  ترجا  ذـخا  رد  لاوقا  هکنآ  موس  هرمث  زا  باوج  خـلا  هرجـالا  ذـخا  :و  هلوق
هتشاد صاخ  لیلد  رگم  دوش  یمن  اهنآ  رب  ترجا  ذخا  زا  عنام  يدابع  ای  دشاب  یلصوت  یئافک  ای  دشاب  ینیع  بجاو  هچ  اقلطم  بوجو 

الصفم میدومن  نایب  همرحم  بساکم  رد  ار  هلئسم  نیا  نفد و  تیم و  نداد  لسغ  ریظن  نآ  تیناجم  رب  میشاب 
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اهلاثتما یعادب  اهنایتا  یلع  هرجالا  ذخا  زاوجب  لاقی  نا  نکمیف  هیدبعتلا  تابجاولا  اما  و 

******

: حرش * 

لها ياه  هفرح  تاعانـص و  لثم  اهنآ  یلـصوت  اما  يدبعت  ای  تسا  یلـصوت  ای  تابجاو  هک  هدرک  نایب  فنـصم  هک  تسنآ  نآ  لامجا 
یم عقاو  جرح  رـسع و  رد  مدرم  دـشابن  اهنآ  رگا  هکنآ  ملاع و  ماظن  ظفح  يارب  هکنآ  لاثما  ییاونان و  يراـجن و  یلاـقب و  ریظن  ملاـع 

دنوش

عقاو تاعانص  مامت  هک  تسنآ  نیلیلد  نیب  عمج  اذل  تسا و  یقاب  جرح  رـسع و  نامه  زاب  دشاب  یناجم  اهنآ  مامت  رگا  رگید  فرط  زا 
رد ماعط  عیب  ریظن  ترجا  اب  هچ  یناجم  هچ  دـشاب  جراخ  رد  دـیاب  نآ  دوجو  سفن  یئاوناـن  ریظن  یجراـخ  لـمع  نوچ  ترجا  اـب  دوش 

.اناجم هچ  ضوع  اب  هچ  دوش  هتخورف  دیاب  هک  هصمخم 

هیدبعت تابجاو  رد  ترجا  نتفرگ  لاکشا  در 

اهنا لاثما  هالـص و  موص و  جـح و  يارب  ندـش  ریجا  ریظن  هیدـبعت  تابجاو  رد  ترجا  نتفرگ  اما  خـلا و  هیدـبعتلا  تابجاولا  اما  :و  هلوق
دروآ یم  هچ  يارب  ار  يدابع  یبرق و  لمع  نیا  یلو  تسا  ادـخ  يارب  هالـص  ای  موص  ای  جـح  سفن  ینعم  نیا  هب  تسا  یعاد  رب  یعاد 
ینعی تمعن  یتدایز  يارب  دنک  یم  ادخ  تمعن  رکش  لثم  تسا  دایز  هیعدا  تایآ و  رابخا و  رد  نآ  رئاظن  ترجا و  ذخا  يارب  فلکم 

.تسا ادخ  يارب  تمعن  رکش 

هدش دراو  تادابع  رد  هک  يراثآ  هکنآ  لصاح  دوش و  دایز  وا  يورخا  ای  يویند  تمعن  ات  دروآ  یم  اجب  ادـخ  يارب  ار  لمع  نیا  یلو 
ران و زا  فوخ  ای  هنج  رد  عمط  ای  رورـش  عفر  نید و  ءادا  جـئاوح و  ءاـضق  قزر و  هعـس  ریظن  تسا  داـیز  يورخا  اـی  يویند  راـثآ  هچ 
هن لمع  هلب  تسین  ادـخ  يارب  لمع  هک  هتفگن  سک  چـیه  دراوم  نیا  رد  دـشاب و  یم  رکذ  ام  رب  لاد  هرخآ  یلا  هثـالث  هداـبعلا  تیاور 

دراو اذک  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  ءایبنا و  صوصخم  لمع  نآ  دـشاب  یهلا  سدـقا  تاذ  تیلها  يارب  طقف  يویند و  هن  يورخا و  تهج 
.هدش

نکل کتنج و  یف  اعمط  كران و ال  نم  افوخ  کتدبع  ام  یهلا  (ع) نینمؤملا ریما  زا 
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یعادلا یلا  یعادلا  لیبق  نم  نوکیف  اهتیدابع  یفانی  یک  نایتالا  سفن  یلع  ال 

لطابلاب الکأ  اهیلا  هرجالا  ذخا  هیهفس و  هلماعملا  نوکی  یک ال  رجاتسملا  یلا  هدئاع  هعفنم  اهیف  نوکی  نا  اهریغک  اهیف  ربتعی  رمالا  هیاغ 

رمالا عامتجا  زاوج  یلع  ینتبیف  همرحم  همدـقملا  تناک  اذا  اهیف  همزالملاب  لیق  اذا  همرحلا  بوجولا و  عامتجا  هرمثلا  نم  لعجی  امبر  و 
اهمدعب لیق  ول  ام  فالخب  همدع  یهنلا و  و 

******

: حرش * 

یبرق و لمع  هک  نانچمه  سپ  یفخی  امک ال  یعاد  رب  یعاد  تسین  نکمم  ءاـیر  صوصخ  رد  هلب  کتدـبعف  هداـبعلل  ـالها  کتدـجو 
هدراو تیاور  هکنآ  رب  هوالع  دروآ  یم  ترجا  ذـخا  يارب  ار  لمع  نآ  نانچمه  فلکم  دروآ و  یم  قزر  ندـش  دایز  يارب  ار  يدابع 

تسا فورعم  لیعامسا  يارب  جح  تباین  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ار يدابع  یبرق و  جح  لمع  نیا  یلو  تسا  مارح  نآرب  ترجا  دشاب و  دیاب  ادخ  يارب  جح  سفن  ینعی  خـلا  نایتالا  سفن  یلع  :ال  هلوق
دروآ یم  اجب  ادـخ  يارب  هک  ار  یبرق  زامن  نیا  یلو  دروآ  یم  اـجب  ادـخ  يارب  ار  زاـمن  تعکر  ود  هکنآ  اـمک  دروآ  یم  ترجا  يارب 

.تشذگ هکنآ  امک  دشاب  یم  هریغ  ءالب و  عفد  ای  قزر و  يدایز  يارب 

فرطب یعفن  دوش و  رجاتـسم  دـیاع  تعفنم  دـیاب  یلـصوت  هچ  يدابع و  هچ  اقلطم  تابجاو  رد  ترجا  رما  تیاغ  خـلا  رمالا  هیاغ  : هلوق
.دسرب رگید 

باوبا قلطم  هکلب  دشاب  تابجاو  رد  ترجا  ذخا  صوصخ  رد  هن  طرـش  نیا  تسا و  لطاب  الا  هلماعم و  دـشاب  یئالقع  هکنآ  لصاح  و 
.یفخی امک ال  دراد  ار  طرش  نیا  تالماعم  بساکم و 

رب انب  تسا  تمرح  بوجو و  عامتجا  بجاو  همدقم  ثحب  هرمث  زا  مراهچ  خلا  هرمثلا  نم  لعجی  امبر  :و  هلوق
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همدـقم ال عئاشلا  لمحلاب  وه  ام  بجاولا  نا  هرم  ریغ  هیلا  انرـشا  امل  هیلع  هینتبم  نوکی  یک  عامتجالا  باب  نم  نوکی  ـال  هنا  ـالّوأ  هیف  و 
هلماعملا هدابعلا و  یف  یهنلا  باب  نم  همزالملا  یلع  نوکیف  همدقملا  ناونعب 

******

: حرش * 

مه همدقم  نیا  رد  هریغ  ای  هرایط  ای  نیشام  لثم  دش  مارح  رگا  ریس  نیا  دشاب  ریـس  هک  جح  همدقم  الثم  دروم  نیا  رد  همدقم و  بوجو 
همدقم بوجوب  لئاق  هکنیا  رب  انب  سپ  تسا  مارح  شدوخ  اتاذ  هک  تسا  مارح  مه  تسا و  بجاو  بجاو  همدـقم  نوچ  تسا  بوجو 
بجاو بجاو  همدـقم  میتفگ  رگا  تسا و  عامتجا  باب  تایرغـص  زا  یکی  دـشاب و  یم  یهن  رما و  عامتجا  دراوم  نیا  لـثم  رد  میـشاب 

.یفخی امک ال  درادن  بوجو  یلو  همدقم  نآ  تسا  مارح  طقف  تسین 

نآ در  تسا و  یهن  رما و  عامتجا  بجاو  همدقم  هرمث 

هکنیا ات  تسین  یهن  رما و  عامتجا  باب  نم  دروم  نیا  هک  هرمث  نیا  زا  دهد  یم  باوج  هیافک  بحاص  موحرم  خـلا  هنا  الّوأ  هیف  :و  هلوق
نونعم نآ  تسا  بجاو  عیاـش  لـمح  هک  هچنآ  همدـقم و  رد  بجاو  هک  میدوـمن  رارکت  داـیز  هکنآ  تهجب  دـشاب  ثحب  نیا  رب  ینتبم 

نم هیف  نحن  ام  هکلب  تسا  یهن  رما و  عامتجا  باب  نم  هتبلا  دشاب  بجاو  همدقم  ناونع  رگا  هک  همدقم  ناونع  هن  تسا  بجاو  همدـقم 
.دشاب یم  تادابع  تالماعم و  رد  یهن  باب 

لثم دـنرادن  رگیدـمه  هب  یطبر  چـیه  ناونع  ود  نآ  هک  دـنا  هتفر  یناونع  ود  يور  یهن  رما و  ، یهن رما و  عامتجا  باـب  هکنآ  لـصاح 
ضعب رد  شدوخ  رایتخا  يوسب  فلکم  هک  دنتـسه  یلک  ناونع  ود  هالـص  بصغ و  ناونع  هک  بصغت  لص و ال  دـیامرفب  ـالوم  هکنآ 

يور رما  بجاو  همدـقم  ثحب  یلو  یلاـعت  هللاءاـش  نا  دـیآ  یم  الـصفم  نآ  ثحب  هک  تسا  هدومن  عمج  ار  اـهنآ  زا  دارفا  قیداـصم و 
تسا نونعم  نآ  هب  رومأم  هکلب  تسا  هتفرن  ناونع 

ریظن دنوش و  یم  دراو  دروم  کی  رد  یهن  رما و  تهج  نیا  زا  مکح  عوضوم  تسا و  مکح  تلع  یلیلعت و  تهج  تیمدـقم  ناونع  و 
.دوش یم  تالماعم  تادابع و  رد  یهن 

هب رومام  زا  جراخ  هچرگا  تیمدقم  ناونع  هکنآ  هیافک  بحاص  زا  باوج 
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همدـقملل بوجو  اما ال  اهیف  هب و  راصحنالا  هروص  ریغ  یف  مرحملا  ریغب  بوجولا  صاـصتخال  الـصا  عاـمتجالا  مزلی  داـکی  ـال  اـیناث  و 
یفخی امک ال  کلذل  اهل  همرح  اما ال  همحازملا و  لجال  همدقملا  يذ  بوجو  مدعل 

******

: حرش * 

نوـچ دوـش  یم  همدـقم  یعیبـط  یلک و  رما  زاـب  نوـنعم  هکنآ  ـالا  يدـییقت  تهج  هن  تسا  یلیلعت  تهج  تسا و  مکح  تلع  تـسا و 
رب قبطنم  هک  تسا  یلک  رما  هب  رومأم  زاب  اذل  میرادن  یـصوصخ  رما  نوچ  روایب  ار  يا  همدقم  مادـک  هک  هدرکن  نیعم  الوم  هصوصخب 

.دوش یم  هریغ  مارح و  همدقم 

ای یلامـش  فرط  زا  تسا  نکمم  هرـصب  زا  ریـسم  نیا  هک  هرـصبلا  نم  رـس  دنک  یم  رما  الوم  هک  تشذـگ  البق  هک  یفرح  يانعم  ریظن 
يا هفلتخم  دراوم  نک و  مهارف  ار  جح  تامدقم  دـیامرفب  هکنآ  امک  تسا  یلک  يانعم  نیا  دـشاب و  هرـصب  یقرـش  ای  یبرغ  ای  یبونج 

رما و عامتجا  باب  نم  اضیا  هیف  نحن  ام  هکنآ  لصاح  هریغ و  ای  هرایس  اب  ای  دورب  جحب  تسا  نکمم  هرایط  اب  هکنآ  لثم  تامدقم  دراد 
هک دـشاب  یم  یلک  نآ  تاعوضوم  هیقیقح  يایاضق  هیجراخ و  ياـیاضق  هن  تسا  هیقیقح  ياـیاضق  هیعرـش  ياـیاضق  نوچ  تسا  یهن 

.یفخی امک ال  دوش  یم  جراخ  رد  قبطنم 

تسین یهن  رما و  عامتجا  همدقم  یلیلعت  ناونع  اب  هک  فنصم  در 

تمرح بوجو و  هکنآ  ات  دیآ  یمن  مزال  عامتجا  دروم  نیا  رد  الـصا  دیامرف  یم  هیافک  بحاص  مود  باوج  خلا  داکی  ایناث ال  :و  هلوق
رگا ینعی  راـصحنا  ریغ  تروص  رد  همرحم  همدـقم  ریغب  همدـقم  بوـجو  دراد  صاـصتخا  هکنآ  تهجب  دوـشب  عـمج  دروـم  کـی  رد 

بوجو و هکنآ  ات  درادـن  یبوجو  همرحم  تامدـقم  دور و  یم  هحاـبم  يور  بوجو  ارهق  همرحم  تامدـقم  دـشاب و  هحاـبم  تامدـقم 
.دوش عمج  مارح 

يذ بوجو  نیب  تسا  محازت  دروم  نیا  رد  درادـن  حاـبم  تسا و  مارح  طـقف  همدـقم  هک  یئاـجنآ  رد  ینعی  راـصحنا  تروـص  رد  اـما 
يذ رگا  دوش و  یم  هتـشادرب  شبوجو  همدـقملا  يذ  نوچ  درادـن  بوجو  همدـقم  دـشاب  مها  مارح  رگا  مارح  همدـقم  نآ  همدـقملا و 

همدقم بوجو  دوش و  یم  هتشادرب  همدقم  تمرح  هتبلا  دشاب  مارح  زا  مها  همدقملا 
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ول هیلـصوت و  تناک  نا  اهب  لصوتلا  نکمی  هناف  الـصا  همدع  همرحملا و  همدقملاب  لصوتلا  یف  هل  لخد  همدع ال  عامتجالا و  نا  اثلاث  و 
زاوج همدـعب و  وا  همدـقملا  بوجوب  لیق  عانتمالاب  لوقلا  یلع  هیدـبعت  تناک  نا  اهب  لـصوتلا  زاوج  مدـع  عاـمتجالا و  زاوجب  لـقن  مل 

همدعب وا  بوجولاب  لیق  کلذک  زاوجلاب  لوقلا  یلع  اهب  لصوتلا 

******

: حرش * 

.مارح همدقم  زا  تسا  مها  همدقملا  يذ  بوجو  نوچ  دشاب  یم  یقاب  دوخ  لاحب 

یمن مارح  همدقم  يور  بوجو  هک  تشذـگ  تسا  رـصحنم  ریغ  رگا  رـصحنم  ریغ  ای  مارحب  تسا  رـصحنم  همدـقم  ای  هکنآ  لصاح  و 
یفخی امک ال  تسا  مدقم  دشاب  مها  مارح  ای  بوجو  زا  مادکره  تسا و  محازت  باب  دروم  نیا  رد  مارحب  دشاب  رصحنم  رگا  دور و 

هک یهن  رما و  عامتجا  زاوج  رب  انب  نوچ  دوش  یم  یهن  رما و  عامتجا  باب  زا  دروم  زاـب  راـصحنا  مدـع  تروص  رد  فنـصم  زا  باوج 
يریغ یعبت و  بوجو  رگا  هتبلا  دنک  یمن  تیارس  يرگید  هب  مادکره  قلعتم  دنوشب و  عمج  دروم  کی  رد  یسفن  تمرح  اب  یسفن  رما 

تسا حیحص  یلوا  قیرطب  دشاب 

درادن عامتجا  بابب  یطبر  الـصا  بجاو  همدقم  هلئـسم  دیامرف  یم  هیافک  بحاص  موس  باوج  خلا  همدـع  عامتجالا و  نا  اثلاث  :و  هلوق
ای تسا  یلـصوت  ای  بجاو  همدـقم  هکنآ  تهجب  تسا  یهن  رما و  عامتجا  باب  نم  میئوگب  دـش  مارح  بجاو  همدـقم  رگا  میئوگب  هک 

تـسا نکمم  دروم  نیا  رد  تسین  ربتعم  ریـس  نآ  رد  بترت  دصق  هک  هکم  يارب  ریـس  الثم  دشاب  یلـصوت  بجاو  ۀـمدقم  رگا  يدـبعت 
میشابن یهن  رما و  عامتجاب  لئاق  ول  همدقملا و  يذ  هب  دناسر  یم  ار  ام  هیلصوت و  همدقم  نیاب  لصوت 

نکمم دـش  مارح  ءوضو  رگا  هک  زامن  يارب  ءوضو  ریظن  وا  هب  لـصوت  تسین  نکمم  ارهق  دـشاب  يدـبعت  يداـبع و  همدـقم  نیا  رگا  و 
عانتماب لوق  رب  انب  زامن  يارب  وا  هب  لصوت  تسین 
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یفخی امک ال  همدعب  لاقی  وا  بوجولاب  لاقی  نا  نیب  الصا  هزاوج  مدع  اهب و  لصوتلا  زاوج  یف  لاحلا  توافتی  هلمجلاب ال  و 

يذ بوجو  همدـقملا و  بوجو  نیب  همزالملا  ناف  هلأـسملا  یف  ثحبلا  لـحم  یف  لـصا  ـال  هنا  ملعا  : هلأـسملا یف  لـصالا  سیـسأت  یف 
هیلزا اهمدع  وا  همزالملا  نوکت  لب  هقباس  هلاح  اهل  تسیل  اهمدع  همدقملا و 

******

: حرش * 

تسا حیحص  يدابع  همدقم  نیا  هتبلا  یهن  رما و  عامتجا  زاوج  رب  انب  اما  دشابن و  ای  دشاب  بجاو  بجاو  همدقم  هچ  یهن  رما و  عامتجا 
یبصغ راد  رد  هالص  ندوب  حیحص  ریظن  میشابن  هچ  میشاب  همدقم  بوجوب  لئاق  هچ  زاب 

همدـقم و بوجوب  یطبر  زاوج  مدـع  ای  یهن  رما و  عامتجا  زاوج  هلئـسم  هک  دـش  نآ  لصاح  خـلا و  لاحلا  توافتی  هلمجلاب ال  هلوق و 
دشاب مارح  دشاب و  يدابع  همدقم  نآ  ول  میروایب و  ار  همدقم  نآ  تسا  حیحص  میدش  عامتجا  زاوجب  لئاق  رگا  ام  درادن  بوجو  مدع 

زا مادـکره  هدومن و  بصغ  مه  تسا و  حیحـص  زاـمن  مه  عاـمتجا  زاوج  رب  اـنب  هک  تشذـگ  هک  یبصغ  راد  رد  هالـص  تحـص  ریظن 
هتبلا يدابع  همدقم  رد  میدش  یهن  رما و  عامتجا  عانتماب  لئاق  رگا  تسا و  هدشن  رگیدمه  هب  تیارـس  بصغ  تمرح  هالـص و  بوجو 

دوشب لمع  دیاب  مها  نآ  تسا  مها  مادکره  هک  تسا  محازت  باب  نم  تدابع 

نآ بوجو  ود  تئارب  همدقم و  بوجو  رد  لصا  سیسات 

نیاب میرادن  هلئسم  نیا  رد  یلصا  همدقم  همدقملا و  يذ  بوجو  نیب  مزالم  هلئـسم  رد  هک  دنامن  یفخم  خلا  لصالا  سیـسأت  یف  : هلوق
همدـقم اـب  همدـقملا  يذ  تسا و  هدرک  هدارا  ار  ود  ره  دومن  تامدـقم  هب  تاـفتلا  دوـمن و  ار  همدـقملا  يذ  هدارا  ـالوم  رگا  هک  ینعم 

رگا ینعی  تسا  نیمه  همزالم  ندوب  یلزا  ینعم  دنک و  ادـیپ  دوجو  اهنآ  رب  هقباسم  تلاح  هکنیا  ات  دـنرادن  يرخأت  مدـقت و  مادـکره 
تباث ءیش  يارب  هک  یتامزاول  تسا و  هدوبن  لوا  زا  هدوبن  رگا  هدوب و  لوا  زا  هدوب  همزالم 
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اهبوجو مدع  لصالاف  همدقملا  يذ  بوجو  ثودحب  اثداح  نوکی  ثیح  مدعلاب  اقوبسم  نوکی  همدقملا  بوجو  سفن  معن 

هیلع بترتم  لوعجم  رخآ  رثا  هلوعجم و ال  ریغ  هیهاملا  مزاول  لیبق  نم  همزالملا  یلع  اهبوجو  نوکل  هنایرج  مدع  مهوت  و 

******

: حرش * 

يارب عانتما  ناکما و  تیجوز و  ریظن  تیهاـم  مزاول  اـما  یجراـخ  دوجو  اـی  ینهذ و  دوجو  مزاول  اـی  تسا  تیهاـم  مزاول  اـی  دوش  یم 
.تسا تباث  شدوخ  لحم  رد  هکنآ  امک  درادن  یجراخ  ای  ینهذ  دوجوب  یطبر  تسا و  تیهام  تاذ  يارب  مزاول  نیا  هک  ندوب  هعبرا 

دوجو هک  « صاخ ضرع  - ماع ضرع  - لـصف - سنج عون - » سمخ تاـیلک  ریظن  یجراـخ  مزاول  نودـب  تسا  ینهذ  دوجو  مزاول  اـی  و 
هک اهنآ  لاثما  ءام و  تدورب  شتآ و  ترارح  ریظن  تسا  یجراخ  دوجو  مزاول  ای  یجراـخ و  دوجو  نودـب  تسا  نهذ  رد  طـقف  اـهنآ 

.نهذ هن  تسا  بآ  شتآ و  یجراخ  دوجو  رب  راثآ  نیا 

.خلا همدقملا  دوجو  سفن  معن  : هلوق

يذ بوجو  ثودـحب  تسا  ثداـح  همدـقم  بوجو  نیا  تسا و  هتـشادن  بوـجو  ـالبق  تسا و  مدـعب  قوبـسم  همدـقم  بوـجو  ینعی 
ادیپ دوجو  همدقملا  يذ  هکنآ  زا  دعب  تشادن  بوجو  مه  همدـقم  تشادـن  دوجو  همدـقملا  يذ  بوجو  هک  یتقو  نآ  ینعی  همدـقملا 

.تسنآ یعرش  بوجو  مدع  لصا  میراد  همدقم  یعرش  بوجو  رد  کش  درک 

.خلا هنایرج  مدع  مهوت  :و  هلوق

طیسب لعج  هن  درادن  لعج  تیهام  مزاول  هکنوچ  تسین  تسرد  تسین و  يراج  باحـصتسا  نیا  هکنآ  رب  هدش  دروم  نیا  رد  لاکـشا 
هریغ و رکب و  ورمع و  دیز و  دوجو  لثم  تانکمم  مامت  دوجو  ریظن  دنیوگ  یم  همات  ناک  حالطصاب  تسا و  ءیش  داجیا  نآ  هک  دراد 

اهنآ نیب  طبر  داجیا  دراد  دوجو  هک  ءیـش  ود  هک  تسنآ  یفیلأت  لعج  يانعم  دـشاب و  یم  هصقان  ناک  دافم  هک  دراد  یفیلات  لعج  هن 
.رگید يایاضق  مامت  نینچمه  مئاق و  دیز  دیئوگب  دیهدب و  دیزب  مئاق  طبر  لثم  دینک 
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انهاه مهمب  نکی  مل  ناک  ول  و 

ناک دافم  وه  يذـلا  یفیلأتلا  لعجلاب  هماتلا و ال  ناک  دافم  وه  يذـلا  طیـسبلا  لعجلاب  تاذـلاب ال  لوعجم  ریغ  ناک  نا  هناـب و  عوفدـم 
لصالا نایرج  یف  فاک  وه  همدقملا و  يذ  بوجو  لعج  عبتی  ضرعلاب و  لوعجم  هنا  الا  هصقانلا 

******

: حرش * 

مه يرثا  یفیلأت و  لعج  هن  طیسب و  لعج  هن  دریگ  یمن  قلعت  نآب  لعج  ام  بحـصتسم  هکنآ  زا  دعب  ینعی  خلا  نکی  مل  ناک  ول  :و  هلوق
دوش یمن  ثحب  هرمث  مهنآ  میتفگ  هک  هریغ  رذن و  لثم  رگم  درادن 

دوجو عبت  هب  هک  هعبرا  يارب  تیجوز  ریظن  دشاب  یم  یعبت  لعج  نآ  هک  میراد  لعج  موس  مسق  هکنآ  لاکـشا  باوج  خلا  عوفدم  : هلوق
.تسا یفاک  همدقم  بوجو  مدع  باحصتسا  يارب  هزادنا  نیمه  دوش و  یم  لعج  مه  تیجوز  هعبرا 

فالخب جح  يارب  ریـس  جح و  لامعا  ریظن  دشاب  یم  دوجو  ود  جراخ  رد  همدقملا  يذ  دوجو  اب  همدقم  دوجو  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
دـشن همدقملا  يذ  تیهام  مزال  همدـقم  دوجو  نیاربانب  سپ  دـشاب  یم  هعبرا  زا  یعازتنا  يرابتعا  رما  کی  نآ  هک  هعبرا  يارب  تیجوز 

.یفخی امک ال  دشاب  یم  همدقملا  يذ  دوجو  همزال  هکلب 

تهجب باحـصتسا  هن  تئارب و  هن  دوش  یمن  يراـج  بجاو  همدـقم  بوجو  رد  کـش  دروـم  نیا  رد  هیلمع  لوـصا  هک  دـنامن  یفخم 
هب دشاب  هتـشاد  باقع  لامتحا  رگا  ینعی  باقع  یفن  دروم  رد  تسا  دراو  اه  نیا  زا  مادـکره  تسا و  هیعرـش  ای  هیلقع  ای  تئارب  هکنآ 
رب هوالع  همدقملا  يذ  رگم  درادن  باقع  بجاو  همدـقم  كرت  هک  تسنآ  ضرف  دوش و  یم  هتـشادرب  یلقع  ای  یعرـش  تئارب  هطـساو 

بجاو هکنیا  رب  انب  بجاو  همدقم  رد  فیلکت  هکنآ  زا  دعب  دـشاب و  دـبع  يارب  یتنم  هک  دـیآ  یم  یئاج  رد  هیعرـش  تئارب  هک  اه  نیا 
.ملسم درادن  باقع  نآ  كرت  همدقم  دشاب 
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نیب همزالملا  یفانی  همدـقملا ال  يذ  بوجو  عم  همدـقملا  بوجو  مدـع  هلاصال  هلاحم  کشلا ال  عم  نیبوجولا  نیب  کـیکفتلا  موزل  و 
کـسمتلا حص  امل  هیلعفلا  هبترملا  یف  یتح  هقلطملا  همزالملا  یه  يوعدلا  تناک  ول  معن  نییلعفلا  نیب  همزالملا  یفانی  امنا  نیعقاولا و 

یفخی امک ال  -خ) اهنالطب تابثا  یف  کلذب  کسمتلا  حصل  ) لصالاب

******

: حرش * 

امتح هک  تسا  مکاح  لـقع  دروم  نیا  رد  تسا و  همدـقملا  يذ  دوخ  رب  تسا  باـقع  هک  هچنآ  تسین و  مه  یتنم  لاـح  نیا  رد  سپ 
زا تسا  مامت  وا  ناکرا  هچرگا  بوجو  مدع  باحصتسا  اما  همدقملا و  يذ  رد  وت  زا  دوشب  باقع  عفد  هکنیا  ات  يروایب  ار  همدقم  دیاب 

دیاب هک  تسا  ملـسم  لقع  مکح  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب و  هتـشاد  دـیاب  یعرـش  رثا  باحـصتسا  رد  هکنآ  الا  قح  کش ال  قباـس و  نیقی 
همدقم رد  هلب  تسا  هدـئاف  الب  رثا و  نودـب  نوچ  دوش  یمن  يراج  مه  باحـصتسا  سپ  تسین  وا  رد  مه  یباقع  میروایب و  ار  همدـقم 

.عجارف تشذگ  البق  هک  تشاد  هرمث  دشاب  مارح  هک  هلصوم 

کش هک  یعقوم  رد  همدقملا  يذ  بوجو  همدقم و  بوجو  نیب  نتشاد  یئادج  کیکفت و  موزل  لاکشا  خلا و  کیکفتلا  موزل  :و  هلوق
همدـقملا يذ  هچرگا  دوش  یم  هتـشادرب  نآ  بوجو  همدـقم  بوـجو  مدـع  لـصاب  هکنوـچ  هن  اـی  تسا  بجاو  همدـقم  اـیآ  هک  میراد 

دشاب و همزالم  عقاو  رد  هک  درادن  هافانم  ینعی  ار  عقاو  رد  همدقملا  يذ  همدـقم و  نیب  همزالم  درادـن  هافانم  لاح  نیا  رد  دراد  بوجو 
هیرهاظ همزالم  اب  ینعی  نیلعف  همزالم  رد  دراد  هافانم  ام  کش  نیا  انامه  همدـقم و  بوجو  رد  میـشاب  هتـشاد  کش  ام  رهاظ  رد  نکیل 

.دراد هافانم 

تـسا حیحـص  اـجنیا  رد  هیلعف  هبترم  رد  یتـح  یعقاو  هچ  يرهاـظ و  هچ  ینعی  دـشاب  یم  هقلطم  همزـالم  رد  يوـعد  میئوـگب  رگا  هـلب 
یفخی امک ال  تسا  دراو  امش  لاکشا  دوش و  یمن  يراج  باحصتسا  میئوگب 
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للخلا و نع  لاخ  دـحاوب  مهنم  یتا  ام  همزالملا و  یلع  ناهربلا  هماق  لـضاف ال  ـالا  نم  دـحاو  ریغ  يدـصت  دـقف  اـنرکذ  اـم  تفرع  اذا 
تفتلا ول  تامدـقملا  کلت  دارا  تامدـقم  هل  ائیـش  دارا  اذا  ناسنالا  نا  یلع  دـهاش  يوقا  ّهنإ  ثیح  نادـجولا  یلا  کلذ  هلاحإ  یلوالا 
لخدا باطخب  أشنملا  بلطلا  نا  ههادب  الثم  محللا  رتشا  قوسلا و  لخدا  ایولوم  لوقی  هلثم و  بلطلا  بلاق  یف  اهلعجی  امبر  ثیحب  اهیلا 

لوخدب يرخا  هدارا  هل  اهنم  تحـشرت  ءارتشالا  هدـبع  داجیاب  هتدارا  تقلعت  ثیح  هنا  ایولوم و  اثعب  هنوک  یف  رتشا  باطخب  أشنملا  لثم 
یفخی امک ال  هل  همدقم  نوکی  هنا  هیلا و  تافتلالا  دعب  قوسلا 

تسا يداشرا  بوجو  هکنآ  در  اعرش و  همدقم  بوجو  هلدا 

******

: حرش * 

یم کـنیا  بجاو  همدـقم  رب  یتامدـقم  ناـیب  رد  ـالبق  میدومن  رکذ  اـم  هک  هچنآ  یتخانـش  هک  یناـمز  خـلا  اـنرکذ  اـم  تفرع  اذا  : هلوق
زا يدایز  دـنا  هدـش  راک  نیا  يدـصتم  هک  قیقحت  هب  سپ  همدـقملا  يذ  بجاو و  همدـقم  نیب  همزالم  يارب  نیهارب  هلدا و  هب  میزادرپ 

یلاخ دنا  هدروآ  همزالم  يارب  هک  ناشیا  ۀـلدا  زا  مادـک  چـیه  نکیل  همزالم و  يارب  ندروآ  لیلد  ناهرب و  هماقا  يارب  لضافا  ءاملع و 
تسین للخ  زا 

هدارا هک  ینامز  ناسنا  هکنیا  رب  دشاب  یم  دـهاش  نیرتالاب  نادـجو  هکنوچ  نادـجوب  ار  لیلد  نیا  ام  میهدـب  هلاوح  هک  تسنآ  یلوا  و 
هب دشاب  هتـشاد  تامدـقم  نآ  هب  تافتلا  رگا  دـیامن  یم  هدارا  مه  ار  تامدـقم  نآ  ءیـش  نآ  دراد  یتامدـقم  هک  ار  یئیـش  دـیامن  یم 
يذ بلط  لـثم  دـیامن  یم  بلط  ار  تامدـقم  همدـقملا و  يذ  ناـمه  لـثم  بلط  بلاـغ  رد  ار  تامدـقم  نآ  دـهد  یم  رارق  هک  یثیح 
دوش یم  ادیپ  هک  یباطخ  هک  دشاب  یم  یهیدب  اجنیا  رد  هک  محللا  رتشا  قوسلا و  لخدا  دیوگ  یم  يولوم  رما  هب  هکنیا  لثم  همدـقملا 
هتفرگ قلعت  هک  روط  نامه  يولوم و  ثعب  باـطخ  دـشاب  هدوب  یم  هکنیا  رد  دوش  یم  ادـیپ  رتشا  زا  هک  تسا  یباـطخ  لـثم  لـخدا  زا 

یم قوس  رد  لوخد  نآ  هک  يرگید  هدارا  دـبع  رب  تسا  هدومن  حـشرت  محل  ءارتـشا  رب  شدـبع  ندومن  هب  رومأـم  هب  ـالوم  هدارا  تسا 
نآ يوسب  تافتلا  زا  دعب  دشاب 
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******

: حرش * 

یفخی امک ال  محل  ءارش  يارب  دشاب  یم  همدقم  قوس  رد  لوخد  هکنیا  همدقم و 

: دنا هدروآ  ءاملع  بجاو  همدقم  بوجو  يارب  هک  يا  هلدا  دنامن  یفخم 

دومن نایب  هیافک  بحاص  هک  تسا  یلیلد  نیمه  اهنآ  لوا 

هیرهاظ و ياوق  هطـساو  هب  هک  تسا  هیناسفن  تافـص  زا  هک  تسا  يدـکؤم  قوش  نآ  هدارا  ینعم  زا  رگا  هکنآ  لـیلد  نیا  زا  باوج  و 
دوش یم  ادیپ  دکؤم  قوش  نآ  ءیش  تامدقمب  تبسن  نینچمه  دوش  یم  ادیپ  دکؤم  قوش  نآ  ءیش  وحن  هینطاب 

تمرح و بوجو و  ریظن  هیعرش  ماکحا  نوچ  درادن  هیعرـش  ماکحاب  یطبر  تسا و  هیناسفن  تافـص  زا  دکؤم  قوش  نیا  هکنآ  باوج 
هیناسفن تافص  زا  میدومن  نایب  ام  هک  ار  يا  هدارا  نیا  دنرادن و  یجراخ  دوجو  هک  دشاب  یم  هیرابتعا  روما  زا  اه  نیا  هریغ  تهارک و 

یفخی امک ال  هیناسفن  تافص  زا  هن  دشاب  ماکحا  خنس  زا  دیاب  هیعیرشت  هدارا  دراد و  یجراخ  بوجو  هک  تسا 

درک ادـیپ  یمات  هدارا  ناسنا  هکنآ  زا  دـعب  نوچ  تسا  رایتخا  يانعم  نآ  هک  لعف  فرط  دـشاب  تردـق  لامعا  هدارا  نیا  زا  دارم  رگا  و 
دـشاب ینعم  نیا  هیعیرـشت  هدارا  زا  دارم  رگا  دشاب  یم  نآ  داجیا  ددص  رد  جراخ  رد  ءیـش و  نآ  لیـصحت  رد  دنک  یم  تردق  لامعا 

زا دارم  رگا  وا و  تامدقم  هن  تسوا و  رایتخا  همدقملا  يذ  لعف  هن  تسین  الوم  رایتخا  تحت  ریغ  لعف  نوچ  تسین  حیحص  لاکـشا  الب 
درادن یعنام  دشاب  ینعم  نیا  رگا  دهد  یم  رارق  فلکم  همذ  رد  ار  ءیـش  فلکم و  همذ  رب  دنک  یم  ءاقلا  ار  یلعف  هک  دـشاب  نیا  هدارا 

ار همدقملا  يذ  هک  تسا  مکاح  لقع  هکنآ  زا  دعب  نوچ  دشاب  یم  نآ  فالخرب  دهاش  نادجو  هکلب  تسین  وا  رب  دهاش  نادـجو  یلو 
دروایب يرما  رگا  مه  عراش  لاح  نیااب  دروم  نیا  رد  لقع  مکح  نیا  دوش و  یم  همدـقملا  يذ  بجوم  همدـقم  كرت  يرواـیب و  دـیاب 

.دوش یم  داشرا  رب  لمح  دمآ  رما  مه  رگا  تسا و  هدیاف  یب  وغل و 
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رما همدقمب  قلعتی  داکی  هنا ال  حوضول  تایفرعلا  تایعرـشلا و  یف  هیریغلا  رمالا  دوجو  ناهربلا  حضوا  نم  نوکی  لب  نادجولا  دـیؤی  و 
اهیف ناک  اذا  هطانم و  اهیف  ناک  اذا  الا  يریغ 

هطانم هکالم و  ققحتل  اضیا  هب  هقلعت  حصیف  اهلثم  یف  ناک 

******

: حرش * 

نیهارب نیرت  حضاو  زا  هکلب  نادجو  دنک  یم  دییأت  هک  تسنآ  دروآ  یم  هیافک  بحاص  هک  یمود  لیلد  خـلا  نادـجولا  دـیؤی  :و  هلوق
رد خـلا  ْمُکَیِدـْیَأ  ْمُکَهوُـجُو َو  اُولِـسْغاَف  ِهـالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  هیآ  ریظن  دراد  دوـجو  هیریغ  رماوا  تاـیفرع  تایعرـش و  رد  هـک  تـسا 

دـشاب و اهنآ  رد  طانم  هک  ینامز  الا  دـیآ  یمن  تامدـقم  رد  هیریغ  رماوا  نیا  محللا و  رتشا  قوسلا و  لخدا  لثم  تایفرع  رب  تاـیعرش 
.همدقم رب  دراد  فقوت  همدقملا  يذ  هک  تسنآ  طانم 

يولوم هن  تسا  يداشرا  طئارش  ءازجا و  رد  رماوا  هکنآ  نایب 

يریغ رما  هک  یئاـهاج  نآ  تسا و  فقوت  يارب  يریغ  رما  دراد  يریغ  رما  هک  دراوم  نآ  رد  نوـچ  ینعی  خـلا  اـهلثم  یف  ناـک  :و  هلوـق
رب همدـقملا  يذ  فقوت  يریغ  رما  تلع  طانم و  تشاد  يریغ  رما  هک  يدراوم  رد  نوچ  دراد  يریغ  رما  هک  تسا  یئاجنآ  لثم  درادـن 

.درادن يریغ  رما  هک  یئاجنآ  یتح  دشاب  یم  تامدقم  مامت  رد  فقوت  طانم و  نیا  دوب و  یم  همدقم 

بوجو رماوا  نیا  تسا  هدـمآ  عناوم  رد  یهاون  طئارـش و  ءازجا و  رد  هک  يرماوا  هک  تسنآ  هیافک  بحاص  مود  لـیلد  نیا  زا  باوج 
طرـش تراهط  هک  تسنآ  هلمج  نیا  يانعم  روهطب  الا  هالـص  الثم ال  دنتـسه  تیئزج  هب  داـشرا  ءازجا  رد  هکلب  دـنرادن  يولوم  يریغ 
ینعی تسا  تیعنام  هب  داشرا  یهن  نیا  همحل  لکؤی  ام ال  یف  لصت  ـال  تیاور  لـثم  اـی  دـشاب  هتـشاد  يولوم  يریغ  رما  هن  تسا  هـالص 
ریصب یبا  تیاور  رد  نینچمه  دشاب و  هتشاد  يولوم  يریغ  یهن  هکنآ  هن  تسا  هالص  تحـص  زا  عنام  محللا  لوکام  ریغ  ناویح  ءازجا 

لاد هلمج  نیا  هک  کلـصافم  عجرت  یتح  کبلـص  مقاف  عوکرلا  نم  کسأر  تعفر  اذا  تسا  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک 
ءزج ای  طرش  عوکر  زا  دعب  بلص  هماقا  هکنیا  رب  تسا 
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همدقم همدقم و  نیب  همزالملا  باب  یف  توافت  هنا ال  هنالطب و  یتأیس  هریغ  یعرشلا و  طرشلا  هریغ و  ببسلا و  نیب  لیصفتلا  و 

هنا وه  يرصبلا و  نسحلا  وبا  هرکذ  ام  وه  تالالدتسالا و  نم  لضافالا  هرکذ  امم  هریغل  لصالاک  وه  يذلا  لالدتسالا  رکذب  سأب  و ال 
قاطی امب ال  فیلکتلا  مزلی  هبوجو  یلع  بجاولا  یقب  ناف  ذئنیح  اهکرت و  زاجل  همدقملا  بجی  مل  ول 

******

: حرش * 

ءازجا هک  دومن  رارقا  هیلخاد  ءازجا  رد  فنـصم  دوخ  رگید و  دراوم  نینچمه  اجنیا و  رد  دـشاب  يولوم  يریغ  رما  هکنآ  هن  تسا  زاـمن 
تیئزج هب  تسا  داشرا  رماوا  رماوا  نیا  تشذگ و  هکنآ  امک  دنراد  ینمض  یسفن  بوجو  نامه  هکلب  دنرادن  يریغ  بوجو  هب  رومام 

.یفخی امک ال 

هریغ یعرش و  طرش  ببس و  رد  همدقم  بوجو  هلدا  در 

نایب دنا و  هدش  همدقم  بوجو  لیصفتب  لئاق  املع  زا  هتسد  کی  هک  دیامرف  یم  فنـصم  خلا  هریغ  ببـسلا و  نیب  لیـصفتلا  اما  :و  هلوق
طرش رگا  تسا و  بجاو  دشاب  یعرـش  طرـش  رگا  ای  تسین  بجاو  ببـس  ریغ  تسا و  بجاو  دشاب  ببـس  همدقم  رگا  هک  دنا  هدومن 

همزالم باب  رد  یتوافت  هکنیا  درادن و  یهجو  تسا و  لطاب  لیـصفت  نیا  هک  دیآ  یم  اه  نیا  باوج  تسین  بجاو  دشاب  یعرـش  ریغ 
.تسا بجاو  دش  همدقملا  يذ  يارب  همدقم  هک  یلعف  ره  هکلب  تسین  همدقم  نآ  همدقم و  نیا  نیب 

نیا هک  مینک  یم  نایب  هک  تسا  لیلد  نیا  دنا  هدروآ  همدقملا  يذ  بوجو  يارب  هک  یموس  لیلد  خلا  لالدتسالا  رکذب  سأب  :و ال  هلوق
وبا هدرک  رکذ  هک  تسنآ  لیلد  نآ  املع و  زا  يالـضف  ار  نآ  دـنا  هدومن  رکذ  هک  تسا  يا  هلدا  زا  تسا  رگید  هلدا  يارب  لصا  لـیلد 

یقاب رگا  كرت  تسا  زیاج  هک  لاح  نیا  رد  نآ  كرت  تسا  زیاـج  هنیآره  دـشابن  بجاو  بجاو  همدـقم  رگا  هتفگ  يرـصب و  نسحلا 
هکنیا قاطی و  ام ال  فیلکت  دیآ  یم  مزال  شدوخ  بوجو  رب  همدقملا  يذ  دنامب 
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ابجاو هنوک  نع  قلطملا  بجاولا  جرخ  الا  و 

نالطبلا هحضاو  همزالملا  تناک  الا  هیعرشلا و  هحابالا  یلوالا ال  هیطرشلا  یف  یلاتلا  نم  یعرشلا  عنملا  مدع  هداراب  هحالصا  دعب  هیف  و 

هیطرـشلا هیـضقلا  قدـص  مهوتی  داکی  كرتلا ال  نودـب  زاوجلا  درجمف  الا  زاوجلا و  سفن  فرظلا ال  هیلا  فیـضا  اـمع  كرتلا  هدارا  و 
هیناثلا

******
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فلکم ار  ریـس  نیا  رگا  هک  جح  لامعا  يارب  تسا  همدقم  جح  يارب  ریـس  الثم  لاثتما  يارب  میـشاب  هتـشادن  ام  همدقملا  يذ  رب  تردق 
.درادن جح  لامعا  رب  تردق  لاکشا  الب  دومن  ریس  كرت  هک  یلاحرد  درادن و  جح  لامعا  رب  تردق  دهدن  ماجنا 

تشذگ و هک  دیآ  یم  مزال  قاطی  ام ال  فیلکت  ای  ار  همدـقم  میدومن  كرت  هک  یتقو  رد  ینعی  خـلا  قلطملا  بجاولا  جرخ  الا  :و  هلوق
میرواـیب اـجب  هک  یتقو  رد  همدـقملا  يذ  میئوگب  ینعی  شیقـالطا  بوجو  زا  هدوب  قلطم  بجاو  هک  همدـقملا  يذ  دوش  یم  جراـخ  اـی 

.دیاین مزال  تاروذحم  ات  تسا  بجاو  بجاو  همدقم  میئوگب  دیاب  سپ  هن  الا  تسا و  بجاو  ار  همدقم 

هدارا هک  تسین  مامت  الا  مینک و  شحالـصا  دیاب  ام  دنا  هدروآ  هک  یلیلد  نیا  هک  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  هحالـصا  دـعب  هیف  :و  هلوق
هحابا دارم  هن  تسین  كرت  نیا  رد  یعنام  همدـقم و  كرت  تسا  زیاج  اعرـش  ینعی  میریگب  ار  ینعم  نیا  اهکرت  زاجل  هدومرف  هک  مینکب 

مدـع رب  همزال  دـشن  بجاو  ءیـش  رگا  هکنآ  تهجب  تسا  نالطبلا  حـضاو  همزـال  نیا  دـشاب  هیعرـش  هحاـبا  دارم  رگا  دـشاب و  هیعرش 
هتشادن نکمم  الـصا  تسا  نکمم  هکلب  دشاب  ریغ  کی  ای  بحتـسم  هک  رگید  ماکحا  زا  یکی  تسا  نکمم  هکلب  تسین  هحابا  بوجو 

 . هللاءاش نا  دش  دهاوخ  نایب  الصفم  دض  زا  یهن  ءیش  رما  تباب  رد  بلطم  نیا  هکنیا  امک  دشاب 

همدقم میدومن  كرت  ام  هک  ینیح  رد  ینعی  ذئنیح  رد  هدومرف  هک  یفرظ  رد  ینعی  خلا  هیلا  فیضا  امع  كرتلا  دارا  :و  هلوق

ص:285

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 650 

http://www.ghaemiyeh.com


هل قبی  مل  نا  هناف و  نیروذحملا  دـحا  مزلی  نییطرـشلا و ال  دـحا  قدـص  بجوی  اعرـش ال  عنملا  مدـع  درجمب  كرتلا  ناف  یفخی  ام ال 
مکح عم  هرایتخا  ءوسب  هتمدقم  كرتب  هکرت  راتخا  دق  نایتالا و  هعاطالا و  نم  انکمتم  هنوکل  نایصعلاب  کلذ  ناک  هنا  الا  هعم  بوجو 

باقعلل عبتتسملا  نایصعلا  نم  اهکرت  یف  ام  یلا  اداشرا  اهنایتا  موزلب  لقعلا 

******
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کی دراد  فرط  ود  زاوج  ياـنعم  نوچ  كرت  دـشاب  زیاـج  رگا  ـالا  زاوـج و  سفن  هن  میئاـمنب  همدـقم  كرت  ینعی  ذـئنیح  دارم  هک  ار 
.تسین تسرد  زین  ام  هیطرش  هیضق  قدص  میریگب  ار  زاوج  درجم  رگا  كرت  مدع  شرگید  فرط  تسا و  كرت  شفرط 

.دشاب یم  تشذگ  البق  هک  هیف  شربخ و  تسا و  ءادتبم  هلمج  نیا  خلا  یفخی  ام ال  : هلوق

دشاب و تسرد  طرـش  ود  زا  یکی  هک  دوش  یمن  ببـس  اعرـش  نآ  عنم  مدع  همدقم و  كرت  درجم  هک  تسنآ  لالدتـسا  نیا  زا  باوج 
نیا اب  ول  دومن و  كرت  فلکم  ار  همدـقم  هک  یتقو  رد  هکنآ  تهجب  يرگید  قاطی و  ام ال  فیلکت  نیروذـحم  یکی  دـیآ  یمن  مزـال 

دوشن كرت  همدقملا  يذ  ات  يروایب  ار  همدقم  دیاب  هک  تسا  مکاح  لقع  دراد و  یلقع  بوجو  هکنآ  الا  درادن  یعرـش  بوجو  كرت 
دشاب یم  نایصع  هطساو  هب  همدقملا  يذ  طوقـس  ار و  الوم  تعاطا  تسا  هدرک  تفلاخم  هتبلا  ار  همدقم  نیا  درک  كرت  ارایتخا  رگا  و 

هک دراد  یلقع  بوجو  یلو  تشذگ  هکنآ  امک  درادن  باقع  مه  همدقم  كرت  درادن و  یعرـش  بوجو  همدـقم  ول  هکنآ و  لصاح  و 
هک دوش  یم  رهاظ  فنصم  باوج  زا  دوشن  همدقملا  يذ  نایصع  ات  دروایب  القع  ار  همدقم  دیاب  تسین و  نآ  رد  یکش  تشذگ و  البق 

.یفخی امک ال  میدومن  نایب  ام  هکنآ  امک  دوش  یم  داشرا  رب  لمح  دشاب  هتشاد  رگا  درادن و  یعرش  بوجو  بجاو  همدقم 

ص:286

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 651 

http://www.ghaemiyeh.com


یلوـالا هیطرـشلا  یف  اذـه  یلع  همزـالملا  نا  ـالا  نیروذـحملا  دـحا  مزلی  ـالقع  اعرـش و  كرتلا  زاوج  زاوجلا  نم  دارملا  ناـک  ول  معن 
ناک نا  اعرـش و  مکحب  اموکحم  نوکی  نا ال  ناکم  ـالقع ال  اعرـش و  ازئاـج  نوکی  نا  مزلی  ـال  اعرـش  بجی  مل  ول  هنا  ههادـب  هعونمم 

حضاو اذه  اداشرا و  القع  ابجاو 

الا نوکی  رودقملا ال  رودقملاب و  الا  قلعتی  داکی  فیلکتلا ال  ناب  ببسلا  بوجو  یلع  لدتسا  دقف  هریغ  ببـسلا و  نیب  لیـصفتلا  اما  و 
رمالا فرص  نم  دب  الف  هتانکـس  وا  هتاکرح  فلکملا و  لاعفا  نم  نوکی  ارهق و ال  هیلع  هبترتملا  هراثآ  نم  ببـسملا  امنا  ببـسلا و  وه 

هببس یلا  هنع  هیلا  هجوتملا 

******

: حرش * 

.خلا دارملا  ناک  ول  معن  : هلوق

ام ال فیلکت  ای  هک  دـیآ  یم  مزـال  نیروذـحم  زا  یکی  هتبلا  اعرـش  ـالقع و  دـشاب  كرت  زاوج  همدـقم  كرت  زاوج  زا  دارم  رگا  ینعی 
ار همدـقم  دـشاب  زیاج  رگا  هکنیا  ینعی  میرادـن  لوبق  ام  ار  لوا  هیطرـش  رد  همزالم  هکنآ  الا  دوشب  طورـشم  قلطم  بجاو  اـی  قاـطی و 

نیا نآ  مزال  اعرـش  دشن  بجاو  يزیچ  رگا  نوچ  تسین  حیحـص  تسین و  تسرد  نیا  قاطی  ام ال  فیلکت  دـیآ  یم  مزال  مینک  كرت 
مه رگید  ماکحا  زا  يرگید  مکح  دشاب و  هتشادن  یعرش  بوجو  هک  تسا  نکمم  هکلب  القع  اعرش و  وا  كرت  دشاب  زیاج  هک  تسین 
نیا میروایب و  دیاب  ام  ار  همدقم  هک  تسا  ملـسم  لقع  مکح  هکنیا  زا  دعب  هکنآ  لصاح  القع و  تسا  بجاو  هچرگا  دـشاب و  هتـشادن 
رما تفلاخم  میا و  هدومن  ار  همدقملا  يذ  نایـصع  میدرک  كرت  ار  همدقم  رگا  ینعی  همدقملا  يذ  ندروآ  هب  تسا  داشرا  لقع  مکح 

.یفخی امک ال  دوشن  عقاو  تفلاخم  ات  میروایب  القع  تسا  مزال  تهج  نیا  زا  میا و  هدومن  الوم 

ریغ تسا و  بجاو  ببس  بجاو  همدقم  رد  دنیوگ  یم  هک  یناسک  نآ  دنا  هدرک  لالدتسا  خلا  هریغ  ببسلا و  نیب  لیصفتلا  اما  :و  هلوق
ام رودقم  هک  هچنآ  دشاب و  ناسنا  رودقم  هک  يزیچ  هب  تسا  قلعتم  فیلکت  دنیوگ  یم  هک  تسنآ  اهنآ  لیلد  تسین  بجاو  ببـس  زا 

تسا ببس  دشاب 
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حوضو عم  ببـسملا  نود  ببـسلاب  اقلعتم  نوکی  امنا  یـسفنلا  رمالا  نا  یلع  لب  لیـصفتلا  یلع  لیلدـب  سیل  هنا  نم  هیف  ام  یفخی  ـال  و 
الب تناک  هردـقلا  نم  دـیزا  فیلکتلا  یف  ربتعی  ببـسلا و ال  هطـساوب  هنع  نکمتم  وه  فلکملل و  رودـقم  ببـسملا  نا  هرورـض  هداسف 

یفخی امک ال  اهعم  وا  هطساو 

******

: حرش * 

ای ریـشمش  لثم  لتق  ببـس  هلب  دـیز  ندـنازوس  نینچمه  تسین و  يرایتخا  دـیز  لتق  ادـیز  قرحا  ای  ادـیز  لتقا  درک  رما  الوم  رگا  الثم 
لتق تسین و  يرایتخا  ندنازوس  سفن  یلو  شتآ  رد  میزادنیب  ار  نآ  ام  هک  ندنازوس  ببس  نینچمه  تسا و  يرایتخا  هریغ  ای  گنفت 

نتـشک ندـنازوس و  ینعی  تسین  فلکم  لاعفا  زا  اـه  نیا  ارهق و  نآ  يارب  دوش  یم  بترتم  هک  تسا  ببـس  نآ  راـثآ  زا  ندـنازوس  و 
رد بلطم  نیا  ببـسم و  هن  اهنآ  بابـسا  هب  ددرگ  یمرب  رماوا  نیا  هقرحأ  ای  ادیز  لتقا  دمآ  رما  دش و  اهنآ  هجوتم  يرما  رگا  دبال  سپ 

هکلب تسین  هب  رومأم  دـشاب  قتع  اـی  هبه  اـی  عیب  هک  هجیتن  نآ  دـمآ  تاـعاقیا  دوقع و  رد  يرما  رگا  دـیآ  یم  اـمامت  تاـعاقیا  دوقع و 
.تسا اهنآ  بابسا  هب  رومام 

.خلا هیف  ام  یفخی  :و ال  هلوق

ببس رما  قلعتم  هک  دناسر  یم  امش  لیلد  نیا  هکلب  ببس  ریغ  ببـس و  بوجو  رب  تسین  یلیـصفت  لیلد  نیا  امـش  لیلد  نیا  زا  باوج 
هکنوچ وا  داسف  تسا  حضاو  بلطم  نیا  هکنیا  اب  دشاب  یم  ام  يرایتخا  ببـس  تسین و  ام  يرایتخا  ببـسم  نوچ  ببـسم  نودـب  تسا 

یفیلکت ره  رد  ببس و  هطـساو  هب  ار  ببـسم  نآ  دنکب  داجیا  تسا  نکمتم  فلکم  تسا و  فلکم  رودقم  ببـسم  هک  تسا  يرورض 
هطـساو اب  اهنآ  رگا  القع  هیفرع و  رماوا  رد  هکنیا  امک  دشاب  هطـساو  اب  ای  دشاب  هطـساو  الب  تردـق  نیا  هچ  تسا  مزال  نآ  رد  تردـق 

.یفخی امک ال  تسین  رودقم  هطساو  نودب  دشاب و  یم  ناسنا  رودقم  هطساو  اب  هک  رگید  ياهبسک  تعارز  تراجت  ریظن  تسا 
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سیل ّهنإ  ثیح  اطرش  ناک  امل  اعرش  هبوجو  ول ال  هناب  لوالا  یف  بوجولا  یلع  لدتسا  دقف  هریغ  یعرشلا و  طرشلا  نیب  لیـصفتلا  اما  و 
هداع وا  القع  هنم  دب  امم ال 

ناک ول  بجاولا و  همدقم  وه  امب  الا  يریغلا  رمالا  قلعتی  داکی  هنا ال  یلقعلا  یلا  یعرشلا  طرشلا  عوجر  نم  تفرع  ام  یلا  افاضم  هیف  و 
دیق اـمب  قلعتملا  یـسفنلا  فیلکتلا  نع  هنع  ـالا  فیلکتلا  نع  هعزتـنم  تناـک  نا  هیطرـشلا و  رادـلا و  اـهب  هقلعت  یلع  هفقوـتم  هتیمدـقم 

.مهفاف يریغلا  نع  طرشلاب ال 

******

: حرش * 

.خلا هریغ  یعرشلا و  طرش  نیب  لیصفتلا  اما  :و  هلوق

همدقم نیا  تشادن  یعرش  بوجو  رگا  هک  تسنآ  اهنآ  لیلد  تسا  بجاو  دش  یعرش  طرش  رگا  همدقم  هک  دنتـسه  لئاق  هک  یناسک 
زامن يارب  تراهط  هب  رما  رگا  الثم  تسا  طرـش  هک  مینادـب  ام  اتداع  ای  القع  هک  دوبن  ییاهزیچ  زا  طرـش  نیا  زامن  يارب  تراهط  ریظن 

هک میمهف  یم  تهج  نیا  زا  دراد  یعرـش  رما  نوـچ  تسا و  هالـص  طرـش  تراـهط  هک  میدرک  یمن  كرد  اـم  اـتداع  اـی  ـالقع  دوـبن 
.دراد یعرش  بوجو  تسا و  هالص  طرش  تراهط 

نآ رد  رود  موزل  همدقم و  یعرش  بوجو  در 

.خلا فاضم  هیف  :و  هلوق

عراش هکنیا  زا  دـعب  الثم  یلقع  طرـش  هب  دـنک  یم  عوجر  زاب  یعرـش  طرـش  هک  تشذـگ  ـالبق  هکنیا  رب  هوـالع  بلطم  نیا  زا  باوج 
القع طرـش  نودب  طورـشم  دوجو  نوچ  تسا  لاحم  تراهط  نودب  هالـص  دوجو  نآ  زا  دعب  داد  رارق  زامن  طرـش  ار  تراهط  سدقم 

فقوت بجاو  دوجو  بجاو و  يارب  دـشاب  همدـقم  زیچ  نآ  هکنآ  رگم  يزیچ  هب  دریگ  یمن  قلعت  يریغ  رما  هکنآ  باوج  تسا  لاحم 
هکنآ لصاح  تسا و  لطاب  هک  يرود  دیآ  یم  مزال  وا  هب  رما  قلعت  رب  دشاب  هتشاد  فقوت  ءیش  نآ  تیمدقم  رگا  وا و  رب  دشاب  هتشاد 

هرورـضلاب مه  رود  تسا و  رود  نیا  يریغ  رما  رب  دـشاب  هتـشاد  فـقوت  مه  همدـقم  رگا  همدـقم و  هب  رگم  دریگ  یمن  قـلعت  يریغ  رما 
نیا هک  دنک  لاکشا  یسک  رگا  تسا و  لطاب 
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داکت الف  هورکملا  مارحلا و  همدقم  اما  همزالملاب و  لیق  ول  هبحتـسم  نوکتف  بجاولا  همدقمک  بحتـسملا  همدقم  نا  یف  ههبـش  همتت ال 
یف الـصا  هل  لخد  الف  هلبق  انکمتم  ناک  امک  ارایتخا  هورکملا  وا  مارحلا  كرت  نم  هعم  نکمتی  ام  اهنم  ذا  ههارکلا  وا  همرحلاـب  فصتت 

.امهتمدقم كرت  بلط  هبلط  نم  حشرتی  ملف  هورکملا  وا  مارحلا  كرت  نم  بولطملا  وه  ام  لوصح 

******

: حرش * 

.تیطرش رب  دراد  فقوت  مه  رما  رما و  رب  دراد  فقوت  تیطرش  نوچ  دیآ  یم  مزال  مه  امش  لوق  رب  انب  رود 

الا میمهف  یمن  ار  یعرش  تیطرش  ام  دشابن  فیلکت  رگا  هک  فیلکت  زا  تسا  عزتنم  هچرگا  تیطرـش  هک  تسنآ  بلطم  نیا  زا  باوج 
زا دوشب  عازتنا  هکنآ  هک  تسا  طرـشب  دیقم  هک  ءیـشب  تسا  قلعتم  هک  یـسفن  فیلکت  زا  دوش  یم  عزتنم  یعرـش  تیطرـش  نیا  هکنآ 
لص یسفن  رما  زا  تسا  هالص  طرـش  هک  تراهط  دوش  یم  عازتنا  هراهط  نع  لص  تسا  هدومرف  هک  سدقم  عراش  الثم  يریغ  فیلکت 

امک ال تشذـگ  دوب  رود  بلطم  نیا  هک  تیطرـش  زا  ار  يریغ  رما  دـندیمهف و  یم  يریغ  رما  زا  ار  تیطرـش  هک  یئاهنآ  لوق  فالخب 
یفخی

هک دـیآ  یم  هللاءاـش  نا  هک  یثـحب  هب  تسا  هراـشا  بلطم  نیا  فیلکتلا  نع  هعزتـنم  تناـک  نا  هیطرـشلا و  دومرف و  هک  فنـصم  لوق 
اه نیا  هسفن  دح  یف  هکنآ  ای  تسا  حیحـص  تسا و  نکمم  القتـسم  اهنآ  هب  لعج  هریغ  عنام و  ببـس و  طرـش و  ریظن  هیعـضو  ماکحا 

یفخی امک ال  دمآ  دهاوخ  الصفم  یلاعت  هللاءاش  نا  نآ  ثحب  هک  دنشاب  یم  هیفیلکت  ماکحا  زا  عزتنم  عبات و  دنرادن و  لعج 

هورکم مارح و  همدقم  نودب  تسا  بحتسم  ، بحتسم همدقم 

لئاق رگا  دشاب و  یم  بجاو  همدقم  لثم  بحتسم  همدقم  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبش  خلا  بحتسملا  همدقم  نا  یف  ههبش  همتت ال  : هلوق
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هذـه صوصخ  كرت  بلط  امهکرت  بلط  نع  حـشرتی  كرتلا و  بولطم  نوکی  هلاحم  بولطملا ال  كرتلا  نم  هعم  نکمتی  مل  ام  معن 
.همدقملا

******

: حرش * 

میدش همزالم  هب  لئاق  رگا  تسا و  بحتـسم  بحتـسم  همدقم  مییوگ  یم  میدش  بجاو  همدقملا  يذ  بجاو و  همدـقم  نیا  همزالم  هب 
مارح و هورکم  مارح و  همدـقم  سپ  تسین  روط  نیا  هورکم  مارح و  همدـقم  اما  تسین  بحتـسم  مییوگ  یم  مه  بحتـسم  همدـقم  رد 

یم دوش  همدـقملا  يذ  رد  دراو  دـهاوخ  یم  دروآ و  یم  اـجب  ار  هورکم  اـی  مارح  تامدـقم  یتـقو  فلکم  هکنوچ  دـشاب  یمن  هورکم 
درواین اجب  هکنیا  رب  دوب  یم  نکمتم  تامدـقم  ماجنا  البق  هک  روط  نامه  دـیامن  كرت  ار  هورکم  ای  مارح  همدـقملا  يذ  ارایتخا  دـناوت 

دوشن بکترم  ار  مارح  هک  اجنیا  دراد  نکمت  دـماشآ و  یمن  یلو  دروآ  یم  ناـهد  کـیدزن  درخ و  یم  ار  بارـش  ناـسنا  هکنیا  لـثم 
حـشرت نیاربانب  سپ  دـشاب  یم  هورکم  ای  مارح  كرت  ناـمه  هک  بولطم  رد  دنتـسین  لـیخد  هورکم  اـی  مارح  تامدـقم  نیارباـنب  سپ 

مه هورکم  همدـقم  تسین و  مارح  همدـقم  هورکم و  اـی  مارح  تامدـقم  كرت  رب  یبـلط  هورکم  اـی  مارح  كرت  بـلط  زا  تـسا  هدرکن 
.خلا معن  : هلوق تسین  هورکم 

نآ لاح  نیا  رد  دوشب  هورکم  ای  مارح  بکترم  هک  دوش  یم  راچان  ناسنا  همدقم  نآ  زا  دعب  هک  دشاب  يوحن  هب  تامدـقم  نآ  رگا  هلب 
.دشاب مارح  كرت  بلط  نامه  هک  همدقم  رب  همدقملا  يذ  زا  كرت  بلط  دنک  یم  حشرت  دشاب و  یم  مارح  همدقم 

دنک یم  ادیپ  دوجو  همدقملا  يذ  ارهق  تسا و  يرایتخا  ریغ  همدقملا  يذ  نآ  زا  دـعب  هک  يا  همدـقم  هکنیا  هب  دـنلئاق  مالعا  زا  یـضعب 
فلکم رایتخا  تحت  همدقملا  يذ  دراوم  نیا  رد  نوچ  يریغ  تمرح  هن  دراد  یسفن  تمرح  همدقم  هکنیا  هب  تسا  لئاق  دراوم  نیا  رد 

تسا فلکم  يرایتخا  ببس  هطساو  هب  هطـساولا و  عم  یلو  تسین  فلکم  يرایتخا  هطـساو  الب  همدقملا  يذ  ول  هکنآ و  باوج  تسین 
.یفخی امک ال  دراد  لوبق  ناشیا  دوخ  رگید  ياهاج  رد  ار  بلطم  نیا  هکنیا  امک 
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.هتامدقم نم  همدقم  همرحلاب  فصتا  امل  هکرت  رایتخا  اهعم  یقبی  همدقم ال  مارحلل  نکی  مل  ملف 

.دجوی مل  بجی  مل  ام  ءیشلا  نا  هرورض  دجوی  اهعم  هلاحم  همدقم ال  نع  الا  لعف  نوکی  داکی  فیک و ال  لاقی  ال 

نم لب  هیرایتخالا  تامدقملا  نم  کلذ  نوکی  نا  مزلی  هنکل ال  مارحلا  رودص  هعم  بجی  ام  اهتلمج  نم  نوکی  هلاحم  معن ال  لاقی  هناف 
.لمأت لفغت و  الف  لسلستل  الا  رایتخالاب و  نوکت  یتلا ال  رایتخالا  ئدابمک  هیرایتخالا  ریغلا  تامدقملا 

******

: حرش * 

.دوش یمن  تمرح  هب  فصتم  همدقم  نآ  دش  يرایتخا  مارح  همدقم  رگا  سپ  خلا  همدقم  مارحلل  نکی  مل  ولف  : هلوق

.خلا لاقی  :ال  هلوق

مل بجی  مل  ام  ءیّشلا  نا  ترورض  تامدقم  اب  رگم  دوش  یمن  داجیا  یلعف  چیه  هکنیا  رب  دوشن  لاکـشا  دیامرف  یم  فنـصم  اجنیا  رد 
وا همدـقم  رگا  دـنیوگ  یم  روطچ  دوـش  داـجیا  دـناوت  یمن  همدـقم  نودـب  هلاـحم  ـال  يا  همدـقملا  يذ  ره  هک  لاـح  نیا  رد  دـجوی و 

.دشاب یم  مارح  الا  تسین و  مارح  دش  يرایتخا 

.خلا معن  لاقی  هناف  : هلوق

همدقملا يذ  زا  البق  تامدقم  هلاحم  دیاب ال  دوش و  داجیا  يا  همدقم  نودب  دناوت  یمن  همدقملا  يذ  هچرگا  هلب  هک  مییوگ  یم  باوج 
يرایتخا ریغ  تسا و  لعف  تامدـقم  ءزج  هک  هدارا  دوخ  سفن  ریظن  تسا  يرایتخا  ریغ  لعف  تامدـقم  زا  یـضعب  نکیل  دوش و  داـجیا 

هک مود  دلج  نیا  رد  لوا و  دـلج  رد  تشذـگ  بلطم  نیا  زا  باوج  دریگ  یمن  نآب  قلعت  یهن  رما و  تسا  يرایتخا  ریغ  نوچ  تسا و 
عجارف تسا  يرایتخا  هدارا 
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.روما مسر  یعدتسی  لاحلا  قیقحت  لاوقا و  هیف  وأ ال  هدض  نع  یهنلا  یضتقی  له  ءیشلاب  رمالا  لصف 

كرت بلط  نیدضلا و  دحا  بلط  نیب  مزالتلا  ههج  نم  موزللا  وا  هیئزجلا  وا  هینیعلا  وحنب  نوکی  نا  نم  معا  ناونعلا  یف  ءاضتقالا  لوالا 
.ایمدع وا  ناک  ایدوجو  یفانملا  دناعملا و  قلطم  وه  انهاه  دضلاب  دارملا  نا  امک  رهظیس  ام  یلع  هیمدقملا  وا  رخآلا 

نآ ءازجا  يانعم  هن و  ای  دنک  یم  دض  زا  یهن  ءاضتقا  ءیش  هب  رما 

******

: حرش * 

رد هن  ای  دیامن  یم  ار  شدوخ  دض  زا  یهن  ءاضتقا  ایآ  ءیـش  هب  رما  خـلا  وا ال  هدـض  نع  یهنلا  یـضتقی  له  ءیـشلاب  رمالا  ؛ لصف : هلوق
میئامن نایب  میسرت و  ار  يروما  ام  هک  دراد  ءاعدتسا  لاح  قیقحت  تسه و  یلاوقا  هلئسم  نیا 

رما ینعی  موزل  ای  تیئزج  ای  دـشاب  تینیع  وحنب  هکنیا  زا  معا  ثحب  نیا  رد  دـنروآ  یم  هک  املع  ناونع  رد  ءاـضتقا  هملک  هکنیا  لوـالا 
یقباطم تلالد  ینعی  تینیع  وحنب  ایآ  دیامن  یم  ار  هلازا  كرت  زا  یهن  رما  نیا  ایآ  دجسم  زا  تساجن  هلازا  هب  رما  لثم  دمآ  هک  ینامز 

كرت و زا  عنم  اب  تسا  لعف  ناحجر  رما  هکنیا  رب  انب  یئامنن  ار  هلازا  كرت  دیاب  هک  دناسر  یم  نمـضت  تلالد  هب  هکنیا  ای  دشاب و  یم 
نیا میئاـمن و  هالـص  كرت  هک  تسنآ  وا  همزـال  هلازا  هب  رما  ینعی  مازتـلا  تلـالد  هب  اـی  تسا و  رما  ینمـضت  تلـالد  كرت  زا  عنم  نیا 

نآ ماجنا  همزال  دومن  ادـیپ  رما  اهنآ  زا  یکی  یتقو  دـض  ءیـش  ود  هکنوچ  یلقع  تلالد  هچ  دـشاب  یظفل  تلـالد  هچ  یمازتلا  تلـالد 
نآ همدـقم  هلازا  هب  رما  لثم  ینعی  دـشاب  یم  تیمدـقم  وحن  هب  ءاضتقا  ای  دـیامن و  كرت  ناسنا  ار  رگید  ياهراک  هک  تسنآ  هب  رومام 

دوش یم  ادیپ  هلئسم  نیا  رد  هک  یلاوقا  زا  ینعی  رهظیس  ام  یلع  هلازا  لاثتما  ندروآ  ياجب  يارب  تسا  هالص  كرت 

لحم نآ  ، دشاب هریغ  یلقع و  ای  عامجا  زا  رما  ول  ینعی و  توبث  ماقم  رد  ، دشاب یم  یلقع  ثحب  دـض  ثحب  هک  دـش  مولعم  ام  راتفگ  زا 
هب رومام  اب  دراد  هافانم  دناعم و  هک  تسا  هچنآ  قلطم  اجنیا  رد  مه  دضب  دارم  هکنیا  امک  تسا  عازن 
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ناک امل  هنا  الا  هروکذـملا  ءاحنالا  نم  وحنب  ءاـضتقا  رمـالل  نوکی  لـه  هنا  تناـک  نا  هلأـسملا و  یف  اـهنع  ثوحبملا  ههجلا  نا  یناـثلا 
یف مالکلا  نانع  فرـص  مهملا  ناک  دـضلا  كرت  هیمدـقم  مهوت  لجال  هیلا  اوبهذ  امنا  صاـخلا  دـضلا  یف  ءاـضتقالاب  نیلئاـقلا  هدـمع 

لاکتالا هّللا  یلع  لوقنف و  اهمدع  هیمدقملا و  یف  لاقملا  قیقحت  لاحلا و  نایب  یلا  ماقملا 

******

: حرش * 

دـض هک  هب  رومام  كرت  ینعی  دشاب  یمدع  هب  رومام  دض  هکنیا  ای  دشاب و  صاخ  دض  ینعی  دـشاب  يدوجو  دـض  ءیـش  هکنیا  زا  معا 
تـسا هدش  نایب  قیرط  راهچ  هب  ماع  دض  هچ  دشاب  صاخ  دض  هچ  دض  زا  یهن  رب  ءاضتقا  تلالد  هک  دش  نآ  لصاح  دـشاب و  یم  ماع 

دوش یم  رهاظ  یناعم  نیا  هکنیا  امک  تیمدقم  تلالد  یظفل و  یلقع و  زا  معا  مازتلا  تلالد  ینمضت  تلالد  هقباطم  تلالد 

یهن ءاضتقا  ءیش  هب  رما  هچرگا  دض  هلئسم  نیا  رد  وا  زا  تسا  هدش  ثحب  هک  یتهج  هک  هک  تسنآ  لاوقا  زا  مود  رما  خلا  یناثلا  : هلوق
دـض رد  ءاضتقا  هب  دـنلئاق  هک  یناسک  ثحب  هدـمع  نکیل  تسا و  ثحب  لحم  هن و  ای  دـیامن  یم  هعبرا  روکذـم  ماـسقا  نیا  زا  یکی  هب 

رد مهم  هلازا و  هب  رومام  نایتا  يارب  دـشاب  یم  همدـقم  هالـص  كرت  ینعی  صاخ  دـض  كرت  هک  دـنا  هدرک  نامگ  هک  تسنآ  صاـخ 
يارب دراد  تیمدـقم  صاخ  دـض  كرت  ایآ  هکنیا  رد  لاقم  قیقحت  لام و  نایب  رد  مینک  رـصحنم  ار  مـالک  ناـنع  اـم  هک  تسنآ  اـجنیا 

لاکتالا هّللا  یلع  لوقنف و  هن  ای  هب  رومام  نایتا 

دوش نایب  ءیش  تلع  ءازجا  رد  يرصتخم  کی  هک  دنامن  یفخم 

دنمان یم  یضتقم  ار  نیا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  شتآ  دیاب  مینازوسب  میهاوخب  ار  يزیچ  رگا  الثم  ءیش  ره  يارب  تسا  یضتقم  لوا 

مینازوسب میهاوخ  یم  هک  ءیـش  نآ  زا  دشاب  رود  شتآ  رگا  هک  دنکب  ادیپ  سامت  ءیـش  نآ  اب  دـیاب  شتآ  هک  ندـنازوس  طرـش  مود 
طرش يانعم  دوش و  یمن  هتخوس  هتبلا 
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نم اـمهنیب و  هعناـمملا  اهتیـضق  نیدوجولا و  نیب  هدـناعملا  هداـضملا و  ههج  نم  ـالا  سیل  هدـض  كرت  یلع  ءیـشلا  فقوت  مهوـت  نا 
تامدقملا نم  عناملا  مدع  نا  تاحضاولا 

******

: حرش * 

لولعم رد  دشاب  رثؤم  طرش  هکنآ  هن  دشاب  یم  ار  وا  مینازوسب  میهاوخ  یم  هک  ءیش  نآ  تیلعف  رد  شتآ  رثا  ندوب  لیخد 

هک طرـش  رب  هوالع  دشاب و  دـیاب  تسا  شتآ  هک  یـضتقم  هکنیا  رب  هوالع  مینازوسب  میهاوخ  یم  هک  ءیـش  نآ  ینعی  عنام  مدـع  موس 
یتقو رد  عنام  شتآ و  رثا  زا  تسا  عنام  ءیـش  نآ  يرت  تبوطر و  دـشابن و  بوطرم  دـیاب  ءیـش  نآ  ءیـش  نآ  اب  تسا  شتآ  ساـمت 

دنکن و ادیپ  ققحت  طرش  یلو  دشاب  یضتقم  ای  دشابن  یضتقم  رگا  طئارـش و  یقاب  اب  دشاب  دوجوم  یـضتقم  هک  دنک  یم  ادیپ  تیعنام 
هدرکن ادیپ  دوجو  ملاع  رد  شتآ  رگا  الثم  میهدب  عنام  دوجوب  ار  ندنازوسن  تبسن  مینازوسب  میهاوخ  یم  هک  يزیچ  نآ  لاح  نیا  رد 

يرت میئوگب  میهدب و  عنامب  ار  نتخوسن  تبسن  لاح  نیا  رد  تسا  سامت  هک  دشاب  هدرکن  ادیپ  دوجو  طرـش  یلو  دشاب  شتآ  ای  دشاب 
فنصم بلاطم  ندش  حضاو  يارب  دوب  همدقم  نیا  تسا  تاحضاو  زا  وا  ندوب  لطاب  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  نیا  ندنازوس  زا  دش  عنام 

.دوش یم  نایب  هدنیآ  رد  هک 

يرگید رب  نیدضلا  دحا  كرت  ندوب  همدقم  نایب 

ار ءیـش  نآ  دض  ندومن  كرت  رب  فقوت  ءیـش  داجیا  هک  دنا  هدومن  هک  یمهوت  خـلا  هدـض  كرت  یلع  ءیّـشلا  فقوت  مهوت  نا  : هلوق
ود دـحاو  نآ  رد  دوـش  یمن  هک  تسنآ  تهجب  ینعی  يدوـجو  ءیـش  ود  نیب  هدـناعم  داـضت و  تهجب  رگم  تسین  تهج  نیا  دراد و 

سپ هلازا  كرت  رب  دراد  فقوت  هالـص  دوجو  نینچمه  هالـص و  كرت  رب  دراد  فقوت  هلازا  دوجو  ـالثم  دـیامن  داـجیا  ناـسنا  ار  ءیش 
دوجو هک  دنک  فرط  رب  ار  عنام  دیاب  دنک  دجـسم  تساجن  هلازا  دشاب  هتـساوخ  فلکم  صخـش  رگا  سپ  تسا  فرط  ود  زا  تعنامم 

.دشاب یم  هلازا  تامدقم  زا  هالص  مدع  سپ  دشاب  هالص 
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نیب الصا  هافانم  ثیح ال  ققحتلا و  یف  امهعامتجا  مدع  الا  یـضتقت  نیئیـشلا ال  نیب  هرفانملا  هدناعملا و  نال  کلذ  دساف و  مهوت  وه  و 
هبترم یف  هلیدـب  وه  ام  رخآلا و  ضیقن  عم  نینیعلا  دـحا  ناک  همءالملا  لامک  اـمهنیب  لـب  هلیدـب  رخـآلا و  ضیقن  وه  اـم  نینیعلا و  دـحا 

یفخی امک ال  رخآلا  یلع  امهدحا  مدقت  یضتقی  ام  نیبلا  یف  نوکی  نا  نود  نم  هدحاو 

یضتقا ول  فیک و  نیداضتملا  یف  کلذک  رخآلا  توبث  یف  امهدحا  عافترا  مدقت  یضتقت  نیـضقانتملا ال  نیب  هافانملا  هیـضق  نا  امکف 
فقوت ءیـشلا  دوجو  یلع  دضلا  مدع  فقوت  یـضتقال  هعنام  مدع  یلع  ءیـشلا  فقوت  هدـض  مدـع  یلع  ءیـشلا  دوجو  فقوت  داضتلا 

حضاو رود  وه  نیبناجلا و  نم  هدراطملا  نوک  نیفرطلا و  یف  هیعناملا  توبث  ههادب  هعنام  یلع  ءیشلا  مدع 

******

: حرش * 

نیب هرفانم  هدناعم و  هک  تسنآ  دهد  یم  فنصم  هک  لوا  باوج  تسین و  حیحص  تسا و  دساف  مهوت  نیا  خلا  دساف  مهوت  وه  :و  هلوق
داجیا دحاو  نآ  رد  ود  ره  دوش  یمن  دـنراد و  تیدـض  رگیدـمه  اب  يدوجو  رظن  زا  ینعی  دـشاب  یم  ققحت  نامز  رد  انامه  ءیـش  ود 

نیع ضیقن  نینیع و  زا  یکی  دوجو  نیب  الصا  درادن  تافانم  یلو  دنوش  یمن  عمج  رگیدمه  اب  هالـص  دوجو  هلازا و  دوجو  الثم  دنوش 
نیا دـنرادن و  يرگید  رب  مدـقت  دـنراد و  ار  تمئالم  لامک  دـشاب و  یم  رگیدـمه  ضرع  رد  هالـص  كرت  اب  هلازا  دوجو  ـالثم  رگید 

رب شدوجو  دشاب  مدقم  دـیاب  همدـقم  دـشاب و  يرگید  رب  مدـقم  یکی  هکنیا  هن  دنـشاب  یم  نامز  کی  رد  رگید  یئیـش  مدـع  اب  دوجو 
نیاربانب سپ  جح  دوجو  جح و  يارب  ریس  ریظن  دنـشاب  دیاب  دوجو  ود  ءیـش و  ود  همدقملا  يذ  اب  همدقم  دوجو  همدقملا و  يذ  دوجو 

.یفخی امک ال  دنرادن  مدقت  نوچ  دوش  یمن  رگید  دض  داجیا  يارب  همدقم  دض  كرت 

تسین يرگید  رب  همدقم  نیدض  زا  یکی  كرت  هکنآ  رب  لیلد  هس 

هک تسنآ  رگید  ءیش  دوجو  رب  دض  كرت  تیمدقم  مدع  رب  فنصم  مود  باوج  خلا  نیضقانتملا  نیب  هافانملا  هیضق  نا  امکف  : هلوق
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فقوتی هناف  مدعلا  فرط  نم  فقوتلا  فالخب  یلعف  دوجولا  فرط  نم  فقوتلا  -خ) ناب ) نا نم  رودـلا  اذـه  نع  یـصفتلا  یف  لیق  ام  و 
عم نیدضلا  دحا  دوجو  مدع  ءاهتنا  لجال  الاحم  ناک  هلعل  هدض و  دوجو  مدع  ریغ  هطئارش  رشارش  عم  هل  یـضتقملا  توبث  ضرف  یلع 

مدع یلا  ادنتـسم  امئاد  مدعلا  نوکیف  هغلابلا  همکحلا  هتـضتقا  ام  بسح  رخآلاب  اهقلعت  هب و  هیلزالا  هدارالا  قلعت  مدع  یلا  رخآلا  دوجو 
رودلا مزلی  یک  عناملا  دوجو  یلا  ادنتسم  نوکی  داکی  الف  یضتقملا 

******

: حرش * 

رب مدـقم  یکی  هک  دـنک  یمن  ءاضتقا  ءیـش  کی  مدـع  دوجو و  ینعی  نیـضقانتم  نیب  نتـشاد  هافانم  هیـضق  هک  روط  نامه  دـیوگ  یم 
مه نیتداضتم  رد  انامه  هالص  مدع  رب  دشاب  مدقم  هالص  دوجو  ای  هالص  دوجو  رب  تسا  مدقم  هالـص  مدع  میئوگب  الثم  دشاب  يرگید 

.دوش یمن  رگید  ءیش  دوجو  رب  مدقم  نیداضتم  زا  یکی  كرت  ینعی  تسا  روط  نیمه 

فقوت دض  مدع  دیاب  هنیآره  شعنام  مدع  رب  ءیـش  فقوت  نیداضتم  رد  شدض  مدع  رب  ءیـش  دوجو  دنکب  ءاضتقا  رگا  موس  لیلد  و 
داجیا رب  دوش  یمن  همدقم  مه  دض  كرت  نیاربانب  تسا  حضاو  رود  نیا  تسا و  نیفرط  زا  عنامت  هکنوچ  دـض  دوجو  رب  دـشاب  هتـشاد 
دـشاب یم  همدقم  مه  هلازا  ایآ  مییوگ  یم  مینک و  یم  سایق  ام  ، هلازا يارب  تسا  همدـقم  هالـص  كرت  دـییوگ  یم  هک  امـش  الثم  دـض 

يدوجو ءیـش  ود  ینعی  تسا  نیبناج  زا  هدراـطم  نیفرط و  رد  تیعناـم  تسا  تباـث  هک  تسا  یهیدـب  نیا  هن و  اـی  هالـص  كرت  يارب 
دوجو دیاب  دض  دوجو  رب  دشاب  همدقم  دض  كرت  رگا  نیاربانب  سپ  دنیامن  یم  رود  درط و  ار  رگیدمه  دـننک و  یم  عنم  ار  رگیدـمه 

تسا نالطبلا  حضاو  مه  رود  تسا و  رود  نیا  دض و  كرت  يارب  دشاب  همدقم  مه  دض 

يراسناوخ ققحم  زا  يرگید  رب  نیدض  دحا  كرت  ندوب  همدقم  رد  رود  در 

رود نیا  باوج  رد  تسا  يراسناوخ  ققحم  هدنیوگ  هک  تسا  هدش  هتفگ  هک  هچنآ  خلا و  رودلا  اذـه  نع  یـصفتلا  یف  لیق  ام  :و  هلوق
فقوت هکنیا  هب  دش  هداد  باوج  هالـص  كرت  رب  هلازا  دوجو  فقوت  هلازا و  دوجو  رب  هالـص  كرت  فقوت  زا  دیآ  یم  مزال  میتفگ  هک 

فالخب تسا  یلعف  دض  دوجو  فرط  زا 
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نیـصخشلا دحا  الثم  داراف  صخـش  هدارال  اقلعتم  امهنم  لک  ناک  اذا  اما  دـحاو و  صخـش  هدارا  یلا  نییهتنم  اظحول  اذا  اذـه  تلق  نا 
عناملا دوجو  یلا  ادنتسم  العف  نوکی  هلاحم  مدعلاف ال  ادوجوم  ذئنیح  امهنم  لکل  یضتقملا  نوکیف  هنوکس  رخآلا  هدارا  ءیش و  هکرح 

******

: حرش * 

هلازا دوجو  رب  درادـن  فقوت  هالـص  كرت  یلو  هالـص  كرت  رب  دراد  فقوت  هلازا  دوجو  ینعی  تسا  ینأـش  هک  مدـع  فرط  زا  فقوت 
عنام نآ  هک  دض  دوجو  زا  ریغ  دشاب  دوجوم  شطئارش  مامت  اب  یضتقم  هک  هلازا  دوجو  رب  دراد  فقوت  یئاج  رد  هالـص  كرت  هکنوچ 
کی هکنآ  تهجب  دـشاب  لاـحم  نیا  هک  دـیاش  تسین و  دوـجوم  یـضتقم  اـب  شطئارـش  هیلک  اـجنیا  رد  نکل  هالـص و  كرت  زا  تـسا 

یم هدارا  نیدض  نیا  زا  یکی  هب  راچان  دبال و  دیامن  داجیا  ار  ود  ره  دـحاو  نآ  رد  دـناوت  یمن  ار  نیدـض  دـنیب  یم  هک  یتقو  صخش 
رد یلو  تسا  دوجوم  یـضتقم  دراد  هدارا  هک  اـجنآ  رد  نیارباـنب  سپ  دـشاب  یم  تلع  ءزج  هدارا  درادـن و  يرگید  هب  هدارا  دـیامن و 

عنام دوجوب  هن  دشاب  یم  یضتقم  مدعب  دنتسم  هشیمه  هالص  كرت  نیاربانب  سپ  تسین  دوجوم  یـضتقم  درادن  هدارا  هک  لباقم  فرط 
عنام دوجوب  هن  دنهد  یم  یـضتقم  مدعب  تبـسن  ار  نآ  مدع  تسا  دوجوم  عنام  هکنآ  اب  درادن  یـضتقم  ءیـش  رگا  هک  تشذگ  البق  و 
هالص كرت  رد  هکلب  دیایب  مزال  رود  هکنیا  ات  دشاب  یمن  عنام  دوجوب  دنتـسم  هالـص  كرت  هیف  نحن  ام  رد  وا و  رب  درادن  هدارا  هکنوچ 

دشاب هدارا  هک  تسین  دوجوم  یضتقم 

رفن کی  زا  تسین  نکمم  نیدض  داجیا  رب  یضتقم  ود  عامتجا 

.خلا تلق  نا  : هلوق

هدارا ود  دهاوخب  صخش  کی  هک  تسا  یئاج  رد  دیامنب  دحاو  نآ  رد  هدارا  ود  دوش  یمن  دیتفگ  هک  اجنیا  رد  هک  دوشب  لاکشا  رگا 
ار ءیـش  نیا  دراد  هدارا  صخـش  کی  الثم  دـنیامنب  لقتـسم  هدارا  ود  رفن  ود  هک  ینامز  اما  تسا و  لاحم  هک  نیدـض  دوجوب  دـیامنب 

اجنیا رد  دهدن  تکرح  ار  ءیش  نیا  هک  دراد  هدارا  رگید  صخش  دهد و  تکرح 
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نوکی داکی  دارملا و ال  دوجو  یف  هنم  دب  امم ال  یه  هتدارا و  یف  امهنم  بولغملا  هردق  مدع  یلا  دنتسم  اضیا  انهاه  تلق 

اهنودب هدارالا  درجمب 

یفخی امک ال  هتردق  مدعب  اقوبسم  هنوکل  دضلا  دوجو  یلا  ال 

******

: حرش * 

هکنوچ دشاب  یم  عنام  دوجوب  دنتسم  هلاحم  ءیش ال  نآ  مدع  سپ  تسا  دوجوم  دشاب  هدارا  هک  یضتقم  رفن  ود  نیا  زا  مادکره  يارب 
.تسا دوجوم  مادکره  يارب  یضتقم  هک  یلاحرد  دنتسه  رگیدمه  عنام  مادکره 

نآ هک  دـشاب  یمن  مات  وا  یـضتقم  دوش  یم  يرگید  بولغم  هک  درف  نآ  مه  اـجنیا  رد  مییوگ  یم  باوج  خـلا  اـضیا  اـنهاه  تلق  : هلوق
دشاب هتشاد  ءیش  داجیا  رب  هدارا  یسک  رگا  دشاب و  یم  یـضتقم  ءزج  تسا  هماع  طئارـش  زا  یکی  هک  تردق  ینعی  تسا  تردق  مدع 
صخش هکلب  راک  نیا  ماجنا  رب  دش  عنام  دض  دوجو  میئوگب  هکنیا  هن  : تسین مات  وا  رب  یـضتقم  دشاب  هتـشادن  نآ  ماجنا  رب  تردق  یلو 

.دشاب هتشاد  مه  هدارا  ول  درادن و  یضتقم  شراک  ماجنا  رب  درادن  تردق  نوچ  بولغم 

.خلا اهنودب  هدارالا  درجمب  : هلوق

.تسین مامت  یضتقم  درادن و  هدئاف  تردق  نودب  هدارا  درجم  ینعی 

.خلا دضلا  دوجو  یلا  :ال  هلوق

تعنامم مه  اجنیا  رد  نیاربانب  سپ  یفخی  اـمک ال  عناـم  دوجوب  هن  یـضتقم  مدـعب  دوش  یم  هداد  تبـسن  نیدـض  زا  یکی  مدـع  ینعی 
.درادن یضتقم  رفن  ود  نیا  زا  یکی  هکلب  دنتسین  رگیدمه 
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نا هلاحتسال  اهلاح  یلع  هیلع  فقوتی  نا  حلـصی  ام  یلع  ءیـشلا  فقوت  موزل  هلئاغ  هنا  الا  رودلا  هب  عفترا  دق  ناک  نا  هناف و  دیدس  ریغ 
هیلع افوقوم  ءیشلا  هیلع  افوقوم  نوکی  نال  حلاصلا  ءیشلا  نوکی 

هیلا العف  دنتسی  نا  حصی  داک  امل  هیلع  دنتسی  نال  حلصی  هبترم  یف  ناک  ول  هنا  هرورض 

******

: حرش * 

.خلا دیدس  ریغ  : هلوق

رود ـالعف  هچرگا  دراد  یمنرب  ار  رود  كـالم  هلئاـغ و  باوج  نیا  هکنآ  باوج.تسا  یـصفتلا  یف  لـیق  اـم  ربـخ  دـیدس  ریغ  نیا  هک 
هالص كرت  لثم  دراد  تیحالص  هک  ءیش  تسا  لاحم  هکنوچ  دشاب  یم  دوخ  لاحب  تسا و  یقاب  رود  كالم  یلو  دوش  یم  هتشادرب 
العف هالص  كرت  رب  دراد  فقوت  هلازا  لعف  ینعی  دشاب  ءیش  نامه  هیلع  فوقوم  هک  هلازا  لعف  لثم  دشاب  يرگید  ءیـش  هیلع  فوقوم 
دوخ لاحب  وا  تیحالـص  تینأش و  یلو  درادن  یـضتقم  العف  هالـص  كرت  هکنوچ  هلازا  لعف  رب  درادـن  فقوت  العف  هالـص  كرت  یلو 

هلازا و دوجو  رب  دراد  فقوت  هالص  كرت  لاح  نیا  رد  دوشب  دوجوم  دراد  ناکما  هک  طرـش  یـضتقم و  دوجو  اب  هک  ینعم  نیاب  تسا 
هالص كرت  رب  دراد  فقوت  مه  هلازا  دوجو 

هالص كرت  لثم  نآرب  دشاب  هتشاد  فقوت  دراد  تیحالص  هک  دشاب  يا  هبترم  کی  رد  ءیـش  رگا  ینعی  خلا  ناک  ول  هنا  هرورـض  هلوق 
مه هدش و  همدقم  مه  هلازا  لعف  نوچ  دوشب  نآ  همدقملا  يذ  هلازا  لعف  لاح  نیا  رد  دوشب  نآ  همدـقم  هلازا  لعف  دراد  تیحالـص  هک 

عامتجا نیـضیقن و  عامتجا  لثم  تسا  لاحم  اتاذ  هک  یئاهزیچ  هک  دـش  نآ  فنـصم  باوج  لـصاح  تسا و  لاـحم  هک  همدـقملا  يذ 
عمج اه  نیا  تسین  نکمم  هکلب  تسا  لاـحم  میئوگب  ـالعف  هکنیا  هن  تسا  لاـحم  مییوگ  یم  هک  یئاـه  نیا  نیلثم  عاـمتجا  نیدـض و 

مه شناکما  دنوشب و 
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تناک نا  یضتقملا و  دوجو  عم  اعمتجم  ناک  ول  دضلا  دوجو  یلا  ادنتـسم  مدعلا  نوک  هیـضق  نا  يوعدب  کلذل  هحولـص  نع  عنملا  و 
اهیفرط قدص  هیطرشلا  قدص  ءاضتقا  مدعل  کلذل  احلاص  دضلا  نوک  یضتقی  اهقدص ال  نا  الا  هقداص 

رخآلا مدع  یلع  نیدضلا  دحا  فقوت  مهوتل  أشنم  هنا ال  هرورـض  نیبلا  نم  اسأر  فقوتلا  عفر  بجوی  وه  دـضلا و  هیعنام  عنمل  قواسم 
اهل هحولص  هیلا و  انرشا  امک  دضلا  هیعنام  مهوت  الا 

******

: حرش * 

دومن نایب  فنصم  هک  تسا  تیحالص  تینأش و  يانعم  نیمه  هک  تسا  لاحم 

لاح نیا  رد  هچرگا  طرـش  یـضتقم و  نآ  اب  دوش  عمج  رگا  هالـص  مدـع  هک  دوش  لاکـشا  رگا  ینعی  خـلا  هحولـص  نع  عنملا  :و  هلوق
يارب همدـقملا  يذ  ادـعب  هک  دراد  ناکما  تینأش و  یـصفتم و  فارتعاب  هلازا  دوجو  يارب  تسا  همدـقم  العف  میئوگب  هک  تسا  قداص 

مزال یلات  مدقم و  ینعی  ۀیطرش  هیـضق  نیفرط  یلو  تسا  حیحـص  ینعم  نیا  هالـص  دوجو  يارب  دوش  همدقم  هلازا  كرت  هلازا و  كرت 
ناسنا العف  گنـس  نآ  تسین  مزال  گنـس  کی  هب  يدومن  هراشا  اناویح و  ناکل  اناسنا  اذه  ناک  ول  یتفگ  رگا  الثم  دشاب  یلعف  تسین 

یلعف داسف  ههلآ و  تسین  مزال  هک  اتَدَـسََفل  ُهّللا  َّالِإ  ٌهَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  هفیرـش  هیآ  اـی  تسا  حیحـص  تسرد و  بسن  لـها  یلو  دـشاب 
نیا زا  دنـشاب  یلعف  تسین  مزـال  نیفرط  دوجو  ناـکما  ، درجم سپ  دـشاب  یم  ینأـش  نیفرط  دوجو  یلو  تسا  یلعف  تبـسن  ول  دـشاب و 

فرط ود  هن  دشاب  یم  یفرط  کی  فقوت  دوش و  یم  هتشادرب  رود  كالم  تهج 

انأش هن  العف و  هن  تسین  نیب  رد  فقوت  عنامت و  الـصا  دـیئوگب  هکنآ  هب  تسا  يواسم  ینعم  نیا  هکنآ  باوج  خـلا  عنمل  قواـسم  هلوق 
رگم درادن  یهجو  يرگید  رب  نیدض  دحا  فقوت  هک  تسا  يرورض 
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لبقی امم ال  هیلع  فقوتی  امم  عناملا  مدع  نوک  اذک  راهنلا و  هعبار  یف  سمـشلاک  لب  رانملا  یلع  رانلاک  نیدـضلا  نیب  عنامتلا  تلق  نا 
ههیدبلا لباقم  یف  ههبش  الا  رکذ  ام  سیلف  راکنالا 

امم عامتجالا  هلاحتسال  بجوملا  دناعتلا  یفانتلا و  ینعمب  عنامتلا  تلق 

******

: حرش * 

دوجو زا  تسا  عنام  مه  هالـص  دوجو  هالـص و  دوجو  زا  تسا  عنام  هلازا  دوجو  ینعی  رگید  دـض  يارب  نیدـض  دـحا  تیعناـم  تهجب 
دوش یم  هتـشادرب  مه  ینأش  یلعف و  فقوت  دوش  هتـشادرب  تیعنام  رگا  دوش و  یم  يرگید  دوجو  رب  همدقم  مادکره  كرت  سپ  هلازا 

یفخی امک ال 

تلع ءازجا  زا  عنام  مدع  يانعم  نیدض و  عنامت  يانعم  رد 

یمن دنوش و  یم  يرگید  دوجو  عنام  مادکره  هک  زامن  هلازا و  لثم  نیدضلا  نیب  عنامت  هک  ینک  لاکشا  رگا  خلا  عنامتلا  تلق  نا  : هلوق
عنامت هکنیا  زا  دعب  تسا  راهنلا  هعبار  رد  سمـش  لثم  هکلب  ای  ، تسا رانملا  یلع  ران  لثم  عنامت  نیا  دنک  ادـیپ  دوجو  يرگید  دـنراذگ 

هک تسا  یئاهزیچ  زا  دراد  عنام  مدع  نیا  رب  فقوت  همدقملا  يذ  نوچ  ندرک  فرط  رب  ار  عنام  عنام و  مدع  دـش  ملـسم  نیدـضلا  نیب 
ادـیپ دوجو  لولعم  ات  دوشب  فرطرب  عنام  دـیاب  تسا و  تلع  ءازجا  زا  عنام  مدـع  لصاح  دوش و  یمن  لوبق  تسین و  نکمم  نآ  راکنا 
دیدرک رکذ  هک  هچنآ  تسا و  تایهیدب  تاملـسم و  زا  عنام  مدع  نیدـض و  نیب  عنامت  ینعی  میدرک  رکذ  هک  همدـقم  ود  نیا  دـنکب و 

دروآ یم  تایهیدب  تایرورض و  لباقم  رد  یتاهبـش  هک  تسا  تایرورـض  تایهیدب و  لباقم  رد  دشاب  نآ  لاثما  رود و  موزل  هک  امش 
یفخی امک ال  دشاب  یکردم  لیلد و  هن  تسیا  ههبش  یلو  ناسنا  دشاب  زجاع  نآ  باوج  زا  ول  و 

هالص دوجو  اب  هلازا  دوجو  لثم  نیدض  زا  کیره  ندوب  عنام  هکنآ  باوج  خلا  عنامتلا  تلق  : هلوق
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هدوجو لیدب  وه  يذلا  رخآلا  مدع  عم  الا  امهدحا  دوجو  مدـع  عامتجالا و  عانتما  الا  یـضتقی  هنا ال  الا  هیرتعت  ههبـش  هیف و ال  بیر  ال 
یـضتقملا محازی  یفانی و  ناک  ام  وه  دوجولا  هیلع  افوقوم  نوکی  يذلا  عناملا  اعبط و  ول  هیلع و  امدقم  هتبترم ال  یف  نوکیف  هل  دناعملا 

هدوجو یف  همحازی  ءیشلا و  دناعی  ام  ریثأت ال  یف 

******

: حرش * 

تسین و نآ  رد  یکش  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  نیا  دوجو  رد  ود  نیا  نیب  عمج  دشاب  لاحم  هک  دوش  یم  بجوم  هک  اه  نیا  زا  مادکره 
دنک یمن  ءاضتقا  ینعم  نیا  یلو  دوشب  ادـیپ  تسین  نکمم  هالـص  اـب  هلازا  دوجو  دـحاو  نآ  رد  ینعی  دوش  یمن  نآ  ضراـع  يا  ههبش 

دوش و یم  عمج  هالـص  مدـع  اب  هلازا  دوجو  ینعی  يرگید  دوجو  اب  اه  نیا  زا  یکی  دوجو  مدـع  دـنوش و  یمن  عمج  مهاب  هکنیا  رگم 
اه نیا  هالـص  مدع  اب  دشاب  هلازا  دوجو  هک  اه  نیا  زا  کیره  دـشاب و  یم  مئالم  مهاب  تسا و  هلازا  دوجو  هبترم  رد  هالـص  مدـع  نیا 

.دشاب اعبط  ول  دنرادن و  يرگید  رب  مدقت 

دوجو جح  نمض  رد  یلو  تسا  جح  همدقم  ریس  مینک و  یم  مه  جح  فرطب  ریس  جح  لامعا  ندروآ  اجب  نیح  رد  دیوگب  یسک  الثم 
يذ ریغ  شدوجو  دشاب و  همدقملا  يذ  زا  لبق  دیاب  نآ  دوجو  همدقم  هک  تشذگ  البق  تسین و  همدـقم  ریـس  نیا  هتبلا  دـنک  یم  ادـیپ 

تـسا یعنام  نآ  لولعم  دوجو  وا  رب  دراد  فقوت  هک  یعنام  تشذـگ و  هک  جـح  لامعا  دوخ  جـح و  يارب  ریـس  ریظن  دـشاب  همدـقملا 
رثا زا  عنام  تبوطر  يرت و  هک  مینازوسب  ار  نآ  میهاوخ  یم  ام  هک  ءیـش  نآ  ندوب  رت  ریظن  ریثأـت  رد  دـشاب  یـضتقم  محازم  یفاـنم و 

یفخی امک ال  دشاب  يرگید  ءیش  دوجو  رد  محازم  هک  يزیچ  نآ  هن  تسا  نیمه  عنام  يانعم  تسا و  یضتقم  شتآ  هک  تسا  شتآ 

ص:303

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 668 

http://www.ghaemiyeh.com


قیرغلا و دلولا  یلع  هقفشلا  هدش  نوکی  الثم  هریثأت  یف  هیضتقمل  امحازم  رخآلا و  نع  اعنام  نوکت  امبر  نیدضلا  دحال  هماتلا  هلعلا  معن 
ادیج لماتف  هنود  دلولا  ذقنیف  همحازملا  عم  هذاقنا  هدارال  هقفشلا  هبحملا و  نم  قیرغلا  خالا  یف  ام  رثؤی  نا  نع  عنمت  هل  هبحملا  هرثک 

نا دب  كاذل ال  دناعملا  هدوجول  ضقانملا  ءیـشلل  مئالملا  همدع  نا  یف  مودعملا  دوجوملا و  دـضلا  نیب  قرف  هنا ال  رهظ  انرکذ  امم  و 
لاق ثیح  مالعالا  ضعب  لیـصفت  یف  اـم  کلذـب  حدـقناف  هقبـس  مدـع  یـضتقی  اـم  تفرع  دـق  لـب  هقبـسل  ضتقم  ریغ  نم  هعم  عماـجی 
قیقح کلذب  قیقد و  هناف  هانرکذ  ام  فارطا  یف  لمأتف  مودـعملا  دـض  مدـع  یلع  فقوتلا  مدـع  دوجوملا و  دـضلا  عفر  یلع  فقوتلاب 

نا ال هتیاغف  مکحلا  یف  دوجولا  یف  نیمزالتملا  فـالتخا  مدـع  موزل  ههج  نم  اـما  هیمدـقملا و  ههج  نم  دـضلا  همرح  مدـع  رهظ  دـقف 
نوکی امنا  وهف  مکحلا  نع  هعقاولا  ولخ  مدـع  همکحب و  اموکحم  نوکی  نا  ـال  هب  رخـآلا  مکح  اـم  ریغب  اـموکحم  ـالعف  اهدـحا  نوکی 
یلعفلا بجاولل  هداضملاب  ءالتبالا  ول ال  هیلع  وه  ام  یلع  لب  اضیا  ههجلا  هذـه  نم  دـضلل  همرح  الف  یلعفلا  ـال  یعقاولا  مکحلا  بسحب 

یعقاولا مکحلا  نم 

تسین يرگید  رب  همدقم  نآ  دوجو  ای  نیدض  دحا  كرت 

******
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رد دوش  یم  یـضتقم  محازم  دوش و  یم  يرخآ  زا  عناـم  دراوم  ضعب  نیدـض  زا  یکی  يارب  هماـت  تلع  هلب  خـلا  هماـتلا  هلعلا  معن  : هلوق
عنام دـنزرف  هب  تبحم  تدـش  دوش  یم  قرغ  مه  نآ  ردارب  لاـح  نیا  رد  دوش  یم  قرغ  بآ  رد  نآ  دـنزرف  یـصخش  رگا  ـالثم  ریثأـت 

ردارب ندروآ  نوریب  زا  عناـم  دـنزرف  هب  تبحم  تدـش  دروآ و  یم  نوریب  ار  دوـخ  دـنزرف  هکلب  شردارب  ندروآ  نوریب  هدارا  زا  تسا 
.دش
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******
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یم هدارا  ار  اهنآ  زا  یکی  ارهق  اهنآ  نیب  عمج  تسین  نکمم  نوچ  هک  تسا  هلازا  هالـص و  لـثم  روکذـم  دروم  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
میدرک نایب  ام  هک  یتانایب  زا  يرگید و  يارب  دشاب  عنام  اهنآ  زا  یکی  هک  تسین  دوجوم  ود  ره  رد  یضتقم  سپ  رخآ  دض  نودب  دنک 

رد کیره  مدع  دشاب و  یمن  يرگید  يارب  همدـقم  مادـک  چـیه  هکنآ  تسین و  مودـعم  دـض  دوجوم و  دـض  نیب  قرف  هک  دـش  رهاظ 
هریغ رود و  ریظن  نآ  مدقت  مدع  رب  لیلد  تشذگ  هکلب  دشاب  همدقم  هکنآ  هن  دشاب  یم  يرگید  دوجو  ضرع 

دوجوم نیدـض  زا  یکی  رگا  هتفگ  هک  یئاج  رد  دـشاب  یم  يراسناوخ  ققحم  هک  مـالعا  ضعب  لیـصفت  ندوب  لـطاب  دـش  رهاـظ  سپ 
دیفس لحم  نآ  ات  دوش  هتـشادرب  نآ  یهایـس  دیاب  مینک  دیفـس  ار  لحم  نیا  میـشاب  هتـساوخ  رگا  هک  دشاب  هایـس  هک  یئاج  ریظن  دشاب 

فارطا رد  نک  لمات  سپ  درادن  همدقم  نآ  ریغ  دشاب و  یم  يدیفـس  دوجو  يارب  همدقم  یهایـس  مدـع  سپ  تسین  نکمم  الا  دوش و 
عامتجا تسا  ملـسم  هچنآ  اقلطم و  يرگید  يارب  ندوب  همدقم  تهجب  تسین  مارح  دض  هک  دـش  رهاظ  سپ  میدومن  رکذ  ام  هک  هچنآ 

یکی مدع  نوچ  تسین  نکمم  هک  نتـسناد  سپ  يرگید  دوجو  يارب  دشاب  همدـقم  یکی  مدـع  اما  تسین و  نکمم  دوجو  رد  نیدـض 
یفخی امک ال  درادن  ندوب  همدقم  تیحالص  دش  عقاو  ءیش  ضرع  رد  هک  یتقو  دشاب و  یم  يرگید  دوجو  ضرع  رد 

نآ تسا و  بجاو  مارح  كرت  دیوگ  یم  هک  هیعرش  ماکحا  زا  تسا  حابم  رکنم  هک  یبعک  ههبش  باوج  دش  مولعم  هتشذگ  تانایب  زا 
هک یلعف  ره  دـشاب و  تسین  نکمم  لـعف  زا  یلاـخ  فلکم  نوچ  فلکم  هیراـیتخا  هیدوجو  لاـعفا  زا  یلعفب  رگم  تسین  نکمم  كرت 

دوجو رب  نیدـض  دـحا  كرت  تیمدـقم  هکنآ  باوج  دراد  لعف  نآرب  فقوت  مارح  كرت  نوچ  تسا  بجاو  لـعف  نآ  دروآ  یم  اـجب 
تسا نکمم  هکلب  دض  لعف  رب  هدارا  مدع  فراص و  دوجو  تیمدقم  مدع  رب  تسا  یفاک  دوبن و  نکمم  هک  تشذگ  يرگید 
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رگا هلب  دـشاب  قافتا  باب  نم  لاح  نیا  رد  وا  نوکـس  دـشاب و  هتـشادن  هدارا  ار  هیرایتخا  لاـعفا  زا  یلعف  چـیه  فلکم  هک  مینک  ضرف 
دروم نیا  رد  دوش  یم  مارح  بکترم  فلکم  دـشن  یلعف  لوغـشم  رگا  هک  لاـعفا  زا  یلعف  رب  مارح  كرت  دراد  فـقوت  دراوـم  یـضعب 

.دشاب یم  مارح  كرت  مزالم  اجراخ  فلکم  لاعفا  زا  یلعف  اما  میوش و  یم  بوجو  هب  لئاق 

هکنآ امک  دـشابن  نآ  فـالخ  هکلب  دـشاب  هتـشاد  ار  موزلم  مکح  هک  تسین  مزـال  ءیـش  مزـالم  هک  دـیآ  یم  فنـصم  لوق  زا  باوج 
.دیآ یم  الصفم 

الثم دنـشاب  مه  لثم  مکح  رد  دیاب  دندش  رگیدمه  مزالتم  ءیـش  ود  رگا  هک  دندومن  نایب  هک  تسنآ  دض  تمرح  يارب  زا  مود  لیلد 
مه هالـص  كرت  دـیاب  تسا  بجاو  هلازا  سفن  هک  یناـنچمه  تسا و  هالـص  كرت  هلازا  نیا  مزـالم  تسا  بجاو  هک  تساـجن  هـلازا 

تمرح دوش و  یم  مارح  هالـص  العف  دـش  بجاو  هالـص  كرت  رگا  دـنک و  یم  ادـیپ  مکح  رد  نیمزالتم  فالتخا  الا  دـشاب و  بجاو 
مود لیلد  رب  انب  دراد  یسفن  بوجو  هکلب  تسین  همدقم  بوجو  باب  نم  هالص 

دحا تسا  نکمم  دنـشاب  یکی  مکح  رد  دـیاب  دنـشاب  مه  مزـالتم  هک  ءیـش  ود  ره  هک  میرادـن  یلیلد  اـم  هکنآ  لـیلد  نیا  زا  باوـج 
رگید مزالم  مکح  فلاخم  یلو  دشاب  هتـشاد  یمکح  ای  دـشاب  هتـشادن  یمکح  الـصا  رگید  مزالم  دـشاب و  هتـشاد  یمکح  نیمزالتم 
كرت دش  بجاو  هلازا  رگا  الثم  میئامنب  میناوتب  لاثتما  هک  دشاب  يروط  نآ  مکح  رگید  مزالم  دـیاب  تسا  ملـسم  هک  هزادـنا  نآ  یلو 
تـسین نکمم  لاـح  نیا  رد  دوش و  یم  بجاو  هالـص  لـعف  دـش  مارح  رگا  هالـص  كرت  نوـچ  تسین  نکمم  نیا  دـشاب  مارح  هـالص 

.دیامنب ود  ره  لاثتما  فلکم 

تسرد بلطم  نیا  دشاب و  هتشادن  ار  هسمخ  ماکحا  زا  یمکح  تسا  نکمم  هالص  كرت  امش  نایب  رب  انب  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  رگا 
یکی ءیش  ره  نوچ  تسین 
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بکرملا بوجولا  یلع  لدی  ّهنإ  ثیح  كرتلا  ینعمب  ماعلا  دضلا  نع  یهنلا  یلع  نمـضتلاب  ءیـشلاب  رمالا  هلالدب  لیق  هنا  ثلاثلا  رمالا 
كرتلا نع  عنملا  لعفلا و  بلط  نم 

هدیکا هدیحو  هبترم  اطیسب و  ابلط  الا  بوجولا  نوکی  هنا ال  قیقحتلا  و 

******

: حرش * 

.دشاب اراد  دیاب  ار  هسمخ  ماکحا  زا 

رهاظ رد  تسا  نکمم  یلو  هیلدع  لوق  رب  انب  تسا  اراد  ار  هسمخ  ماکحا  زا  یکی  عقاو  رد  ءیـش  ره  هتبلا  هکنآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج 
.تسا مسق  نیمهب  ربتعم  ریغ  نظ  کش و  دراوم  رد  هکنآ  امک  دشابن  یمکحب  موکحم 

نوکـس تکرح و  ریظن  دـشاب  هتـشادن  یثلاث  هک  دـض  ود  هک  تسا  یئاج  رد  مینک  لوبق  ام  رگا  مکح  رد  نیمزالتم  موزل  مود  باوج 
یثلاث هک  هالص  كرت  هلازا و  ریظن  اما  دشاب و  يرگید  رد  اه  نیا  زا  یکی  مکح  رد  یمازتلا  تلالد  میئوگب  تسا  نکمم  لاح  نیا  رد 

میرادن ام  یلیلد  هکنآ  لصاح  دروایب و  اجب  ار  یثلاث  لعف  هکلب  هالـص  هن  دنکب و  هلازا  هن  الـصا  فلکم  تسا  نکمم  تسه و  اهنآ  رب 
.یفخی امک ال  دشاب  یکی  دیاب  اهنآ  مکح  مزالتم  ءیش  ود  هک 

رب دراد  ینمـضت  تلالد  ءیـش  هب  رما  هک  دنلئاق  ملاعم  بحاص  لثم  یـضعب  ثحبب  تسا  عجار  هک  موس  رما  خـلا  هنا  ثلاثلا  رمالا  : هلوق
هک سنج  زا  تسا  بکرم  بوجو  يانعم  نوچ  ینکن  هالص  كرت  هک  نمضتلاب  دراد  تلالد  هالـصلاب  رما  لثم  ینعی  ماع  دض  زا  یهن 

.دنک یم  شدوخ  كرت  زا  عنم  رب  تلالد  بوجو  سپ  دشاب  كرت  زا  عنم  هک  لصف  زا  دشاب و  لعفلا  ناحجر 

نودب تسا  بلط  زا  هدیکا  هبترم  طیسب و  يانعم  کی  بوجو  يانعم  هکنآ  باوج  خلا  قیقحتلا  :و  هلوق
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عم لعفلا  بلط  نم  هرابع  نوکی  بوجولا  لاقی  اـمبر  اـهنییعت  هبترملا و  کـلت  دـیدحت  ماـقم  یف  معن  نیبلط  نم  اـبکرم  ـال  بلطلا  نم 
همزاول هصاوخ و  نم  لـب  هتاـموقم  بوجولا و  ءازجا  نم  سیل  كرتلا  نع  عنملاـف  ادـح  هل  رکذـی  هنا  هنم  لـیختی  كرتـلا و  نع  عنملا 

هینیعلا يوعدل  هجو  هنا ال  حدقنا  انه  نم  هتبلا و  هضغبی  ناک  هلاحم و  هب ال  ایضار  ناک  امل  كرتلا  یلا  رمالا  تفتلا  ول  هنا  ینعمب 

امک وه  دـحاو و  بلط  كانه  نوکی  هنا  اهب  دارملا  نوکی  ناب  اهب  سأب  معن ال  هینیعلا  داحتالا و  هینینثالا ال  یـضتقی  موزللا  نا  هرورض 
مهفاف هنع  اعدر  ارجز و  نوکی  زاجملا و  ضرعلاب و  كرتلا  یلا  بسنی  نا  حصی  کلذک  هیلا  اثعب  دوجولا و  یلا  ابوسنم  هقیقح  نوکی 

******

: حرش * 

يانعم دراوم  یـضعب  فیرعت  دـیدحت و  ماقم  رد  هلب  كرت  زا  عنم  بلط  لعف و  بلط  دـشاب  بلط  ود  بوجو  ياـنعم  هکنآ  هن  بیکرت 
هچرگا تسا  بوجو  فیرعت  دـح و  ینعم  نیا  هک  یـضعب  دـننک  یم  لاـیخ  كرت و  زا  عـنم  اـب  لـعف  بلطب  دوـش  یم  ریبـعت  بوـجو 

زا هکلب  دـشاب  یمن  نآ  لصف  بوجو و  ءزج  كرت  زا  عنم  سپ  هتـشذگ  ارارک  هکنآ  اـمک  تسین  یقیقح  فیرعت  دودـح  فیراـعت و 
كرت هلاحم و  دـشاب ال  یمن  نآ  كرتب  یـضار  هب  رومأم  هب  دـنک  ادـیپ  تافتلا  رگا  رمآ  هک  ینعم  نیاب  تسا  بوجو  مزاول  صاوخ و 
دشاب یم  ماع  دض  زا  یهن  نیع  ءیـش  هب  رما  هک  دنا  هدومن  ءاعدا  یـضعب  هک  دش  مولعم  ام  تانایب  زا  دشاب و  یم  وا  ضوغبم  هب  رومام 

.درادن یهجو 

تالالد قلطمب  دنک  یمن  ماع  دض  زا  یهن  ءیش  هب  رما 

هراشا

نیع هکنآ  هن  دنشاب  یم  ءیش  ود  موزلم  مزال و  دش  رگید  ءیش  مزال  رگا  یئیش  هک  تسا  يرورـض  ینعی  خلا  موزللا  نا  هرورـض  : هلوق
لـص لثم  دـحاو  بلط  کی  هک  دـشاب  نیا  تینیع  داحتا و  زا  دارم  هک  درادـن  یعنام  هلب  نآ  ینـشور  باـتفآ و  ریظن  دنـشاب  رگیدـکی 

هالص كرت  میئوگب  ضرعلاب  تسا  حیحص  امنب  هالص  داجیا  ینعی  میهدب  هالص  دوجوب  ار  نآ  تبسن  تسا  حیحص  هک  نانچمه 
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یـضتقی تاداـبعلا  یف  یهنلا  نا  همیمـضب  ءاـضتقالا  یلع  ءاـنب  دـضلا  نع  یهنلا  یه  هلأـسملا و  هجیتن  نا  یف  هرمثلا  رهظت  عبارلا  رمـالا 
هدابع ناک  اذا  هداسف  جتنی  داسفلا 

جایتحال هب  رمالا  مدـع  یفکی  لب  دـضلا  نع  یهنلا  یلا  داـسفلا  جاتنتـسا  یف  جاـتحی  ـال  هنا  يوعدـب  هرمثلا  رکنا  هنا  هر  یئاـهبلا  نع  و 
رمالا یلا  هدابعلا 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  تسین  زیاج 

هدروآ اجب  لمع  ود  دومن  هالـص  كرت  رگا  هک  دوش  یمن  مکح  ودـب  لحنم  هالـص  بوجو  لثم  دـحاو  مکح  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
رگا هیلدـع  لوق  رب  اـنب  دـشاب  یم  تحلـصم  ياراد  هب  روماـم  نوچ  هکلب  هدـش  مه  مارح  بکترم  مود  هدومن و  هب  روماـم  كرت  یکی 

تحلـصم كرد  مدعب  تسا  حیحـص  ازاجم  هلب  هدرک  داجیا  مه  ار  يا  هدـسفم  هکنآ  هن  هدومن  تحلـصم  كرت  دومن  هب  رومام  كرت 
دـض هن  صاخ و  دض  هن  دنک  یمن  اقلطم  دض  زا  یهن  ءیـش  هب  رما  هک  دـش  مولعم  انرکذ  ام  زا  هدومن و  داجیا  هدـسفم  میئوگب  ار  نآ 

.ماع

هن ای  دنک  یم  دض  زا  یهن  ءیش  هب  رما  ثحب  هرمث 

باب نم  ءاضتقاب  میدش  لئاق  هک  ینآ  زا  دـعب  هک  تسا  دـض  زا  ءیـش  هب  رما  ثحب  ۀـجیتن  هرمث و  عبار  رما  هلوق  خـلا  عبارلا  رمالا  : هلوق
لـصاح دـش و  وا  هب  یهن  هکنوچ  تسا  هالـص  داسف  بجوم  تادابع  رد  یهن  هکنآ  همیمـض  هب  نآ  مزالت  باب  نم  اـی  دـض  تیمدـقم 

يروف دض  ود  ره  ای  هلازا  هالـص و  لثم  دشاب  هتـشاد  يروف  رما  دض  دشاب و  عسوم  دشاب و  يدابع  رما  دـض  هک  یئاج  رد  هکنآ  هجیتن 
.مییامن یم  تدابع  داسفب  مکح  دراوم  اجنیا  رد  دشاب  مها  یکی  یلو 

رد میرادـن  جایتحا  ام  هک  انعم  نیاب  تسا  هدـش  لئاق  هرمث و  رکنم  هک  تسا  هدـش  لقن  یئاهب  خیـش  موحرم  زا  هر  یئاـهبلا  نع  :و  هلوق
ندوب لطاب  هالص و  داسف  هلازا و  هب  میراد  يروف  رما  هکنآ  زا  دعب  ینعی  دضب  رما  مدع  تسا  یفاک  هکلب  دض  زا  یهن  هب  تادابع  داسف 

تسا هلازا  دض  هکنآ 
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هتمرح مدـع  یلع  ءانب  دـضلا  یفخی و  اـمک ال  هنم  هب  برقتی  نا  هنم  حـصی  هناـف  یلوملل  هیبوبحملا  ناـحجرلا و  درجم  یفکی  هنا  هیف  و 
هحلـصملا نم  هکالم  نم  هیلع  وه  ام  یلع  هئاقب  عم  العف  هب  قلعتملا  رمالا  عافترا  الا  بجوت  اذه ال  یلع  همحازملا  ناف  کلذـک  نوکی 

هیلباق نع  هجورخ  هتیـضوغبم و  بجوی  ام  ثودح  مدع  هرعاشالا و  بهذم  وه  امک  ناک  ءیـش  يا  اهریغ  وا  هیلدعلا  بهذـم  وه  امک 
ءاضتقالا یلع  ءانب  ثدح  امک  هب  برقتلا 

******

: حرش * 

دعب تسا و  رماب  جاتحم  شندوب  يدابع  رد  یتدابع  ره  نوچ  تالص  هب  رما  مدع  تسا  یفاک  هکلب  میـشاب  یمن  هالـص  یهن  هب  جاتحم 
يزیچ تسا و  رما  نودب  هالـص  تسا و  هلازا  يور  يولوم  رما  راچان  تسا  لاحم  نیدضب  رما  دـشاب و  یم  هلازا  دـض  هالـص  هکنآ  زا 

.یفخی امک ال  درادن  تیدابع  درادن  یعرش  رما  هک 

ناب رما  نودب  تدابع  رد  لعف  ناحجر  هیافک 

الوم يارب  دـض  لعف  نآ  تیبوبحم  دـض و  لـعف  ناـحجر  درجم  هک  تسنآ  یئاـهب  خیـش  موحرم  زا  باوج  خـلا  یفکی  هنا  هیف  :و  هلوق
هکنیا رب  انب  دشاب  هالـص  لثم  هک  دض  لعف  مینکب و  ناحجر  نیاب  برقت  دـصق  هک  تسا  حیحـص  شندوب و  تدابع  يارب  تسا  یفاک 

هک مها  رما  هکنآ  الا  دـشاب  هلازا  هب  رما  هک  هدرک  ادـیپ  یمها  اب  تمحازم  نوچ  العف  درادـن  رما  هچرگا  هالـص  لـعف  نیا  دـشابن  مارح 
دشاب تحلصم  هکنآ  كالم  رما و  تلع  هالص  نیمه  یلو  تسین  هب  رومام  العف  هالص  تسا و  هدرب  ار  تالـص  هب  رما  طقف  دشاب  هلازا 

نیا هکنیا  امک  دشاب  تحلـصم  ریغ  ای  تسا  هدربن  ار  نآ  مها  رما  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  رب  تحلـصم  كالم و  نآ  هیلدع  لوق  رب  انب 
درجم هکلب  دشاب  تسین  مزال  اهنآ  رد  هدسفم  تحلصم و  هک  دنلئاق  یهاون  رماوا و  رد  هک  تسا  ننـست  لها  زا  هرعاشا  بهذم  بلطم 

.تسا یفاک  نآ  یهن  الوم و  رما 

ادیپ يزیچ  هالص  لثم  لاح  نیا  رد  تسا و  یقاب  تحلصم  هیلدع  لوق  رب  انب  یلو 
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بترتلا وحنب  دضلاب  رمالا  حیحصتل  لضاف  الا  نم  هعامج  يدصت  ّهنإ  مث 

******

: حرش * 

ءاضتقا و رب  انب  هکنآ  امک  الوم  هب  برقت  تیلباق  زا  ار  هالـص  نآ  دنک  جراخ  دهدب و  رارق  الوم  ضوغبم  ار  هالـص  نآ  هک  تسا  هدشن 
لطاب هالـص  مییوگ  یم  یهن  رب  انب  دـشاب و  یم  الوم  ضوغبم  درادـن و  برقت  تیلباق  لاح  نیا  رد  يریغ  یهن  دراد  یهن  هالـص  هکنآ 

یفخی امک ال  لاح  نیا  رد  تسا 

هب لئاق  هچ  دهاوخ  یم  رما  امتح  تدابع  تیدابع  رد  میدش  لئاق  ام  رگا  درادن  هدئاف  هک  ثحب  هرمث  نیا  رب  هدش  لاکشا  دنامن  یفخم 
افتکا هکنآ  ای  تسا و  لطاب  رما  نودـب  تسا و  يدابع  لمع  نآ  تسه  رما  اجکره  دراوم  نیا  رد  هتبلا  میـشابن  ای  میـشاب  دـض  تمرح 
تـسا دساف  درادن  رما  نوچ  هیف  نحن  ام  رد  میرما  هب  جاتحم  تدابع  رد  هکنیا  رب  انب  سپ  نآ  یتاذ  تیبوبحم  رما و  كالمب  مینک  یم 

هالص هک  يدض  رد  مییوگ  یم  زاب  لاح  نیا  رد  میشابن  رماب  جاتحم  تحلصم و  درجمب  تدابع  تیدابع  رب  مینک  افتکا  هکنیا  رب  اما  و 
دریگن هچ  دریگب و  قلعت  نآب  يریغ  یهن  هچ  اقلطم  تسا  حیحص  دشاب 

تحـص هب  لئاق  فنـصم  هک  تسا  حضاو  تسا  حیحـص  نآ  تحلـصم  طساوب  یلو  دشاب  یم  رما  نودب  درادن و  یهن  هک  یئاجنآ  اما 
دوش یمن  شدوخ  قلعتم  رد  هدسفم  أشنم  يریغ  یهن  نیا  ندوب  همزالم  ای  همدقم  باب  نم  دراد  يریغ  یهن  هک  یئاجنآ  اما  دـش و  نآ 

باقع میتفگ  تهج  نیا  زا  ، دعب هن  تسا  برق  بجوم  هن  همدقم  وه  امب  همدـقم  سفن  هک  تشذـگ  البق  بجاو  همدـقم  باب  رد  نوچ 
هتفرن نیب  زا  تحلصم  كالم و  نآ و  تیدابع  تسا  حیحص  زاب  دشاب  هتـشاد  مه  يریغ  یهن  نیاربانب  سپ  دشاب  یمن  نآ  رد  باوث  ای 

سپ نآ  نتـشاد  يریغ  یهن  رب  انب  یتح  تسا  حیحـص  هالـص  نیاربانب  تسا  هدشن  ادیپ  وا  رد  دشاب  هدـسفم  بجوم  هک  يزیچ  تسا و 
حیحصت ءاطغلا  فشاک  موحرم  ریظن  الضف  مالعا و  زا  یـضعب  خلا  هعامج  يدصت  ّهنإ  مث  : هلوق یفخی  امک ال  دشن  ادیپ  ثحب  رد  هرمث 

بترتب دنا  هدومن  رما 
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هنا ال يوعدب  نراقملا  وا  مدقتملا  طرشلا  وحنب  هیصعملا  یلع  ءانبلا  وا  رخأتملا  طرشلا  وحنب  ءیشلاب  رمالا  هعاطا  مدع  نایصعلا و  یلع 
ءانبلا و وا  رمالا  كاذ  نایـصع  یلع  اقلعم  هریغب  رمالا  قلطم و  مهالاب  رمالا  نوکی  ناب  يا  کلذک  نیدضلاب  رمالا  قلعت  نع  القع  عنام 

افرع ریثک  عقاو  وه  لب  هیلع  مزعلا 

******

: حرش * 

رما یلو  دنراد  رما  نیدض  ینعی  دراد  مه  رما  تسا  اراد  ار  تحلصم  كالم و  هالص  هکنیا  رب  هوالع  هالـص  هلازا و  لثم  نیدض  ینعی 
مها هب  رما  تیصعم  رب  ءانب  ای  رخأتم  طرش  وحنب  دشاب  هالص  هک  مهم  رما  يارب  دشاب  طرـش  نایـصع  نآ  مها  هب  رما  نایـصع  هک  یبترت 
امتح موص  هالـص و  لثم  یطابترا  تابکرم  لثم  رد  هک  تشذگ  البق  رخاتم  طرـش  هتبلا  نراقم و  ای  مدقتم  طرـش  وحنب  دشاب  هلازا  هک 

بلطم نیا  البق  دـشاب و  مالـس  هک  هالـص  رخآـب  تسا  طورـشم  نآ  بوجو  تسا  تین  هک  هالـص  لوا  ءزج  هک  میوشب  لـئاق  دـیاب  اـم 
روصت درجم  فنصم  دزن  نآ  يانعم  درک و  لوبق  ار  رخاتم  طرش  مه  فنصم  دوخ  هک  میناد  یم  زیاج  ام  ار  رخأتم  طرـش  هک  تشذگ 
یناعم لک  یلع  نآ  یجراخ  دوجو  هن  تسا  ندوب  ءیـش  نآ  روصت  رخاتم  ای  مدـقتم  طرـش  هچ  ناشیا  دزن  طورـش  اـقلطم  هک  اـت  دوب 

.البق تشذگ  رخأتم  مدقتم و  طرش 

رخاتم طرش  اب  نیدضب  رما  ود  بترت  نایب 

تـسا قلطم  دـشاب  هلازا  هک  مهأ  هب  رما  هک  يوحن  هب  نیدـضب  رما  دـشاب  قـلعتم  هک  ـالقع  درادـن  عناـم  هکنیا  هب  دـنلئاق  دروـم  نیا  رد 
دیامرفب الوم  ینعی  مها  هب  رما  نایـصع  رب  تسا  قلعم  دشاب  هالـص  هک  مهمب  رما  یلو  تسین  نآ  رد  یطرـش  دیق و  چـیه  نآ و  بوجو 

دیقم یمود  رما  هک  لصف  يراد  نایصع  رب  هدارا  يراد و  نایصع  رب  ءانب  ای  يدومن  رما  نیا  نایـصع  رگا  دجـسملا و  نع  هساجنلا  لزا 
یم قرغ  بآ  رد  وا  ردارب  الوم و  دنزرف  رگا  الثم  تایفرع  رد  تسا  دایز  یبترت  رما  نیا  هکلب  نایصع  مزع  هدارا و  هب  ای  نایصعب  تسا 
القا یهد  یمن  تاجن  ارم  هچب  يراد و  ار  نایـصع  دوخ  سفن  نایـصع و  هدارا  رگا  هدب و  تاجن  ارم  ۀچب  هک  دنک  یم  رما  الوم  دنوش 

.یفخی امک ال  هدب  تاجن  ارم  ردارب 
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عامتجا مهالا  بلط  هبترم  یف  نکی  مل  نا  هناف و  کلذک  امهبلط  یف  تآ  دحاو  ضرع  یف  نیدضلا  بلط  هلاحتسا  كالم  وه  ام  تلق 
هیـصعملا درجمب  دعب  هطوقـس  مدـع  هبترملا و  هذـه  یف  مهالاب  رمالا  هیلعف  ههادـب  امهعامتجا  هریغب  رمالا  هبترم  یف  ناک  هنا  الا  امهبلط 

اضرف هتیلعف  طرش  وه  ام  ققحتل  اضیا  هریغب  رمالا  هیلعف  عم  اهیلع  مزعلا  وا  صعی  مل  ام  دعب  امیف 

الح اضقن و  لیلد  راهچ  هب  بترت  زا  فنصم  در  باوج 

******

: حرش * 

رد تسه  نیدض  بلط  هلاحتـسا  كالم  هک  هچنآ  دـیامرف  یم  دـهد و  یم  یبترت  رما  زا  باوج  فنـصم  خـلا  كالم  وه  ام  تلق  : هلوق
البق نوچ  لص  هساـجنلا و  لزا  دـیوگب  تسین  حیحـص  دـحاو  نآ  رد  ـالوم  ملـسم  ینعی  دـیآ  یم  اـجنیا  رد  بلطم  نآ  دـحاو  ضرع 

هک مها  بلط  هبترم  رد  هکنآ  تهجب  دیآ  یم  یبترت  رما  رد  بلطم  نیا  تسین و  نکمم  دحاو  نآ  رد  نیدـض  نیب  عمج  هک  تشذـگ 
تیـصعم هکنآ  طرـش  دوجو  اب  دشاب  لص  هک  مهم  هب  رما  هک  یتقو  رد  هکنآ  الا  تسا  هدشن  نیرما  اتود  نیب  عمج  هچرگا  دـشاب  هلازا 

هب رما  ۀبترم  رد  مها  هب  رما  هک  تسا  یهیدب  هکنآ  تهجب  دنا  هدش  عمج  مهاب  دحاو  ضرع  رد  رما  ات  ود  نیا  تیـصعم  ةدارا  ای  دـشاب 
یجراخ تیـصعم  هک  یمادام  دراد  تیـصعم  ةدارا  ای  دنک  یم  تیـصعم  ادعب  هکنیا  درجمب  مها  هب  رما  هدـشن  طقاس  دـشاب و  یم  مهم 

رما لاح  نیا  رد  دشاب  تیصعم  هدارا  ای  تیصعم  هکنآ  طرـش  دشاب و  هالـص  هک  طرـش  هک  یتقو  رد  هکنآ  لصاح  دشاب و  هدشن  عقاو 
طقاس ایآ  دـشاب  هساجنلا  لزا  هک  مهاب  رما  ایآ  مینک  یم  لاؤس  لاح  نیا  رد  تسا  هدـش  لـصاح  شطرـش  نوچ  تسا و  زجنم  مهم  هب 

نیا دنـشاب و  یم  دـحاو  نآ  رد  دـحاو  ضرع  رد  رما  اتود  ره  سپ  تسا  هدـشن  طقاس  مها  هب  رما  لاکـشا  الب  هن  ای  لاح  نیا  رد  هدـش 
هک مینک  ضرف  دیاب  هک  تسنآ  نآ  يانعم  هک  رخاتم  طرش  تحـص  رب  انب  هکنآ  فنـصم  زا  باوج  تشذگ  هکنآ  امک  تسین  نکمم 
هک زور  نآ  هزور  تحص  يارب  بش  رد  هضاحتسم  لسغ  ریظن  تسین  رخاتم  طرش  الا  نآلا و  اجراخ  دراد  دوجو  تسا و  ققحم  طرش 

رگا هک  هتشذگ 
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******

: حرش * 

لثم تسا  هیرابتعا  روما  هک  رخاتم  طرـش  يانعم  دـنا و  هدـشن  عمج  یلعف  رما  ود  نیاربانب  تسا  لطاب  نآ  هزور  درواین  ار  لسغ  اـعقاو 
اب هک  مهم  رما  ای  مها  رما  ای  درادـن  رتشیب  رما  کی  لاثتما  تقو  رد  هکلب  درادـن  یعنام  اهنآ  رخأت  مدـقت و  اهنآ  طئارـش  هیعرـش  ماکحا 

.دشاب هدنیآ  ول  هدش و  نایصع  مهأ  هب  رما  هک  مینک  ضرف  دیاب  مهم  رما  ندوب  یلعف  ضرف 

باطخ نوچ  تسین  الـصا  تسا  دیقم  يرگید  تسا  قلطم  اهنآ  زا  یکی  هک  نیباطخ  ات  ود  نیب  یعفادت  هکنآ  فنـصم  زا  مود  باوج 
ءیـش تابثا  هن  دننک و  یمن  يرگید  ءیـش  یفن  هساجنلا  لزا  لثم  باطخ  ینعی  مها  دوجو  رب  رگم  درادن  تلالد  درادـن و  اضتقا  مها 
یمن اضتقا  دشاب  لص  باطخ  هک  مها  باطخ  نینچمه  سب و  دجـسم و  زا  دوشب  تساجن  ۀلازا  دـیاب  هک  دراد  تلالد  هکلب  يرگید و 
یمن يرگید  یفن  مادـک  چـیه  باطخ  ود  نیا  سپ  دراد  شدوخ  عوضوم  رب  تلالد  تلالد  هکلب  اـتابثا  هچ  اـیفن و  هچ  ار  ءیـش  دـنک 

تیلعف نیب  یفانت  سپ  دنک  یمن  يرگید  ءیـش  تابثا  هکلب  دض و  زا  یهن  ءیـش  هب  رما  هک  تشذـگ  نوچ  يرگید  تابثا  هن  دـننک و 
یفخی امک ال  تسین  الصا  اهنآ 

دینک یمن  لمع  ار  هلازا  یتقو  ینعی  مها  بلط  نایـصعب  تسا  طورـشم  دشاب  هالـص  هک  مهم  رما  بلط  هکنآ  فنـصم  زا  موس  باوج 
عامتجا دیآ  یم  مزال  دشاب  یلعف  ود  ره  بلط  رگا  لاح  نیا  رد  مها  كرتب  تسا  طورشم  مهم  بلط  هک  یلاحرد  نک و  هالص  داجیا 

ققحت نآ  طرـش  نآ و  عوضوم  هک  دـنک  یم  ادـیپ  تیلعف  یتقو  رد  مهم  بلط  هکنآ  تهجب  تسا  لاـحم  ود  ره  فلخ و  اـی  نیـضیقن 
رما طرش  هک  مها  كرت  نوچ  دوشب  نیضیقن  عامتجا  هک  تسنآ  شا  همزال  دوشب  ققحم  رگا  تسا  مها  كرت  هکنآ  طرش  دنک و  ادیپ 

تیلعف مهم  بلط  هک  مینک  ضرف  رگا  تسا و  نآ  مدـع  مها و  دوجو  نآ  همزال  دـشاب  یلعف  مهأ  هب  رما  رگا  لاح  نیا  رد  تسا  مهمب 
.یفخی امک ال  تسا  فلخ  مه  نیا  طرش  نودب  دراد 

دیآ یم  مزال  نیدض  بلط  عامتجا  هک  هدومن  فنصم  هک  یلاکشا  نیا  هک  تسنآ  تسا  هدش  هداد  فنـصمب  هک  یئاهباوج  زا  مراهچ 
.میهد یم  باوج  الح  اضقن و 
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ناهرب مهالاب و ال  بلطلا  الا  هیلا  اهجوتم  ناک  امل  هالولف  رایتخالاب  دـعب  امیف  یـصعی  ثیح  فلکملا  رایتخا  ءوسب  هنکل  معن و  لاقی  ال 
رایتخالا ءوسب  ناک  اذا  عامتجالا  عانتما  یلع 

******

: حرش * 

ای دنا  یقاب  ناشدوخ  لاحب  اهنآ  ایآ  دنـشاب  یم  رما  نیا  دض  هک  یتاحابم  ایآ  دراد  يروف  رما  هک  هلازا  هب  رما  هکنآ  یـضقن  باوج  اما 
دنتسه و یقاب  ناشدوخ  لاحب  تاحابم  نیا  تشذگ  هکنآ  امک  دشابن  يرگید  دض  دوجو  رب  همدقم  نیدض  دحا  كرت  هکنیا  رب  انب  هن 

کی ای  دنتسه  مها  رما  دض  هک  تاحابم  نیا  نیب  تسا  یقرف  هچ  دوش و  هتشادرب  اهنآ  هحابا  مکح  مها  هب  رما  هطساو  هب  هک  تسنیا  هن 
دشاب و یم  مها  دض  هک  تسا  تاحابم  راکنا  بترت  راکنا  همزال  دشاب و  تاحابم  نیا  زا  یکی  ياج  هالص  لثم  دشاب  مهم  هک  یبجاو 
دنـشابن و دیقم  اهنآ  زا  مادک  چیه  دنـشاب و  قلطم  باطخ  ود  ره  هک  دیآ  یم  مزال  یتقو  نآ  نیدـض  نیب  عمج  بلط  یلح  باوج  اما 

یمن نیدض  نیب  عمج  بلط  اجنیا  رد  دشاب  مهم  بلط  هک  يرگید  كرتب  تسا  طورـشم  تسا و  دیقم  اهنآ  زا  یکی  هکنیا  زا  دـعب  اما 
رد دیامنب  نیدض  ود  نیب  عمج  ار و  مهم  لاثتما  مه  دیامنب و  ار  مها  لاثتما  مه  هک  دشاب  هتـشاد  تردـق  فلکم  رگا  الاحم  هکلب  دوش 

هدرکن و ادیپ  ققحت  مهم  طرش  نوچ  تسا  هتساوخن  دحاو  نآ  رد  ار  ود  ره  تسا و  هدرکن  بلط  ار  ود  ره  الوم  لاکشا  الب  دحاو  نآ 
.یفخی امک ال  دشاب  الوم  بولطم  تسا  لاحم  طرش  نودب  طورش 

نآ باوج  دشاب و  یم  تسا  لاحم  هک  نیدض  بلط  بجوم  یبترت  رما 

ءوسب هک  تسا  یئاج  رد  نیا  دحاو  نآ  رد  نیدضب  رما  دیآ  یم  مزال  هک  بترت  دروم  رد  هک  دوشب  لاکشا  رگا  خلا  معن  لاقی  :ال  هلوق
هب دعب  ام  رد  دـنک  یم  نایـصع  هک  یئاج  رد  دـنک  داجیا  ار  لاحم  رما  نیا  هک  تسا  هدـش  ببـس  فلکم  دوخ  تسا و  فلکم  رایتخا 
هب هجوتم  فیلکت  کی  طقف  درک  یمن  داجیا  ار  طرش  نیا  رگا  دنک و  یم  داجیا  شدوخ  رایتخاب  ار  مهم  طرـش  نیا  شدوخ و  رایتخا 

بلط عانتما  رب  یناهرب  لیلد و  دوب و  مها  هب  فیلکت  نآ  دوب و  وا 
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صتخت هتیلاحم ال  یلا  تفتلملا  میکحلا  نم  هبلط  هلاحتسا  لاحملا و  بلط  هلاحتسا  لجال  الا  تسیل  نیدضلا  بلط  هلاحتـسا  لاقی  هناف 
بیر الب  لاحم  ّهنأ  عم  بترتلا  یلا  هحیحـصت  یف  هجاح  الب  دحاو  ضرع  یف  يرایتخا  رما  یلع  قلع  امیف  حـصی  الا  لاح و  نود  لاحب 

لاکشا و ال 

******
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دشاب هدشن  ببـس  نآ  دوخ  هک  تسا  یئاج  رد  نیدض  بلط  تسا  لاحم  هک  یئاجنآ  میرادن و  دشاب  فلکم  رایتخا  ءوسب  هک  نیدض 
بجاو یبصغ  راد  زا  جورخ  مه  دنکن و  بصغ  هک  بصغت  هب ال  دراد  یهن  مه  دش  یبصغ  راد  دراو  دوخ  رایتخا  هب  فلکم  رگا  الثم 

.تسا مارح  هک  دوش  یم  مه  یبصغ  راد  رد  بصغ  تسا  بجاو  هک  جورخ  نمض  رد  هک  وا  رب  تسا 

هب تشگرب  هک  تسا  لاحم  نیدضب  بلط  سفن  الـصا  هکنآ  رگم  تسین  نیدـض  بلط  ندوب  لاحم  هکنآ  باوج  خـلا  لاقی  هناف  : هلوق
هک میکح  يالوم  زا  نآ  بلط  تسا  لاحم  اتاذ  هک  يزیچ  سپ  القع  دنک  یم  ار  يرگید  یفن  مادکره  بلط  نوچ  دوش  یم  نیـضیقن 

لیـصحت شدوخ  رایتخا  هب  فلکم  رگا  ار  لاحم  نیا  میئوگب  هک  درادـن  یلاح  نود  یلاـحب  صاـصتخا  نآ  تیلاـحم  هب  تسا  تفتلم 
رما کی  رب  الوم  ار  رما  هک  یئاجنآ  رد  دوب  حیحـص  بلطم  نیا  رگا  -و  دشابن حیحـص  دشاب  رایتخا  نودـب  رگا  تسا و  حیحـص  هدرک 

.میشاب هتشاد  دیابن  بترت  تحص  هب  جایتحا  دشاب و  حیحص  دیاب  دومن  یم  نیدضب  رما  دحاو  ضرع  رد  درک و  یم  يرایتخا 

قلعم نیدـضب  رما  نیا  ود و  ره  وت  يارب  دـحاو  نآ  رد  هالـص  تساجن و  هلازا  تسا  مزال  يوش  دجـسم  دراو  رگا  دـیامرفب  الوم  الثم 
رما لاکـشا  الب  دش  دجـسم  دراو  رایتخا  اب  رگا  یلو  دوشن  دجـسم  دراو  تسا  نکمم  دشاب  ندش  دراو  هک  يرایتخا  رما  کی  رب  تسا 

.یفخی امک ال  اقلطم  تسا  لاحم  دحاو  نآ  رد  نیدضب 
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رخآلا دراطی  لوالا  یف  امهنم  لک  یف  بلطلا  ناف  کلذک  عامتجالا  دحاو و  ضرع  یف  عامتجالا  نیب  قرف  تلق  نا 

مهالاب نایتالا  مدع  ریدقت  یلع  نوکی  هناف  مهالا  بلط  دراطی  مهالا ال  ریغب  بلطلا  ناف  یناثلا  یف  هفالخب 
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رب دنک  عانتما  ار  يرما  فلکم  هک  يدراوم  رد  هک  تشذـگ  البق  هدـعاق  نیا  رایتخالا  یفانی  رایتخالاب ال  عانتمالا  هدـعاق  دـنامن  یفخم 
دراوم رد  هکلب  اباطخ  هن  اباقع  ینعی  رایتخالا  یفاـنی  اـمل  میتفگ  هک  دراوم  نیا  رد  دوشب  یبصغ  راد  دراو  راـیتخاب  هکنآ  لـثم  شدوخ 

.تسا یقاب  شباقع  یلو  تسا  طقاس  نآ  باطخ  دشاب  فلکم  رایتخا  ءوسب  ول  فیلکت و  عانتما 

هتبلا ود  ره  رما  ندوب  قلطم  دحاو و  ضرع  رد  نیدضلا  نیب  بلط  هک  یـسک  دـنک  لاکـشا  رگا  خـلا  عامتجالا  نیب  قرف  تلق  نا  : هلوق
کیره بلط  هکنآ  تهجب  درادن  یعنام  اقلطم  يرگید  دشاب و  دـیقم  یکی  هک  بترتب  اهنآ  بلط  یبترت و  عامتجا  یلو  تسین  نکمم 
تـسین نکمم  الثم  تسین  نکمم  نیا  دوش و  یم  يرگید  عنام  درط و  مادکره  بترت  نودب  دشاب و  دـیق  نودـب  هک  لوا  رد  اه  نیا  زا 

زا بترت  هلدا  تسین  نکمم  تسا  نیدـض  اـهنآ  قـلعتم  نوـچ  دنـشاب  یم  قـلطم  هک  رما  ود  نـیا  لـص  هساـجنلا و  لزا  دـیامرفب  ـالوم 
.فنصم

بلط هکنآ  تهجب  درادن  یعنام  هک  دشاب  هتـشاد  یبترت  رما  هک  یتقو  نآ  فالخب  نیدـضب  رما  نیا  ینعی  خـلا  یناثلا  یف  هفالخب  : هلوق
درط لص  رما  لصف  تیـصع  نا  هساجنلا و  لزا  دومرف  ـالوم  رگا  ینعی  دـیامن  یمن  ار  مها  بلط  عنم  درط و  دـشاب  هالـص  هک  مها  ریغب 

عوضوم طیارـش  داجیا  ببـس  مکح  هکنآ  هن  دوش  یم  تباث  مکح  نآ  عوضوم  ققحت  زا  دعب  یمکح  ره  نوچ  دیامن  یمن  هلازا  بلط 
نیا هک  تسا  هلازا  ندروآ  مدع  ریدقت  رب  هالص  رما  سپ  دشاب 
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هرما نایصع  مدع  هنایتا و  ریدقت  یلع  هریغ  دیری  داکی  الف 

مهالا ریغ  هدارا  مدـع  هل و  هقلعتم  هداضم  هتیلعف و  ههج  نم  الا  هدرط  نوکی  له  مهالا و  ریغب  رمالا  هدراطی  فیک ال  يرعـش  تیل  تلق 
اذـه یلع  امهعامتجا  مزلیف  هرما  نایـصع  هب و  نایتالا  مدـع  ریدـقت  یلع  هققحت  عم  هبلطل  هدرط  مدـع  بجوی  هب ال  نایتالا  ریدـقت  یلع 

.نیقلعتملا نیب  هداضملا  ههج  نم  هدراطملا  نم  هیلع  امه  ام  عم  ریدقتلا 

******

: حرش * 

سپ دیامن  یمن  هلازا  هب  رما  درط  عنام و  دـشاب  هالـص  هک  مهم  رما  سپ  دوش  یم  یلعف  لصب  رما  دـش  ادـیپ  دوخ  يدوخ  هب  رگا  طرش 
.تسا حیحص  بترت 

نآ لاثتما  ریدقت  رب  تسا  هتفر  دشاب  هلازا  هک  مها  يور  رما  طقف  تسا و  هدرکن  ار  مها  ریغ  هدارا  الوم  ینعی  خـلا  دـیزی  داکی  الف  : هلوق
شدوخ عوضوم  ظفاح  نوچ  دـیامن  یمن  ار  مها  هب  رما  درط  مهم  رما  هک  دـش  نآ  لکـشتسم  لاکـشا  لـصاح  نآ و  نایـصع  مدـع  و 

.درادن یعنام  بترت  نیاربانب  دشاب  تسین  نکمم 

وا و تیعنام  تسین  دـشاب و  لص  هک  ار  مها  رما  مهم  رما  دـشاب  یمن  عنام  دراـطم و  هنوگچ  هکنآ  باوج  خـلا  يرعـش  تیل  تلق  : هلوق
یتالص رما  نیمه  لاح  نیا  رد  رخاتم  طرشب  دشاب  نایصع  هک  شطرش  ققحت  زا  دعب  یتالـص  رما  ینعی  مهم  هب  رما  تیلعف  الا  وا  درط 

.دنوش عمج  تسین  نکمم  دیامن و  یم  هلازا  هب  رما  عنم  درط و 

هدارا فلکم  هک  یتقو  رد  دشاب  هلازا  هک  دشاب  هدومن  ار  مها  هدارا  ینعی  ار  مها  ریغ  الوم  هدارا  ینعی  خـلا  مهالا  ریغ  هدارا  مدـع  : هلوق
دوش یمن  ببس  دنکن  رما  نآ  نایصع  دیامن و  هلازا  هب  رما  نایتا  دراد 
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دضلا بلطل  ادراط  نوکی  لاحلا  اذه  یلع  هناف  مهالاب  رمالا  فرط  نم  درطلا  یفکی  ّهنأ  عم 

لاجمب الصا  هعم  هل  نوکی  الف  لاحلا  اذه  ریغ  یف  ناک  امک 

******

: حرش * 

ار مها  رما  شطرش  عوضوم و  ققحت  تقو  رد  مهمب  رما  دوشن  عنام  درط و  هک 

رما ود  عامتجا  دیآ  یم  مزال  لاح  نیا  رد  دوش  یم  مها  عنام  درط و  دنک و  یم  ادیپ  ققحت  مها  نایصع  زا  دعب  مهم  رما  هکنآ  لصاح 
رد دراد  تیلعف  دـشاب  لص  هک  مهم  رما  لاکـشا  الب  دـشاب  هلازا  كرت  هک  لص  طرـش  ققحت  تقو  رد  هک  میداد  باوج  ام  هکنآ  امک 

نیقلعتم داضت  تهج  زا  تعنامم  هدراطم و  هکنیا  اب  دنا  هدـش  عمج  ود  ره  سپ  دراد  تیلعف  مهنآ  دـشاب  لزا  هک  مها  هب  رما  لاح  نیا 
دـض هک  تسنآ  ضرف  دـشاب و  هلازا  لص و  هک  مه  اهنآ  قلعتم  دـنوش  عمج  تسین  نکمم  رما  ود  هک  ناـنچمه  ینعی  دـشاب  یم  اـهنآ 

یفخی امک ال  دنشاب  یم  رگیدکی  عنام  دنرگیدکی و 

هکنیا اـب  دوبن  نکمم  دـشاب  بترت  ول  نیدـضب و  رما  ود  هک  میداد  ار  لکـشتسم  باوج  لاـح  اـت  ینعی  خـلا  درطلا  یفکی  ّهنأ  عم  : هلوـق
تـسا یفاک  دشاب  هلازا  هک  مها  هب  رما  ینعی  تسا  یفاک  مه  فرط  کی  زا  عنم  میئوگب  تسا  نکمم  دـنراد و  یتاذ  داضت  اهنآ  قلعتم 

.تسا نیدض  زا  یکی  نوچ  لاح  نیا  رد  دیامنب  ار  هالص  رما  عنم  ناکما و  مدع  يارب 

یم يرگید  سفن  اهنآ  زا  یکی  هب  رما  لوا  زا  دشابن  مه  بترت  ول  نیدضلا و  دحا  هب  رما  ینعی  خلا  لاحلا  اذـه  ریغ  یف  ناک  امک  : هلوق
یلاجم و الـصا  مها  هب  رما  اب  مهم  هب  رما  يارب  دـشاب  یمن  لاح  نیا  رد  سپ  نیدـض  زا  دـشاب  هتـشادن  يرما  زونه  يرگید  ول  دـنک و 

.یفخی امک ال  بترت  تسین  نکمم  سپ  دنوشب  عمج  مهاب  هک  یناکما 

طرش يانعم  تسا و  حیحص  رخاتم  طرش  رب  انب  بترت  هکنآ  فنصم  زا  باوج 
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ماکحا لثم  هیرابتعا  روما  هک  میدومن  نایب  دوش و  ادیپ  ادـعب  هک  یلوضف  عیب  هزاجا  لثم  بجاو  همدـقم  رد  میدومن  نایب  البق  ار  رخاتم 
نکمم هک  دنشاب  هیجراخ  تاروما  لثم  هکنآ  هن  تسا  ربتعم  دیب  يرابتعا  رما  نوچ  دشاب  رخؤم  مدقم  درادن  یعنام  نآ  طیارش  هیعرش 

هدوب حیحـص  هلماعم  لوا  زا  هک  دیامن  یم  یقیقح  فشک  يدعب  هزاجا  هک  میدومن  نایب  هک  تسا  اجنیا  زا  اهنآ  رخات  ای  مدـقت  دـشابن 
فـشک هکنآ  هن  تسا  هتـشاد  دوجو  تسا و  هدوب  ققحم  عیب  تقو  رد  هزاجا  نیا  هک  تسنآ  لـثم  تسا و  هدوب  هدـعاقلا  یلع  تسا و 

زا دـعب  رگا  دومن  یم  رما  نآ  تفلاخم  درک و  یمن  لاثتما  ار  مها  هب  رما  فلکم  رگا  هیف  نحن  ام  رد  دـشاب و  لقان  هزاجا  اـی  یمکح و 
مها هب  رما  لاثتما  نامز  نوچ  هدوب  حیحص  لص  لاکشا  الب  دشاب  هالص  هک  مهم  دومن  یم  الوم  مها  هب  رما  نامز  نتـشذگ  تفلاخم و 

هب رما  مها  هب  رما  لاثتما  نامز  نتشذگ  زا  دعب  الوم  رگا  تسا  مها  هب  رما  زا  ریغ  مهم  هب  رما  لاثتما  نامز  رد  تسا  هتـشذگ  نایـصع  هب 
ام نایب  رب  انب  رخأتم  طرـش  يانعم  دیامن و  یمن  رگیدکی  درط  رما  ود  نیا  تسا و  حیحـص  ود  ره  هک  هتـشاد  لوبق  هنوگچ  دیامنب  مهم 

طرـش يانعم  دیامن و  یم  ود  ره  هب  رما  الوم  تهج  نیا  زا  تسا  دوجوم  نآلا  مینک  ضرف  دیاب  دوش  یم  ادیپ  ادـعب  هک  يرخاتم  ءیش 
روص نراقم  رخاتم و  هچ  مدـقتم و  هچ  ار  طرـش  فلکم  تشذـگ  ناشیا  زا  البق  مه  فنـصم  دوخ  تسا و  نیمه  بترت  رب  انب  رخاـتم 
دوخ میدرک و  ناـیب  هک  يرخاـتم  طرـش  رب  اـنب  بترت  نیارباـنب  سپ  دـشاب  یجراـخ  رما  هک  تروص  نآ  قلعتم  هن  داد  یم  رارق  هینهذ 
مها هب  رما  فرط  زا  تعنامم  هدراطم و  هک  دومن  نایب  هک  فنصم  لوق  تسا  حیحص  بترت  تشاد  لوبق  ار  رخاتم  طرـش  مه  فنـصم 
دنک يوعد  یئاهنت  هب  هک  تسا  یـسک  لثم  هکنآ  یفرع  لثم  تسا  نیفرط  عنم  درط و  نوچ  تسین  لوقعم  مه  انعم  نیا  تسا  حـیحص 

یفخی امک ال  تشذگ  هک  دوب  یلبق  ياهباوج  نآرب  هوالع  ام  نایب  نیا 
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تایفرعلا یف  نیدضلا  بلط  نم  کلذک  عقو  امیف  هلیحلا  امف  تلق  نا 

هقیقح هبلط  هب و  رمالا  نع  زواجتلا  دعب  مهالا  ریغب  رمالا  نوکی  نا  اما  ولخی  تلق ال 

فنصم زا  هجو  ودب  تسا  تایفرع  رد  هک  یبترت  رما  باوج 

******

: حرش * 

دایز تایفرع  رد  نیدض  بلط  رد  بلطم  نیا  دیدومن  راکنا  امـش  هک  ار  یبترت  رما  هک  دوشب  لاکـشا  رگا  خلا  هلیحلا  امف  تلق  نا  : هلوق
دراوم زا  میراد  دایز  هیهقف  عورف  هکلب  ءالقع  زا  دـش  یم  رداص  هنوگچ  دوبن  زیاج  ـالقع  رگا  دوش و  نآرب  يا  هراـچ  دـیاب  سپ  تسا 

دومن و تفلاخم  لاح  نیا  اب  هریغ  ناج و  لاـم و  ظـفح  يارب  ناـضمر  هاـم  رد  ترفاـسم  وا  يارب  دـش  بجاو  یـسک  رگا  تسا  بترت 
لاـح نیا  اـب  وا  رب  یلحم  رد  هماـقا  تسا  مارح  هک  یـسک  تسا  نآ  نتفرگ و  هزور  وا  رب  تـسا  بـجاو  لاکـشا  ـالب  درک  رفـس  كرت 
نیا رد  تقو  رخآ  رد  تسا  زامن  لوغـشم  یـسک  تسا  هلمج  نآ  زا  مامت و  هالـص  وا  رب  تسا  بجاو  دـنام  یم  دـنک و  یم  تفلاـخم 
دایز هقف  رد  هک  هریغ  هروکذم و  دراوم  نیا  رد  درک  مامت  ار  زامن  لاح  نیااب  هریغ  قیرح و  ءافطا  ای  قیرغ  ذاقنا  وا  رب  دش  بجاو  لاح 

بترت وحن  یلع  نیدضب  رما  هک  یتایفرع  نیا  رد  هکنآ  باوج  خـلا  ولخی  تلق ال  : هلوق تسین  نکمم  بترت  نودـب  اهنآ  تحـص  تسا 
تایفرع رد  هک  رماوا  نیا  لاثما  هدب و  ماجنا  ار  هناخ  ياهراک  القا  یتفرن  رازاب  رگا  دـیوگ  یم  شدـبع  هب  الوم  هکنیا  لثم  تسا  هدـش 

.دوش یم  حیحصت  هار  ود  زا  القع  اهنآ  عانتما  زا  دعب  اهنآ  هراچ  تسا  دایز 

یلوا رما  زا  دنک  یمن  تعاطا  دبع  هک  دناد  یم  نوچ  الوم و  تسا  هتـشادرب  تسرد  ار  یلوا  رما  دـیامن  یم  هک  ار  مهم  رما  هکنآ  لوا 
دراد و رما  کی  طقف  درادن و  مها  هب  رما  نوچ  تسا  جراخ  هیف  نحن  ام  زا  لوا  هجو  نیا  تسا  هدومن  رظنفرص  زواجت و  تسا  مها  هک 

داشرا دشاب  یمود  رما  هک  مهم  هب  رما  هکنیا  مود  مهم  هب  مهنآ 
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بجوی هب  نایتالا  نا  همحازملا و  ول ال  ضرغلا  هحلـصملا و  نم  هیلع  وه  ام  یلع  هئاقب  هتیبوبحم و  یلا  اداشرا  هب  رمالا  نوکی  نا  اـما  و 
لمأت مهفاف و  هب  رمالاک  یلعف  يولوم  رما  هنا  مهالاب ال  رمالا  هفلاخم  یلع  هبوقعلا  نم  هقحتـسا  ام  ضعب  اهب  بهذیف  هبوثملا  قاقحتـسا 

ادیج

ام یلع  باقعلا  حبق  هرورض  نیتبوقعل  نیرمالا  هفلاخم  هروص  یف  قاقحتسالا  نم  همزال  وه  امب  بترتلاب  لئاقلا  مزتلی  نا  نظا  ّهنإ ال  مث 
ددـصب ناک  بترتلا و  یلع  هب  درون  انک  یلابب و  وه  ام  یلع  هب  مزتلی  هرـس ال  سدـق  داتـسالا  اندیـس  ناـک  اذـل  دـبعلا و  هیلع  ردـقی  ـال 

هحیحصت

******

: حرش * 

.درادن رما  هالص  يراد و  هلازا  هب  رما  هک  دنامهفب  دهاوخ  یم  الوم  هکنآ  قلعتم  تیبوبحم  رب  تسا 

هدوبن مها  هب  التبم  هک  يروط  نامه  لثم  دشاب  یم  دوخ  ياجب  نآ  زا  ضرغ  هالص و  تحلـصم  یلو  تسین  نکمم  نوچ  لاح  نیا  رد 
یـضعب باوث  نیا  هب  وت و  رب  ار  باوث  قاقحتـسا  دوش  یم  ببـس  يدروآ  ار  هالـص  تحلـصم  دصقب  رگا  هک  دنامهف  یم  شدبع  هب  و 

تـسا يداشرا  رما  دشاب  يرما  رگا  دراوم  نیا  رد  وت و  رب  هدـش  هداد  فیفخت  مها  رما  تفلاخم  رب  يدوب  نآ  قحتـسم  هک  ار  یناهانگ 
.ادیج لمأت  مهفاف و  مها  رما  لثم  دشاب  یلعف  يولوم  رما  هکنآ  هن  تسا  یقاب  نآ  تحلصم  هالص  لثم  رما  قلعتم  هک 

نآ باوج  باقع و  ودب  یبترت  رما  رد  فنصم  لاکشا 

بترت همزال  نوچ  دننک  لوبق  ار  نآ  مزاول  دنا  بترت  رب  لئاق  هک  یناسک  منک  یمن  نامگ  دیامرف  یم  فنصم  خلا  نظا  ّهنإ ال  مث  : هلوق
يرورـض هکنآ  لاـح  تسا و  باـقع  ود  بجاو  ود  كرت  همزـال  درک  كرت  رگا  ار  ود  ره  فلکم  ار  هالـص  هلازا و  لـثم  هک  تسنآ 

باقع تسا  حیبق  هک  تسا 
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رب دوشب  باقع  ود  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا و  هتـشاد  ار  اه  نیا  زا  یکی  تردـق  اعقاو  نوچ  تسین  نآرب  رداـق  فلکم  هک  يزیچ  رب 
ام یلع  دوبن  باقع  ود  نیاب  مزلم  هرس  سدق  يزاریش  ینیسح  نسح  ازریم  جاح  داتسالا  اندیس  دیامرف  یم  فنصم  اذل  ود و  ره  كرت 

تالاکشا عفد  دوب و  نآ  حیحـصت  ددصب  یلو  دوب  بترت  رب  لئاق  ناشیا  هک  بترت  رب  میدومن  یم  نآرب  لاکـشا  داریا و  ام  یلابب و  وه 
دومن یم  ار  بترت 

كرت نیفلکم  همه  رگا  ایآ  دـنک  لاثتما  تسین  نکمم  رتشیب  رفن  کی  هک  یئافک  بجاو  رد  میهد  یم  باوج  اضقن  الوا  هکنآ  باوج 
دوشب و باقع  کی  دیاب  ارهق  هدوبن و  رتشیب  رفن  کی  رودقم  بجاو  نآ  هکنآ  لاح  دشاب و  دـنراد  باقع  دـندومن  یئافک  بجاو  نآ 

بآ كرت  همه  تسا و  یفاک  طقف  رفن  کـی  يارب  هک  دندیـسر  یبآ  هب  ممیت  اـب  هک  رفن  دـنچ  ـالثم  میراد  داـیز  هقف  رد  ار  نآ  رئاـظن 
دندومن

البق هک  راـیتخالاب  عاـنتمالا  هدـعاق  تسا  نکمم  تسا و  باـقع  ود  بجوم  اـهنآ  كرت  دراد  یبـترت  رما  ود  هک  تشذـگ  ـالح  اـما  و 
اباطخ ول  تسا و  ملـسم  نآ  باقع  تسا و  هب  فلکم  رودقم  مدـع  رد  لاکـشا  یلو  تسا  رما  طوقـسب  ول  دـیایب و  اجنیا  رد  تشذـگ 

یفخی امک ال  تسا  طقاس 

دوب فلکم  رودقم  دروایب و  يرگید  كرت  لاح  رد  ار  مادکره  دوب  نکمم  ینعی  تسا  كرت  رب  عمج  رب  باقع  هکنآ  رگید  باوج  و 
عمج هکنآ  تهجب  دـشاب  نیلاثتما  نیب  عمج  كرت  رب  باقع  هکنآ  هن  ود  ره  تفلاـخم  تسا و  نینایـصع  عمج  رب  اـتقیقح  باـقع  سپ 

دوجو مهم  طرـش  نوچ  دوب  مرحم  عیرـشت  درک  یم  اهنآ  نیب  عمج  الاحم  رگا  هکلب  دـحاو  نآ  رد  دوب  هتـساوخن  الوم  ار  نیلاـثتما  نیب 
یفخی تسا ال  اهنآ  نیقلعتم  نیرما و  نیب  عمج  عنام  بترت  سفن  دش  مولعم  اجنیا  زا  تشذگ  هکنآ  امک  تشادن 
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رمالا كالم  الا  اهنم  مها  وه  امل  اهتداضم  عم  هدابعلا  هحصل  هجو  هنا ال  رهظ  دقف 

هلاح و یلع  اهب  رمالا  ناک  ثیح  هنا  لاقی  نا  نکمی  همامت  یف  تقولا ال  ضعب  یف  مهالاب  همحازم  تناک  هعسوم و  تناک  اذا  امیف  معن 
ناک نا  هناف و  رمالا  كاذ  یعادـب  اهنم  محوز  امب  یتؤی  نا  نکما  اهتحت  نم  اهدارفا  نم  مهالا  همحاز  ام  جورخب  هقیـضم  تراـص  نا 
ماقم یف  هب  نایتالا  یف  هلثم  القع  ناک  اهتحت  یف  یقابلاک  اهـضرغب  ایفاو  ناک  امل  هنا  الا  اـهب  روماـم  یه  اـمب  اـهتحت  نع  اـجراخ  درفلا 

الصا امهنیب  هرظن  یف  توافت  الب  رمالا  کلذ  یعادب  هب  نایتالا  لاثتمالا و 

نآ لاکشا  در  هلازا و  هالص و  لثم  رد  بترت  نودب  نیدضب  رما  ود 

******

: حرش * 

نآ تحص  يارب  یهجو  تسا  هلازا  دض  هک  هالص  لثم  تدابع  تحـص  يارب  یهجو  دش  رهاظ  ام  تانایب  رب  انب  خلا  هنا  رهظ  دقف  : هلوق
تشذگ هکنآ  امک  درادن و  یلعف  يولوم  رما  تحلصم و  كالم و  دصق  الا  تسین 

تـسا يروف  بجاو  نوچ  دـشاب  قیـضم  هلازا  لثم  مها  رما  دـشاب و  عسوم  هالـص  رما  لثم  مهم  رگا  هلب  خـلا  تناـک  اذا  اـمیف  معن  هلوق 
تسا هلازا  رما  محازم  هک  دارفا  یضعب  زا  هدش  قیـضم  هچرگا  هدشن  طقاس  تسا و  یقاب  دوخ  لاحب  یتالـص  رما  میئوگب  تسا  نکمم 
رگید دارفا  هالـص و  تعیبـط  لـصا  رما  دـصقب  ار  محازم  درف  نیا  تسا و  یقاـب  یتالـص  رما  درادـن  تمحازم  هک  دارفا  یقاـب  رد  یلو 
تـسا هالـص  تحلـصم  ضرغب و  یفاو  هکنآ  الا  تسین  هب  رومأم  العف  رما و  تحت  زا  تسا  جراـخ  هچرگا  محازم  درف  نیا  میرواـیب و 

لاثتما و رد  تسا  دارفا  یقاب  لثم  محازم  درف  نیا  القع  دنراد و  یلعف  رما  هک  يدارفا  ریاس  لثم 
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هنکل هعیبطلا  دارفا  نم  ناک  نا  مهالاب و  اهنم  محوز  ام  اهب و  رومأملا  هعیبطلا  دارفا  نم  وه  ام  یلا  الا  وعدـی  داکی  رمالا ال  نا  يوعد  و 
.اهب رومأم  یه  امب  اهدارفا  نم  سیل 

هعیبطلا اهمعی  ناک ال  نا  اهعم و  هناف  همحازم  اصیـصخت ال  کلذـک  یه  اـمب  اـهنع  هجورخ  ناـک  اذا  کـلذ  بجوی  اـمنا  هناـف  هدـساف 
ماقم یف  اتوافت  يری  لقعلاف ال  لاح  لـک  یلع  ـالقع و  همعی  اـمب  رمـالا  قلعت  ناـکما  مدـعل  لـب  هیف  روصقل  سیل  هنا  ـالا  اـهب  رومأـملا 

اهقلعت یلع  ءانب  اما  عئابطلاب و  هقلعتم  رماوالا  نوکب  لوقلا  یلع  اذـه  الـصا  دارفالا  رئاس  درفلا و  اذـه  نیب  اهب  رمـالا  هعاـطا  لاـثتمالا و 
.لمأتف یفخی  امک ال  یفخا  هیلع  هنایرج  ناک  نا  کلذکف و  دارفالاب 

******

: حرش * 

ادیپ یلعف  رما  مهم  لاح  نیا  رد  تسا و  حیحـص  میروایب  ار  درف  نیا  هالـص  تعیبط  هب  رما  لصا  دصقب  سپ  دنرادن  مهاب  یتوافت  چیه 
نیا دـنک و  یم  بلط  ار  شدوخ  دارفا  يرما  ره  دوش  لاکـشا  رگا  خـلا  نا  يوعد  :و  هلوق بترت  نودـب  دـنراد  رما  ود  مها و  لثم  درک 
درف نیا  يارب  رگید  دارفا  رما  دـصق  نآ و  تمحازم  يارب  تسین  هب  رومأـم  ـالعف  یلو  تسا  هالـص  تعیبط  دارفا  زا  هچرگا  محازم  درف 

ياراد محازم  درف  نیا  تسا  ملسم  هک  هچنآ  تسین و  نکمم  ینعم  نیا  هالـص و  ندروآ  يارب  میئامنب  هزور  رما  دصق  هک  تسنآ  لثم 
یلعف رما  نودب  تسا  تحلصم 

لـصا صیـصخت  نوچ  دشاب  هدروخ  صیـصخت  درف  نیا  هک  یئاج  رد  تسا  حیحـص  امـش  لاکـشا  نیا  هکنآ  باوج  خلا  هدـساف  هلوق 
تسین و هب  رومأم  تعیبط  دارفا  زا  هچرگا  ـالعف  تسا  محازم  هک  يدرف  نیا  هکنآ  تهجب  دـشاب  محازم  هکنآ  هن  درب  یم  ار  تحلـصم 

العف
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نا حوضول  کلذ  هیلع و  رخآ  لیلد  راـظتنا  نود  نم  هعوقوب  مازتلـالا  نم  دـب  ـال  هتحـص  بترتلا و  ناـکما  یلع  ءاـنب  هنا  یفخی  ـال  مث 
دحاو ضرع  یف  عامتجالا  عانتما  الا  القع  یضتقت  بترتلا ال  هحص  یلع  همحازملا 

******

: حرش * 

نیب یتوافت  لقع  لاح  لک  یلع  دشاب و  هتـشاد  یلعف  رما  تسا  هدوبن  نکمم  القع  نوچ  تسین  نآ  رد  يروصت  چـیه  یلو  درادـن  رما 
رد میدومن  نایب  هک  یئانعم  نیا  تعاطا  لاثتما و  ماقم  رد  تسین  اهنآ  نیب  یقرف  دنیب و  یمن  دنراد  یلعف  رما  هک  رگید  دارفا  درف و  نیا 
رما لصا  دصق  لاکـشا و  الب  دراد  یلعف  رما  هالـص  تعیبط  لصا  هیف  نحن  ام  ینعی  دارفا  هن  دـشاب  تعیبط  رماوا  قلعتم  هک  تسا  یئاج 

رومام زا  نآ  ءازجا  تسا و  يرهق  درف  نیا  رب  هالـص  تعیبط  قابطنا  سپ  درادن  رما  العف  هک  درف  نیا  يارب  فلکم  دیامن  یم  ار  هالص 
جراخ رد  لاکـشا  الب  دارفا  هکنآ  تهجب  دـشاب  یم  وت  یفخم  هتـشذگ  نایب  نایرج  دـشاب  دارفا  رماوا  قلعتم  رگا  اـما  تسا و  یلقع  هب 

نآ يارب  میئامنب  اهنآ  زا  یکی  رما  دصق  تسین  نکمم  هکنوچ  دنشاب و  یم  يرگید  دض  تایصوصخ  اب  مادکره  دنـشاب و  یم  نیابتم 
تعیبط هک  عیابط  هب  رما  قلعت  فالخب  هالـص  يارب  میئامنب  تاکز  رما  دـصق  هک  تسنآ  لثم  دـشاب  یم  نآ  دـض  درادـن و  رما  هک  درف 
دنکیرش ضرع  رد  يرگید  دارفا  اب  درف  نیا  نوچ  رما  دصق  تسا  نکمم  هلب  دارفا  یضعب  دشاب  هتـشادن  رما  ول  دوش و  یم  دارفا  لماش 

.میروایب يرگید  رما  دصقب  ار  هب  رومأم  ریغ  درف  نیا  تهج  نیا  زا  دنا  ضرغ  طقسم  و 

نآ عوقوب  ماقم  رد  تسا  مزال  یبترت  رما  ناکما  رب  انب 

ار نآ  عوقو  میدوـمن  تاـبثا  اـم  هکنآ  اـمک  نآ  تحـص  اـتوبث و  بترت  ناـکما  رب  اـنب  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم  خـلا  یفخی  ـال  مث  : هلوـق
رد دحاو و  ضرع  رد  هک  دوب  عنتمم  یتقو  رد  نیدـضب  رما  نوچ  میئامن  تاقالطاب  کسمت  تابثا  ماقم  رد  میدـبال  فنـصم  فالخرب 

.دشاب دحاو  نآ 
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رمالا توبثل  هحیحـص  مهالا  كرت  عم  هدابعلا  تناک  هیافک  كالملا  یف  نکی  مل  هدابعلا و  هحـص  یف  رمالا  موزلب  لیق  ولف  کلذـک  ال 
.هداضم كانه  نکت  مل  اذا  امک  لاحلا  اذه  یف  اهب 

******

: حرش * 

تدابع تحـص  ماقم  رد  یـسک  رگا  سپ  میدومن  رکذ  ام  هکنآ  امک  دوش  یم  هتـشادرب  عانتما  نیا  بترت  اب  ینعی  خلا  کلذک  :ال  هلوق
هدومن تمحازم  هک  مها  اب  مهم  درف  لثم  تسا  ققحم  یبترت  رما  لاح  نیا  رد  میهاوخ  یم  رما  دبال  تسین و  یفاک  كالم  هک  دـیوگب 

یلقع عانتما  عفر  ردقب  یتالـص  رما  قالطا  دییقت  دنـشاب و  یم  تمحازم  نودب  لثم  نآ  رما  هلازا  اب  نآ  تمحازم  لاح  رد  هالـص  الثم 
.یفخی امک ال  تسا  یقاب  یتالص  دیقم  رما  بترت  توبث  اب  دشاب و  یم 

اهنآ ماکحا  محازت و  ضراعت و  باب  نیب  قرف  بترت و  تاهیبنت 

دئاوف يارب  میئامن  یم  رکذ  ار  اهنآ  عبتب  مه  ام  تسا و  دـض  یهن  ءیـش  هب  رماب  قلعتم  هک  دـنا  هدومن  رکذ  یتاـهیبنت  مـالعا  زا  یـضعب 
.اهنآ

دشاب نیضراعتم  اهنآ  قلعتم  رگا  اما  هالـص و  هلازا و  ریظن  دشاب  نیمحازتم  رما  ود  قلعتم  هک  تسا  حیحـص  یئاج  رد  بترت  هکنآ  لوا 
.دنراد قرف  یتاهج  زا  رگیدمه  اب  ضراعت  باب  محازت و  باب  تسین و  حیحص  اهنآ  رد  بترت 

تیاور هرذـعلا و  عیبب  سأب  تیاور ال  ریظن  عوضوم  کی  رد  دـنوش  عمج  تسین  نکمم  ءاشنا  لعج و  ملاع  رد  نیـضراعتم  هکنآ  لوا 
زا دعب  نیمحازتم  اما  اهنآ و  لاثما  نآ و  لعج  مدع  اب  دشاب  هالص  ءزج  هروس  لعج  ای  یتیاور  تحص  رب  انب  تحـس  هرذعلا  نمث  رگید 

نکمم هک  الوم  نبا  خا و  قرغ  لثم  درادن  اهنآ  رد  تردق  فلکم  تسین و  نکمم  لاثتما  ماقم  رد  اهنآ  عیرـشت  نیمکح و  لعج  قارف 
هک نیـضراعتم  فـالخب  دوب  دوجوم  ود  ره  رد  كـالم  دوب و  یلعف  اـهنآ  رما  ود  ره  لاـثتما  دوـب  نکمم  رگا  هک  ود  ره  ذاـقنا  دـشابن 

.تسا اهنآ  زا  یکی  رد  كالم 
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******

: حرش * 

تیقیرط و رب  انب  اهنآ  طوقـس  نیلیلد و  ضراعت  زا  دـعب  دـشاب  یم  سدـقم  عراش  ضراعت  باب  رد  رییختلاب  مکاـح  هکنآ  هیناـث  تهج 
نیـضراعتم نیربخ  صوصخ  رد  رییخت  ادبعت  سدـقم  عراش  اهنآ و  ثحب  تشذـگ  الـصفم  ءازجا  باب  رد  هکنآ  امک  قرط  تاراما و 
.تسا تهج  دنچ  زا  محازت  باب  تاحجرم  نیب و  رد  دشابن  یحجرم  رگا  تسا  یلقع  نیمحازتم  باب  رد  رییخت  اما  دراد و  رارق 

لاـصخ لـثم  يرییخت  بجاو  زا  یکی  عاـنتما  ریظن  تسا  مدـقم  درادـن  لدـب  هکنآ  هک  دـشاب  هتـشاد  لدـب  نیبجاو  زا  یکی  هکنآ  لوا 
یمن باجیا  يرییخت  بجاو  هکنآ  تهجب  تسا  مدـقم  ینییعت  بجاو  هک  دـشاب  مه  ضرع  رد  ول  رگید و  ینییعت  بجاو  اـب  تاراـفک 

نیا زا  میروایب  ار  محازم  درف  نآ  هک  دـنک  یم  باـجیا  هک  ینییعت  بوجو  فـالخب  میرواـیب  ار  صوصخب  درف  کـی  هک  اـمتح  دـنک 
.دراد لدب  نوچ  يرییخت  بجاو  رب  تسا  مدقم  ینییعت  بجاو  تهج 

هک یئاج  رد  الثم  دشاب  هتـشاد  یلوط  لدب  نیبجاو  زا  یکی  هک  تسا  یئاجنآ  رد  تسا  مدـقم  نیمحازتم  زا  یکی  هک  یئاهاج  زا  مود 
ءوضو تسا و  مدـقم  ندـب  ریهطت  اجنیا  رد  اهنآ  ود  ره  دـشابن  نکمم  هک  تسا  ندـب  ریهطت  يارب  ای  ءوضو و  ای  هک  میراد  یبآ  کـی 

اب تقو  رد  تاعکر  مامت  كاردا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دنک  یمن  ندـب  ریهطت  اب  تمحازم  تسا  ممیت  نآ  لدـب  هک  دراد  لدـب  نوچ 
یفخی امک ال  دنکب  كرد  تقو  رد  ار  هالص  تعکر  کی  یلو  دریگب  ءوضو  هک  یئاجنآ  رب  تسا  مدقم  ممیت  هیبارت و  تراهط 

تـسین حیحـص  دریگب  ءوضو  اهنآ  زا  دهاوخب  دشاب و  هرقن  ای  الط  ای  یبصغ  فرظ  رد  یحابم  بآ  رگا  هک  دش  مولعم  یلبق  تانایب  زا 
یبترت تهج  نیا  زا  تسین و  ءام  دجاو  اعرـش  دروم  نیا  رد  تسا و  یعرـش  تردق  ءوضو  رد  تردـق  هک  تشذـگ  البق  نوچ  ءوضو 

ءام دجاو  نتـشادرب  زا  دعب  درادرب و  اهنآ  زا  ءوضو  بآ  ردـقب  هبترم  کی  هچرگا  دریگب  ءوضو  دـیامن و  نایـصع  هک  تسین  حـیحص 
هفرغ هفرغ  رگا  هکنآ  امک  تسا  حیحص  ءوضو  تسا و 
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فرظ رد  فرـصت  زا  لـبق  دراد و  لدـب  ءوضو  نوـچ  تسا و  رتداـیز  یلوا  زا  مسق  نیا  لاکـشا  تسا و  لوا  ناـمه  لـثم  زاـب  درادرب 
اـمک ال تسین  حیحـص  دروم  نیا  رد  بترت  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  یلقع  عاـنتما  لـثم  یعرـش  عاـنتما  دراد و  یعرـش  عاـنتما  یبصغ 

.یفخی

اهنآ رد  یعرـش  طرـش  نیمحازتم  بجاو  ود  ره  هک  تسا  یئاـج  رد  يرگید  رب  تسا  مدـقم  نیمحازتـم  زا  یکی  هک  یئاـهاج  زا  مود 
بوجو هکنآ  تهج  نیا  زا  دشاب  رخؤم  يرگید  شبوجو و  تیلعف  رد  نامز  بسحب  دـشاب  مدـقم  نیبجاو  نآ  زا  یکی  دـشاب و  ربتعم 

.يرگید رب  تسا  مدقم  دراد  یلعف 

جح بوجو  رب  دشاب  هتشاد  مدقت  رذن  ول  تسا و  مدقم  جح  بوجو  هلئسم  نیا  رد  هتبلا  جح  بوجو  رذن و  هب  ءافو  بوجو  ۀلئـسم  اما 
هکنیا امک  دش  ادیپ  وا  رب  تعاطتسا  رذن  زا  دعب  دشاب و  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  اقآ  مرح  رد  هفرع  بش  هک  درک  رذن  یـسک  رگا  سپ 
دوشب ادیپ  جح  بوجو  ادعب  ول  تسا و  مدـقم  جـح  بوجو  دروم  نیا  رد  دـنهد  یم  رهاوج  بحاص  موحرم  هب  تبـسن  ار  هلئـسم  نیا 
حجار شقلعتم  دیاب  نآب  قلعت  زا  لبق  رذـن  قلعتم  رد  دـشاب و  جـح  هک  ار  یمها  بجاو  كرت  تسا  مزلتـسم  رذـنب  ءافو  هکنآ  تهجب 

یم مزال  دروم  نیا  رد  دشاب  مدقم  رذنب  ءافو  رگا  اهنیاب  هوالع  رذـنب  ءافو  تقو  رد  دوشن  مارح  لعف  ای  بجاو  كرت  مزلتـسم  دـشاب و 
نیا دشاب و  دجاسم  زا  يدجـسم  رد  ار  بش  نآ  زا  هفرع  بش  ندنام  رذن  ول  دشاب و  جح  دض  هک  يرذـن  رهب  دـنکب  جـح  كرت  دـیآ 

.دوش تالوطمب  عوجر  اهنآ  ماسقا  اب  دنا  هدومن  رکذ  يرگید  تاحجرم  تسین و  نایب  هب  جاتحم  نآ  نالطب  هلئسم 

دـناوخ و تاـفخا  هـیرهج  هالـص  رد  لـهاج  صخـش  رگا  - هیتاـفخا رهج و  هالـص  رد  تـسا  تاـفخا  رهج و  ۀلئـسم  تاـهیبنت  زا  مود 
هتسناد حیحص  بترت  هب  ار  لمع  نیا  تحص  تسا و  هدرک  هانگ  نایصع و  ول  دنا و  هتسناد  حیحص  ار  وا  لمع  دراوم  نیا  رد  سکعلاب 

ءازجا باب  رد  البق  ار  لمع  نیا  تحص  دنا و  هداد  ءاطغلا  فشاک  موحرمب  ار  تحص  تبسن  هکنیا  امک  دنا 
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تهج زا  دراد  هک  یباقع  یلو  تسا  حیحـص  لمع  نآ و  كرد  تسین  نکمم  تحلـصم  هدـنامیقاب  لمع  زا  دـعب  هک  میدومن  نایب  اـم 
.دراد باقع  مه  تسا و  حیحص  لمع  مه  تهج  نیا  زا  نآ  كاردا  تسین  نکمم  نآ  زا  دعب  هک  یتالص  هحلصم  ضعب  تیوفت 

: هکنآ لیلدب  دشابن  حیحص  ارهاظ  بترتب  نآ  تحص  اما  و 

هلازا ریظن  دراد  یثلاث  دض  هک  تسنآ  ارهاظ  هن  ای  تسه  اهنآ  رب  یثلاث  هک  نیدض  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  تافخا  رهج و  ایآ  مینیبب  لوا 
ود ره  كرت  دروم  نیا  رد  مه  تافخا  رهج و  هکنآ  امک  يرگید  لمع  ماجنا  تسا و  اهنآ  ود  ره  كرت  اهنآ  ثلاث  دـض  هک  هالـص  و 
رد تئارق  دراد و  تئارق  ياـنب  دـبال  فلکم  هک  مینک  ضرف  اـم  رگا  یلو  يرگید  لغـشب  ندـش  لوغـشم  تئارق و  لـصا  كرتب  تسا 

فلکم نوچ  دـیآ  یم  مه  هلازا  هالـص و  تباب  رد  تهج  نیا  یلو  درادـن  یثلاث  تافخا و  ای  تسا  رهج  هب  ای  دـش  ققحم  رگا  جراـخ 
رما دنرادن  یثلاث  دض  تافخا  رهج و  هکنیا  رب  انب  لک  یلع  درادن و  یثلاث  نآ  ةدارا  تقو  رد  هالص  ای  دنک  هلازا  ای  هک  دراد  هدارا  رگا 

: تهج دنچ  زا  تسین  حیحص  یبترت 

دوش یمن  رداص  میکح  يالوم  زا  تسا و  هدـیاف  یب  وغل و  يرگید  هب  رما  دـشاب  یکی  كرت  هک  اـهنآ  زا  مادـکره  نایـصع  هکنآ  لوا 
یقاـب دوخ  نوکـسب  يدرک  نآ  كرت  يدومن و  تکرح  نایـصع  رگا  هدـب و  تکرح  ار  ءیـش  نیا  میئوگب  فـلکمب  هک  تسنآ  لـثم 

نیا رد  تسا و  هدیاف  یب  وغل و  نآب  رما  دوش  یم  ادیپ  اراچان  ارهق و  هک  يزیچ  دوش و  یم  ادیپ  اراچان  ارهق و  یمود  دض  نوچ  راذگب 
رما دشاب  مها  اهنآ  زا  یکی  رگا  دـشاب و  يواستم  ود  ره  رد  كالم  رگا  تسا  ریختب  الوم  رما  ای  درادـن  ثلاث  هک  نیدـض  هک  يدراوم 

.یفخی امک ال  مهم  نودب  تسا  مها  يور 

صخش رگا  تسا  لهاج  صخش  اهنآ  عوضوم  تافخا  رهج و  عوضوم  هک  تسنآ  دیآ  یمن  تافخا  رهج و  رد  بترت  هک  مود  تهج 
تافتلا نآ  همزال  تسا  مهم  رما  طرش  هک  ینایصع  تسا و  لطاب  اهنآ  هالص  لاکشا  الب  دننک  لمع  فالخرب  دنشاب و  ملاع 
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دوش و یم  فرطرب  وا  لهج  عوضومب  تافتلا  زا  دعب  درادن و  نایصع  دشاب  هتـشادن  تافتلا  ار  عوضوم  ناسنا  رگا  هک  تسا  عوضومب 
هک تسین  ینایصع  لهج  لاح  رد  میدومن و  نایب  هکنیا  امک  تسا  لطاب  لمع  لاکـشا  الب  ملع  لاح  رد  دوش و  یم  ملاع  لاح  نیا  رد 
نآ نیب  رد  دشابن  نایصع  ول  میهدب و  رارق  كرت  قلطم  هکلب  میهدن  رارق  نایصع  ار  مهم  طرش  هکنآ  رگم  دنک  ادیپ  ققحت  مهم  طرش 
هک مهم  رما  طرش  سپ  دوش  یم  ملاعب  لدبم  لهاج  عوضوم  لوصو  زا  دعب  تسین و  ینایـصع  فیلکت  لوصو  زا  لبق  هکنآ  لصاح  و 
امک عقاو  تحلـصم  تیوفت  هن  دـشاب  ملع  كرت  يارب  نآ  باـقع  رـصقم  لـهاج  هکنآ  رب  اـنب  نآ  ققحت  تسین  نکمم  تسا  نایـصع 

یلاعت هللاءاش  نا  دش  دهاوخ  نایب  شدوخ  لحم  رد  نآ  لیصفت  میدومن و  نایب  ام  هکنآ 

ار نیـضراعتم  مکح  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  یمئاد  اـهنآ  نیب  داـضت  هک  تسنآ  دـیآ  یمن  تاـفخا  رهج و  رد  بترت  هک  موس  تهج 
یب وغل و  نیمکح  زا  یکی  لعج  نوچ  تسین  نکمم  نیمکح  لعج  لصا  رد  نیاربانب  تشذگ  هکنآ  امک  دنـشاب  نیمحازتم  هن  دـنراد 

هلمجلا یف  ار  محازت  باب  ضراعت و  باب  نیب  قرف  ـالبق  هکنآ  اـمک  دوش  یم  نیـضراعتم  ماـکحا  هب  عوجر  تهج  نیا  زا  تسا  هدـیاف 
یمادکره نایصع  هک  قارع  رد  يدج  رابدتسا  ندوب  مارح  تسا و  لابقتـسا  ندوب  بجاو  ریظن  تافخا  رهج و  هلئـسم  میدومن و  نایب 

.یفخی امک ال  لاثتما  ماقم  ود  هن  دشاب  یم  نیمکح  لعج  لصا  رد  داضت  تهج  نیا  زا  تسا و  يرگید  لاثتما  مزالم 

نکمم هک  تقو  رخآ  رگا  لاکـشا  الب  نوچ  تسین  حیحـص  اهنآ  هروس  دـمح و  هک  یـصاخشا  هالـص  تحـص  تسا  نکمم  ایآ  - عرف
هن ای  اهنآ  لمع  تسا  حیحـص  بترت  اب  تقو  لوا  ایآ  اهنآ  باقع  اب  اهنآ  زامن  تسا  حیحـص  صقان  لـمع  نآ  اـب  ملع  لیـصحت  تسین 

.لماتف تسا  حیحص  دوب  نیمه  رخاتم  طرش  يانعم  هک  نایصع  ضرف  اب  نوچ 

بیکرت هکنیا  رب  انب  دیآ  یمن  یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  بترت  هکنآ  موس  هیبنت 
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هتلع مدـع  عم  ءیـشلا  نوکی  داکی  هنا ال  هرورـض  انیفلاخم  رثکا  یلا  بسن  امل  افالخ  هطرـش  ءافتناب  هملع  عم  رمآلا  رما  زوجی  -ال  لصف
.یفخی امم ال  هئازجا  ضعب  لالحناب  بکرملا  لالحنا  اهئازجا و  نم  طرشلا  ناف  انهاه  ضورفملا  وه  امک 
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یلاعت هللاءاش  نا  دومن  میهاوخ  ناـیب  وا  باـب  رد  الـصفم  هکنآ  اـمک  يداـحتا  هن  دـشاب  یمامـضنا  تمرح  قلعتم  بوجو و  قلعتم  نیب 
ای مینک  یم  مدقم  ار  بوجو  لیلد  ارهق  محازت و  باب  زا  دوش  یم  جراخ  دروم  دـشاب  يداحتا  نیقلعتم  نیب  بیکرت  رگا  هکنآ  تهجب 

تسین حیحص  تسا و  ءیش  کی  دروم  نوچ  دیآ  یمن  بترت  اجنیا  رد  بوجو  رب  میهدب  هبلغ  ار  یهن  بناج  هکنیا  رب  انب  ار و  تمرح 
یلع تسا  دـحاو  ءیـش  کی  دروم  نوچ  تسا  لصاح  بلطب  تشگرب  مه  نیا  هکنآ  تهجب  لصف  تیـصع  نا  دـیامرف  یم  ـالوم  هک 

.تسا لصاح  لیصحت  نوچ  دوش  عقاو  فیلکت  دروم  تسین  نکمم  نآ  مدع  دوجو و  فرط  ود  دحاو  ءیش  ضرفلا و 

رایتخا الب  مها  هب  رومام  تسا  مهم  رما  طرـش  هک  تیـصعم  هطـساو  هب  هک  تسا  یئاـهاج  تسین  نکمم  بترت  هک  يدراوم  لـصاح  و 
رهج و اذک  دوش و  یم  لصاح  نوکس  تکرح  كرت  درجمب  نوچ  دیآ  یمن  اهنآ  رد  یبترت  رما  نوکـس  تکرح و  الثم  دوش  لصاح 
ار یهن  بناج  هک  دـحاو  ءیـش  رد  نینچمه  ود و  ره  رد  سکعلاب  تئارق و  رد  دوش  یم  لصاح  تاـفخا  رهج  كرت  درجمب  تاـفخا 

یفخی امک ال  دوش  یم  لصاح  بجاو  دوجو  كرت  درجمب  هک  میهدب  حیجرت 

هن ای  تسا  زیاج  طرش  ءافتناب  ملع  اب  رمآ  رما 

هک یئاج  رد  لصف  نیا  رد  لک  یلع  دراد  مه  لوصاب  بسانم  ول  تسا و  یمالک  هلئـسم  نیا  ثحب  خلا  رمآلا  رما  زوجی  -ال  لصف : هلوق
فلکم هکنآ  لاثما  وا و  ضیح  تهجب  هزور  رب  ضئاح  نز  نتـشادن  تردق  لثم  درادن  دوجو  فیلکت  طئارـش  زا  یطرـش  دـنادب  الوم 

زیاج دراوم  نیا  رد  رمآ  رما  لاکشا  الب  شدبع  هب  الوم  دنک  رما  تسا  حیحص  تسا و  نکمم  لاح  نیا  رد  ایآ  درادن  لاثتما  رب  تردق 
تسا نیفلاخم  ریثک  فالخرب و  بلطم  نیا  تسین و  حیحص  تسین و 
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.مالعالا نیب  فالخلا  لحم  نع  دیعب  یتاذلا  ناکمالا  ینعمب  ناونعلا  یف  زاوجلا  نوک  و 

رمآلا رما  نا  یف  عازنلا  نوکی  ناب  رخألا  هبتارم  ضعب  هیلا  عجارلا  ریمـضلا  نم  هبتارم و  ضعبب  رمآلا  رمالا  ظـفل  نم  دارملا  ناـک  ول  معن 
هیلعفلا هبترملا  یلا  هغولب  مدعب  ملعلا  عم  هئاشنا  زاوج  یف  عازنلا  ناک  يرخا  هرابعب  هتیلعف و  هبترمب  هطرش  ءافتناب  هملع  عم  هءاشنا  زوجی 

ازئاج ناکل  هطرش  مدعل 
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رد ءیـش  ره  هک  تسا  يرورـض  هک  تسنآ  تهجب  تسین  حیحـص  مییوگ  یم  هک  ام  لیلد  دنـشاب  یم  زاوجب  لئاق  هک  ننـست  لـها  زا 
زا طرـش  هک  تسنآ  ضرف  هیف  نحن  ام  دشاب و  اققحم  تلع  ءازجا  مامت  دیاب  دـنکب و  ادـیپ  دوجو  تسین  نکمم  وا  تلع  مدـع  اب  ملاع 

هکنیا زا  دـعب  تسا و  زیچ  هس  نیا  زا  همات  تلع  نآ  عنام و  مدـع  طرـش و  یـضتقمب و  دوش  یم  لحنم  همات  تلع  تسا و  تلع  ءازجا 
یفخی امک ال  دنکب  ادیپ  دوجو  تسین  نکمم  دوش و  یمن  ققحم  مه  طورشم  ارهق  تسین  ققحم  طرش 

.خلا ناونعلا  یف  زاوجلا  نوک  :و  هلوق

يرابلا کیرش  نیضیقن و  عامتجا  ریظن  لاحم  ای  اتاذ  تسا  نکمم  هطرش  ءافتناب  رمآ  رما  ایآ  هک  تسین  یتاذ  ناکما  رد  ام  ثحب  ینعی 
ینکمم ره  تسا و  تانکمم  زا  یکی  ثحب  نیا  هکنآ  تهجب  لوصف  بحاص  موحرمب  ار  لوق  نیا  دنا  هداد  تبـسن  هکنآ  امک  هریغ  و 

رما نآ  تیلعف  رد  هکلب  ءاملع  مالعا  فالخ  لحم  زا  تسا  دیعب  ینعم  نیا  دشاب و  هتشاد  يریغ  عانتما  ول  شدوجو و  دراد  ناکما  اتاذ 
.هن ای  لاح  نیا  رد  فلکم  يارب  دنک  یم  ادیپ  تیلعف  ایآ  هک  تسا 

.خلا دارملا  ناک  ول  معن  : هلوق

مکح رما و  فنصم  لوق  رب  انب  نوچ  دشاب  رما  بتارم  ضعب  رمآ  رما  زا  دارم  رگا  هلب 
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ناهرب هنوئم  وا  نایب  دیزم  یلا  هعم  جاتحت  هیافک و ال  ینغ و  تایفرعلا  تایعرشلا و  یف  هعوقو  یف  و 

ریغ نوکی  امبر  اناحتما و  اتروص  نوکی  دق  لب  هقیقح  ادـج  کیرحتلا  ثعبلاب و  رـصحنی  بلطلا ال  ءاشنا  یعاد  نا  اقباس  تفرع  دـق  و 
کلذ

******

: حرش * 

بتارم ضعبب  ددرگرب  هطرـش  ریمـض  هطرـش  ءاـفتناب  هلوـقب  دارم  )و  يزیجنت رما  یلعف  رما  یئاـشنا  رما  یئاـضتقا  رما  ) دراد هبترم  راـهچ 
هتبلا هن  ای  تسا  زئاج  ءاشنا  نیا  ایآ  دنک  یمن  ادیپ  تیلعف  وا  رما  دـناد  یم  الوم  هک  شطرـش  عافتنا  اب  رما  ءاشنا  ینعی  هناگراهچ  ماسقا 

.دراد مه  عوقو  تسا  حیحص  هک  درادن  یلاکشا  تهج  نیا 

( جع ) رصع ماما  روهظ  ات  هدرکن  ادیپ  تیلعف  هک  هیعرش  ماکحا 

درادـن تیلعف  یلو  دـنراد  ءاشنا  هیعقاو  هیعرـش  ماکحا  دراوم  نیا  رد  دـنورب  عقاو  فالخرب  هک  یتاراما  قرط و  لثم  تایعرـش  رد  اـما 
هکلب درکن  ادـیپ  تیلعف  دوب و  دوجوم  مالـسا  ردـص  رد  هکنآ  هیئاشنا  ماکحا  هکلب  تسا و  هتفر  اهنآ  فالخرب  تاراما  لوصا و  نوچ 

هیئاشنا ماکحا  اما  دشاب  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  هجح  ترضح  روضح  نامز  رد  اهنآ  تیلعف  هیئاشنا  ماکحا  نآ  زا  یـضعب 
هدرکن ادـیپ  تیلعف  دارفا  ضعب  هب  تبـسن  یلو  تسا  هدـش  لعج  کـلامم  نیب  رد  تسا  نیناوق  لـثم  دـنک  یمن  ادـیپ  تیلعف  هک  هیفرع 

هک هچنآ  رتدایز  هب  جایتحا  تسا و  تیافک  ینغ و  میدرک  نایب  ام  هک  هیفرع  هیعرـش و  تاـنایب  نیا  زا  هتـشادن و  اـهنآ  رب  تجح  نوچ 
.تسه نآ  عوقو  لیلد  لدا  نوچ  تسین  یناهرب  هنوئم و  میدرک  رکذ 

: خلا اقباس  تفرع  دق  :و  هلوق

نیا زا  ریغ  هکلب  دـشاب  یم  یناحتما  يروص و  بلط  زا  یـضعب  هکلب  تسین  یقیقح  بلطب  رـصحنم  بلط  ءاشنا  هک  یتسناد  ـالبق  ینعی 
.دوب دایز  بلط  رب  یعاود  هک  میدرک  رکذ  رگید  یناعم  بلط  يارب  یناعم 
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عادب هنا  یلع  هنیرق  كانه  تناک  اذا  هیلع  رمالا  قالطا  نا  الا  هلحم  یف  ناک  نا  اعقاو و  ادج  ثعبلا  عادـب  نکی  مل  اذا  ارما  هنوک  عنم  و 
ماربالا و ضقنلا و  نم  ماقملا  یف  مالعالا  هرکذ  ام  لاح  کلذب  رهظ  دق  یفخی و  امک ال  الـصا  هب  سأب  امم ال  اعـسوت  ثعبلا  ریغ  رخآ 

ادیج لماتف  نیبلا  نم  عازنلا  عفتری  نیبناجلا و  نیب  حلاصتلا  هب  عقی  امبر 

فرـص وه  رماوالا  یف  بلطلا  قلعتم  نا  دارملا  نا  یفخی  دارفـالا و ال  نود  عئاـبطلاب  هقلعتم  نوکت  یهاونلا  رماوـالا و  نا  قحلا  - لـصف
اهب نوکت  دویقب  هدـیقملا  دودـحب و  هدودـحملا  هعیبطلا  سفن  وه  اـمهقلعتم  كرتلا و  ضحم  وه  یهاونلا  یف  هقلعتم  نا  اـمک  داـجیالا 

اهرـساب اهنع  كاکفنالا  ناـک  ول  ثیحب  تادوجولل  همزـاللا  تایـصوصخلا  دـح  اـب  ضرغ  قلعت  نود  نم  دوصقملا  ضرغلل و  هقفاوم 
الصا دوصقملاب  رضی  امم  کلذ  ناک  امل  انکمم 

******

: حرش * 

.خلا ارما  هنوک  عنم  :و  هلوق

تسا درومب  هچرگا  لاکشا  نیا  تسین  حیحص  وا  ریغ  رد  دشاب و  يدعب  ثعب  یعاد  هب  دیاب  امتح  بلط  ءاشنا  دنک  لاکشا  یـسک  رگا 
ام تانایب  زا  ازاجم و  اعـسوت و  درادـن  یعناـم  دـشاب  يا  هنیرق  رگا  دـشاب  یم  يدـج  ثعب  زا  ریغ  هک  رگید  دراوم  رد  رما  قـالطا  یلو 

هداد نیبناج  نیب  حـلاصت  تسا  نکمم  رگیدـکی  رب  در  ماربا و  ضقن و  زا  ماقم  نیا  رد  مالعا  دـنا  هدرک  رکذ  هک  هچنآ  هک  دـش  رهاظ 
ار دراوم  نآ  یئاشنا  رما  دنکب  ادیپ  تیلعف  هک  يدراوم  نآ  تسین  حیحص  دنیوگ  یم  هک  یئاهنآ  دوش و  هدرب  نیب  زا  عازن  عفر  دوش و 

امک دـنکب  ادـیپ  تیلعف  هکنآ  نودـب  تسا  رمآ  رما  ءاشنا  طقف  دنـشاب  یم  زاوجب  لئاق  هک  يا  هتـسد  نآ  تسین و  حیحـص  دـنیوگ  یم 
ادیج لماتف  میدومن  نایب  ام  تایفرع  تایعرش و  رد  هکنآ 

تایصوصخ نودب  دنشاب  یم  عیابط  سفن  یهاون  رماوا و  قلعتم  هک  تسنآ  قح  خلا  یهاونلا  رماوالا و  قحلا  نا  لصف  : هلوق
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******

: حرش * 

هب رومام  تایصوصخ  اب  تعیبط  نآ  دنـشاب  یهاون  رماوا و  قلعتم  دارفا  هکنآ  رب  انب  دنـشاب و  یمن  یهاون  رماوا و  قلعتم  اهنآ  هک  هیدرف 
هالـص و ریظن  دـشاب  يرابتعا  ای  دـشاب  لصف  سنج و  زا  یقیقح  هکنآ  ءاوس  تسا  یلک  نآ  تعیبط  زا  دارم  دـشاب و  یم  هنع  یهنم  اـی 

هکنآ تسا و  هالـص  تعیبط  هب  قلعتم  رما  هالـصلا  مقا  تسا  هدومرف  هک  الوم  الثم.دشاب  یم  هفلتخم  ءایـشا  زا  بکرم  هک  هریغ  موص و 
مینک داجیا  تسا  بجاو  ار  نآ  لاثما  رصع و  ای  رهظ  هالص  تعیبط 

هالص لثم  تسا  بحتسم  تاقوا  ضعب  نآ  تایصوصخ  نیا  هریغ  سابل و  هچب  ای  نامز  ای  ناکم  هچ  رد  هک  هالص  تایـصوصخ  اما  و 
یهن قلعتم  یهاون  رد  نینچمه  هریغ و  مامح و  رد  هالـص  لثم  تسا  هورکم  تایـصوصخ  نآ  ای  نآ و  لاثما  دجـسم و  رد  ای  تعامج 

تـسا هدـش  نآ  زا  یهن  هک  یتعیبط  نیا  هکنآ  فورظ  ای  ناکم و  ای  ناـمز  هکنآ  تایـصوصخ  نودـب  تسا  رمخ  برـش  تعیبط  ـالثم 
نآ كرت  یهاون  رد  تسا و  تعیبط  نآ  داجیا  رماوا  رد  هک  دش  تعیبط  فرـص  یهاون  رماوا و  قلعتم  سپ.دنکن  ادـیپ  یجراخ  دوجو 

قفاوم زامن  تعکر  راهچ  درجم  رهظ  زامن  ـالثم  هک  يدویق  هب  تسا  دـیقم  يدودـح و  هب  تسا  دودـحم  هک  یتعیبط  نآ  تسا  تعیبط 
.تسین رصع  ای  تسین  رهظ  ناونع  هکلب  تسین  الوم  ضرغ 

یلو دـشاب  یم  ـالوم  دوصقم  ضرغ و  قفاوم  دویق  نیا  اـب  دنتـسه و  تعیبط  دویق  زا  اـه  نیا  هکنآ  لاـثما  ندوب و  تقو  رد  نینچمه  و 
نآ دوـب  نکمم  رگا  هک  یمـسق  هب  تسین  یلوـم  ضرغ  رد  لـیخد  اـهنآ  تسا  هدـشن  عـقاو  یلوـم  رما  تحت  هـک  رگید  تایـصوصخ 

دوصقمب ررض  هنیآره  مینک  داجیا  جراخ  رد  تایصوصخ  نآ  نودب  ار  هالص  تعیبط  نآ  مینک و  ادج  تعیبط  نآ  زا  ار  تایـصوصخ 
.یفخی امک ال  جراخ  رد  تعیبط  دوجو  فرصب  دش  یم  لصاح  یلوم  ضرغ  دیناسر و  یمن  یلوم 
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ناسنالل نادـجولا  هعجارم  یف  ماقملا و  ریغ  یف  ققح  ام  یلع  هروصحملا  یف  لب  ماکحالا  ریغ  یف  هیعیبطلا  هیـضقلا  یف  لاحلا  وه  امک 
اهیلا الا  هل  رظن  عئابطلا و ال  سفن  الا  هتابولطم  یف  هل  ضرغ  هنا ال  هعجار  اذا  يری  ثیح  کـلذ  یلع  ناـهربلا  هماـقا  نع  هیاـفک  ینغ و 

ناک نا  بولطملا و  مامت  اهدوجو  وه  امب  یعـسلا  اهدوجو  سفن  نا  هینیعلا و  اهـضراوع  هیجراـخلا و  اهتایـصوصخ  یلا  رظن  نود  نم 
.هیصوصخلا نع  جراخلا  یف  کفنی  داکی  دوجولا ال  كاذ 

******
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چیه قطان و  ناویح  ناسنالا  لـثم  تسا  تعیبط  سفن  رب  هیعیبط  هیـضق  مکح  رد  ینعی  خـلا  هیعیبطلا  هیـضقلا  یف  لاـحلا  وه  اـمک  : هلوق
.هیعیبط ۀیضق  رد  تسین  لیخد  هیدرف  تیصوصخ 

تامیـسقت زا  رگید  مـسق  کـی  میدوـمن  ناـیب  هـک  هیعیبـط  ۀیـضق  هـلمج  نـم  دـنراد  یتامیـسقت  اـیاضق  قـطنم  مـلع  رد  دـنامن  یفخم 
هعبرا تاروصحم  رد  تسا  یئزج  هبلاس  ای  یلک و  هبلاس  ای  یئزج  ۀبجوم  ای  یلک  ۀبجوم  رب  اهنآ  رد  مکح  هک  تسا  هعبرا  تاروصحم 

.دنک یم  ادیپ  جراخ  رد  يا  هفلتخم  صصح  هک  تسا  یتعیبط  نآرب  مکح  عقاو  رد  یلو  تسا  یجراخ  تادوجو  رب  مکح  هچرگا 

نادـجوب دـنک  عوجر  رگا  ناـسنا  هک  یئاـج  رد  میدومن  ناـیب  هک  یبلاـطم  نیا  رب  دوـش  یم  صـصح  نآـب  مضنم  هک  یتایـصوصخ  و 
تعیبـط و رگم  تـسین  نآ  ضرغ  يارب  يرظن  چــیه  تعیبـط و  سفن  رگم  تـسین  شتاـبولطم  رد  وا  يارب  ضرغ  دــنیب  یم  شدوـخ 

.دنتسین ضرغ  رد  لیخد  چیه  اهنآ  جراخ  رد  تعیبط  اب  دندحتم  هک  هینیع  تاضراوع  هیجراخ و  تایصوصخ 

لثم دـنک  یم  ادـیپ  جراخ  رد  بآ  هک  یتایـصوصخ  تسا و  ءام  تعیبط  يور  رما  دروم  نیا  رد  ءاـمب  ینئج  درک  رما  یلوم  رگا  ـالثم 
دشاب نیریش  مرگ  ای  دشاب  درس  هکنآ 
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هقلعتم دوجولا  صوصخل  الابق  اهدوجو  وه  امب  یعـسلا  اهدوجوب  اهنا  دارفـالا  نود  عئاـبطلاب  رماوـالا  قلعتب  دارملا  نا  کلذـب  حدـقناف 
هناف رمالل  هقلعتم  نوکت  کلذـک  یه  معن  یه  الا  تسیل  کلذـک  اهناف  مهوتی  امبر  امک  هل  هقلعتم  تناک  یه  یه  امب  اـهنا  ـال  بلطلل 

.مهفاف دوجولا  بلط 

بلطلل اقلعتم  درفلا  وا  هعیبطلا  دوجو  نوک  نا  یفخی  مه ال  عفد و 

******
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یلوم ضرغ  دروم  هک  هچنآ  تسا و  جراخ  یلوم  ضرغ  دروم  زا  تایـصوصخ  نیا  یماـمت  اـهنآ  ریغ  اـی  دـشاب  یفرظ  هچ  رد  ریغ  اـی 
ماـمت تعیبط  نآ  دراد  یعیـسو  دوجو  هک  تعیبط  سفن  نآ  تسین و  ضرغ  رد  لـیخد  چـیه  تایـصوصخ  تسا و  ءاـم  تعیبط  تسا 

.میدرک نایب  هک  یتایصوصخ  نیا  زا  دوش  یمن  کفنم  جراخ  رد  تعیبط  نیا  دوجو  نیا  هچرگا  تسا  یلوم  بولطم 

عیـسو دوجوب  تعیبط  نآ  هکنیا  دارفا و  نودب  دنـشاب  یم  عیابط  رماوا  تاقلعتم  هک  ام  تانایبب  دش  رهاظ  سپ  خلا  کلذب  حدقناف  : هلوق
رما هک  دوش  یم  مولعم  ام  ۀتـشذگ  بلاطم  زا  دنـشاب و  یم  دارفا  رماوا  قلعتم  دـنیوگ  یم  هک  یئاـهنآ  لـباقم  تسا  یلوم  بولطم  نآ 
امک دوش  یمن  عقاو  یـضرغ  قلعتم  ادـبا  تعیبط  یه  اـمب  تعیبط  نوچ  تسا  رما  قلعتم  تعیبط  داـجیا  هکلب  هتفرن  تعیبط  سفن  يور 

میرادرب نآ  زا  ار  مدع  دوجو و  رگا  نآ و  مدع  ای  تسا  بولطم  نآ  دوجو  ای  ملاع  رد  ءیـش  ره  ینعی  دنا  هدرک  مهوت  یـضعب  هکنیا 
نیاب تسا  بلط  قلعتم  تعیبط  سفن  هلب  تسا  بترتم  ءیـش  دوجو  رب  امامت  دـسافم  حـلاصم و  نوچ  درادـن  تیبولطم  چـیه  نآ  تاذ 

یفخی امک ال  دینک  یم  بلط  ار  تعیبط  دوجو  هک  انعم 

هدوجوم تعیبط  رب  دوش  یم  ضراع  ایآ  بلط  نیا  هک  تسا  هدش  یمهوت  خلا  مهو  عفد  هلوق 
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وه ام  دـیری  هنا  هتـضافا ال  هماتلا و  ناک  دافم  وه  يذـلا  اطیـسب  هلعج  دـبعلا و  نم  دوجولا  رودـص  دـیری  بلاطلا  نا  ینعمب  نوکی  امنا 
.مهوت امک  لصاحلا  بلط  مزلی  یک  جراخلا  یف  تباث  رداص و 

نا لقعی  یه ال  الإ  تسیل  یه  یه  امب  هعیبطلا  نا  تفرع  دق  اهبلطل و  هیاغ  اهدوجو  لعج  دق  هعیبطلا و  سفنب  اقلعتم  بلطلا  لعج  و ال 
هیلا ثعبی  هبلطیف و  اهدوجو  ظحالیف  اهعم  مدعلا  وا  دوجولا  ظاحل  نم  بلطلا  قلعت  یف  دـب  هنا ال  كرتت و  وا  دـجوتل  بلطلا  اهب  قلعتی 

.دوجولا هلاصا  یلع  ءانب  اذه  هنم  ردصی  نوکی و  یک 

******
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تعیبط رب  ضراع  رگا  ضورعم و  نودـب  ضراع  دوجو  دـیآ  یم  مزال  همودـعم  تعیبط  رب  دوشب  ضراـع  رگا  همودـعم  تعیبط  رب  اـی 
تسا لصاح  لیصحت  دوشب  هدوجوم 

یلوم بلاـط و  هک  تسا  اـنعم  نیاـب  تسا  بلط  قلعتم  هک  درف  دوجو  اـی  تعیبط  دوجو  هک  دـیامرف  یم  مهوت  نیا  زا  باوج  فنـصم 
دهدب و شدوجو  ار  درف  ای  تعیبط و  نآ  دبع  هک  دنک  یم  هدارا  دبع و  زا  ار  درف  نیا  ای  ار  تعیبط  نیا  دوجو  رودـص  دـنک  یم  هدارا 
ود هک  امئاق  دـیز  ناک  لثم  تسا  هصقان  ناک  دافم  هک  بکرم  لعج  لباقم  تسا  همات  ناک  ياـنعم  هک  طیـسب  لـعج  ار  وا  دـهدب  رارق 

ار نآ  تسا  تباث  دراد و  دوجو  جراخ  رد  هک  يدرف  ای  تعیبط  نآ  دشاب  هدرک  هدارا  یلوم  هکنیا  هن  دنراد  رگیدکی  هب  هطبار  دوجوم 
.خلا بلطلا  لعج  :و ال  هلوق یفخی  امک ال  تسا  هدش  مهوت  هکنیا  امک  لصاح  لیصحت  بلط  دیایب  مزال  هکنیا  ات  منک  یم  بلط  نم 

داجیا تعیبط  نآ  هکنآ  ات  دنک  یم  تعیبط  سفن  بلط  یلوم  تسا و  بلط  قلعتم  تعیبط  سفن  هک  دـنا  هدرک  نامگ  يرگید  یـضعب 
دوشب تسین  نکمم  بولطم  نآ  مدع  ای  نآ  دوجو  نودب  تعیبط  سفن  هکنآ  باوج  یهاون  رد  دوشن  داجیا  ای  همادا  رد  دوشب 
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یکل کلذـک  اهبلطیف  جراخلا  یف  اهـسفنب  یه  امب  لب  اـضیا  یه  اـمب  هعیبطلا  وه  سیل  بلطلا  قلعتمف  هیهاـملا  هلاـصا  یلع  ءاـنب  اـما  و 
ظحلیف ناک  فیک  دوجولا و  هلاصا  یلع  سکعلاب  رمالا  ناک  امک  اهدوجوب  ـال  تاـتباثلا  ناـیعالا  تاـیجراخلا و  نم  اهـسفنب  اـهلعجی 

.ادیج لمات  مهفاف و  نکی  مل  ام  نوکی  هنم و  ردصیل  هوحن  ثعبی  هبلطیف و  دوجولا  وا  هیجراخلا  هیهاملا  نم  دوصقملا  وه  ام  رمالا 

******

: حرش * 

ره بلط  رد  مدـع  ای  دوجو  هظحالم  سپ  نآ  مدـع  ای  تسا و  بولطم  دوجو  ای  ءیـش  ره  بلط  قلعت  رد  دـبال  تشذـگ و  هکنآ  امک 
.تسا حضاو  دوجولا  هلاصا  رب  بلطم  نیا  تسا  مزال  ءیش 

رما تیهام  تساهنآ و  دوجو  لصا  ایآ  هک  تمکح  ملع  رد  تسا  فالتخا  دنـشاب  یم  ملاع  رد  هک  یتادوجوم  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
دوجوم لصا و  ود  ره  هک  تسا  هتفگن  یـسک  سکعلاب و  ای  تسا  اهنآ  نیب  زیمم  دنک و  یم  نیعم  ار  دوجو  دودح  هک  تسا  يرابتعا 

ققح امک  دـشاب  یم  يرابتعا  رما  تیهام  تسا و  لصا  دوجو  هک  تسنآ  قح  دـشاب و  یم  يرابتعا  رما  اـهنآ  زا  یکی  هکلب  دـشاب  یم 
.البق تشذگ  هکنآ  امک  هلحم  یف 

.هیهاملا هلاصا  یلع  ءانب  اما  هلوق و 

زا یکی  ار  تیهاـم  نآ.تسا  فـلکم  دـبع  هکلب  تشذـگ  هکنآ  اـمک  دوـجو  هـن  تـسا  تیهاـم  جراـخ  رد  لـصا  هـکنیا  رب  اـنب  ینعی 
.دهد رارق  هتباث  نایعا  زا  تایجراخ و 

تعیبط نآ  ندروآ  دوجولا و  هلاصا  رب  انب  تسا  بولطم  نآ  دوجو  هکلب  تسین  تعیبط  وه  امب  تعیبط  بلط  قلعتم  لاـح  لـک  یلع  و 
.یفخی امک ال  هیهاملا  تلاصا  رب  انب  تسا  نداد  رارق  تایجراخ  زا  یکی  جراخ و  رد  ار 

باب رد  یهن  رما و  قلعتم  تسا  تعیبط  رما  قلعتم  هکنآ  رب  اـنب  هکنوچ  دوش  یم  رهاـظ  یهن  رما و  عاـمتجا  باـب  رد  ثحب  هرمث  اـما  و 
يرگید صخشم  مادکره  عامتجا 
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هلالد امک ال  صخالا  ینعملاب  معالا و ال  ینعملاب  زاوجلا  ءاقب  یلع  خوسنملا  خـسانلا و ال  لیلدـل  هلالد  الف  بوجولا  خـسن  اذا  لـصف 
نکمم و ال اعقاو  بوجولا  عافترا  دـعب  هیقابلا  هعبرالا  ماکحالا  نم  دـحاو  لک  توبث  نا  هرورـض  ماکحالا  نم  هریغ  توبث  یلع  اـمهل 

نم نییعتلل  دب  الف  یفخی  نا  نم  حضوا  وه  امک  اهنم  دحاو  نییعت  یلع  تالالدلا  يدحاب  خوسنملا  خـسانلا و  یلیلد  نم  دـحاول  هلالد 
یف کش  اذا  ام  وه  یلکلا و  باحـصتسا  ماسقا  نم  ثلاثلا  مسقلا  یف  هنایرج  یلع  ءانب  الا  زاوجلا  باحـصتسال  لاجم  رخآ و ال  لـیلد 

هیف باحصتسالا  يرجی  هنا ال  هلحم  یف  انققح  دق  رخآلا و  هدرف  عافترال  انراقم  یلک  درف  ثودح 

******

: حرش * 

تسا نکمم  تهج  نیا  زا  تسین  هب  رومأم  تعیبط  هیجراخ  تایصوصخ  نوچ  دننک  یمن  يرگید  هب  تیارـس  مادک  چیه  دنوش و  یم 
.یفخی امک ال  دروم  کی  رد  یهن  رما و  قلعتم  عامتجا 

هن ای  دوش  یم  ماکحا  زا  یمکح  بجوم  بوجو  خسن 

خسان لیلد  مادک  چیه  سدقم  عراش  فرط  زا  دش  هتـشادرب  دش و  خسن  یبجاو  رگا  هکنآ  رب  دنامن  یفخم  خلا  بوجولا  خسن  اذا  هلوق 
هک زاوج  نوچ  دشاب  یم  بجاو  حابم و  هورکم و  بحتسم و  معا  زاوج  زا  دارم  دنرادن و  معا  ینعمب  زاوج  رب  تلالد  خوسنم  لیلد  ای 
زا مادک  چیه  رب  تلالد  هکنآ  امک  درادـن  تلالد.دـشاب  هیعرـش  هحابا  هک  صخا  زاوج  رب  نینچمه  تسا و  اهنآ  مامت  رد  تسا  سنج 

ماقم رد  دشاب  تسا  نکمم  بوجو  عفر  زا  دعب  هدنام  هعبرا  ماکحا  زا  کیره  هک  تسا  يرورـض  نوچ  دـنرادن  رگید  هیعرـش  ماکحا 
یلیلد تابثا  ماقم  رد  یلو  دـشاب  یم  هسمخ  ماکحا  زا  یکی  ياراد  عقاو  رد  ءیـش  ره  نوچ  دـشاب  یم  اهنآ  زا  یکی  امتح  هکلب  توبث 

ای خسان  لیلد  مادک  چیه  میرادن و  نآرب 
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******

: حرش * 

ماقم رد  دنرادن و  تلالد  اه  نیا  زا  مادک  چیه  نمضت  هن  مازتلا و  هن  تقباطم و  لیلد  هن  دنتسین  هیعرش  ماکحا  زا  یکی  رب  لاد  خوسنم 
.میروایب رگید  یلیلد  دیاب  مینک  تابثا  ار  یمکح  میشاب  هتساوخ  رگا  تابثا 

كرت و زا  عنم  اب  دوب  لعف  ناحجر  بجاو  هک  ینعم  نیاب  باحـصتساب  ار  زاوج  دننک  تابثا  اهیـضعب  تسا  نکمم  هیلمع  لوصا  اما  و 
ایآ هک  دنک  کش  رگا  دوش و  یم  هتشادرب  مه  بوجو  دش  هتشادرب  هک  كرت  زا  عنم  هک  تسا  یفاک  اه  نیا  زا  یکی  هب  بوجو  نتفر 
نآ رگم  تسین  تسرد  مه  باحـصتسا  نیا  مییاـمن  یم  ار  زاوـج  نآ  باحـصتسا  هن  اـی  تسا  هتفر  تسا  هدوـب  لـعف  نیا  رد  يزاوـج 
هک ام  میراد  نیقی  دوب و  هناخ  رد  يدیز  رگا  هک  تسنآ  موس  مسق  یلک و  زا  موس  مسق  رد  ار  باحصتسا  دنناد  یم  زیاج  هک  یناسک 

باحـصتسا هک  دنا  هتفگ  اجنیا  رد  دشاب  هدـش  هناخ  لخاد  يورمع  نآ  نتفر  نیح  رد  میهدـب  لامتحا  هناخ و  زا  تسا  هتفر  دـیز  نیا 
ندمآ نمـض  رد  یلک  نآ  هکنآ  لامتحاب  مینک  باحـصتسا  ار  یلک  تعیبط  نآ  دیز  دوجو  رد  تشاد  دوجو  هک  ناسنا  تعیبط  لصا 

رد باحـصتسا  هک  میا  هدرک  تباث  ار  بلطم  نیا  شدوخ  لحم  رد  دـیامرف  یم  فنـصم  انیقی  تسا  هتفر  دـیز  ول  دـشاب و  یقاب  ورمع 
.تسین حیحص  دوش  یمن  يراج  موس  مسق 

ایآ هک  مینک  یم  کش  یلو  تسا  هدوب  هناخ  رد  دیز  میراد  نیقی  هک  تسا  یئاج  رد  اهنآ  زا  یکی  یلک  باحصتسا  زا  رگید  مسق  ود 
باحـصتسا مه  هناخ و  رد  تسا  یقاب  هک  مینکب  میناوت  یم  ار  دیز  باحـصتسا  مه  مسق  نیا  رد  هن  ای  تسا  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  دیز 

.تسا حیحص  باحصتسا  هک  تسین  وا  رد  یکش  مسق  نیا  دوب و  دوجوم  دیز  نمض  رد  هک  ناویح  یلک 

دش یم  ادیپ  لیف  نمض  رد  ای  ناویح  دوجو  نیا  یلو  ملسم  دوب  یناویح  هناخ  رد  الثم  هک  تسا  یئاجنآ  یلک  باحصتسا  زا  مود  مسق 
تسرد و یلک  باحـصتسا  رد  مود  مسق  نیا  رد  درادـن  ماود  اقب و  هک  دـش  یم  ادـیپ  يا  هشپ  نمـض  رد  ای  دراد و  یئاـقب  ماود و  هک 

تسا حیحص 
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ثداح رما  هنا  قاب ال  ناک  ول  هنا  افرع  دع  ثیحب  عفترملاب  هلـصتملا  هفیعـضلا  وا  هیوقلا  بتارملا  نم  كوکـشملا  ثداحلا  نکی  مل  ام 
هناف و بابحتـسالا  بوجولا و  ریغ  تاداضتملا  تانیابملا و  نم  افرع  القع و  رخآلا  عم  ماکحالا  نم  دحاو  لک  نا  مولعملا  نم  هریغ و 

امهدحا لدبت  یف  کش  اذا  باحصتسالل  لاجم  الف  افرع  نانیابتم  امهنا  الا  القع  فعـضلا  هدشلا و  هبترملاب و  توافتلا  امهنیب  ناک  نا 
.بابلا اذه  یف  اعبتم  نوکی  هرظن  فرعلا و  مکح  ناف  رخآلاب 

******

: حرش * 

فنـصم هک  تسا  یمـسق  نامه  یلک  زا  موس  مسق  دمآ و  دهاوخ  باحـصتسا  باب  رد  هللاءاش  نا  هکنآ  تالاکـشا  زا  باوج  زا  دـعب 
.یفخی امک ال  دومن  نایب 

رد ار  یهایـس  سابل  هکنآ  ریظن  میدومن  نآ  ندوب  يوق  رد  کش  رگا  كوکـشم  ثداح  ءیـشلا  ینعی  خـلا  ثداحلا  نکی  مل  اـم  : هلوق
باحصتسا هن  ای  هتفر  نآ  یهایس  الصا  ای  سابل  نآ  یهایس  هدش  دیدش  رت و  يوق  ایآ  هک  مینک  یم  کش  میتشاذگ  هایـس  يردق  بآ 

ایآ هک  مینک  کش  دـنیوشب و  بآ  رد  ار  يوق  هایـس  سابل  رگا  هک  ینعم  نیاب  سکعلاب  ای  مییامن  یم  ار  لوا  فیعـض  یهایـس  ناـمه 
.تسا یقاب  یهایس  نآ  زا  يردق  ای  هتفر  الصا  نآ  یهایس 

باحصتسا سپ  هیف  نحن  ام  رد  اما  دوش و  یم  یهایس  لصا  باحـصتسا  تسا  یکی  عوضوم  افرع  نوچ  نآ  لاثما  دروم و  ود  نیا  رد 
ره باحصتسا  رد  كوکـشم  نقیتم و  عوضوم  افرع و  القع و  دنـشاب  یم  رگیدکی  نیابم  داضت و  هیعرـش  ماکحا  نوچ  تسین  نکمم 

نایب ار  باحصتسا  بوجو و  طقف  فنصم  هچرگا  تهارک  تمرح و  ای  باحصتسا  بوجو و  اما  دنشاب و  یکی  دحتم و  افرع  دیاب  ود 
یکی اهنآ  عوضوم  القع  تسا و  تمرح  بوجو و  زا  رت  فیعض  تهارک  بابحتسا و  هک  دشاب  یم  اهنآ  رد  فعض  هدش و  ول  دومن و 

يرگید هب  اهنآ  زا  یکی  لدبت  کش  رد  دوش  یمن  يراج  اهنآ  رد  باحـصتسا  سپ  تسا  اهنآ  رد  داضت  نیابت و  افرع  یلو  دـشاب  یم 
افرع تسا و  نیابت  اهنآ  لاثما  رد  فرع  رظن  نوچ 
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بوجو وا  لدـب  یلا  الا  هکرت  زاوج  مدـع  ینعمب  رییختلا  یلع  دـحاو  لک  بوجو  یفف  ءایـشالا  وا  نیئیـشلا  دـحاب  رمالا  قلعت  اذا  لصف 
لاوقا هّللا  دنع  نیعملا  بوجو  وا  امهدحا  لعفب  طوقسلا  عم  امهنم  لک  بوجو  وا  هنیعب  دحاولا ال 

******

: حرش * 

.تشذگ هکنآ  امک  تسا  اهنآ  نیب  داضت 

مسق راهچ  هب  نآ  توبث  ماقم  يرییخت و  بوجو  رد 

ول نآ و  كرت  تسا  زیاج  هک  یبجاو  هک  هدـش  لاکـشا  تسا  يرییخت  بجاو  رد  مالک  دـنامن  یفخم  خـلا  دـحاب  رمـالا  قلعت  اذا  : هلوق
هب توبث  ماقم  رد  نآ  روصت  هلب  لیلد  نایب  زا  تسا  یفاک  ءالقع  تایفرع و  رد  نآ  عوقو  هکنآ  باوج.تسا  بجاو  هنوگچ  نآ  لدـبب 

: تسا مسق  دنچ 

ای تسا و  نتفرگ  هزور  هام  ود  ای  تسا و  هبقر  قتع  ای  بجاو  دـهدب  دـیاب  هزور  هرافک  هک  یـسک  تاراـفک  لاـصخ  لـثم  بجاو  لوا 
مینک كرت  ار  هبقر  قتع  الثم  تسین  زیاج  هک  ینعم  نیاب  رییختلا  یلع  تسا  بجاو  اه  نیا  زا  یکی  تسا  نداد  ماعطا  نیکـسم  تصش 

نینچمه تسا و  نداد  ماـعطا  رفن  تصـش  اـی  تسا و  نتفرگ  هزور  زور  تصـش  اـی  نآ  لدـب  هک  مینک  شلدـب  هب  عوـجر  هـکنآ  رگم 
.میروایب ار  شلدب  رگم  ار  نآ  كرت  تسین  زیاج  ار  يرگید  کیره 

تـسین مولعم  هک  هصوصخب  اهنآ  زا  یکی  قادـصم  اـی  دـشاب  امهدـحا  موهفم  هک  تسا  لاـصخ  زا  یکی  بجاو  توبث  ماـقم  رد  مود 
.تسا اه  نیا  زا  کی  مادک 

زا دـنوش  یم  طـقاس  رگید  یقاـب  فلکم  درک  لاـثتما  ار  اـه  نیا  زا  یکی  رگا  یلو  دنتـسه  اـه  نیا  ۀـمه  بجاو  توبث  ماـقم  رد  موـس 
.بوجو

.تسا هلئسم  نیا  رد  یلاوقا  تسین  نیعم  فلکم  دزن  یلو  تسا  نیعم  ادخ  شیپ  هک  اه  نیا  زا  یکی  بجاو  مراهچ 
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امهدحأب یتا  اذا  ثیحب  امهنم  دحاو  لک  هب  موقی  دحاو  ضرغ  كانه  هنا  كالمب  نیئیشلا  دحأب  رمالا  ناک  نا  هنا  لاقی  نا  قیقحتلا  و 
ایلقع ال عقاولا  بسحب  امهنیب  رییختلا  ناک  امهنیب و  عماجلا  وه  هقیقحلا  یف  بجاولا  ناک  رمالا  هب  طقـسی  اذل  ضرغلا و  مامت  هب  لصح 

هیخنـسلا نم  وحن  رابتعال  نیبلا  یف  عماج  امهنیب  نکی  مل  ام  نانثا  امه  امب  نینثا  نم  ردصی  داکی  دحاولا ال  نا  حوضول  کلذ  ایعرش و 
.نینثالا نیذه  نیب  عماجلا  وه  بجاولا  نا  نایبل  یعرشلا  باطخلل  نیقلعتم  امهلعجف  هیلع  لولعملا و  هلعلا و  نیب 

******

: حرش * 

هک تسنآ  باـب  نم  رگا  میدومن  رکذ  هک  یئایـشا  نیا  زا  یکی  هب  رما  هک  تسنآ  هلئـسم  نیا  رد  قیقحت  خـلا  لاـقی  نا  قیقحتلا  :و  هلوق
زا تسا  هدـش  طقاس  ضرغ  مامت  درک  لاثتما  ار  اه  نیا  یکی  رگا  هک  یمـسق  هب  دوش  یم  طقاس  اه  نیا  زا  یکی  رهب  ضرغ  كـالم و 

دارفا نیا  نیب  رییخت  نیا  تسه و  بجاو  درف  دـنچ  نیا  نیب  هک  تسا  یعماـج  نآ  هقیقحلا  یف - بجاو  هک  دوش  یم  مولعم  تهج  نیا 
نیب تسا  ریخم  دـنک  ادا  ار  رهظ  زاـمن  تسا  بجاو  فلکم  هک  رهظ  لوا  هکنآ  ریظن  یعرـش  رییخت  هن  تسا  یلقع  رییخت  عقاو  بسحب 
دارفا نیب  تسا  ریخم  نینچمه  تسا و  یفاک  دروایب  ار  دارفا  نیا  زا  مادکره  برغم  زا  لبق  ات  رهظ  لوا  زا  هکنآ  ۀیلوط  دارفا  زامن  دارفا 

.یعرش هن  تسا  یلقع  رییخت  رییخت  نیا  زامن و  نآ  ۀیضرع 

دارفا دراد  زامن  اب  هیف  نحن  ام  رد  هک  یقرف  تسا  دارفا  عماجب  رما  تسا  هدـش  هک  يدارفا  هب  رما  تسا  تهج  نیا  زا  مه  هیف  نحن  اـم  و 
میدرک نایب  هکنیا  تسا و  هدومن  ناـیب  سدـقم  عراـش  ار  نآ  دارفا  هیف  نحن  اـم  رد  یلو  میدرک  یم  كرد  اـم  دوخ  ار  زاـمن  هب  رییخت 

نیب یعماج  هک  یمادام  نانثا  امه  اـمب  ءیـش  ود  زا  دوش  یمن  رداـص  دـحاو  ضرع  ینعی  دـحاو  هک  تسنآ  تهجب  تسا  یلقع  رییخت 
تلع نیب  یتیصوصخ  کی  تیخنس و  هکنآ  تهجب  دشابن  اهنآ 
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دحاو لک  ناک  هنایتا  عم  رخآلا  یف  ضرغلا  لوصح  عم  لصحی  داکی  ـال  ضرغ  اـمهنم  دـحاو  لـک  یف  نوکی  هنا  كـالمب  ناـک  نا  و 
باقعلا امهنم و  دحاولا  لعف  یلع  باوثلا  بترت  رخآلا و  یلا  الا  هکرت  زاوج  مدع  نم  هتاعبت  هنع  فشکتـسی  بوجولا  نم  وحنب  ابجاو 

ام یلا  عجری  نا  الا  حـضاو  وه  امک  اموهفم  اقادـصم و ال  هنیعب  امهدـحا ال  وه  بجاولا  نوکب  لوقلل  هلثم  یف  هجو  ـالف  اـمهکرت  یلع 
امهنم لک  نوک  عم  انیعم  امهدـحا  امهنیب ال  عماجلا  دـحاولا  وه  بجاولا  نا  نم  لوالا  كالملاب  امهدـحاب  رمالا  ناک  اذا  امیف  هانرکذ 

.ربدتف ضرغلاب  فاو  هنا  یف  رخآلا  لثم 

******

: حرش * 

الثم ءیـش  ره  زا  ءیـش  ره  ندش  ادیپ  دیآ  یم  مزال  دشابن  مولعم  تلع و  نیب  تیـصوصخ  تیخنـس و  نیا  رگا  دشاب و  دیاب  لولعم  و 
دنراد يا  هصاخ  تلع  اهنآ  زا  مادکره  هکلب  دوش  یمن  ادیپ  زیچ  همه  زا  يرت  تبوطر و  نینچمه  دوش و  یمن  ادیپ  زیچ  همه  زا  شتآ 
یعرـش باطخ  قلعتم  ار  دارفا  نیا  سدقم  عراش  هک  هیف  نحن  ام  سپ  تسا  اهنآ  لولعم  تلع و  نیب  یتیـصوصخ  تیخنـس و  کی  هک 

یفخی امک ال  تسا  دارفا  نیا  نیب  عماج  نآ  بجاو  نآ  هک  دنامهفب  امب  دهاوخ  یم  هک  تسنآ  يارب  تسا  هداد  رارق 

نآ يرگید  زا  هک  دوش  یم  ادـیپ  یـضرغ  اه  نیا  زا  کیره  زا  هک  دـشاب  یمـسق  هب  بجاو  نیا  رگا  خـلا  هنا  كالمب  ناـک  نا  هلوق و 
اه نیا  زا  یکی  كرت  تسین  زیاج  دوش  یم  فشک  هک  یمـسق  هب  دنراد  یفلتخم  هدیاف  ضرغ و  مادکره  ینعی  دوش  یمن  ادیپ  ضرغ 

ینک كرت  ار  همه  هک  دارفا  ماـمت  كرت  دوـش و  یم  وا  رب  بترتـم  باوـث  يدروآ  هک  ار  يدرف  ره  میرواـیب و  ار  يرگید  هـکنآ  رگم 
دـشابن مولعم  هصوصخب  هک  تسا  اه  نیا  زا  یکی  بجاو  میئوگب  هک  درادـن  ینعم  دروم  نیا  رد  دوش و  یم  هداد  اهنآ  همه  رب  باـقع 

عماج هک  تسا  اه  نیا  زا  یکی  بجاو  هک  ینعم  نیاب  میدومن  رکذ  البق  ام  هک  هچنآ  هب  ددرگ  رب  نیا  هکنآ  الا  اقادصم  هن  اموهفم و  هن 
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لـصاح تسا و  ضرغب  یفاو  هک  تسا  يرگید  لثم  اه  نیا  زا  کیره  هکنیا  هب  انیعم  اـه  نیا  زا  یکی  هن  تسا  بجاو  اـه  نیا  نیب  رد 
ره زا  هکنآ  ای  یعرـش و  هن  تسا  یلقع  رییخت  تسا و  بجاو  اهنآ  نیب  عماج  هک  لوا  مسقب  ددرگ  یمرب  ای  مه  مود  مسق  هک  دـش  نآ 

یفخی امک ال  دوش  یم  موس  مسق  هک  دوش  یمن  لصاح  يرگید  دارفا  زا  ضرغ  نیا  هکنآ  زا  دوش  یم  لصاح  ضرغ  يدرف 

يرییخت بوجو  رد  تسا  هب  رومام  یتاذ  عماج  هک  فنصم  در 

دحاو نیا  هکنآ  رب  هوالع  دـشاب  یم  هب  رومأم  دـحاو  عماج  نآ  دـش و  لئاق  يرییخت  رد  فنـصم  هک  ار  يدـحاو  عماـج  دـنامن  یفخم 
تـسا یتاذ  ای  مه  یلک  تسا  یلک  ای  تسا و  یئزج  یـصخش و  ای  عماج  نآ  یلقع  هن  دشاب  یفرع  دیاب  فیلکت  قلعتم  تسین و  یفرع 

هحفص تشذگ  فنصم  باوج  رد  یملع  ره  زا  يدحاو  ضرغ  رد  لوا  دلج  رد  دحاو  عماج  نیا  باوج  تسا و  یعازتنا  یناونع و  ای 
ریظن اصوصخم  دـشاب  تسین  نکمم  یتاذ  عماج  هک  میدرک  نایب  اجنآ  فنـصم و  رد  دـش  نایب  اضیا  یـصخا  یمعا و  عماج  رد  12 و 

نکمم اهنآ  نیب  رد  یتاذ  عماج  هبقر و  قتع  ای  ریقف  رفن  تصـش  ماعطا  ای  دشاب  هزور  زور  تصـش  هک  هیف  نحن  ام  رد  تارافک  لاصخ 
ثحب نآ  رد  نوناق  نیا  باوج  لصحم  یـصخش و  هن  تسا  یلک  مهنآ  درادـن و  یعناـم  نآ  یعازتنا  یناونع و  عماـج  دـشاب و  تسین 

.عجارف تشذگ 

.دومن نایب  فنصم  هک  تسنامه  قح  دنا و  هداد  روهشمب  تبسن  هک  يرییخت  بجاو  يانعم  رد  لوا  مسق  دنامن  یفخم 

کی يرییخت  بجاو  دارفا  نیا  زا  مادـکره  هک  دـش  نآـب  تشگرب  نآ  ياـنعم  لـصاح  هک  يرییخت  بجاو  زا  موـس  مود و  مسق  اـما  و 
اب اهضرغ  یلو  تارافک  لاصخ  ریظن  دیامنب  ار  اهنآ  لاثتما  دناوتب  فلکم  ول  دوشب و  عمج  تسین  نکمم  رگیدکی  اب  هک  دنراد  ضرغ 

یمحازت باب  فالخب  تسا  ضارغا  نیب  محازت  باب  اجنیا  اذل  تسا و  داضتم  رگیدکی 
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وه ناک  دـجو  اذا  لقالا  ناف  لاحم  هناب  لاـقی  اـمبر  ـالوا  رثکـالا  لـقالا و  نیب  اعرـش  وا  ـالقع  رییختلا  نکمی  لـه  هنا  یف  مـالکلا  یقب 
.بجاولا یلع  ادئاز  رثکالا  ءازجا  نم  هیلع  دئازلا  ناک  هب و  ضرغلا  لوصحل  رثکالا  نمض  یف  ناک  ول  هلاحم و  بجاولا ال 

******
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هیف نحن  اـم  رد  ارهق  دوبن و  یمحازت  مهم  مها و  رما  ضرغ  رد  دوب و  فـلکم  تردـق  مدـع  اـجنآ  رد  هک  میتـشاد  بترت  باـب  رد  هک 
تـسنآ دارفا  همه  كرتب  نآ  يانعم  همزال  نوچ  تسین  تسرد  مه  نیا  دوش و  یم  رگید  نایتا  مدعب  طورـشم  اهبجاو  نیا  زا  مادکره 

رتشیب باقع  کی  درک  كرت  ار  دارفا  همه  رگا  يرییخت  بجاو  رد  هکنآ  لاح  دنـشاب و  هتـشاد  یلقتـسم  باقع  اه  نیا  زا  کـیره  هک 
یفخی امک ال  درادن 

دزن هک  یبجاو  يرییخت  بوجو  رب  تسا  هلدا  رهاظ  فالخ  هکنیا  رب  هوالع  دوش  یم  مراهچ  مسق  هک  هّللا  دـنع  نیعم  بوجو  رد  اما  و 
دشاب یم  دحاو  ءیشب  قلعتم  نایـصع  لاثتما و  نوچ  درادن  مه  ینایـصع  تسین و  نکمم  مهنآ  لاثتما  سپ  دشابن  مولعم  تسا  فلکم 

.یفخی امک ال  میرادن  نآرب  یلیلد 

لثم دنـشاب  نیابتم  دارفا  هکنآ  نیب  تسین  یقرف  دارفا  نیب  رییخت  هکنآ  رب  دنامن  یفخم  خلا  رییختلا  نکمی  له  هنا  یف  مالکلا  یقب  : هلوق
ایآ هک  تسنآ  يرییخت  بجاو  رد  ثحب  همتت  دوش  یم  رکذ  هک  رثکا  لقا و  لـثم  دنـشاب  يواـستم  رییخت  دارفا  اـی  تاراـفک و  لاـصخ 

بجاو دش  ادیپ  هکنآ  زا  دعب  لقا  هکنآ  تهجب  تسا  لاحم  دـنا  هتفگ  یـضعب  هن  ای  تسا  زیاج  اعرـش  ای  القع و  رثکا  لقا و  نیب  رییخت 
ءازجا زا  لقا  رب  دیاز  تسا و  هدش  لصاح  لقا  نآ  نمـض  رد  ضرغ  نوچ  دوشب  ادیپ  رثکا  نمـض  رد  هکنآ  ول  هلاحم و  تسا ال  نامه 

اهنآ يات  هس  ای  عبرا  تاـحیبست  رد  هک  دـمآ  لـیلد  رگا  ـالثم  تسا  لـقا  ناـمه  تسا  بجاو  سپ  تسین  بجاو  تسا  بجاو  رب  رثکا 
لقا نامه  بجاو  دوش  یم  مولعم  دوش  یم  لصاح  وا  هب  ضرغ  هک  تاحیبست  زا  یکی  دراوم  نیا  رد  یکی  ای  تسا  بجاو 
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نوکی نا  ینعمب  هنمـض  یف  يذـلا  لقالا  رثکالا ال  وه  رثکالا  دـجو  اذا  امیف  ضرغلل  لـصحملا  نا  ضرف  اذا  هناـف  کلذـک  سیل  هنکل 
ذا امهنیب  رییختلا  نع  صیحم  الف  اضیا  هب  ایفاو  ناک  هنمـض  یف  نکی  مل  ول  لـقالا  ناـک  نا  هلوصح و  یف  لـخد  ذـئنیح  هئازجا  عیمجل 
نم لصاحلا  ضرغلا  نوکی  نا  لثم  ضرفلا  یلع  هلثم  نوکی  هدـحب  رثکالا  ناف  صـصخم  الب  ناک  ذـئنیح  بوجولاب  لقالا  صیـصخت 
نم همعی و  امب ال  هصیـصخت  زوجی  فیک  هعم  هنمـض و  یف  ریـصقلا  یلع  دـحلا ال  نم  هل  امب  مسر  اذا  لیوطلا  یلع  ابترم  طـخلا  مسر 

.ناکمالا نم  ناکمب  ضرفلا  اذه  نوک  حضاولا 

******
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.یفخی امک ال  دوشب  ادیپ  رثکا  نمض  رد  لقا  بجاو  نآ  ول  هدوبن و  بجاو  یکی  زا  رتدایز  تسا و 

رگا هکنآ  تهجب  اعرش  هچ  القع و  هچ  رثکا  لقا و  نیب  رییخت  تسا  نکمم  هک  دهد  یم  باوج  فنـصم  خلا  کلذک  سیل  هنکل  : هلوق
ینعم نیاب  دوش  یم  ادیپ  رثکا  نمض  رد  هک  تسا  یلقا  نآ  هن  دوشب  ادیپ  رثکا  هک  تسا  یئاجنآ  الوم  ضرغ  لصحم  میدرک  ضرف  ام 

هب لقا  نیا  دوبن و  رثکا  نمـض  رد  لـقا  هچرگا  تسا  ـالوم  ضرغ  لوصح  رد  لـیخد  اـهنآ  ماـمت  تلاـح  نیا  رد  رثکا  ءازجا  ماـمت  هک 
تسا و یلوم  ضرغب  یفاو  رثکا  مامت  ارهق  تسه  رثکا  نمـض  رد  العف  یلو  دوب  یلوم  ضرغب  یفاو  تاحیبست  کـی  لـثم  دوب  یئاـهنت 

یفاو نآ  دودـح  مامتب  رثکا  سپ  تسین  ضرغب  یفاو  تسا و  صـصخم  ـالب  نآ  بوجو  لاـح  نیا  رد  تسا  رثکا  نمـض  رد  هک  یلقا 
دح نآب  دوشب  موسرم  رگا  طخ  ندیشک  رب  دوش  یم  لصاح  هک  ضرغ  الثم  دنک  ادیپ  دوجو  یئاهنت  هب  رگا  هک  لقا  لثم  تسا  ضرغ 

.دوشب ادیپ  لیوط  نمض  رد  ریصق  طخ  ول  دوش و  یم  ادیپ  لیوط  طخ  نآرب  ضرغ  ارهق  لیوط 
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الب هعفد  مسر  يذلا  لیوطلا  طخلاک  هدح  یلع  دوجو  هنمـض  یف  لقالل  نکی  مل  دحاو  دوجو  رثکالل  ناک  اذا  ام  لثم  یف  هبه  تلق  نا 
للخت عم  مسر  لیوط  طخ  وا  ثالث  تاحیبست  نمض  یف  هحیبستک  دوجو  هنمض  یف  هل  ناک  امیف  عونمم  هنکل  نیبلا  یف  نوکـس  للخت 

یف هل  لخد  امم ال  هیلع  دئازلا  نوکی  هلاحم  هعم ال  ضرفلا و  یلع  ضرغلا  لصحی  هب  هدح و  یف  دجو  دق  لقالا  ناف  همـسر  یف  مدعلا 
.هئازجا نم  بجاولا ال  یلع  ادئاز  نوکیف  هلوصح 

******

: حرش * 

لقا رثکا و  هک  یئاـج  رد  میراد  لوبق  ار  نیا  میدومن  ناـیب  هک  يرثـکا  لـقا و  نیب  رییخت  رد  دوشب  لاکـشا  رگا  خـلا  هبه  تلق  نا  هلوق 
للخت و دوش و  هدیشک  اتعفد  هک  یلیوط  طخ  لثم  دشاب  هتشادن  يا  هدح  یلع  دوجو  رثکا  نمـض  رد  لقا  دنـشاب و  هتـشاد  دوجو  کی 

رثکا نمـض  رد  لـقا  هک  یئاـج  رد  نکل  میراد  لوبق  ار  رثکا  لـقا و  نیب  رییخت  دروم  نیا  رد  دوشن  عقاو  نآ  ندیـشک  نیب  رد  ینوکس 
نمـض رد  هک  هدحاو  هحیبست ي  لثم  ار  رییخت  میرادن  لوبق  دروم  نیا  رد  رثکا  دوجو  زا  دشاب  زاحنم  دـشاب و  هتـشاد  یلقتـسم  دوجو 

رد عورـش  زونه  تفگ و  فلکم  ار  یلوا  هحیبست  دروم  نیا  رد  دوش  یم  عقاو  اـهزامن  رد  مراـهچ  موس و  تعکر  رد  ثلث  تاـحیبست 
ای دشاب  تسین  نکمم  بجاو  ءزج  تاحیبست  زا  یکی  رب  دـیاز  دوش و  یم  لصاح  اجنیا  رد  ضرغ  لاکـشا  الب  هدرکن  یقاب  تاحیبست 

يدراوم نیا  رد  سپ  ار  یقاب  دـشکب  هرابود  درادرب و  تسد  لمأت و  يردـق  نآ  طسو  رد  دوش و  هدیـشک  هک  یلیوط  طخ  رگید  لثم 
ضرغ هکنیا  اـب  ضرفلا و  یلع  ضرغ  دوش  یم  لـصاح  لـقا  دوجو  نیاـب  شدوـخ و  دودـحب  تسا  هدـش  ادـیپ  لـقا  میدرک  رکذ  هک 

رب دـئاز  درادـن و  یلوم  ضرغ  لوصح  رد  لخد  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  لقا  رب  دـیاز  هلاحم  میدومن ال  نایب  هک  نانچمه  دـش  لـصاح 
یفخی امک ال  تسین  بجاو  ءازجا  زا  تسا و  بجاو 
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طرـشب هیلع  بترتی  امنا  رثکالا و  نمـض  یف  لقالا  یلع  ضرغلا  بترتی  داکی  ضرفلا ال  عم  هناف  کلذـب  لاحلا  فلتخی  داـکی  ـال  تلق 
.مامتلاب رثکالا  یلع  ابترتم  ناک  هعم  مامضنالا و  مدع 

ناک امهنیب و  عماجلا  وه  بجاولا  نوکی  هلاحم  الف  ضرغلا  هیلع  بترتی  امم  هدـحب  رثکالا  لقالا و  نم  دـحاو  لک  ناک  اذا  هلمجلاـب  و 
.تفرع ام  یلع  ناضرغ  كانه  ناک  امیف  ایعرش  ارییخت  دحاو و  ضرغ  كانه  ناک  نا  ایلقع  امهنیب  رییختلا 

******

: حرش * 

لقا دوجو  هچ  هک  درادـن  یفالتخا  یقرف و  ار  رثکا  لقا و  نیب  رییخت  میدومن  نایب  ام  هک  بلطم  نیا  زا  باوج  خـلا  داکی  ـال  تلق  هلوق 
نمض رد  هک  لقا  هک  ام  میدرک  ضرف  هکنیا  اب  هکنآ  تهجب  دشاب  هتـشادن  ای  دشاب  هتـشاد  يزاحنم  یلقتـسم و  دوجو  رثکا  نمـض  رد 

هک ینآ  زا  دـعب  ار و  یقاب  وا  هب  مینکن  مامـضنا  هک  دوش  یم  لصاح  نآ  زا  ضرغ  یتقو  دوش و  یمن  لـصاح  وا  زا  ضرغ  تسا  رثکا 
رثکا نمـض  رد  هک  یلقا  هب  هن  رثکا  ءازجا  مامتب  رثکا  رب  دوش  یم  لصاح  ضرغ  طخ  تاحیبست و  لثم  لـقا  هب  ار  یقاـب  میدرک  مضنم 

تسا

سپ ضرغ  وا  رب  دوش  یم  بترتم  هک  دشاب  یئاهزیچ  زا  شدوخ  دحب  رثکا  لقا و  زا  یکیره  رگا  هکنآ  لصاح  خلا و  هلمجلاب  هلوق و 
زا هچ  دـش  ادـیپ  دـحاو  ضرغ  کی  رگا  تسا  یلقع  رییخت  رثکا  لقا و  نیا  نیب  رییخت  تسا و  رثکا  لقا و  نیب  عماج  نآ  بجاو  راچان 

میتخانش هک  ار  هچنآ  رب  انب  دوش  ادیپ  داضتم  ضرغ  رثکا و  لقا و  زا  هک  یئاج  رد  تسا  یعرش  رییخت  رثکا  زا  هچ  دوش و  ادیپ  لقا 
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هریغ بجاولا و  عامتجا  هیف  ناک  لب  هل  الدع  لقالا و  لثم  رثکالا  ناک  امل  دئازلل  لخد  نود  نم  لقالا  یلع  ابترتم  ضرغلا  ناک  ول  معن 
ادیج ربدتف  دراوملا  فالتخا  بسح  هریغ  وا  ناک  ابحتسم 

تسین نکمم  یلالقتسا  رثکا  لقا و  نیب  رییخت 

******

: حرش * 

رد دشابن  ضرغ  رد  لیخد  لقا  رب  دیاز  دشاب و  رثکا  نمـض  رد  ول  لقا و  رب  دوش  بترتم  ضرغ  رگا  هلب  خلا  ضرغلا  ناک  ول  معن  هلوق 
بجاو دراوم  نیا  رد  سپ  دراوم  فالتخا  بسحب  بحتـسم  ریغ  ای  دـشاب  بحتـسم  هک  بجاو  ریغ  تسا و  بجاو  عاـمتجا  دروم  نیا 

یکی هک  هناگجنپ  ياهزامن  رد  مارحـالا  هریبکت  اـی  ریبکت  شـش  لـثم  ادـیج  ربدـتف  تسین  نکمم  رثکا  لـقا و  نیب  رییخت  تسا و  لـقا 
یقاـب بجاو و  اـهنآ  یکی  مراـهچ  موـس و  تعکر  رد  هعبرا  تاـحیبست  دوجـس و  عوـکر و  راـکذا  تسا و  بحتـسم  یقاـب  بـجاو و 

لوق و یلع  تسا  مارح  يرگید  بجاو و  یکی  ندروآ  تعکر  کـی  رد  هروـس  ود  ینعی  هروـس  ود  نیب  نآرق  لـثم  تسا و  بحتـسم 
ای بجاو  يدایز  هک  دـشاب  یم  حابم  نآ  يات  هد  هک  بآ  هاچ  زا  بآ  ولد  لهچ  اـی  هاـجنپ  ندیـشک  اـی  روهـشملا و  یلع  تسا  هورکم 

یفخی امک ال  لبق  ياهلاثم  لثم  دشاب  یم  حابم  ای  مارح و  ای  هورکم و  ای  بحتسم و 

میدرک نایب  هک  یطخ  هحیبست و  لثم  رثکا  زا  نآ  دوجو  دشاب  زاحنم  دشاب و  هتشاد  یلقتـسم  دوجو  لقا  هک  يدراوم  رد  دنامن  یفخم 
لصاح ضرغ  لقا  دوجو  درجمب  هک  تسنآ  ضرف  نوچ  رثکا  لقا و  نیب  رییخت  تسین  نکمم  دراوم  نیا  رد  رثکا  زا  دوش  یم  ادج  هک 

فنـصم لوق  رب  انب  اضیا  دوشن و  لصاح  رثکا  مامـضنا  اب  دوشب و  لصاح  ضرغ  یئاهنت  هب  هک  دراد  ینعم  هچ  لاح  نیا  اب  دوش و  یم 
سپ تسین  ضرغ  لـصحم  رثکا  دوجو  اـب  رثکا و  نودـب  دـشاب  یئاـهنت  هب  هک  یتقو  رد  دـشاب  یم  یلوم  ضرغ  لـصحتم  لـقا  دوجو 

رثکا رد  تسا  ضرغ  لصحم  هنوگچ  تسا  ضرغ  زا  عنام  هک  ءیش  یئاهنت و  هب  تسا  لقا  ضرغ  عنام  رثکا  دوجو  دوش  یم  مولعم 
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هتفلاخم یلع  اوبقوعل  لکلا  هلاثتماب  لخا  ول  ثیحب  دحاو  لکب  قلعت  هل  بوجولا و  نم  خنـس  هنا  قیقحتلا  یئافکلا و  بجاولا  یف  لصف 
وا لکلا  نع  رداص  دحاو  لعفب  لصح  دحاو  ضرغ  كانه  ناک  اذا  ام  هیضق  هنال  کلذ  مهضعب و  هب  یتا  ول  مهنع  طقـس  نا  اعیمج و 

دراوت هیـضق  وه  امک  لکلا  لعفب  ضرغلا  طوقـس  هبوثملل و  مهقاقحتـسا  هعفد و  هب  اوتأ  ول  عیمجلا  لاـثتما  وه  رهاـظلا  نا  اـمک  ضعبلا 
.دحاو لولعم  یلع  هددعتملا  للعلا 

******

: حرش * 

رییخت هن  تسا  نینیابتم  نیب  رییخت  دراوم  نیا  رد  اهنآ  لاثما  رییخت و  دراوم  رد  رـصق  مامت و  هالـص  ای  دز  فنـصم  هک  یلوا  لثم  اـما  و 
درفمب اـی  یباـقر  تقتعا  دـیوگب  عمج  هغیـصب  تسا  نکمم  دـحاو  نآ  رد  دـشاب و  هبقر  قتع  قلطم  هب  روماـم  رگا  هلب  رثکا  لـقا و  نیب 

یفخی امک ال  رثکا  لقا و  نیب  رییخت  تسا  نکمم  دشاب  هتشادن  زاحنم  دوجو  لقا  هک  یتبقر  تقتعا  دیوگب 

نآ قیقحت  یئافک و  بجاو  رد 

القع و نیب  رد  تابثا  ماقم  رد  یلو  توبث  ماقم  رد  نآ  روصت  تسا و  یئافک  بجاو  رد  مـالک  خـلا  یئاـفکلا  بجاولا  یف  لـصف  هلوق 
مامت هب  تسا  قلعتم  تسا و  بوجو  زا  یخنس  یئافک  بجاو  هک  تسنآ  نآ  توبث  ینعم  رد  قیقحت  لاکـشا و  الب  تسا  ملـسم  فرع 
ضعب رگا  نآ و  كرت  رب  دـنوش  یم  باقع  نیفلکم  مامت  دـننکن  هفیظو  ماجنا  دـننکب و  لاـثتما  هب  لـالخا  رگا  هک  یمـسق  هب  نیفلکم 
ضرغ نیا  الوم و  رما  قلعتم  تسا  ضرغ  کی  یئافک  بجاو  رد  هکنآ  تهجب  رگید  یقاـب  زا  دوش  یم  طـقاس  دـننک  لاـثتما  نیفلکم 

مامت رگا  هک  تسنآ  رهاظ  هکنیا  امک  دوش  یم  طـقاس  یلوم  رما  نیفلکم  ضعب  زا  هچ  نیفلکم  ماـمت  زا  هچ  دوشب  لـصاح  رگا  دـحاو 
مامت ریظن  یئافک  بجاو  نیفلکم و  مامت  لعفب  تسا  هدش  لصاح  یلوم  ضرغ  دنشاب و  یم  باوث  قحتسم  هعفد  دننک  لاثتما  نیفلکم 

ای یئاونان  دیاب  هک  تسا  اهنآ  اب  مدرم  جایتحا  هک  تسه  ملاع  رد  هک  یئاه  هفرح  عیانص و 
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يرخا ال اتقوم و  نوکیف  اعرـش  هیف  لخد  هل  امم  هرات  هنا  الا  بجاولا  یف  القع  هنم  دـب  اـمم ال  ناـمزلا  ناـک  نا  هنا و  یفخی  ـال  - لـصف
عسومف و ال هنم  عسوا  نوکی  نا  اما  قیـضمف و  هردـقب  هیف  ذوخأملا  نامزلا  نوکی  نا  اما  تقوملا  تقوم و  ریغ  وهف  الـصا  هیف  هل  لـخد 

ایلقع هیعفدلا  اهدارفا  نیب  رییختلاک  اهنیب  رییختلا  نوکی  هیجیردت  دارفا  هل  ناک  هیعفد  دارفا  هل  ناک  امک  یلک  عسوملا  نا  کیلع  بهذی 
عسوملا عوقو  یفخی و  امک ال  اهیلا  عئابطلا  دارفا  هبسن  بجاولا  یلا  اهتبسن  نا  هرورـض  ایعرـش  اهنیب  رییختلا  نوکی  نا  مهوتل  هجو  و ال 

.تالوطملا ضعب  نم  رهظی  امک  تالیوستلا  ضعبب  ءانتعا  هیرتعت و ال  ههبش  هیف و ال  بیر  امم ال  هناکما  نع  الضف 

******

: حرش * 

بجاو نیا  نفد  هالـص و  نفک و  لسغ و  زا  تیم  تازیهجت  ریظن  نینچمه  نیملـسم و  نیب  رد  دـشاب  نآ  لاـثما  اـی  يداـنق  اـی  يراـجن 
زا هب  فلکم  فیلکت و  دروـم  تسا و  یکی  فـلکم  يرییخت  بجاو  رد  دـنراد  هک  یقرف  یلو  دوـش  یم  يرییخت  بجاو  ریظن  یئاـفک 
زا رتدایز  تسا  اهنآ  ندرگ  رب  فیلکت  هک  یناـسک  تسا و  دـحاو  ءیـش  کـی  هب  فلکم  یئاـفک  بجاو  رد  یلو  تسا  رتداـیز  یکی 

كرت مامت  رگا  فیلکت و  دوش  یم  طقاس  دش  رداص  نیفلکم  ضعب  زا  هب  فلکم  نیا  رگا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  رفن  کی 
هک یئاهاج  رد  لثم  دنباوث  قحتـسم  همه  فیلکت  ناب  لمع  رد  دندش  عمج  اهنآ  مامت  رگا  دنباقع و  قحتـسم  امامت  دـندومن  یلوم  رما 

یفخی امک ال  دحاو  لولعم  کی  رب  دشاب  يا  هددعتم  للع 

تسا مسق  دنچ  دشاب  یم  بجاو  رد  هک  ینامز 

ار یفیلکت  ره  ینعی  یبجاو  کی  يارب  دشاب  القع  هک  میدـبال  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  نامز  دـنامن  یفخم  خـلا  هنا  یفخی  لصف ال  هلوق 
یـضعب بجاو  رد  تسا  ربتعم  هک  ینامز  نیا  ناـکم  مه  دـهاوخ و  یم  ناـمز  مه  لـعف  تسا و  لـعف  نوچ  دروآ  یم  اـجب  ناـسنا  هک 

نیا دوش و  یم  بجاو  دیق  دراوم 
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هب رمالا  مدع  یلع  هتلالدب  لقن  مل  ول  تقولا  یف  هتوف  دعب  تقولا  جراخ  یف  هب  رمالا  یلع  هجوب  تقوملاب  رمالل  هلالد  ّهنإ ال  مث 

******

: حرش * 

تقوم هکنیا  رب  انب  هّیموی  ءاضق  ياهزامن  ریظن  تسین  بجاو  رد  لیخد  نامز  نیا  دراوم  یـضعب  دوشب و  ءادا  نامز  نآ  رد  دیاب  بجاو 
هام نیا  مامت  رد  هک  كرابم  هام  هزور  ریظن  دنرگیدمه  ردقب  بجاو  دراوم و  یـضعب  تسا  بجاو  دیق  نامز  هک  یئاهاجنآ  دنـشابن و 
هک تسا  یلک  نآ  هب  رومام  دراوم  نیا  رد  هّیموی و  ياهزامن  ریظن  تسا  بجاو  نآ  زا  رتشیب  عسوم و  نامز  هکنآ  ای  دوشب و  ءادا  دـیاب 

دروایب اجب  مامح  رد  ای  دجسم  ای  هناخ  رد  ار  رهظ  زامن  هکنآ  ریظن  دراد  هیعفد  هیضرع  نآ  دارفا 

برغم ات  تسا  رهظ  لوا  زا  فیلکت  دراوم  نیا  رد  سپ  برغم  ات  رهظ  لوا  زا  زامن  ناـمه  ریظن  دراد  هیجیردـت  هیلوط  دارفا  نینچمه  و 
هک درادن  یهجو  تسا و  هدش  طقاس  هب  رومأم  درک  لاثتما  ار  دارفا  نیا  زا  مادکره  هک  تسا  یلقع  هیلوط  هیضرع و  دارفا  نیب  رییخت  و 

عیابط دارفا  ریظن  بجاوب  هیلوط  هیضرع و  دارفا  نیا  تبسن  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  تسا  یعرـش  دارفا  نیا  نیب  رییخت  هک  میئوگب 
رییخت تعیبط  نآ  دارفا  تسا  هب  رومام  نیدـح  نیب  هک  یتعیبط  نآ  دـش  تعیبط  هب  قلعتم  رما  هک  ینآ  زا  دـعب  تعیبط و  دارفا  هب  تسا 

نوچ تبـسن  وا  رد  یکـش  وا  ندوب  نکمم  زا  الـضف  القع  نیب  رد  تایعرـش و  رد  تایفرع و  رد  عسوم  عوقو  تسا و  یلقع  اـهنآ  نیب 
زا دوش  یم  رهاظ  هکنیا  امک  تسین  تسرد  تاهبـش  تالیوست و  ضعبب  انتعا  تسین و  نآ  رد  يا  ههبـش  تسا و  نآ  عوقو  لـیلد  لدا 

.ءامدق زا  ضعب  هب  دنا  هداد  تبسن  هک  تالوطم  ضعب 

رگا هک  درادن  تلالد  تقومب  رما  دیامرف  یم  فنصم  میدومن  نایب  ار  قیضم  عسوم و  بجاو  هک  ینآ  زا  دعب  خلا  هلالد  ّهنإ ال  مث  هلوق 
اضق ایآ  هک  تسا  فورعم  ثحب  نامه  ثحب  نیا  هّیموی و  ياهزامن  ریظن  يروایب  دیاب  تقو  زا  دعب  دشن  لاثتما  دش و  توف  تقوم  نیا 

عبات
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توبث هقالطا  هیـضق  ناکل  قالطا  بجاولا  لیلدلا  ناک  تقولاب و  دـییقتلا  یلع  قالطا  هل  نکی  مل  لصفنم  لیلدـب  تیقوتلا  ناک  ول  معن 
هلصا بولطملا ال  مامت  بسحب  هب  دییقتلا  نوک  تقولا و  ءاضقنا  دعب  بوجولا 

******

: حرش * 

هن و ای  هدوب  بجاو  نآ  يادا  نوچ  نآ  ياضق  تسا  بجاو  ایآ  دـشن  لاـثتما  يوحن  رهب  یتقوم  بجاو  اـجکره  ینعی  هن  اـی  تسا  ءادا 
هک درادن  تلالد  دـشن  لاثتما  لمع و  نآ  تقو  رد  رگا  یتقوم  بجاو  ره  دـیامرف  یم  فنـصم  هک  يروط  نیمه  هک  تسنآ  قح  هتبلا 

امک ال دراد  نآ  مدـع  رب  تلـالد  هک  میئوگن  رگا  تسا  دـیدج  رماـب  نآ  ياـضق  بوجو  تسا و  بجاو  نآ  ياـضق  تقو  جراـخ  رد 
یفخی

دراوم یضعب  رگم  تسین  ءادا  عبات  ءاضق 

یلیلد هک  یئاج  رد  تسا  ءادا  عبات  اضق  میئوگب  هک  میوشب  اضقب  لئاق  تسا  نکمم  دراوم  ضعب  رد  هلب  خلا  تیقوتلا  ناک  ول  معن  هلوق 
یلوم فرط  زا  دـمآ  رما  هکنآ  ریظن  دـشاب  لصفنم  لیلد  نآ  دـنک  یم  تقوب  طورـشم  ار  بجاو  نآ  دـنک و  یم  تقوم  ار  بجاو  هک 

لیلد نیا  میروایب و  ياجب  نتفرگ  باتهم  ای  نتفرگ  باتفآ  تقو  رد  ار  زامن  نیا  هک  دش  نیعم  لصفنم  لیلدب  دعب  هیآلا و  هالـص  لص 
تقو جراخ  رد  یتح  هک  دشاب  هتـشاد  قالطا  هالـص  بوجو  لصا  لیلد  یلو  هصوصخب  تقوب  دـشاب  هتـشادن  یقالطا  تیقوت  لصفنم 

تشذگ نآ  تقو  رگا  هک  تسا  بولطم  ددعت  تایآ  هالـص  ریظن  تقو  رد  هالـص  هک  مینک  یم  تابثا  دراوم  نیا  رد  میروایب  دیاب  مه 
تسا هتشذگ  دشاب  تقو  هک  شدیق  ول  ناسنا و  دروایب  ار  زامن  لصا  دیاب 

هکنآ لثم  دشاب  قلطم  زا  لصفنم  ار و  تقو  ءاضقنا  نیا  زا  دعب  دشاب  هتشادن  قالطا  دیقم  لیلد  رگا  هک  دش  نآ  فنـصم  لوق  لصاح 
زا دـعب  یتح  دـشاب  هتـشاد  قالطا  دوب  هتفگ  لوا  هک  لسغا  لیلد  روایب و  ار  لسغ  هعمج  زور  رد  دـیوگب  ادـعب  لسغا و  ـالوم  دـیوگب 

درادن یعنام  قالطاب  کسمت  نوچ  تسا  ادا  عبات  اضق  دراوم  نیا  رد  دریگب  ار  هعمج 

ص:356

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 721 

http://www.ghaemiyeh.com


ول لعفلا و  لصا  ناک  ثیحب  بولطملا  ددعت  وحنب  نوکی  امبر  کلذـک  بولطملا  هدـحو  وحنب  نوکی  امک  تقولاب  دـییقتلا  هلمجلاب  و 
لیلدلا یفکی  هلالد و ال  نم  وحنلا  اذهب  هنا  تابثا  یف  دـب  هنا ال  الا  بولطملا  مامتب  نکی  مل  نا  هلمجلا و  یف  ابولطم  تقولا  جراخ  یف 
بوجو باحـصتسال  لاجم  تقولا و ال  جراخ  یف  اهبوجو  مدع  هءاربلا  هلاصا  هیـضقف  هلالدـلا  مدـع  عم  تفرع و  امیف  الا  تقولا  یلع 

ادیج ربدتف  تقولا  ءاضقنا  دعب  تقوملا 

وه اـمک  هب  هرما  غـیلبت  ـالا  هب  ریغلا  رما  طیـسوت  یف  ضرغ  هل  نکی  مل  هلوـصح و  ضرغلا  ناـک  وـل  هب  رما  ءیـشب  رمـالاب  رمـالا  - لـصف
رما یف  فراعتملا 

******

: حرش * 

نودب دراد  قالطا  اهنآ  زا  یکی  ای  دنرادن  ای  دنراد  قالطا  ود  ره  ای  نآ  دیق  قلطم و  نوچ  تسا  دیدج  رماب  اضق  رگید  مسق  هس  اما  و 
دوش یم  مسق  راهچ  هک  يرگید 

دـشاب بولطم  تدـحو  تسا  لمتحم  هک  نانچمه  تسا  تقوب  دـیقم  هک  هب  رومأم  هکنآ  لصاح  خـلا  تقولاب  دـیقتلا  هلمجلاـب  هلوق و 
رد ول  تسا و  بولطم  دشاب  تقو  جراخ  رد  ول  دشن و  لاثتما  تقو  رد  رگا  هب  رومام  هک  یتیثیح  هب  دشاب  بولطم  ددـعت  تسا  لمتحم 

توبث ماقم  رد  بولطم و  ددعت  ناکما  درجم  یلو  تسا  هتـشذگ  دشاب  تقو  هک  هب  رومام  دـیق  نوچ  تسین  بولطم  مامت  تقو  جراخ 
هک یئاجنآ  الا  نآ  ياضق  يارب  تقو  رد  رد  لیلد  دنک  یمن  تیافک  میشاب و  هتشاد  ءاضق  رب  یلیلد  دیاب  تابثا  ماقم  رد  درادن و  هدیاف 

تقو و جراخ  رد  وا  بوجو  مدع  تسا و  تئارب  هیلمع  لوصا  میشاب  هتـشادن  اضق  يارب  هعبرا  هلدا  زا  لیلد  هک  ینآ  زا  دعب  یتخانش و 
تـسا مزـال  باحـصتسا  رد  تسا و  اـتود  اـفرع  عوضوم  نوچ  تسین  تقو  ءاـضقنا  زا  دـعب  تقوم  بوجو  باحـصتسا  يارب  یلاـجم 

ادیج ربدتف  افرع  عوضوم  تدحو 

نالف دیوگب  دلاخب  هک  ار  دیز  دنک  رما  الوم  لثم  یصخش  رگا  هکنآ  رب  دانامن  یفخم  خلا  ءیشب  رمالاب  رمالا  لصف  هلوق 
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هب ال هضرغ  قلعت  عم  وا  هب  هضرغ  قلعت  نود  نم  ءیـشلا  كاذـب  هرماب  لصحی  کلذ  نم  ضرغلا  ناک  ول  اما  یهنلا و  وا  رمالاب  لـسرلا 
.یفخی امک ال  ءیشلا  كاذب  ارما  نوکی  الف  هب  هرما  قلعت  دعب  لب  اقلطم 

.هیلع هنیرق  نم  هیلع  هلالدلا  یف  دب  هب و ال  ارما  هنوک  یلع  رمالاب  رمالا  درجمب  هلالد  هنا ال  کلذب  حدقنا  دق  و 

******

: حرش * 

تمسق هس  فنصم  دنک  لمع  موس  ای  مود  صخش  رب  تسا  بجاو  تسا و  رما  اتقیقح  رماب  رما  نیا  ای  نک  كرت  ای  هدب  ماجنا  ار  لمع 
بلطم ندیناسر  دشاب و  غیلبت  يارب  طقف  هطـساو  هک  یئاج  رد  اتقیقح  تسا  رما  رماب  رما  دـیامرف  یم  ار  لوا  مسق  ار  رماب  رما  دـنک  یم 

ءایبنا و هطـساو  هب  یلاعت  يادخ  یهاون  رماوا و  ریظن  جراخ  رد  دـشاب  هب  رومام  لوصح  الوم  رما  زا  ضرغ  دـشاب و  يرگید  هب  ار  الوم 
تیقیرط طیاسو  جراـخ و  رد  تسا  هب  روماـم  دوجو  رماـب  رما  زا  ضرغ  اـعون  هک  ـالقع  فرع و  رد  نینچمه  مالـسلا و  مهیلع  لـسر 

.الوم يارب  دنراد 

هیناحتما رماوا  ریظن  هن  ای  دنکب  ادیپ  دوجو  هک  درادـن  جراخ  رد  هب  رومأم  هب  رظن  دوش و  لصاح  رما  درجمب  الوم  ضرغ  رگا  مود  مسق 
تسا زاجم  تسین و  رما  اتقیقح  رماب  رما  مسق  نیا  رد  نآ  لاثما  و 

اـضیا مسق  نیا  رد  دشاب  غلبم  هطـساو و  رما  هطـساو  هب  هکلب  اقلطم  هن  یلو  اجراخ  دـشاب  هب  رومأم  لوصح  الوم  ضرغ  رگا  موس  مسق 
.تسا زاجم  رماب  رما 

نآ هناگ  هس  ماسقا  هن و  ای  تسا  رمآ  رماب  رما 

یم لیلد  اهنآ  زا  مادکره  تابثا  ماقم  رد  یلو  تسا  نکمم  میدومن  نایب  هک  یمسق  هس  توبث  ماقم  رد  ینعی  کلذب  حدقنا  دق  هلوق و 
.درادن ار  اهنآ  زا  یکی  رب  تلالد  رماب  رما  درجم  دهاوخ و 

اذل تسا و  رما  اتقیقح  رماب  رما  هکنآ  لوا و  مسق  رد  دراد  یعون  روهظ  رماب  رما  تابثا  ماقم  رد  هک  تسنآ  قح  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم 
لاثتما موس  ای  مود  رومام  رگا 
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هیضق هب  لصاحلا  ثعبلا  لوالا و  رمالا  دیکأت  وا  ءیشلا  كاذ  رارکت  بجوی  لهف  هلاثتما  لبق  هب  رمالا  دعب  ءیـش  هب  رما  درو  اذا  - لصف
ناک ول  نیبلا و  یف  اهل  دـییقت  ءیجی  نا  نود  نم  نیترم  هدـحاو  هعیبطب  قلعتی  داکی  اسیـسأت ال  بلطلا  ناف  دـیکاتلا  وه  هداـملا  قـالطا 

سیـسات وه  ناک  نا  هئیهلا و  قالطا  نم  قاسنملا  یفخی و  ـال  اـمک  رخـآلا  قلعتم  ریغ  اـمهنم  لـک  قلعتم  نوکی  یک  يرخا  هرم  لـثمب 
دحاو ببس  رکذ  وا  ببس  كانه  رکذی  مل  اهلثمب و  هقوبسم  تناک  امیف  اهنع  دیکاتلا  قابسنا  وه  رهاظلا  نا  الا  هدیکأت  بلطلا ال 

******

: حرش * 

قحتـسم دومن و  دنهاوخن  لوبق  وا  زا  القع  دراوم  نیا  رد  هریغ  ای  دشاب  یناحتما  الوم  رما  دـیاش  هک  دروآ  يرذـع  ار و  هب  رومام  درکن 
اهنآ تدابع  هک  دـشاب  یم  هدـش  رما  اهنآ  ردـپ  هب  فیلکت  زا  لبق  هک  یئاـه  هچب  زاـمن  هب  رما  ثحب  نیا  هجیتن  ار  وا  دـنناد  یم  باـقع 

هن ای  تسا  حیحص 

سیسأت ای  تسا  دیکأت  ایناث  ءیش  هب  رما 

تسا مزال  تسا و  رما  یمود  رما  ایآ  لاثتما  زا  لبق  دومن  رما  ایناث  شدبع و  هب  دومن  رما  الوم  رگا  خلا  ءیـش  هب  رما  درو  اذا  لصف  هلوق 
هدام یقالطا  روهظ  دیامرف  یم  فنصم  تسا  یفاک  لاثتما  هبترم  کی  هدش و  لوا  رما  دیکات  هکنآ  ای  دروایب  اجب  هبترم  ود  ار  هب  رومام 

هب رومام  تعیبط  لصا  ارهق  میرادـن و  تعیبط  یناـث  دوجو  يارب  هنیرق  نوچ  دـهاوخب  لاـثتما  ود  هک  سیـسات  هن  تسا  لوا  رما  دـیکأت 
دیوگب الوم  هک  دشاب  نیا  هنیرق  ول  دـهاوخ و  یم  هنیرق  تعیبط  زا  مود  بوجو  دـنک و  یم  ادـیپ  دوجو  تعیبط  لاثتما  کی  هب  تسا و 
یتساوخ روهظ  نوچ  دـیکات  هن  تسا  سیـسأت  تئیه  یقالطا  روهظ  اما  تسا  دـیکات  مود  رما  تسین  هنیرق  نوچ  ایناث و  دروایب  تعیبط 

دوشن رکذ  الصا  ببس  هک  یئاج  رد  سیسأت  نودب  تسا  دیکات  رد  یعون  روهظ  داوم  دراوم  نیا  رد  هکنآ  الا  تسا  سیسات  رد  یمود 
الوم هکنآ  لثم 
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******

: حرش * 

رد هک  لص  سمشلا  تلاز  اذا  لص  سمشلا  تلاز  اذا  دیوگب  هکنآ  لثم  دشاب  یکی  ببـس  یلو  دوشب  رکذ  ببـس  ای  لص  لص  دیوگب 
ریغ تسا ال  دیکات  داوم  نیا 

دهد قیفوت  درازگ و  تنم  ریقح  نیا  رب  هک  نانم  يادخ  زا  میراودیما  تسا  لوصالا  هیافک  یـسراف  حرـش  مود  ءزج  بلاطم  رخآ  نیا 
مارگ بالط  گرزب و  دـیتاسا  زا  دـهد و  رارق  نونب  لام و ال  عفنی  موی ال  هریخذ  دوش و  مامت  یناـث  دـلج  رخآ  اـت  ار  هیاـفک  یقاـب  هک 

ریخ ياعد  زا  ار  ریقح  نیا  دـنیامن و  وفع  حیحـصت و  دوخ  فطلب  دـشاب  بلاطم  رد  يونعم  اـی  یظفل  یهابتـشا  رگا  هک  میراد  اـضاقت 
دنیامرفن شومارف 

رازه و کی  مارحلا  هجحلا  يذ  هام  رخآ  خـیرات  رد  یناهفـصا  يدابآ  تلود  یفجن  نیـسح  دـمحم  رقحالا  ارخآ  الوا و  هّلل  دـمحلا  و 
لاس 1402 ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هلآ  اهرجاه و  یلع  يرجه  ود  دصراهچ و 
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لوصألا هیافک  یسراف  حرش  مود  دلج  رصتخم  تسرهف 

هیربخ و لمج  مسق و  تفه  رب  یئاشنا  بلط  میسقت  تسین و  ءزج  هغیـص  یعاود  نآرب و  ینعم  تشه  تسا  رما  هغیـص  رد  یناث  لصف 
هب دوخ و  قلعتم  رد  دوش  هتفرگ  رما  دـصق  تسین  نکمم  هک  هناگتـشه  هوـجو  یلـصوت  يدـبعت و  رد  تسا  یلقع  بوـجو  رب  هیئاـشنا 
رما تسا  تئارب  اقلطم  رثکا  لـقا و  رد  کـش  یماـقم و  یظفل و  قـالطا  نیب  قرف  دوش  هب  رومأـم  رما  دـصق  تسا  نکمم  قیرط  راـهچ 

يرهاـظ رما  دـنراد  تروص  راـهچ  هیعقاو  اـب  هیرارطـضا  رماوا  ءازجا  باـب  اـهنآ  لاوقا  یخارت و  روـف و  رارکت و  هرم و  رظح و  بیقع 
تیّجح تاراـما  قرط و  ءازجا  رد  ءاـملع  هناگـشش  لاوقا  تسا  مسق  ود  موـکحم  مکاـح و  اـضقن  ـالح و  تسین  یعقاو  رما  زا  يزجم 

تاعوضوم نودـب  ماکحا  رد  فالخ  فشک  تاراـما و  رد  هیکولـس  تحلـصم  هب  لوق  در  تسا و  تقیرط  باـب  نم  تاراـما  قرط و 
تافخا رهج و  رد  ءازجا  اقلطم و  تسین  يزجم  دلقم  هچ  دهتجم و  هچ  عوضوم  ای  مکحب  عطق  رد  فالخ  فشک  اقلطم  تسین  يزجم 

هب همدقم  میـسقت  يدییقت و  هن  تسا  یلیلحت  همدقم  ناونع  تسا و  یلقع  ثحب  نیا  بجاو  همدقم  ثحب  اهنآ  لیلد  مامتا و  رـصق و  و 
رب قرط  تفه  اهنآ و  در  قلعم و  بجاو  رب  لاکـشا  جنپ  طورـشم  قلطم و  هب  بجاو  میـسقت  رخأتم  طرـش  باوج  هوحن و  ام  هنراقم و 

یقاقحتسا هن  تسا  یلضفت  باوث  درادن و  باقع  باوث و  همدقم  يریغ و  یسفنب و  بجاو  میسقت  بجاو  نامز  زا  لبق  همدقم  بوجو 
تالاکـشا لوصف و  بحاص  خیـش و  ملاعم و  بحاص  موحرم  لوق  در  هریغ  ثالث و  تاراهط  رد  همدقم  ندـش  يدابع  رب  قیرط  شش 

يداشرا همدقم  بوجو  هلدا  طئارش و  ءازجا و  رد  رما  تسا و  رثا  یب  همدقم  بوجو  رد  هیلمع  لوصا  اهنآ و  باوج  هلصوم و  همدقم 
دوش یمن  يرگید  دوجو  رب  همدـقم  نیدـض  دـحا  كرت  هکنآ  رب  هجو  هس  هن  اـی  دـنک  یم  دـض  زا  یهن  ءیـش  هب  رما  يولوم  هن  تسا 
لیلد راهچ  هب  نآ  باوج  ار و  یبترت  رما  فنصم  در  دنرادن  ار  نآ  مکح  ءیـش  تانراقم  تامزاول و  حابم و  رد  یبعک  ههبـش  باوج 

.موس مسق  یلک  باحصتسا  بوجو و  خسن  تسا و  عیابط  ماکحا  قلعتم  محازت و  ضراعت و  باب  نیب  قرف  بترت و  تاهیبنت 
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دلج 3

باتک تاصخشم 

حراش نیسح ، يدابآ ، تلود  یفجن  : هسانشرس

یناهفصا يدابآ  تلود  یفجن  نیسحدمحم  فیلات  یناسارخ / دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  حرش  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.13 .ق - =  14 يدابآ ، تلود  یفجن  نیسحدمحم  مق :] :] رشن تاصخشم 

هنومن.ج 5: يرهاظ تاصخشم 

تسا هیافک  بحاص  زا  نیرخاتم  املع  لاوقا  زا  يرصتخم  باتک  نیا  همیمض  : تشاددای

1363 مراهچ ، دلج  ساسارب  یسیونتسرهف  : تشاددای

همانباتک : تشاددای

دلج رخآ  ات  یهاون  لوا  زا  .ج 3 . رماوا --.  رخآ  ات  رما  هدام  لوا  زا  .ج 2 . هدارا --.  بلط و  رخآ  ات  هیافک  لوا  زا  .ج 1 . : تاجردنم
لوصا تئارب و  هلدا  لوا  زا  .ج 5 . يدادـسنا --.  نظ  یحافتنا و  نظ  عطق و  باب  هک  هیافک  مود  دـلج  لوا  زا  .ج 4 . هیافک --.  لوا 

 .-- حیجارت لداعت و  ثحابم  رد  .ج 6 . باحصتسا --.  رخآ  ات  هیلمع 

حرش .لوصالا  هیافک  : رگید ناونع 

ریسفت دقن و  لوصالا --  هیافک  .ق  1255  - 1329 نیسح ، نب  مظاکدمحم  یناسارخ ، دنوخآ  : عوضوم

هعیش هقف  لوصا  : عوضوم

حرش .لوصالا  هیافک  .ق  1255  - 1329 نیسح ، نب  مظاکدمحم  یناسارخ ، دنوخآ  : هدوزفا هسانش 

:BP159/8/آ3ك704228 1300ي هرگنک يدنب  هدر 

297/312: ییوید يدنب  هدر 

:م 3609-68 یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

مود دصقم  همادا 
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هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

نیعمجا مهئادعا  یلع  هّللا  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  هتیرب  فرشا  هقلخ و  ریخ  یلع  مالـسلا  هالـصلا و  نیملاعلا و  بر  هّلل  دمحلا 
.نیدلا موی  یلا  نآلا  نم 

زا نیرخأتم  ءاملع  لاوقا  زا  يرـصتخم  مامـضناب  تسا  یناسارخ  دـنوخآ  موحرم  لوصالا  هیافک  یـسراف  حرـش  موس  ءزج  نیا  دـعب  و 
ریقح نیا  حیحـصت  اب  هسردـم  نیلـصحم  زا  یکی  ملقب  دـش  یم  هتفگ  نآ  سرد  دابآ  تلود  هیرفعج  هسردـم  رد  هک  هیاـفک  بحاـص 
حطس هک  یناسک  اصوصخم  ماظع  نیلصحم  يارب  دشاب  کمک  لیهست و  هک  تسا  دیما  یناهفصا  يدابآ  تلود  یفجن  نیسح  دمحم 

ار نآ  هک  میراودیما  نانم  يادـخ  زا  دـنیامن و  حیحـصت  دوخ  فطلب  دـشاب  نآ  رد  يونعم  ای  یظفل  هابتـشا  رگا  دـنناوخ و  یم  هیافک 
مرحم لوا  عورـش  موی  دوش  مامت  هقح  وه  امک  هیاـفک  نیدـلج  نیرخآ  اـت  هک  ریقح  نیا  رب  دراذـگ  تنم  دـهد و  رارق  ترخآ  هریخذ 

ماصتعالا 1403. هب  لکوتلا و  هّللا  یلع  دشاب و  یم  يرمق  هس  دص و  راهچ  رازه و  کی 
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تسا ربتعم  نآ  رد  هک  هچنآ  یهن و  ةدام  هغیص و  رد 

قلعتم نا  ریغ  هتغیـص  هتدامب و  رمالا  لثم  بلطلا  یلع  هلالدلا  یف  هتغیـص  هتدامب و  یهنلا  نا  رهاظلا  لصف  یهاونلا  یف  یناثلا  دـصقملا 
.الصا توافت  الب  هیف  هرابتعا  انرهظتسا  ام  هیف  ربتعیف  مدعلا  رخآلا  یف  دوجولا و  امهدحا  یف  بلطلا 

.یناثلا وه  رهاظلا  لعفی و  نا ال  كرتلا و  درجم  وا  فکلا  وه  له  هیف  بلطلا  قلعتم  نا  وه  فالخب و  یهنلا  صتخی  معن 

******

: حرش * 

: خلا یهنلا  رهاظلا  لصف  هلوق  یهاونلا  یف  یناثلا  دصقملا  هلوق 

خلا یهن  رما  عراضم  یـضام  لثم  دوش  یم  قاقتـشا  دـیآ و  یمرد  یهن  هداـم  زا  هک  ار  هچنآ  ینعی  نآ  ةداـم  هب  یهن  هک  تسنآ  رهاـظ 
ینعم رب  تلالد  هچنآ  مکلاوما و  اولکات  بذکت و ال  رمخلا و ال  برشت  لثم ال  یهن  هغیص  تسا و  قتـشم  یهن  هدام  زا  هک  هچنآ  مامت 

تشذگ البق  هک  رما  هغیص  رما و  ةدام  لثم  دنراد  یمازلا  بلط  رب  تلالد  امامت  میدومن  نایب  هک  یهن  هدام  هک  تسنآ  رهاظ  دراد  یهن 
ماـمت دـشاب و  یهاوـن  هک  ، تسا مدـع  يرگید  رد  قـلعتم  دـشاب و  رماوا  هـک  تـسا  دوـجو  اـهنآ  زا  یکی  رد  بـلط  قـلعتم  هـکنآ  ریغ 

رمآ هکنآ  رمآ و  رد  ولع  لثم  تسا  ربتعم  یهن  هغیـص  یهن و  هدام  رد  اهنآ  مامت  دوب  ربتعم  رما  هغیـص  رما و  هدام  رد  هک  یتایـصوصخ 
رما رد  میدومن  نایب  هک  یتاهج  یقاب  دـشاب و  هتـشادن  رظن  ار  يرترب  ولع و  دوخ  بلط  رد  ول  -و  دـشاب رومأم  زا  رتالاب  نآ  هبترم  دـیاب 

فلتخم یعاود  دراوم  نیا  لثم  رد  هک  اه  نیا  ریغ  دـیدهت و  زیجعت و  مکحت و  لثم  یهن  هغیـص  یهن و  ةدام  رد  تسا  ربتعم  اهنآ  مامت 
.یفخی امک ال  دشاب  یقیقح  يانعم  هکنآ  هن  تسا 

.خلا یهنلا  صتخی  معن  هلوق 

رماـب نآ  قـلعتم  تشگرب  هک  تسا  لـعف  زا  راـجزنا  تسا و  فـک  اـیآ  یهن  رد  بلط  قـلعتم  هک  تسنآ  تسه  هک  یقرف  اـجنیا  رد  هلب 
لعف مدع  كرت و  درجم  ای  دوش  یم  يدوجو 

ص:3

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 756 

http://www.ghaemiyeh.com


لعف كرت  هن  تسا  لعف  یهن  قلعتم  هکنآ  رد 

.بلطلا ثعبلا و  هب  قلعتی  نا  حصی  الف  رایتخالا  تحت  نع  جراخ  لعفی  يا ال  درجم  كرتلا و  نا  مهوت  و 

رایتخالاب ال یلزالا ال  مدعلا  نوک  رایتخالا و  هدارالاب و  ارداص  ارودقم و  لعفلا  ناک  امل  الا  ارودـقم و  نوکی  اضیا  كرتلا  ناف  دـساف 
.فیلکتلل الحم  هبسحب  نوکی  يذلا  رارمتسالا  ءاقبلا و  بسحب  کلذک  نوکی  نا  بجوی 

******

: حرش * 

ینعی تسا  یمود  یهن  يانعم  هک  تسنآ  رهاظ  دـیامرف  یم  فنـصم  دـشاب  هتـشادن  لعف  زا  راجزنا  ای  لعفب  تافتلا  فلکم  ول  تسا و 
.تسا یهن  قلعتم  كرت  درجم 

هکنآ امک  تحلـصم  لوصح  يارب  تسا  لعف  رما  قلعتم  سپ  دوش  یم  ادیپ  لعف  دوجو  زا  هدسفم  تحلـصم و  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
عقاو یهن  قلعتم  سپ  يا  هدسفم  هن  دراد و  یتحلـصم  هن  مدع  كرت و  درجم  هدسفم و  لوصح  مدع  يارب  تسا  لعف  اضیا  یهن  قلعتم 
لعف زا  رجز  تاقوا  ضعب  هلب  لعفی  نآ ال  درجم  هن  دوش  یم  لـعف  زا  فک  ارهق  هک  تسا  لـعف  راـجزنا  زا  یهن  هکلب  كرت  دوش  یمن 
فک یهن  قلعتم  ایآ  هکنآ  ثحب  سپ  لعفلا  كرت  دنیوگ ال  یم  ازاجم  لعف  بلط  ثعب و  هکنآ  امک  ازاجم  تسا  لعف  نآ  مدـع  ءاقبا 

.یفخی امک ال  درادن  یعوضوم  كرت  درجم  ای  تسا 

.خلا كرتلا  نا  مهوت  هلوق و 

ءیش ره  تسین و  فلکم  رایتخا  تحت  مدع  نیا  دشاب  مدع  كرت و  درجم  یهن  قلعتم  هکنیا  رب  انب  فنصم  لوق  رب  تسا  هدش  لاکشا 
.تسا يرایتخا  ریغ  نوچ  دشاب  بلط  ثعب و  قلعتم  هک  تسین  حیحص  دشابن  فلکم  رایتخا  تحت  هک 

.خلا دساف  هلوق 

یفیلکت ره  دـشابن و  رودـقم  دـیاب  مهنآ  دوجو  لعف و  دوبن  ناسنا  رودـقم  رگا  مدـع  كرت و  هکنآ  تهجب  تسا  مهوت  زا  باوج  نیا 
تسا فلکم  رودقم  نامسآ  هب  ندیرپن  هکنآ  لثم  فرط  کی  رب  تردق  دشاب و  فلکم  رودقم  دیاب  ود  ره  نآ  مدع  دوجو و 
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امهقلعتم هدـحو  عم  ول  فلتخت و  القع  امهتیـضق  ناک  نا  رمالا و  هغیـصل  هلالد  امک ال  رارکتلا  ماودـلا و  یلع  هتغیـصل  هلالد  ّهنإ ال  مث 
اهمدع ال دحاو و  درف  دوجوب  نوکی  اهدوجو  نا  هرورـض  يرخا  یهنلا  هرم و  رمالا  اهب  قلعت  اهدیق  اهتاذـب و  هدـحاو  هعیبط  نوکی  ناب 

.یفخی امک ال  عیمجلا  مدعب  الا  نوکی  داکی 

******

: حرش * 

یلزا مدع  نآ  تسا  فلکم  رودقم  ریغ  هک  یمدـع  نآ  تسین و  فلکم  نکمم  نامـسآ  هب  ندـیرپ  نوچ  تسین  حیحـص  فیلکت  نیا 
نآ تشادن و  دوجو  البق  هک  يرمخ  برش  الثم  دوش  یم  عقاو  فیلکت  دروم  نآ  رارمتسا  تسا و  فلکم  رایتخاب  نآ  ءاقب  یلو  تسا 

ینعی راذگب  دوخ  لاحب  ار  برـش  مدع  رارمتـسا  دـیامرف  یم  الوم  تسا و  حیحـص  تسا و  فلکم  دـیب  نآ  ءاقب  یلو  دوب  یلزا  مدـع 
.یفخی امک ال  هدن  شدوجو 

.خلا هلالد  ّهنإ ال  مث  هلوق 

چیه تسا و  نینچمه  رما  هدام  رما و  هغیص  هکنآ  امک  درادن  رارکت  ماود و  رب  تلالد  نآ  ةدام  یهن و  هغیـص  دیامرف  یم  فنـصم  دعب 
ول تسا و  فلتخم  القع  رما  یهن و  قلعتم  هب  فیلکت  هکنآ  ـالا  تشذـگ  هکنآ  اـمک  هرم  هن  دراد و  ماود  رب  تلـالد  هن  اـهنآ  زا  مادـک 

هک ال ضئاح  نز  يارب  دسر  یم  یهن  تقو و  رد  لص  دیامرفب  هکنآ  لثم  دشاب  هدحاو  تعیبط  کی  دشاب و  ءیـش  کی  ود  ره  قلعتم 
تـسا هدـش  لاثتما  تعیبط  زا  درف  کی  دوجوب  هالـص  تعیبط  هب  رما  نوچ  تسا  فلتخم  القع  اهنآ  قلعتم  رد  یلو  کئارقا  مایا  لصت 

ادـیپ دوجو  دـیاب  تعیبط  نآ  تسا و  قلعتم  تعیبـط  هب  هک  یهن  یلو  جراـخ  رد  دوش  یم  ققحم  شدارفا  دوجوب  یعیبـط  دوجو  نوچ 
درک و تفلاخم  ار  يرگید  يدارفا  ای  درف  کی  رگا  دننکن و  ادیپ  دوجو  دشاب و  مودـعم  تعیبط  دارفا  مامت  هک  تسا  یئاج  رد  دـنکن 

یفخی امک ال  تسا  هدشن  مودعم  تعیبط  دراوم  نیا  رد  درک  داجیا 

قالطا دوشب  اهنآ  رب  یهن  قالطا  رگا  مدع و  كرت و  رد  هن  تسا  لعف  رد  هدسفم  تحلصم و  هک  تشذگ  البق  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
دوجو فرصب  تحلصم  لوصح  ابلاغ و  تسا  تحلصم  لوصح  يارب  رما  قلعتم  نوچ  نیاربانب  تسا  يزاجم 
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ذئنیح ال هناف  لاح  وا  نامزب  هدیقم  ریغ  هدـحاو  هعیبط  هقلعتم  ناک  اذا  یهنلا  یف  نوکی  امنا  رارمتـسالا  ماودـلا و  نا  رهظی  کلذ  نم  و 
.هیجیردتلا هیعفدلا و  اهدارفا  عیمج  مدعب  الا  همودعم  هعیبطلا  هذه  لثم  نوکی  داکی 

كرت وه  امنا  القع  اهکرت  هیـضق  هقلطم و  وا  هدـیقم  تناک  هل  هقلعتم  نوکت  یتلا  هعیبطلا  کلت  كرت  الا  سیل  یهنلا  هیـضق  هلمجلاب  و 
.اهدارفا عیمج 

******

: حرش * 

یم هدسفم  ياراد  نآ  قلعتم  نوچ  یهن  فالخب  اذه  دوش و  یم  داجیا  تحلصم  تعیبط  دوجو  لوا  هب  اذل  دوش و  یم  لصاح  تعیبط 
مامت یهن  قلعتم  هکنآ  رب  تسا  هماع  هنیرق  هیزاکترا  هبلغ  نیا  تسا و  تعیبط  دارفا  زا  زا  يدرف  ره  رب  بترتم  ابلاغ  هدسفم  نیا  دشاب و 

.یفخی امک ال  تسا  دارفا 

.خلا رهظی  کلذ  نم  هلوق و 

دیقم تعیبط  نیا  دـشاب و  هقلطم  تعیبط  یهن  قلعتم  هک  تسا  یئاـج  رد  یهن  رد  رارمتـسا  ماود و  هک  دـش  رهاـظ  اـم  یلبق  بلاـطم  زا 
تعیبط دارفا  مامت  مدعب  تعیبط  نآ  مدع  دنکن  ادیپ  دوجو  دوش و  مودـعم  دـیاب  تعیبط  هک  دراوم  نیا  لثم  رد  دـشابن  ینامز  لاحب و 
تعیبط يور  تسا  تئیه  يانعم  هک  بلط  ثعب و  هک  نوچ  هیجیردـت  هیلوط  دارفا  اـی  دـشاب و  هیـضرع  هیعفد  دارفا  دارفا  نآ  هک  تسا 

هچ جراخ  رد  دنکب  ادـیپ  دوجو  دـیابن  الـصا  چـیه  تعیبط  نیا  هک  دـنراد  تلالد  تشذـگ  البق  هکنآ  امک  تئیه  ای  هدام  قالطا  هتفر 
.هیلوط هچ  دشاب و  نآ  هیضرع  دارفا 

.خلا هلمجلاب  هلوق و 

كرت ینعی  تعیبط  یهن  هک  هدومن  تعیبـط  نیا  زا  یهن  ـالوم  ینعی  دوشب  تعیبـط  كرت  هکنآ  رگم  تسین  یهن  هیـضق  هکنآ  لـصاح 
ریز رـس  هزور  لاح  رد  دـیامرفب  هکنآ  لـثم  دـشاب  دـیقم  تعیبط  نآ  هکنآ  ياوس  تسا  هدـش  عقاو  یهن  قلعتم  هک  یتعیبط  نآ  تعیبط 

كرت رمخلا و  برشت  لثم ال  یهن  قلعتم  دشاب  قلطم  ای  نکن  برش  لکا و  ربن و  بآ 
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دوش یم  ریوصت  مسق  هس  یهن  قلعتم 

هذـه نم  قلعتملا  قالطا  ناک  ول  هلالد و  نم  کلذ  نییعت  یف  دـب  لب ال  هتدارا  مدـع  وا  فلوخ  ول  كرتلا  هدارا  یلع  هلـالد  ـال  ّهنإ  مث 
.ادیج ربدتف  تاهجلا  ریاس  نم  اهقالطا  یفکی  ههجلا و ال 

******
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.دشاب هیلوط  دارفا  هچ  هیضرع و  دارفا  هچ  فلکم  دنکن  داجیا  ار  نآ  دارفا  زا  يدرف  چیه  هک  تسنآ  القع  تعیبط  نیا 

قلعتم فالخب  دریگ  یم  ار  دارفا  مومع  یهن  تهج  نیا  زا  یمادکره  دنتسه  دسافم  ياراد  ابلاغ  هنع  یهنم  تعیبط  دارفا  تشذگ  البق 
.رما

.خلا مث  هلوق 

شا هزور  ناضمر  كرابم  هام  رد  هکنآ  لثم  فلکم  درک  نایـصع  درک و  تفلاخم  ار  یهنم  دارفا  ضعب  رگا  هک  دـیامرف  یم  فنـصم 
ای نکب  كرت  ار  رگید  دارفا  هک  یهن  لـیلد  نآ  درادـن  تلـالد  هنیرق  نودـب  یهن و  درجم  تشاد  نآ  زا  یهن  هـکنآ  لاـح  دروـخ و  ار 

هکنآ امک  دشاب  یهن  قلعتم  قالطا  لیلد  نآ  ول  میـشاب و  هتـشاد  یلیلد  تسا  مزال  نآ  نییعت  رد  دـب  رگید ال  دارفا  يارب  نکن و  كرت 
دنک یمن  نآرب  تیافک  تاهج  ریاس  قالطا  اهناکم و  اهنامز و  مامت  رد  دریگ و  یم  ار  هیلوط  هیضرع و  دارفا  مامت  هک  میدرک  رکذ  ام 

.ادیج ربدتف 

ریظن دوشب  كرت  دـیاب  هزور  لاح  رد  هک  یئاهزیچ  ریظن  عومجملا  ثیح  نم  تسا  دارفا  مامت  دراوم  یـضعب  یهن  قلعتم  دـنامن  یفخم 
ایآ هک  مینک  کش  ار  دارفا  ضعب  رگا  مسق  نیا  رد  دارفا  مامت  يور  تسا  یهن  کی  دراوم  نیا  رد  هالـص  ءازجا  ماـمت  يور  هک  يرما 

لقا و نیب  کش  دراوم  نیا  رد  مینک و  کش  ءازجا  ضعب  رد  هک  هالص  ءازجا  هب  تبـسن  تسا  رما  ریظن  هن  ای  تسا  هتفر  نآ  يور  یهن 
.تسا تئارب  میتفگ  البق  ام  هک  تسا  رثکا 

تسا یتراهط  ریظن  تسا  هتفر  دارفا  مامت  يور  طیـسب  ناونع  نیا  هک  دشاب  یطیـسب  ناونع  یهنم  هک  تسا  یئاجنآ  یهن  زا  - مود مسق 
مامت زا  تراهط  نیا  هک  میراد  رما  هک 
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نآ رد  لاوقا  یهن و  رما و  عامتجا  زاوج  رد 

یف ضوخلا  لبق  افرع و  هعانتما  القع و  هزاوج  اهثلاث  لاوقا  یلع  هعاـنتما  دـحاو و  یف  یهنلا  رمـالا و  عاـمتجا  زاوج  یف  اوفلتخا  لـصف 
: روما مدقی  دوصقملا 

ایلک ناک  نا  یهنلل و  رخآلاب  رمالل و  ادروم  ناک  امهدـحاب  نیناونع  تحت  اجردـنم  نیهجو و  اذ  ناک  ام  قلطم  دـحاولاب  دارملا  لوـالا 
.بوصغملا یف  هالصلاک  نیریثک  یلع  الوقم 
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دارفا ضعب  رد  کـش  رگا  مود  مسق  دروم  نیا  رد  ءازجا  هن  دـشاب  هب  رومأـم  تراـهط  سفن  هک  نیارباـنب  دوـش  یم  ادـیپ  وـضو  ءازجا 
ینیقی لاغتـشا  میراد  لاثتما  رد  کش  نوچ  مینک  كرت  ار  درف  نآ  دـیاب  تسا و  لاغتـشا  دراوم  نیا  رد  هن  میراد  یهن  ایآ  هک  میدومن 

.دهاوخ یم  ینیقی  تئارب 

ياراد لاکشا  الب  رگید  دارفا  درک  نایصع  ار  يدرف  رگا  هک  هتشاد  هدسفم  يدرف  درف  ره  هک  تسا  يدراوم  نآ  یهن  قلعتم  موس  مسق 
.یفخی امک ال  تسا  موس  مسق  یهاون  بلاغ  تشذگ و  هکنآ  امک  مینک  كرت  ار  اهنآ  دیاب  دشاب و  یم  هدسفم 

رد لوق  هس  دوش  یم  نایب  زاوج  مدع  یهن و  رما و  عامتجا  زاوج  ثحب  نیا  رد  خلا  یهنلا  رمالا و  عامتجا  زاوج  یف  اوفلتخا  لصف  هلوق 
.تسا هلئسم 

.افرع هچ  القع و  هچ  تسا  زیاج  اقلطم  : لوا لوق 

.افرع هچ  القع و  هچ  تسین  زیاج  : مود لوق 

مدـقم دـیاب  يروما  میوشب  دـصقم  دراو  هک  ینآ  زا  لبق  تسا و  عنتمم  تسین و  زیاج  افرع  یلو  ـالقع  عاـمتجا  تسا  زیاـج  : موس لوق 
.دوشب

دروم ناونع  کی  هب  هک  ناونع  ود  تحت  دشاب  جردـنم  دـشاب و  تهج  ود  ياراد  هک  تسا  يزیچ  نآ  قلطم  دـحاولاب  دارم  هکنآ  : لوا
ناونعب هالص و  لثم  دوشب  رما 
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دوجسلا یلاعت و  هّلل  دوجـسلاک  اموهفم  دحاو  امهعمج  ول  ادوجو و  اعمتجی  مل  یهنلا و  رمالا و  قلعتم  ددعت  اذا  ام  جارخال  رکذ  امنا  و 
.هیبصغلا هیتالصلاب و  نینونعملا  نییلکلا  نوکسلا  هکرحلاک و  یعونلا  وا  یسنجلا  دحاولا  جارخال  الثم ال  منصلل 

ددـعت نا  یه  لئاسملا  زاتمت  اهب  یتلا  اهیف  اهنع  ثوحبملا  ههجلا  نا  وه  تادابعلا  یف  یهنلا  هلئـسم  هلأـسملا و  هذـه  نیب  قرفلا  یناـثلا 
وا ال دحاو  هجوب  دحاولا  یف  عامتجالا  هلاحتـسا  هلئاغ  هب  عفتری  ثیحب  یهنلا  رمالا و  قلعتم  ددعت  بجوی  دـحاولا  یف  ناونعلا  هجولا و 

.هبجوی

******
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هالـص و ناونع  لـثم  دـننیریثک  رب  لوقم  هک  دنـشاب  یلک  نیناونع  نیا  زا  مادـکره  هچرگا  بصغ و  لـثم  دوشب  عقاو  یهن  دروم  رگید 
.یفخی امک ال  دشاب  یم  دارفا  ياراد  یلک و  اه  نیا  زا  مادکره  هک  بصغ 

.خلا رکذ  امنا  هلوق و 

ات ود  اهنآ  دروم  یهن و  رما و  قلعتم  تسا  ددعتم  هک  يزیچ  نآ  دوشب  جراخ  هک  تسنآ  يارب  تدـحو  قلطم  میدرک  نایب  هک  ام  دارم 
رما یلاعت  يادـخ  يارب  هک  دوجـس  یلک  لثم  تسا  زیچ  کـی  یهن  رما و  قلعتم  موهفم  هچرگا  دوجو  رد  دـنوشن  مه  عمج  ول  تسا و 

تدـحو دارم  هن  میدرک  نایب  ام  هک  یتدـحو  نیا  تسین و  یهن  رما و  عامتجا  باب  دراوم  نیا  لـثم  دراد  یهن  تب  منـص و  يارب  دراد 
دنا یلک  ود  هک  ینوکـس  تکرح و  لثم  دوب  دهاوخ  یفنـص  تدحو  یعون و  تدحو  یـسنج و  تدحو  لماش  هکلب  دشاب  یـصخش 

.یفخی امک ال  تسا  یلک  مهنآ  هک  تیبصغ  ناونع  تسا و  یلک  هک  تیتالص  ناونع  دوش  یم  ادیپ  ناونع  ود  رد  یلو 

تادابع رد  یهن  یهن و  رما و  عامتجا  نیب  قرف 

هراشا

رد یهن  هلئسم  عانتما و  عامتجا و  باب  هلئسم  نیب  قرف  هک  تسنآ  روما  زا  مود  خلا  هذه  نیب  قرفلا  یناثلا  هلوق 
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امهددـعتل هتیارـس  مدـع  ادوجو و  امهیقلعتم  داحتال  رخآلا  قلعتم  یلا  یهنلا  رمالا و  نم  لک  هیارـس  یف  عازنلاف  هلاح  هلاـح  نوکی  لـب 
.اهجو

******
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رد تسا  یهن  رما و  عامتجا  ود  ره  هچرگا  یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  تهج  نآ  زا  دوش  یم  ثحب  هک  ار  یتهج  هک  تسنآ  تاداـبع 
فلکم رگا  هک  بصغ  هالـص و  ناونع  لثم  ناونع  ددعت  هجو و  ددـعت  هک  تسنآ  تهج  نآ  دـنک و  یم  قرف  تهج  یلو  باب  ود  ره 

ود یهن  رما و  قلعتم  هک  دوش  یم  ببس  ناونع  هجو و  ددعت  نیا  ایآ  یبصغ  راد  رد  هالص  لثم  دروم  کی  رد  درک  عمج  عجار  ود  ره 
مهب یطبر  یهن  رما و  قـلعتم  هک  هدـناوخ  زاـمن  رگید  دروـم  رد  هدرک و  بـصغ  يدروـم  کـی  رد  هـک  دـشاب  نآ  لـثم  دـشاب و  زیچ 

.دنتشادن

هدـش عمج  یهن  رما و  دـیوگ  یمن  میدرک  رکذ  هک  يدراوم  نیا  رد  یـسک  یهن  رما و  عامتجا  هلئاغ  دوش  یم  هتـشادرب  دراوم  نیا  رد 
هکنیا زا  دـعب  یلو  دـنا  یلک  ود  اه  نیا  ول  بصغ و  هالـص و  لثم  ناونع  هجو و  ددـعت  تسین و  روط  نیا  هکنآ  ای  دروم  کـی  رد  دـنا 
تسین حیحص  سپ  یصخش  دحاو  رد  تسا  یهن  رما و  عامتجا  لاکشا  الب  دروم  نیا  رد  درک  لاثتما  یبصغ  راد  رد  ار  هالـص  فلکم 
تکرح نیا  هک  تسین  نکمم  تسا و  یصخش  تکرح  نآ  فلکم  دنک  یم  داجیا  جراخ  رد  هک  ار  یتکرح  نآ  نوچ  تسا  عنتمم  و 
تسین نکمم  صخش  تکرح  نیا  سپ  نآ  ندوب  بصغ  تهجب  دشاب  هتشاد  یهن  مه  هالص و  باب  نم  دشاب  هتشاد  رما  مه  یـصخش 

.دنشاب یلک  یهن  رما و  قلعتم  ناونع و  ول  وا و  رد  یهن  رما و  عامتجا 

: خلا هلاح  هلاح  نوکی  لب  هلوق 

یهن رما و  یکی  تیارـس  رد  عازن  سپ  لصت  لص و ال  ـالوم  دـیوگب  تسین  زیاـج  هک  تسا  ناونعلا  دـحتم  لـثم  ناونعلا  ددـعتم  ینعی 
.یفخی امک ال  تیارس  مدع  يرگید و  هب  تسا 
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نع غارفلا  دـعب  اهداسف  بجوی  هدابعلا  یف  یهنلا  نا  یف  اهیف  ثحبلا  ناف  يرخالا  هلأـسملا  یف  اـهنع  ثوحبملا  ههجلا  فـالخب  اذـه  و 
.اهیلا هجوتلا 

هلأسملا کلت  تایرغص  نم  هبوصغملا  رادلا  یف  هالصلا  لثم  نوکی  عامتجالا  هلئـسم  یف  یهنلا  بناج  حیجرت  عم  عانتمالاب  لیق  ول  معن 
.حوضولا هیاغ  یف  نیتلأسملا  نیب  قرفلا  نا  حدقناف 

ماقم رد  لوصف  بحاص  موحرم  لوق  در 

.هترابع هذه  امب  قرفلا  نم  لوصفلا  یف  هدافا  ام  اما  و 

.ال وأ  دحاو  ءیش  یف  ناعمتجی  له  یهنلا  رمالا و  نا  وه  مدقتملا و  ماقملا  ماقملا و  نیب  قرفلا  نا  ملعا  مث 

امیف كانه  عازنلا  نا  وهف  تادابعلا  یف  اما  رهاظف و  تالماعملا  یف  اما 

******
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.خلا فالخب  اذه  هلوق و 

یم داسف  بجوم  هک  تسنآ  رد  ثحب  تادابع  رد  یهن  نوچ  تسا  تادابع  رد  یهن  هلئسم  فالخب  میدومن  نایب  هک  ار  یبلاطم  نیا  و 
یسک رگا  هلب  دنـشاب  یم  نآ  زا  غراف  تدابع و  هب  تسا  هتفرگ  قلعت  یهن  هک  دنراد  رارقا  نیفرط  هکنآ  زا  دعب  هن  ای  اهنآ  رد  یهن  دوش 

.دوش یم  تادابع  رد  یهن  تایرغص  زا  یبصغ  راد  رد  هالص  لثم  عامتجا  هلئسم  رد  دهد  یهن  فرط  حیجرت  ای  دوش  عانتماب  لئاق 

یلک ود  قادـصم  یـصخش  درف  نآ  ول  یـصخش و  دروم  کی  رد  یهن  رما و  هک  تسنآ  ثحب  یهن  رما و  عامتجا  رد  هکنآ  لـصاح  و 
هب یهن  تسا  ملـسم  هکنیا  زا  دعب  تادابع  رد  یهن  اما  هن و  ای  یهن  رما و  عامتجا  تسا  نکمم  ایآ  هک  تسنآ  ثحب  اجنیا  رد  هک  دشاب 
رد یهن  هلئـسم  یهن و  رما و  عامتجا  هلئـسم  ، هلئـسم ود  نیب  قرف  دش  رهاظ  سپ  هن  ای  تسا  داسف  بجوم  ایآ  تسا  هتفرگ  قلعت  تدابع 

یفخی امک ال  تادابع 

.خلا لوصفلا  یف  هدافا  ام  اما  هلوق و 

هک هلئسم  ود  نیب  تسا  هتشاذگ  قرف  لوصف  رد  هچنآ  اما  دیامرف و  یم  فنصم 

ص:11

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 764 

http://www.ghaemiyeh.com


اتریاغتم هقیقح و  اتدـحتا  اذا  اـمیف  اـنه  قلطم و  مومع  اـمهنیب  ناـک  نا  هقیقحلا و  بسحب  نیتریاـغتم  نیتعیبطب  یهنلا  رمـالا و  قلعت  اذا 
.دیقملاب یهنلا  قلطملاب و  رمالا  قلعت  ناب  دییقتلا  قالطالا و  درجمب 

نکی مل  ام  لئاسملا  نیب  زیاـمتلا  بجوی  ـال  تاوذـلا  بسحب  اـهریاغت  تاـعوضوملا و  ددـعت  درجم  ناـف  دـساف  هجاـحلا  عضوم  یهتنا 
ثوحبملا ههجلا  ددعت  عوضوملا و  هدحو  عم  نیتلأسم  دقع  نم  دب  لب ال  اهددـعت  یلا  الـصا  هجاح  هعم ال  تاهجلا و  فالتخا  كانه 

.یفخی امک ال  سکعلا  هروص  یف  هدحاو  هلئسم  دقع  اهنع و 

******
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دـحاو و ءیـش  رد  دـنوش  یم  عمج  ایآ  عامتجا  باب  رد  یهن  رما و  هک  تسنآ  ماـقم  ود  نیب  قرف  هک  تسنآ  لوصف  بحاـص  تراـبع 
تسین نکمم  ای  هنع  یهنم  مه  دشاب و  هب  رومأم  مه  دحاو  ءیش  تسا  نکمم 

.تسا مک  دشاب  مه  رگا  میرادن و  هسفن  یف  هلماعم  رد  رما  ینعی  تسا  رهاظ  تالماعم  رد  یهن  اما  و 

نیب هچرگا  تقیقح  بسحب  دنتـسه  رگیدـمه  ریاغتم  هک  یتعیبط  ود  هب  یهن  رما و  تفرگ  قلعت  رگا  هک  تسنآ  تادابع  رد  یهن  اما  و 
هک نیناوق  بحاص  موحرم  فالخب  تسا  قلطم  مومع  اهنآ  نیب  تبـسن  هک  کحاض  ناسنا و  لـثم  دـشاب  قلطم  مومع  تعیبط  ود  نآ 

.بصغ هالص و  ریظن  طقف  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  اهنآ  نیب  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  هتفگ 

لـصا هب  رما  لثم  دـییقت  قالطا و  درجمب  دنـشاب  ریاغتم  اتقیقح و  دنـشاب  دـحتم  یهن  رما و  هک  تسا  یئاج  رد  تاداـبع  رد  یهن  اـما  و 
هک یتالـص  لثم  تسا  قلطم  تادابعب  رما  تادابع  رد  یهن  باب  رد  هک  ضیاح  هالـص  یهن  لثم  هالـص  دراوم  ضعب  رد  یهن  هالص و 

.تسا هنع  یهنم  هالص  ضیح  لاح  رد  ینعی  تسا  دیقم  تادابع  رد  یهن  میدومن و  نایب 

ریاغت عوضوم و  ددعت  درجم  هکنآ  تهجب  تسا  لوصف  بحاص  زا  باوج  خلا  دساف  هجاحلا  عضوم  یهتنا  هلوق 
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ریغ تسا ال  ضرغ  مولع  لئاسم و  مامت  نیب  قرف 

نکی مل  ول  کلذ  درجم  ناف  اظفل  یهنلا  هلالد  یف  كانه  القع و  عامتجالا  زاوج  یف  انه  عازنلا  ناب  قرفلا  داسف  اضیا  حدقنا  انه  نم  و 
هلأسملا کلت  یف  عازنلا  صاصتخا  مدـع  عم  اذـه  نیتلأسم  دـقع  دـحاولا ال  هلأسملا  یف  الیـصفت  الا  بجوی  ـال  نیبلا  یف  ههجلا  ددـعت 

.رهظیس امک  ظفللا  هلالدب 

******

: حرش * 

ضرغ تسا و  هلئسم  تاهج  رگید  هلئـسم  هلئـسم و  نیا  هکلب  دشاب  نیتلأسم  نیب  زیامت  هک  دوش  یمن  ببـس  تاذ  بسحب  عوضوم  نآ 
ضرغ تهج و  ددـعت  اهنآ  نیب  قرف  رگید  ملع  اب  یملع  ره  هک  میدومن  نایب  مولع  زیامت  رد  باتک  لوا  رد  تشذـگ  هکنآ  امک  اـهنآ 

.یفخی امک ال  لومحم  ای  عوضوم  فالتخا  هن  دشاب  یم 

رد دوش  ثحب  کی  تهج و  ددـعت  دـشاب و  عوضوم  تدـحو  اب  ول  دوش و  ثحب  ود  هلئـسم  ود  نایب  رد  میدـبال  تهج  فالتخا  اـب  و 
ول تسا و  ثحب  کـی  نیا  دـشاب  یکی  نآ  تهج  دـشاب و  فلتخم  لومحم  عوضوم و  رگا  ینعی  سکع  تروـص  رد  هدـحاو  هلئـسم 

.دشاب هتشاد  هفلتخم  ياه  عوضوم 

دوش هتـشاذگ  هلئـسم  ود  نیب  قرف  دوش  یمن  ببـس  عوضوم  تدـحو  ای  عوضوم  ددـعت  هک  دـش  نآ  لوصف  بحاص  باوج  لصاح  و 
اهنآ دـیقم  قلطم و  ای  عوضوم  فالتخا  سب و  تسا و  تهج  ددـعت  طقف  دـشاب  یم  هیلوصا  لـئاسم  ماـمت  نیب  قرف  هک  ار  هچنآ  هکلب 

.دشاب یمن  نیتلأسم  نیب  رد  قرف  لیخد و 

.خلا اضیا  حدقنا  انه  نم  هلوق و 

هلئـسم نیب  دنتـشاذگ  قرف  یـضعب  لوق  داسف  دـش  رهاظ  میدومن  نایب  ار  تادابع  رد  یهن  عامتجا و  هلئـسم  نیب  قرف  هک  ام  تاـنایب  زا 
القع ینعی  یظفل  هن  تسا  یلقع  عاـمتجا  رد  عازن  هک  تـسنآ  اـهنآ  نـیب  قرف  دـنا  هـتفگ  تاداـبع  رد  یهن  نـیب  یهن و  رما و  عاـمتجا 
هلئسم ود  نیا  نیب  ار  قرف  یهن و  رب  تسا  یظفل  تلالد  تادابع  رد  یهن  رد  یلو  هن  ای  دروم  کی  رد  یهن  رما و  عامتجا  تسا  نکمم 

یهن رد  یظفل  عامتجا و  رد  یلقع  عازن  درجم  هکنآ  تهجب  تشذگ  هکنآ  امک  دشاب  یمن  قراف  مه  نیا  دـنا  هتـشاذگ  یظفل  یلقع و 
رد
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هریغ هن  تسا  یلوصا  ثحب  یهن  رما و  عامتجا  ثحب 

هیماکحالا اهیدابم  نم  هیلوصالا ال  لئاسملا  نم  هلأسملا  تناک  طابنتسالا  قیرط  یف  عقت  امم  هلأسملا  هذه  هجیتن  ناک  ثیح  هنا  ثلاثلا 
.هیعرفلا لئاسملا  نم  هیمالکلا و ال  لئاسملا  نم  هیقیدصتلا و ال  و ال 

******

: حرش * 

.دوشن هظحالم  تهج  ددعت  هک  یمادام  دشاب  یمن  نیتلأسم  نیب  قراف  قرف  نیا  تادابع 

تلالد تسین  مزال  تادابع  رد  یهن  هکنیا  رب  هوالع  هلئـسم  کی  رد  لیـصفتب  میـشاب  یمن  جاـتحم  نیتلأـسم  ود  رد  تهج  ددـعت  اـب  و 
ءاملع بلاطم  زا  هکنآ  امک  تسا  عازن  لحم  تادابع  رد  رگید  هلدا  عامجا و  لثم  یظفل  ریغ  تلالد  هکلب  اجنآ  رد  میشاب  هتشاد  یظفل 

.دوش یم  رهاظ 

: خلا ثیح  هنا  ثلاثلا  هلوق 

ثحب ثحب  نیا  سپ  هیهقف  هلئـسم  يارب  دوش  یم  يربـک  طابنتـسا و  قیرط  رد  دوـش  یم  عـقاو  ثحب  نیا  هجیتـن  هکنآ  روـما  زا  موـس 
هالص ره  تسا و  یبصغ  راد  رد  هالـص  نیا  مییوگ  یم  هقف  رد  ار  عامتجا  میدرک  تابثا  هکنآ  زا  دعب  نوچ  هریغ  هن  دشاب  یم  یلوصا 
يربک نآ  هجیتن  هک  یثحب  ره  رد  درادن و  هداعا  یبصغ  راد  رد  هالـص  نیا  سپ  درادـن  هداعا  ءاضق و  تسا و  حیحـص  یبصغ  راد  رد 

.تسین نآ  هیقیدصت  هیماکحا و  يدابم  زا  عامتجا  هلئسم  تسا و  یلوصا  ثحب  نآ  دوش  عقاو  هیهقف  ۀلئسم 

.تشذگ ملع  عوضوم  رد  لوا  دلج  رد  هک  نانچمه  تسا  مسق  درب و  يدابم  هکنآ  حیضوت 

ای تسیچ  نآ  ءازجا  هالـص و  هکنآ  لثم  دـشاب  یم  اهنآ  دودـح  نآ و  ءازجا  لومحم و  عوضوم و  روصت  نآ  هک  هیروصت  يدابم  لوا 
بجاو همدقم  موزل  لثم  ماکحا  تامزاول  اهنآ و  دودح  فیرعت و  دشاب  هیعضو  هیفیلکت و  ماکحا  ریاس  مارح و  ای  بجاو  هک  لومحم 

مه اهنآ  تامزاول  لومحم  عوضوم و  فیرعت  زا  دـعب  دراد  تبـسانم  هک  مکح  ود  رد  اهنآ  عامتجا  ماکحا و  داـضت  مکح و  کـی  رد 
دنا هداد  تبسن  هکنآ  امک  هن  ای  اهنآ  داضت  اب  نیمکح  عامتجا  تسا  زیاج  ایآ  هک  کلذ  ریغ  دوش و  هتسناد 
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اهعم اهدـقع  نکمی  يرخا  ههج  اهیف  تناک  اذا  اهنم  اهنوک  بجوی  کلذ ال  درجم  نا  هرورـض  یفخی  امک ال  اهتاهج  اهیف  تناک  نا  و 
اهریغ وا  هیعرف  اهدقع  حص  مالکلا و  یف  هیمالک  تدـقع  نا  لوصالا و  یف  اهریغ  نم  اهدـقع  مهوتل  ذـئنیح  لاجم  ذا ال  لئاسملا  نم 

.مالک الب 

نیتهج قابطنال  نیملع  لـئاسم  نم  هصاـخ  ههج  نع  اـهیف  ثحبی  هدـحاو  هلئـسم  نوک  یف  ریـض  ـال  هنا  باـتکلا  لوا  یف  تفرع  دـق  و 
.رکذتف رخآ  نم  يرخالاب  ملع و  لئاسم  نم  امهادحاب  تناک  ههجلا  کلت  یلع  نیتماع 

******

: حرش * 

.دنا هداد  رارق  هیروصت  يدابم  زا  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  هک  یئاهب  خیش  موحرم  يدضعب و 

هعبرا هلدا  زا  یکی  ریظن  عوضوم  رب  تسا  تباث  لومحم  هک  دنک  یم  تابثا  هک  یئایاضق  زا  تسا  ترابع  نآ  هیقیدـصت و  يدابم  مود 
نآ تـالومحم  تاـعوضوم و  ریغ  یملع  ره  رد  نینچمه  هقف و  مـلع  رد  تـسا  مارح  رمخ  اـی  تـسا  بـجاو  هالـص  دـنک  تاـبثا  هـک 
زا تابثا و  یفن و  رب  اهنآ  هلدا  یهن و  رما و  عامتجا  تسا  اهنآ  زا  تسا و  هیقیدصت  يدابم  اهنآ   ، نآرب دنک  یم  لالدتسا  هک  یئایاضق 

.دشاب هیقیدصت  يدابم  زا  عامتجا  هلئسم  تسا  نکمم  تهج  نیا 

رما هدارا  یلاعت  میکح  يارب  تسا  زیاج  ایآ  هکنیا  تسا و  داعم  أدبم و  زا  ثحب  نآ  تسین و  هیمالک  لئاسم  زا  عامتجا  هلئـسم  اضیا  و 
حیحص هالص  میئوگب  هک  عامتجا  هلئسم  دشاب  یمن  هیهقف  لئاسم  زا  اضیا  دنـشاب و  ناونع  ود  ياراد  ول  دحاو و  ءیـش  کی  رد  یهن  و 

.هن ای  یبصغ  راد  رد  تسا 

.خلا اهیف  تناک  نا  هلوق و 

نآ زا  دوش  یمن  ببـس  ناـکما  درجم  تسا  يرورـض  نوچ  دوش  هداد  رارق  اـهنآ  زا  یهن  رما و  عاـمتجا  باـب  تسا  نکمم  ول  ینعی و 
هکنآ امک  دوش  هداد  رارق  هیلوصا  لئاسم  زا  تسا  نکمم  هک  یمادام  عامتجا  باب  دوش  هداد  رارق  هروکذم  مولع 
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.تشذگ

یهن رما و  عامتجا  رد  مالعا  ضعب  در 

لئاسم يارب  يربک  هک  تسنآ  هیلوصا  هلئسم  نوچ  دشاب  یمن  هیلوصا  لئاسم  زا  یهن  رما و  عامتجا  هلئسم  هک  دنلئاق  مالعا  زا  یضعب  و 
.درادن يا  هدئاف  هجیتن و  لاح  نیا  رد  میدش  عانتما  هب  لئاق  رگا  یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  یلو  تشذگ  هکنآ  امک  دوشن  عقاو  هیهقف 

زاوج رب  انب  هچرگا  مینک  يراج  اهنآ  رب  دـیاب  ار  ضراعت  ماکحا  دوش و  یم  ضراعت  باب  رد  لخاد  عامتجا  باب  عاـنتما  لوق  رب  اـنب  و 
.یبصغ راد  رد  هالص  لثم  تسا  تدابع  تحص  هدئاف  هجیتن و  یهن  رما و  عامتجا 

هتـشاد هجیتن  نآ  فرط  کی  هکلب  دشاب  هتـشاد  هدیاف  تسا  تابثا  یفن و  هکنآ  فرط  ود  تسین  مزال  هیلوصا  هلئـسم  رد  هکنآ  باوج 
.تسا هیلوصا  لئاسم  زا  دحاو  ربخ  تیجح  ثحب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا و  یفاک  دشاب 

ای میدـشن  دـحاو  ربـخ  تجح  هب  لـئاق  رگا  هک  تسا  مسق  نیمه  هیلوـصا  لـئاسم  زا  يداـیز  اـهنآ و  ریغ  بجاو و  همدـقم  نینچمه  و 
.یفخی امک ال  هیهقف  لئاسم  يارب  درادن  هدئاف  هجیتن و  میتسنادن  بجاو  ار  بجاو  همدقم 

رد عامتجا  باب  نیا  هچرگا  میهدـب و  رارق  هیلوصا  لئاسم  ریغ  زا  ار  یهن  رما و  عامتجا  باب  هکنآ  مهوت  يارب  تسین  یلاجم  اجنیا  رد 
لوا رد  تشذـگ  هکنآ  اـمک  موـلع  نیا  ریغ  اـی  دوـش  یم  هداد  رارق  هیهقف  لـئاسم  زا  هقف  رد  نـینچمه  دوـش و  یم  ثـحب  مـالک  مـلع 

یم هداد  رارق  ملع  نآ  زا  یتهجرهزا  يا و  هفلتخم  تاهج  زا  هلئـسم  نآ  رد  دوشب  ثحب  هدحاو  هلئـسم  کی  درادن  یعنام  هک  یتخانش 
هماع تهج  ود  وا  رب  تسا  قبطنم  هکنآ  تهجب  دوشب  ثحب  ملع  ود  رد  هلئـسم  کی  تسا  نکمم  هک  باتک  لوا  میدرک  ناـیب  دوش و 
تغل عیدب و  نایب و  یناعم و  ملع  فرـص و  وحن و  ملع  رد  دوش  یم  ثحب  هیبرع  مولع  زا  يدایز  رد  ود  نیا  زا  هک  مالک  هملک و  ریظن 

ریغ قطنم و  و 
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یفرع هن  یظفل و  هن  تسا  یلقع  عامتجا  ثحب 

ناک اذا  امب  اهیف  عاـنتمالا  عاـمتجالا و  زاوج  یف  عازنلل  صاـصتخا  ـال  هیلقع و  هلأـسملا  نا  هاـنرکذ  اـم  يواـطم  نم  رهظ  دـق  هنا  عبارلا 
.ظفللاب میرحتلا  باجیالا و 

نا نم  حـضوا  وه  امک  امهب  ابلاغ  امهیلع  هلالدـلا  نوکل  هنا  الا  لوقلاب  بلطلا  یف  نیرهاـظلا  یهنلا  رمـالاب و  ریبعتلا  همهوی  اـمبر  اـمک 
ظفللا هلالد  ینعمب  سیل  افرع  عانتمالا  القع و  زاوجلا  یلا  ضعبلا  باهذ  یفخی و 

الـصحم ینعم  نوکی  الف  الا  نیهجووذ و  دـحاو  یفرعلا  یحماسملا  رظنلاب  هنا  نانثا و  یلقعلا  قیقدـلا  رظنلاـب  دـحاولا  نا  يوعدـب  لـب 
.ادیج ربدتف  عامتجالا  زاوج  رایتخا  دعب  عوقولا  مدع  یلع  ظفللا  هلالد  يوعد  رمالا  هیاغ  یفرعلا  عانتمالل 

******

: حرش * 

.رکذتف تسا  فلتخم  تاهج  نآ  هلئسم  کی  نیا  رد  دوش  یم  ثحب  هک  یتاهج  یلو  تسا  هلئسم  کی  هلئسم  ول  کلذ و 

.خلا رهظ  دق  هنا  عبارلا  هلوق 

یهن رما و  عامتجا  هلئـسم  نیا  هک  ام  هتـشذگ  تانایب  زا  دـش  رهاـظ  یهن  رما و  عاـمتجا  باـب  رد  دوش  یم  رکذ  هک  يروما  زا  مراـهچ 
مارح بوجو و  هک  یئاجنآ  رد  تسین  زیاج  ای  عامتجا  تسا  زیاـج  میئوگب  هک  عازن  نیا  ثحب و  نیا  درادـن  صاـصتخا  تسا و  یلقع 

زا میرحت  بوجو و  ول  دـشاب و  تابثا  تلالد و  رد  ثحب  هن  تسا  عقاو  رد  توبث و  ماقم  رد  ثحب  ، ثحب نیا  هکلب  دوشب  ادـیپ  ظفل  زا 
.تسا ثحب  لحم  زاب  دوش  هدیمهف  عامجا  ای  لقع  لیلد 

مهوت نیا  تسا و  عازن  تابثا  ماقم  رد  لوقب و  بلط  رد  دراد  روهظ  یهن  رما و  هب  ءاملع  ریبعت  هک  دنا  هدرک  مهوت  اهیـضعب  هکنآ  امک 
.تسا ماع  ثحب  یلو  میراد  رتمک  عامجا  ای  یلقع  لیلد  دوش و  یم  تباث  ظفل  لوقب و  میرحت  بوجو و  ابلاغ  هچرگا  تسا  اج  یب 
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دریگ یم  ار  بجاو  مارح و  ماسقا  مامت  عامتجا  ثحب 

ظفل قالطا  هیـضق  وه  امک  میرحتلا  باجیالا و  ماسقا  عیمج  معی  عانتمالا  عامتجالا و  زاوج  یف  عازنلا  كـالم  نا  یفخی  ـال  سماـخلا 
یف ملــس  نا  فاــستعالا و  نـع  هیلاــخ  ریغ  اــمهتدام  یف  نــیینیعلا  نــیینییعتلا  نیــسفنلا  یلا  فارــصنالا  يوــعد  یهنلا و  رمــالا و 

.عونمم اهیف  ّهنأ  عم  -خ) امهتغیص ) امهیتغیص

******

: حرش * 

زاوجب یلیبدرا  سدقم  موحرمب  دنا  هداد  تبـسن  هک  یـضعب  ندـش  لئاق  دـشاب و  یفخم  هکنیا  زا  هلئـسم  نیا  تسا  حـضاو  هکنآ  امک 
.افرع عانتما  القع و  عامتجا 

تابثا تلالد و  ثحب  ام  ثحب  هک  دنک  یمن  تلالد  تهج  نیا  تسا  زیاج  القع  ول  یهن و  رما و  عامتجا  تسا  عنتمم  افرع  دنا  هتفگ  و 
رظنب یبصغ  راد  رد  هالـص  ریظن  تسا  هدش  عمج  نآ  رد  یهن  رما و  هک  يدروم  نیا  هک  دنراد  اعدا  هک  تسا  نیا  اهنآ  رظن  هکلب  دشاب 
تسا قبطنم  وا  رد  تهج  ود  هک  تسا  دحاو  ءیش  کی  نیا  دنزیچ و  کی  یفرع  رظن  یحماسم و  رظنب  هچرگا  دنزیچ  ود  یلقع  قیقد 
مدـع رب  یظفل  تلالد  هکنآ  تیاهن  ، ار عامتجا  دـناد  یم  زیاج  لقع  هکنآ  اب  میرادـن  یفرع  عاـنتما  يارب  یلـصحم  ینعم  نیا  زا  ریغ  و 

.ادیج ربدتف  تسا  زیاج  القع  عامتجا  هک  ینآ  زا  دعب  میرادن  عوقو 

.خلا یفخی  سماخلا ال  هلوق 

بجاو و هکنآ  ياوس  دوش  یم  لماش  ار  اهنآ  ماـمت  دـشاب و  یم  مارح  بوجو و  قلطم  عاـنتما  زاوج و  رد  عازن  كـالم  دـنامن  یفخم 
يریغ و مارح  دشاب و  یسفن  بجاو  هکنآ  لثم  فلتخم  ای  یئافک  ای  دنشاب  ینیع  يرییخت  ای  دنشاب  ینیعت  يریغ  ای  دنشاب  یـسفن  مارح 

یم میدومن  نایب  هک  یماسقا  نیا  مامت  لماش  یهن  رما و  ظفل  قالطا  هکنآ  امک  تشذـگ  هقباس  ثحابم  رد  اه  نیا  زا  مادـکره  يانعم 
ود ره  دیاب  مارح  بجاو و  هک  دراد  فارصنا  عانتما  عامتجا و  ثحب  تسا  هدومرف  هک  هیلع  هّللا  همحر  لوصف  بحاص  ياوعد  دوش و 
زا یلاخ  لوصف  بحاص  ياعدا  نیا  میدومن  نایب  هک  تسا  انعم  نیمه  یهن  رما و  ةدام  رد  فارـصنا  نوچ  دشاب  ینیع  ینیعت و  یـسفن 

ینیعت یسفن  مارح  بجاوب و  دراد  فارصنا  روهظ و  هک  یهن  رما و  هغیص  رد  مینک  لوبق  ام  هچرگا  تسین  لاکشا  فاستعا و 
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عیمجل كالملا  مومع  نم  تفرع  امل  ماقملا  یف  هیراجلا  ریغلا  همکحلا  تامدقمب  قالطالا  نم  قابسنالا  روهظلا و  يوعد  دعبی  معن ال 
.ماربالا ضقنلا و  نم  نیبلا  یف  عقو  ام  اذک  ماسقالا و 

مهتسلاجم عم  اهیف  یلصف  رایغالا  عم  هسلاجملا  رادلا و  یف  فرصتلا  نع  یهن  کلذک  امهنیب و  ارییخت  موصلا  وا  هالـصلاب  رما  اذا  الثم 
عانتمالا و زاوجلا و  یف  عازنلا  نایرج  یف  کلذـک  امهیف  فرـصتلا  نع  یهن  انییعت و  اهب  رما  اذا  اـمک  اـهلاح  اـهیف  هالـصلا  لاـح  ناـک 

.نطفتف نیبلا  یف  ماربالا  ضقنلا و  نم  عقو  ام  نیفرطلا و  هلدا  ءیجم 

******

: حرش * 

.قالطا فارصنا  تسا  عونمم  تسا و  ماع  ثحب  هیف  نحن  ام  رد  یلو  تشذگ  البق  هکنآ  امک  ینیع 

.خلا دعبی  معن ال  هلوق 

روهظ تسا  هتفگ  لوصف  بحاص  هک  یئانعم  نآ  رد  تمکح  تامدقم  زا  نآ  قابسنا  هغیص و  روهظ  هک  دشابن  دیعب  تسا  نکمم  یلب 
هروکذم ماسقا  مامت  رد  یهن  بوجو و  كالم  هک  یتخانـش  نوچ  دیآ  یمن  هیف  نحن  ام  رد  تمکح  تامدـقم  نآ  یلو  دـشاب  هتـشاد 

دنک یم  ام  بلطم  رب  تلالد  نینچمه  دوش و  یمن  يراج  تمکح  تامدقم  هیف  نحن  ام  هک  تسا  هیلقع  هنیرق  نیمه  القع و  دشاب  یم 
.دوش یم  هروکذم  ماسقا  مامت  لماش  تسا و  ماع  اهنآ  مالک  ماربا  ضقن و  هب  املع  زا  نیب  رد  تسا  هدش  عقاو  هک  هچنآ 

.خلا الثم  هلوق 

ینییعت یبصغ  راد  رد  هالـص  لثم  رایغا  اب  تسلاجم  اب  یبصغ  راد  رد  هالـص  هک  دشاب  یم  يرییخت  مارح  يرییخت و  بجاو  يارب  لثم 
سپ دوش  یمن  نایـصع  يرییخت  مارح  زا  یکی  تفلاـخم  هک  تسنآ  راـبتعاب  راـیغا  اـب  تسلاـجم  راد و  بصغ  نیب  عمج  دـشاب و  یم 

یم مارح  بجاو و  ماسقا  مامت  رد  املع  ماربا  ضقن و  نیفرط و  هلدا  ندـمآ  اهنآ و  عانتما  اب  یهن  رما و  عاـمتجا  زاوج  رد  عازن  ناـیرج 
.یفخی امک ال  دیآ 
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تسا یلقع  ثحب  نوچ  درادن  مزال  هحودنم  عامتجا  ثحب 

ذا حوضولا  یلع  لاکتالل  وه  امنا  قالطالا  ناب  لیق  امبر  لب  لاثتمالا  ماقم  یف  هحودنملا  دیق  عازنلا  لحم  یف  ذـخؤی  امبر  هنا  سداسلا 
.لاحملاب فیلکتلا  مزلی  اهنودب 

مدع نیداضتملا و  نیمکحلا  عامتجا  وه  لاحملا و  موزل  نم  عازنلا  لحم  یف  مهملا  وه  ام  یف  اهرابتعا  مدع  کلذ  عم  قیقحتلا  نکل  و 
اهعفد و ال یف  يدجی  هجولا  ددعت  نا  هموزل و  مدـع  وا  نیدـضلا  عامتجا  هلئاغ  عفد  یف  نیهجوب  اهجوم  امهدروم  نوک  یف  يودـجلا 

اهمدع هحودنملا و  دوجو  الصا  کلذ  یف  توافتی 

******

: حرش * 

لحم هک  یبصغ  راد  رد  هالـص  لثم  ینعی  دشاب  هحودنم  دیاب  دنا  هتفگ  عازن  لحم  رد  هک  تسنآ  روما  زا  مشـش  خلا  هنا  سداسلا  هلوق 
یبصغ ناکمب  دشاب  رصحنم  هالص  ناکم  رگا  دروایب و  اجب  ار  هالـص  حابم  ناکم  رد  هک  دشاب  هتـشاد  تردق  فلکم  دیاب  تسا  عازن 
فلکم يارب  دشاب  دش  رکذ  هک  هحودـنم  هک  تسا  یئاج  رد  عازن  لحم  یهن و  رما و  عامتجا  زاوج  تسین و  عازن  لحم  دراوم  نیا  رد 
لاحمب فیلکت  هحودنم  دیق  نودب  نوچ  دـنا  هدرکن  هحودـنم  دـیق  رکذ  هک  دـشاب  یم  نآ  ندوب  حـضاو  يارب  املع  تاملک  قالطا  و 

.تسا

مکح ود  عامتجا  هک  تسنآ  عازن  لحم  هکنآ  تهجب  تسین  مزال  عازن  لحم  رد  هحودنم  هک  تسنآ  قیقحت  خـلا  قیقحتلا  نکل  هلوق و 
هک دنشاب  یم  ءیش  ود  مه  جراخ  رد  ایآ  دنـشاب  یم  ءیـش  ود  هک  بصغ  ناونع  هالـص و  ناونع  لثم  ناونع  تهج و  ددعت  اب  نیّدض 
یم یـصخش  ءیـش  کی  جراخ  رد  تهج  ناونع و  ددعت  اب  هکنآ  ای  تسا و  یمامـضنا  اهنآ  بیکرت  دننک و  یمن  رگیدکی  هب  تیارس 
نیا رد  لاکشا  الب  هک  اهیف  لصت  یبصغلا و ال  رادلا  یف  لص  دیامرفب  الوم  هک  تسنآ  لثم  تسا و  يداحتا  بیکرت  بیکرت  دنـشاب و 

رد دشاب  یم  ینیـضیقن  عامتجاب  تشگرب  نیّدض  عامتجا  نوچ  یـصخش  دحاو  رد  الوم  یهن  رما و  تسین  نکمم  تسین و  زیاج  دروم 
تسا نکمم  هک  تسنآ  عازن  لحم  سپ  دروم  نیا 
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يری نمل  العف  زاوجلاب  مکحلا  یف  اهرابتعا  نم  دـب  ـال  معن  عازنلا  اذـهب  هل  لـخد  ـال  رخآ  روذـحم  اهنودـب  لاـحملاب  فیلکتلا  موزل  و 
الا اهرابتعال  هجو  هلمجلاب ال  اضیأ و  کلذـک  هب  مکحلا  یف  رخآ  رما  رابتعا  نم  دـب  امبر ال  امک  الاحم  اروذـحم و  لاحملاب  فیلکتلا 

لاحملا فیلکتلا  نم  ماقملا  یف  روذـحملا  وه  امب  هل  لخد  لاحملاب و ال  فیلکتلا  موزل  مدـع  لاـثتمالا و  یلع  هردـقلا  راـبتعا  لـجال 
.منتغا مهفاف و 

تسین دشاب  دارفا  ای  عیابط و  ماکحا  قلعتم  رب  ینتبم  عامتجا  ثحب 

لوقلا یلع  عاـنتمالا  اـما  عئاـبطلاب و  ماـکحالا  قلعتب  لوقلا  یلع  ینتبی  عاـنتمالا  زاوجلا و  یف  عازنلا  نا  هراـت  مهوـتی  اـمبر  هسنا  عباـسلا 
لوقلا نا  يرخا  لوقلا و  اذه  یلع  نیهجو  اذ  ناک  ول  یصخش و  دحاوب  نیمکحلا  قلعت  موزل  هرورض  یفخی  داکی  الف  دارفالاب  اهقلعتب 

لوقلا ادوجو و  ادحتا  نا  هیلع و  اتاذ  یهنلا  رمالا و  قلعتم  ددعتل  عئابطلاب  لوقلا  یلع  ینبم  زاوجلاب 

******

: حرش * 

.هن ای  الوم  فرط  زا  مکح  ود  عامتجا 

هکنآ رب  اـنب  دـهاوخ  یم  هحودـنم  لاـثتما  ماـقم  رد  هتبلا  میدـش  زاوجب  لـئاق  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  خـلا  لاـحملاب  فیلکتلا  موزل  هلوق و 
رد هریغ  لقع و  ملع و  لثم  مه  رگید  طیارـش  هکنآ  امک  لاثتما  رب  دـشاب  هتـشاد  تردـق  فلکم  هکنآ  ات  تسین  زیاج  لاـحمب  فیلکت 

.تسا مزال  لاثتما  ماقم 

هکنآ زا  دـعب  هن و  ای  تسا  لاحم  فیلکت  مسق  نیا  ایآ  هک  تسا  عازن  لحم  الوم  فرط  زا  توبث و  ماـقم  رد  لاکـشا  هکنآ  لـصاح  و 
قرف تسا و  لاحمب  فیلکت  الا  فلکم و  دشاب  هتـشاد  تردق  ات  تسا  مزال  هحودنم  هتبلا  لاثتما  ماقم  رد  ناکما  زاوجب و  میدش  لئاق 

.منتغا مهفاف و  دش  نایب  هکنآ  امک  لاحمب  فیلکت  لاحم و  فیلکت  نیب  تسا 

.خلا عباسلا  هلوق 

رد عازن  هک  دنا  هدرک  مهوت  اه  یضعب  هک  تسنآ  دوش  یم  رکذ  هک  يروما  زا  متفه 
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.ادحاو ادرف  هنوک  اجراخ و  اصخش  امهقلعتم  داحتال  دارفالاب  لوقلا  یلع  عانتمالاب 

يدجی ناکل  داجیالا  دوجولا و  بسحب  داحتالا  هعم  رضی  ثیحب ال  يدجی  ناک  نا  هجولا  ددعت  ناف  نیمهوتلا  الک  داسفب  ریبخ  تنا  و 
نیدوجوم نیدرفل  اعمجم  نوکیف  نیتعیبطلا  نم  لکل  ادرف  نوکی  نیهجوب  هجوملا  یجراـخلا  دوجوملا  ناـف  دارفـالاب  لوقلا  یلع  ول  و 

نم لکل  درف  قادـصم و  وه  امب  نینثا  عمجملا  نوکب  رـضی  کلذـک ال  نیتعیبطلا  ددـعتب  دوجولا  هدـحو  رـضی  امکف ال  دـحاو  دوجوب 
.نیتعیبطلا

******

: حرش * 

دـندارفا و ماکحا  قلعتم  هک  میدـش  لـئاق  رگا  دنـشاب و  یم  عیاـبط  ماـکحا  قلعتم  هک  میوشب  لـئاق  هک  تسنآ  رب  ینبم  عاـنتما  زاوج و 
میوشب زاوجب  لئاق  تسین  نکمم  دروم  نیا  رد  سپ  دنـشاب  یم  رما  قلعتم  مه  اهنآ  دنوش  یم  ادیپ  جراخ  رد  هک  تعیبط  تایـصوصخ 
تمرح هالـص و  بوجو  لثم  داـضتم  مکح  ود  دـیآ  یم  مزـال  لاـح  نیا  رد  هک  تسا  يرورـض  نوچ  میوشب  یعاـنتما  دـیاب  اـمتح  و 

رد تمرح  بوجو و  اصوصخم  مکح  ود  تسین  نکمم  دـنراد و  داضت  امامت  لاکـشاالب  ماـکحا  یـصخش و  دـحاو  کـی  رد  بصغ 
.دشاب هتشاد  تهج  ود  یصخش  دحاو  نیا  ول  دوشب و  عمج  یصخش  دحاو  کی 

يور رماوا  هک  دنا  لئاق  دنـشاب  یم  یهن  رما و  عامتجا  زاوجب  لئاق  هک  یناسک  ینعی  زاوجب  لوق  دـنا  هتفگ  هک  تسه  يرگید  یمهوت 
ود نیا  هچرگا  تسا  بصغ  هک  یهن  قـلعتم  تسا و  هالـص  هک  رما  قـلعتم  لـثم  اـتاذ  تسا  زیچ  ود  اـهنآ  قـلعتم  تسا و  هـتفر  عیاـبط 

تعیبط هن  دنناد  یم  دارفا  ار  رماوا  قلعتم  دنا  عانتما  هب  لئاق  هک  یناسک  یلو  دنـشاب  دحتم  دننکب و  ادیپ  دوجو  کی  جراخ  رد  تعیبط 
.لفغت الف  دشاب  هدش  عقاو  تعیبط  ود  ای  درف  ود  تسین  نکمم  تهج  نیا  زا  دشاب  یم  یهن  رما و  قلعتم  دارفا  نوچ  و 

ار ود  ره  مهوت و  ود  نیا  تسین  حیحص  دیامرف  یم  ار  لوق  ود  ره  باوج  فنصم  خلا  الک  هداسفب  ریبخ  تنا  هلوق و 
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.اجراخ امهداحتا  ادوجو و  نیتعیبطلا  هدحول  یفخی  امک ال  عئابطلاب  لوقلا  یلع  یتح  الصا  يدجی  ناک  امل  الا  و 

******

: حرش * 

اب دناسر  یمن  ررـض  هک  یمـسق  هب  تسا  یفاک  ناونع  ددعت  هجو و  ددعت  رگا  هک  تسنآ  ود  ره  باوج  دـیامرف و  یم  باوج  کی  هب 
نیا رد  دوجو  کی  هب  ول  دناءیـش و  ود  هنع  یهنم  هب و  رومأم  هک  دـناسر  یم  عقاو  رد  داجیالا و  دوجولا و  بسحب  داـحتا  ددـعت  نآ 

هک یجراخ  دوجوم  هکنآ  تهجب  دنشاب  یم  دارفا  یهاون  رماوا و  قلعتم  هک  میوشب  لئاق  ول  دیآ و  یم  عازن  تسا و  ثحب  لحم  دراوم 
عیاـبط قلعتم  هکنآ  رب  اـنب  تعیبـط  ود  زا  تسا  يدرف  یجراـخ  دوجوم  نیا  تسا  قبطنم  وا  رد  ناونع  ود  دـشاب و  یم  وا  رد  تهج  ود 

هک یناـنچمه  سپ  تسا  دارفا  قلعتم  هکنآ  رب  اـنب  دـحاو  دوجوب  دـندوجوم  هک  تعیبـط  ود  نآ  زا  درف  ود  يارب  تسا  عـمجم  تسا و 
يدیز الثم.درادن  ررض  نینچمه  دشاب  هتشاد  تعیبط  ود  دوجوم  ءیش  کی  تسا  نکمم  تعیبط و  ددعتب  دوجو  تدحو  درادن  ررض 

نیا یمامت  ناسنا  بتاک و  کحاض و  یشام و  هکنآ  لثم  تسا  قبطنم  وا  رب  یعیابط  نیوانع و  تسا  یصخش  درف  کی  جراخ  رد  هک 
.دشاب یجراخ  یصخش  درف  ول  تسا و  قبطنم  نآرب  نیوانع  عیابط و 

.خلا يدجی  ناک  امل  الا  هلوق و 

رگا دارفا و  ای  مینادب  تعیبط  ار  یهاون  رماوا و  قلعتم  هکنآ  نیب  درادـن  یقرف  عامتجا  يارب  تسا  یفاک  هجو  ددـعت  رگا  هکنآ  لصاح 
هک دـنلئاق  هک  یناسک  هکنآ  تهجب  دارفا  ای  دنـشاب  تعیبط  یهاون  رماوا و  قلعتم  هکنآ  نیب  تسین  یقرف  زاب  دـشابن  یفاـک  هجو  ددـعت 
زاب میدـش  لئاق  دارفا  رگا  هکنآ  امک  تسا  هنع  یهنم  هب و  رومأم  تعیبط  دوجو  هک  دـنلئاق  ود  ره  تعیبط  اـی  تسا  دارفاـب  قلعتم  رماوا 
درف تسا  نکمم  لاـح  نیا  رد  ود و  ره  رد  تسا  ـالوم  بولطم  درف  تعیبط و  رد  دوجو  سپ  تسا  هنع  یهنم  هب و  رومأـم  درف  دوجو 

جراخ رد  دشاب  تعیبط  ود  عمجم  ای  دشاب  تعیبط  درف  ود  عمجم  یجراخ 
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ام هدحو  کلذک  نیتعیبط  امهنوک  امهددعتب و  رئاض  ریغ  ادوجو  هبوصغملا  رادلا  یف  هالصلا  یف  هیبصغلا  هیتالّـصلا و  هدحو  نا  امکف 
هنع ایهنم  نوکیف  بصغلل  ادرف  هب و  ارومأم  نوکیف  هالصلل  ادرف  هنوکب  رئاض  ریغ  ادوجو  اهیف  هالصلا  تایصوصخ  نم  جراخلا  یف  عقو 

.لفغت الف  نیتعیبطلل  اقادصم  هنوکل  نینثا  نوکی  ادوجو  هتدحو  یلع  وهف 

تسین نکمم  عامتجا  دشاب  دارفا  ماکحا  قلعتم  رگا  هک  تسنآ  قح 

نم دحاو  لک  یف  ناک  اذا  الا  عامتجالا  باب  نم  نوکی  داکی  هنا ال  نماثلا 

******

: حرش * 

ودب درادن  ررـض  نآ  دوجو  یبصغ  راد  رد  هالـص  رد  بصغ  هالـص و  تدحو  هک  ینانچمه  سپ  خلا  هیتالّـصلا  هدحو  نا  امکف  هلوق 
رد تسا  عقاو  هک  ارچ  نآ  تدحو  درادـن  ررـض  نینچمه  دـحاو  دوجوب  دـندوجوم  تعیبط  ود  نیا  ول  دـنتعیبط و  ود  ره  نوچ  ناونع 
هنع یهنم  هب و  رومأم  مه  اهنآ  هک  درادـن  یعناـم  تعیبط  تاـمزاول  تایـصوصخ و  نآ  سپ  بصغ  هالـص و  تایـصوصخ  زا  جراـخ 

زا قادـصم  هتایـصوصخب  یجراخ  درف  کی  نیا  سپ  دنـشاب  یجراـخ  تایـصوصخ  دارفا و  یهاون  رماوا و  قلعتم  هکنیا  رب  اـنب  دنـشاب 
.لفغت الف  تسا  هدش  عقاو  تعیبط  ود  ای  درف  ود  يارب 

نکمم نیاربانب  دشاب  تعیبط  اهنآ  قلعتم  هکنآ  هن  دنشاب  هیجراخ  تایـصوصخ  دارفا و  یهاون  رماوا و  قلعتم  هکنآ  رب  انب  دنامن  یفخم 
میوشب لئاق  هک  تسا  یئاجنآ  رد  عاـمتجا  ثحب  طـقف  دوشب و  عقاو  یهن  رما و  دروم  تعیبط  تاصخـشم  هیجراـخ و  دارفا  نیا  تسین 

لاح نیا  رد  تسین  نکمم  درادن و  رتشیب  دوجو  کی  هیدرف  هیجراخ  تایصوصخ  نیا  نوچ  دشاب  یم  عیابط  یهاون  رماوا و  قلعتم  هک 
امک ال یمامـضنا  دوجو  هن  تسا  يداحتا  اـهنآ  هیجراـخ  دوجو  نوچ  دـحاو  نآ  رد  دـنوشب  عقاو  یهن  رما و  قلعتم  تایـصوصخ  نیا 

.یفخی

.خلا داکی  هنا ال  نماثلا  هلوق 

قرف نیربخ  ضراعت  باب  یهن و  رما و  عامتجا  باب  هک  تسنآ  روما  زا  متشه 
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اموکحم العف  هنوکب  زاوجلا  یلع  مکحی  یک  عامتجالا  قداـصتلا و  دروم  یف  یتح  اـقلطم  همکح  طاـنم  میرحتلا  باـجیالا و  یقلعتم 
.نیمکحلاب

ضراعت باب  هن  تسا  محازت  باب  عامتجا  باب 

.هلیصفت یتأی  امک  يوقا  امهدحا  كانه  نکی  مل  امیف  نیمکحلا  ریغ  رخآ  مکحب  وا  نیطانملا  يوقاب  اموکحم  هنوکب  عانتمالا  یلع  و 

******

: حرش * 

اهناب عوجر  هک  ضراعت  باب  فالخب  دوش  یمن  یتلالد  يدنـس و  تاحجرمب  عوجر  هک  تسا  محازت  باـب  عاـمتجا  باـب  نوچ  دراد 
باب عاـمتجا  رب  اـنب  ضراـعت و  باـبب  دوش  عوجر  دـیاب  عاـنتما  رب  اـنب  هک  تسنآ  يراـصنا  خیـش  موحرم  تاریرقت  زا  لوقنم  دوش  یم 
مهد رما  رد  هکنآ  امک  تسا  مدـقم  نیمکح  يوقا  عاـنتما  رب  اـنب  رمـالا  هیاـغ  تسا  محازت  باـب  ود  ره  هک  تسنآ  قح  تسا و  محازت 

.عجارف نآ  عانتما  یهن و  رما و  عامتجا  ثحب  هرمث  رد  دش  دهاوخ  رهاظ 

ینعی دـشاب  وا  رد  مکح  طانم  میرحت  باجیا و  قلعتم  هک  تسا  یئاج  رد  یهن  رما و  عامتجا  باـب  دـیامرف  یم  فنـصم  تهج  نیا  زا 
مکح ودـب  موکحم  دروم  نیا  هک  زاوجب  لوق  رب  انب  مینکب  مکح  هکنآ  ات  عامتجا  قداـصت و  دروم  رد  یتح  دـشاب  ود  ره  رد  یـضتقم 

هب دشاب  دوجوم  ود  ره  یبصغ  راد  رد  میرحت  يارب  یضتقم  هالص و  بوجو  يارب  یـضتقم  دیاب  یبصغ  راد  رد  هالـص  الثم  دشاب  یم 
تسا و بصغ  میتفگ  یم  دوب  رگا  مه  هالص  نودب  بصغ  تسا و  حیحص  هالص  میتفگ  یم  دوب  رگا  بصغ  نودب  هالص  هک  یمـسق 

یمارح لعف  مه  تسا و  حیحص  هالص  مه  مییوگ  یم  زاوج  رب  انب  اذل  تسا  دوجوم  مکح  ود  يارب  یـضتقم  لاح  نیا  رد  تسا  مارح 
.تسا هدرکن  يرگید  هب  تیارس  مارح  بوجو و  قلعتم  مادک  چیه  تسا و  هدروآ  اجب 

يداحتا تدـحو  یجراخ  دروم  میدـش و  یعانتما  ام  تسین و  نکمم  یهن  رما و  عامتجا  هکنیا  رب  اـنب  ینعی  خـلا  عاـنتمالا  یلع  هلوق و 
لئاق ینعی  میریگ  یم  ار  امکح  يوقا  اجنیا  یمامضنا  هن  دراد 
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اهنآ نیب  قرف  محازت و  ضراعت و  باب  تایصوصخ 

اذا امهنم  دـحاو  مکحب  الا  اموکحم  عامتجالا  دروم  نوکی  بابلا و ال  اذـه  نم  نوکی  الف  کلذـک  طانم  نیقلعتملل  نکی  مل  اذا  اـما  و 
ماقم بسحب  اما  توبثلا و  ماقم  بسحب  اذـه  عانتمالا  وا  زاوجلاب  لیق  امهنم  دـحاول  نکی  مل  امیف  امهریغ  رخآ  مکح  وا  هطانم  هل  ناـک 
ذئنیح هضراعملا  لمع  نم  دب  الف  یناثلا  لیبق  نم  طانملا  نا  زرحا  اذا  ناتضراعتم  نیمکحلا  یلع  ناتلادلا  ناتیاورلاف  تابثالا  هلالدلا و 

.رییختلا حیجرتلا و  نم  امهنیب 

******

: حرش * 

زا دنـشاب  يوقا  اهنآ  زا  مادـکره  رگا  هالـص  تحـص  نودـب  تسا  تمرح  ای  تمرح و  نودـب  تسا  حیحـص  اهنت  هالـص  ای  میوش  یم 
لیـصفت هکنآ  امک  دشابن  يوقا  اهنآ  زا  یکی  مارح  بوجو و  نیب  رگا  دـشاب  هریغ  رییخت و  هک  مییامن  یم  يرگید  مکح  ای  يرگید و 

.یفخی امک ال  دیآ  یم  نآ 

باب هکلب  تسین  عامتجا  باب  زا  دروم  نیا  رد  دشابن  ود  ره  یهن  رما و  يارب  یـضتقم  رگا  اما  خـلا و  نیقلعتملل  نکی  مل  اذا  اما و  هلوق 
رگا دشاب و  نیمکح  زا  یکی  يارب  یـضتقم  طانم و  رگا  تمرح  ای  بوجو  ای  درادـن  رتشیب  مکح  کی  عامتجا  دروم  تسا و  ضراعت 

.دوش یم  تباث  نآرب  يرگید  مکح  دشابن  نیمکح  زا  یکی  يارب  یضتقم 

رد ام  نایب  نیا  ، عانتما هب  لئاق  ای  میـشاب  عامتجا  زاوجب  لئاق  هچ  دشاب  دـیاب  ود  ره  يارب  یـضتقم  هک  میدومن  نایب  هک  يدراوم  نیا  رد 
دنا یناث  مسق  لیبق  زا  تیاور  ود  نیا  هک  دـندش  دراو  هک  یتیاور  ود  سپ  تابثا  تلالد و  ماقم  بسحب  اـما  دوب و  عقاو  توبث و  ماـقم 
یئاج رد  ءاملعلا و  مرکا  دومرف  رگا  الثم  دشاب  اهنآ  زا  یکی  دشاب و  هتشادن  ار  ود  ره  بوجو  تمرح و  یضتقم  هک  یئاجنآ  رد  ینعی 
سپ دشاب  یمن  وا  رد  ود  ره  یـضتقم  مارح و  ای  وا و  مارکا  تسا  بجاو  ای  دشاب  قساف  ملاع  هک  عامتجا  دروم  قاسفلا  مرکت  رگید ال 

یتلالد ای  يدنس  تاحجرم  هک  عامتجا  دروم  رد  اه  نیا  نیب  هضراعم  لمع  زا  میدبال 
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اطانم يوقا  هنوکل  الیلد  فعـضا  وه  ام  عم  حـیجرتلا  ناک  امبرف  نییـضتقملا  نیب  محازتلا  باب  نم  ناک  لب  نیبلا  یف  ضراعت  الف  الا  و 
.اهیلا هراشالا  یتأی  امک  تامحازتملا  تایضتقملا  تاحجرم  نم  دب  لب ال  الصا  تایاورلا  تاحجرم  هظحالمل  ذئنیح  لاجم  الف 

امهنیب قفوی  مل  ول  هضراعملا  باب  تاحجرم  هظحالم  نم  دـب  الف  ضراعتلا  امهنیب  عقول  یلعفلا  مکحلل  الفکتم  امهنم  لک  ناک  ول  معن 
.نطفتف همحازملا  باب  تاحجرم  هظحالمب  یئاضتقالا  مکحلا  یلع  امهدحا  لمحب 

******

: حرش * 

.دمآ دهاوخ  یلاعت  هللاءاش  نا  شدوخ  لحم  رد  هکنآ  امک  دشاب  رییخت  ای 

زا مکح  رد  یـضتقم  هک  میهدـب  لامتحا  تسا و  هضراـعم  باـب  هک  میدرکن  زارحا  رگا  ینعی  خـلا  نیبلا  یف  ضراـعت  ـالف  ـالا  هلوق و 
هک دوش  یم  اسب  هچ  میریگب و  ار  اـهنآ  مها  دـیاب  هک  تسا  نییـضتقم  نیب  محازت  باـب  دروم  نیا  رد  دـشاب  دروم  رد  مارح  بوجو و 

یلحم رد  ام  رگا  الثم  تسا  ياوقا  تلع  طانم و  تهج  زا  یلو  شلیلد  يرگید  زا  دـشاب  رت  فیعـض  هک  تسا  یتیاور  نآ  اـب  حـیجرت 
تاجن ار  ملاع  ام  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  قساـف  نمؤم  يرگید  تسا و  ملاـع  اـهنآ  زا  یکی  دـنوش  یم  قرغ  دـنراد  رفن  ود  میدرک  رظن 

یتیاور و تاحجرم  هظحالم  يارب  درادـن  یلحم  لاجم و  لاح  نیا  رد  سپ  دـشاب  يوقا  قساـف  تاـجن  لـیلد  كردـم و  ول  میهدـب و 
اهنآ هب  هراشا  یلاعت  هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  هکنآ  امک  مینک  هظحالم  ار  محازت  باب  تاحجرم  دیاب  هکلب  يدنس 

ار یلعف  مکح  ود  ره  ینعی  دـشاب  یلعف  مکح  لفکتم  تمرح  بوجو  لیلد  ات  ود  زا  کیره  رگا  هلب  خـلا  امهنم  لک  ناک  ول  معن  هلوق 
زا میئامنب  ار  ضراعت  باب  تاحجرم  هظحالم  دـیاب  دـب  تسین و ال  محازت  باـب  زا  تسا و  ضراـعت  باـب  لاـح  نیا  رد  دـننک  تاـبثا 

هکنیا یتلالد  ای  يدنس  تاحجرم 
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اهنآ نیب  قرف  محازت و  ضراعت و  باب  تابثا  نایب 

مکحلا طانم  یلع  هلمتـشم  اهنع  یهنملا  اهب و  رومأملا  هعیبطلا  نم  دحاو  لک  نوکی  نا  بابلا  اذه  یف  ربتعملا  نا  تفرع  دق  هنا  عساتلا 
یلیلد قالطا  الا  نکی  مل  ول  لاکـشا و  الف  هریغ  وا  عاـمجا  نم  کـلذ  یلع  لد  اـم  كاـنه  ناـک  ولف  عاـمتجالا  لاـح  یف  یتح  اـقلطم 
دروم یف  طانملا  یـضتقملا و  توبث  یلع  الیلد  ناکل  یئاضتقالا  مکحلا  ناـیب  یف  ناـک  ول  قـالطالا  نا  وه  لیـصفت و  هیفف  نیمکحلا 
لوقلا یلع  نیمکحلا  یف  یضتقملا  توبث  فاشکتسا  یف  لاکشا  الف  یلعفلا  مکحلا  ددصب  ناک  ول  بابلا و  اذه  نم  نوکیف  عامتجالا 

.نیضراعتملا هلماعم  امهعم  لماعیف  نیلیلدلا  دحا  بذکب  الامجا  ملع  اذا  الا  زاوجلاب 

دحا ءافتنا  ناف  الصا  عامتجالا  دروم  یف  نیمکحلل  یضتقملا  توبث  یلع  هلالد  ریغ  نم  نایفانتم  ناقالطالاف  عانتمالاب  لوقلا  یلع  اما  و 
.هئافتنا لجال  نوکی  نا  نکمی  هل  یضتقملا  توبث  عم  عناملا  لجال  نوکی  نا  نکمی  امک  نییفانتملا 

******

: حرش * 

لمح ار  يرگید  یئاضتقا و  مکح  رب  مینکب  لمح  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  ار  مکح  ود  نیا  دشابن  نکمم  هک  تسا  یئاج  رد  میدومن  نایب 
هکنآ رب  دـنامن  یفخم.نطفتف  تسا  جراخ  ضراعت  باب  زا  تسا و  محازت  باب  زاـب  هتبلا  دـشاب  نکمم  مسق  نیا  رگا  یلعف و  مکح  رب 
مکح ود  رد  محازت  ای  ضراعت  دشاب و  ضراعم  اب  فیکف  یئاهنت  هب  درادـن  لمع  بوجو  تسا  یئاشنا  مکح  طقف  هک  یئاضتقا  مکح 

.یفخی امک ال  یئاشنا  نود  تسا  یلعف 

تعیبط زا  کیره  هک  تسنآ  یهن  رما و  عامتجا  باـب  رد  ربتعم  هک  یتخانـش  هک  تسنآ  روما  زا  مهن  خـلا  تفرع  دـق  هنا  عساـتلا  هلوق 
هالـص مه  یبصغ  راد  رد  درک  عمج  فلکم  رگا  هک  بصغ  هالـص و  ریظن  دنـشاب  یـضتقم  طانم و  رب  لمتـشم  هنع  یهنم  هب و  رومأـم 

تشذگ هکنآ  امک  دش  ادیپ  هدسفم  بصغ و  مه  تسا و  تحلصم  ياراد  تسا و  حیحص 

میشاب هتشاد  هریغ  لقع و  عامجا و  زا  جراخ  زا  لیلد  رگا  لاح  نیا  رد  سپ 
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رهاظلا صوصخف  الا  رهظا و  امهدـحا  نکی  مل  ول  یئاضتقالا  مکحلا  یلع  امهنم  لک  لمح  وه  اـمهنیب  قیفوتلا  هیـضق  نا  لاـقی  نا  ـالا 
كانه نکی  مل  املک  عامتجالا و  هلئـسم  نم  ناک  نیمکحلا  یف  یـضتقملا  توبث  یلع  هلالد  كاـنه  تناـک  اـملک  هنا  صخلتف  اـمهنم 

اقلطم ضراعتلا  باب  نم  وهف  هیلع  هلالد 

******

: حرش * 

لیلد ود  قالطا  میـشاب  هتـشادن  جراخ  زا  لیلد  رگا  تسین و  نآ  رد  یلاکـشا  تسا  هدـسفم  تحلـصم و  ياراد  تسا و  عامتجا  دروم 
نیا رد  دنـشاب  یم  یئاضتقا  مکح  ناـیب  رد  لـیلد  ود  ره  رگا  هک  تسنآ  لیـصفت  تسه و  یلیـصفت  قـالطا  نیا  رد  بوجو  تمرح و 
یلعف مکح  ددـصب  تسا  محازت  باـب  زا  عاـمتجا  دروم  نیا  سپ  عاـمتجا  دروم  رد  تسا  دوـجوم  مکح  ود  ره  يارب  یـضتقم  دروـم 

.دشاب

امک تسا  بصغ  مه  تسا و  حیحـص  هالـص  مه  هتبلا  زاوج  رب  انب  تسا  دوجوم  مکح  ود  رد  یـضتقم  هک  مینک  یم  فشک  نیارباـنب 
رد دشابن  وا  رد  یضتقم  بوجو  ای  تمرح  نیلیلد  زا  یکی  هکنآ  نیلیلدلا و  دحا  بذک  هب  میشاب  هتـشاد  نیقی  هکنآ  الا  تشذگ  هکنآ 
هب لوق  رب  انب  اما  دومن و  میهاوخ  یتلالد  ای  يدنـس  تاحجرم  هب  عوجر  میئامنب و  وا  رد  نیـضراعتم  هلماعم  ار  عامتجا  لحم  لاـح  نیا 
رب اـنب  دـشاب  تسین  نکمم  ود  ره  يارب  یـضتقم  دنـشاب و  یم  يرگید  ّدـض  دـنیفانتم و  تمرح  بوجو و  قـالطا  ود  نیا  سپ  عاـنتما 

تسین نکمم  دنیوگ  یم  دننیب و  یم  یصخش  دروم  ار  عامتجا  دروم  دنشاب  یم  یهن  رما و  عانتما  رب  لئاق  هک  یناسک  هکنوچ  یعانتما 
تسا نکمم  تسا  دوقفم  نیمکح  زا  یکی  هک  لاح  نیا  رد  دشاب و  اهنآ  زا  یکی  دیاب  دشاب و  یصخش  دحاو  يور  نیدض  مکح  ود 

زا یکی  دنیامن  یم  نیضراعتم  لمع  لاح  نیا  رد  دشابن  مکح  نآ  يارب  یـضتقم  الـصا  ای  یـضتقم  توبث  اب  دشاب  عنام  دوجو  تهجب 
.نآب دننک  یم  لمع  تمرح  ای  بوجو  ای  دشاب  يوقا  هک  نیمکح 

.خلا یلا  لاقی  نا  الا  هلوق 

ار تمرح  بوجو و  زا  مادکره  لمح  دشاب  نکمم  هکنآ  رگم  ینعی 
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.عانتمالا یلعف  الا  زاوجلا و  یلع  ول  نییعت و  الب  امهدحا  یف  هئافتنا  یلع  هلالد  كانه  تناک  اذا 

******

: حرش * 

مدـقم رهظا  هتبلا  اـفرع  دـشاب  يرگید  زا  رهظا  نیمکح  زا  یکی  رگا  تسا و  محازت  باـب  لاـح  نیا  رد  هک  میئاـمن  یئاـضتقا  مکح  رب 
یهن رما و  عامتجا  هلئسم  اجنآ  میراد  نیمکح  رد  یضتقم  توبث  رب  لیلد  هک  یئاجک  ره  هک  تسنآ  مالک  صخلم  سپ  رهاظ  رب  تسا 

نیمکح زا  یکی  هک  میـشاب  هتـشاد  لیلد  هک  یئاج  رد  تسا  ضراعت  باب  اجنآ  میرادـن  یـضتقم  درب و  لیلد  هک  یئاـجک  ره  تسا و 
دوش یم  ضراعت  باب  زا  یعانتما  رب  انب  هتبلا  عانتماب  لئاق  هچ  میوش  یهن  رما و  عاـمتجا  زاوجب  لـئاق  هچ  درادـن  یـضتقم  نیعم  نودـب 

.تشذگ هکنآ  امک 

رب هدـش  لاکـشا  هس  عجارف و  تشذـگ  یهوجو  هب  محازت  ضراـعت و  باـب  نیب  قرف  بترت  باـب  تاـهیبنت  رد  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
.مهن متشه و  رما  رد  فنصم 

ماکحا قلعتم  رد  دـسافم  حـلاصمب و  لـئاق  هک  یناـسک  ول  تسا و  ماـع  ثحب  نیا  نآ  عاـنتما  یهن و  رما و  عاـمتجا  هلئـسم  : هکنآ لوا 
رد هدـسفم  تحلـصم و  یـضتقم و  محازت  رد  هک  ضراـعت  محازت و  نیب  قرف  سپ  دنکیرـش  ثحب  نیا  رد  زاـب  هرعاـشا  لـثم  دنتـسین 
هب لئاق  هک  هلزتعم  هیماـما و  صوصخب  ثحب  هلب  قراـف  نیا  تسا  هدـئافالب  تسا  یفاـک  امهدـحا  ضراـعت  رد  دـشاب و  دـیاب  نیمکح 

.درادن یعنام  دشاب  یم  دسافم  تحلصم و 

اجراخ عوضوم  ققحت  زا  دعب  ردقم و  عوضوم  رب  دناءاشنا  هک  دنـشاب  یم  تقیقح  يایاضق  وحن  یلع  امامت  هیعرـش  ماکحا  هکنآ  مود 
ام دومن  نایب  فنصم  هک  یئاضتقا  مکح  یلعف و  یئاشنا و  دراد  هلحرم  ود  تقیقح  هیضق  سپ  دشابن  یلعف  تسا  لاحم  نآ  طیارـش  اب 

.میرادن

دومن نایب  فنـصم  هک  نانچمه  دـشاب  ضراعت  باب  هک  دوش  یمن  بجوم  اـقلطم  لـیلد  ود  زا  یکی  بذـک  هکنآ  تالاکـشا  زا  موس 
تجح الب  هجح  هابتشا  يانعم  تسا و  فلتخم  اهنآ  مکح  یلو  تسا  اهنآ  زا  مسق  کی  مه  تجح  الب  هجح  هابتشا  هکلب 
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عامتجا زاوج  یلع  ءانب  یهن  رما و  عمجمب  رما  طوقس 

ناک نا  تادابعلا و  یف  ول  اقلطم و  زاوجلا  یلع  رمالا  یعادب  عمجملا  نایتاب  لاثتمالا  لوصح  رمالا و  طوقس  یف  لاکـشا  هنا ال  رـشاعلا 
.هیلع هیصعم  هنا ال  الا  رمالا  بناج  حیجرت  عم  عانتمالا  یلع  لاحلا  اذک  اضیا و  یهنلل  هیصعم 

.هل بجوملا  ضرغلا  لوصحل  تادابعلا  ریغ  یف  اقلطم  هب  رمالا  هب  طقسیف  یهنلا  بناج  حیجرت  هیلع و  اما  و 

******

: حرش * 

اهنآ مکح  طیارـش و  نودـب  يرگید  تسا و  تجح  طیارـش  دـجاو  یکی  هک  دوـش  هبتـشم  قـثوم  ریغب  قـثوم  تیاور  ریظن  هک  تسنآ 
یـضتقم و یهن  رما و  عاـمتجا  باـب  رد  هک  مهن  متـشه و  رما  رد  دـش  نآ  فنـصم  مـالک  لـصاح  یلاـعت و  هللاءاـش  نا  دـمآ  دـهاوخ 
ای تحلـصم و  ای  نییـضتقم  زا  یکی  تسا  ضراعت  باب  عانتما  رب  انب  یلو  عامتجا  رب  انب  دـشاب  دـیاب  مکح  ود  رد  هدـسفم  تحلـصم و 

هداد رارق  يدییقت  یلیلعت و  تهج  باب  ود  نیب  قراف  مالعا  زا  یـضعب  تسا و  ضراعت  عامتجا و  نیب  قراف  نیمه  تسا و  راد  هدسفم 
.یفخی امک ال  تسا  عامتجا  ریغ  دش  رگا  یلیلعت  تهج  تسا و  عامتجا  باب  دش  يدییقت  تهج  رگا  هک 

: خلا لاکشا  هنا ال  رشاعلا  هلوق 

ار عمجم  ندروآ  هب  لاثتما  ندـش  لصاح  رما  طوقـس  رد  تسین  یلاکـشا  تسا  نآ  عانتما  یهن و  رما و  عامتجا  هرمث  رد  روما  زا  مهد 
رگا لاح  نیا  رد  یبصغ  راد  رد  هالـص  لثم  دشاب  تدابع  عمجم  رگا  اقلطم  ار  یهن  رما و  عامتجا  مینادب  زیاج  هک  نیاربانب  رما  یعادب 

رگیدکی هب  تیارـس  مکح  ود  نیا  زا  مادک  چیه  هدومن و  مه  تیـصعم  تسا و  حیحـص  تدابع  مه  میدش  یهن  رما و  عامتجا  هب  لئاق 
تسا و حیحص  تدابع  لاح  نیا  رد  ار  رما  بناج  میهدب  حیجرت  میدش و  لئاق  رگا  یهن  رما و  رب  عانتما  لاح  نینچمه  تسا و  هدرکن 

.فلکم تسا  هدرکن  مه  تیصعم 

میتسناد مدقم  ار  یهن  فرط  میدش و  یعانتما  ام  رگا  هک  عانتما  رب  انب  اما  خلا  یهنلا  بناج  حیجرت  هیلع و  اما  هلوق و 
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ماقم رد  رصقم  نودب  رصاق  لهاج  لمع  ندوب  حیحص 

هنا الا  اهدصق  دق  هبرقلا و  دصق  نم  تافتلالا  مدع  عم  انکمتم  ناک  نا  هناف و  اریـصقت  هنودب  وا  همرحلا  یلا  تافتلالا  عم  الف  اهیف  اما  و 
یفخی و امک ال  هدابع  هب  رمالل  بجوملا  ضرغلا  هب  لصحی  داکی  هنودب ال  ابرقم و  عقی  الف  الصا  هب  برقتی  نال  حلصی  ریـصقتلا ال  عم 

.هنایتاب هبرقلا  دصق  دق  اروصق و  اهیلا  تفتلی  مل  اذا  اما 

******

: حرش * 

تمرح هکنیا  رب  انب  تمرح  ای  بوجو  ای  تسین  رتشیب  مکح  کی  عمجم  دروم و  رد  دـش  یعانتما  یـسک  رگا  هک  تشذـگ  ـالبق  نوچ 
نآ هدوب  هب  رومأم  يارب  زا  هک  یضرغ  نوچ  تادابع  ریغ  رد  تسا  هدش  طقاس  هب  رومأم  دروآ  ار  عمجم  رگا  لاح  نیا  رد  دشاب  مدقم 
یلو ار  نآ  يوشن  بآ  نیا  زا  هک  درک  یهن  يوشب و  ار  سابل  هک  درک  رما  الوم  رگا  الثم  دـشاب  تمرح  هب  ول  هدـش و  لـصاح  ضرغ 

مه تیـصعم  ول  تسا و  هدـش  لصاح  دوب  سابل  رما  زا  ضرغ  هک  سابل  ریهطت  تسـش  نآ  اب  ار  ساـبل  دوب  مارح  هک  یبآ  نیا  فلکم 
.فلکم هدومن 

: خلا الف  اهیف  اما  هلوق و 

تسین حیحـص  تدابع  نینچمه  تسین و  حیحـص  تدابع  اجنیا  رد  عوضوم  ای  دشاب  مکح  هچ  تمرح  هب  تافتلا  هب  تادابع  رد  ینعی 
نیا رد  دشاب  رـصقم  فلکم  دشاب و  هدرک  اهنآ  رد  ریـصقت  هک  یلاح  مکح  هچ  دشاب و  عوضوم  هچ  دشاب  تافتلا  نودب  هک  یئاج  رد 

تافتلا هک  یلاحرد  هکنآ  تهجب  تسین  حیحـص  تداـبع  زاـب  یلو  عوضوم  اـی  مکح  زا  تسا  لـفاغ  درادـن و  مه  تاـفتلا  ول  لاـح و 
نوچ فلکم  صخـش  نیا  هکنآ  الا  تدابع  رد  هدومن  مه  تبرق  دـصق  دـشاب و  یم  تبرق  دـصق  زا  نکمتم  ول  تسا و  لفاغ  درادـن و 
هدش ببس  هک  یضرغ  دوش  لصاح  تسین  نکمم  تبرق  دصق  نودب  دشاب و  تسین  نکمم  هّللا  یلا  برقتم  نآ  لعف  نیا  تسا  رـصقم 

.یفخی امک ال  تدابع  يارب  زا  لعف  نآب  رما  يارب  زا 

تفتلم هچ  فنصم  لوق  رب  انب  رـصقم  لهاج  رـصقم  ای  تسا  رـصاق  لهاج  ای  میراد  مسق  ود  عوضوم  ای  مکحب  لهاج  هکنآ  لصاح  و 
رد هچ  تفتلم  ریغ  هچ  دشاب و 
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هن ای  تسا  دسافم  حلاصمب و  ملع  عبات  هیعرش  ماکحا 

یلع هلامتشال  هب  برقتی  نا  حلصی  امب  برقتلا  دصقل  طقسی  رمالاف 

******

: حرش * 

.تادابع رد  تسین  حیحص  اقلطم  رصقم  لهاج  لمع  مکح  رد  هچ  دشاب و  عوضوم 

عبات هیعرش  ماکحا  ای  مییوگ  یم  سپ  مینک  نایب  ار  دسافم  ماکحا و  حلاصم  زا  يرصتخم  فنصم  بلاطم  حیضوت  يارب  دنامن  یفخم 
دنشاب یم  دسافم  حلاصم و  عبات  هکنآ  ای  دنا و  لئاق  ننست  لها  زا  اه  يرعشا  هکنآ  امک  دوخ  تاعوضوم  رد  دنتسین  دسافم  حلاصم و 

تسا نیمه  قح  هکنآ  امک  ننست  لها  ضعب  هیمامالا و  هیلدعلا و  هب  لوقی  امک 

ول تسا و  لتاق  مس  الثم  تسا  مسق  نیمهب  جراخ  رد  هکنآ  امک  تسین  فلکم  لهج  ملع و  عبات  ءایشا  دسافم  حلاصم و  لاح  نیا  رد 
رگا تسا  نسح  لعف  لاح  نیا  رد  دـشاب و  ملع  نودـب  راـیتخاالب و  ول  دـنک و  یم  شطع  عفر  بآ  دـشاب و  لـهاج  هدـنروخ  صخش 

فلکم ول  دشاب و  یم  نیکالم  يوقا  عبات  مکح  درک  ادیپ  ضراعت  رگا  دشاب و  هتشاد  هدسفم  رگا  تسا  حیبق  دشاب و  هتشاد  تحلصم 
عازن لحم  رد  تسا  لطاب  يدابع  لمع  اذل  درادن و  یتحلصم  چیه  تسا  مارح  لعف  يوقا و  هدسفم  هک  هیف  نحن  ام  لثم  دشاب  لهاج 

حـبق و نسح و  رد  دـنک  یمن  تیاـفک  یعقاو  هدـسفم  تحلـصم و  درجم  هک  ینعم  نیاـب  دـشاب  یم  یلعاـف  حـبق  نسح و  رگید  مـسق 
ار وا  تسا و  الوم  نمـشد  صخـش  نیا  هک  درک  ادیپ  ملع  فلکم  رگا  اذل  تسا و  لیخد  فلکم  لهج  ملع و  هکلب  تمرح  بوجو و 

دـشابن زجنم  الوم  یهاون  رماوا و  ات  هک  تسا  اجنآ  زا  سکعلاب و  دشاب و  الوم  تسود  لوتقم  ول  ءالقعلا و  دنع  تسا  حودـمم  تشک 
درادن هیعقاو  هدسفم  هب  ملع  فلکم  نوچ  رـصاق  لهاج  رد  هیف  نحن  ام  اما  دنهد و  یم  مه  يدایقنا  باوث  ول  درادـن و  باقع  باوث و 

تحلصم ياراد  لعف  نوچ  دراد  یلعف  نسح  مه  فلکم  عقاو  رد  هدومن و  ار  یعقاو  تحلصم  دصق  تسین و  زجنم  یهن  تهج  نیا  زا 
یفخی امک ال  هتساوخ  الوم  ار  لعف  هک  دراد  نیقی  نوچ  دراد  یلعاف  نسح  مه  دشاب و  نآ  زا  يوقا  هدسفم  ول  تسا و 

هدومن برقت  دصق  نوچ  دوش  یم  طقاس  وا  رما  رصاق  لهاج  میدومن  هک  ینایب  رب  انب  خلا  برقتلا  دصقل  طقسی  رمالاف  هلوق 
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.هل الاثتما  نکی  مل  نا  اعطق و  هب  طقسیف  رمالا  نم  ضرغلا  هب  لصحیف  اروصق  هتمرحب  لهجلا  لجال  انسح  هرودص  عم  هحلصملا 

.اعقاو دسافملا  حلاصملا و  تاهج  نم  يوقالا  وه  امل  ماکحالا  هیعبت  یلع  ءانب 

ملع امل  نیعبات  امهنوکل  حبقلا  وا  نسحلل  العف  اهنم  رثؤملا  وه  امل  ال 

******

: حرش * 

دراد و یلعف  نسح  تهج  نیا  زا  تحلـصم  رب  تسا  لمتـشم  لـعف  نوچ  دوش  هب  عقاو  برقم  هک  دراد  تیحالـص  هک  يزیچ  هب  تسا 
رما زا  ضرغ  سپ  اروصق  تسا  یعقاو  تمرح  هب  لهاج  هک  تسنآ  ضرف  نوچ  دراد  مه  یلعاف  نسح  تسا و  نسح  لعف  نیا  رودص 

دراد یلایخ  رما  هکلب  درادن  یلعف  رما  نوچ  دروم  نیا  رد  تسین  لاثتما  هچرگا  دوش و  یم  طقاس 

ول دوش و  یم  ضرغ  طقـسم  وا  لعف  رـصاق  لهاج  هک  میدومن  نایب  هک  یبلطم  نیا  خـلا  يوقالا  وه  امل  ماـکحالا  هیعبت  یلع  ءاـنب  هلوق 
تسا و بجاو  دراد  هدسفم  نودب  تحلصم  لعف  رگا  هک  دنشاب  هتـشاد  ریثأت  عقاو  رد  دسافم  حلاصم و  هک  تسنآ  رب  انب  تسین  لاثتما 

دشاب یم  هورکم  بحتسم و  دشابن  مازلا  وحنب  نآ  هدسفم  تحلصم و  رگا  تسا و  مارح  دنشاب  هتشاد  تحلصم  نودب  يا  هدسفم  رگا 
نحن ام  رد  امک  دشاب  يوقا  یکی  هدسفم  تحلـصم و  نیا  رگا  دوش و  یم  رهاظ  ام  نایب  زا  هسمخ  ماکحا  حابم و  دشاب  يواسم  رگا  و 

دراد نآ  فـالخب  ملع  نوچ  فلکم  يارب  درادـن  يرثا  هدـسفم  تیئاوـقا  لاـح  نیا  رد  دـشاب  یم  تحلـصم  زا  يوـقا  هدـسفم  هک  هیف 
رد هک  یمهم  مها و  ریظن  دراد  یتاذ  تیبوبحم  دوش و  یم  الوم  ضرغ  طقسم  دراد  لعف  نآ  هک  یتحلصم  نآ  تهج  نیا  زا  اروصق و 

ضرغ طقسم  تسا و  تحلصم  ياراد  یلو  دشابن  حیحص  بترت  هکنآ  رب  انب  درادن  رما  ول  مهم و  لعف  هک  تشذگ  دض  بترت و  باب 
یفخی امک ال  دومن  لوبق  فنصم  ار  لوق  نیا  هکنآ  امک  تسا 

ریثأت هک  تسا  یئاج  رد  تسا  ضرغ  طقسم  لهاج  لمع  میتفگ  هک  یبلطم  نیا  خلا  العف  اهنم  رثؤملا  وه  امل  هلوق ال 
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.هلحم یف  ققح  امک  امهنم 

روماملا هعیبطلا  ضرغب  ءافولا  یف  دارفالا  رئاس  نیب  هنیب و  اتوافت  يری  لقعلا ال  ناف  کلذ  عم  لاـثتمالا  لوصحب  لاـقی  نا  نکمی  ّهنأ  عم 
.اهب

نآ یعرش  رما  رصاق و  لهاج  لمع  تحص  كردم 

یضتقملا مدعل  عناملا ال  دوجول  هنکل  اهب  رومام  یه  امب  همعت  مل  نا  و 

******

: حرش * 

حلاصم و درجم  هکنیا  هب  میدش  لئاق  رگا  اما  دشاب و  هتـشادن  اهنآ  هب  ملع  فلکم  ول  میهد و  رارق  هیعقاو  دسافم  حـلاصمب و  ار  رثأت  و 
رد دیآ  یم  تمرح  بوجو و  میدرک  ادـیپ  اهنآ  هب  ملع  هک  یتقو  رد  هکلب  تسین  اهنآ  رد  یمازلا  دروآ و  یمن  یمکح  هیعقاو  دـسافم 

نیا زا  دراد  مه  یلعاف  نسح  یمازلا و  تحلصم  دراد  تحلصم  وا  لعف  هک  دراد  ملع  نوچ  دراد  مه  رما  رـصاق  لهاج  لمع  لاح  نیا 
درادن يرثا  تیئاوقا  درادـن  نآب  ملع  هک  یمادام  نوچ  تحلـصم  زا  دـشاب  يوقا  هدـسفم  عقاو  رد  ول  دـشاب و  یم  مه  هب  رومام  تهج 

یفخی امک ال 

ضرغ لوصح  درجم  هن  دروآ  یم  فلکم  ار  محازم  درف  هک  میئوگب  اـم  تسا  نکمم  دروم  نیا  رد  خـلا  لاـقی  نا  نکمی  ّهنأ  عم  هلوـق 
درادـن و یقرف  ضرغب  ءافو  رد  رگید  دارفا  اب  درف  نیا  دراد و  مه  رما  درف  نیا  هک  ینعم  نیاب  تسا  هدومن  مه  لاـثتما  هکلب  وا  زا  تسا 

یم ار  تعیبط  قلطم  رما  دـصق  دنـشاب و  یم  هب  رومأم  رگید  حابم  دارفا  دراد و  رما  دـشاب  تعیبط  هک  هب  رومأم  هک  تسنآ  ضرف  نوچ 
تسا و يرهق  شدوخ  دارفا  رب  تعیبط  قابطنا  نوچ  دشاب  یم  مه  هب  رومأم  تهج  نیا  زا  دـنک  یم  داجیا  ار  محازم  درف  نیا  دـیامن و 

تسا یلقع  رما  طاقسا  يارب  درف  نآ  ندوب  يرجم 

مهم بترت  عانتما  رب  انب  مهم  مها و  باب  ریظن  درادـن  یلعف  رما  ول  محازم و  درف  نیا  ینعی  خـلا  اـهب  روماـم  یه  اـمب  همعت  مل  نا  هلوق و 
ار تعیبط  رما  نآ  دصق  دشاب و  یم  هب  رومأم  هالـص  تعیبط  لصا  یلو  هالـص  نیا  درادـن  یلعف  رما  هلازا  بوجو  تقو  رد  هالـص  لثم 

دشاب یعرش  عنام  يارب  هن  تسا  محازم  هک  ار  يدرف  نیا  سپ  میروآ  یم  رما  نآ  دصقب  ار  مهم  درف  نیا  مییامن و  یم 
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نوکی امک  هیبوبحملا  درجمب  نایتالا  هیافک  مدـع  هداـبعلا و  هحـص  یف  لاـثتمالا  دـصق  راـبتعاب  لـیق  ول  يزجی و  هنا  حدـقنا  اـنه  نم  و 
.الصا دصقی  رما  كانه  نوکی  ثیح ال  بجاولا  دض  یف  کلذک 

******

: حرش * 

ریغ ناویح  ءازجا  رد  هالـص  ریظن  میراد  یعرـش  عنام  کی  تسا  مسق  ود  هب  رومأم  يارب  عنام  هک  دـنامن  یفخم  تسا  یلقع  عنام  هکلب 
تـسا نکمم  دـشاب  هالـص  زا  عنام  یـضتقم  دوجو  اب  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  تسا  هدیـسر  عراش  زا  هک  عنام  نیا  محللا و  لوکأم 

تسا لطاب  اقلطم  لمع  دنک و  یمن  یضتقم  دوجو  رب  تلالد  یعرش  عنام  هک  مییوگ  یم  تهج  نیا  زا  دشاب و  هتشادن  یضتقم  الـصا 
یلعف رما  دـشاب  محازم  درف  هک  هیف  نحن  ام  ای  مهم  درف  ول  دراوم و  نیا  رد  مهم  مها و  باـب  هیف و  نحن  اـم  لـثم  یلقع  عناـم  فـالخب 
یئاج نیا  رد  ای  دـض  باب  رد  مهم  درف  لثم  تسا  یـضتقم  ياراد  یجراخ  درف  هک  میناد  یم  لاکـشا  الب  یلو  عراش  فرط  زا  درادـن 
طقف عنام  تسا و  دوجوم  یجراـخ  لـعف  رد  یـضتقم  دروم  نیا  رد  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  يوقا  ةدـسفم  باـب  هک  یمحازم  درف  هک 

یفخی امک ال  میدومن  نایب  هکنآ  امک  یعرش  هن  تسا  یلقع  عنام 

هک یئانعم  نآب  دراد  مه  رما  تسا و  يزجم  دشاب  یم  هیف  نحن  ام  هک  یمحازم  درف  دش  مولعم  ام  تانایب  زا  خلا  حدـقنا  انه  نم  هلوق و 
میهاوخ یم  رما  دصق  امتح  تسین و  یفاک  تیدابع  يارب  یتاذ  تیبوبحم  هک  دوشب  لئاق  یسک  رگا  میدومن و  نایب 

یلو درادـن  یبترت  رما  هک  میدومن  نایب  هالـص  هلازا و  لثم  دـض  باب  رد  هکنآ  امک  دراد  مه  رما  محازم  درف  هک  دـش  مولعم  ام  نایب  اب 
دنامن یفخم  دنک  یم  لاثتما  رما  نامه  دصقب  ار  مهم  درف  نیا  دیامن و  یم  ار  تعیبط  رما  دصق  تسا و  تعیبط  لصاب  قلعتم  هک  يرما 

عجارف دراد  مه  یبترت  رما  هالص  لثم  مهم  لعف  هک  تشذگ  بترت  باب  رد  البق  هک 
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تسا یلعف  مکح  رد  ماکحا  محازت  ضراعت و  هک  تسنآ  قح 

رمالا هیاغ  هلاحم  هعیبطلاب ال  رمالا  یعادـب  الاثتما و  عمجملاب  نایتالا  نوکی  امکح  وا  اعوضوم  همرحلاـب  اروصق  لـهجلا  عم  هلمجلاـب  و 
یف الا  محازتلا  مدعب  لیق  ول  اما  هیعقاولا و  ماکحالل  اهریثات  ماقم  یف  تاهجلا  محازتب  لیق  ول  اهب  رومام  یه  امب  هعسی  امم  نوکی  هنا ال 

.مالک الب  اهرمال  الاثتما  هعسی و  امم  ناکل  ماکحالا  هیلعف  ماقم 

بوجولا همرحلا و  الیلد  ناک  اذا  ام  نیب  قرفلا  کلذب  حدقنا  دق  و 

******
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تـسا مارح  دناد  یم  ار  مکح  هکنآ  لثم  دشاب  عوضومب  لهج  هچ  رـصاق  لهاج  هکنآ  لصاح  خـلا  اروصق  لهجلا  عم  هلمجلاب  هلوق و 
هک يدرف  نیا  ندروآ  دراوم  نیا  رد  دراد  مکحب  لـهج  یلو  دـناد  یم  ار  عوضوم  هک  سکعلاـب  اـی  دراد  نآـب  لـهج  ار  عوضوم  یلو 

.تسا هدسفم  تحلصم و  عمجم 

تسا يدارفا  زا  محازم  درف  نیا  هک  تسنآ  رما  تیاغ  تسا  هدروآ  ار  نآ  تعیبط  هب  رما  لصا  دصقب  تسا و  هدومن  لاثتما  ار  درف  نیا 
رد دـسافم  حـلاصم و  رد  تارثأت  ریثأت و  تاهج و  محازت  هک  میوش  لئاق  رگا  تسین  یلعف  هب  رومأم  تسین و  قلعتم  نآـب  یلعف  رما  هک 

محازم دـنرادن و  یمازلا  هیعقاو  دـسافم  حـلاصم و  هک  میوش  لئاق  رگا  اما  درادـن  یتیلخدـم  اهنآ  رد  لهج  ملع و  تسا  هیعقاو  ماکحا 
یم زجنم  مولعم  نآ  لاح  نیا  رد  مینک  ادـیپ  اهنآ  زا  یکی  هب  ملع  هک  یئاجنآ  رد  ماکحا و  تیلعف  ماقم  رد  رگم  دـشاب  یمن  رگیدـکی 

ماکحا ماـمت  هک  تسنآ  قح  مـالک و  ـالب  تسا  یلعف  رما  يارب  درف  نیا  لاـثتما  دراد و  مه  یلعف  رما  محازم  درف  لاـح  نیا  رد  دوش و 
تـسا مهم  مادک  مها و  مادک  هک  میمهف  یم  ام  تابثا  ماقم  رد  هکلب  دنرادن  یمحازت  ضراعت و  دنکن  ادـیپ  تیلعف  هک  یمادام  هیعرش 

البق هکنآ  امک  یلاعت  هللاءاش  نا  دمآ  دـهاوخ  نآ  لصفم  نایب  هکنآ  امک  هیئاشنا  ماکحا  هن  تسا  تاقالطا  نیب  رد  محازت  ضراعت و  و 
.ار هیملع  هیعقاو و  دسافم  حلاصم و  میدرک  نایب  ام 

: خلا کلذب  حدقنا  دق  هلوق و 

دنشاب نیضراعتم  بوجو  تمرح و  لیلد  هک  یئاجنآ  رد  دش  رهاظ  ام  تانایب  زا 
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لیق عامتجالا و  باب  نم  اناک  اذا  ام  نیب  الصا و  هحـصلل  لاجم  هعم  نوکی  ثیح ال  احیجرت  وا  ارییخت  همرحلا  لیلد  مدق  نیـضراعتم و 
.رمالل لب  ضرغلل  هتقفاومل  نایسنلا  لهجلا و  دراوم  نم  دروم  ریغ  یف  احیحص  عقی  ثیح  همرحلا  بناج  میدقت  عانتمالاب و 

.هقفاوملا داقتعا  درجم  دایقنالا و  هعاطالا ال  یلع  باوثلا  لیبق  نم  هیلع  باوثلا  نا  ملع  انه  نم  و 

******
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الـصا میتشاد  مدقم  ار  تمرح  تسا و  نیـضراعتم  هک  يدراوم  نیا  رد  یحیجرت  ای  يرییخت  تمرح  ای  ار  تمرح  لیلد  مینک  مدـقم  و 
باـب نوـچ  هریغ  یـسان و  هچ  رـصقم و  هچ  دـشاب  رـصاق  لـهاج  هچ  تسا  لـطاب  لـمع  اـقلطم  تسین و  لـمع  تحـص  يارب  یلاـجم 

راد رد  هالـص  لثم  دراد  یـضتقم  ود  ره  تمرح  بوجو و  تسا و  محازت  باب  عامتجا  باب  هک  میدومن  نایب  البق  تسا و  نیـضراعتم 
رد تسا  حیحـص  لمع  میدومن  مدقم  ار  تمرح  بناج  میدـش و  تمرح  هب  لئاق  رگا  تحلـصم و  مه  دراد و  هدـسفم  مه  هک  یبصغ 
درف رد  دراوم  نیا  رد  عوضومب  نایـسن  هچ  مکحب و  نایـسن  هچ  نایـسن  نینچمه  رـصاق و  لـهاج  رد  عوضوم  اـی  مکحب  لـهج  دراوـم 

.میدومن نایب  هک  ینعم  نآب  دراد  مه  رما  هکلب  تسا  الوم  ضرغ  طقسم  محازم 

نوچ تسا  تعاطا  رب  باوث  دوش  یم  هداد  وا  رب  هک  یباوث  محازم  درف  هک  دـش  مولعم  ام  ناـیب  زا  خـلا  باوثلا  نا  ملع  اـنه  نم  هلوق و 
رد باوث  ریظن  دـشاب  داقتعا  درجم  يداـیقنا و  باوث  ، باوث هن  دراد  باوث  رما  لاـثتما  میدومن و  ناـیب  هک  یئاـنعم  نآـب  دراد  رما  اـعقاو 

.یفخی امک ال  تسا  دایقنا  طایتحا و  باب  نم  اهنآ  باوث  نوچ  میشاب  هتشادن  اهنآ  رب  یعرش  ربتعم  لیلد  هک  تاهورکم  تابحتسم و 
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عامتجا عانتما  يارب  دنک  یم  نایب  فنصم  هک  یتامدقم 

اذا مکحلا  وا  لب  عوضوملاب  لهجلا  وا  نایـسنلا  عم  هبوصغملا  رادلا  یف  هالـصلا  هحـصب  باحـصألا  مکح  هجو  هانرکذ  امب  رهظ  دـق  و 
نم نکتلف  رذـعلا  دراوم  ریغ  یف  نالطبلاب  نومکحی  همرحلا و  میدـقت  عاـنتمالاب و  نولئاـق  لـکلا  ـال  ول  لـجلا  نا  عم  روصق  نع  ناـک 
لیق ام  داسف  هب  حضتی  هجو  یلع  هقیقحت  روهشملا و  هیلا  بهذ  امک  عانتمالاب  لوقلا  وه  قحلاف  رومالا  هذه  تفرع  اذا  رکذ  یلع  کلذ 

تامدقم دیهمت  یلع  فقوتی  لاوقألا  رئاسل  لالدتسالا  هوجو  نم  لاقی  نا  نکمی  وا 

هافانملا و توبث  هرورـض  رجزلا  ثحبلا و  هبترم  یلا  اهغولب  اهتیلعف و  ماقم  یف  هداـضتم  هسمخلا  ماـکحألا  نا  یف  بیر  ـال  هنا  اهادـحإ 
هبترملا کلت  یلا  غلبت  مل  ام  هداضم  اهنیب  نکی  مل  نا  نامزلا و  كاذ  یف  هنع  رجزلا  نامز و  یف  دـحاو  وحن  ثعبلا  نیب  هماتلا  هدـناعملا 

نوکت دـحاو ال  یف  یهنلا  رمالا و  عامتجا  هلاحتـساف  یفخی  امک ال  اهیلا  غولبلا  لبق  هیئاشنالا  اهتادوجو  نیب  هدـناعملا  هافانملا و  مدـعل 
.اضیا رودقملا  ریغب  فیلکتلا  زوجی  نم  دنع  زوجی  الف  لاحم  هسفنب  هنا  ههج  نم  لب  لاحملاب  فیلکتلا  باب  نم 
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اب هبوصغم  راد  رد  دندومن  هالـص  تحـص  هب  مکح  هیماما  ءاملع  باحـصا و  هک  دش  رهاظ  ام  تانایب  زا  خلا  انرکذ  امب  رهظ  دق  هلوق و 
ءاملع لج  هکنآ  اب  میدرک  نایب  ام  هکنآ  امک  رـصقم  هن  دشاب  رـصاق  لهاج  هک  یئاج  رد  مکحب  لهج  هکلب  عوضومب  لهج  ای  نایـسن 
مکح لاح  نیااب  ضراعت  ماقم  رد  دـننک  یم  مدـقم  ار  تمرح  دنـشاب و  یم  یهن  رما و  عامتجا  عانتما  هب  لئاق  دنـشابن  اهنآ  ماـمت  رگا 

میدومن نایب  ار  بلاطم  ام  هک  ینآ  زا  دعب  میدرک  رکذ  هک  يدراوم  ریغ  رد  ندوب  لطاب  رـصاق و  لهاج  هالـص  تحـص  هب  دـنا  هدومن 
داسف ام و  عانتما  لوق  قیقحت  دنبلطم و  نیاب  لئاق  ءاملع  زا  روهشم  هکنآ  امک  میوشب  یهن  رما و  عامتجا  عانتما  هب  لئاق  هک  تسنآ  قح 

یتامدقم دیهمت  رب  دراد  فقوت  رگید  لاوقا  يارب  تالالدتسا  زا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  ای  تسا  هدش  هتفگ  هکنآ  زا  ریغ 
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ماقم رد  دـنرگیدکی  داضت  ماکحا  نیا  حابم  هورکم و  بحتـسم و  تمرح و  بوجو و  زا  هسمخ  ماـکحا  هک  تسین  یکـش  هکنآ  لوا 
ءیـش فرطب  ثعب  نیب  تسا  هماـت  ةدـناعم  تاـفانم و  هک  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  رجز  ثعب و  هبترم  هب  اـهنآ  ندیـسر  تـیلعف و 

لاح نیمه  رد  یـشاب و  هرجح  رد  نآلا  تسا  بجاو  دـیامرفب  الوم  الثم  نامز  نامه  رد  ندومن  نآ  زا  رجز  دـحاو و  نامز  رد  دـحاو 
دنرادن هدـناعم  هداضم و  اهنآ  تیلعف  زا  لبق  ماکحا  اما  یهن و  رما و  عامتجا  تسین  نکمم  دروم  نیا  رد  ینامب  ةرجح  رد  تسا  مارح 

ماکحا نیا  فلکمب  دسرب  هک  ینآ  زا  لبق  اهنآ  ءاشنا  ماقم  رد 

نیا تسین  زیاج  سپ  تسا  لاحم  فیلکت  سفن  هکلب  تسا  لاحمب  فیلکت  باب  نم  هن  دحاو  رد  یهن  رما و  عامتجا  ندوب  لاحم  سپ 
يارب دـشاب  بجاو  هک  میدومن  نایب  هک  یلبق  لثم  : لثم دـنناد  یم  زیاـج  ار  رودـقم  ریغب  فیلکت  هک  یناـسک  دزن  یتح  لاـحم  فیلکت 

ار مدع  دوجو و  بلط  هک  دوش  یم  نیـضیقن  بلطب  تشگرب  هک  ندنام  هرجح  رد  لاح  نآ  رد  دشاب  مارح  هرجح و  رد  ندوب  فیلکت 
لاحمب فیلکت  اما  تسا و  لاحم  فیلکت  اـجنیا  هک  دـیامنب  هدارا  تسین  نکمم  میکح  لـقاع و  يـالوم  ار  مکح  ود  نیا  تسا  هدومن 

دیامن لاثتما  فلکم  هک  دوب  نکمم  رگا  هک  دـحاو  نآ  رد  نیقیرغ  ذاقنا  ریظن  درادـن  نآ  لاثتما  رب  تردـق  فلکم  هک  تسا  يدراوم 
.یفخی امک ال  ار  نآ  تسا  هتساوخ  مه  الوم  لاکشا  الب  ار  فیلکت  ود  ره 

يزیجنت یلعف  یئاشنا  یئاضتقا  ماکحا  هعبرا  بتارم  نایب 

دراد هبترم  ود  مکح  ارارک  میدومن  نایب  ام  هچرگا  دنراد  هبترم  راهچ  ماکحا  هک  دوش  یم  رهاظ  فنـصم  بلاطم  زا  هک  دنامن  یفخم 
: یلعف ءاشنا و 

هیلدع لوق  رب  انب  مکح  زا  لبق  دشاب  هتشاد  هدسفم  ای  تحلـصم  دیاب  تسا  يراج  وا  رب  مکح  هک  ار  ءیـش  ره  ینعی  ءاضتقا  هبترم  لوا 
لعج نودـب  نآ  ةدـسفم  ای  ءیـش  نتـشاد  تحلـصم  درجم  هکنآ  تهجب  تسا  زاجم  هحماـسم و  ندـیمان  مکح  ار  نآ  مسا  هبترم  نیا 

.یفخی امک ال  تسا  زاجم  میمانب  مکح  ار  نآ  وا  رب  مکح 
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وه همسا و  وه  ام  هلعاج ال  هلعاف و  وه  هنع و  ردصی  جراخلا  یف  وه  ام  فلکملا و  لعف  وه  ماکحالا  قلعتم  نا  یف  ههبـش  هنا ال  اهتیناث 
وه ام  حضاو و ال 
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ایند لود  القع و  نیب  رد  لاکـشا  الب  هیئاشنا  مکح  نیا  هدـسفم و  ای  تحلـصم  نآرب  دوشب  لعج  هک  یئاشنا  مکح  ءاشنا و  هبترم  مود 
دوب و عنامب  نرتقم  یلو  دوب  هدش  ماکحا  لعج  مالسا  ردص  رد  هک  ینانچمه  تایعرـش  رد  نینچمه  تسا و  فورعم  تسا و  لوادتم 

یلاعت هّللا  لجع  رصع  یلو  نامز  ات  دسرب  دشاب و  هدرکن  ادیپ  تیلعف  لاح  ات  ماکحا  زا  يا  هتـسد  تسا  نکمم  هکلب  درکن  ادیپ  تیلعف 
تـسنآ هیئاشنا  ماکحا  نیا  صاوخ  زا  دـنمان و  یم  هیئاشنا  ماکحا  ار  ماکحا  مسق  نیا  میدومن و  رکذ  البق  هکنآ  اـمک  فیرـشلا  هجرف 

.اهنآ لاثتما  تسین  بجاو  دومن  ادیپ  اهنآ  هب  ملع  فلکم  رگا  هک 

هکنآ الا  هریغ  لقع و  غولب و  لاثتما  تساراد  ار  لاثتما  مکح  طیارـش  مامت  فلکم  هک  ینعم  نیاـب  تسا  یلعف  مکح  هبترم  موس  هبترم 
.درک ادیپ  اهناب  ملع  رگا  هک  دنمان  یم  هیلعف  ماکحا  ار  هبترم  نیا  تسا و  هدرکن  ادیپ  ماکحا  نآب  ملع 

ماکحا كرت  رد  فلکم  يارب  يرذـع  لاح  نیا  رد  فلکم و  قح  رد  دوش  یم  زجنتم  یلعف  مکح  دوش و  یم  ماکحا  زا  مراهچ  هبترم 
مه البق  هچرگا  فنـصم  لوق  رب  انب  میدومن  نایب  هک  ار  هعبرا  ماکحا  نایب  دوب  دـهاوخ  باـقع  قحتـسم  درک  تفلاـخم  رگا  هک  تسین 

هیعرـش ماکحا  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم  میدومن  رکذ  ار  اهنآ  رـصتخم  فنـصم  بلاطم  حیـضوت  يارب  مه  اجنیا  رد  یلو  دوب  هدـش  رکذ 
مییوگ یم  ازاجم  تسا و  اهنآ  دـسافم  حـلاصم و  نیب  داضت  اتقیقح  تسین و  يداضت  اهنآ  نیب  دنتـسین و  رتشیب  يا  هیرابتعا  روما  کی 

.یفخی امک ال  تسا  داضت  اهنآ  نیب  هک 

فلکم لعف  نآ  تاعوضوم  هیعرـش و  ماکحا  قلعتم  هک  تسین  يا  ههبـش  هک  تسنآ  تامدـقم  زا  مود  خـلا  ههبـش  ـال  هنا  اـهتیناث  هلوق 
لعاف فلکم  هک  فلکم  زا  دوش  یم  رداص  جراخ  رد  هک  يزیچ  نآ  تسا و 
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لومحملا جراـخ  نوکی  اـجراخ و  ءیـش  هئاذـحب  ناـک  اـمل  اـنهذ  هعارتـخا  اروصت و  هعازتـنا  ـال  ول  ثیحب  هنع  عزتـنا  دـق  اـمم  هناونع 
هوـحن و سیل  ثعبلا  نا  هرورـض  تاـفاضالا  تاراـبتعالا و  نم  کـلذ  ریغ  یلا  هیبوـصغملا  هیرحلا و  هیقرلا و  هـیجوزلا و  هیکلملاـک و 

امب اهیلا ال  هجاحلا  اهنم و  ضرغلا  رادـقمب  اهیلا  هراشالا  اهتاقلعتم و  ظاحلل  هلآ  ماکحالا  قلعتم  یف  ذـخؤی  امنا  هنع و  نوکی  ـال  رجزلا 
.هلایح هلالقتسا و  یلع  هسفنب و  وه و  وه 
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هن لـعف و  نآ  مسا  هن  دوش  یم  فلکم  یجراـخ  لـعف  هیعرـش  ماـکحا  قـلعتم  عـقاو  رد  سپ  دـشاب  یم  نآ  لـعاج  تسا و  يزیچ  نآ 
تـسا مسق  نیمهب  فرع  ءالقع و  نیب  یهاون  رماوا و  هکنآ  امک  دوش  یم  یجراخ  لعف  نآ  زا  عزتنم  قبطنم و  لعف  نآرب  هک  ینیواـنع 

.نیوانع ءامسا و  رد  هن  تسا  لاعفا  رد  دسافم  حلاصم و  هکنآ  تهجب 

نآ تسا  دوجوم  جراخ  رد  هک  یتالـص  نآ  دومن  تالـص  هب  رما  الوم  رگا  الثم  میدومن  نایب  هک  یجراخ  لعف  زا  دارم  دـنامن  یفخم 
هب درادـن و  يرثا  نوچ  تسین  هب  رومأم  مهنآ  تسا  نهذ  رد  هک  یتالـص  تعیبط  نآ  تسا و  لصاح  لیـصحت  نوچ  تسین  هب  رومأـم 

.تشذگ ارارک  هکنآ  امک  نآ  مدع  دوجو و  زا  رظن  عطق  اب  تسین  يرثا  أشنم  مهنآ  یه  یه  امب  هک  یتالص  تعیبط 

مسا رد  فنصم  بلطم  حیـضوت  يارب  تسا و  هب  رومأم  نآ  فلکم  نآب  دهدب  یجراخ  دوجو  ار  هالـص  تعیبط  هک  مراهچ  مسق  هکلب 
دیز نآ  مسا  ـالثم  هک  تسا  قبطنم  نآرب  مسا  کـی  تسا  دوـجوم  جراـخ  رد  هک  يدـیز  هک  تسنآ  نآ  مینک و  ناـیب  یلثم  ناوـنع  و 

قطاـن اـی  اـهنت  ناویح  وا  رب  تسا  قبطنم  ینعی  یتاذ  ناونع  اـی  تسا  قطاـن  ناویح  نآ  تاذ  هک  تسا  قبطنم  نآرب  تاذ  ناونع  تسا و 
ریظن دراد  دوجو  جراخ  رد  تافـص  نآ  هک  یتافـصب  تسا  فصتم  دـیز  نیا  هکنآ  ای  دـنمان و  یم  یتاذ  ار  اه  نیا  زا  کیره  هک  اهنت 

.تسا قبطنم  نآرب  نیوانع  نیا  هک  اه  نیا  لاثما  تسا و  براش  تسا و  لکآ  تسا  براض  دیز  هکنآ 
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تاناونع هن  تسا  هیجراخ  تانونعم  يور  هیعرش  ماکحا 

دوش یم  عازتنا  هکنآ  لاثما  تسارح و  ای  تسا  قر  ای  تسا  جوز  جراخ  رد  دـیز  هک  تسا  قبطنم  نآرب  يرگید  نیوانع  مراـهچ  مسق 
دوجو اـه  نیا  میدومن  رکذ  هک  مراـهچ  مسق  نیواـنع  نیا  یبـصغ  لـمع  زا  تیبوصغم  نینچمه  تیرح و  تیقر و  اـی  تیجوز  نآ  زا 

یجراخ دوجو  دوش  یم  عزتنم  نآ  زا  تیبوصغم  هک  یبصغ  یجراخ  فرصت  ای  دشاب  دیز  سفن  هک  عازتنا  أشنم  طقف  دنرادن  یجراخ 
.دراد ار 

یم عازتنا  هک  ینیوانع  هن  لعف و  مسا  هن  میدومن  نایب  هک  تسا  یجراخ  فلکم  لعف  نآ  ماکحا  قلعتم  دـیامرف  یم  فنـصم  اجنیا  رد 
اجراخ ءیـش  وا  لباقم  وا و  ءاذـحب  هنیآره  دـنکن  ادـیپ  ینهذ  عارتخا  اـهنآ و  روصت  دوشن  عزتنم  رگا  هک  یمـسق  هب  لـعف  نآ  زا  دوش 

تیرح و تیقر و  تیجوز و  تیکلم و  لثم  دـنمان  یم  لومحم  جراخ  درادـن  ءاذـح  هب  ام  جراـخ  رد  هک  یئاـهنآ  احالطـصا  تسین و 
رجز ای  رماوا  رد  ثعب  هک  تسا  يرورـض  دوش و  یم  هداد  تبـسن  یجراخ  لعفب  هک  یتافاضا  تارابتعا و  زا  کـلذ  ریغ  تیبوصغم و 

نیوانع ءامسا و  نیا  دشاب  یم  هیجراخ  تانونعم  تایمـسم و  یهاون  رماوا و  قلعتم  هکلب  دنـشاب  یمن  نیوانع  ءامـسا و  نیا  یهاون  رد 
نآب نیوانع  ءامـسا و  نیا  تسا  هراـشا  تسا و  جراـخ  رد  هک  هچنآ  هب  تیقیرط  تیلآ و  باـب  نم  دـنا  هدـش  هتفرگ  ماـکحا  قلعتم  رد 

دشاب یم  یهن  رما و  نآ  زا  ضرغ  هک  يردقب  دوش  یم  یهاون  رماوا و  قلعتم  نیوانع  ءامسا و  نیا  هیجراخ و  تایونم 

هب شرما  الوم  دراوم  یـضعب  هریغ و  دشاب و  مرگ  ای  دشاب  روش  ول  تسا و  ءام  قلعتم  هک  ءامب  ینئج  دنک  یم  رما  الوم  یتقو  کی  الثم 
هک نیوانع  ءامـسا و  نیاب  جایتحا  هکنآ  لصاح  دـشاب و  یم  دراب  ءاـم  هکلب  تسین  ءاـم  قلعتم  ضرغ  هک  دـشاب  یم  دراـب  ءاـمب  ینئج 

ءامـسا و نیا  هن  میدومن  نایب  هک  تسا  یجراخ  لـعف  نآ  هب  روماـم  اـتقیقح  فلکم و  یجراـخ  لـعفب  دـنراد  تیقیرط  اـه  نیا  میراد 
نآ تسین  رتشیب  تکرح  کـی  هک  فلکم  یجراـخ  فرـصت  نیارباـنب  سپ  دـشاب  هب  روماـم  الالقتـسا  هسفنب و  وه و  وه  اـمب  نیواـنع 

تیبصغ باب  نم  تسا  مارح  تیتالص و  باب  نم  تسا  بجاو  فرصت 
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دوش یمن  یجراخ  نونعم  ددعت  بجوم  هفلتخم  نیوانع  ددعت 

قبطنت امبر  هریثکلا  نیوانعلا  هددعتملا و  میهافملا  ناف  هتدحو  هب  ملثنت  نونعملا و ال  ددعت  ناونعلا  هجولا و  ددـعت  بجوی  هنا ال  اهتثلاث 
هریاغم ههجو  ثیح  ریغ  ثیح  هیف  سیل  تاهجلا  عیمج  نم  طیـسب  لب  ههج  نم  هیف  هرثک  يذـلا ال  درافلا  یلع  قدـصت  دـحاولا و  یلع 

.هتدحو هتطاسب و  یلع  وهف  یلاعت  كرابت و  بجاولاک  الصا  هتهجل 

كاذ نع  هیکاح  اهعمجاب  اهنکل  ایلعلا  لاثمالا  ینـسحلا و  ءامـسألا  هل  هیلامجلا  هیلـالجلا و  تافـصلا  میهاـفم  هیلع  قدـصت  هتیدـحا  و 
دحألا درفلا  دحاولا 

ریشی لامجلا  كاذ  یلا  لک  دحاو و  کنسح  یتش و  انتارابع 

******

: حرش * 

ناـیب هک  کـلذ  ریغ  تیتالـص و  ناونع  هن  تیبـصغ و  ناوـنع  هن  دوـش  یم  یهن  رما و  دروـم  یجراـخ  فرـصت  نآ  یبـصغ و  راد  رد 
میدومن

نیا دشاب و  ددعتم  هجولا  يذ  نونعم و  هک  دوش  یمن  ببس  ناونع  ددعت  هجو و  ددعت  هک  تسنآ  تامدقم  زا  موس  خلا  هنا  اهتثلاث  هلوق 
دحاو و رب  تسا  قبطنم  دراوم  ضعب  هریثک  نیوانع  هددـعتم و  میهافم  هکنآ  تهجب  ار  نونعم  تدـحو  درب  یمن  نیب  زا  نیوانع  ددـعت 
ثیح و وا  رد  هک  تسا  تاهجلا  عیمج  نم  طیـسب  دـحاو  درف  نآ  یتهج و  چـیه  زا  تسین  وا  رد  ترثک  هک  يدرف  نآرب  تسا  قداص 

لاح نیااب  نآ  تیدحا  وا و  تدحو  تاهجلا و  عیمج  نم  تسا  طیسب  هکنیا  اب  یلاعت  بجاو  ریظن  تسین  يرگید  تهج  ریاغم  یتهج 
هل دنـشاب  هیبلـس  تافـص  هک  هیلامج  تافـص  دنـشاب و  هیتوبث  تافـص  هک  هیلالج  تافـص  میهافم  یهلا  سدـقا  تاذ  رب  تسا  قداـص 

ایلعلا لاثمالا  ینسحلا و  ءامسالا 

هک دحا  درف  دحاو  نآ  زا  دنیکاح  اه  نیا  مامت  هیبلـس  هیتوبث و  تافـص  میهافم  مامت  اهنآ و  مامتب  یهلا  سدـقا  تاذ  ءامـسا  نیا  نکل 
لامجلا كاذ  یلا  لک  دحاو * کنـسح  یتش و  انتارابع  تاهج ( مامت  زا  تسا  هزنم  تایثیح و  مامت  زا  تاهج و  عیمج  زا  تسا  یلاخ 

ریشی

(

هچ هیتوبث و  هب  هچ  يدایز  ءامسا  تافص و  هک  نانچمه  هک  تسنآ  موس  همدقم  لصاح 
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یهلا سدـقا  تاذ  نونعم و  تاذ  هک  دوش  یمن  ببـس  نیوانع  نیا  ددـعت  اـه و  نیا  ترثک  تسا و  قداـص  یهلا  سدـق  تاذ  رب  هیبلس 
ریغ ناسنا و  ریظن  تاقولخم  رد  تسا  نکمم  نینچمه  تسا  یقاب  دوخ  تدحو  هب  یهلا  سدقا  تاذ  ددعت  نیا  اب  هکلب  دشاب  زیچ  دنچ 

هالـص رد  هک  یتکرح  الثم  دشابن  ددعتم  نونعم  نآ  ءیـش و  نآ  یلو  دشاب  قداص  ءیـش  کی  رب  يا  هددعتم  نیوانع  ءامـسا و  ناسنا 
لثم دـشاب  قبطنم  نآرب  داـیز  نیواـنع  ول  تسا و  تکرح  کـی  راد  نآ  رد  هیبصغ  تکرح  نینچمه  یبـصغ و  راد  رد  دوش  یم  ادـیپ 

دشاب ددعتم  مه  نونعم  یمسم و  هک  دوش  یمن  ببس  مسا  ناونع و  ددعت  هکنآ  لصاح  هریغ و  هیبصغ و  تکرح  هیتالص و  تکرح 

یصخش دحاو  رد  هیجراخ  هفلتخم  نیوانع  رد  فنصم  در 

لثم یهلا  سدقا  هیتاذ  تافـص  ریظن  دشاب  فوصوم  نیع  تافـص  هک  یئاج  رد  دومن  نایب  فنـصم  هک  موس  همدقم  نیا  دنامن  یفخم 
نیا تاقولخم  رد  اما  دوش  یمن  نونعم  ددعت  بجوم  ناونع  ددعت  هک  تسا  تسرد  بلطم  نیا  هتبلا  تسا  تاذ  نیع  هک  تردق  ملع و 

تسا و ملاع  هکنآ  لثم  تسا  قداص  نآرب  يا  هددـعتم  نیواـنع و  تسا و  دوجوم  جراـخ  رد  هک  يدـیز  نوچ  تسین  تسرد  بلطم 
اه نیا  لاثما  تسا و  کحاض  تسا و  لکآ  تسا و  رداق 

نیوانع نیا  زا  مادـکره  هکلب  دـشاب  زیچ  کی  اهنآ  مامت  أشنم  هک  تسنآ  هن  دراد  دوجو  جراخ  رد  اهنآ  أشنم  هک  هددـعتم  نیوانع  نیا 
ملاع ناونع  الثم  دشاب  دـحتم  هکنآ  هن  تسا  ددـعتم  نادـجولاب  نیوانع  نیا  يدابم  أدـبم و  هب  تسا  تاذ  سبلت  ۀطـساوب  اهنآ  قدـص 
تسا تاذ  سبلت  هطساو  هب  تسا  قداص  هک  وا  ندوب  لکآ  ناونع  ملعب و  تسا  تاذ  سبلت  ۀطـساوب  تسا  قداص  وا  رب  هک  دیز  ندوب 

نیا رد  فنصم  سایق  نیا  یفخی و  امک ال  نیوانع  ریاس  نینچمه  دنزیچ و  کی  أدبم  ود  نیا  لکا  ملع و  هک  تفگ  دوش  یمن  لکا  هب 
یفخی امک ال  تسا  قرافلا  عم  سایق  موس  همدقم 
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درادن تیهام  ای  دوجولا  هلاصا  رب  فقوت  عامتجا  باب 

الا وه  امب  هتقیقح  نع  لاؤسلا  باوج  یف  عقی  هدراف ال  هقیقح  هدـحاو و  هیهام  الا  دـحاو  دوجوب  دوجوملل  نوکی  داکی  ـال  هنا  اـهتعبار 
نأش وه  امک  جراخلا  یف  هنیع  تناک  هقیقح  هیهام و  امهنم  لک  نوکی  داـکی  ـال  كاذ  یلع  ناـقداصتملا  ناـموهفملاف  هیهاـملا  کـلت 

هنا الا  یهنلا  رمالا و  اقلعتم  هیلع  (ق ظ) افداصت نا  عمجملاف و  هلاـحم  ـال  اـتاذ  هیهاـم و  ادـحاو  ادوجو  دـحاولا  نوکیف  هدرف  یعیبطلا و 
.هیهاملا هلاصا  وا  دوجولا  هلاصاب  لوقلا  هیف  توافتی  اتاذ و ال  هیهام و  ادحاو  نوکی  ادوجو  ادحاو  نوکی  امک 

مدـع رهظ  امک  لوصفلا  یف  مهوت  امک  هلأسملا  کلت  یف  نیلوقلا  یلع  هلأـسملا  یف  عاـنتمالا  زاوجلاـب و  لوقلا  ءاـنتبا  مدـع  رهظ  هنم  و 
سنجلا لیبق  نم  هیلع  نیقداصتملا  نیناونعلا  نوک  مدع  هرورض  هددعت  مدع  جراخلا و  یف  لصفلا  سنجلا و  دوجو  ددعت  یلع  ءانتبالا 
هالصلل ءزج  تعقو  اهتایتاذ  فلختی  اهتیهام و  اهتقیقح و  فلتخی  داکی  تناک ال  هلوقم  يا  نم  راد  یف  هکرحلا  لثم  نا  هل و  لصفلا  و 

.ال وا  هبوصغم  رادلا  کلت  تناک  وا ال 

******
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خلا داکی  هنا ال  اهتعبار 

تقیقح کی  دراد و  هدحاو  تیهام  کی  ءیـش  نآ  دـحاو  دوجوب  تسا  دوجوم  جراخ  رد  هک  ءیـش  هک  تسنآ  تامدـقم  زا  مراهچ 
الا وه  امب  نآ  تقیقح  زا  لاؤس  باوج  رد  دوش  یمن  عقاو  دشاب و  دوجو  ود  ای  دشاب و  جراخ  رد  تیهام  ود  هکنآ  هن  دشاب  یم  هدراف 

.هدراف تیهام  هدحاو و  تقیقح 

نآ باوج  هک  قطاـن  ناویح  دوش  یم  هتفگ  نآ  باوج  نآ  تقیقح  زا  تسا  دوجوم  جراـخ  رد  هک  يدـیز  زا  دوشب  لاؤـس  رگا  ـالثم 
دـشاب قداص  دیز  رب  مه  ضرع  رد  بیرق  لصف  ود  بیرق و  سنج  ود  تسین  نکمم  تسا و  هدـش  هتفگ  بیرق  لصف  بیرق و  سنجب 

.تسا تباث  تسا و  ققحم  شدوخ  لحم  رد  هکنآ  امک  دشاب  تقیقح  ود  تیهام و  ود  دیز  هکنآ  ات 

ص:46

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 799 

http://www.ghaemiyeh.com


دـشاب و يرگید  ریغ  تیهام  مادـکره  تسین  نکمم  موهفم  ود  ره  نیا  دـیز  ریغ  ای  دـیز  رب  الثم  دنـشاب  قداـص  هک  یموهفم  ود  سپ 
هک یتکرح  لثم  عمجم  سپ  تسا  دـحاو  دوجوم  دـحاو  نیا  تسا و  یعیبط  یلک  زا  درف  کی  جراخ  رد  هکلب  دـشاب  يرگید  تقیقح 

هالـص نمـض  رد  هکنیا  رابتعاب  تسا  رما  قلعتم  تکرح  نیا  هک  تکرح  نآرب  تسا  قداص  هچرگا  دـشاب  یم  دوجوم  یبصغ  راد  رد 
ددعتم اهنآ  قدص  تکرح  نآرب  ول  میهافم و  نیوانع و  نیا  دوش و  یم  ادیپ  بصغ  نمض  رد  نوچ  تسا  یهن  قلعتم  دوش و  یم  ادیپ 

.درادن شیب  تیهام  کی  تسا و  دحاو  تکرح  کی  نآ  جراخ  رد  یلو  تسا 

ای دوجولا  تلاصا  يانعم  هیهاملا و  تلاصا  ای  میوشب  دوجولا  تلاـصا  هب  لـئاق  هکنآ  نیب  تسین  میدومن  هک  یناـیب  نیا  رد  یتواـفت  و 
.میدومن نایب  هکنآ  امک  تقیقح  کی  ای  درادن  رتشیب  دوجو  کی  جراخ  رد  نوچ  تشذگ  البق  هیهاملا  هلاصا 

موحرم تسا  هدومن  مهوت  هکنآ  امک  تسین  هیهاملا  تلاصا  ای  دوجولا  تلاصا  رب  ینتبم  عانتما  ای  زاوجب  لوق  هک  دـش  رهاظ  ام  نایب  زا 
.تسا هدومرف  هک  لوصف  رد  لوصف  بحاص 

دنتیهام ود  جراخ  رد  نوچ  یهن  رما و  عامتجا  تسا  زیاج  میدش  هیهاملا  هلاصاب  لئاق  رگا 

رما و عامتجا  دراد و  دحاو  دوجو  هک  تسا  دحاو  ءیـش  کی  جراخ  رد  نوچ  میوشب  یعانتما  دیاب  میدش  دوجولا  هلاصاب  لئاق  رگا  و 
رد میئوگب  هک  تسین  نیا  رب  ینتبم  نآ  مدـع  یهن و  رما و  عامتجا  هلئـسم  نینچمه  دوش و  یم  نیـضیقن  عاـمتجاب  تشگرب  وا  رد  یهن 

قلعتم يرگید  رما و  قلعتم  یکی  تسا  نکمم  دنشاب  هتـشاد  دوجو  ود  رگا  هک  دراد  دوجو  ود  نآ  لصف  سنج و  دحاو  ءیـش  جراخ 
تسین نکمم  تسا  دوجو  کی  رگا  دشاب و  یهن 
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تافاضا و هکلب  دـشاب  یمن  وا  رب  یلـصف  سنج و  اه  نیا  الثم  یبصغ  راد  رب  تکرح  رب  تسا  قداص  هک  ینیواـنع  هک  تسنآ  باوج 
فلتخم نآ  تیهام  تکرح و  نآ  تقیقح  دـشاب  يا  هلوقم  ره  زا  دوش  یم  ادـیپ  یبصغ  راد  رد  هک  یتکرح  سپ  دنـشاب  یم  نیواـنع 

مامت رد  هن  ای  دوشب  عقاو  یبصغ  راد  رد  هچ  هن  ای  تکرح  نیا  دوشب  عقاو  هالـص  ءزج  هچ  تسا  هدـحاو  تقیقح  کی  هکلب  دوش  یمن 
نآرب لصف  سنج و  هددـعتم  نیوانع  دـشاب و  قداص  نآرب  هددـعتم  نیوانع  ول  تسا و  دـحاو  دوجوم  کـی  تکرح  نآ  تـالاح  نیا 

یفخی امک ال  دوش  یمن 

میدش هیهاملا  هلاصاب  لئاق  رگا  هکنآ  تهج  کی  تسا  تهج  ود  يارب  تسا  هدومن  نایب  فنـصم  هک  ار  مراهچ  همدقم  دـنامن  یفخم 
هکنآ مود  تهج  دراد  ققحت  تیهام  ود  جراـخ  رد  نوچ  میوش  یم  مه  یهن  رما و  عاـمتجاب  لـئاق  هتفگ  لوصف  بحاـص  هکنآ  اـمک 

رد دـندوجوم  ود  نوچ  میوش  یم  زاوجب  لئاق  اضیا  اـهنآ  ادوجو  دنـشاب  ادـج  مه  زا  دنـشاب و  زیاـمتم  رگا  جراـخ  رد  لـصف  سنج و 
میهاوخ عانتماب  لئاق  تروص  ود  نیا  ریغ  رد  دوش و  یم  یهن  قلعتم  يرگید  رما و  قلعتم  یکی  یمامـضنا  دوجو  ود  رمال  هیاغ  جراـخ 

تشذگ هکنآ  امک  دوب 

نکمم رتشیب  نیبیرق  لـصف  سنج و  کـی  جراـخ  رد  تسا  دوجوم  هک  ءیـش  هک  دـشاب  نیا  دارم  رگا  لوا  تهج  رد  فنـصم  باوج 
حیحـص تایتاذ  تاذ و  رد  بلطم  نیا  دوش  یم  تیهاـم  ود  تقیقح و  ود  هک  دـشاب  هتـشاد  نیا  زا  شیب  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد  تسین 

دشاب تسین  نکمم  اهنآ  رد  دنراد  دوجو  جراخ  رد  هک  ضارعا  رد  اما  تسا 

میئوگب تسین  نکمم  دوش و  یم  وا  رب  نآ  لاثما  کحاض و  لداع و  ملاع و  ناونع  قدـص  جراـخ  رد  تسا  دوجوم  هک  يدـیز  ـالثم 
نآ لاثما  تسا و  کحـض  وا  ندوب  کحاض  تسا و  تلادـع  ۀـکلم  هک  وا  ندوب  لداع  نینچمه  تسا و  ملع  هک  وا  ندوب  ملاع  أدـبم 

يدابم نیا  دیئوگب  تسین  نکمم  لاکشا و  الب  دراد  دوجو  دیز  نمض  رد  يدابم  نیا 
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دندحاو ءیش  کی  جراخ  رد 

رد هکنآ  امک  دحاو  دوجوب  دشاب  اراد  هفلتخم  تیهام  یمامضنا و  دوجو  دشاب  هتـشاد  يددعتم  دوجو  دحاو  ءیـش  تسا  نکمم  سپ 
نکمم هتبلا  دنـشاب  هتـشاد  یلقتـسم  دوجو  زیامتم و  جراخ  رد  هک  لصف  سنج و  هبـش  اما  میدومن و  نایب  ار  نآ  رـصتخم  موس  همدقم 

ناویح هناب  ار  نآ  دـنک  یم  لیلحت  هیزجت و  لقع  ار  ناسنا  لثم  هک  دنـشاب  یم  ءیـش  یلقع  ءازجا  اه  نیا  لـصف  سنج و  نوچ  تسین 
.قطان

جراخ رد  تروص  الویه و  لصف و  سنج و  نیب  قرف 

دوجو تروص  هدام و  نیا  جراخ  رد  دوش  یم  هدام  الویهب و  لدـبم  سنج  دوش و  یم  تروصب  لدـبم  لصف  هک  یجراـخ  بیکرت  هلب 
میئوگب هک  مینک  يرگید  رب  لـمح  ار  اـهنآ  زا  یکی  تسین  نکمم  تروص  هداـم و  هک  یمـسق  هب  یمامـضنا  دوـجو  دـنراد  یجراـخ 

رب اـهنآ  زا  یکی  لـمح  دنـشاب  یم  ءایـشا  یلقع  ءازجا  هک  لـصف  سنج و  یلو  دـنراد  یجراـخ  نیاـبت  هداـم  هروصلا  هروص و  هداـملا 
.یفخی امک ال  قطان  ناویحلا  ضعب  ناویح و  قطانلا  میئوگب  هک  تسا  حیحص  يرگید 

نوچ دشاب  یمن  نآ  لصف  سنج و  تیبصغ  تیتالص و  نیوانع  هتبلا  دوش  یم  عقاو  یبصغ  راد  رد  هک  یتکرح  لثم  هیف  نحن  ام  اما  و 
هجو نم  صاخ  ماع و  بصغ  هالـص و  نیب  تبـسن  ناویح و  ناسنا و  لثم  تسا  قلطم  صاخ  ماع و  بیرق  لـصف  سنج و  نیب  تبـسن 

تسا

تـسا هصاخ  تکرح  کی  هک  نادـجولاب  تسین  یلاکـشا  دنـشاب و  یمن  هصاخ  تکرح  نآ  لصف  سنج و  نیوانع  نیا  تهج  نیا  زا 
دوش عقاو  ـالوم  یهن  رما و  دروم  تسین  نکمم  هصاـخ  تکرح  کـی  نیا  تسا و  قبطنم  نآرب  تیبصغ  ناونع  تیتالـص و  ناونع  هک 

یبصغ راد  رد  هالـص  مییوگ  یم  تهج  نیا  زا  تسا  نیـضیقن  نیب  عمج  هک  تسا  مدع  دوجو و  بلط  دروم  نیا  رد  الوم  بلط  نوچ 
یهن رما و  دروم  تسین  نکمم  تسین و  شیب  تکرح  کی  فرـصت  نیا  یبصغ و  راد  رد  فرـصت  رد  دراد  فقوت  هالـص  نآ  هدجس 

عقاو
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دوش یمن  یهن  رما و  دروم  یصخش  دحاو  هک  اهیعانتما  كردم 

هب امهقلعت  ناک  ول  ـالاحم و  هب  یهنلا  رمـالا و  قلعت  ناـک  اـتاذ  وا  ادوجو  ادـحاو  ناـک  ثیح  عمجملا  نا  تفرع  هاندـهم  اـم  تفرع  اذا 
هلئاـغ نا  هیلع و  هیراـطلا  هنیواـنعب  ـال  ماـکحالل  اـقلعتم  هنع  هرداـصلا  هتیعقاو  هتقیقحب و  فلکملا  لـعف  نوک  نم  تفرع  اـمل  نیناونعب 

.دارفألا عئابطلاب ال  قلعتت  ماکحالا  نوکب  عفترت  داکت  هیف ال  نیدضلا  عامتجا 

******

: حرش * 

دوشب عقاو  نیمز  رب  دیاب  ندب  دامتعا  ینیگنس و  هکلب  تسین  نیمز  رب  دوجس  لحم  سامت  درجم  هالص  رد  ةدجس  نوچ  دوشب 

رد هدجـس  رد  میدومن  نایب  هک  ار  یکالم  نیا  هکلب  دوش  یم  دـحاو  ءیـش  کـی  اـهنآ  دروم  یهن  رما و  هک  مییوگ  یم  تهج  نیا  زا 
هالص ءزج  رگا  دشاب و  همدقم  دشابن و  هالص  ءزج  مایق  يارب  ضوهن  هدجس و  يارب  يوه  هکنآ  رب  انب  دمآ  دهاوخ  مه  هالـص  رد  مایق 

تسا یبصغ  راد  رد  فرصت  دشاب و  یم  تکرح  کی  اهنآ  لاکشا  الب  میتفرگ 

هک یتکرح  هک  دوش  یم  هداد  مالعا  ضعب  باوج  ام  نایب  نیا  زا  یفخی و  امک ال  تسین  یبصغ  راد  رد  فرـصت  هالـص  راـکذا  اـما  و 
مارح یبصغ  تکرح  یتهج  زا  تسا و  بجاو  تسا  یتالـص  تکرح  نوچ  یتهج  زا  تسا  دوجوم  دوش و  یم  داـجیا  یبصغ  راد  رد 

تکرح کـی  جراـخ  رد  هکنآ  باوج  يداـحتا  هن  دـنراد  یمامـضنا  دوجو  رمـالا  هیاـغ  تسا  دوجوم  تکرح  ود  جراـخ  رد  تسا و 
امک ال تسین  رتشیب  یـصخش  تکرح  کی  نونعم  تاذ  یلو  تسا  ددـعتم  هچرگا  نآرب  نیواـنع  تسین و  رتشیب  نادـجولاب  یـصخش 

.یفخی

راد رد  هالـص  هک  عمجم  هک  یناد  یم  ار  اهنآ  یتخانـش  میدومن  نایب  هک  ار  یتامدقم  هک  ینآ  زا  دـعب  خـلا  هاندـهم  ام  تفرع  اذا  هلوق 
هن تسین  رتشیب  تقیقح  کی  هک  اتاذ  ادوجو و  تسا  دحاو  تکرح  نآ  دوش  یم  عقاو  هالص  نمـض  رد  هک  یتکرح  نآ  دشاب  یبصغ 

یصخش تکرح  نوچ  تسا  لاحم  دوش  عقاو  الوم  یهن  رما و  قلعتم  تکرح  نامه  دشاب و  تقیقح  ود  ای  دوجو  ود  هکنآ 
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هیداعلا و راثآلاک  هیعرـشلا  ماکحالا  اهب  قلعتی  یه و ال  الا  تسیل  تناک  نا  یه و  یه  ثیح  نم  عئابطلا  نا  لاقی  نا  هبیرقت  هیاـغ  ناـف 
اذه ال یلع  یهنلا  رمالا و  اقلعتم  اهب و  ماکحالا  قلعتل  هحلاص  الخاد  دیقتلا  اجراخ و  دیقلا  ناک  ثیحب  دوجولاب  هدـیقم  اهنا  الا  هیلقعلا 

.رایتخالا ءوسب  عمجملا  نایتاب  رمالا  هعاطا  یهنلا و  نایصع  ماقم  یف  رجزلا و ال  ثعبلا و  قلعت  ماقم  یف  الصا ال  نیدحتم  نانوکی 

ماقملا یف  اما  کلذـک و  امه  امب  امهنع  جراخ  وه  امیف  نیدـحتم  اناک  نا  امهل و  ناقلعتم  امه  اـمب  امهددـعتلف  لوـالا  ماـقملا  یف  اـما 
.دحاو یف  نامکحلا  عمتجا  ماقم  يا  یفف  نایتالا  درجمب  نایصعلاب  رخآلا  هعاطالاب و  امهدحا  طوقسلف  یناثلا 

******

: حرش * 

تسا بصغ  هالص و  ناونع  یهن  رما و  قلعتم  ول  تسا و 

هک لعف  نآ  تیعقاو  تسا و  فلکم  یجراخ  لعف  نآ  دوش  یم  ـالوم  یهن  رما و  دروم  اـتقیقح  هک  يزیچ  نآ  هک  یتخانـش  ـالبق  یلو 
دنراد تیقیرط  ءامسا  نیوانع و  نیا  نوچ  لعف  نآرب  دوش  یم  ضراع  يراط و  هک  ءامسا  نیوانع و  نآ  هن  فلکم  زا  دوش  یم  رداص 

یفخی امک ال  تسا  هنع  یهنم  ای  تسا  هب  رومام  لعف  نا  اتقیقح  هک  فلکم  لعف  يارب 

هک میوشب  لئاق  ول  تسا و  یقاب  دوخ  لاحب  نیدـض  عاـمتجا  دور و  یمن  نیب  زا  یجراـخ  تکرح  نیا  رد  نیدـض  عاـمتجا  لاکـشا  و 
یم نایب  فنـصم  هک  تسنآ  اهنآ  لیلد  یهن و  رما و  عامتجا  زاوجب  دـنلئاق  اـه  یـضعب  نوچ  دارفا  هن  دنـشاب  یم  عیاـبط  ماـکحا  قلعتم 

.دنک

: خلا لاقی  نا  هبیرقت  هیاغ  ناف  هلوق 

قلعتم هن  دـنوش  یمن  عقاو  ماکحا  قلعتم  دـنرادن و  يررـض  عفن و  یه  یه  ثیح  نم  هچرگا  عیابط  هک  تسنآ  نیزوجم  یـضعب  لیلد 
ماکحا قلعتم  هن  هیعرش و  ماکحا 
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نآ مدع  دوجو و  زا  رظن  عطق  اب  ملاع  رد  ءیـش  هیهام  تسا و  لعف  دوجو  رد  دسافم  حلاصم و  هک  تشذـگ  البق  نوچ  هیلقع  هیداع و 
جراخ دیق  هک  یمـسق  هب  یجراخ  دوجوب  ادیقم  دنوش  یم  عقاو  ماکحا  قلعتم  عیابط  نیا  هکنآ  الا  درادن  يا  هدسفم  تحلـصم و  چـیه 
درادن یـسفن  رما  تراهط  سفن  هک  تراهط  هب  تسا  دیقم  هک  هالـص  ریظن  تسا  هب  رومأم  لخاد  دـیقت  یلو  یهن  رما و  دروم  زا  تسا 

.همدقم باب  نم  دراد  يریغ  رما  هکلب 

مسق راهچ  تسا  یعیبط  هک  رما  قلعتم  هک  تشذگ  البق  تسا و  یعرـش  هب  رومأم  تسا و  یلقع  ءزج  نآ  تراهط  هب  هالـص  دیقت  یلو 
دوشب و عقاو  ماکحا  قلعتم  هک  دراد  تیحالـص  تعیبط  لاح  نیا  رد  جراخ و  رد  دوب  تعیبط  داجیا  نآ  مراـهچ  مسق  دوش  یم  روصت 
ثعب و ماقم  رد  هن  دنشاب  یمن  دحتم  الصا  تعیبط  ود  نیا  دنـشاب  یم  عیابط  یهاون  رماوا و  قلعتم  نیاربانب  دوش  عقاو  یهن  رما و  دروم 

رما تعاطا  نایصع و  لاثتما و  ماقم  رد  هن  دندحتم و  رجز 

هب یطبر  چـیه  یهن  رما و  قـلعتم  نیا  ءاـشنا  ماـقم  رد  مدرم  لاوـما  بصغ  زا  تسا  هدوـمن  یهن  لـصب و  تـسا  هدوـمن  رما  ـالوم  ـالثم 
.دنرادن رگیدمه 

هنع یهنم  يرگید  تسا و  هب  رومأم  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  تعیبط  ود  تسا  هدروآ  فلکم  هک  ار  یعمجم  لاثتما  ماقم  رد  نینچمه  و 
تسا و هالص  رما  قلعتم  دشاب  یهن  رما و  ءاشنا  هک  لوا  ماقم  رد  سپ  تسا  هدومن  عمج  ار  اه  نیا  فلکم  شدوخ  يرایتخا  ءوس  هب  و 

عمج رگیدمه  اب  بصغ  هالـص و  نیا  لاثتما  ماقم  رد  جراخ و  رد  هچرگا  دنرادن  رگیدمه  هب  یطبر  چـیه  تسا و  بصغ  یهن  قلعتم 
تعاطا نوچ  دوش  یم  طقاس  یتالـص  رما  سپ  دـشاب  فلکم  لاثتما  ماقم  رد  هک  یناث  ماقم  رد  اما  فلکم و  راـیتخا  ءوسب  دـنوش  یم 

عمجم نآ  ندروآ  درجمب  نایـصع  مه  هدومن و  تعاطا  مه  فلکم  تسا و  هدومن  ار  نآ  نایـصع  نوچ  دوش  یم  طقاس  یهن  هدومن و 
ددـعتم مه  جراخ  رد  یهن  رما و  قلعتم  هکلب  یـصخش  دـحاو  رد  نیدـض  مکح  ات  ود  دـندش  عمج  اجک  رد  میدومن  هک  ینایب  نیا  اـب 

.یفخی امک ال  دشاب  دحاو  هن  تسا 
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یصخش دحاو  رد  یهن  رما و  عامتجا  نیزوجم  لیلد  در 

هب ملثنت  هیهام و ال  ادوجو و ال  نونعملا ال  ددـعت  بجوی  ـال  ناونعلا  ددـعت  نا  نم  تفرع  اـم  دـعب  يدـجی  داـکی  ـال  هناـب  ریبخ  تنا  و 
امب تادابعلاک ال  تایکاح  یه  امب  تاقلعتملا  یف  ذخؤت  امنا  اهنا  تاناونعلا و  تانونعملا ال  وه  ماکحالل  قلعتملا  نا  الـصا و  هتدـحو 

.اهلالقتسا اهلایح و  یلع  یه 

******

: حرش * 

: خلا داکی  هناب ال  ریبخ  تنا  هلوق و 

یهن رما و  قلعتم  تسا و  ددعتم  اهنآ  نیوانع  نوچ  یهن  رما و  عامتجا  تسا  نکمم  هک  تسا  هدروآ  لیلد  هک  یصخش  نیا  زا  باوج 
.تسا ددعتم  مه  تعیبط  نآ  تسا و  تعیبط 

رب انب  تسا  دوجو  کی  جراخ  رد  نونعم  هکلب  دشاب  ددعتم  مه  نونعم  هک  دوش  یمن  ببس  ناونع  ددعت  هک  یتسناد  البق  هکنآ  باوج 
اهنآ زا  یکی  هک  دـشاب  تسین  نکمم  تیهام  ود  ای  دوجو  ود  جراخ  رد  هیهاملا و  هلاصا  رب  انب  تسا  تیهاـم  کـی  اـی  دوجولا  هلاـصا 

ناونع تیتالص و  ناونع  هک  یبصغ  راد  رد  تکرح  لثم  یجراخ  ءیش  رب  نیوانع  ددعت  یهن و  دروم  يرگید  دوشب و  عقاو  رما  دروم 
.تسا تکرح  کی  یجراخ  تکرح  نآ  درب و  یمن  نیب  زا  ار  نآ  یجراخ  تدحو  تسا  قبطنم  تکرح  نآرب  تیبصغ 

دوش یم  قالطا  اهنآ  رب  هک  یئامسا  نیوانع و  هن  دنشاب  یم  یجراخ  لعف  تانونعم و  ماکحا  قلعتم  هک  تامدقم  رد  میدومن  نایب  البق 
اتقیقح نیفلکم و  لاعفا  هب  دنراد  تیقیرط  دنتسه و  یکاح  اه  نیا  تسا  هدش  هتفرگ  ماکحا  تاقلعتم  رد  هک  یئامسا  نیوانع و  نیا  و 

.دشاب یم  فلکم  یجراخ  لعف  فیلکت  دروم 

دوخ بلاطم  ندناسر  نایب و  ماقم  رد  ملکتم  هک  دنـشاب  یم  تادابع  ریاس  لثم  دـنفیلکت  تاقلعتم  ناشرهاظ  هک  ءامـسا  نیوانع و  نیا 
بطاخمب ار  عقاو  هکنآ  ات  دـنک  یم  نایب  ار  یترابع  کی  ای  یمـسا  کی  ای  یناونع  کی  ظافلا  هب  ناـیب  ماـقم  رد  دـب  ـال  بطاـخمب  ار 

ءامـسا و نیوانع و  نیا  دومن و  یم  لمع  ظافلا  نودـب  دـناسرب  بطاـخمب  ار  عقاو  تقیقح و  دوب  نکمم  رگا  هک  دـنامهفب  دـناسرب و 
رظن دروم  اه  نیا  الالقتسا  تارابع 
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تسا تعیبط  همدقم  درف  هک  نیناوق  بحاص  موحرم  لوق  در 

نوک یف  ریـض  هنا ال  هنع و  یهنملا  وا  هب  روماملا  یعیبطلا  دوجول  همدـقم  درفلا  نوک  اضیا  يدـجی  داکی  هنا ال  هانققح  اـمم  رهظ  اـمک 
.رایتخالا ءوسب  راصحنالا  مدع  هروص  یف  همرحم  همدقملا 

دوجولا و ال بسحب  هینینثالا  یـضتقت  هیمدـقملا  فیک و  جراخلا  یف  یعیبطلا  نیع  وه  درفلا  نا  هداسف و  حوضو  یلا  اـفاضم  کـلذ  و 
.دحاو اضیا  اهبسحب  هنا  هیلع  دیزم  امب ال  تفرع  دق  هیهام و  ادحاو  عمجملا  نکی  مل  ول  يدجی  امنا  هنا  حضاو  وه  امک  ددعت 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  تسه  انعم  نیمه  فرع  القع و  نیب  رد  هکنآ  امک  تسین  ملکتم 

یکی هک  یئاهنآ  لیلد  زا  يرگید  باوج  دوش  یم  رهاظ  میداد  زوجم  نیا  يارب  هک  ار  یباوج  نیا  زا  خـلا  هانققح  امم  رهظ  اـمک  هلوق 
جراـخ رد  درف  هک  تسنآ  نآ  لـیلد  یهن  رما و  عاـمتجا  زاوج  يارب  هدروآ  لـیلد  هک  یمق  قـقحم  موـحرم  لـثم  دنتـسه  نیزوـجم  زا 

مدع تروص  رد  دشاب  مارح  بجاو  همدقم  هک  درادـن  یعنام  دـشاب و  یم  هنع  یهنم  یعیبط  ای  هب و  رومأم  یعیبط  دوجو  يارب  همدـقم 
تروص رد  اما  تسا  حیحص  جح  دنز و  یمن  جح  تحص  هب  ررض  هک  جح  ریس  رد  مارح  هلیـسو  ریظن  فلکم  رایتخا  ءوسب  راصحنا و 

.یفخی امک ال  مارح  ای  بوجو  هچ  دشاب  یم  نیمکحلا  يوقا  راصحنا 

درف دـشاب و  تسین  نکمم  جراـخ  رد  یعیبـط  دوجو  همدـقم  درف  هک  تسنآ  یمق  ققحم  موحرم  زا  باوج  خـلا  اـفاضم  کـلذ  هلوق و 
رب لمح  یعیبط  لک  تهج  نیا  زا  جراخ و  رد  دـشاب  یعیبط  دوجو  همدـقم  درف  تسین  نکمم  جراخ و  رد  تسا  یعیبط  نیع  یجراخ 

.دنشاب دوجوم  ود  دیاب  جراخ  رد  همدقملا  يذ  همدقم و  فیک  ناسنا  دیز  ییوگ  یم  دوش و  یم  درف 

دوجو ود  اه  نیا  جح  لامعا  جح و  لامعالا  یلا  ریس  ای  تراهط  اب  هالص  الثم 
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هورکم تادابع  لثم  یهن  رما و  عامتجا  نیزوجم  هلدا 

هراشا

.روماب زاوجلا  یلع  لدتسا  دق  ّهنإ  مث 

یف همهتلا و  عضاوم  یف  هالـصلاک  ههورکملا  تادابعلا  یف  امک  عقو  دـق  هریظن و  عقو  اـمل  یهنلا  رمـالا و  عاـمتجا  زجی  مل  ول  هنا  اـهنم 
زاج امل  اـمهعامتجا  ناـکما  یف  ایدـجم  ههجلا  ددـعت  نکی  مل  ول  هنا  همزـالملا  ناـیب  ماـیالا  ضعب  یف  رفـسلا و  یف  مایـصلا  ماـمحلا و 

اهداضت ههادـب  داضتلا  نم  عانتمالا  بجوی  امب  ماـکحالا  نیب  نم  امهـصاصتخا  مدـعل  اهددـعت  عم  دروم  یف  نیرخآ  نیمکح  عاـمتجا 
یف رفـسلا و  یف  مایـصلا  ماـمحلا و  یف  هالـصلا  لـثم  یف  بابحتـسالا  وا  باـجیالا  ههارکلا و  عاـمتجا  عوقول  لـطاب  یلاـتلا  اهرـساب و 

.رادلا وا  دجسملا  یف  هالصلا  لثم  یف  بابحتسالا  وا  هحابالا  عم  بابحتسالا  وا  بوجولا  عامتجا  رضحلا و  یف  ول  ءاروشاعلا و 

******

: حرش * 

جراخ رد  همدقملا  يذ  همدقم و  سکعلاب و  جح و  ریـسلا  نینچمه  هراهط و  هالـصلا  ای  هالـص  هراهطلا  میئوگب  تسین  نکمم  دنراد و 
رد یعیبط  دوجو  هکلب  دنرادن  يرخأت  مدقت و  دـنرادن و  دوجو  ود  جراخ  رد  شدوخ  درف  اب  یعیبط  یلو  نادـجولاب  دـنراد  دوجو  ود 
هک تسا  تسرد  یئاـج  رد  یمق  ققحم  موـحرم  لـیلد  اـه  نیا  رب  هوـالع  تسا  حـضاو  بلطم  نیا  هکنآ  اـمک  تسا  درف  نیع  جراـخ 
نآ نیوانع  ول  تسا و  تیهام  کی  ای  دراد  دوجو  کی  یجراـخ  درف  هک  یتسناد  تیهاـم و  ود  اـی  دـشاب  دوجو  ود  جراـخ  رد  عمجم 
امک تسا  قبطنم  نآرب  تیتالـص  تیبصغ و  ناونع  ول  تسا و  تکرح  کـی  یبصغ  راد  رد  هک  یجراـخ  تکرح  ریظن  دـشاب  ددـعتم 

.میدومن نایب  هکنآ 

دـش یمن  عقاو  هنیآره  عامتجا  دوبن  نکمم  رگا  هک  یهن  رما و  عامتجا  نیزوجم  دنا  هدروآ  لیلد  اضیا  خـلا و  لدتـسا  دـق  ّهنإ  مث  هلوق 
مامح رد  همهت و  عضوم  رد  بحتسم  هچ  بجاو و  هچ  هالص  ریظن  هورکم  تادابع  لثم  تسنآ  عوقو  لیلد  لدا  هسدقم و  تعیرـش  رد 

رد هچ  رفس و  رد  هچ  اروشاع  زور  رد  ای  رفس  رد  هزور  نینچمه  دندش و  عمج  مه  اب  هورکم  بحتسم و  ای  بوجو  هک 
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عانتمالا یلع  لیلدلا  مایق  دعب  عامتجالا  هرهاظ  امم  هعیرـشلا  یف  عقو  امیف  لیوأتلا  فرـصتلا و  نم  دب  ّهنابف ال  الامجا  اما  هنع  باوجلا  و 
.ناهربلا مداصی  روهظلا ال  نا  هرورض 

******

: حرش * 

دراوم نیا  رد  دـیاب  عامتجا  زاوج  رد  دوبن  یفاـک  ناونع  ددـعت  تهج و  ددـعت  رگا  هزور و  رد  هورکم  بحتـسم و  هدـش  عمج  رـضح 
عمج هن  تسا  هورکم  ای  بحتسم  ای  بوجو  هروکذم  دراوم  رد  هک  دنکن  لاکشا  یـسک  دشابن و  نکمم  مکح  ود  نیب  عمج  هروکذم 

.دشاب یم  ام  ثحب  لحم  هک  دشاب  مارح  بوجو و  نیب 

مه حابم  هورکم و  ای  بحتـسم  اب  حابم  یتح  دشاب  مارح  بوجو و  طقف  هن  دنراد  داضت  رگیدکی  اب  امامت  هسمخ  ماکحا  هکنآ  باوج 
تـسا هدـش  عمج  هکنآ  تهجب  لـطاب  دوـش  عـمج  دروـم  کـی  رد  مکح  ود  تسین  نکمم  هک  یلاـت  سپ  دوـش  عـمج  تسین  نکمم 

رضح رد  ول  اروشاع و  زور  ای  رفس  هزور  رد  هورکم  بحتسم و  ای  مامح  رد  هالص  لثم  رد  تهارک  بابحتـسا و  ای  بوجو  تهارک و 
ای بوجو  ای  یبحتسم  هالص  رد  دجسم  رد  بابحتـسا  اب  بابحتـسا  ای  دجـسم  رد  هالـص  بابحتـسا  بوجو و  هدش  عمج  اضیا  دشاب و 

.یفخی امک ال  هناخ  رد  هالص  رد  حابم  ای  بحتسم 

: خلا الامجا  هنع  باوجلا  هلوق و 

عامتجا رد  روهظ  هک  هروکذم  دراوم  رد  مینک  لیوات  فرـصت و  دـیاب  راچان  دـب و  هک ال  تسنآ  دـش  روکذـم  هک  يدراوم  زا  باوج 
ینعی دوش  یمن  ناهرب  مواقم  مداصم و  روهظ  هک  تسا  يرورض  هکنآ  ههجب  عانتما  رب  میدومن  هماقا  ناهرب  لیلد و  هکنآ  زا  دعب  دراد 

هب ارهق  تسا و  ینیقی  ناهرب و  عانتما  هلدا  عامتجا و  رب  تسا  نظ  بجوم  هک  تسین  شیب  يروهظ  کی  دـش  روکذـم  هک  يدراوم  رد 
.میرادرب نظ  زا  تسد  دیاب  نیقی  هطساو 

نآ لیلد  فرط  کی  دش و  یفالتخا  يا  هلئسم  کی  رگا  هک  نید  عورف  رد  نید و  لوصا  رد  تسا  ملسم  هلئـسم  نیا  لاح  لک  یلع  و 
رگید فرط  تسا و  ینیقی  یناهرب و 
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عامتجا نیزوجم  زا  یلح  یضقن و  باوج 

نکی مل  ام  عانتمالاب  لب  کلذـک  هزاوجب  مصخلا  لوقی  دـحاو و ال  ناونعب  اهیف  نیمکحلا  عاـمتجا  دراوملا  کـلت  روهظ  هیـضق  نا  عم 
تادابعلا یف  امک  هحودـنم  كانه  نکی  مل  اذا  امیـس  اـهیف  عاـمتجالا  لاکـشا  نع  یـصفتلا  نم  دـب  ـال  اـضیا  وهف  نیهجوب  نیناونعب و 

.یفخی امک ال  الصأ  هزاوج  یلع  اهیف  عامتجالا  عوقوب  لالدتسالل  لاجم  هل  یقبی  الف  اهل  لدب  یتلا ال  ههورکملا 

******

: حرش * 

.اهیعامتجا لیلد  زا  تسا  فنصم  لوا  باوج  نیا  دور  یم  نیب  زا  دیامنب و  دناوت  یمن  ناهرب  نیقی و  اب  تمواقم  نظ  لاکشا  الب  ینظ 

عامتجا دـیدومن  رکذ  هک  ار  يدراوم  نیا  رد  هک  تسنآ  اهیعامتجا  زا  فنـصم  مود  لیلد  خـلا  دراوملا  کلت  روهظ  هیـضق  نا  عم  هلوق 
تـسا یئاج  رد  دنـشاب  یم  عامتجاب  لئاق  هک  یناسک  اب  میتسه  یعانتما  هک  ام  ثحب  هدـحاو و  تهج  دـحاو و  ناونعب  تسا  مکح  ود 

لصت لص و ال  لثم  هروکذم  دراوم  یلو  تسا  هجو  نم  صاخ  ماع  اهنآ  نیب  تبسن  هک  بصغت  لص و ال  ریظن  دشاب  ناونع  ود  هب  هک 
.تسا ءیش  کی  اهنآ  قلعتم  یهن  رما و  تسا و  قلطم  صاخ  ماع و  اهنآ  نیب  تبسن  هک  مامحلا  یف 

لیلد دراوم  نیا  رد  سپ  دشابن  هجو  ود  ای  ناونع  ود  یهن  رما و  قلعتم  هک  یمادام  ام  مه  دنهدب و  باوج  دیاب  اهنآ  مه  دراوم  نیا  رد 
نآ رد  اصوصخ  میتسه  اـم  یعاـنتما  دـنیوگ  یم  ار  دراوم  نیا  دـنعامتجا  هب  لـئاق  هک  یناـسک  نوچ  دوش  یمن  یهن  رما و  عاـمتجا  رب 

يرگید بحتـسم  دعب  زور  نوچ  درادن  مه  لدب  تسا و  هورکم  هک  اروشاع  زور  موص  ریظن  دشاب  هتـشادن  لدـب  هک  ههورکم  تادابع 
.یفخی امک ال  دنهدب  باوج  دیاب  مه  اهنآ  هکلب  دشاب  تسین  نکمم  نیزوجم  رب  لیلد  دراوم  نیا  سپ  نآ  نتفرگ  هزور  تسا 
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دوش یم  تمسق  هس  هورکم  تادابع 

هراشا

راصتقالا یلوالاف  ماقملا  هعـسی  امب ال  مالکلا  لوط  ماربالا  ضقنلا و  نم  اهیف  امب  اهرکذ  بجوی  هوجوب  هنع  بیجا  دـقف  الیـصفت  اما  و 
.ماسقا هثالث  یلع  ههورکملا  تادابعلا  نا  لاکتالا  هّللا  یلع  لاقیف و  لاکشالا  هدام  مسح  یف  قیقحتلا  وه  ام  یلع 

.تاقوالا ضعب  یف  هئدتبملا  لفاونلا  ءاروشاعلا و  موی  موصک  هل  لدب  هتاذ و ال  هناونعب و  یهنلا  هب  قلعت  ام  اهدحا 

.مامحلا یف  هالصلا  نع  یهنلاک  لدبلا  هل  نوکی  کلذک و  یهنلا  هب  قلعت  ام  اهیناث 

یهنلا نوک  یلع  ءانب  همهتلا  عضاوم  یف  هالـصلاک  اجراخ  هل  مزالم  وا  ادوجو  هعم  عماجم  وه  امب  لب  هتاذـب  هب ال  یهنلا  قلعت  ام  اـهثلاث 
.اهعضاوم یف  نوکلا  عم  اهداحتا  لجال  اهنع 

******

: حرش * 

رب اهنآ  زا  تسا  هدـش  هداد  باوج  دـیامرف  یم  الیـصفت  اهیعامتجا  هلدا  زا  فنـصم  موس  باوج  خـلا  بیجا  دـقف  الیـصفت  اـما  هلوق و 
بلطم رد  قیقحت  هک  هچنآ  رب  مینک  راـصتقا  هک  تسنآ  یلوا  دـشک و  یم  لوـط  اـهنآ  رد  ماربا  ضقن و  هلدا و  نآ  رکذ  هک  یهوـجو 

.تسا مسق  هس  رب  ههورکم  تادابع  لاکتالا  هّللا  یلع  مییوگ و  یم  سپ  میربب  نیب  زا  ار  لاکشا  هدام  لصا  تسا و 

میدومن نایب  هک  اروشاع  موی  موص  لثم  درادن  مه  لدب  هتاذ و  هناونعب و  هدـش  تدابع  نآب  قلعتم  یهن  هک  تسا  یتدابع  نآ  لوا  مسق 
عولط تقو  رد  ببـس  نودب  یبحتـسم  ياهزامن  ینعی  هئدـتبم  لفاون  لثم  ای  زور  نآ  رد  نتفرگ  هزور  تسا  هورکم  درادـن و  مه  لدـب 

.نآ بورغ  باتفآ و 

مـسق نیا  رد  یلو  لوا  مسق  لثم  هتاذ  هناونعب و  دـشاب  یم  تداـبع  نآ  هب  قلعتم  یهن  هک  تسا  یتداـبع  نآ  ههورکم  تاداـبع  زا  مود 
ار هالص  دشاب  نکمم  هک  یئاج  رد  هتبلا  بحتسم  هالص  هچ  دشاب  بجاو  هالص  هچ  مامح  رد  هالص  زا  یهن  لثم  دراد  لدب  مود 
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همئألا هموادـم  نم  رهظی  امک  حـجرا  هکرت  نوکی  کلذ  عم  احیحـص و  عقی  هنا  یلع  عامجالا  دـعب  هنع  اهیزنت  یهنلاف  لوالا  مسقلا  اما 
نا ضرغلل و  هقفاوم  هحلصم  اذ  لعفلاک  كرتلا  نوکیف  كرتلا  یلع  هحلـصم  يذ  ناونع  قابطنا  لجأل  اما  كرتلا  یلع  مالّـسلا  مهیلع 

.رثکا كرتلا  هحلصم  ناک 

******

: حرش * 

.تسا روط  نیمه  ابلاغ  هکنآ  امک  دروایب  اجب  مامح  ریغ  رد 

هک يزیچ  هب  تسا  قلعتم  یهن  هکلب  تسین  تداـبع  نآ  ناونع  تداـبع و  نآ  تاذـب  قلعتم  یهن  هک  تسنآ  ههورکم  تاداـبع  زا  موس 
رد هالـص  ریظن  دـشاب  یم  تدابع  نآ  مزالم  ای  دـحتم  تسا و  یکی  جراخ  رد  تدابع  نآ  اب  ادوجو  یلو  تسا  تدابع  نآ  زا  جراـخ 
نآ رد  نوک  اـب  هالـص  لاـعفا  هک  تمهت  عضاوم  نآ  اـب  تسا  هالـص  داـحتا  تهجب  عـضاوم  نیا  رد  یهن  هکنیا  رب  اـنب  تمهت  عـضاوم 

.یفخی امک ال  دشاب  یکی  عضاوم 

دراد هک  یتهارک  یهیزنت و  یهن  نآ  زا  یهن  سپ  ار  اروشاع  موی  ةزور  لثم  درادن  لدـب  هک  لوا  مسق  اما  خـلا  لوالا  مسقلا  اما  هلوق و 
مالّـسلا و مهیلع  همئا  لمع  زا  هکنآ  امک  تسا  حـجرا  نآ  كرت  لاح  نیااب  تسا و  بحتـسم  حیحـص و  هزور  نآ  هک  عامجا  زا  دـعب 

قبطنم یتحلـصم  يذ  ناونع  هک  تسنآ  تهجب  ای  تسنآ  لعف  زا  رتهب  نآ  كرت  هک  دوش  یم  مولعم  هزور  نآ  كرت  رب  اهنآ  تموادم 
تسا و تحلـصم  ياراد  هزور  لـعف  لـثم  هزور  كرت  سپ  نآرب  تسا  قـبطنم  هک  هیما  ینب  تفلاـخم  ناوـنع  لـثم  كرت  نآرب  تسا 

نآ لعف  زا  رتهب  اروشاع  ةزور  كرت  تهج  نیا  زا  نآ و  لـعف  زا  تسا  رتشیب  كرت  تحلـصم  هچرگا  دـشاب و  یم  ـالوم  ضرغ  قفاوم 
.دشاب یم 

لـعف و نیب  دوب  رییخت  دوـبن  نیب  رد  مهأ  رگا  تهج  نیا  زا  لـعف  كرت  رد  مه  تسا و  لـعف  رد  مه  تحلـصم  نوـچ  هکنآ  لـصاح  و 
ندروآ تحلـصم  نآ  دـصقب  تسا و  تحلـصم  ياراد  یلو  درادـن  رما  لـعف  تهج  نـیا  زا  تـسا  مـها  لـعف  كرت  نوـچ  یلو  كرت 

درادن رما  هالص  هک  بترت  تحص  مدع  رب  انب  هلازا  اب  هالص  ریظن  تسا  بحتسم 
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ناک نا  مهألا و  نیعتیف  الا  نیبلا و  یف  مها  نکی  مل  ول  امهنیب  رییختلاب  مکحیف  نیمحازتملا  نیبحتـسملا  لیبق  نم  نانوکی  ذـئنیح  اـمهف 
.تابجاولا لب  تامحازتملا  تابحتسملا  رئاس  یف  لاحلا  وه  امک  ضرغلل  اقفاوم  احجار و  ناک  ّهنإ  ثیح  احیحص  عقی  رخألا 

******

: حرش * 

.تسا حیحص  تحلصم  دصقب  یلو 

اهنآ نیب  عمج  دشابن  نکمم  هک  دنـشاب  یم  محازتم  بحتـسم  ود  ریظن  لاح  نیا  رد  كرت  لعف و  ینعی  خـلا  نانوکی  ذـئنیح  امهف  هلوق 
تـسا رما  نودـب  هک  مهم  ول  مهم و  نودـب  دـشاب  یم  نآـب  قلعتم  رما  دـشاب  مها  رگا  تسا و  رییخت  دـشابن  اـهنآ  نیب  رد  مهأ  رگا  هک 

تابجاو رد  هکلب  تابحتسم  مامت  رد  هدعاق  نیا  دشاب و  یم  الوم  ضرغ  قفاوم  دراد و  تحلصم  نوچ  تسا  بحتسم  تسا و  حیحص 
زا تشذگ و  هک  هلازا  هالـص و  ریظن  دشاب  یم  تحلـصم  ياراد  یلو  درادن  رما  اهنآ  زا  مهم  هک  دیآ  یم  دنـشاب  رگیدـکی  محازم  هک 

.رییخت الا  دشاب و  مها  رگا  تسا  اهنآ  زا  یکی  هکلب  دنا  هدشن  عمج  مه  اب  یهن  رما و  هک  دش  مولعم  روکذم  تانایب 

لعف تحلصم  رگا  ارییخت  ای  دنوش  عقاو  رما  قلعتم  تسین  نکمم  كرت  لعف و  هکنآ  رب  فنصم  رب  هدش  لاکـشا  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
نوچ تسا  لصاح  لیـصحت  تسا و  نیـضیقن  بلط  دراوم  نیا  رد  نوچ  دـشاب  مها  اهنآ  زا  یکی  رگا  انییعت  ای  دـشاب  يواسم  كرت  و 

.دوش یم  لصاح  ارهق  رگید  فرط  فلکم  درک  لمع  ار  فرط  کی 

دـشاب و تسین  نکمم  اـهنآ  رب  یمکح  الـصا  دـشابن  اـهنآ  نیب  رد  مهأ  رگا  تسا و  رما  قـلعتم  نآ  دـشاب  اـهنآ  نیب  رد  مهأ  رگا  سپ 
.یمازلا ریغ  هچ  دشاب و  یمازلا  تحلصم  هچ  دشابن  اهنآ  رب  ثلاث  هک  يدض  ود  رب  تسا  دراو  لاکشا  نیا  نینچمه 

ناونعب كرت  ای  لعف  هک  تسنآ  ضرف  یلو  دوب  دراو  لاکـشا  نیا  دوب  بولطم  اقلطم  كرت  ای  لـعف  قلعتم  رگا  لاکـشا  نیا  زا  باوج 
يدابع كرت  لعف و  زا  یفرط  چیه  دنکن و  تبرق  دصق  تسا  نکمم  دراوم  نیا  رد  ارییخت و  هچ  انییعت و  هچ  تسبولطم  تیدابع 
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عقی اذل ال  هتحلصم و  یلع  هبلاغ  هدسفم  هیف  ناک  اذا  ام  اهبجوی  امک  الصا  هیف  هصقنم  هزازح و  بجوت  لعفلا ال  نم  كرتلا  هیحجرا  و 
ناحجرلا و نم  هیلع  وه  ام  یلع  هناف  ماقملا  فالخب  هب  برقتلا  هیحالـص  نع  هعنام  هیف  هصقنملا  هزازحلا و  ناف  عانتمالا  یلع  اـحیحص 

.الصا هیف  هزازح  ثودح  الب  احجار  هکرت  نکی  مل  اذا  امک  ضرغلا  هقفاوم 

قلعتملا بلطلا  نا  یف  الا  توافت  ریغ  نم  هیلع  قبطنا  اذا  امک  نوکیف  هیلع  هقابطنا  نود  نم  کلذک  ناونعل  كرتلا  همزالم  لجأل  اما  و 
سیل ذئنیح  هب 

******

: حرش * 

لعف یلو  اهنآ  رد  دـنکن  تبرق  دـصق  هکنیا  هب  دراد  اهنآ  كرت  رب  تردـق  هک  دوش  یم  محازم  بحتـسم  ود  ریظن  تهج  نیا  زا  دوشن 
.دوش یم  رگیدکی  دض  نوچ  دنک  لاثتما  تسین  نکمم  ار  اهنآ 

لعف زا  تسا  حـجرا  لضفا و  نآ  كرت  هک  اروشاع  هزور  لثم  میدومن  ناـیب  هک  دروم  نیا  رد  خـلا  لـعفلا  نم  كرتلا  هیحجرا  هلوق و 
يدایز مک و  دوب  اراد  هک  ار  یتحلصم  نامه  لعف  هکلب  دوشب  عقاو  لعف  رد  یتزازح  یناصقن و  هک  دوش  یمن  ببس  تیحجرا  نیا  نآ 

.دشاب تحلصم  رب  بلاغ  هدسفم  هک  یئاهاج  فالخب  تیحجرا  نیا  تسا و  هدشن 

يدابع ناونعب  ار  نآ  دـنک و  تبرق  دـصق  فلکم  تسین  نکمم  دراد  هدـسفم  هک  يدراوم  نیا  یهن  رما و  عاـنتما  رب  اـنب  تهج  نیا  زا 
زا فرط  ود  هک  ماقم  فالخب  وا  هب  برقت  تسین  نکمم  تحلـصم  رب  تسا  بلاغ  هک  يا  هدسفم  نآ  لاح  نیا  رد  نوچ  املاع  دروایب 

دـشاب و لعف  كرت  هک  تسا  مها  هب  قلعتم  رما  رمالا  هیاغ  تسا  الوم  ضرغ  قفاوم  تسا و  ناـحجر  تحلـصم و  ياراد  كرت  لـعف و 
.یفخی امک ال  تسا  هدشن  عقاو  نآ  رد  یتزازح  مه  لعف  دوخ  سفن 

تحلصم ياراد  ناونع  نآ  هک  یناونع  کی  اب  تسا  مزالم  لعف  كرت  هکنآ  ای  خلا و  همزالم  لجال  اما  هلوق و 
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.ناونعلا نم  همزالی  امب  اقلعتم  هقیقحلا  یف  نوکی  امنا  زاجملا و  ضرعلاب و  لب  یقیقحب 

لعفلا و سفن  یف  هصقنم  هزازح و  اهیف  هأشنم  نا  الا  قرف  ریغ  نم  تاهورکملا  رئاس  یف  امک  هقیقح  هب  هقلعتل  قابطنالا  هروص  فالخب 
.حجرأ كرتلا  نوک  رمآلا  هیاغ  الصا  لعفلا  یف  هزازح  نود  نم  كرتلا  یف  ناحجر  هیف 

كرتلا یلا  داشرالا  یلع  نیمسقلا  الک  یف  یهنلا  لمحی  نا  نکمی  معن 

******

: حرش * 

رب ندومن  هیرگ  ناونع  ریظن  تسا  كرت  مزـالم  یلو  دوش  یم  لوا  مسق  دوش  قبطنم  رگا  هک  دوش  یمن  كرت  نآرب  قبطنم  یلو  تسا 
كرت اروشاع  رد  دریگب  هزور  رگا  فلکم  هک  هدش  دراو  هک  هریثک  رابخا  هطساو  هب  اروشاع  زور  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترضح 

.دوش یم  هیرگ 

ای هفرع  زور  اعد  نینچمه  هزور و  لعف  زا  تسا  حجرا  كرت  اذل  تسا و  هزور  كرت  مزالم  یلو  تسبولطم  هیرگ  نوچ  تهج  نیا  زا 
هکلب اـتقیقح  تسین  كرتب  قلعتم  بلط  دراوم  نیا  رد  هکنآ  ـالا  تسا  یلوا  هزور  كرت  سپ  نآ  هزور  زا  اـعد  تسا  حـجرا  نآ  هزور 

.تسبولطم كرت  مییوگ  یم  ازاجم  دشاب  یم  هفرع  اروشاع و  هزور  كرت  مزالم  اهنآ  نوچ  یلو  تسا  اعد  هیرگ و  اتقیقح  بولطم 

: خلا قابطنالا  هروص  فالخب  هلوق 

هن دوب  بولطم  كرت  اـتقیقح  اـجنآ  رد  هک  اروشاـع  هزور  كرت  رب  دوب  قبطنم  هیما  ینب  تفلاـخم  ناوـنع  هک  هزور  لوا  مسق  رد  ینعی 
تاهورکم نآ  رد  هکنآ  الا  تسبولطم  لعف  كرت  اـتقیقح  تاـهورکم  ریاـس  رد  هکنآ  اـمک  دـشاب  يرگید  ءیـش  مزـالم  كرت  هکنآ 

رمالا هیاغ  دوش  ادـیپ  لعف  رد  یناصقن  هکنآ  نودـب  تسا  لـعف  كرت  رد  ناـحجر  هیف  نحن  اـم  رد  یلو  تسا  لـعف  سفن  رد  تصقنم 
.لعف دوخ  زا  تسا  رتهب  حجرا و  لعف  كرت  هک  تسنآ 

: خلا یهنلا  لمحی  نا  نکمی  معن  هلوق 

هزور كرت  رب  هیما  ینب  تفلاخم  ناونع  تسا  قبطنم  هک  لوا  مسق  رد  تسا  نکمم 
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زاجملا ضرعلاب و  هقیقحلا ال  وحن  یلع  یهنلا  نوکی  هیلع  کلذل و  اباوث  رثکا  حجرالا و  وه  امل  مزالم  وا  لعفلا  نم  حجرا  وه  يذـلا 
.لفغت الف 

اباوث لقا  اهنوک  مامح و  رد  هالص  ندوب  هورکم 

.لعنلاب لعنلا  قباط  لوالا  مسقلا  یف  رکذ  ام  لجال  نوکی  نا  نکمی  هیف  یناثلا  مسقلا  اما  و 

اهب رومأملا  هعیبطلا  یف  هصقنم  لوصح  ببسب  نوکی  نا  نکمی  امک 

******

: حرش * 

داشرا رب  مینک  لمح  ار  مسق  ود  نیا  رد  یهن  دـشاب  هیرگ  اعد و  هک  ار  تحلـصم  يذ  ناونع  تسا  مزالم  هزور  كرت  هک  مود  مسق  و 
رد تسا و  هزور  كرت  هک  يزیچ  نآ  مزالمب  داشرا  ای  دـشاب  هزور  لـعفب  تسا  حـجرا  هک  هزور  كرتب  داـشرا  دـشاب  يولوم  یهن  هن 

رگا هزور و  لعف  زا  دشاب  یم  اباوث  رثکا  دراوم  نیا  رد  هزور  كرت  هک  ار  فلکم  دنک  یم  داشرا  تسا  هدش  دراو  هک  یهن  دراوم  نیا 
.لفغت الف  زاجم  هن  دشاب  یم  هقیقحلا  یلع  اهنآ  یهن  ار  یهن  مسق  ود  نیا  میدرک  داشرا  رب  لمح 

.خلا یناثلا  مسقلا  اما  هلوق و 

تشادن لدب  لوا  مسق  هک  مامح  رد  هالص  ریظن  دراد  لدب  هکنآ  الا  بحتسم  ناونعب  بحتسم و  تاذب  تسا  قلعتم  یهن  هک  مود  مسق 
نکمم ینعی  لعنلاب  لعنلا  قباط  دـیآ  یم  اـهنآ  ماـمت  میدرک  رکذ  لوا  مسق  يارب  هک  ار  هچنآ  مود  مسق  نیا  رد  دـش  رکذ  هکنآ  اـمک 

میدومن نایب  هکنآ  امک  تسا  تحلصم  يذ  هک  ءیشب  كرت  دشاب  مزالم  ای  كرت و  رب  یتحلصم  يذ  ناونع  دوشب  قبطنم  تسا 

رد هالـص  لثم  هورکم  بحتـسم و  ای  هورکم  بوجو و  عامتجا  زا  فنـصم  دـهد  یم  يرگید  باوج  خـلا  نوکی  نا  نکمی  اـمک  هلوق 
نآ ۀطـساوب  هک  دراد  یمزـال  تحلـصم  کـی  نآ  يارب  دـشاب  یم  هب  رومأـم  تعیبـط  هک  هالـص  لـثم  هک  تسنآ  باوج  نآ  ماـمح و 
یم تعیبط  هب  مضنم  جراخ  رد  هک  یتایصوصخ  دنک  یم  داجیا  جراخ  رد  فلکم  هک  ار  تعیبط  نیا  دشاب و  یم  هب  رومأم  تحلـصم 

تایصوصخ نیا  دوش 
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بسانی هیف ال  اهعوقو  صخـشتب  اهـصخشت  ناف  مامحلا  یف  هالـصلا  یف  امک  اهل  مئالم  ریغ  صخـشمب  مسقلا  اذه  یف  اهـصخشت  لجال 
یفخی امک ال  احجار  ناک  لب  الـصا  هیف  هزازح  هورکمب و ال  -خ ل) هالـصلا یف  ) مامحلا یف  نوکلا  سفن  نکی  مل  نا  اجارعم و  اهنوک 

هفیرـشلا و هنکمالا  دجـسملا و  یف  هالـصلا  یف  امک  اهیف  هیزم  اهعم  همءالملا  دـیدش  هیـصوصخب  اهـصصخت  لجال  اهل  لصحی  امبر  و 
نم رادـقم  اهل  همءالملا  مدـع  همءالملا و ال  هدـش  هعم  نوکی  صخـشت ال  عم  ناک  اذا  اهـسفن  دـح  یف  اهب  رومأملا  هعیبطلا  نال  کـلذ 

هل نکت  مل  اذا  امیف  صقنت  همءالملا و  هدش  هل  امب  هصخشت  ناک  امیف  هیزملا  کلت  دادزی  الثم و  رادلا  یف  هالصلاک  هیزملا  هحلصملا و 
نم هیف  ناصقن  ام ال  یلا  اداشرا  هیف  اهتیزم  یف  ناصقن  ثودحل  هیف  یهنلا  نوکی  يرخا و  دیزی  هرات و  اهباوث  صقنی  کلذـل  همئالم و 

.اباوث لقا  نوکت  اهنا  ینعم  نوکت  هدابعلا  یف  ههارکلا  نا  لاق  نم  دارم  اذه  نکیل  هنم و  اباوث  رثکا  نوکی  دارفالا و  رئاس 

******
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دورب نیب  زا  نآ  بوجو  كالم  هک  دشاب  يروط  هن  نآ  یمک  یلو  دنک  یم  مک  ای  دنک  یم  دایز  ار  تحلصم  دراوم  ضعب 

سفن ول  دوش و  دوجوم  یمامح  تایـصوصخ  تاصخـشم و  نیا  هک  دنک  یم  ادیپ  یتایـصوصخ  تاصخـشم و  مامح  رد  هالـص  الثم 
لـصا زا  هک  یناصقن  هن  دوش  یم  یـضقنم  بجوم  ماـمح  رد  هالـص  لاـح  نیا  رد  یلو  تسا  حـجار  اعرـش  هکلب  تسین  ررکم  ماـمح 

میدرک رکذ  هکنآ  امک  دتفیب  بوجو 

تدش نوچ  دوش  یم  یتالص  تحلصم  تیزم  ببس  اه  نیا  دوش  یم  هالـص  اب  مضنم  جراخ  رد  هک  تایـصوصخ  نیا  دراوم  ضعب  و 
تایصوصخ نیا  هک  اهنآ  ریغ  مالّسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  فیرش  ياهمرح  دجـسم و  رد  هالـص  لثم  هالـص  تعیبط  اب  دنراد  تمئالم 

رد دوش  یم  دوجوم  تایصوصخ  تاصخشت و  اب  دراوم  ضعب  هالص  هب  رومأم  تعیبط  نوچ  دنوش  یم  یتالص  تحلصم  تیزم  ببس 
تحلصم يدایز  ببس  هن  تایصوصخ  نآ  هک  جراخ 

ص:64

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 817 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین يرگید  تبسن  هب  هورکم  تسا  فلتخم  اهنآ  باوث  هک  یتادابع 

هـصقنم هیف و ال  -خ) هیزم ) دـیزم ام ال  فاصتا  موزل  ههارکلاب و  يرخالا  نم  اباوث  لقا  نوکت  یتلا  هدابعلا  فاصتا  موزلب  هیلع  دری  ـال  و 
هصخشملا هعیبطلا  سفن  یلا  هسایقب  وه  امنا  اباوث  لقا  هنوک  نم  دارملا  نا  نم  تفرع  امل  هصقنملا  هیف  امم  اباوث  رثکا  هنال  بابحتـسالاب 

.اباوث رثکا  هنوک  اذک  تاصخشملا و  نم  هصقنم  اهل و ال  هیزم  هعم  ثدحی  امب ال 

******
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راد رد  هالص  لثم  میدرک  رکذ  هکنآ  امک  داد  دنهاوخ  فلکمب  ار  یتالص  تحلصم  لصا  رادقم  هکلب  تحلـصم  یمک  زا  دوش و  یم 
تدـش نوچ  میدرک  رکذ  هک  دجـسم  رد  هالـص  لـثم  دـنوش  یم  تحلـصم  تیزم  ببـس  اـسب  هچ  تایـصوصخ  تاصیخـشت و  نیا  و 

دنشاب یمن  یتالص  تحلصم  اب  مئالم  تعیبط  تاصخشم  تایصوصخ و  نیا  دراوم  ضعب  یتالص و  تحلصم  اب  دنراد  تمئالم 

رد تسا  یتالـص  تحلـصم  ناصقن  تهجب  ماـمح  رد  هالـص  لـثم  دراوم  نیا  رد  یهن  دوش و  یم  مک  هالـص  نآ  باوث  تهج  نیا  زا 
ار مامح  رد  هالص  دیامرف  یم  اداشرا  یلوم  الثم  دارفا  یقاب  زا  تسین  اهنآ  رد  ناصقن  هک  يدارفا  نآب  تسا  يداشرا  یهن  نیا  مامح و 
هک نک  شداجیا  مامح  ریغ  رد  تعیبط  مزاول  تایـصوصخب و  ار  تعیبط  نیا  دـشاب و  یم  هلمجلا  یف  نآ  رد  یتصقنم  هک  نکن  داجیا 

تدابع دنیوگ  یم  دنـشاب و  یم  تدابع  رد  تهارک  هب  لئاق  هک  یناسک  دارم  دیاب  مامح و  رد  هالـص  زا  دشاب  یم  اباوث  رثکا  دارفا  نآ 
رگید يانعم  هن  دشاب  اهنآ  دارم  میدومن  رکذ  هک  یئانعم  نیمه  دشاب  یم  اباوث  لقا  ههورکم 

مزال دـشاب  یم  اباوث  لقا  هک  میدومن  نایب  ههورکم  تدابع  يارب  هک  ار  یئانعم  نیا  خـلا و  هداـبعلا  فاـصتا  موزلب  هیلع  دری  ـال  هلوق و 
مامت ریظن  دشاب  هورکم  تسا  رتمک  شباوث  هک  یتدابع  نآ  دش  رتمک  نآ  باوث  رگا  رگید  تدابع  هب  تبسن  یتدابع  ره  هک  دیآ  یمن 
هلحم دجسم  لثم  هفلتخم  ياهدجسم  رد  هالص  ریظن  ای  دشاب و  یم  فلتخم  اهنآ  باوث  هک  هریغ  جح و  هالص و  موص و  زا  نید  عورف 

قوس و 
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داشرالا یلع  هلمح  ناک  نا  ایولوم و  هیف  نوکی  هناف  لوالا  مسقلا  فالخب  داشرالل  الا  حلـصی  مسقلا ال  اذـه  یف  یهنلا  نا  یفخی  و ال 
.ناکمالا نم  ناکمب 

ناـک زاـجملا و  ضرعلاـب و  هل  همزـالملا  وا  ناونعلا  كاذ  عم  هدـحتملا  هداـبعلا  نع  هیف  یهنلا  نوـکی  نا  نکمیف  ثلاـثلا  مسقلا  اـما  و 
هقیقح هب  هنع  یهنملا 

******
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هک يدجاسم  نیا  مامت  رد  باوث  نوچ  يرگید  ضعبب  تبسن  دنـشاب  هورکم  اه  نیا  هریغ  مارحلا و  دجـسم  هفوک و  دجـسم  عماج و  و 
رد هالص  نوچ  مامح  رد  تالص  هب  تبسن  دشاب  بحتـسم  هناخ  رد  زامن  لثم  دیایب  مزال  اضیا  دراد و  يا  هفلتخم  بتارم  میدرک  رکذ 

نیا دـشاب  یم  اباوث  لقا  ههورکم  تدابع  هک  دارم  هک  یتسناد  یتخانـش و  هکنآ  تهجب  مامح  رد  هالـص  زا  دـشاب  یم  اباوث  رثکا  هناخ 
بحتـسم هناخ  رد  هالـص  هکنآ  ات  تعیبط  دارفا  قلطم  هن  رگید و  عیابط  هن  نآ  تاصخـشم  اب  تسا  تعیبط  سفن  هب  تبـسن  اـباوث  لـقا 

هداد لوصف  بحاص  موحرمب  تبسن  ار  لاکـشا  نیا  ار و  انعم  نیا  هکنیا  امک  تسا  اباوث  رثکا  نوچ  مامح  رد  تالـص  هب  تبـسن  دشاب 
دنا

: خلا مسقلا  اذه  یف  یهنلا  نا  یفخی  هلوق و ال 

ار یهن  هک  یئاجره  هکلب  داشرا و  يارب  رگم  درادـن  تیحالـص  میدومن  نایب  هک  ههورکم  تدابع  رد  مسق  نیا  رد  یهن  دـنامن  یفخم 
كرت رد  ءیش و  ةدسفم  تحلصم و  هب  ار  فلکم  دیامن  یم  داشرا  يداشرا  یهن  رما و  نوچ  تسین  يولوم  یهن  میداد  رارق  يداشرا 

هک یئاـهاود  ناـیب  ضیرمب و  تبـسن  بیبـط  يداـشرا  یهن  رما و  ریظن  دـسافم  حـلاصمب و  ندیـسر  رگم  تـسین  یباـقع  باوـث و  نآ 
ریظن تسا  لوا  مسق  فالخب  تسا  يداشرا  نآ  یهن  طقف  هک  میدومن  ناـیب  هک  یئاـنعم  نیا  دـشاب  یم  اـهنآ  رد  هدـسفم  تحلـصم و 

.دوب نکمم  مه  داشرا  رب  شلمح  هچرگا  - دشاب یم  نآ  رد  يولوم  یهن  هک  اروشاع  ةزور  كرت 

: خلا ثلاثلا  مسقلا  اما  هلوق و 

نکمم ناکم  نیا  رد  یهن  هک  همهتم  هنکما  رد  هالص  لثم  ههورکم  تدابع  زا  موس  مسق 
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ذا هل  امزالم  وا  هعم  ادـحتم  نوکی  امم ال  دارفألا  رئاس  نم  اهریغ  یلا  اداـشرا  هقیقحلا  -ن خ) یلع ) عم نوکی  نا  نکمی  ناونعلا و  كاذ 
.الصا ناونعلا  كاذ  هزازحب  ءالتبا  الب  هدابعلا  هیزم  ءافیتسا  نم  نکمتلا  ضورفملا 

.همزالملا هروص  یف  کلذکف  عانتمالا  یلع  اما  عامتجالا و  زاوجب  لوقلا  یلع  اذه 

مـسقلا یف  هلاح  هیف  یهنلا  لاح  نوکیف  هدابعلا  هحـص  ّهنإ  ثیح  ضورفملا  وه  امک  رمـألا  بناـج  حـیجرت  داـحتالا و  هروص  یف  اـما  و 
رخآلا ناونعلا  عم  داحتالا  سیل  عانتمالا  یلع  اذا  هیلا  عجری  هقدـلاب  ّهنإ  ثیح  لعنلاب  لعنلا  قباط  هیف  هیلع  لمح  ام  یلع  لـمحیف  یناـثلا 

امک همءـالملا  یف  اـهفالتخا  بسحب  هصیقن  هداـیز و  هیزملا  یف  اـهب  رومأـملا  هعیبـطلا  فلتخت  یتـلا  هتاصخـشم  هتاصـصخم و  نم  ـالا 
.تفرع

******
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همهتم ناکم  نآ  رد  هالص  هکنآ  ای  دنشاب  دحتم  یتالـص  دوعق  مایق و  یتالـص و  نوک  اب  اجنآ  رد  نوک  هالـص و  اب  دشاب  دحتم  تسا 
نکمم تسا و  زاجم  ضرع و  تالص  هب  یهن  اتقیقح و  تسا  هدروخ  هالص  مزالم  نآ  هب  اعقاو  یهن  هک  يرگید  ءیـش  اب  دشاب  مزالم 

هک یئاج  رد  ار  هالـص  نیا  هک  دـیامرفب  ـالوم  هک  رگید  دارفا  زا  درف  نیا  ریغب  دـشاب  داـشرا  اـتقیقح  ار  اـهنآ  یهن  دراوم  نیا  رد  تسا 
اب رگید و  دارفا  رد  ار  هالـص  نیا  دراد  یهن  نآ  اتقیقح  هک  ءیـش  نآب  تسا  مزالم  هک  یتالـص  نیا  اب  یماهتا  ناـکم  اـب  تسا  دـحتم 

تیزم و هک  يدارفا  رد  ار  هالـص  دـنک  داـجیا  فلکم  تسا  نکمتم  هک  تسنآ  ضرف  نوچ  فـلکم  دـنک  داـجیا  رگید  تایـصوصخ 
.یفخی امک ال  دنکن  داجیا  ار  هالص  تسا  تمهت  هب  التبم  هک  یئاج  نیا  رد  دراد و  یتحلصم 

رب انب  اما  یهن و  رما و  عامتجا  دشاب  زئاوج  هکنیا  رب  انب  میدومن  هک  ینایب  نیا  خلا  عامتجالا  زاوجب  لوقلا  یلع  اذه  هلوق 
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تسین اباوث  لقا  هورکم  تدابع  ره 

یلع مسقلا  اذـه  یف  اقلطم و  لوالا  مسقلا  یف  باوثلا  هیلقأب  هدابعلا  یف  ههارکلا  ریـسفتل  الـصا  لاجم  هنا ال  هاـنرکذ  اـمب  حدـقنا  دـق  و 
.زاوجلاب لوقلا 

******
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یم ءیـش  ود  یهن  رما و  قلعتم  دـشاب و  یم  هب  رومأم  اب  مزالم  هورکم  ءیـش  نآ  ینعی  همزالم  تروص  رد  تسا  نینچمه  سپ  عانتما 
فرط میهدب  حیجرت  دشاب و  مزالم  هکنآ  هن  دنـشاب  دـحتم  جراخ  رد  هب  رومأم  اب  هورکم  ءیـش  نآ  هک  داحتا  تروص  رد  اما  دـشاب و 

یهن نآ  لاح  دروم  نیا  رد  یهن  لاح  نیا  رد  سپ  تمهت  عضاوم  رد  هالص  تحص  ریظن  تسا  مسق  نیمه  ام  ضرف  هکنیا  امک  ار  رما 
قباط دوب  هدش  لمح  یناث  مسق  هک  يزیچ  نآرب  دوش  یم  لمح  مسق  نیا  سپ  تسا  يداشرا  یهن  ینعی  دـشاب  یم  یناث  مسق  رد  لاح 
رومأم اب  هورکم  ءیـش  دشاب  یمن  دـحتم  عانتما  رب  انب  نوچ  دوش  یم  یناث  مسقب  عوجر  یلقع  تقدـب  دروم  نیا  رد  نوچ  لعنلاب  لعنلا 
رومأم تعیبط  هک  یتاصخشم  تاصصخم و  نآ  دشاب  یم  نآ  تاصخشم  هب و  رومأم  تعیبط  تاصصخم  زا  هورکم  ءیش  نآ  هکلب  هب 

رد هک  تامئالم  نآ  اب  تعیبط  نآ  فالتخا  بسحب  دومن  یم  ادـیپ  اـهنآ  هطـساو  هب  تحلـصم  رد  ناـصقن  اـی  تحلـصم  رد  تیزم  هب 
یتخانش هکنآ  امک  مئالم  ریغ  ای  دش  یم  ادیپ  جراخ 

ریـسفت يارب  الـصا  تسین  یلاجم  هک  تهارک  يارب  میدومن  نایب  هک  یتانایب  نآب  دش  رهاظ  قیقحتب  خلا  هانرکذ  امب  حدـقنا  دـق  هلوق و 
نآ و لعف  درادن و  لدـب  هئدـتبم  لفاون  اروشاع و  هزور  لثم  هک  یئاجنآ  رد  ینعی  اقلطم  لوا  مسق  رد  اباوث  لقا  هب  تدابع  رد  تهارک 

عامتجا زاوجب  لـئاق  هچ  ینعی  اـقلطم  ياـنعم  دـشاب و  یم  لـعف  زا  رتشیب  شتحلـصم  كرت  هکنآ  ـالا  دراد  تحلـصم  ود  ره  نآ  كرت 
هک ینآ  زا  دـعب  یهن و  رما و  قلعتم  تسا  دـحاو  ناونعب  نوچ  میهد  باوـج  دـیاب  فرط  ود  ره  نآ  لـثم  رد  نوـچ  عاـنتما  هچ  میوـش 

نیا رد  هئدـتبم  لفاون  اروشاع و  هزور  لثم  تشادـن  لدـب  هک  دوب  يدراوم  رد  لوا  تمـسق  میدومن و  تمـسق  هس  ار  ههورکم  تدابع 
لدب نوچ  اباوث  لقا  هب  ار  تدابع  رد  تهارک  مینک  ریسفت  تسین  نکمم  دراوم 
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یلع اقلطم  دارفالا  لضفا  یلا  داشرالا  وحن  یلع  نوکی  یبابحتـسالا  رمالا  نا  اهیف و  بابحتـسالا  بوجولا و  عامتجا  لاح  حدـقنا  امک 
یلع هعم  دـحتم  وا  بحتـسم  وه  امل  اهتمزالم  هکالم  ناک  امیف  زاـجملا  ضرعلاـب و  اـیلعف  کلذـک و  اـیئاضتقا  اـیولوم  هقیقحلا و  وحن 

.زاوجلاب لوقلا 

******

: حرش * 

دوش قدص  اباوث  لقا  ات  تهارک  نیا  يارب  تسین  يرگید  درف  درادن و 

انب نوچ  درادن  انعم  اباوث  لقا  مه  دروم  نیا  رد  همهت  عضاوم  رد  هالـص  لثم  موس  مسق  ینعی  زاوجب  لوق  رب  انب  مسق  نیا  رد  نینچمه  و 
ای دندحتم  ای  جراخ  رد  یلو  دنزیچ  ود  یهن  رما و  قلعتم  هک  تسا  دراو  فنصم  رب  یلاکـشا  یلب  دنزیچ  ود  یهن  رما و  دروم  زاوج  رب 

بجاو موزلم  هکنآ  ریظن  دنـشاب  هتـشاد  دیابن  ار  موزلم  فلاخم  مکح  ءیـش  تامزالم  هک  تشذگ  البق  دنـشاب و  یم  رگیدکی  مزالم 
هکلب درادـن  یلعف  تهارک  ای  یبابحتـسا  یلعف  مکح  هک  ادـعب  دـهد  یم  باوج  فنـصم  یلو  هورکم  اـی  مارح  نآ  تاـمزالم  دـشاب و 

دراد یئاضتقا 

ههورکم تادابع  رد  دوب  هورکم  بوجو و  عامتجا  رد  قباس  تانایب  خـلا  اهیف  بابحتـسالا  بوجولا و  عامتجا  لاح  حدـقنا  اـمک  هلوق 
دراوم نیا  رد  زامن  هک  هریغ  هکربتم و  ياهمرح  ای  دجسم  رد  هالـص  لثم  بابحتـسا  بوجو و  عامتجا  اما  میدومن و  نایب  هک  هناگ  هس 

هن دـشاب  یم  مه  تقیقح  وحن  رب  دارفا  لضفاب  تسا  يداشرا  رما  هکلب  تسین  يولوم  رما  دراوم  نیا  رد  یبابحتـسا  رما  تسا  بحتـسم 
تحلـصم هک  انعم  نیاب  دـشاب  یم  یئاضتقا  رما  نآ  رما  میتفرگ  يولوم  ار  یبابحتـسا  رما  رگا  میـشاب و  یعانتما  ای  یعامتجا  هچ  زاجم 

درادن یلعف  رما  دشاب  هالـص  هک  اهنآ  مهم  هالـص  هلازا و  لثم  دض  رد  هکنآ  امک  درادن  یلعف  رما  ول  تسا و  دوجوم  وا  رد  یبابحتـسا 
هک یئاـج  رد  تسا  زاـجم  ضرعب و  رما  نآ  قـالطا  یلعف  رب  ار  رما  میدرک  قـالطا  رگا  دراد و  یئاـضتقا  رما  یلو  بـترت  مدـع  رب  اـنب 

مزالم جح  لامعا  هک  هماع  اب  تفلا  بابحتـسا  ریظن  دنـشاب  یم  يرگید  مزالم  ای  دندش  دـحتم  بجاو  تعیبط  اب  بحتـسم  رما  كالم 
دحتم ای  تسا  اهنآ  اب  تفلا 
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هنا هباجیا ال  دکؤی  امنا  هل  لدب  يذلا ال  بجاولا  لعفلا  یلع  حجار  ناونع  قابطنا  ناف  انهاه  لوألا  مسقلا  یتأی  داکی  هنا ال  یفخی  و ال 
.زاوجلاب لوقلا  یلع  الا  زاجملا  ضرعلاب و  ول  الصا و  هبابحتسا  بجوی 

زاجملا ضرعلاب و  ایئاضتقا  الا  بابحتـسالا  -خ) ححـصی ) حـصی امل  باجیالا  دـکؤی  مل  ول  هناف  ناونعلا  اذـه  لثم  مزال  اذا  امیف  اذـک  و 
.نطفتف

******

: حرش * 

نوچ تسا  زاوجب  لوق  رب  اـنب  میدوـمن  هک  یناـیب  نیا  تسا  دـحتم  نآ  رد  هالـص  اـب  تسا  بحتـسم  هک  دجـسم  رد  نوـک  ریظن  دـشاب 
رما قلعتم  ناونع و  نآ  لاثما  دجسم و  رد  هالص  لثم  یلو  دنناد  یم  ناونع  ود  ار  یهن  رما و  قلعتم  دنـشاب  یم  زاوجب  لئاق  هک  یناسک 

تشذگ هکنآ  امک  تسا  يداشرا  یبابحتسا  رما  یعانتما  رب  انب  تسا و  دحاو  ءیش  کی  یهن  و 

قابطنا دـیآ و  یمن  لوا  مسق  رد  نایب  نیا  میدومن  بحتـسم  بوجو و  عامتجا  يارب  هک  ینایب  نیا  خـلا  داکی  ـال  هنا  یفخی  ـال  هلوق و 
ار بوجو  حجار  لعف  نآ  درادن  لدب  تسا و  بحتـسم  تسا و  حجار  هک  یلعف  نوچ  هئدتبم  لفاون  اروشاع و  هزور  لثم  درادـن  نآرب 

زاوج رب  انب  تسا  ددعتم  ناونع  نوچ  یهن  رما و  عامتجا  لوق  رب  انب  الا  دشاب  مه  بحتسم  بوجو  نآ  هکنآ  هن  دیامن  یم  دکؤم 

رگا مه  دراوم  نیا  رد  بجاو  ناونع  يارب  دـشاب  یمزال  رما  بحتـسم  هک  یئاجنآ  رد  نینچمه  خـلا و  لثم  مزال  اذا  اـمیف  اذـک  هلوق و 
یئاضتقا يانعم  هک  یئاضتقا  بابحتسا  رگم  تسا  بجاو  مزال  هک  ءیش  نآ  يارب  یلعف  بابحتسا  تسین  حیحـص  بجاو  دوشن  دکؤم 

هک تسنآ  تهجب  دـشاب  هتـشاد  بجاو  مزال  نآ  تسین  نکمم  یلعف  بابحتـسا  هکنآ  تلع  تسا  زاجملا  ضرعلاب و  میدومن  ناـیب  ار 
وا تامزاول  دـشاب و  بجاو  ءیـش  هک  تسین  نکمم  دـشاب و  هتـشاد  تسیابن  ار  موزلم  فلاخم  مکح  ءیـش  مزاول  هک  دـش  نایب  ـالبق 

دشاب هورکم  ای  بحتسم و 
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اهنآ در  افرع و  یهن  رما و  عامتجا  نیزوجم  هلدا 

هطایخب هدبع  یلوملا  رما  اذاف  نیهجو  نم  ایـصاع  اعیطم و  مرحملا  درفلا  نمـض  یف  هب  روماملاب  یتا  نم  نودعی  فرعلا  لها  نا  اهنم  و 
هطایخلا و رمأل  اعیطم  دـع  ناکملا  كاذ  یف  هطاخ  ولف  يدـضعلا  یبجاحلا و  هب  لثم  اـمک  صاـخ  ناـکم  یف  نوکلا  نع  هاـهن  بوث و 

.ناکملا کلذ  یف  نوکلا  نع  یهنلل  ایصاع 

الـصا ادوجو  هطایخلا  عم  دحتم  ریغ  هنع  یهنملا  نوکلا  نا  هرورـض  عامتجالا  باب  نم  سیل  هنأب  لاثملا  یف  هشقانملا  یلا  افاضم  هیف  و 
.امهدحا قدص  نع  الا  عنملا  یفخی  امک ال 

معن ال عانتمالا  یلع  ناهربلا  نم  تفرع  امل  یهنلا  بناج  بلغ  امیف  نایـصعلا  وا  رمالا  بناـج  بلغ  اـمیف  لاـثتمالا  ینعمب  هعاـطالا  اـما 
.تایلصوتلا یف  نایصعلا  ضرغلا و  لوصح  ینعمب  هعاطالا  قدصب  سأب 

******

: حرش * 

نطفتف میدومن  نایب  هک  تسا  یقباس  لاکشا  باوج  نیا  دش و  نایب  هکنآ  امک 

ار هب  رومأم  هک  یـسک  هک  تسنآ  دوشب  عمج  یهن  رما و  تسا  حیحـص  هک  نیزوجم  هلدا  زا  خـلا  نودـعی  فرعلا  لها  نا  اهنم  هلوق و 
درک رما  الوم  رگا  الثم  تهج  ود  زا  یصاع  مه  تسا و  عیطم  مه  فرع  القع و  نیب  رد  صخش  نیا  مرحم  درف  نمـض  رد  دنک  لاثتما 

ار لثم  نیا  ننست  لها  زا  يدضع  یبجاح و  هکنیا  امک  یصاخ  ناکم  رد  ندوب  زا  ار  وا  دومن  یهن  زودب و  ار  سابل  نیا  هک  شدبع  هب 
نتخود رما  تسا  هدرک  تعاطا  ار  سابل  نآ  تخود  تشاد  ناکم  نآ  رد  یهن  هک  یناکم  رد  ار  سابل  نآ  دـبع  رگا  سپ  دـنا  هدروآ 

مه دنمان و  یم  عیطم  مه  ار  دبع  نیا  القع  فرع و  دراوم  نیا  لثم  رد  ار و  صاخ  ناکم  نآ  رد  یهن  تسا  هدرک  نایـصع  ار و  سابل 
یهن رما و  عامتجا  تسا  زیاج  سپ  یصاع 

تهجب تسین  یهن  رما و  عامتجا  باب  نم  دنا  هدروآ  هک  ار  یلاثم  نیا  الوا  خلا  هشقانملا  یلا  افاضم  هیف  هلوق 
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.مدقت امک  هیلع  ضوغبم  ریغ  مرحم و  ریغ  العف  فلکملا  نم  ردص  امیف  الا  اهنم  ضرغلا  لصحی  داکی  الف  تادابعلا  یف  اما  و 

زاوجلاب مکحلا  یف  فرعلل  لیبس  هنا ال  هیف  افرع و  عانتمالا  القع و  زاوجلاب  لوقلا  مالعألا و  ضعب  نم  لیـصفتلا  لاح  یف  مالکلا  یقب 
الا عانتمالا  وا 

******
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تسا و یئیـش  تطایخ  نوچ  تسین  تطایخ  اب  دحتم  نوک  نآ  صوصخم  لحم  رد  تسا  هدـش  یهن  هک  ینوک  تسا  يرورـض  هکنآ 
.یفخی امک ال  دنتسین  دحتم  ادوجو  ود  ره  رخآ و  ءیش  اجنآ  رد  ندوب 

رما لاثتما  ینعم  هب  تسا  تعاطا  ای  تسا  اه  نیا  زا  یکی  هکلب  یـصاع  مه  دبع و  دشاب  عیطم  مه  هک  میرادن  لوبق  ام  اه  نیا  رب  هوالع 
تهجب میهدـب  حـیجرت  ار  یهن  فرط  هک  یئاج  رد  تسا  اهنت  نایـصع  ای  میهدـب  حـیجرت  ار  رما  بناج  هک  یئاـج  رد  هدومن  تطاـیخ 

یعنام هلب  - میربب لیوأت  دیاب  ار  دراوم  نیا  لثم  ناهرب و  نآ  زا  دـعب  عانتما و  رب  میراد  یعطق  ناهرب  هک  یتسناد  یتخانـش و  البق  هکنآ 
نایـصع و نمـض  رد  ول  تسا و  هدش  هتخود  سابل  تسا و  هدش  لصاح  تطایخ  رما  زا  ضرغ  هک  ینعم  نیاب  تعاطا  قدـصب  درادـن 

.یفخی امک ال  دشاب  مرحم  نمض  رد  ول  تسا و  هدش  لصاح  ضرغ  تایلصوت  رد  تسا و  یلصوت  تطایخ  رما  نوچ  دشاب  تفلاخم 

فلکم زا  لعف  رودص  هک  یئاج  رد  الا  تدابع  نیا  زا  دوشب  لصاح  ضرغ  تسین  نکمم  تادابع  رد  اما  خـلا  تادابعلا  یف  اما  هلوق و 
امک دشاب  هتـشاد  مه  یلعف  نسح  هک  دشابن  الوم  ضوغبم  مه  لعف  سفن  نینچمه  دشاب و  هتـشاد  یلعاف  نسح  فلکم  دشابن و  مارح 

یلعاف نسح  هن  هیف  نحن  ام  رد  یلو  مدقت  امک  یلعف  نسح  مه  تشاد و  یلعاف  نسح  مه  هک  تشذگ  الصفم  رـصاق  لهاج  رد  هکنآ 
یفخی امک ال  یلعف  نسح  هن  دراد و 

بحاص ءاملعلا و  ناطلس  یلیبدرا و  ققحم  موحرمب  دنا  هداد  تبسن  مالع  زا  ضعب  خلا  لیصفتلا  لاح  یف  مالکلا  یقب  هلوق 
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مدـعب ریبخ  تنا  قیقحتلا و  قیقدـتلا و  یلع  ینتبملا  ریغلا  یحماسملا  رظنلا  نم  هیلا  انرـشأ  ام  الا  لیـصفتلا  اذـهل  ینعم  الف  لقعلا  قیرط 
.قیقدلا رظنلاب  هفالخ  یلع  عالطالا  دعب  هب  هربعلا 

وه فرعلا  نا  مهوتی  نال  لاجم  الف  معألا  یف  لب  یهنلا  رمألا و  هغیـص  لولدـم  صوصخ  یف  سیل  عازنلا  نا  مدـقت  اـمیف  تفرع  دـق  و 
.لیلادملا نییعت  یف  مکحملا 

دنا هدش  یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  لیصفتب  لئاق  هک  یناسک  در 

یف ناعمتجی  فانت ال  -خ) هنییعت ) هنیعت بسح  امهیلولدم  نیب  ناک  هلعل  و 

******
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درادـن یهار  فرع  هکنآ  اهنآ  زا  باوج  تسا  عنتمم  افرع  یلو  تسا  زیاج  القع  یهن  رما و  عامتجا  هک  دـندش  لیـصفتب  لئاق  ضاـیر 
فرع زا  یناعم  نآ  نتفرگ  ظافلا و  یناعم  ندـیمهف  هیفرع  دـعاوق  زا  تسا  ربتعم  هک  هچنآ  لقع و  قیرط  الا  عانتما  ای  زاوجب  مکح  رد 

لیـصفت نیا  يارب  یئانعم  سپ  تسا  لقع  تسدب  قیداصم  نییعت  تسا و  یلقع  شدوخ  دارفا  رب  هیلک  یناعم  میهافم و  قیبطت  تسا و 
هک هچنآ  هک  میدومن  نایب  تسا و  قیقحت  قیقد و  ریغ  یحماسم  رظن  فرع  رظن  هک  نآب  میدرک  هراشا  اقباس  ام  هک  ار  هچنآ  ـالا  تسین 

یتسناد البق  فرع و  رظنب  هن  دـشاب  یم  یلقع  قیقد  رظنب  شدوخ  قیداصم  رب  یناعم  نآ  قیبطت  یناـعم و  ندـیمهف  زا  سپ  تسا  ربتعم 
عاـمجا اـی  لـقع  زا  وـل  تمرح و  بوـجو و  قـلطم  هکلب  تسین  یهن  رما و  ۀغیـص  لولدـم  ینعم و  رد  یهن  رما و  عاـمتجا  رد  عازن  هک 

نیا يارب  تسین  یلاـجم  سپ  دوـش  یم  لـماش  ار  مارح  بوـجو و  قـلطم  تسا  ماـع  اـم  ثحب  تسا و  عازن  لـحم  زاـب  دوـش  هدـیمهف 
.تسا لقع  یناعم  نیا  قیبطت  رد  مکاح  هکلب  یناعم  لیلادم و  نییعت  رد  تسا  مکاح  دراوم  نیا  رد  فرع  دنیوگب  هک  نیلصفم 

عمج رگیدکی و  اب  دـنراد  تافانم  عامتجا  دراوم  رد  تمرح  بوجو و  نیب  هک  دـشاب  نیا  فرع  رظن  دـیاش  خـلا  نیب  ناک  هلعل  هلوق و 
ناونع ودب  ول  يدحاو و  کی  رد  تمرح  بوجو و  دوش  یمن 
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.ربدتف نیهجوب  دحاو  یف  همرحلا  بوجولا و  عامتجا  زاوج  يری  لقعلا  ناک  نا  نیناونعب و  ول  دحاو و 

هن ای  دراد  یهن  رما و  ایآ  یبصغ  نیمز  رد  رارطضا 

: روما یلع  هیبنتلا  یغبنی  و 

امک هل  ارثؤم  ناک  ول  هبوجو  كالم  ءاقب  عم  هیلع  هبوقعلا  هتمرح و  عافترا  بجوی  ناک  نا  مارحلا و  باکترا  یلا  رارطـضالا  نا  لوألا 
.هلاحم هیلا ال  يدؤی  ام  راتخی  نأب  رایتخالا  ءوسب  هیلا  رارطضالا  نکی  مل  اذا  هنا  الا  مالک  الب  مارحب  نکی  مل  اذا 

هیلع اقحتـسم  باطخلا و  كاذـل  انایـصع  هیلع و  اضوغبم  هنع  ردـصی  ثیح  هنا  الا  اطقاس  ناک  نا  ذـئنیح و  هنع  رجزلاب  باـطخلا  ناـف 
.بایترا هیف و ال  ههبش  امم ال  هلمجلا  یف  اذه  باجیالا و  هب  قلعتی  نأل  حلصی  باقعلا ال 

هبوصغملا رادلا  نع  جورخلاک  مارحلا  روذحم  نع  صلختلا  هب  رصحنی  امم  هرایتخا  ءوسب  هیلا  رطـضا  ام  ناک  اذا  امیف  لاکـشالا  امنا  و 
.عانتمالا یلع  اذه  لاوقأ  هیف  هنودب  وا  هیلع  هیصعملا  مکح  نایرج  عم  هب  ارومام  وا  هنع  ایهنم  هنوک  یف  رایتخالاب  اهطسوت  اذا  امیف 

رهاظ نیرخأتملا و  رثکا  یلا  هل  ابـسان  یمقلا  لـضافلا  هراـتخا  هنع و  یهنم  هب و  رومأـم  هنا  مشاـه  یبأ  نعف  زاوجلاـب  لوقلا  یلع  اـما  و 
.ءاهقفلا

******

: حرش * 

یم زیاج  ار  دراوم  روط  نیا  رد  لقع  هکنآ  ول  تسا و  قبطنم  نآرب  تیبصغ  تیتالـص و  ناونع  هک  یبصغ  راد  رد  تکرح  ریظن  دشاب 
دارفا و رب  یناعم  قیبطت  هک  تشذـگ  البق  نکل  دـشاب و  قبطنم  نآرب  هجو  ود  ناونع و  ود  هک  يدـحاو  رد  ار  تمرح  بوجو و  دـناد 

مارح مه  دـشاب و  بجاو  مه  هک  تسا  عنتمم  جراخ  رد  دـحاو  ءیـش  هک  میدرک  نایب  القع  یفرع و  هن  تسا  یلقع  شدوخ  قیداصم 
.ربدتف

.تسه ثحب  نیا  رد  یتاهیبنت  خلا  لوالا  روما  یلع  هیبنتلا  یغبنی  هلوق و 
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ای تسا  رایتخا  نودب  ای  تسا  مسق  ود  یبصغ  راد  رد  دش  دراو  هکنآ  لثم  مارح  باکترا  هب  درک  ادیپ  رارطضا  فلکم  رگا  هکنآ  لوا 
هتـشادرب یبصغ  راد  رد  تمرح  هک  دوش  یم  ببـس  رارطـضا  نیا  ندرب  یبصغ  نیمز  رد  ار  نآ  اروبجم  هکنآ  لثم  لوا  مسق  رایتخا  هب 

فلکم زا  دـنیامن  یم  یمود  نیا  عفر  هریغ  تنـس و  باتک و  زا  رارطـضا  هلدا  نوچ  تسین  فلکم  نیا  رب  مه  یباقع  نینچمه  دوش و 
رگا تسا  حیحص  لاح  نیا  رد  نآ  زامن  تسا و  دوجوم  بوجو  كالم  دشاب  نآ  همذ  رب  رگا  زامن  لثم  هک  یبوجو  لاح  نیا  رد  یلو 

ناکم هک  تسا  يروف  بجاو  لاح  نیا  هب  نوچ  دـیامن  یم  نایب  فنـصم  هیبنت  رخآ  هک  یتیفیک  اب  هتبلا  دـشابن  نکمم  رگید  ياـج  رد 
الب دـشابن  مارح  الـصا  هک  دـیامن  یم  یئاهاج  لثم  ناـکم  نیا  تسا و  بوجو  رد  رثؤم  بوجو  كـالم  نیا  دـنک و  كرت  ار  یبصغ 

دشابن فلکم  رایتخا  ءوسب  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  مالک 

نیا رد  سپ  نآ  رد  دوش  یم  رطـضم  هلاحم  هک ال  ار  یئاج  دـنک  رایتخا  دـشاب و  فلکم  رایتخا  ءوسب  یبصغ  راد  رد  دورو  رگا  اـما  و 
ضوغبم لعف  نیا  رودـص  نوچ  وا  رد  تسا  طقاس  ناکم  نآ  رد  یهن  رجز و  باطخ  دـش  یبصغ  راد  رد  دراو  رایتخا  ءوسب  هک  یلاح 

دوشب عقاو  باجیا  دروم  هک  درادن  تیحالص  لاح  نیا  رد  دراد و  باقع  قاقحتسا  هدومن و  ار  یهن  باطخ  نایـصع  دشاب و  یم  الوم 
تسین نآ  رد  یبایترا  ههبش و  هلمجلا  یف  بلطم  نیا  و 

رـصحنم هک  دـشاب  یئاج  دروم  فلکم و  دوخ  رایتخا  ءوسب  یبصغ  راد  رد  دـنکب  ادـیپ  رارطـضا  هک  تسا  یئاج  رد  لاکـشالا  اـمنا  و 
رگم درادـن  یهار  یبصغ  راد  زا  دـنک  صالخ  ار  شدوخ  دـهاوخب  رگا  مارح و  روذـحم  زا  ندـش  صالخ  یبصغ  لـحم  نآـب  دـشاب 
دروم روط  نیا  رد  یبصغ  ناـکم  زا  نآ  جورخ  تسا  رـصحنم  درادـن و  رگید  هحودـنم  یحاـبم و  هار  ینعی  یبصغ  راد  نآ  زا  جورخ 

دروم نیا  ایآ  هک  ءاملع  نیب  رد  تسا  فالتخا  لحم 
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یهن هن  دراد  یعرش  رما  هن  رایتخا  ءوسب  یبصغ  راد  زا  جورخ 

اذا امک  هب  ارومأم  نوکی  داکی  رایتخالا و ال  ءوسب  هل  نایـصع  هیلا و  رارطـضالا  ثودـحب  طقاسلا  قباسلا  یهنلاـب  هنع  یهنم  هنا  قحلا  و 
.هب راصحنا  الب  وا  هیلع  فقوت  كانه  نکی  مل 

******

: حرش * 

نیا العف  هدش  طقاس  هک  قباس  یهن  هب  دشاب  یم  نآرب  مه  تیصعم  هکنیا  اب  تسا  هب  رومأم  ای  تسا  هتفرگ  قلعت  نآب  یهن  هنع و  یهنم 
دیامرف یم  هک  تسا  يراصنا  خیـش  موحرمب  بوسنم  لوق  نیا  نآ  رد  تیـصعم  نودـب  ای  تسا  لوصف  بحاص  موحرمب  بوسنم  لوق 

رد میدومن  نایب  هک  تسه  یلاوقا  نآ  جورخ  رد  تیصعم  نودب  تسا  بجاو  تهج  نیا  زا  دشاب و  یم  هکلامب  لام  در  بوجو  دروم 
تسا یهن  رما و  عامتجا  عانتما  رب  انب  میدومن  هک  یتانایب  نیا 

رایتخا هنع و  یهنم  مه  تسا و  هب  رومأـم  مه  دروم  هکنیا  هب  تسا  لـئاق  هک  تسا  هدـش  لـقن  مشاـه  یبا  زا  سپ  زاوجب  لوق  رب  اـما  و 
اهقف رهاظ  نیرخأتم و  رثکا  هب  ار  لوق  نیا  تسا  هداد  تبسن  هیلع و  هّللا  همحر  یمق  لضاف  ار  نآ  تسا  هدومن 

یبصغ راد  زا  جورخ  ایآ  هکنآ  لوا  تسا  مسق  ود  رارطضا  ثحب  هکنآ  رب  دنامن  یفخم  خلا  قباسلا  یهنلاب  هنع  یهنم  هنا  قحلا  هلوق و 
يرما العف  هن  یبصغ  راد  زا  جورخ  دیامرف  یم  فنـصم  لوا  اما  تسا  رارطـضا  لاح  رد  هالـص  تحـص  ثحب  مود  هن  ای  تسا  بجاو 

یم نیحیبق  فخا  نیروذحم و  لقا  دروم  نیا  رد  نوچ  یبصغ  راد  زا  دوش  جراخ  هک  دراد  یلقع  بوجو  هکلب  اعرـش  یهن  هن  دراد و 
راد رد  دراو  شدوخ  رایتخا  هب  نوچ  ینعی  تسا  اباطخ  اباقع ال  رایتخالا  یفانی  رایتخالاب ال  عانتمالا  نوناق  مکح  نیا  كردم  دـشاب و 

طقاس وا  زا  یهن  باطخ  دش  یبصغ  راد  رد  دراو  هکنآ  زا  دـعب  یلو  دـشاب  یم  وا  رب  ود  ره  جورخ  دورو و  باقع  تسا  هدـش  یبصغ 
تـسین نکمم  اجنیا  فلکم و  يارب  دشاب  هتـشاد  ثاعبنا  ناکما  دیاب  باطخ  نوچ  فلکم  يارب  درادـن  يرثا  العف  باطخ  نوچ  تسا 

باب نم  دـشاب  یعرـش  بجاو  دـشاب و  هب  رومأم  جورخ  تسین  نکمم  وا و  رب  تسا  تباث  یهن  نآ  باقع  نآ و  نایـصع  یلو  ثاعبنا 
بجاو ۀمدقم 
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جورخ یعرش  بوجو  زا  لوصف  بحاص  موحرم  باوج 

ءوسب هباکترا  یلا  رطـضا  امیف  هتفلاخم  یف  اروذـعم  ـالقع  نوکی  ـال  اـسار  مارحلا  كرت  یلع  ارداـق  ناـک  ثیح  هنا  هرورـض  کـلذ  و 
هیلع ابقاعم  نوکی  هرایتخا و 

ءوسب هنوکل  هب  مارحلا  نع  صلختلا  راصحنا  فقوت  يدـجی  داکی  هب و ال  راصحنالا  مدـع  عم  وا  هیلع  فقوت  الب  کـلذ  ناـک  اذا  اـمک 
.رایتخالا

******

: حرش * 

همدـقم یلو  دـشاب  ، دـشابن همدـقم  الـصا  هک  یئاج  رد  ینعی  دـشاب  هتـشادن  نآرب  فقوت  هک  دـنام  یم  یئاج  لـثم  اـجنیا  رد  جورخ  و 
يارب تسا  همدقم  جورخ  هکنآ  نآ  صخلم  هدش  فنـصم  زا  لقن  دشاب  هتـشاد  یحابم  هار  يا و  هحودنم  هکنآ  لثم  دـشابن  هرـصحنم 
مزالم هلب  دشاب  بجاو  نآ  همدقم  ات  تسین  بجاو  حابم  ناکم  رد  ندوب  حابم و  ناکم  رد  ینعی  دشاب  بصغ  جراخ  رد  فلکم  نوک 

دشاب بصغ  هک  كرت  همدقم  جورخ  هکنآ  هن  جورخ  دشاب  یم  نآ 

فلکم هک  تسا  يرورـض  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسین  یعرـش  هب  رومام  جورخ  هک  میدومن  نایب  هکنیا  خـلا  هرورـض  کلذ  هلوق و 
دوشب و لـصاح  جورخ  هن  لوخد و  هن  اـت  دوشن  یبـصغ  راد  رد  دراو  الـصا  هک  دوب  رداـق  یبـصغ  راد  رد  دوش  دراو  هک  ینآ  زا  لـبق 
رد هدوـمن  تفلاـخم  تسین و  روذـعم  ـالقع  جورخ  رد  دـشاب  یم  نآ  يراـیتخا  هک  تهج  نیا  زا  دوـب  فـلکم  راـیتخاب  ود  ره  نوـچ 

طقاس یهن  نآ  العف  هک  قباس  یهن  هب  تسا  بقاعم  جورخ  رد  تهج  نیا  زا  شدوخ  رایتخا  ءوسب  دـشاب  یم  نآب  رطـضم  هک  یئاـجنآ 
.تسا رودقم  هطساولاب  رودقم  لوخد و  مدع  هطساو  هب  دوب  فلکم  رودقم  جورخ  كرت  هکنآ  تهجب  تسا 

هتـشاد هحودنم  دشابن و  رـصحنم  یلو  دشاب  همدـقم  ای  دـشابن  همدـقم  الـصا  جورخ  هک  یئاج  رد  ینعی  خـلا  کلذ  ناک  اذا  امک  هلوق 
تسا هدش  عقاو  فلکم  رایتخا  ءوسب  نوچ  تسین  بجاو  هک  تسا  يواسم  هس  ره  تسا  هرصحنم  همدقم  جورخ  هک  هیف  نحن  ام  دشاب 

تسا الوم  ضوغبم  تهج  نیا  زا 
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اهنآ در  جورخ و  یعرش  بوجو  رب  خیش  موحرم  لیلد  ود 

.هبجاو بجاولا  همدقم  هیدجی و  فیک ال  تلق  نا 

همرحملا نود  تامدقملا  نم  حابملا  وه  ام  یلع  الا  بجاولا  نم  بوجولا  حشرتی  اذل ال  همرحم و  نکت  مل  ول  همدقملا  بجی  امنا  تلق 
.هیمدقملا یف  امهکارتشا  عم 

******

: حرش * 

یتحلصم رما  همزال  دشاب  هتشاد  یعرش  يرما  رگا  هک  دشاب  یعرـش  هب  رومأم  تسین  نکمم  العف و  تسا  هدش  طقاس  هک  قباس  یهن  هب 
تسا بجاو  القع  هکلب  درادن  یعرـش  رما  تهج  نیا  زا  العف  تسا  الوم  ضوغبم  دراد و  هدسفم  هک  تسنآ  ضرف  دشاب و  وا  رد  دیاب 
باقع اب  دراد  یعرـش  رما  دوب  هدومرف  هک  لوصف  بحاص  موحرم  باوج  اجنیا  ات  تشذگ  هکنآ  امک  دیامن  لاثتما  ار  نیروذـحم  لقا 

.تسا هجو  ود  ناشیا  لیلد  دشاب  وا  رد  یتیصعم  هکنآ  نودب  تسا  بجاو  جورخ  دیامرف  یم  هک  خیش  موحرم  لیلد  دش  هداد  نآ 

.دیامرف یم  هک  تسا  فنصم  لوق  نآ  لوا  هجو 

خلا هیدجی  فیک ال  تلق  نا 

نودب یبصغ  راد  رد  ندوب  هدسفم  لاکشا  الب  یبصغ و  راد  رد  مارح  كرت  يارب  تسا  همدقم  جورخ  لاکشا  الب  هک  تسنآ  لاکـشا 
بجاو لاکشا  الب  دشاب  جورخ  هکنآ  همدقم  تسا و  بجاو  تسا و  مها  مارح  كرت  نوچ  یبصغ  راد  زا  جورخ  زا  تسا  مها  جورخ 

میا هتسناد  بجاو  ام  شدوخ  ياج  رد  ار  بجاو  همدقم  تسا و 

خلا همدقملا  بجی  امنا  تلق  هلوق 

دشابن و مارح  همدقم  نآ  هک  تسا  بجاو  یئاج  رد  تسا  بجاو  هک  میدومن  نایب  هک  شدوخ  لحم  رد  بجاو  همدـقم  هکنآ  باوج 
دنک یمن  حشرت  نآرب  بوجو  مارح  همدقم  دشاب و  حابم  هک  یتامدقم  نآ  يارب  الا  بجاو  زا  بوجو  دنک  یمن  حـشرت  تهج  نیا  زا 

دنکیرش تیمدقم  لصا  رد  حابم  همدقم  نآ  اب  مارح  همدقم  نآ  ول  و 
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كرت نم  مهأ  بجاولا  ناک  اذا  امیف  وه  اـمنا  اـهب  همدـقملا  راـصحنا  عم  اـهیلع  بوجولا  هنم  حـشرتی  اـمبر  ثیحب  بوجولا  قـالطا  و 
همرحلا و نم  هیلع  وه  امع  ریغتی  هعم ال  رایتخالا و  ءوسب  ناک  هنا  الا  کلذ  ناک  نا  انهاه و  -خ) ضورفملا ) ررقملا همرحملا و  همدقملا 

.هیضوغبملا

هرایتخا فلکملا و  هدارالا  یلع  هقلعم  همرحلا  ناکل  الا  و 

******

: حرش * 

حابم ۀلیـسو  جح  یلا  ریـس  يارب  يا  هلیـسو  هکنآ  ریظن  دوش  یم  لصاح  دشاب  یلـصوت  همدقم  نآ  رگا  همرحم  همدقم  نآ  زا  ضرغ  و 
حیحص شجح  لامعا  لاکشا  الب  دومن  جحب  ریس  مارح  هلیسو  اب  دومن و  كرت  ار  حابم  هلیـسو  رگا  هک  دراد  مه  مارح  هلیـسو  دراد و 

یفخی امک ال  تسا  هدش  لصاح  ضرغ  هدوب و  مارح  نآ  همدقم  ول  تسا و 

همدقم رب  بوجو  همدقملا  يذ  نآ  زا  دنک  حشرت  هک  یمـسق  هب  همدقملا  يذ  بوجو  قالطا  خلا  امبر  ثیحب  بوجولا  قالطا  هلوق و 
یئاج رد  دشاب  همرحم  همدقم  زا  مها  همدقملا  يذ  نآ  دشاب و  هتشادن  يا  هحودنم  دشاب و  رصحنم  همرحم  همدقم  نآ  هکنیا  اب  همرحم 

همرحم همدقم  تسا و  مها  همدـقملا  يذ  هچرگا  هیف  نحن  ام  دـشابن و  فلکم  رایتخا  ءوسب  همرحم  همدـقم  هک  تسا  حیحـص  بوجو 
نیا دنک  یمن  ادیپ  رییغت  لاح  نیا  رد  تسا و  هدش  عقاو  رایتخا  ءوسب  نوچ  دوش  یمن  بجاو  مرحم  همدـقم  نیا  لاح  نیااب  تسا  مهم 

یفخی امک ال  قباس  تمرح  یلعف و  تیضوغبم  زا  همدقم 

رایتخا فلکم و  ةدارا  هب  یعرـش  تمرح  هک  تسنآ  نآ  همزال  دوش  بجاو  مارح  همدـقم  نیا  رگا  خـلا  هقلعم  همرحلا  ناکل  الا  هلوق و 
تسا و مارح  همدـقم  نآ  هتبلا  دـشن  یبصغ  راد  رد  لخاد  ار و  همرحم  همدـقم  نآ  دومنن  راـیتخا  درکن و  هدارا  رگا  هک  دـشاب  فلکم 

بوجو هک  انعم  نیا  بوجوب و  نآ  تمرح  دوش  یم  لدبم  مارح  همدقم  نآ  دومن  رایتخا  ار و  مارح  همدقم  نآ  درک  هدارا  رگا 
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.رایتخالا ءوسب  نوکی  رارطضالا  نا  ضرفلا و  فالخ  ّهنأ  عم  يرت  امک  وه  هل و  هرایتخا  عم  هتمرح  مدع  هریغل و 

.مالک لاکشا و ال  الب  مارح  ءاقبلا  لوخدلاب و  هنذا  نودب  ریغلا  ضرا  یف  فرصتلا  نا  تلق  نا 

نم لاـح  یف  مارحب  سیل  وهف  مارحلا  فرـصتلا  نع  صلختلا  هیلع  فقوتی  ملظلا و  عفر  هیلع  بترتـی  يذـلا  جورخلاـب  فرـصتلا  اـما  و 
رهظ هنم  تاقوالا و  عیمج  یف  بوجولاب  فاصتالا  یف  كالهلا  نم  هاجنلا  هیلع  فقوتملا  رمخلا  برـش  لاح  لثم  هلاـح  لـب  تـالاحلا 

جورخلا یتح  عیمجلا  كرت  نم  نکمتی  هنا  لوخدلا و  لبق  امارح  الثم  ریغلا  ضرأ  یف  فرصتلا  ءاحنا  عیمج  نوک  نع  عنملا 

******

: حرش * 

تسین نیفلکم  تسدب  هیعرش  ماکحا  نوچ  تسا  لطاب  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  دشاب  فلکم  رایتخا  هب  تمرح  و 

رایتخا رگا  تسا و  مارح  همدقم  دشن  لخاد  دومن و  یبصغ  راد  ریغ  هدارا  رگا  ینعی  لوخدب  ددرگ  یمرب  هریغل  ریمـض  خلا  هریغل  هلوق 
دوش یم  بجاو  اعرش  تسا و  فلکم  رایتخا  ءوسب  مارحب  رارطـضا  هک  تسنآ  ضرف  هکنآ  هب  تسا  بجاو  دش  لخاد  دومن و  لوخد 

یفخی امک ال  دوش  بجاو  فلکم  ةدارا  هب  هن 

اعرـش و تسا  بجاو  یبصغ  راد  زا  جورخ  دـیامرف  یم  هک  يراصنا  خیـش  مود  لـیلد  خـلا  ریغلا  ضرا  یف  فرـصتلا  نا  تلق  نا  هلوق 
یبصغ راد  رد  نآ  ندنام  ءاقب و  ندش و  لخادب  راد  بحاص  نذا  نودب  یبصغ  راد  رد  فرصت  هک  تسنآ  درادن  مه  تیـصعم  الـصا 

راد نآ  زا  دوش  جراخ  فلکم  هک  یبصغ  راد  رد  فرصت  اما  تسین و  ود  نآ  رد  مه  یعازن  مالک و  لاکـشا و  الب  تسا  مارح  ود  ره 
هک جورخ  نیا  رب  دراد  فقوت  راد و  بحاص  زا  دوشب  ملظ  عفر  هک  دوش  یم  ببس  نآ  جورخ  و 
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تسا تاجن  يارب  رمخ  برش  لثم  یبصغ  راد  زا  جورخ 

كرت الا  هقیقحلا  یف  سیل  اسأر  لوخدـلا  كرتب  جورخلا  كرت  هکرت و  جورخلا و  نم  انکمتم  ناک  اـمل  لخدـی  مل  ول  هنـأل  کـلذ  و 
ام هنا  هکلهملا ال  یف  عقی  مل  هنا  الا  هیلع  قدـصی  مل  الثم  هب  اـهجلاعی  یتلا  هکلهملا  یف  هعوقو  مدـعل  رمخلا  برـشی  مل  نمف  لوخدـلا 

.یفخی امک ال  عوضوملا  ءافتناب  هیفتنملا  هبلاسلا  وحن  یلع  الا  اهیف  رمخلا  برش 

******

: حرش * 

یبصغ راد  رد  مارح  فرصت  زا  دنک  صالخ  ار  شدوخ 

رد هن  لوخد و  زا  دـعب  هن  تسا و  مارح  لوخد  زا  لبق  هن  تسین  مارح  تالاح  زا  یلاح  چـیه  رد  میدومن  هک  یئانعم  نیاـب  جورخ  نیا 
زا تاـجن  نآرب  دراد  فـقوت  هک  يرمخ  برـش  نآ  دـنام  یم  رمخ  برـش  لاـح  یبـصغ  راد  رد  جورخ  نیا  لاـح  هکلب  لوـخد  نیح 

تاجن نوچ  فلکم  نآ  يارب  تسا  بجاو  رمخ  برش  نآ  تسا و  بوجوب  فصتم  لاح  نیا  رد  رمخ  برـش  نیا  هکنیا  رد  تکاله 
یم نآ  رد  فلکم  تاجن  هک  يرمخ  برش  ینعی  تسا  بجاو  تاقوا  عیمج  رد  يرمخ  برش  وچمه  بوجو  دشاب و  یم  تکاله  زا 

تسا بجاو  لوا  زا  هکلب  هتفرن  نآ  يور  تمرح  رما  لوا  زا  دشاب 

البق هکنیا  لوخد و  زا  لبق  دشاب  مارح  یبصغ  راد  رد  فرـصت  ءاحنا  هکنیا  زا  مینک  یم  عنم  هک  دـش  رهاظ  میدومن  هک  ینایب  نیا  زا  و 
جورخ یتح  یبصغ  راد  رد  ءاقب  لوخد و  زا  یبصغ  راد  رد  تافرـصت  عیمج  زا  دراد  تردق  تسا و  نکمتم  فلکم  هک  میدومن  نایب 
يارب دـنام  یم  رمخ  برـش  لثم  یبصغ  راد  زا  جورخ  هکلب  میرادـن  لوبق  ار  ینعم  نیا  تسا و  فلکم  رودـقم  هک  دـیدومن  ناـیب  مه 

راد زا  جورخ  تسا و  بجاو  هکلب  درادـن  تمرح  رما  لوا  زا  تکـاله  زا  تاـجن  يارب  رمخ  برـش  هک  ناـنچمه  تکـاله  زا  تاـجن 
تسا بجاو  هکلب  درادن  تمرح  رما  لوا  زا  مه  یبصغ 

كرت جورخ و  زا  دوب  نکمتم  یبصغ  راد  رد  دوب  هدشن  لخاد  رگا  هک  دیدومن  نایب  البق  هکنیا  خلا و  لخدـی  مل  ول  هنال  کلذ  هلوق و 
دوب هدشن  لخاد  رگا  ینعی  دشاب  یم  اسأر  لوخد  كرتب  جورخ 
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هیبوبحملا ریغب  فصتی  نا  لیحتـسی  ابولطم و  الا  هل  اببـس  وأ  مارحلا  نع  صلختلل  اقادصم  هنوک  هظحالمب  جورخلا  نوکی  هلمجلاب ال  و 
.هیبولطملا ریغب  هیلع  مکحی  و 

******

: حرش * 

.جورخ كرت  جورخ و  لعف  زا  دوب  نکمتم  یبصغ  راد  رد 

هچنآ هکنآ  رگم  تسین  فلکم  رودقم  تقیقح  رد  انعم  نیاب  جورخ  دشاب  یم  نآ  رودقم  فلکم  هک  دیدومن  نایب  امش  تهج  نیا  زا 
راد زا  جورخ  هکنآ  هن  تسا  فلکم  رودـقم  انعم  نیا  یبصغ و  راد  رد  تسا  لوخد  كرت  لوخد و  طقف  تسا  فلکم  رودـقم  هک  ار 

دشاب فلکم  رودقم  جورخ  كرت  ای  یبصغ 

دوش عقاو  رمخ  برش  هکنآ  ات  هدوبن  یتکاله  الصا  تسا و  هدشن  هکلهم  رد  عقاو  هکنآ  يارب  تسا  هدرکن  رمخ  برش  هک  یسک  الثم 
یـسک رگا  الثم  عوضوم  ءاـفتنا  هب  هبلاـس  وحنب  ـالا  تسا  هدـشن  عقاو  وا  زا  هکلهم  رد  رمخ  برـش  هک  وا  رب  تسین  قداـص  هن  اـی  وا  زا 

دنمان یم  لومحم  ءافتناب  هبلاس  ار  نیا  ما  هدیشارتن  ار  دالوا  رس  نم  هک  دومن  نایب  دراد و  يدالوا 

مدیـشارتن ار  مدالوا  رـس  نم  هک  دومن  نایب  درادن و  يدالوا  رگا  تسا و  هدیـشارتن  ار  وا  رـس  نکل  دراد و  يدالوا  یـصخش  نیا  ینعی 
نیمه مه  هیف  نحن  ام  مدیـشارتن و  ای  مدیـشارت  ار  وا  رـس  دیوگب  هکنآ  ات  درادن  يدـنزرف  الـصا  نوچ  تسا  عوضوم  ءافتناب  هبلاس  نیا 

فلکم رودـقم  جورخ  كرت  یبصغ و  راد  زا  جورخ  میئوگب  درادـن  اـنعم  تسا  هدـشن  یبصغ  راد  رد  لـخاد  هک  یماداـم  تسا  روط 
.تسا فلکم  رودقم  جورخ  كرت  ای  یبصغ  راد  زا  جورخ  هکنآ  هن  تسا 

ندـش صالخ  يارب  قادـصم  جورخ  نآ  هکنآ  هظحالم  هب  یبصغ  راد  زا  جورخ  هکنآ  لصاح  خـلا  جورخلا  نوکی  هلمجلاب ال  هلوق و 
یبصغ راد  زا  جورخ  نیا  یبصغ  راد  زا  جورخ  يارب  زا  تسا  ببـس  یلو  تسین  قادـصم  هکنآ  ای  یبصغ و  راد  ءاقب  زا  تسا  فلکم 

بولطم هکنآ  رگم  تسین 
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دشاب رصحنم  دشابن و  رایتخا  ءوسب  هک  دراد  یعرش  رما  یئاج  رد  جورخ 

انخیـش هدافا  امل  قفاوم  وه  هب و  ارومأم  صلختلا  هب  رـصحنا  اـم  نوک  یلع  لالدتـسالا  بیرقت  یف  لاـقی  نا  نکمی  اـم  هیاـغ  اذـه  تلق 
.هلجألا ضعب  تاریرقت  یف  ام  یلع  هماقم  هّللا  یلعأ  همالعلا 

اتاذ احیبق  ناک  نا  لعفلاب و  اعرش  ابولطم  القع و  انسح  نوکی  امنا  بجاولا  كرت  وا  مارحلا  لعف  نع  صلختلا  هب  ام  نا  یفخی  هنکل ال 
مادقالا یف  اما  مارحلا و  لعف  وا  بجاولا  كرت  یف  ماحتقالا  یف  اما  هرایتخا  ءوسب  عقی  مل  هنودب و  صلختلا  نم  فلکملا  نکمتی  مل  اذا 

.ماقملا یف  ضورفملا  وه  امک  مالک  الب  صلختلا  هب  ول ال  مارح  حیبق و  وه  امب 

******

: حرش * 

هک میئوگب  تیبوبحم و  ریغب  جورخ  رب  مینک  مکح  تسین  نکمم  اـمئاد و  یعرـش  بوجوب  فـلکم  يارب  تسا  بجاو  تسا و  عراـش 
.تسین الوم  بولطم 

هک میئامن  ناـیب  خیـش  موحرم  لالدتـسا  بیرقت  رد  تسا  نکمم  هک  يزیچ  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  نکمی  اـم  هیاـغ  اذـه  تلق  هلوق 
.تسا هب  رومأم  جورخ  میئوگب  هک  تسا  يزیچ  تیاهن  نیا  مارح و  رد  ءاقب  زا  ندش  صالخ  نآب  تسا  رصحنم  هک  جورخ 

نآ رب  انب  هماقم  هّللا  یلعا  يراصنا  همـالع  اـم  خیـش  تسا  هدومرف  هداـفا  هک  يزیچ  نآ  اـب  تسا  قفاوم  میدومن  ناـیب  هک  یبلطم  نیا  و 
.دشاب یم  هلجا  ضعب  تاریرقت  رد  هک  يزیچ 

بجاو كرت  ای  مارح  لعف  زا  نآ  ۀطـساوب  دنک  یم  صالخ  ار  شدوخ  فلکم  هک  ار  هچنآ  تسین  یفخم  هک  تسنآ  نآ  باوج  نکل 
رما العف  لعفلاب و  اعرش  تسبولطم  القع و  تسا  نسح  جورخ  نیا  یبصغ  راد  زا  دشاب  جورخ  هک  دشاب  یبصغ  راد  رد  ءاقب  جورخ  و 

نآ نودب  یبصغ  راد  زا  ندش  صالخ  زا  فلکم  دشابن  نکمتم  هک  یئاج  رد  اتاذ  تسا  حیبق  جورخ  نیا  هچرگا  دراد و  یعرش 
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الوخد هنم  نکمتی  امک  اجورخ  فرـصتلا  نم  انکمتم  کلذ  لبق  ناـک  هلمجلاـب  هراـیتخا و  ءوسب  هیف  هماـحتقا  لـبق  هنم  هنکمت  هرورض 
.ارودقم هنوک  نع  هجرخی  هطساوب ال  الا  هنم  نکمتلا  مدع  درجم  هطساولاب و  هنم  هطساو و  الب  هنم  نکمتی  رمالا  هیاغ 

امکف لوخدـلا  یلع  هیعرفلا  یف  هلثم  ّهنأ  عم  جورخلا  کلذـکف  تاقوالا  عیمج  یف  ابولطم  هکرت  نوکی  امکف  ءاقبلا  یف  لاحلا  وه  امک 
یلا اداـشرا  هموزلب  مکحی  لـقعلا  ناـک  نا  هتیبولطم و  نع  هعناـم  نکت  مل  کلذـک  هدـعب  هلبق و  هیبولطم  نع  هعناـم  هیعرفلا  نوکت  ـال 

ابولطم نوکی  امنا  هنا  هکلهملا و  نع  اصلخت  اجالع و  رمخلا  برـش  لاح  رهظ  اـنه  نم  نیحیبقلا و  فخا  نیروذـحملا و  لـقا  راـیتخا 
الا رایتخالا و  ءوسب  هیلا  رارطضالا  نکی  مل  ول  لاح  لک  یلع 

******

: حرش * 

عقاو یبصغ  راد  رد  لاح  نیا  رد  هک  فلکم  راـیتخا  ءوسب  جورخ  نیا  دـشاب  هدـشن  عقاو  یبصغ و  راد  زا  جورخ  دـشاب  رـصحنم  ینعی 
ای دـنک  یم  كرت  ار  بجاو  نیا  یلو  یبـصغ  راد  زا  دوـشب  جراـخ  تسا  بجاو  هک  بجاو  كرت  رد  اـی  نیرما  زا  یکی  رد  دوـش  یم 

همدقم رگا  هک  تسا  مارح  تسا و  حیبق  هک  ار  يزیچ  دهدب  ماجنا  دنکب و  مادقا  هکنآ  ای  دشاب و  یبصغ  راد  رد  ندنام  هک  مارح  لعف 
ودـب یبصغ  راد  زا  جورخ  هک  تسنآ  فنـصم  باوج  لصاح  تسا و  نیمه  ماقم  رد  ام  ضورفم  هکنآ  امک  دوبن  مارح  دوبن  رـصحنم 

.العف اعرش و  دوش  یم  بجاو  طرش 

دوش یمن  بجاو  جورخ  دراد  هحودنم  رگا  هک  دشاب  رصحنم  همدقم  هکنآ  : لوا

هک قباس  تمرح  هب  هکلب  العف  تسین  بجاو  جورخ  نیا  دش  عقاو  فلکم  دوخ  رایتخاب  رگا  هک  دشابن  فلکم  رایتخا  ءوسب  هکنآ  : مود
.یفخی امک ال  تسا  الوم  ضوغبم  العف  تسا و  یقاب  تسا  هدش  طقاس  العف 

تسا رودقم  هطساولا  عم  هیعرش  فیلاکت  هکنآ  نایب 

یبصغ راد  رد  دوشب  دراو  فلکم  هکنآ  زا  لبق  هک  تسا  يرورض  بلطم  نیا  خلا  هنم  هنکمت  هرورض  هلوق 
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نمف مظعا  هیف  ضرغلا  نوکل  هکرت  نم  هیاعرلاب  یلوا  مها و  وه  ام  یلا  اداشرا  همزلی  لقعلا  ناک  نا  همرحلا و  نم  هیلع  وه  ام  یلع  وهف 
ام هکرتب  ول  امهکرت و  هنا  قدصیف  امهنم  نیروذحملا  دشا  یف  عقی  الئل  رمخلا  برش  وا  سفنلا  كاله  یلا  يدؤی  امیف  ماحتقالا  كرت 

.امهدحا یلا  هلاحم  يدال ال  هلعف  ول 

یف یفکی  اذـه  بابـسالا و  یلا  دـمعلا  مدـعب  اهکرت  رایتخا  اهبابـسا و  یلا  دـمعلاب  اهیلا  دـمعلا  نوکی  ثیح  هیدـیلوتلا  لاعفالا  رئاسک 
.هبوقع رثکا  وه  امع  رارفلل  القع  امزال  ناک  نا  جالعلل و  برشلا  یلع  باقعلا  قاقحتسا 

هبلاسلا و هذه  وحن  یلع  ول  كرتلا و  نم  هنکمت  دعب  رئاض  ریغ  وهف  عوضوملا  ءافتناب  هیفتنملا  هبلاسلا  وحنب  الا  قدصلا  مدع  ملـس  ول  و 
برشب جلاعیف  رادلا  لخدی  وا  هکلهملا  یف  رایتخالاب  هسفن  عقویف  هبلاسلا  هذه  یف  عوضوملا  لیبق  نم  وه  امم  هنکمت  هطساوب  لعفلا  نم 

.جالعلا صلختلا و  یلا  جاتحی  الئل  امهیف  عوقولا  لوخدلا و  كرت  راتخی  وا  جورخلاب  صلختی  رمخلا و 

******

: حرش * 

.تسا فلکم  رودقم  مه  یبصغ  راد  رد  ندش  لخاد  هکنآ  امک  دشاب  یم  فلکم  رودقم  جورخ  كرت  جورخ و 

فلکم رودـقم  هطـساولا  عم  یبصغ  راد  زا  جورخ  تسا و  فلکم  رودـقم  هطـساو  ـالب  یبصغ  راد  رد  لوخد  هک  تسنآ  رمـالا  هیاـغ 
درجم تسا و  فلکم  رودـقم  هطـساولا  عم  هکلب  دـشاب  فلکم  رودـقم  هطـساوالب  لاعفا  هک  تسین  مزال  هیعرـش  فیلاکت  رد  تسا و 
فلکم رودـقم  جورخ  نیا  هکنیا  زا  دوش  یمن  جراخ  شندوب  هطـساو  اـب  نیا  هطـساولا  عم  ـالا  جورخ  زا  فلکم  تسین  نکمتم  هکنآ 

.میدومن نایب  هکنآ  امک  هطساولا  عم  تیاهن  جورخ  تسا  فلکم  رودقم  هکلب  دشابن 

هک ینآ  زا  لبق  ینعی  تاقوا  عیمج  رد  تسا  الوم  بولطم  ءاـقب  كرت  هک  یناـنچمه  سپ  یبصغ  راد  رد  ءاـقب  لاـح  تسا  نینچمه  و 
مارح ود  ره  ءاقب  لوخد و  هک  دوب  خیـش  موحرم  ترابع  رد  هک  ینانچمه  تسا  مارح  یبصغ  راد  رد  ءاـقب  یبصغ  راد  رد  دوشب  دراو 

تسا
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تسا مارح  یبصغ  راد  رد  ءاقب  هک  ینانچمه  دنام  یم  ءاقب  لثم  جورخ  هک  مییوگ  یم  میهد و  یم  خیش  موحرمب  یـضقن  باوج  ام  و 
لخاد فلکم  رگا  هک  دنـشاب  یم  مه  لثم  ود  ره  یبصغ  راد  رد  ءاقب  جورخ و  هکنیا  اب  اقلطم  تسا  مارح  جورخ  مه  نینچمه  اـقلطم 
دنـشاب یم  مه  لثم  تیعرف  رد  ود  ره  دشاب و  یم  جورخ  زا  نکمتم  هن  تسا و  یبصغ  راد  رد  ءاقب  زا  نکمتم  هن  دوشن  یبصغ  راد  رد 
تیعرف نینچمه  لوخد  زا  دـعب  لوخد و  زا  لبق  دـشابن  مارح  ءاـقب  نیا  هک  دوش  یمن  عناـم  یبصغ  راد  رد  ءاـقب  تیعرف  هک  ناـنچمه 

جورخ و موزلب  دـنک  یم  مکح  لـقع  هچرگا  لوخد و  زا  دـعب  لوـخد و  زا  لـبق  جورخ  دـشابن  مارح  هک  دوـش  یمن  عناـم  مه  جورخ 
میدومن نایب  البق  هکنآ  امک  نیحیبقلا  فخا  نیروذحملا و  لقا  رایتخا  یلا  اداشرا  نآ  ندوب  بجاو 

برـش نیا  هکلهم و  زا  ار  شدوخ  فلکم  دـنک  صالخ  دـشاب و  ضرف  جالع  يارب  هک  رمخ  برـش  لاح  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا  و 
دـشاب فلکم  رایتخا  ءوسب  رگا  دـشابن و  فلکم  رایتخا  ءوسب  رارطـضا  رگا  تسا  یعرـش  بجاو  تالاح و  ماـمت  رد  تسبولطم  رمخ 

دیاب ار  نیحیبق  لقا  هک  يداشرا  مکحب  دنک  یم  مکح  لقع  هچرگا  اعرـش  تسین  بجاو  تسا و  یقاب  شدوخ  تمرح  هب  رمخ  برش 
دهد ماجنا  دوش و  بکترم  فلکم 

نیا هک  رمخ  برـش  دوش  یم  روبجم  اـی  دـناسر  یم  تکـاله  هب  ار  وا  هک  يزیچ  رد  شدوخ  راـیتخاب  دوـش  یم  دراو  هک  یـسک  سپ 
تسا هدرک  كرت  صخـش  نیا  میئوگب  هک  تسا  حیحـص  تسا و  قداص  لاح  نیا  رد  فلکم  يارب  تسا  نیروذحم  لقا  رمخ  برش 

ار اه  نیا  ببـس  فلکم  نیا  دـشاب  اهنآ  ببـسب  اه  نیا  كرت  ول  دومن و  یم  رمخ  برـش  اـی  تخادـنا  یم  شتکـاله  هب  هک  ار  يزیچ 
هدرک كرت 

ءاقب ای  دـب  دـش ال  یم  یبصغ  راد  رد  دراو  دریگ و  یمن  لوخد  كرت  رگا  هک  ار  یبصغ  راد  رد  لوخد  تسا  هدرک  كرت  هکنآ  لـثم 
یبصغ راد  زا  جورخ  ای  درک و  یم  لوبق  ار  یبصغ  راد  رد 
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حوضو هبوجو و  یلع  هیلع  فقوتی  ام  ءاـقب  عم  ـالقع  هیلع  اـبقاعم  اعرـش و  هنع  اـعونمم  برـشلا  جورخلا و  لـثم  عقی  فیک  تلق  ناـف 
عم بوجولا  طوقس 

******
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ای دنک و  لوبق  ار  سفن  تکاله  دیاب  ای  هک  درک  يراک  شدوخ  رایتخا  ءوسب  فلکم  رگا  هک  رمخ  برش  ای  سفن  كاله  نینچمه  ار 
فلکم دیب  دشاب  رمخ  برش  ای  سفن  تکاله  ببـس  هک  دروم  ود  نیا  رد  لاکـشاالب  دنک  ادیپ  تاجن  تکاله  زا  دنک و  رمخ  برش 

اهنآ بابسا  هطساو  هب  ار  تاببسم  نآ  دنک  یم  رایتخا  فلکم  صخـش  هک  یئاج  رد  هیدیلوت  لاعفا  ریاس  لثم  تسا  وا  رایتخاب  تسا و 
تسا فلکم  تسدب  بابسا  نیا  هک  دشاب  یم 

مزال و رمخ  برـش  نیا  هچرگا  دوش و  یم  بکترم  جالع  يارب  هک  رمخ  برـش  رب  باقع  قاقحتـسا  رد  تسا  یفاک  هزادـنا  نیمه  و 
مدـع مینک  لوبق  میرادـب و  میلـست  ام  ول  دـشاب و  تکاله  هک  تسا  رتداـیز  شتبوقع  هک  يزیچ  نآ  زا  رارف  يارب  ـالقع  تسا  بجاو 

نآ يانعم  تشذگ  هکنآ  امک  عوضوم  ءافتناب  هبلاس  وحنب  ار  دراوم  نیا  قدص 

بابسا كرتب  تاببـسم  كرت  زا  دوب  نکمتم  فلکم  هک  ینآ  زا  دعب  فلکم  باقع  قاقحتـسا  دراوم  نیا  رد  درادن  یعنام  لاح  نیااب 
هفرح رد  هکنآ  امک  اهنآ  بابسا  هطساو  هب  تسا  فلکم  رودقم  لاعفا  رثکا  هکلب  تسا  ملـسم  فرع  القع و  نیب  رد  نوناق  نیا  اهنآ و 
لیبق زا  بابـسا  نیا  تسا و  فلکم  رودقم  لعف  كرت و  عوضوم  ءافتناب  هبلاس  نیاربانب  ول  دوش و  یم  هریغ  تاعارز و  عیانـص و  اه و 

رد دراو  هک  ینآ  زا  دـعب  ارهق  یبصغ  راد  رد  ای  هکلهم  رد  رایتخاب  ار  شدوخ  سفن  دـنک  یم  عاقیا  سپ  فلکم  يارب  دـشاب  عوضوم 
دنک و عفد  شدوخ  زا  ار  تکاله  نآ  هک  رمخ  برـشب  دنک  هجلاعم  ار  هکلهم  القع  دـیاب  دـش  یبصغ  لخاد  رد  لخاد  ای  دـش  هکلهم 

ببـس كرت  ای  لوخد  كرت  دـنک  راـیتخا  هکنآ  اـی  دور  نوریب  یبصغ و  راد  ءاـقب  زا  صـالخ  ار  شدوخ  ـالقع  تسا  مزـال  نینچمه 
.دشابن جالع  يارب  رمخ  برشب  جایتحا  دشاب و  هتشادن  یبصغ  راد  زا  ندش  صالخب  جایتحا  هکنآ  ات  ار  تکاله 

.خلا عقی  فیک  تلق  ناف  هلوق 

تکاله عفد  يارب  رمخ  برش  یبصغ و  راد  زا  جورخ  لثم  هک  دینک  لاکشا  رگا 
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.القع وا  هداع  عنتمملاک  اعرش  عونمملا  ناب  لقتسا  دق  لقعلا  رایتخالا و  ءوسب  ناک  ول  هرصحنملا و  همدقملا  عانتما 

همدقم باب  نم  دراد  یعرش  بوجو  جورخ  هک  خیش  لوق  در 

هناف همکحب  هموزل  تفرع  دق  نیروذـحملا و  لقا  وه  ام  یلا  اداشرا  هموزلب  لقعلا  مکحی  مل  اذا  عنتمملاک  عونمملا  ناک  امنا  الّوأ  تلق 
تناک اذا  امک  عنتمملاب  فیلکتلا  نم  سیل  ذـئنیح  هناف  هبوجو  یلع  همدـقملا  يذ  ءاقب  یف  ساـب  ـال  ـالقع  همدـقملاب  ناـیتالا  موزل  عم 

.هعنتمم همدقملا 

******
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اب دـنا  بجاو  اه  همدـقملا  يذ  نیا  هنوگچ  لاح  نیااب  القع  اـهنآ  رب  دوش  باـقع  فلکم  اعرـش و  دـشاب  عونمم  برـش  جورخ و  نیا 
يذ بوجو  دـشاب  فلکم  راـیتخا  ءوسب  وـل  تسا و  مارح  ـالعف  هک  يا  هرـصحنم  همدـقم  اـب  اـه  نیا  بوـجو  هک  تسا  حـضاو  هکنیا 

همدقم لثم  اعرش  تسا  عونمم  نآ  همدقم  هک  همدقملا  يذ  نآ  هک  تسا  مکاح  لقع  نوچ  دوش  یمن  عمج  همدقم  تمرح  اب  همدقملا 
.القع ای  اتداع  دشاب  عونمم  هک  دیامن  یم 

فلکم رایتخا  ءوسب  ول  اتداع و  ای  القع  ای  دوشب  مهارف  تسین  نکمم  وا  يارب  هلیـسو  جح و  يارب  دورب  فلکم  دـشن  نکمم  رگا  الثم 
نودـب ار  لامعا  دـنکب  لاثتما  تسین  نکمم  نوچ  تسا  بجاو  صخـش  نیا  يارب  جـح  میئوگب  لاح  نیا  رد  تسا  نکمم  اـیآ  دـشاب 

نیا رد  میئوگب  هکنآ  رگم  درادن  یبوجو  همدقملا  يذ  نینچمه  دشاب  هتشاد  باقع  دشاب و  عونمم  اعرش  نآ  همدقم  رگا  نآ و  همدقم 
لثم اعرش  تسا  عونمم  هک  ار  هچنآ  نوچ  دیامرف  یم  خیش  موحرم  هکنآ  امک  باقع  نودب  تمرح و  نودب  تسا  بجاو  همدقم  لاح 

.دشاب یم  اتداع  ای  القع  عونمم 

هتـشادن نآ  موزلب  لقع  مکح  هک  یئاـج  رد  تسا  یلقع  عونمم  لـثم  اعرـش  تسا  عونمم  هک  هچنآ  هکنآ  باوج  خـلا  ـالّوأ  تلق  هلوق 
نیباقع لقا  دشاب و  یم  نیروذـحم  لقا  هک  يزیچ  نآب  دـنک  یم  داشرا  ار  فلکم  هک  تسا  مکاح  لقع  هک  تشذـگ  البق  یلو  دـشاب 

هک یلاح  نیا  رد  تسا  نیروذحم  لقا  موزلب  لقع  مکح  هک  یتسناد  یتخانش و  البق  دشاب و  رمخ  برش  ای  جورخ  هک  دشاب  یم 
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هرورـض اقباس  هیلع  زجنت  ام  هدـهع  نع  اجورخ  القع  هنایتا  موزل  باجیالا ال  ثعبلاب و  العف  باطخلا  وه  امنا  طقاسلاف  ملـس  ول  اـیناث  و 
ثودح الب  هیبوبحملا  كالملا و  نم  هیلع  ناک  امک  نآلا  ّهنإ  ثیح  مهالا  ضرغلا  ضقن  دشالا و  روذحملا  یف  عقول  هب  تای  مل  ول  هنا 

ءاقب یلا  هعم  هجاح  فاک ال  اداشرا  کلذل  هب  لقعلا  مازلا  عناملا و  لجال  باطخلا  طوقـس  ناک  امنا  الـصا و  هیف  روطف  ّورط  اروصق و 
.ادیج ربدتف  العف  هل  باجیالا  هیلا و  ثعبلاب  باطخلا 

******
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يذ بوجو  لاح  نیا  رد  دشاب  یقاب  شدوخ  بوجوب  همدقملا  يذ  هک  درادن  یعنام  يروایب  دـیاب  ار  همدـقم  هک  دـناد  یم  مزال  لقع 
اعرـش القع و  دشاب  عنتمم  همدقم  هک  تسا  یئاج  رد  درادن  تردق  فلکم  هک  عانتماب  فیلکت  هکلب  تسین  عنتمم  هب  فیلکت  همدقملا 

.یفخی امک ال 

اقلطم تسا  هدـش  طقاس  نآ  بوجو  همدـقملا  يذ  هک  مینک  لوبق  ام  رگا  هکنآ  لاکـشا  نیا  زا  مود  باوج  خـلا  ملـس  ول  اـیناث  هلوق و 
.دوب مارح  هس  ره  یبصغ  راد  زا  جورخ  یبصغ و  راد  رد  ءاقب  لوخد و  فلکم  دوب  هدشن  یبصغ  راد  رد  هک  زونه  هکلب  میرادن  لوبق 

هن تسا  مزال  نآ  لاثتما  القع  تسا و  یقاب  نآ  باقع  العف و  تسا  همدقملا  يذ  یعرش  بوجو  تسا  هدش  طقاس  العف  هک  هچنآ  یلو 
جراخ یبصغ  راد  زا  جورخ  نیا  نوچ  تسا  یقاب  دوخ  لاحب  نآ  موزل  هکلب  دوش  هتـشادرب  نآ  موزل  القع  ار  همدقم  نآ  ندروآ  هکنآ 

.درادن یلعف  بوجو  همدقملا  يذ  نآ  ول  اقباس و  نآ  يارب  دوب  هدش  زجنم  هک  يا  همدقملا  يذ  نآ  ةدهع  زا  ار  فلکم  دنک  یم 

مها هک  یـضرغ  ضقن  نیروذـحم و  دـشا  رد  فلکم  دوش  یم  عقاو  هنیآره  دـنکن  لاثتما  ار  جورخ  رگا  هک  تسا  مکاـح  لـقع  یلو 
هکنآ نودب  تسا  دوجوم  نآ  رد  تیبوبحم  بوجو و  كالم  دـنام  یم  قباس  لثم  نآلا  تسا  همدـقملا  يذ  نآ  نوچ  همدـقم  زا  تسا 

نآ زا  العف  همدقملا  يذ  نیا  هک  هچنآ  يروتف و  يروصق و  همدقملا و  يذ  نآ  رد  دوشب  ثداح 
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تسا تیصعم  اب  یعرش  هب  رومأم  جورخ  هک  لوصف  بحاص  لوق  در 

فاصتا موزل  نم  هیف  ام  عم  قباسلا  یهنلا  یلا  ارظن  هیلع  هیـصعملا  مکح  ءارجا  عم  هب  ارومأم  هنوکب  لوقلا  داسف  هانققح  امم  رهظ  دـق  و 
یف امک  هدـعب  لوخدـلا و  لبق  باجیالا  میرحتلا و  نامز  فالتخاب  هتلئاغ  عفتری  ـال  همرحلا و  بوجولاـب و  دـحاو  ناونعب  دـحاو  لـعف 

.یفخی نا  نم  حضوا  اذه  امهنامز و  داحتا  عم  ول  هنامز و  فالتخا  دیفملا  امنا  امهل و  قلعتملا  لعفلا  نامز  داحتا  عم  لوصفلا 

******

: حرش * 

مازلا هک  یلاح  نیا  رد  تسا و  عنام  دوجو  يارب  مه  یلعف  باطخ  نآ  تسا  یلعف  باـطخ  طـقف  تسا  هدـش  مک  تسا و  هدـش  طـقاس 
يذ هب  فیلکت  ءاقبب  جایتحا  لاح  نیااب  دیامنب  رمخ  برـش  ای  یبصغ  راد  زا  دوش  جراخ  دهدب و  ماجنا  ار  همدقم  دیاب  هک  دراد  یلقع 

.ادیج ربدتف  نآ  باقع  تحص  باب  زا  لاثتما  القع  تسا  بجاو  نوچ  درادن  العف  نآب  ثعب  همدقملا و 

دیوگ یم  هک  میدرک  نایب  البق  هک  لوصف  بحاص  موحرم  لوق  داسف  دش  رهاظ  ام  یلبق  تاقیقحت  زا  خـلا  هانققح  امم  رهظ  دـق  هلوق و 
لوق فالخب  تسا  بترم  وا  رب  باقع  تسا و  يراج  وا  رب  مه  تیـصعم  مکح  هکنیا  اب  تسا  یعرـش  هب  رومأـم  یبصغ  راد  زا  جورخ 

.میدومن نایب  الصفم  ار  خیش  باوج  نآرب و  باقع  تیصعم و  نودب  تسا  یعرش  هب  رومأم  جورخ  طقف  دومرف  یم  هک  خیش  موحرم 

ینعی تسا  قباس  یهن  تهجب  باقع  تیـصعم و  هک  تسنآ  ناشیا  رظن  اضیا  لوصف  بحاص  لوق  داسف  دـش  رهاظ  قباـس  تاـنایب  زا  و 
جورخ لوخد  زا  دعب  دراد و  باقع  یهن و  هس  ره  نآ  زا  جورخ  یبصغ و  راد  رد  ءاقب  لوخد و  دوشب  یبصغ  راد  لخاد  هکنیا  زا  لبق 

یقاب قباس  یهن  هب  جورخ  باقع  یلو  میدرک  نایب  ام  هک  هک  ینانچمه  نآ  یهن  تسا  طقاس  العف  هک  درادـن  یلعف  یهن  یبصغ  راد  زا 
یعرش بوجو  العف  جورخ  نیا  اه  نیا  رب  هوالع  تسا 
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دحاو ناونعب  کلذک  ابوبحم  اضوغبم و  العف  قحاللا  رمالل  هعاطا  قباسلا و  یهنلل  انایـصع  لوخدلا  دعب  جورخلا  عوقو  همزال  فیک و 
هذه عفر  یف  يدجی  امک ال  عانتمالاب  لئاقلا  نع  الضف  زاوجلاب  لئاقلا  هب  یضری  امم ال  اذه  و 

******

: حرش * 

دراد باقع  العف  هک  میدرک  لوبق  البق  مه  ام  ار  نآ  باقع  یلو  تسا  یعرش  بوجو  ام  اب  لوصف  بحاص  تفلاخم  طقف  دراد  مه 

اب دشاب  هتشاد  یعرـش  بوجو  لاح  نآ  رد  تسین  نکمم  یبصغ  راد  زا  جورخ  لثم  دحاو  لعف  هک  تسنآ  لوصف  بحاص  رب  لاکـشا 
دحاو لاح  رد  داحتا  نیا  اعرـش و  دشاب  مارح  بجاو و  تسین  نکمم  دحاو  لاح  رد  دـحاو  ءیـش  نآرب و  باقع  یلعف و  تیـضوغبم 

یلو درادـن  یعرـش  تمرح  العف  دوب و  مارح  جورخ  لوخد  زا  لـبق  میئوگب  هک  دوش  یمن  هتـشادرب  بوجو  مارح و  ناـمز  فـالتخاب 
عفد یلو  تسا  هتشاد  تافتلا  لوصف  بحاص  ار  لاکشا  نیا  هکنآ  لثم  اعرـش  دوش  یم  بجاو  لوخد  زا  دعب  تسا و  یعرـش  ضوغبم 

تسا زیچ  ود  ددعتم و  تمرح  نامز  بوجو و  نامز  هک  تسا  هدومن  ار  نآ 

تـسین نکمم  یبصغ و  راد  زا  تسا  جورخ  لاثتما  نامز  تسا و  لاـثتما  ناـمز  تسین  شرودـقم  فلکم  هک  ار  هچنآ  هکنآ  باوج  و 
رد لاثتما  نامز  رگا  هک  تسا  لاثتما  نامز  فالتخا  تسا  دیفم  هک  هچنآ  نآرب و  باقع  تیـضوغبم و  اب  دـشاب  یعرـش  هب  رومأم  العف 

درادن یعنام  دشاب  دحتم  الوم  یهن  الوم و  رما  نامز  ول  دشاب و  نامز 

ددـعتم لاثتما  ناـمز  هک  وا  رب  تسا  مارح  ادرف  ـالعف و  هرجح  نیا  رد  لوخد  فلکم  رب  تسا  بجاو  دـیامرف  یم  رما  ـالوم  نـآلا  ـالثم 
رد یلو  تسا  ددـعتم  الوم  یهن  الوم و  رما  نامز  هک  ینعم  نیاب  تسا  سکع  هیف  نحن  اـم  دـحتم و  ـالوم  یهن  رما و  ناـمز  یلو  تسا 

دشاب یفخم  هک  هک  تسنآ  زا  رت  حضاو  میدومن  نایب  هک  بلطم  نیا  تسا  دحتم  نامز  لاثتما  تقو 

جورخ هک  تسنآ  نآ  همزال  هک  لوصف  بحاص  شیامرف  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  خلا  همزال  فیک و  هلوق 
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ضعب یف  هبوجو  عم  کلذک  ءیـش  همرح  هافانم  هرورـض  لوخدـلاب  اطورـشم  رمالا  نوک  لاح و  لک  یلع  اقلطم و  یهنلا  نوک  هلئاغلا 
.لاوحالا

اعرش تسا  هنع  یهنم  رومام و  یبصغ  راد  زا  جورخ  هکنآ  هب  لوق  در 

ناک اذا  امع  الـضف  نیناونعب  ناک  اذا  امیف  عامتجالا  عاـنتما  نم  تفرع  اـم  یلا  اـفاضم  هیفف  هنع  اـیهنم  هب و  اروماـم  هنوکب  لوقلا  اـما  و 
كرت نع  اعزتنم  الا  صلختلا  سیل  کلاملا و  نذا  ریغب  ناک  صلختلل و  اببس  هناونعب  جورخلا  ناک  ثیح  ماقملا  یف  امک  دحاو  ناونعب 

هلئاغ عفر  یف  ایدجم  هنوک  ناونعلا و  ددعتل  لاحمب  نوکی  هنا ال  ملـس  ول  انهاه  عامتجالا  نا  هل  اناونع  جورخلا ال  نع  ببـسملا  مارحلا 
لعفب هقیقح  ثعبلا  بلطلا و  قلعت  هحـص  مدـع  هرورـضل  کلذ  انه و  هحودـنم  ثیح ال  لاحملا  بلط  هنوک  لجال  الاحم  ناک  داضتلا 

عنتمم وا  بجاو 

******

: حرش * 

رما يارب  دـشاب  تعاطا  جورخ  نیا  تسا و  طقاس  ـالعف  هک  قباـس  یهن  يارب  دـشاب  نایـصع  جورخ  نیا  لوخد  زا  دـعب  یبصغ  راد  زا 
دحاو نآ  رد  دحاو  ناونعب  دشاب  بوبحم  دشاب و  ضوغبم  دحاو  ءیش  تسا  نکمم  ایآ  یلعف  قحال 

لئاق هک  یناسک  نوچ  دنـشاب  یم  یهن  رما و  عامتجا  زاوجب  لئاق  هک  یناسک  نآب  دوش  یمن  یـضار  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  بلطم  نیا 
لوصف و بحاص  دوخ  لثم  دنـشاب  یم  عانتماب  لئاق  هک  یناسک  زا  الـضف  دشاب  ناونع  ودب  هک  یئاج  رد  دشاب  یم  یهن  رما و  عامتجاب 

تسا قلطم  یهن  میئوگب  هک  دوش  یمن  هتشادرب  نآ  هلئاغ  دنک و  یمن  ار  لاکشا  نیا  عفر 

هکنآ تهجب  تسا  لوخدـب  طورـشم  نآ  یعرـش  رما  یلو  دوشن  هچ  دوـشب و  لـخاد  هچ  تسا  ـالوم  یهنم  لوـخد  لاـح  لـک  یلع  و 
رد اقلطم  تسا  مارح  دیامرفب  رما  الوم  الثم  لاوحا  ضعب  رد  ءیـش  نآ  بوجو  اب  اقلطم  ءیـش  تمرح  دراد  تافانم  تسا و  يرورض 

کی رد  لاـح  نیا  رد  بوـجو  تمرح و  هک  هرجح  نآ  زا  جورخ  تسا  بـجاو  يدـش  هرجح  رد  لـخاد  رگا  یلو  یـشاب  هرجح  نـیا 
یفخی امک ال  دنا  هدش  عمج  دروم 

العف یعرـش و  یهن  مه  دراد و  یعرـش  رما  مه  جورخ  لثم  هک  دـنلئاق  هک  یناسک  خـلا  هنع  یهنم  هب و  ارومام  هنوکب  لوقلا  اما  هلوق و 
رما
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.رایتخالا ءوسب  عانتمالا  وا  بوجولا  ناک  ول  کلذک و  كرت  وا 

******

: حرش * 

اهنآ هب  دنا  هداد  تبسن  هک  هریغ  یمق و  ازریم  موحرم  لثم  تسا  دوجوم  ود  ره  یهن  و 

عمج دروم  کی  رد  یهن  رما و  تسا  لاحم  میتسه و  یعاـنتما  اـم  هک  یتسناد  یتخانـش و  ـالبق  هکنیا  رب  هفاـضا  هکنآ  اـهنآ  زا  باوج 
يارب تسا  ببس  هکنآ  ناونعب  جورخ  نوچ  تسا  ناونع  کی  هب  هک  هیف  نحن  ام  هب  فیک  دشاب  ناونع  ودب  هک  یئاجنآ  رد  ول  دوشب و 

تسا و مارح  تسا  بصغ  نوچ  تسا و  بجاو  دشاب  یم  کلام  نذا  ریغب  نوچ  یبصغ  راد  زا  دنک  صالخ  ار  شدوخ  فلکم  هکنآ 
اهلاکشا نیا  رب  هوالع  دشاب  جورخ  يارب  یناونع  صلخت  نیا  هکنآ  هن  مارح  كرت  زا  تسا  عزتنم  رگم  تسین  یناونع  صلخت  نیا 

فیلکت هک  مینک  لوبق  اـم  رگا  تسا و  ددـعتم  ناوـنع  نوـچ  تسین  لاـحم  یهن  رما و  عاـمتجا  هک  مینک  لوـبق  اـم  رگا  هکنآ  باوـج 
نوچ دوش  یمن  هتشادرب  ناونع  ددعتب  داضت  لاکشا  تسا و  لاحم  فیلکت  لصا  هیف  نحن  ام  یلو  درادن  یعنام  ناونع  ددعت  اب  لاحمب 
یمن الوم  فیلکت  دروم  نیا  رد  الـصا  مارح  هار  نآب  دـشاب  رـصحنم  دـشابن و  هحودـنم  هک  یئاج  رد  ینعی  تسا  لاحم  فیلکت  لصا 

.درادن لاثتما  رب  تردق  نوچ  دیآ 

نآ دوجو  دشاب  یمتح  دشاب و  بجاو  هک  دشاب  یلعفب  قلعتم  اتقیقح  ثعب  بلط و  تسین  حیحص  هک  تسا  يرورض  بلطم  نیا  نوچ 
هکنآ لـثم  دـشاب  فلکم  راـیتخا  ءوسب  عاـنتما  اـی  بوجو و  نآ  ول  نآ و  زا  یهن  لـعف و  كرت  نینچمه  نآ و  دوجو  دـشاب  عـنتمم  اـی 

ار تدوخ  هک  میئوگب  وا  هب  تسین  نکمم  نیئاپ  هب  دیآ  یم  الاب  زا  هک  نیب  رد  هتخادـنا  نیمز  هب  ار  شدوخ  ماب  يالاب  زا  هک  یـصخش 
نیا نوچ  عراش  فرط  زا  دیایب  یهن  وا  هب  لاح  نآ  رد  تسین  نکمم  دوش و  یم  عقاو  رایتخا  الب  ارهق و  لعف  نآ  نوچ  زادـنیب  نیمز  هب 

.دیامنب یهن  لاثتما  تسین  نکمم  تسا و  عنتمم  لعف 

رگا دشاب و  فلکم  رودقم  القع  دیاب  نآ  كرت  لعف و  مارح  هچ  بجاو و  هچ  فیلکت  مامت  رد  هکنآ  لصاح  کلذـک  كرت  وا  هلوق 
تسین حیحص  دشن  فلکم  رودقم  نآ  فرط  کی 
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رایتخالاب عانتمالا  هدعاق  هب  هدومن  لالدتسا  هک  یناسک  لوق  در 

هیرایتخا ریغ  لاعفالا  ناب  لوقلل  هرعاشالا  لالدتـسا  لابق  یف  وه  امنا  رایتخالا  یفاـنی  ـال  راـیتخالاب  باـجیالا  وا  عاـنتمالا  نا  لـیق  اـم  و 
.دجوی مل  بجی  مل  ام  ءیشلا  نا  هیضقب 

******

: حرش * 

ول سکعلاب و  درادن و  لاثتما  رب  تردق  نوچ  اعرـش  تسین  نکمم  نآ  تمرح  اعرـش  دـشاب  بجاو  جورخ  رگا  هیف  نحن  ام  فیلکت و 
هناخ و رد  ینامب  تسا  بجاو  يدش  هناخ  دراو  رگا  دـیامرفب  الوم  تسین  حیحـص  الثم  دـشاب  فلکم  رایتخا  ءوسب  تردـق  مدـع  نیا 

.نآ رد  ندنام  تسا  مارح 

: خلا باجیالا  وا  عانتمالا  نا  لیق  ام  هلوق و 

دوخ رایتخاب  نوچ  تسا  هدـش  ادـیپ  دراوم  نیا  رد  فلکم  يارب  هک  یباجیا  ای  عانتما  هک  نوناق  نیاب  دـنا  هدرک  لالدتـسا  هک  یناـسک 
.دوشب عمج  دروم  کی  رد  یعرش  مارح  بوجو و  فیلکت  هک  درادن  تافانم  تسا  فلکم 

نیمز هب  ار  شدوخ  ماب  يالاب  زا  فلکم  هک  روکذـم  لاثم  لثم  ینعی  اباقع  رایتخالا  یفانی  ـال  هک  میدومن  ناـیب  اـم  ـالبق  ار  نوناـق  نیا 
راـیتخاب هک  ینآ  زا  دـعب  یلو  دراد  ار  ود  ره  نیمز  هب  نتخادـنا  نیب  رد  ءاـقلا و  یهن  دـنک  ءاـقلا  ار  شدوخ  هک  ینآ  زا  لـبق  دزادـنیب 

نآ باقع  یلو  درادن  لاثتما  رب  تردق  نوچ  تسا  طقاس  فیلکت  درادن  رایتخا  هک  نیمز  هب  ندمآ  طسو  تخادنا  نیمز  هب  ار  شدوخ 
.تسا یقاب 

اهنآ يرایتخا  ریغ  نیفلکم  لاعفا  دنیوگ  یم  اهنآ  هک  دنا  هدروآ  هرئاشع  لالدتـسا  لباقم  رد  ار  نوناق  نیا  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و 
سکع دنک و  یمن  ادیپ  دوجو  دوشن  بجاو  هک  یمادام  ملاع  رد  ءیش  ره  هک  تسنآ  هرئاشع  لیلد  تسین و  اهنآ  رایتخاب  دشاب و  یم 

.دوش یمن  مودعم  دشابن  عنتمم  هک  یمادام  ءیش  ره  نآ و 

لباـقم رد  نوناـق  نیا  دـنا و  هدوـمن  ناـیب  هک  یلیلد  نیاـب  تسین  نیفلکم  رودـقم  نیفلکم  لاـعفا  دـنیوگ  یم  هک  تسا  تهج  نـیا  زا 
روکذـم و لاثم  لثم  تسین  فلکم  رودـقم  نآ  كرت  لعف و  هک  تخادـنا  یئاج  رد  ار  شدوخ  فلکم  ول  مییوگ و  یم  هک  تساهنآ 

نیا دوخ  رایتخاب  نوچ  القع  تسا  تباث  نآ  باقع  یلو  دراوم  نیا  رد  تسا  طقاس  فیلکت 
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دییقتلل بجوم  امهلامعا و ال  بجی  نالیلد  بصغلا  نع  یهنلا  صلختلاب و  رمـالا  ناـب  لوقلا  اذـهل  لالدتـسالا  داـسف  کلذـب  حدـقناف 
عم مزال  ریغ  وه  نیدضلا و  عامتجا  موزل  اما  هلاحتـسالا  أشنم  ذا  نیفلتخم  نیرابتعاب  امارح  ابجاو و  جورخلا  نوک  هلاحتـسا  مدعل  القع 

.رایتخالا ءوس  نع  اببسم  ناک  اذا  لاحمب  سیل  وه  قاطی و  امب ال  فیلکتلا  موزل  اما  ههجلا و  ددعت 

******

: حرش * 

.تسین نیفلکم  يرایتخا  لاعفا  دنیوگ  یم  هک  ار  هرئاشع  باوج  لوا  دلج  رد  ام  دنامن  یفخم  هدومن  مهارف  ار  عانتما  ای  باجیا 

ام دجوی و  مل  بجی  مل  ام  ءیشلا  دنیوگ  یم  هک  دوب  نوناق  نیمه  اهنآ  هلدا  زا  یکی  هدارا و  بلط و  رد  میداد  الصفم  ار  اهنآ  باوج 
هب قوبسم  دشاب و  بجوم  لعف  هک  تسا  یئاج  رد  مینک  لوبق  رگا  ار  نوناق  نیا  هک  میداد  باوج  الـصفم  اجنآ  ام  مدعی  مل  عنتمی  مل 
اما سکعلاب و  دنازوس و  یم  تسا و  بجاو  نآ  رثا  دش  دوجوم  نآ  همات  تلع  هک  ینآ  زا  دعب  هک  شتآ  ندـنازوس  لثم  دـشابن  هدارا 

.دوش یم  يرایتخا  لعف  نآ  فلکم  رایتخا  هدارا و  هطساو  هب  تسا و  هدارا  هب  قوبسم  هک  نیفلکم  يرایتخا  لاعفا  رد 

يرایتخا هوق  نیا  تالاح  مامت  رد  تسا  هداد  ناسناب  یلاعت  يادـخ  هک  رایتخا  هوق  تسا و  نیفلکم  يرایتخا  لاعفا  ماـمت  تهج  نیا  زا 
سفن هک  میدومن  نایب  اجنآ  درادن و  مه  باقع  لعف  نآ  دشاب  فلکم  يرایتخا  نودب  لعف  لوا  زا  دراوم  یضعب  رد  رگا  تسا و  یقاب 

ریظن تسا  يرایتخا  اـتاذ  هدارا  سفن  تسا و  هدارا  هب  ندوب  قوبـسمب  اـهنآ  يراـیتخا  لاـعفا  ماـمت  تسا و  فلکم  يراـیتخا  مه  هدارا 
هدافتسا فنـصم  تارابع  زا  هچرگا  تسا  یتاذ  عطق  تیجح  تسا و  عطقلاب  ضرعلاب و  اهنآ  تیجح  هک  تاراما  قرط و  مامت  تیجح 

.دش هداد  لوا  دلج  رد  الصفم  هرئاشع  باوج  لاح  لک  یلع  تسا و  فلکم  يرایتخا  ریغ  هدارا  سفن  هک  دش  یم 

: خلا کلذب  حدقناف  هلوق 

دنا هدروآ  لیلد  هک  لوق  نیا  رب  لالدتسا  داسف  ام  تانایب  هب  دش  رهاظ  سپ 
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مدـع عم  ههجلا  ددـعت  عم  ول  مزال و  نیدـضلا  عامتجا  نا  نیناونعب و  ناک  ول  القع و  دـییقتلل  بجوملا  توبث  نم  تفرع  اـمل  کـلذ  و 
میرحتلاب فیلکتلا  طوقـسب  باقعلا  طقـسی  رایتخالا ال  ءوسب  ناک  ول  معن  لاح  لک  یلع  لاحم  قاطی  امب ال  فیلکتلا  انهاه و  اهددعت 

.باجیالا وا 

******

: حرش * 

ود یهن  رما و  نیا  تسا و  بصغ  نوچ  جورخ  نآ  رد  میراد  اضیا  یعرش  یهن  یبصغ و  راد  زا  جورخ  لثم  رد  میراد  یعرـش  رما  هک 
جورخ هک  تسین  لاحم  درادـن و  یعنام  نوچ  میرادـن  ـالقع  اـهنآ  دـییقت  يارب  یلیلد  چـیه  ود و  ره  لاـمعا  تسا  بجاو  هک  دـنلیلد 

مه هکنآ  ندوب  لاحم  هجو  هکنآ  تهجب  دـنفلتخم  رابتعا  ود  نیا  هک  رابتعا  ودـب  اعرـش  دـشاب  مارح  همدـقم و  باب  نم  دـشاب  بجاو 
راد رد  هیجراخ  تکرح  ریظن  تهج  ددعت  اب  دیآ  یمن  مزال  نیدض  عامتجا  نیا  هک  تسا  نیدض  عامتجا  ای  مارح  مه  دـشاب و  بجاو 

ندوب لاحم  أشنم  هکنآ  ای  دشن و  نیدض  عامتجا  سپ  تسا  مارح  یبصغ  ناونع  تسا و  بجاو  یتالص  ناونع  ، ناونع ودب  هک  یبصغ 
مه نیا  دـشاب  تهج  نیا  نیا  رگا  درادـن  ار  فیلکت  نآ  لاثتما  تردـق  فلکم  هک  یئاجنآ  قاطی و  امب ال  فیلکت  موزل  دروم  نیا  رد 

.یفخی امک ال  یهن  مه  اعرش و  دراد  رما  مه  تهج  نیا  زا  تسا و  هدش  عقاو  فلکم  رایتخا  ءوسب  فیلکت  نیا  نوچ  درادن  یعنام 

: خلا تفرع  امل  کلذ  هلوق و 

نیدض عامتجا  دـشاب و  ناونع  ودـب  هیف  نحن  ام  ول  دروم و  رد  تسا  یلقع  یهن  ای  رما  زا  یکی  دـییقت  يارب  لیلد  هکنآ  اهنآ  زا  باوج 
صلخت هک  میدومن  نایب  البق  نوچ  درادن  تهج  ددعت  هیف  نحن  ام  هکنیا  رب  هوالع  دـشاب  تهج  ددـعت  اب  ول  دـیآ و  یم  مزال  دروم  رد 

قاطی امب ال  فیلکت  دوش و  یم  مارح  كرت  ببس  جورخ  هک  مارح  كرت  زا  تسا  عزتنم  صلخت  هکلب  دوش  یمن  جورخ  يارب  یناونع 
دوش ادیپ  رایتخا  الب  هکنآ  ای  دوش  ببس  شدوخ  ار  فیلکت  نیا  هکنآ  نیب  درادن  یقرف  درادن  لاثتما  رب  تردق  فلکم  هک  یئاجنآ  و 
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نآ مدع  عامتجا و  زاوج  رب  انب  یبصغ  راد  رد  هالص  تحص 

عم کلذکف  عانتمالاب  لوقلا  یلع  اما  عامتجالاب و  لوقلا  یلع  هبوصغملا  رادلا  یف  اقلطم  هالصلا  هحص  یف  لاکـشا  هنا ال  یفخی  مث ال 
مکح ءارجا  نودـب  هب  ارومأـم  هنوکب  لوقلا  یلع  جورخلا  لاـح  یف  تعقو  اـهنکل  هعم و  وا  راـیتخالا  ءوسب  ـال  بصغلا  یلا  رارطـضالا 

.تقولا قیض  عم  یهنلا  یلع  رمألا  كالم  هبلغ  عم  وا  هیلع  هیصعملا 

یف هالصلا  ناف  هئاضتقا  دضلا و  نع  یهنلل  ءیشلاب  رمألا  ءاضتقا  مدع  یلع  ناینبم  اهمدع  هحـصلاف و  تقولا  هعـس  یف  اهیف  هالـصلا  اما 
هنا ال یلع  ءانب  اهداضت  اهریغ  یف  هالصلا  نا  یف  ههبش  هنا ال  الا  هدسفملا  نم  اهیف  ام  یلع  هبلاغ  اهتحلصم  تناک  نا  هبوصغملا و  رادلا 

مدـع تفرع  هنکل  بصغلا  عم  اهداحتا  لبق  نم  هئـشانلا  هصقنملا  نم  اهولخل  اهنم  مها  اـهنوک  عم  يرخـالل  امهادـحإ  عم  لاـجم  یقبی 
.اهب ارومأم  نکت  مل  نا  هحیحص و  تقولا  هعس  یف  هالصلاف  هیلع  دیزم  امب ال  ءاضتقالا 

******

: حرش * 

رایتخا ءوسب  قاطی  ام ال  فیلکت  نیا  نوچ  هیف  نحن  ام  رد  هلب  درادـن  فلکم  رد  ثاـعبنا  ناـکما  نوچ  تسا  لاـحم  تـالاح  ماـمت  رد 
.تسا طقاس  یمیرحت  ای  یباجیا  باطخ  ول  دوش و  یمن  طقاس  نآ  باقع  تسا  فلکم 

.خلا هالصلا  هحص  یف  لاکشا  هنا ال  یفخی  مث ال  هلوق 

ای اعرـش  تسا  بجاو  ایآ  هک  یبصغ  راد  زا  جورخ  یکی  دشاب  یم  ثحب  لحم  تهج  ود  یبصغ  راد  رد  طسوت  هک  میدومن  نایب  البق 
یعرش رما  نودب  دوشب  جراخ  دیاب  فلکم  هک  دراد  یلقع  بوجو  جورخ  دوب  نآ  قح  میدومن و  نایب  هک  يا  هناگراهچ  لاوقا  تسین 

.تسه وا  رب  هک  یباقع  توبث  اب 

هک تسین  نیا  رد  یلاکـشا  دـیامرف  یم  فنـصم  لطاب  اـی  تسا  حیحـص  تسا  هنوگچ  اـیآ  یبصغ  راد  رد  هالـص  هک  تسنآ  مود  رما 
نوچ یهن  رما و  عامتجا  لوق  رب  انب  دشابن  ای  دشاب  رایتخا  ءوسب  یبصغ  راد  رد  دورو  هچ  اقلطم  هبوصغم  راد  رد  هالص  تسا  حیحص 
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نیدیـس و زا  دراوم  نیا  رد  هالـص  نالطب  رب  هدـش  عاـمجا  لـقن  یفخی  ـال  تسا و  یهن  قلعتم  ریغ  رما  قلعتم  دروم و  تسا  یمامـضنا 
.هریغ كرادم و  بحاص  نیدیهش و  همالع و 

نوچ رارطـضا  دشابن  فلکم  رایتخا  ءوسب  یلو  رارطـضا  اب  تسا  حیحـص  هالـص  زاب  مهنآ  یهن  رما و  عامتجا  عانتماب  لوقلا  یلع  اما  و 
.دشاب فلکم  رایتخا  ءوسب  رارطضا  رگا  تشذگ و  هکنآ  امک  درادن  محازم  نآ  تحلصم  بوجو و  كالم 

وا رب  تیصعم  نودب  میهدب  حیجرت  ار  رما  فرط  هکنیا  رب  انب  دشاب  یبصغ  راد  زا  جورخ  لاح  رد  یلو  تسا  حیحص  هالص  اضیا 

یلو درادـن  رما  ول  لاح و  نیا  رد  نوچ  تقو  قیـض  اب  یهن  كالم  زا  دـشاب  مها  رما  كالم  هکنیا  رب  انب  تسا  حیحـص  هالـص  اضیا  و 
تسا یقاب  وا  رد  رما  كالم 

نیا دـناد  یم  فلکم  نوچ  تسا  یقاـب  تحلـصم  دراد و  ار  یلعف  نسح  ول  هالـص و  درادـن  یلعاـف  نسح  دروـم  نیا  رد  یفخی  ـال  و 
تسا نکمم  هک  یئاج  رد  تقو  ۀعس  رد  یبصغ  راد  رد  هالص  اما  دنک و  نآ  ناربج  لاحب  طقست  هالـصلا ال  رگم  تسا  الوم  ضوغبم 

ار شدوخ  دـض  زا  یهن  ءاضتقا  ءیـش  هب  رما  هک  تسنآ  رب  ینبم  تحـص  مدـع  هالـص و  تحـص  دروایب  حابم  ناکم  رد  ار  هالـص  نیا 
نیا زا  تسه و  یبـصغ  راد  رد  هک  يا  هدـسفم  نآرب  دراد  هبلغ  نآ  تحلـصم  هچرگا  هبوـصغم  راد  رد  هالـص  هـکنآ  تـهجب  دـیامنن 

یبصغ راد  ریغ  رد  هالص  هک  تسین  ۀهبـش  هکنآ  الا  دراد  یلعف  یهن  نوچ  درادن  رما  ول  تسا و  یقاب  دوخ  لاحب  نآ  تحلـصم  تهج 
تسا یبصغ  راد  رد  هک  تسا  یتالص  نیا  دض  هالص  نآ  حابم  ناکم  رد  و 

حابم راد  رد  هالص  نآ  نوچ  دیامن  یم  تسا  یبصغ  راد  رد  هک  هالص  نیا  زا  یهن  حابم  ناکم  رد  تالـص  هب  یلعف  رما  تهج  نیا  زا 
دوش و یم  هتـساک  نآ  تحلـصم  ارهق  ناـکم و  یبصغ  اـب  هالـص  داـحتا  زا  دوش  یم  یـشان  هک  یناـصقن  زا  تسا  یلاـخ  تسا و  مها 

لصاح

ص:98

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 851 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ محازت  نیلیلد و  ضراعت  تایصوصخ 

امب نیلیلدـلا  ضراعت  عانتمالا  یلع  بصغت  باطخ ال  لص و  باطخ  لثم  نیب  ضراعت  هنا ال  تامدـقملا  ضعب  یف  رم  دـق  یناثلا  رمالا 
امهنم و بلاغلا  مدقیف  نییضتقملا  نیرثؤملا و  محازت  باب  نم  وه  امنا  لب  ادنس  وا  هلالد  امهنم  يوقالا  مدقی  یک  نایکاح  نالیلد  امه 

مدقیف ضراعت  نیب  إطخلا  نیب  ناک  الا  امهنم و  بلاغلا  زرحا  اذا  امیف  اذه  هاضتقم  لیلد  نم  يوقا  رخآلا  یـضتقم  یلع  لیلدـلا  ناک  نا 
یلعف و مکحل  الفکتم  نیب  إطخلا  نم  لک  ناک  ول  اذه  ایـضتقم  يوقا  هلولدـم  نا  هب  زرحی  نإلا  قیرطب  ادنـس و  وا  هلالد  امهنم  يوقألا 

.هیلمعلا لوصالا  هیضتقی  ام  یلا  ءاهتنالا  نع  صیحم  الف  الا  ناک و  ول  امهنم  کلذل  لفکتملاب  ذخألا  نم  دب  الف  الا 

******
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یهن ءیش  هب  رما  هک  یتسناد  البق و  یتخانش  نکل  تسا  لطاب  ارهق  دیامنب  هالص  نیا  زا  یهن  حابم  ناکم  رد  تالـص  هب  رما  رگا  هکنآ 
لثم تعیبط  ود  هکلب  دـنوش  یمن  رگیدـکی  دـض  تعیبط  کی  زا  درف  ود  هکنآ  رب  هوالع  درادـن  ار  یهن  ءاضتقا  دـیامن و  یمن  دـض  زا 

.درادن یلعف  رما  هچرگا  تسا  حیحص  ارایتخا  تقو  هعس  رد  یبصغ  راد  رد  هالص  نیاربانب  سپ  دنشاب  دیاب  هالص  هلازا و 

رما ریغ  تشذـگ  دـض  باـب  رد  هکنآ  ریظن  میوش  لـئاق  وا  يارب  یلعف  رما  ار  یبـصغ  راد  رد  هالـص  نیمه  تسا  نکمم  دـنامن  یفخم 
دـشاب یم  الوم  ضوغبم  لعف  دناد  یم  فلکم  هکنآ  اب  نوچ  درادن  یلعاف  نسح  دروم  نیا  رد  تشذگ  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم  - یبترت

دوش یم  لصاح  وا  زا  تبرق  دصق  هنوگچ 

.خلا رم  دق  یناثلا  رمالا  هلوق 

تسا رارکت  اهنآ  زا  يدایز  هدش و  رکذ  رشاع  عسات و  نماث و  رما  رد  اهنآ  رثکا  دوش  یم  نایب  یناث  رما  نیا  رد  هک  هچنآ  دنامن  یفخم 
باب نم  هن  دنا  نیمحازتم  باب  زا  باطخ  ود  نیا  تسین و  بصغت  باطخ ال  لص و  باطخ  لثم  نیب  ضراعت  لاح  لک  یلع  عجارف 
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تاحجرم هکلب  دومن  تسیابن  كالمب  رظن  دندش  ضراعت  باب  رگا  دـیآ و  یم  هکنآ  امک  عانتما  رب  انب  یتح  دنـشاب  ضراعت  لیلد  ود 
.دشاب یم  هریغ  ادنس و  يوقا  ای  هلالد  يوقا  دیآ  یم  یلاعت  هللاءاش  نا  هکنآ  امک  ضراعت  باب 

هک نییـضتقم  زا  یکی  مینک  یم  مدقم  سپ  تسا  نییـضتقم  زا  یکی  ریثأت  تسا و  محازت  باب  نم  بصغت  لص و ال  باطخ  لثم  سپ 
قرغ بآ  رد  رفن  ود  هک  یلحم  رد  دش  دراو  فلکم  هکنآ  ریظن  دشاب  هلالد  ای  ادنس  يوقا  تسبولغم  هک  يرگید  نآ  ول  دشاب و  بلاغ 

رد کش  رگا  هکلب  تسا  ملاع  اهنآ  زا  یکی  هک  دشاب  نآ  نونظم  رگا  دروم  نیا  رد  دهد  تاجن  ار  ود  ره  تسین  نکمم  دـنوش و  یم 
نییضتقم زا  یکی  هک  مینادب  مینک و  زارحا  تسا  یئاج  رد  بلطم  نیا  هتبلا  دهد  تاجن  ار  ملاع  تسا  مزال  القع  دشاب  هتـشاد  مه  نآ 

.دوش یم  دراو  ضراعت  نیباطخ  نیب  ارهق  تسا  مدقم  نییضتقم  زا  مادک  هک  میدیمهفن  میدرکن و  زارحا  رگا  تسا و  مدقم 

تسا مدقم  لیلد  نآ  دشاب  یم  ادنـس  يوقا  هلالد و  يوقا  نیلیلد  زا  مادکره  هک  مینک  یم  يراج  ار  ضراعت  باب  ماکحا  لاح  نیا  رد 
يوقا ای  هلالد  يوقا  هک  یباطخ  نآ  هک  میمهف  یم  قیرط  نیاب  تسا و  لولعم  زا  تلع  فشک  دنیوگ  یم  حالطصا  رد  هکنآ  قیرطب  و 

ود ره  نیباطخ  ود  هک  تسا  یئاج  رد  میدومن  نایب  هک  یبلطم  نیا  تسا  يرگید  زا  يوقا  مه  نآ  تحلصم  یضتقم و  دشاب  یم  ادنس 
ینأش و يرگید  تسا و  یلعف  مکح  اهنآ  زا  یکی  هکلب  دنـشابن  یلعف  مکح  ياراد  ود  ره  رگا  دنـشاب و  یلعف  مکح  ياراد  لـفکتم و 

رگا تسین و  یئاـشنا  مکح  یلعف و  مکح  نیب  یـضراعت  نوـچ  تـسا  مدـقم  تـسا  یلعف  مـکح  ياراد  هـک  یلیلد  نآ  ارهق  یئاـضتقا 
زا یکی  هک  هچنآ  میئامنب و  هیلمع  لوصا  هب  عوجر  دـیاب  دروم  رد  ارهق  ادنـس  ای  هلالد و  ای  دـشاب  يوقا  اـه  نیا  زا  یکی  هک  میتسنادـن 

.میهد ماجنا  دراد  اضتقا  هیلمع  لوصا 
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عانتما رب  انب  یبصغ  راد  رد  یسان  ای  لهاج  هالص  تحص 

امک اسأر  رخآلا  تحت  نع  عامتجالا  دروم  جورخ  بجوی  هلأسملا ال  یف  هب  رخآلا  صیـصخت  نیلیلدلا و  دحا  حـیجرت  نا  یفخی  مث ال 
مکحلا ناک  امیف  هجورخ  الا  سیل  هتیـضق  لب  نیمکحلا  الکل  یـضتقملا  هیف  زرحی  امم ال  اـهریغ  یف  صیـصختلا  دـییقتلا و  هیـضق  وه 

ارثؤم بصغلا  همرحل  یـضتقملا  نکی  مل  اذاف  اهیف  نیمکحلا  نم  دـحاو  لک  یف  یـضتقملا  توبثل  کلذ  ایلعف و  رخآلا  دافم  وه  يذـلا 
نم دحاو  نکی  مل  يوقا و  همرحلا  لیلد  نکی  مل  اذا  امک  العف  اهل  ارثؤم  هالصلا  هحصل  یضتقملا  ناک  نایسن  وا  لهج  وا  رارطضال  اهل 

.الصأ هیلعفلا  یلع  الاد  نیلیلدلا 

******

: حرش * 

: خلا دحا  حیجرت  نا  یفخی  مث ال  هلوق 

نآ هک  دوش  یمن  ببـس  حیجرت  نیا  يرگید  رب  میدرک  مدقم  میداد و  حیجرت  تمرح  ای  بوجو  ار  نیلیلد  زا  یکی  رگا  دنامن  یفخم 
یم یلعف  نییضتقم  زا  یکی  عانتما  رب  انب  طقف  تسا  یقاب  ود  ره  تحلصم  هکلب  محازت  باب  زا  دوشب  جراخ  تسا  حوجرم  هک  يرگید 

زا یکی  رگا  هک  صیـصخت  دـییقت و  باب  تسا و  ضراعت  باب  فالخب  محازت  باـب  نیا  مارح و  هچ  دـشاب  بجاو  یـضتقم  هچ  دوش 
.وا رب  تسا  هدشن  یضتقم  زارحا  درادن و  یضتقم  يرگید  نآ  میدرک  مدقم  میداد و  صیصخت  ای  میدرک  دییقت  ار  نیلیلد 

لودـع ءاملع  مارکا  دوش  یم  نآ  هجیتن  هک  قاـسفلا  مرکت  ـال  دـمآ  يرگید  صیـصخت  ءاـملعلا و  مرکا  مومعب  دـمآ  یلیلد  رگا  ـالثم 
دشابن یلعف  نآ  مکح  ول  تسه و  وا  رد  یضتقم  قاسف  ءاملع  مارکا  میئوگب  میناوت  یمن  اجنیا  رد  میدرک  مدقم  ار  نیا  تسا و  بجاو 

باب فالخب  میداد  امهدحا  بذکب  ملع  حـیجرت  لبق  دراد و  یـضتقم  نیمکح  زا  یکی  ضراعت  باب  هک  تشذـگ  البق  هکنآ  تهجب 
.تسا دوجوم  مارح  هچ  بوجو و  هچ  مکح  ود  ره  رد  یضتقم  هک  محازت 

يرگید ول  دوش و  یم  یلعف  مکح  مدقم و  اهنآ  زا  یکی  هیجراخ  هلدا  ۀطساوب  رمالا  هیاغ 
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وه امک  بصغت  باطخ ال  مدـق  اذا  امیف  امهوحن  نایـسنلا و  وا  لهجلا  هروص  یف  هالـصلا  هحـص  یف  لاکـشالا  داسف  کلذـب  حدـقناف 
.الصا عامتجالا  باب  نم  انوکی  مل  نیضراعتم و  رمألا  لوا  نم  ناب  أطخلا  ناک  اذا  امیف  لاحلا 

ضراعت امهنیب  عقی  مل  اذا  امک  بابلا  اذه  یف  یضتقملا  توبثل  کلذ  و 

میدـقت ههج  نم  یـشانلا  یلقعلا  صیـصختلا  نازو  عامتجالا  دروم  یف  صیـصختلا  نازو  نوکیف  یلعفلا  مکحلل  نیلفکتم  اـنوکی  مل  و 
دروم هحصل  یضتقملا  عنام  هریثات  نع  عنمی  مل  اذا  امب  صتخملا  العف  هریثات  نییضتقملا و  دحا 

******

: حرش * 

ادیپ تیلعف  بصغ  تمرح  يارب  یضتقم  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  تسا  یقاب  دوخ  لاحب  یـضتقم  یلو  تسین  یلعف  نآ  مکح 
يدراوم نیا  رد  هک  نایسن  ای  عوضومب  لهج  ای  مکحب  لهج  ای  رارطضا  تهجب  دشن  رثؤم  میرادب و  مدقم  ار  یهن  هک  یئاج  رد  درکن 

يوقا ای  دشابن  نیب  رد  یتمرح  الـصا  هک  دـنام  یم  یئاج  لثم  تسا و  رثؤم  هالـص  تحـص  یـضتقم  تسین  رثؤم  تمرح  یـضتقم  هک 
لاح رد  ای  يرارطـضا و  هالـص  هک  میدومن  نایب  هک  تشذگ  هکنآ  امک  دشاب  ینأش  هکلب  دشابن  یلعف  نیلیلد  زا  یکی  هکنآ  ای  دـشابن 

.یفخی امک ال  تسا  حیحص  نایسن  لهج و 

.خلا داسف  کلذب  حدقناف  هلوق 

دـشاب رارطـضا  هک  اه  نیا  وحن  نایـسن و  ای  لهج  تروص  رد  هالـص  تحـص  رد  دنا  هدرک  هک  یلاکـشا  داسف  دـش  رهاظ  ام  تانایب  زا 
ود نیا  ار  یهن  فرط  میداد  حـیجرت  میدـش و  یعانتما  هک  دروم  نیا  رد  ار  بصغت  ـال  یهن  باـطخ  میدرک  مدـقم  اـم  رگا  دـنا  هتفگ 
زا تسین و  رتشیب  اه  نیا  زا  یکی  يارب  یضتقم  نوچ  دنشاب  یمن  عامتجا  باب  زا  دنا و  نیـضراعتم  رما  لوا  زا  هک  تسنیا  لثم  باطخ 

.تسا لطاب  هروکذم  دراوم  رد  هالص  تهج  نیا 

.خلا یضتقملا  توبثل  کلذ  هلوق و 

ود ره  رد  یضتقم  یهن  رما و  عامتجا  باب  هک  میدومن  نایب  هکنآ  اهنآ  باوج 
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یف دب  الف  ناک  فیک  هلیصفت و  رم  امک  هتیلعف  نع  وا  هل  یهنلل  یـضتقملا  ریثات  نع  عنام  كانه  ناک  امیف  هنودب  وا  رمألا  عم  عامتجالا 
.اهوجو یهنلا  حیجرتلا  رکذ و  دق  حجرم و  نم  نیمکحلا  دحا  حیجرت 

اهنآ در  رما و  رب  یهن  حیجرت  دراوم 

همکحلا هنیرقب  هقلعتم  قالطا  ههج  نم  هیف  کلذ  ناب  هیلع  دروا  دق  رمألا و  فالخب  دارفألا  عیمج  ءافتنا  همازلتسال  هلالد  يوقا  هنا  اهنم 
.ناک درف  يأب  ءازتجالا  یلع  رمألا  هلالدل 

******

: حرش * 

هدشن عقاو  نیلیلد  نیب  یـضراعت  الـصا  هک  تسنآ  لثم  عامتجا  باب  میهدب و  حـیجرت  ار  اهنآ  زا  یکی  عانتما  رب  انب  ول  تسا و  دوجوم 
زا دنام  یم  یلقع  صیـصخت  ریظن  یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  صیـصخت  دنـشابن و  یلعف  مکح  لفکتم  مکح  ات  ود  ره  هکنآ  ای  تسا 

.دراد ریثأت  تیلعف و  يرگید  دشاب  عنامب  نرتقم  هک  یئاج  رد  دنک  یم  ریثأت  العف  اهنآ  زا  یکی  نییضتقم و  زا  یکی  میدقت  تهج 

لاکـشا ـالب  ناملـسم  يرگید  لداـع و  ملاـع  اـهنآ  زا  یکی  دـنوش  یم  قرغ  دـید  ار  رفن  ود  یلحم و  رد  دـش  دراو  فلکم  رگا  ـالثم 
دهدب و تاجن  ار  ود  ره  دوشن  نکمم  هک  یئاج  رد  دهدب  تاجن  ار  ملاع  لوا  دیاب  القع  تسا و  دوجوم  ود  ره  تاجن  يارب  یـضتقم 

.دهدب تاجن  ار  يرگید  نآ  هک  دنک  یم  مکح  لقع  ارهق  دش  عنامب  نرتقم  ملاع  تاجن  رگا 

رما نودب  ای  دشاب  یعرـش  رما  اب  تسا  مهم  هک  يرگید  نآ  هچ  دور  یمن  نیب  زا  يرگید  دشاب  مدقم  یکی  رگا  عامتجا  دروم  رد  سپ 
مها هک  اه  نیا  زا  یکی  هک  یئاج  رد  دراد  تیلعف  ای  یلعف  رما  یهن  تیلعف  مدع  زا  دعب  نایسن  رصاق و  لهاج  رارطضا و  رد  هکنآ  امک 
یکی دیاب  دب  یهن ال  رما و  عامتجا  عانتما  رب  انب  لک  یلع  اهنآ و  لیـصفت  تشذگ  هکنآ  امک  درادن  تیلعف  ای  دشاب  عنامب  نرتقم  تسا 

.دنا هدومن  رکذ  ار  یهوجو  دشاب  مدقم  هک  یهن  حیجرت  يارب  میهدب و  حیجرت  تمرح  هچ  بوجو و  هچ  نیمکح  زا 

نوچ رما  تلالد  زا  تسا  رت  يوق  یهن  تلالد  رما و  زا  دـشاب  یم  هلـالد  يوقا  یهن  هک  دـنا  هدومن  ناـیب  هک  تسنآ  هوجو  نآ  زا  یکی 
مکح نیا  لاثتما  دومرف  یهن  یلوم  رگا 
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ناکل مازتلالاب  هیلع  هتلالد  یلا  دنتـسم  ریغ  همکحلا و  تامدـقمب  قالطالاب  یهنلا  نم  دافتـسملا  مومعلا  ناـک  ول  هناـب  هیلع  دروا  دـق  و 
.هقیقح بصغلا  دارفا  ضعب  یف  بصغت  لثم ال  لامعتسا 

یلا مکحلا  نایرـس  القع  یـضتقی  یهنلا  وا  یفنلا  زیح  یف  هعیبطلا  عوقو  نا  ههج  نم  مومعلا  یلع  هتلالد  نوکتف  داسفلا  حضاو  اذـه  و 
.هئافتنا وا  عیمجلا  نع  ءاهتنالاب  الا  اهؤافتنا  وا  اهنع  ءاهتنالا  مدع  هرورض  دارفألا  عیمج 

******

: حرش * 

کی دومرف  لص  لثم  رگا  هک  رما  تلالد  فالخب  رمخ  برش  لثم  دنک  كرت  فلکم  ار  هنع  یهنم  دارفا  عیمج  هک  تسا  مزلتسم  الوم 
.تسا هدومن  رما  لاثتما  دنک  داجیا  ار  تعیبط  رما  زا  درف 

تـسا تمکح  تامدـقم  هنیرق  هب  دـنک  یم  ادـیپ  مومع  یهن  قلعتم  هک  نآرب  هدـش  لاکـشا  داریا و  دـنا  هدومن  نایب  هک  ار  یهجو  نیا 
یکی قلعتم  رب  اهنآ  تلالد  یهن  رما و  ود  ره  سپ  تسا  تمکح  ۀـنیرقب  زاب  دـشاب  قلعتم  دارفا  ۀـمه  رب  شتلالد  مه  رما  هک  ینانچمه 

زا یکی  هب  دـنک  یم  یلدـب  مومع  رما  قلعتم  رد  دـنک و  یم  یقارغتـسا  مومع  ةدافا  یهن  قلعتم  رد  تمکح  تامدـقم  رمالا  هیاغ  تسا 
.تسا هدش  لاثتما  لدبلا  یلع  دارفا 

.خلا هناب  هیلع  دروا  دق  هلوق و 

ظفل دوخ  تلالد  هب  دنتسم  دشاب و  تمکح  تامدقمب  یهن  زا  دوش  یم  هدافتسا  هک  یمومع  رگا  هک  تسا  هدش  لاکـشا  هدش و  داریا 
نیا هکنآ  لاح  دـشاب و  تقیقح  دارفا  یـضعب  رد  الثم و  هعمجلا  موی  یف  بصغت  لـثم ال  هک  تسنآ  فرح  نیا  همزـال  مازتلاـب  دـشابن 

.تسا ظفل  رهاظ  فالخ  تیصوصخ  هدارا  نوچ  تسا  زاجم  هکلب  تسین  روط 

دنک یم  مکح  لقع  تسا و  یلقع  مومع  رب  شتلالد  هکلب  دـشاب  تمکح  تامدـقم  تهج  زا  هن  مومع  رب  یهن  تلـالد  نیارباـنب  سپ 
مامتب مکح  یهنم  ای  یفنم  دارفا  هک 
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ام بسحب  وه  امنا  کلذـک  امهنم  دافتـسملا  مومعلا  نا  حـضاولا  نم  هنکل  رکنی  امم ال  ارهاظ  باعیتسالا  مومعلا و  یلع  امهتلالد  تلق 
داکی دیق و ال  الب  هقلطم و  هعیبطلا  هنم  دیرا  اذا  الا  دارفألا  عیمج  باعیتسا  یلع  لدی  داکی  الف  اقیض  هعس و  فلتخیف  امهقلعتم  نم  داری 

قالطالا نوکی  نأب  اهتنیرق  كانه  نکی  مل  ول  ثیحب  همکحلا  هنیرق  قالطالاب و  الا  صوصخلاب  هیلع  هتلـالد  مدـع  عم  کـلذ  رهظتـسی 
.هعیبطلا دارفا  باعیتسا  دافتسی  دکی  مل  نایبلا  ماقم  ریغ  یف 

******

: حرش * 

دارفا عیمج  هکنآ  رگم  تسین  يا  هراچ  میئامنب  ار  یهن  ای  یفن  لاثتما  میشاب  هتساوخ  رگا  ام  هک  تسا  يرورض  نوچ  دراد  نایرس  اهنآ 
.القع مینک  كرت  ار  اهنآ  قلعتم 

.خلا مومعلا  یلع  امهتلالد  تلق  هلوق 

نوچ درک  راکنا  دوش  یمن  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  ارهاظ  دارفا  مامت  رب  باـعیتسا  مومع و  رب  یهن  اـی  یفن  تلـالد  دـیامرف  یم  فنـصم 
هن دوش  یم  لصاح  تمکح  تامدـقم  اب  القع  مومع  سپ  دوش  یم  هدارا  دـیقم  اـی  لـمهم و  اـی  قلعتم  دـشابن  تمکح  تامدـقم  رگا 

رگا هک  تسا  اهنآ  قلعتم  هدارا  بسحب  مومع  نیا  یهن  ای  یفن  زا  دوش  یم  هدافتسا  هک  یمومع  هک  تسا  تاحـضاو  زا  نوچ  امهدحا 
.دوش یم  هدافتسا  دیقم  ارهق  دش  دیقم  اهنآ  قلعتم  رگا  دوش و  یم  مومع  ةدارا  دش  قلطم  اهنآ  قلعتم 

قالطا هکنآ  هن  دشاب  یم  زور  رد  طقف  مومع  نیا  تسا  مارح  ندرک  بآ  ریز  رـس  ناضمر  كرابم  هام  هزور  رد  دومرف  الوم  رگا  الثم 
یئاج رد  تسا و  هنع  یهنم  قلعتم  دارفا  عیمج  تسا  قلطم  شقلعتم  نوچ  رمخلا  برـشت  دیامرفب ال  هکنآ  فالخب  دریگب  مه  ار  بش 
رگم تسین  نکمم  هقلطم  تعیبط  راهظتـسا  دـیق و  الب  هقلطم و  تعیبط  قلعتم  زا  دوشب  هدارا  هک  تسا  یئاج  دوش  یم  مومع  هدارا  هک 

رد الوم  رگا  هک  دشاب  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  تسنآ  تامدقم  زا  یکی  هکنآ  لثم  دـشابن  تمکح  تامدـقم  رگا  هک  تمکح  هنیرق  هب 
.تعیبط دارفا  مومع  دوشب  هدافتسا  تسین  نکمم  دوبن  نایب  ماقم 
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.قلطملا وا  دیقملا  هنا  یلع  هلالدلا  مدع  ضرفلا  ذا  قلعتملا  نم  داری  ام  دارفا  باعیتسا  یلع  امهتلالد  یفانی  کلذ ال  و 

یف کلذ  یعدـی  امبر  امک  قلطملا  وه  قلعتملا  نم  دارملا  نا  یلع  هلالد  هیافک و  باعیتسالا  یلع  اـمهتلالد  یف  نا  لاـقی  نا  ـالا  مهللا 
هنیرق هلوخدـم و  قالطا  هظحالم  یلا  هجاـح  ریغ  نم  لـجرلا  دارفا  عیمج  باـعیتسا  یلع  لدـی  لـک  هظفل  لـثم  نا  لـجر و  لـک  لـثم 
دیرا ول  الصا  زاجم  مزلی  ناک ال  نا  باعیتسالا و  یلع  هتلالد  یف  طرشب  هلمهملا و ال  هعیبطلا  نم  هانعم  وه  ام  هدارا  یفکی  لب  همکحلا 

.هنیرقلاب صاخ  هنم 

******

: حرش * 

.خلا یفانی  کلذ ال  هلوق و 

افرع هغل و  اهنآ  تلالد  یهن  ای  یفن  هک  درادـن  تافانم  تمکح  تامدـقم  زا  دوش  یم  هدافتـسا  مومع  هک  میدومن  نایب  هک  بلطم  نیا 
زا دوش  یم  هدافتـسا  هک  یمومع  تهج  نیا  زا  درادن  تلالد  ار  نآ  قلطم  ای  قلعتم  زا  دیقم  رب  تلالد  نوچ  یلو  دـشاب  دوخ  قلعتم  رب 

هنیرق و هب  میدومن  اهنآ  زا  مومع  ای  صوصخ  ةدارا  رگا  هک  هلمهم  تعیبط  يارب  دنا  هدـش  عضو  ظافلا  نوچ  تسا  تمکح  تامدـقم 
.یفخی امک ال  دشاب  یم  رگید  لادب 

تسا و مومع  اهنآ  قلعتم  هکنآ  رب  دنراد  تلالد  دنوش  عقاو  اجره  یفن  یهن و  درجم  میئوگب  تسا  نکمم  خـلا  لاقی  نا  الا  مهللا  هلوق 
دریگ و یم  ار  شدوخ  قلعتم  دارفا  مامت  تسا و  مومع  رب  هغل  نآ  عضو  هک  لجر  لک  ظفل  ریظن  میرادـن  تمکح  تامدـقمب  جاـیتحا 

نیمه ظافلا  هل  عوضوم  هکنآ  امک  دشاب  یمسقم  طرـشب  هلمهم و ال  نآ  لوخدم  لک و  قلعتم  ول  درادن و  تمکح  تامدقمب  جایتحا 
.تسا

لک مرکا  میئوگب  هکنآ  لثم  لک  لوخدم  زا  میدومن  هدارا  صاخ  رگا  و 
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.لوخدملا نم  داری  ام  دارفا  باعیتسا  یلع  هتلالدل  هیف  ال 

.ربدتف رخآ  لاد  نم  هدافتسم  هیصوصخلا  هل و  عضو  امیف  الا  هلامعتسا  مدعل  لولدملا  لادلا و  ددعت  وحنب  ناک  اذا  هیف  و ال 

دراد هدسفم  بجاو  كرت  هکنآ  رد  نیناوق  بحاص  در 

.عونمم اقلطم  هناب  نیناوقلا  یف  هیلع  دروا  دق  هعفنملا و  بلج  نم  یلوا  هدسفملا  عفد  نا  اهنم  و 

مزلی هحلـصم  هلعف  یف  نا  لجأل  الا  سیل  انیعم  ناک  ول  بجاولا و  ناف  هیف  ام  یفخی  نیعت و ال  اذا  هدـسفم  اضیا  بجاولا  كرت  یف  نأل 
.هکرت یف  هحلصم  الب  هلعف  یف  هدسفملا  لجأل  الا  سیل  مارحلا  نا  امک  هدسفم  هکرت  یف  نوکی  نا  نود  نم  اهئافیتسا 

******

: حرش * 

تافانم طرش و  فلا  عم  عمتجی  طرش  الب  هلمهم و  تعیبط  مادکره  ملاع  لجر و  هل  عوضوم  نوچ  تسین  زاجم  ینعم  نیا  ملاع  لجر 
.درادن دویق  اب 

: خلا هیف  هلوق ال 

لومش باعیتسا و  رب  هدش  عضو  لک  نوچ  دشاب  یمن  لک  ظفل  رد  زاجم  ینعی 

: خلا هیف  هلوق و ال 

اب هدش  هدارا  تعیبط  زا  هک  تیـصوصخ  ره  نوچ  ملاع  لجر  ای  دشاب  لجر  هک  تسین  زاجم  اضیا  نآ  لوخدـم  لک و  قلعتم  رد  ینعی 
.ادیج ربدتف  دوش  یم  هدارا  تعیبط  تایصوصخ  لولدم  لاد و  ددعت  اب  هدوب  يرخآ  لاد 

: خلا یلوا  هدسفملا  عفد  نا  اهنم  هلوق و 

رد نوـچ  تعفنم  بلج  زا  تسا  یلوا  هدـسفم  عـفد  دـنا  هتفگ  هک  تسنآ  رما  رب  ار  یهن  دـنا  هداد  حـیجرت  هک  رگید  ياـهاج  زا  یکی 
هدرک لاکشا  داریا و  دوش  یم  ادیپ  وا  زا  تعفنم  هک  يرما  زا  تسا  مدقم  یلوا و  تهج  نیا  زا  دشاب  یم  هدسفم  یهن  قلعتم 
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ضعب كرت  عم  تامرحملا  ضعب  لعف  هسیاقم  هب  دهشی  امک  یلوا  سکعلا  نوکی  امبر  لب  هعونمم  اقلطم  هیولوالا  نا  هیلع  دری  نکل  و 
.اهولت ولتی  ام  هالصلا و  لثم  اصوصخ  تابجاولا 

******

: حرش * 

.دشاب ینییعت  هک  یبجاو  نآ  تسا  هدسفم  اضیا  بجاو  كرت  رد  هکنیا  تهجب  میرادن  لوبق  ار  بلطم  نیا  اقلطم  هک  نیناوق  رد  تسا 

لعف رد  هکلب  تسین  وا  رد  يا  هدـسفم  دـشاب  ینیعم  بجاو  ول  بجاو و  دـیامرف  یم  دـهد و  یم  ار  نیناوـق  بحاـص  باوـج  فنـصم 
قلعتم رد  هک  يا  هدسفم  يارب  هکنآ  رگم  تسین  مارح  كرت  هکنآ  امک  تحلصم  نآ  يافیتسا  تسا  مزال  هک  تسا  تحلـصم  بجاو 

يور رما  هدـسفم و  اـی  دراد  تحلـصم  لـعف  دوجو  هک  تشذـگ  ـالبق  هکلب  تسین  یتحلـصم  یهن  قـلعتم  رد  الـصا  دـشاب و  یم  یهن 
.نآ كرتب  دور  یم  هدسفم  يور  یهن  ،و  نآ داجیا  دور و  یم  تحلصم 

: خلا هیلع  دری  نکل  هلوق و 

دراوم ضعب  هکلب  درادـن  تیولوا  اـقلطم  هدـسفم  عـفد  هک  تسنآ  حیحـص  باوـج  یلو  تسین  تسرد  نیناوـق  بحاـص  باوـج  سپ 
.تابجاو ضعب  كرت  اب  ار  تامرحم  ضعب  مینک  سایق  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  هکنآ  امک  تسا  نکمم 

تاجن ار  نمؤم  نآ  ناسنا و  دورب  یبصغ  راد  رد  یمدق  دنچ  هکنیا  رب  دراد  فقوت  دوش و  یم  قرغ  ینمؤم  صخش  هک  یئاج  رد  الثم 
یبـن و اـی  یلو  اـی  دـشاب  ملاـع  رگا  نمؤم  نآ  هکنیا  هب  فـیک  تسا و  مارح  كرت  رب  مدـقم  بجاو  دراوـم  نیا  رد  لاکـشا  ـالب  دـهد 

مارح كرت  رب  تسا  مدقم  بجاو  لاکشا  الب  اهنآ  دراوم  ضعب  رد  دراوم  نیا  لثم  رد  هک  هریغ  هزور و  جح و  هالـص و  لثم  نینچمه 
نآب طبر  یبنجا و  هیف  نحن  ام  زا  نوناق  نیا  یلو  تعفنم  بلج  زا  تسا  یلوا  اقلطم  هدـسفم  عفد  هک  میئوگب  میوش و  میلـست  ام  رگا  و 

هک تسا  یئاج  رد  هدسفم  عفد  نوناق  نیا  هکنآ  تهجب  درادن 
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تسین بجاو  لعف  ره  رب  مدقم  یمارح  ره  كرت 

مارحلا بجاولا و  نیب  رمالا  راد  اذا  امیف  هناف  ماقملا  نع  یبنجا  وهف  ملس  ول  و 

هلاصال لاجم  كانه  نوکی  امیف ال  يرجی  امناف  لصحی  مل  ول  يدـجی و  هنا  ملـس  ول  عطقلا و  لصح  ول  اـمیف  يدـجی  اـمناف  ملـس  ول  و 
نع هءاربلا  هلاصال  عامتجالا  لحم  یف  امک  يرجی  امیف  نیینییعتلا ال  همرحلا  بوجولا و  نیب  رمالا  نارود  یف  اـمک  لاغتـشالا  وا  هءاربلا 

هعوفرملا همرحلا  هیلعف  الا  القع  عنام  هناـف ال  طئارـشلا  ءازجـالا و  یف  کـشلا  یف  لاغتـشالا  هدـعاقب  لـیق  ول  هتحـصب و  مکحیف  هتمرح 
.القن القع و  اهنع  هءاربلا  هلاصاب 

******

: حرش * 

دراد هحودنم  نوچ  تسین  راصحنا  هیف  نحن  ام  یلو  نآب  لمع  دشاب  رصحنم  مارح و  ای  تسا  بجاو  ایآ  دحاو  لعف  کی  فلکم  رظنب 
تسا فلکم  رظنب  نآ  حیجرت  هک  لاثم  رد  هدش  فنـصم  زا  لقن  رگید  باوج  تسین و  دشاب  مارح  ای  بجاوب  رـصحنم  هکنآ  قدص  و 

زا دـعب  تسا  هدومن  لعج  تمرح  ای  بوجو  ار  نیمکح  نیا  زا  مادـک  الوم  هک  میراد  لعج  لصا  رد  کـش  هک  هیف  نحن  اـم  فـالخب 
.يرگید رد  نیمکح  زا  یکی  لالحمضا  راسکنا و  رسک و 

: خلا يرجی  امناف  ملس  ول  هلوق و 

یلوا هدسفم  عفر  دروم  رد  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  فلکم  هک  تسا  یئاج  رد  اقلطم  ار  نوناق  نیا  مینک  لوبق  ام  رگا  اه  نیا  رب  هوالع  و 
ای هءاربلا  هلاـصا  هک  تسا  حیحـص  یئاـج  رد  نظ  دروم  نیا  رد  دـشاب  نآ  نونظم  دـشاب و  هتـشادن  نیقی  رگا  تعفنم و  بلج  زا  تسا 

نوچ لاغتشا  هن  دراد و  فیلکتب  ملع  نوچ  تسین  يراج  تئارب  ینییعت  تمرح  بوجو و  رد  رما  نارود  رد  امک  دشابن  يراج  لاغتشا 
تمرح زا  هءاربلا  هلاصا  هک  هک  عامتجا  لحم  هیف و  نحن  اـم  لـثم  رد  هن  تسا  رییخت  هکلب  تسین  نکمم  تقفاوم  اـی  تیعطق  تفلاـخم 

دیآ یم  مه  بوجو  رد  هءاربلا  تلاصا  نیا  هک  دـنکن  لاکـشا  یـسک  مینک و  یم  هالـص  تحـص  هب  مکح  دراوم  نیا  رد  تسا  مکاح 
.میراد هالص  لصا  فیلکتب  نیقی  تسه و  يرگید  هحودنم  درف  هالص  يارب  زا  هک  تسنآ  ضرف  نوچ 
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هلاصا تناک  لـب  هیدـجم  ریغ  هءاربلا  هلاـصاف  هزرحمب  نکی  مل  ول  هیـضوغبملا و  یف  هرثؤم  هبلاـغلا  هیعقاولا  هدـسفملا  نأـب  لـیق  ول  معن 
یف کشلا  عم  هبرقلا  دـصق  یتأت  مدـعل  طئارـشلا  ءازجالا و  یف  هءاربلا  هلاـصاب  لـیق  ول  همکحم و  هداـبع  ناـک  ول  بجاولاـب  لاغتـشالا 

.لمأتف هیضوغبملا 

ءوضولا زاوج  مدع  راهظتـسالا و  مایا  یف  هالـصلا  همرحک  بوجولا  بناج  یلع  همرحلا  بناج  حیجرت  یـضتقی  هناف  ءارقتـسالا  اهنم  و 
نیهبتشملا نیءانإلا  نم 

******

: حرش * 

تئارب دشابن  نکمم  هک  یئاج  رد  لاغتـشاب  یطابترا  رثکا  لقا و  رد  میوشب  لئاق  ام  ول  تسین و  يراج  بوجو  رد  تئارب  تهج  نیا  زا 
تلاصا هب  تمرح  نآ  هک  میراد  تمرح  تیلعف  رد  کش  الا  القع  تسین  یعنام  هک  هیف  نحن  ام  فالخب  هب  رومأم  طیارـش  ءازجا و  رد 

.دوش یم  هتشادرب  القن  هچ  القع و  هچ  هءاربلا 

: خلا لیق  ول  معن  هلوق 

ةدـسفم نآ  ول  لـعف و  تیـضوغبم  رد  تسا  رثؤم  هدـسفم  نآ  تحلـصم  رب  تسا  بلاـغ  هک  هیعقاو  هدـسفم  هک  دوـش  هتفگ  رگا  هکلب 
هلاصا تسا و  تدابع  رد  طرـش  هک  یتبرق  دـصق  زا  تسا  عنام  نآ  یلقع  لاـمتحا  یلو  میرادـن  نآـب  ملع  تسا و  هدـشن  زارحا  هیعقاو 

یطیارش ءازجا و  رد  ول  تسا و  لاغتشا  دراوم  نیا  لثم  رد  تسا و  هب  رومأم  طوقس  رد  کش  نوچ  تسین  يراج  دروم  نیا  رد  هءاربلا 
نیا زا  دوش  یمن  لصاح  تبرق  دصق  یعقاو  تیـضوغبم  رد  هک  هیف  نحن  ام  رد  نوچ  مینک  يراج  تئارب  اهنآ  رد  دنتـسه  یطابترا  هک 

.یفخی امک ال  طایتحا  لاغتشا و  تسا  مزال  تهج 

: خلا ءارقتسالا  اهنم  هلوق و 

يدروم رگا  سدقم  عراش  میا  هدید  هک  هیعرش  ماکحا  رد  صحفت  تسا و  ءارقتسا  بوجو  رب  ار  یهن  دنا  هداد  حیجرت  هک  یئاهاج  زا 
بوجو تمرح و  نیب  محازت 
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رما لعف  رب  تسا  مدقم  یهن  هکنآ  ءارقتسا  در 

یف هالصلا  همرح  سیلف  ملس  ول  رادقملا و  اذهب  تبثی  داکی  وهف ال  ملـس  ول  عطقلا و  دفی  مل  ام  ءارقتـسالا  رابتعا  یلع  لیلد  هنا ال  هیف  و 
نیتبثملا باحصتسالا  ناکمالا و  هدعاقل  نوکت  امنا  اهیف  هالصلا  همرح  نال  ماقملاب  اطوبرم  امهنم  ءوضولا  زاوج  مدع  مایالا و ال  کلت 

یعدملا وه  امک  همرحلا  بناج  بیلغت  لجال  اهیلع ال  هالصلا  همرح  اهنم  هماکحا و  عیمجب  مکحیف  اضیح  مدلا  نوکل 

******

: حرش * 

یم نوخ  نز  هک  تسا  یمایا  راهظتسا  مایا  راهظتسا و  مایا  رد  ضیاح  نز  يارب  هالص  تمرح  لثم  تسا  هتشاد  مدقم  ار  تمرح  دشاب 
هدش نایب  الصفم  هقف  رد  هک  دنمان  یم  راهظتسا  ار  مایا  نیا  هک  هرشع  زا  لبق  تداع و  مامت  زا  دعب  نآ  رد  دراد  کش  دنیب و 

ود رگا  نینچمه  دنا و  هدومن  هالـص  تمرح  هب  مکح  مارح  ای  نز  نیا  يارب  دشاب  بجاو  زامن  هکنآ  نیب  تسا  ریاد  رما  مایا  نیا  رد  و 
تمرح ای  ءوضو  بوجو  نیب  تسا  ریاد  رما  هک  كاپ  مادـک  تسا و  سجن  مادـک  هک  مینادـن  دـشاب و  سجن  اهنآ  زا  یکی  هک  یفرظ 

رب دـنا  هدومن  مدـقم  ار  تمرح  تسین و  زیاج  نتفرگ  وضو  هک  دـنا  هدومن  مکح  ءاـهقف  مه  اـجنیا  رد  ندـش  ممیت  هب  لـقتنم  ءوضو و 
.بوجو

: خلا لیلد  هنا ال  هیف  هلوق و 

یمن تباث  دروم  هس  اـی  دروم  ودـب  ار  ءارقتـسا  مینک  لوبق  میوش و  میلـست  اـم  رگا  تسین و  عطق  بجوم  هکنآ  ءارقتـسا  نیا  زا  باوج 
.دروم هس  ای  دروم  ودب  الثم  دوش 

هکلب مینک  مومعب  مکح  میناوت  یمن  دروم  هس  ای  دروم  ودب  دهد  یم  تکرح  ار  لفسا  کف  اذغ  ندیوج  تقو  رد  یناویح  میدید  رگا 
ار العا  کف  حاسمت  لـثم  اـیرد  رد  تاـناویح  ضعب  هک  هدـش  لـقن  نوچ  دوش  یمن  لـصاح  عطق  زاـب  دـنروط  نیا  هک  تاـناویح  رثکا 

زیاج هروکذم و  دراوم  نیا  رد  هالص  تمرح  ءارقتسا  نیا  زا  دوش  لصاح  مه  ینظ  ضرفرب  اذغ و  ندیوج  تقو  رد  دهد  یم  تکرح 
ود نیا  نیهبتشم  نیئانا  زا  ءوضو  ندوبن 

ص:111

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 864 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک هالص  كرت  تسا  بجاو  هک  ضئاح  راهظتسا  مایا  كردم 

.مالکلا لحم  نع  جراخ  وهف  الا  ضیحلا و  مایا  یف  هیتاذلا  اهتمرحب  لیق  ول  اذه 

******

: حرش * 

رابخا زا  هک  تسا  ناـکما  ةدـعاق  نوناـق  يارب  راهظتـسا  ماـیا  رد  هالـص  تمرح  هک  ینآ  تهجب  درادـن  اـم  ماـقمب  یطبر  الـصا  دروم 
طیارش اب  میئامنب  نوخ  نآ  تیـضیح  هب  مکح  دیاب  میهد  رارق  ضیح  نوخ  ار  نوخ  نآ  تسا  نکمم  هک  ینوخ  ره  دوش  یم  هدافتـسا 

.هقف رد  تسا  ملسم  هدعاق  نیا  هک  رگید 

العف تسا و  هدوب  ضیاح  نز  نیا  هقباـس  تلاـح  نوچ  دوش  یم  تباـث  مه  باحـصتساب  راهظتـسا  ماـیا  رد  هالـص  تمرح  نینچمه  و 
مینک یم  مکح  سپ  تسا  ضیح  نوخ  نیا  هک  دـننک  یم  تابثا  ود  ره  ناکما  هدـعاق  باحـصتسا و  میراد و  نآ  تیـضیح  رد  کش 

هک تسا  یلیلد  ود  نیا  يارب  هالص  تمرح  سپ  نآرب  تسا  هالـص  تمرح  ضیح  ماکحا  زا  یکی  نز و  نیا  رب  ضیح  ماکحا  عیمجب 
بوجو و نیب  محازت  درجم  میئوـگب  میـشاب و  هداد  هبلغ  ار  تمرح  بناـج  هکنآ  يارب  هن  باحـصتسا  ناـکما و  ةدـعاق  میدوـمن  ناـیب 

.دشاب مدقم  تمرح 

: خلا لیق  هل  اذه  هلوق 

نز ول  دشاب و  مارح  اتاذ  هالص  لاعفا  نیا  درجم  هک  تسنآ  رب  انب  تسا  مارح  راهظتسا  مایا  رد  هالـص  هک  میدومن  نایب  هک  یبلاطم  نیا 
تمرح رگا  هکلب  تسا  نیمه  قح  هکنآ  امک  درادن  یتاذ  تمرح  هالص  هک  میتفگ  رگا  دشاب و  هتشادن  مه  تراهط  زا  نکمت  ضیاح 

عراش هک  دهد  یم  تبسن  دروآ و  یم  ضیاح  نز  هک  ار  هالـص  لاعفا  نیا  دراوم  نیا  رد  هیعیرـشت و  تمرح  رگم  تسین  دشاب  هتـشاد 
هیتاذ تمرح  رد  مالک  نوچ  تسا  جراخ  اـم  ثحب  لـحم  زا  تسا و  مرحم  عیرـشت  نیا  تراـهط  نودـب  ول  هتـساوخ و  ار  نآ  سدـقم 

.تسا

ص:112

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 865 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ رد  هدراو  تیاور  نیهبتشم و  نیئانا  هب  ءوضو  هجو 

ول امیف  عیرـشت  ایعیرـشت و ال  الا  سیل  سجنلا  ءاملا  نم  ءوضولا  همرح  ناف  نیءانإلا  نم  ءوضولا  كرت  هنم  سیل  هنا  حدـقنا  اـنه  نم  و 
نم الا  سیل  صنلا  یف  امک  امهتقارا  لب  کلذک  ول  امهنم و  ءوضولا  زاوج  مدعف  اهبناج  بلغ  نیبلا  یف  همرح  الف  اطایتحا  امهنم  أضوت 

ءانالا نم  أضوتملا  تاقالم  لاح  هساجنلا  لوصحب  عطقلل  باحـصتسالا  مکحب  ارهاظ  ندـبلا  هساجنب  ءـالتبالا  ههج  نم  وا  دـبعتلا  باـب 
.یلوالاب هاقالملا  عضاوم  هیناثلاب  رهط  ول  هدعب و  رهطم  لامعتسا  مدع  یلوالا و  تاقالمب  وا  اهتاقالمب  اما  هیناثلا 

******
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: خلا حدقنا  انه  نم  هلوق و 

ءانا زا  ءوضو  تمرح  هکنآ  تهجب  تسین  تمرح  بوجو و  نیب  رئاد  رما  نیهبتـشم  نیئانا  رد  هک  دوش  یم  مولعم  اـم  قباـس  تاـنایب  زا 
زا یلامجا  همرحب  فیک  درادن و  یتاذ  تمرح  یعیرشت و  تمرح  رگم  نآ  تمرح  تسین  ، دشاب نیعم  ملـسم و  نآ  تساجن  هک  سجن 

.درادن یتمرح  اطایتحا  نیهبتشم  نیئانا  نیا  زا  تفرگ  ءوضو  فلکم  رگا  تهج  نیا 

ول نیئانا و  زا  ءوضو  ندوبن  زیاج  سپ  میهدـب  هبلغ  ام  ار  تمرح  بناج  ول  تسین و  یعیرـشت  تمرح  تاـطایتحا  ماـمت  رد  هکنآ  اـمک 
.کلذک

هیلع قداصلا  نع  هقثوم  » تسا صن  هطساو  هب  تسا  یعرـش  دبعت  هکنآ  رگم  تسین  ندوبن  زیاج  نیا  دشاب  طایتحا  باب  نم  ول  ینعی و 
مالّسلا هیلع  لاق  امهریغ  ءام  یلع  ردقی  سیل  وه و  امهیا  يردی  رذق ال  امهدحا  هیف  عقو  ءام  امهیف  نا  ءانا  هعم  لجر  نع  لئس  مالّـسلا 

رد تسا  ملسم  ندب و  تساجن  هب  دوش  یم  التبم  فلکم  هک  رگید  تهج  زا  ای  هعامـس  تیاور  تسنآ  لثم  ممیت و  اعیمج و  امهقیرهی 
تـسنآ ضرف  لوا و  فرظب  ای  مود  فرظ  تاقالمب  تسا  هدش  سجن  ندب  ای  هکنآ  زا  دریگ  یم  ءوضو  هک  مود  فرظب  تاقالم  نیح 

.دریگب وضو  مود  بآ  هب  ایناث  دنک و  كاپ  الوا  ار  وضو  عضاوم  مود  بآ  هب  ول  درادن و  نآ  زا  دعب  يرهطم  هک 
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ملع نا  اهتـساجنب و  الیـصفت  ملعی  هلاسغلا ال  لاصفنا  وا  ددـعتلا  یلا  هجاح  ـالب  اـهتاقالم  درجمب  اهتـساجن  ریدـقت  یلع  ترهط  ول  معن 
.همکحم هراهطلا  هدعاق  تناک  لب  اهباحصتسال  لاجم  الامجا و ال  هیناثلا  وا  یلوالا  تاقالم  نیح  اهتساجنب 

******
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ادـعب فلکم و  سابلب  دوشن  حـشرت  تسا  نکمم  هنوگچ  لوا  ءوضو  اب  نوچ  ابلاغ  تسا  جرح  رـسع و  دراوم  نیا  رد  هکنآ  موس  هجو 
ول تسا و  هدـش  عقاو  تراهط  اب  انیقی  زاـمن  دـناوخب  زاـمن  کـی  وضو  کـیره  هب  دروم  نیا  رد  تسا و  نکمم  ریغ  اـبلاغ  اـهنآ  ریهطت 

.ارهاظ تسا  سجن  ءاضعا 

مود بآ  هب  ادعب  مود و  بآ  هب  دنک  ریهطت  دیوشب و  ار  لوا  يوضو  ياج  رگا  دراوم  نیا  رد  هلب  خلا  ریدـقت  یلع  ترهط  ول  معن  هلوق 
جایتحا هک  یئاج  رد  ار  نآ  ياج  مود  نتـسشب  دوش  یم  كاپ  یلوا  تساجن  هب  ریدقت  رب  انب  دراوم  نیا  رد  دریگب  ءوضو  دشاب  رک  هک 

زیچ نتـسش  تهج  نیا  زا  تسا  يراج  بآ  ای  دـشاب  یم  رک  نوچ  مود  فرظ  ینعی  میـشاب  هتـشادن  هلاسغ  لاـصفنا  اـی  نتـسش  ددـعتب 
.درادن هلاسغ  لاصفنا  ددعتب و  جایتحا  يراج  ای  رک  بآ  نآب  سجن 

نیح اـی  دراد  اـهنامز  زا  یکی  رد  ءوـضو  ءاـضعا  تساـجن  هب  ملع  هچرگا  درادـن و  تاـقالم  تساـجن  هب  یلیـصفت  ملع  لاـح  نیا  رد 
تـسین تساجن  باحـصتسا  يارب  یلاجم  درادـن و  يرثا  یلامجا  ملع  نیا  نکل  یناث و  بآ  هب  تاقالم  نیح  اـی  لوا  بآ  هب  تاـقالم 

یمن يراج  هتاذب  باحصتسا  الـصا  ای  ود و  ره  دوش  یم  طقاست  تراهط و  باحـصتساب  تسا  ضراعم  ای  تساجن  باحـصتسا  نوچ 
.دوش

یکی هک  مه  دروم  نیا  رد  یفخی  تسا و ال  مکاح  تراهط  هدعاق  یلاعت  هللاءاش  نا  باحصتسا  رد  دیآ  یم  هکنآ  امک  دراوم  نیا  رد 
ار ءوضو  ءاضعا  نوچ  تسا  یقاب  تساجن  هب  نیقی  زاب  دریگب  ءوضو  ادعب  دیوشب و  رک  نآب  ار  لوا  ءوضو  عضوم  دشاب و  رک  نیئانا  زا 

اجیردت هکلب  تسا  لوقعم  ریغ  هبترم  کی  دربب  رک  رد  دهاوخ  یم  هک 
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عامتجا رد  دشاب  یم  تهج  ناونع و  ددعت  لثم  تافاضا  ددعت 

نونعملا هدحو  عم  ایفاک  ناونعلا  ههجلا و  ددعت  ناک  ول  هنا  یف  تاهجلا  تاناونعلا و  ددعتب  تافاضالا  ددعت  قوحل  رهاظلا  ثلاثلا  رمآلا 
هدسفملا هحلصملا و  بسحب  اهب  فاضملا  فالتخا  اضیا  بجوی  هنا  هرورـض  ایدجم  تافاضالا  ددعت  ناک  عامتجالا  زاوج  یف  ادوجو 

لصک و عامتجالا  باب  نم  قاسفلا  مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  لثم  نوکیف  اعرـش  همرحلا  بوجولا و  بسحب  القع و  حـبقلا  نسحلا و  و 
.ضتقم عامتجالا  دروم  یف  نیباطخلا  دحأ  یف  مکحلل  نکی  مل  اذا  الا  ضراعتلا  باب  نم  بصغت ال  ال 

******

: حرش * 

دوـخ تسد  هک  دراد  یلیـصفت  نیقی  تفرگورف  بآ  ار  نآ  زا  يردـق  دربورف و  رک  رد  ار  دوـخ  تسد  ـالثم  رگا  دوـشب و  عـقاو  دـیاب 
.تسا هدش  هتسش  نآ  زا  يردق  هک  مود  بآ  هب  ای  تسا  هتسشن  زونه  هک  لوا  بآ  هب  ای  تسا  سجن 

رک نیئانا  زا  کی  چـیه  هک  تسا  يدروم  نآ  لثم  دـشاب  رک  دـشاب و  سجن  نیئاـنا  زا  یکی  هک  یئاـج  رد  تساـجن  باحـصتسا  سپ 
.یفخی امک ال  دشاب  لیلق  بآ  ود  ره  دنشابن و 

هک مود  فالخب  الیـصفت  تسا  سجن  انیقی  لحم  تسا  هدشن  ادج  هلاسغ  هک  لوا  مسق  رد  هکنآ  باوج  تسا  مالعا  یکی  زا  نایب  نیا 
ضراعم یلامجا  نیقی  درادن و  تساجن  لحمب  یلیصفت  نیقی  تسا و  كاپ  رک  بآ  هب  تاقالم  درجمب  نوچ  تسا  رک  نیئانا  زا  یکی 

.تشذگ هکنآ  امک  تسا  یلامجا  تراهط  باحصتساب 

: خلا ثلاثلا  رمالا  هلوق 

ددـعتب دوش  یم  قحلم  تافاضا  نیا  صخـش  ندوب  قساف  ندوب و  ملاـع  ریظن  تاـفاضا  ددـعت  هک  تسنآ  دوش  یم  رکذ  هک  یموس  رما 
یهن قلعتم  يرگید  رما و  قلعتم  یکی  دـندوب  ناونع  ود  ود  ره  هک  بصغ  هالـص و  لثم  ناونع  ددـعت  هک  نانچمه  تاهج  تاـناونع و 

تسا تاناونع  نامه  لثم  دنشاب  یم  هفاضا  تهج و  ود  هک  مه  قساف  ملاع و 
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مومعلا ضراعت  هلماعم  قاسفلا  مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  لثم  عم  هلماعملا  نم  مهنم  يءارتی  امف  نیناونعلا  ددعت  یف  اضیا  لاحلا  وه  امک 
.عامتجالا دروم  یف  نیمکحلا  دحأل  یضتقملا  مدع  وا  عانتمالا  یلع  ءانب  نوکی  امنا  هجو  نم 

هن ای  تسا  داسف  بجوم  ءیش  زا  یهن  باب 

: روما مدقیل  ما ال و  هداسف  یضتقی  له  ءیّشلا  نع  یهنلا  نا  یف  لصف 

هلأسملا هذه  نیب  اهنیب و  قرفلا  هقباسلا  هلأسملا  یف  تفرع  دق  هنا  لوألا 

******
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هک تسا  يرورـض  میدومن  نایب  هک  یتافاضا  نیا  دشاب و  دحاو  ءیـش  کی  نونعم  ول  ثحب و  لحم  رد  دشاب  یفاک  ناونع  ددـعت  هک 
قاسفلا مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  سپ  القع  نیب  رد  دنراد  یلقع  حبق  نسح و  هدسفم و  تحلصم و  یهن و  رما و  فالتخا  ببس  اه  نیا 

ار یتلالد  تاحجرم  ای  ار  يدنـس  تاحجرم  هک  دنـشاب  ضراعت  باب  زا  هکنآ  هن  بصغت  لص و ال  لثم  دنیهن  رما و  عامتجا  زا  اه  نیا 
یکی رد  یـضتقم  دیاب  دب  دنـشاب ال  یمن  نیمحازتم  باب  زا  اه  نیا  میتفگ  میتفرگ و  ار  اه  نیا  ضراعت  باب  زا  رگا  میئامن و  هظحالم 

.تشذگ هکنآ  امک  میوشب  عانتماب  لئاق  ول  دشاب و  مکح  ود  ره  رد  یضتقم  دیاب  محازت  باب  نوچ  دشابن  نیمکح  زا 

رگا هک  دشاب  یـضتقم  ود  ره  رد  دیاب  بصغ  هالـص و  لثم  نیناونع  ددـعت  رد  هک  ینانچمه  ددـعت  یف  اضیا  خـلا  لاحلا  وه  امک  هلوق 
لثم دندومن  هلماعم  هک  املع  زا  دوش  یم  هدید  هک  ار  هچنآ  سپ  تشذگ  هکنآ  امک  دوش  یم  ضراعت  باب  دشابن  ود  ره  رد  یـضتقم 

رب انب  ای  دراوم  نیا  رد  دـنا  هدرک  لـمح  ار  هجو  نم  مومع  ضراـعم  باـب  هلماـعم  ار  دراوم  نیا  رد  قاـسفلا  مرکت  ـال  ءاـملعلا و  مرکا 
دور و یم  نوریب  محازت  باب  زا  تهج  نیا  زا  تسا  هدوبن  نیمکح  نیا  زا  یکی  رب  یـضتقم  هکنآ  اـی  تسا  یهن  رما و  عاـمتجا  عاـنتما 

.دوش یم  ضراعت  باب 

: خلا ما ال  هداسف  یضتقی  له  ءیشلا  نع  یهنلا  نا  یف  لصف  هلوق 

اضتقا ایآ  يدابع  ریغ  ای  دشاب  يدابع  ءیش  نآ  هچ  ءیش  زا  یهن  هک  دوش  یم  نایب  لصف  نیا  رد 
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یهنلا هلالد  یف  هلأسملا  هذـه  یف  ثحبلا  نا  يرخـالا و  یف  ثحبلا  ههج  وه  اـمب  امهادـحإ  یف  اـهنع  ثوحبملا  ههجلل  لـخد  ـال  هنا  و 
رمألا و عامتجا  هلئاغ  عفر  یف  يدـجی  ههجلا  ددـعت  نا  یف  اهیف  ثحبلا  ناف  هلأسملا  کـلت  فـالخب  داـسفلا  یلع  هلیـصفت  یتأـی  هجوب 

.ال مأ  عامتجالا  دروم  یف  یهنلا 

دوش یم  یهن  عاونا  مامت  لماش  تسا و  یلقع  ثحب  نیا 

عم تالماعملا  یف  داسفلا  یلع  هتلالدب  لوق  لاوقألا  یف  هنا  لجأل  وه  امنا  ظافلألا  ثحابم  نم  هلأسملا  هذه  دع  نا  یفخی  هنا ال  یناثلا 
.اهیف هدافم  یه  یتلا  همرحلا  نیب  هنیب و  همزالملا  راکنا 

******
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عامتجا هلئسم  نیب  قرف  البق  یتخانش  هکنآ  لوا  تسا  هدومن  مدقم  ار  يروما  فنصم  میوشب  ثحب  دراو  هکنآ  زا  لبق  هن  ای  دراد  داسف 
يارب یلخد  هکنیا  دـش و  مولعم  اهنآ  نیب  ام  قرف  هن  ای  دـنک  یم  داسف  ءاضتقا  اـیآ  ءیـش  زا  یهن  هک  هلئـسم  نیا  نیب  قرف  یهن و  رما و 
تهج نآ  اـهنآ  نیب  قرف  هیلوصا  لـئاسم  ماـمت  رد  ینعی  درادـن  يرگید  ثحب  تهجب  تهج  نآ  زا  دوش  یم  ثحب  هک  ار  یتـهج  نآ 

رب تسا  یهن  تلالد  رد  هلئـسم  نیا  رد  ثحب  دشاب و  یکی  عوضوم  ول  تسا و  ددعتم  ضرغ  تهج و  نوچ  دـشاب  یم  ضرغ  ثحب و 
ددـعت ایآ  هک  دوب  نیا  رد  اجنآ  رد  ثحب  هک  یتهجب  یهن  رما و  عامتجا  هلئـسم  فالخب  دـمآ  دـهاوخ  نآ  لیـصفت  هک  یهجوب  داـسف 

هکنآ لصاح  دنک و  یمن  لاکـشا  عفر  ناونع  ددعت  نیا  ای  دحاو  رد  ار  یهن  رما و  عامتجا  لاکـشا  دنک  یم  عفر  ناونع  ددعت  تهج و 
یهن باب  فالخب  میراد  ثحب  وا  ناکما  رد  الصا  عامتجا  باب  هک  تسنآ  داسف  رد  یهن  ءاضتقا  یهن و  رما و  عامتجا  هلئـسم  نیب  قرف 

ای تادابع  رد  یهن  لثم  تسا  رما  نآ  قلعتم  یهن  هک  میراد  نیقی  هک  ینآ  زا  دعب  اجنیا  رد  نوچ  هن  ای  تسا  داسف  بجوم  هک  ءیش  زا 
.هن ای  تسا  داسف  بجوم  یهن  قلعتم  ایآ  تسا  ققحم  یهن  رما و  عامتجا  هکنآ  زا  دعب  تالماعم 

تسا یلقع  ثحب  هلئسم  نیا  رد  ثحب  هک  تسنآ  دوش  یم  نایب  هک  يروما  زا  مود  خلا  یفخی  هنا ال  یناثلا  هلوق 
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ریدقت یلع  هغیصلاب و  هلولدم  نکت  مل  ول  همرحلا و  نیب  هنیب و  نوکت  امنا  هدابعلا  یف  اهتوبث  ریدقت  یلع  همزالملا  نا  کلذ  یفانی  و ال 
.امهنیب هیفتنم  نوکت  اهمدع 

نوکی داکی  یتلا ال  هلأسملا  کلتب  -خ) ساقت  ) ساقی الف  مازتلـالاب  اـهتلالد  معت  اـمب  هغیـصلا  هلـالد  یف  هعم  ثحبلا  نوکی  نا  ناـکمال 
ادیج لمأتف  ساسم  اهب  ظفللا  هلالدل 

******
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لاح نیا  اب  یلو  دوشب  مولعم  هریغ  عامجا و  زا  هک  یهن  رما و  ریظن  دـشاب  ظفل  ریغب  ول  دـنوشب و  ادـیپ  اـجکره  زا  یهن  رما و  هک  اـعقاو 
تلالد هب  تسا  داسف  بجوم  یهن  تلالد  هک  میراد  ثحب  نیا  رد  یلوق  هک  تسنآ  تهجب  ظافلا  ثحابم  زا  ار  هلئـسم  نیا  نداد  رارق 

هب صخـش  نیا  تسا  داسفب  لـئاق  ینعی  تـالماعم  رد  تمرح  داـسف و  نیب  ار  همزـالم  دـنا  هدرک  راـکنا  هکنیا  اـب  تـالماعم  رد  یظفل 
.ار نآ  هیلقع  همزالم  دراد  راکنا  هکنیا  اب  تالماعم  رد  یظفل  تلالد 

.خلا کلذ  یفانی  هلوق و ال 

رب دشابن و  هغیص  تلالد  هب  تمرح  ول  تادابع و  رد  دشاب  تمرح  داسف و  نیب  توبث  ریدقت  یلع  همزالم  هک  درادن  تافانم  انعم  نیا  و 
.تسین اهنآ  نیب  يا  همزالم  داسف  تمرح و  هک  میوشب  لئاق  همزالم و  مدع  ریدقت 

.خلا ثحبلا  نوکی  نا  ناکمال  هلوق 

ایآ هک  تسا  یمازتلا  تلالد  هب  ثحب  ینعی  مازتلا  تلالد  هب  میهد  رارق  معا  تسا  هغیـص  تلالد  هک  ار  ثحب  تسا  نکمم  هکنآ  يارب 
دیابن سایق  ار  ثحب  نیا  یلقع و  یمازتلا  تلالد  هچ  دشاب و  یظفل  یمازتلا  تلالد  هچ  مازتلا  تلالد  هب  دوش  یم  داسف  بجوم  تمرح 

بجوم رب  یهن  تلالد  ثحب  نیا  دوب و  یلقع  تلالد  هکلب  دوبن  یظفل  تلالد  ثحب  اجنآ  الصا  هک  یهن  رما و  عامتجا  هلئسم  هب  دوشب 
.ادیج لمأتف  درادن  یهن  رما و  عامتجا  ثحبب  یساسم  داسف 
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ناوـنعلا و صیـصختل  هجو  ـال  هعم  یهیزنتلا و  معی  ثحبلا  كـالم  نا  ـالا  یمیرحتلا  یهنلا  وـه  ناـک  نا  یهنلا و  ظـفل  رهاـظ  ثلاـثلا 
.یفخی امک ال  هب  صیصختلا  بجوی  تادابعلاب ال  هکالم  مومع  صاصتخا 

.ایلصا ناک  اذا  يریغلا  معیف  یسفنلاب  هصیصختل  هجو  امک ال 

لخاد هنا  الا  ینعملا  هلوقم  نم  هنم  یعبتلا  یهنلا و  هلالد  یف  هنا  تفرع  امل  ثحبلا  لحم  نع  اجراخ  ناک  نا  وهف و  ایعبت  ناک  اذا  اما  و 
نوکی امنا  هیلا  داشرالل  نکی  مل  امیف  هب  لوقلا  یلع  داسفلا  یلع  هتلالد  ناف  هکالم  وه  امیف 

******
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.خلا ثلاثلا  هلوق 

ثحب و كـالم  هکنآ  ـالا  دور  یم  نآ  هب  فارـصنا  یمیرحت و  یهن  رد  دراد  روهظ  هچرگا  یهن  ظـفل  رهاـظ  هک  تسنآ  روما  زا  موس 
اب دوش و  یم  مه  یتهارک  یهن  یهیزنت و  یهن  لـماش  تسا  ماـع  ثحب  تهج  نیا  زا  هن  اـی  دـشاب  تحـص  اـب  یهن  تاـفانم  هک  ضرغ 

تیهورکم رب  لاد  یهیزنت  یهن  نوـچ  یمیرحت  یهن  هب  ار  ناوـنع  میهدـب  صیـصخت  درادـن  یهجو  تسا  معا  كـالم  ضرف و  هکنیا 
.تادابعب كالم  مومع  صاصتخا  دشاب و  هورکم  هک  تسین  لوقعم  تدابع  دنک و  یم  تدابع 

یهن نآب  صیـصخت  ار  ثحب  هک  دوش  یمن  ببـس  نیا  تالماعم  نودـب  دـیآ  یم  ود  ره  یهیزنت  یمیرحت و  یهن  تاداـبع  رد  هکنآ  و 
یهن ای  دریگ  یم  قلعت  نآب  هک  یهن  اه  نیا  زا  کیره  هلماـعم و  اـی  تسا و  تداـبع  اـی  یهن  قلعتم  هکنآ  لـصاح  میهد و  رارق  یـسفن 

نآ تسا و  هدروخ  نآب  یهیزنت  یهن  هک  ۀـلماعم  هکنآ  مسق  کی  دوش  یم  مسق  راهچ  هک  یتهارک  یهیزنت و  یهن  ای  تسا و  یمیرحت 
امک ال دـشاب  یم  ثحب  لحم  رگید  مسق  هس  یلو  تسا  جراخ  هناگراهچ  ماسقا  زا  تسا و  حیحـص  لاکـشا  ـالب  تسا  هورکم  هلماـعم 

.یفخی

: خلا یسفنلاب  هصیصختل  هجو  امک ال  هلوق 

ثحب هکلب  یسفن  تمرح  هب  ار  ثحب  میهدب  صیصخت  درادن  یهجو  نینچمه 
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.هدق یمقلا  همهوت  امک  کلذ  یف  هتفلاخم  یلع  هبوقعلا  قاقحتسال  لخد  ریغ  نم  همرحلا  یلع  هتلالدل 

******
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هالـصلا كرتا  دیامرفب  یلوم  میراد و  تساجن  هلازا  هب  رما  هکنآ  ریظن  دوش  یم  دـشاب  یلـصا  رگا  هک  يریغ  یهن  لماش  تسا  ماع  ام 
رگا اما  یمدـقم و  یهن  یعبت و  یهن  هب  تسا  هنع  یهنم  هالـص  كرت  لاح  نیا  رد  دـشاب و  یم  هلازا  همدـقم  هالـص  كرت  هک  هلازـالل 

رد تشذگ  هکنآ  امک  دراد  یعبت  رما  هکلب  درادن  یلصا  رما  هک  یئاهاجنآ  بجاو  ۀمدقم  ریظن  دشابن  یلصا  دشاب و  یعبت  يریغ  یهن 
.تسا یهن  تلالد  رد  ثحب  هک  یتسناد  البق  هکنیا  يارب  ثحب  لحم  زا  تسا  جراخ  هچرگا  یعبت  یهن  نیا 

الا تشذـگ  هکنآ  امک  تسا  یلقع  تلالد  نآ  تلـالد  تسا و  اـنعم  هلوقم  زا  نآرب و  میرادـن  یظفل  لاد  نوچ  یعبت  تهج  نیا  زا  و 
یهن نآ  هک  یئاـج  رد  دوش  یم  نآ  لـماش  تسا و  ماـع  ثحب  كـالم  نوچ  عازن  لـحم  رد  تسا  لـخاد  زاـب  یعبت  يریغ  یهن  هکنآ 

رد هک  یعناوم  طیارـش و  ریظن  یمیرحت  هن  تسا  یعـضو  یهن  تسا و  داشرا  يارب  هک  يدراوم  نآ  دـشابن و  داشرا  يارب  يریغ  یعبت 
نینچ مه  دنـشاب و  غلاب  دـیاب  يرتشم  عیاب و  هکنآ  ریظن  دـیامن  یم  نایب  ار  اهنآ  تقیقح  تسا و  هدـش  دراو  تالماعم  تاـیهام  ققحت 

تسا و داسفب  داشرا  میراد  هک  ییهن  لاکـشا  الب  دراوم  نیا  رد  هک  نیلماعتم  ضوعم و  ضوع و  طیارـش  زا  اـهنآ  ریغ  دنـشابن و  هیفس 
.اعرش تسا  هدشن  عقاو  هلماعم  تقیقح  هکنآ 

دنیامن یم  ار  ءیش  تیعنام  ای  تیطرش  ای  تیئزج  هب  داشرا  مه  اهنآ  تسه  تادابع  طیارـش  ءازجا و  رد  هک  یهاون  رماوا و  نینچمه  و 
ناویح ءازجا  تیعنام  دوش  یم  هدافتـسا  نایب  نیا  زا  هک  همحل  لکؤی  ام ال  یف  لصت  سدقم ال  عراش  دیامرفب  هکنآ  ریظن  تدابع  يارب 

نایب سدـقم  عراش  ار  تدابع  ای  هلماـعم و  طیارـش  ءازجا و  ناـیب  هک  دراوم  نیا  رد  لاـح  لـک  یلع  هالـص و  يارب  محللا  لوکاـم  ریغ 
.هلمجلا یف  تسین  نآ  رد  مه  یفالتخا  تسا و  داسف  بجوم  لاکشا  الب  دراوم  نیا  رد  یهن  تسا  هدومن 
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.ادیج ربدتف  هدابع  ناک  اذا  هداسف  هدض  نع  یهنلا  یضتقی  ءیشلاب  رمألا  نا  یف  عازنلا  هرمث  لعج  هنا  کلذ  دیؤی  و 

نآ رد  لاکشا  یتاذ و  ریغ  یتاذب و  تدابع  میسقت 

هتاذـب ابجوم  یلاعت  هل  هدابع  هناونعب  هسفنب و  نوکی  ام  انهاه  هدابعلاب  دارملا  اـهریغ و  وا  هداـبع  نوکی  نا  اـما  یهنلا  هب  قلعتی  اـم  عبارلا 
ایدابع أرما  هرما  ناک  هب  رمألا  قلعت  ول  ام  وا  هسیدقت  هحیبست و  هل و  عوشخلا  عوضخلا و  دوجسلاک و  هتمرح  ول ال  هترضح  نم  برقتلل 

ام هب و ال  دبعتلا  لجأل  هب  رما  ام  هداعلا ال  مایا  یف  هالـصلا  نیدیعلا و  موص  وحن  هلاثما  رئاسک  یبرق  وحنب  هب  یتا  اذا  الا  طقـسی  داکی  ال 
.ءیش یف  اهیف  هحلصملا  راصحنا  ملعی  ام ال  هینلا و ال  یلع  هتحص  فقوتی 

******

: حرش * 

درادن ای  دراد  باقع  یهن  نیا  تفلاخم  هکنآ  تیصوصخ  تسا و  تمرح  رب  لاد  یهن  نآ  نوچ  تسا  داسف  رب  یعبت  یهن  تلالد  سپ 
نآرب باقع  قاقحتـسا  هک  یعبت  یهن  هک  تسا  هدومن  یمق  يازریم  ققحم  موحرم  ار  مهوت  نیا  هکنآ  امک  تسین  ام  ثحب  رد  لـیخد 

.یفخی امک ال  تسا  جراخ  ثحب  لحم  زا  دشاب  یمن 

: خلا هنا  کلذ  دیؤی  هلوق و 

هب رما  هکنیا  رد  ار  عازن  هرمث  دـنداد  رارق  دریگ  یم  مه  ار  یعبت  همدـقم  یهن  یتح  تسا  ماـع  ثحب  هک  ار  اـم  بلطم  دـنک  یم  دـییأت 
نوچ دنک  یم  هالـص  زا  یهن  هلازا  هب  رما  الثم  دـشاب  تدابع  رگا  تسا  دـساف  دـض  نآ  دـنک  یم  هک  ار  شدـض  زا  یهن  ءاضتقا  ءیش 
البق یلو  تسا  لطاب  سپ  تسا  هنع  یهنم  هالص  نیا  دراد و  یعبت  ۀمدقم  یهن  هالـص  سفن  هلازا و  لعف  رب  تسا  همدقم  هالـص  كرت 

تـسین داسف  بجوم  دـنکب  دـض  زا  یهن  ضرفرب  دراد و  یبترت  رما  مهنآ  دـض  هلب  دـنک  یمن  دـض  زا  یهن  ءیـش  هب  رما  هک  تشذـگ 
.ادیج ربدتف  مدقت  ام  عجارف 

: خلا یهنلا  هب  قلعتی  ام  عبارلا  هلوق 

تسا تدابع  ای  قلعتم  نآ  تسا و  یهن  قلعتم  دوش  یم  رکذ  هک  يروما  زا  مراهچ 
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اـسکع وا  ادرط  ضاقتنالاب  اهیلع  دروا  ام  عم  یهنلا  اهب  قلعتی  نا  نکمی  داکی  اهنم ال  دحاوب  اهنا  هرورـض  هدابعلا  اهنم  لکب  فرع  امک 
دحب سیل  تافیرعتلا  نم  اهلثم  نوک  لجأل  هلحم  ریغ  یف  اهیف  کلذـب  لاکـشالا  ناک  نا  تالوطملا و  هعجارم  نم  رهظی  امک  هریغب  وا 

.هرم ریغ  هیلع  انهبن  امک  مسالا  حرش  لیبق  نم  لب  مسرب  و ال 

.هداعلا وه  امک  اهریغ  فیرعت  یف  هدابعلا و ال  فیرعت  یف  ماربالا  ضقنلاب و  مالکلا  هلاطال  هجو  الف 

******

: حرش * 

یلاعت يادـخ  يارب  تدابع  هتاذـب  هسفنب و  هک  تسا  یلمع  نآ  اجنیا  رد  تدابع  هب  دارم  هریغ و  دـشاب و  هلماعم  هک  تداـبع  ریغ  اـی  و 
اتاذ لـمع  نآ  یهن  زا  لـبق  ینعی  دوب  هتفرگن  قـلعت  نآـب  تمرح  رگا  دـشاب  یلاـعت  هترـضح  برقم  هک  تسا  یلمع  نآ  تاذ  دـشاب و 

.ترضح سیدقت  حیبست و  یلاعت و  يادخ  يارب  عوشخ  عوضخ و  دوجس و  لثم  تسا  هّللا  یلا  برقم 

ریاس لثم  ارهق  دراد  دصق  رب  فقوت  رگا  دصق و  نودب  ول  دشاب و  الوم  بوبحم  تسین  مولعم  هدجـس  لعف  تاذ  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
هک یلمع  نآ  ای  میدرک  رکذ  هکنآ  امک  هسفنب  تسا  تدابع  تدابع  ای  یفخی  امک ال  عوشخ  عوضخ و  نینچمه  دـشاب و  یم  تادابع 

ریاس لثم  میهد  ماجنا  یبرق  وحنب  ار  لمع  نآ  رگم  لاح  نیا  رد  دوش  یمن  طقاس  هک  دوب  يدابع  نآ  رما  دـش  یم  الوم  رما  قلعتم  رگا 
یم اهنآ  هب  سدقم  عراش  فرط  زا  رما  رگا  هک  ضیاح  نز  تداع  مایا  رد  هالـص  نابرق و  دیع  رطف و  دیع  نیدـیع  موص  ریظن  تادابع 

.دندومن نایب  تدابع  يارب  هک  یئانعم  نآ  هن  میدومن  نایب  هک  دوب  تدابع  يانعم  نیا  دراد  یعرش  یهن  العف  یلو  دوب  يدابع  رما  دش 

يانعم دندومن  نایب  اضیا  تسا و  خیـش  موحرم  تاریرقت  زا  لوقنم  نآب  دـبعت  تهجب  دوشب  رما  هک  تسا  يزیچ  نآ  تدابع  دـنا  هتفگ 
یلمع نآ  دندومن  نایب  تدابع  يارب  موس  فیرعت  تین و  رب  نآ  تحص  دراد  فقوت  هک  تسا  یلمع  نآ  ار  تدابع 
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.دشابن مولعم  نآ  تحلصم  ینعی  یصوصخم  زیچ  رد  نآ  رد  تحلصم  دشابن  رصحنم  هک  تسا 

هک یئاهفیرعت  نیا  زا  کیره  هب  دـندومن  فیرعت  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ءاملع  تسا  نیناوق  بحاص  موحرم  زا  لوقنم  صوصخلاب 
ینآ زا  لبق  لمع  نیا  ایآ  هک  مینک  نایب  میهاوخ  یم  ام  هکنآ  تهجب  تسین  تسرد  اه  نیا  زا  مادـک  چـیه  ار و  تدابع  میدومن  ناـیب 
عقاو یهن  قلعتم  هک  تسین  نکمم  هک  تسا  يرورض  دندومن  نایب  هک  یتافیرعت  نیا  هن و  ای  هدوب  تدابع  ایآ  دوش  قلعتم  نآب  یهن  هک 

يرما تسا و  رما  رب  فقوتم  تین  مود  رد  اـضیا  دـشاب و  دـبعت  يارب  اـت  درادـن  يرما  ضیاـح  هالـص  رد  لوا  فیرعت  رد  نوچ  دـنوش 
هدش عقاو  اهنآ  رب  یتالاکـشا  هکنیا  اب  تسا  هدسفم  هکلب  ضیاح  هالـص  رد  تسین  یتحلـصم  موس  رد  دیامنب و  ار  نآ  تین  هک  تسین 
نیا رب  تسا  هدـش  دراو  هک  دـشاب  رود  لاکـشا  هک  اه  نیا  ریغب  ای  تسین  عماج  ینعی  اسکع  ای  تسین  عنام  ینعی  درط  ضاقتنا  هب  تسا 
نیا هچرگا  تـالوطم  بتکب  دـننک  هعجارم  هک  یناـسک  يارب  دوش  یم  رهاـظ  میدوـمن  ناـیب  هک  ار  یبلاـطم  نیا  هکنآ  اـمک  فیراـعت 

.دشاب یم  شلحم  ریغ  رد  دنا  هدومن  نایب  هریغ  سکع و  درط و  ضقن  رد  هک  اهلاکشا 

یجراخ مسر  دودح  فیراعت  نیا  هکنآ  هن  تسا  مسالا  حرش  فیراعت  فیراعت  نیا  لثم  هکنآ  تهجب  تسین  حیحـص  تالاکـشا  نیا 
نایب اجنآ  قطان  يانعم  رد  قتشم  رد  لوا  دلج  رد  اهنآ  زا  هلمج  نم  يدراوم  دایز  رد  ار  بلاطم  نیا  میدومن  نایب  ام  هکنآ  امک  دنـشاب 

ناوضر ءاملع  تداع  هکنآ  امک  تدابع  ریغ  رد  هن  تدابع و  فیرعت  رد  ماربا  ضقنب و  مـالک  نداد  لوط  درادـن  یهجو  سپ  میدومن 
میدومن نایب  هک  نانچمه  دشابن  یقیقح  فیرعت  رگا  نوچ  فیراعت  روج  نیا  رد  ماربا  ضقن و  لاکـشا و  هک  تسا  نیا  رب  مهیلع  هّللا 
.یفخی امک ال  دشاب  صخا  ای  معا و  يردق  درادن  یعنام  مسالا  حرش  فیرعت  مسر و  دحب و  تسین  نکمم  ءایشا  یقیقح  فیرعت  هک 
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دشاب داسف  تحص و  لباق  هک  تسا  یئاهزیچ  ثحب  لحم 

هنع بقرتی  ام  هیلع  بترتی  امات  هرات  نوکی  نأب  داسفلا  هحـصلاب و  فاصتالل  الباق  ناک  ام  الا  عازنلا  ناونع  یف  لخدـی  هنا ال  سماـخلا 
.هبترت یف  ربتعی  ام  ضعب  لالتخال  کلذک  يرخا ال  رثألا و  نم 

هیلع داسفلا  ورط  مدعل  عازنلا  ناونع  یف  لخدی  الف  نامضلا  بابسا  ضعبک  هنع  کفنی  داکی  امم ال  هرثا  ناک  وا  اعرـش  هل  رثا  ام ال  اما 
.ال واأ  هیضتقی  هنع  یهنلا  نا  یف  عزانی  یک 

وا ناک  ادـقع  داسفلا  هحـصلاب و  فصتی  امم  معألا  ینعملاب  هلماعملا  مدـقت و  يذـلا  ینعملاب  هدابعلا  وه  ناونعلا  یف  ءیـشلاب  دارملاـف 
.مهفاف امهریغ  وا  اعاقیا 

******

: حرش * 

: خلا لخدی  هنا ال  سماخلا  هلوق 

لباق هک  تسا  ثحب  لحم  یئاهزیچ  هن  ای  تسا  داـسف  بجوم  یهن  ینعی  ناونع  نیا  رد  هک  تسنآ  دوش  یم  رکذ  هک  يروما  زا  مجنپ 
تسا و دساف  ای  تسا  حیحص  ءیـش  نیا  میئوگب  دوجو  نآ  زا  دعب  هک  دنک  ادیپ  يدوجو  کی  ینعی  دشاب  داسف  تحـص و  هب  فاصتا 
هک یطیارـش  عیمج  اب  هک  عیب  ریظن  تسا  ربتعم  نآ  رد  هک  یطئارـش  ءازجا و  ضعب  لالتخا  تهجب  درادن  ار  رثا  مامت  ای  تسا  رثالا  مات 
عیب رثا  هک  تیکلم  لثم  اما  تسا و  دساف  عیب  نیا  میئوگ  یم  دشاب  دوقفم  طیارش  ضعب  رگا  حیحـص و  میئوگ  یم  تسا  ربتعم  نآ  رد 
لوا دـلج  رد  معا  حیحـص و  باـب  رد  درادـن و  دـساف  حیحـص و  دوجو  ود  نوـچ  تسا  جراـخ  اـم  ثحب  لـحم  زا  نآ  رئاـظن  تسا و 

عجارف باب  نیا  رد  یمالک  تشذگ 

: خلا اعرش  هل  رثا  اما ال  هلوق 

ضعب رد  نتـسب  طرـش  ریظن  تسین  یعرـش  یلو  تسا  لوادـتم  فرع  نیب  رد  هک  ار  یلامعا  ریظن  درادـن  یعرـش  رثا  هک  یئاهزیچ  اما 
.دوش یمن  رثؤم  زا  کفنم  رثا  نآ  یلو  دراد  یعرش  رثا  هک  یئاهنآ  ای  هریغ  رامق و  لثم  اهزیچ 

عازن لحم  اه  نیا  هریغ  بصغ و  ریغ و  لام  فالتا  لثم  تانامض  بابسا  ریظن 
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رظن وا  رثا  بسحب  احیحص  دحاو  ءیش  نوکی  امبرف  راظنألا  راثآلا و  بسحب  نافلتخی  نایفاضا  نافـص  داسفلا و  هحـصلا و  نا  سداسلا 
.هیمامتلا وه  دحاو و  ینعمب  امهیف  لب  فلتخت  هلماعملا ال  هدابعلا و  یف  هحصلا  نا  لاقی  نا  حص  انه  نم  رخآ و  بسحب  ادساف  و 

.اهمدع هیمامتلاب و  فصتت  اهیلع  سایقلاب  یتلا  راثآلا  نم  امهنم  بوغرملا  وه  امیف  فالتخالا  امنا  و 

نوکی امنا  هدابعلا  هحص  یف  ملکتملا  هیقفلا و  نیب  فالتخالا  اذکه  و 

******
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.دوش یمن  ضراع  اهنآ  رب  داسف  تسا و  ققحم  جراخ  رد  اهنآ  ببس  ققحت  زا  دعب  اهنآ  دوجو  نوچ  دنتسین 

هتـشاد نآ  رد  یعازن  دوش و  ثحب  هک  دساف  دوجو  ای  حیحـص  دوجو  درادـن  دوجو  ود  نامـض  لثم  تشذـگ  البق  هک  ینانچمه  ینعی 
.یئالقع يرابتعا  دوجو  هتبلا  درادن  رتشیب  دوجو  کی  هکلب  درادن  ای  دراد  داسف  ءاضتقا  نآ  زا  یهن  ایآ  هک  میشاب 

تدابع ای  تسا  یهن  قلعتم  هک  ءیش  نآ  هن  ای  تسا  داسف  بجوم  ایآ  ءیـش  زا  یهن  مییوگ  یم  هک  ثحب  ناونع  رد  ءیـشب  دارم  سپ 
دوش و یم  داسف  تحـص و  هب  فصتم  هک  یئاهزیچ  معا و  يانعم  هب  تسا  هلماعم  یهن  قلعتم  ای  تشذـگ و  البق  هک  یئانعم  نآب  تسا 

حیحـص نوچ  ار  ریغ  هچب  نداد  ریـش  عاضر و  اه  نیا  ریغ  ای  عاقیا  اـی  دـشاب  دـقع  تسا  یهن  قلعتم  هک  ءیـش  نآ  هچ  دراد  دوجو  ود 
دـساف عاـضر  نآ  دوشن  ققحم  طیارـش  رگا  دوش و  یم  بترتم  نآرب  يدـبا  تمرح  دوش  ققحم  طیارـش  ماـمت  هک  یتقو  رد  نآ  تسا 

.یفخی امک ال  دوش  یمن  بترتم  نآرب  تمرح  ینعی  تسا 

.خلا داسفلا  هحصلا و  نا  سداسلا  هلوق 

یفصو ود  اه  نیا  ریغ  هلماعم و  رد  تدابع و  رد  تحص  هک  تسنآ  روما  زا  مشش 
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.افرع هغل و  اهانعم  یه  امک  هیمامتلا  ینعمب  اهنا  یلع  ارهاظ  قافتالا  دعب  رثألا  نم  امهنم  لکل  مهملا  وه  امیف  فالتخالا  لجأل 

وه ملکتملا  ضرغ  ناک  امهطوقـسب و  هدابعلا  هحـص  رـسف  بوجولا  مدـع  وا  هداـعالا  وا  ءاـضقلا  بوجو  وه  هیقفلا  ضرغ  ناـک  اـملف 
.يرخا هعیرشلا  قفاوی  امب  هرات و  رمألا  قفاوی  امب  اهرسف  هبوثملا  قاقحتسال  القع  بجوملا  لاثتمالا  لوصح 

نا دیفی  نیریخألا  نا  یف  فلتخت  راظنالا  يرهاظلا و  يوناثلا و  یلوألا و  یعقاولا  نم  ماسقا  یلع  نوکی  هعیرـشلا  یف  رمألا  نا  ثیح  و 
.رخآ رظنب  امهل  طقسم  ریغ  رظنب و  هداعالا  ءاضقلل و  اطقسم  وا  رخآل  هفلاخم  رمأل و  هقفاوم  هدابعب  نایتالا  ناک  نادیفی  وا ال  ءازجألا 

******
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حیحص دحاو  ءیـش  کی  اسب  هچ  مدرم و  راظنا  دوش و  یم  ادیپ  اهنآ  زا  هک  يراثآ  بسحب  دنک  یم  ادیپ  فالتخا  هک  یفاضا  دنتـسه 
رخآ و رظنب  تسا  دساف  تسا  حیحـص  هک  ءیـش  نیمه  نینچمه  يرگید و  دهتجم  رظن  ای  دوش  یم  ادیپ  وا  زا  هک  يرثا  بسحب  تسا 

نکمم عیاب  هب  تبـسن  یـصخش  عیب  کی  هکلب  دساف  رگید  دـهتجم  رظنب  تسا و  حیحـص  يدـهتجم  رظنب  یـسراف  عیب  الثم  رگید  راثآ 
.دشاب حیحص  تسا 

هک درادن  تافانم  دناد و  یم  لطاب  يرتشم  یلو  ار  یسراف  هب  هغیص  دناد  یم  حیحص  عیاب  دناوخ و  یم  یسراف  هب  ار  هغیص  هکنآ  لثم 
.تسا روط  نیمه  مه  تادابع  رد  تالماعم و  رد  رگید  عناوم  طیارش و  یقاب  نینچمه  لطاب و  ای  تسا  حیحص  ای  یعقاو  عیب 

رد فالتخا  هک  یعناوم  ءازجا و  طیارـش و  هطـساو  هب  دساف  رگید  يدهتجم  رظنب  تسا و  حیحـص  يدهتجم  رظنب  یـصخش  زامن  الثم 
يونعم یموهفم و  فالتخا  هلماعم  رد  تدابع و  رد  تحـص  میئوگب  تسا  حیحـص  هک  دـش  رهاظ  ام  ناـیب  زا  نیدـهتجم و  دـنراد  نآ 

طئارشلا ءازجالا و  ثیح  نم  تسا  ءیش  نآ  تیمامت  لاوقا  مامت  رد  تحـص  انعم  لصا  رد  تسا و  قیداصم  رد  فالتخا  هکلب  دنرادن 
یفالتخا عنام و  مدع  و 
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حیحص دراد  هک  يرثا  هطساو  هب  دحاو  ءیش  کی  دوش  یم  ادیپ  ءیـش  نآ  زا  هک  تسا  يراثآ  نآ  هطـساو  هب  تسه  القع  نیب  رد  هک 
.تسا دساف  درادن  هک  يرگید  رثا  هطساو  هب  تسا و 

یشان فالتخا  نیا  تسا و  مادک  حیحص  تدابع  هک  دنراد  فالتخا  هک  تدابع  تحص  رد  نیملکتم  اهقف و  نیب  فالتخا  نینچمه  و 
حیحـص تدابع  هکنآ  تدابع و  تحـص  يانعم  رب  دنراد  قافتا  ود  ره  هک  ینآ  زا  دعب  دوش  یم  ادـیپ  تدابع  زا  هک  يرثا  زا  دوش  یم 
دهتجم هیقف و  ضرغ  هک  ینامز  افرع و  هغل و  تسا  تحـص  يانعم  تیمامت  نیمه  میدومن و  رکذ  هکنآ  اـمک  دـشاب  ماـمت  هک  تسنآ 

نآرب دشابن  بجاو  هداعا  اضق و  هک  یتدابع  ره  هکنیا  هب  ار  تدابع  دنا  هدرک  ریسفت  تسا  بوجو  مدع  ای  هداعا  ای  تسا  اضق  بوجو 
زا نیملکتم  ضرغ  نوچ  میدومن و  نایب  هک  يراثآ  نیاب  ار  حیحـص  تدابع  دـنا  هدومن  ریـسفت  دوش  طـقاس  بوجو  اـی  تسا  حـیحص 

.فلکم يارب  باوث  قاقحتسا  القع  دوش  یم  بجوم  لاثتما  نیا  هک  تسا  الوم  رما  لاثتما  لوصح  تادابع 

رد رماوا  نوچ  دـشاب و  هسدـقم  تعیرـش  قفاوم  ای  دـشاب  رما  قفاوم  هک  يزیچ  نآب  دـنا  هدومن  اـنعم  ار  حیحـص  تداـبع  تهج  نیا  زا 
فالتخا تسا و  فلتخم  ءاهقف  رظن  تهج  نیا  زا  يرهاظ  يوناـث و  رما  اـی  یلوا  یعقاو  رما  زا  دراد  یماـسقا  عاونا و  هسدـقم  تعیرش 

ندوب يزجم  رما و  وا  ماسقا  ءازجا  باب  رد  الـصفم  هکنآ  امک  هن  ای  تسه  یعقاو  رما  زا  يزجم  ایآ  هک  يرهاظ  يوناث و  رما  رد  دنراد 
نوچ تسا  فلتخم  يرهاظ  يوناث و  یلوا و  رما  اب  ندوب  هقباطم  هطـساو  هب  تداـبع  عجارف و  میدومن  ناـیب  ار  ءازجا  مدـع  اـی  عقاو  زا 

تحـص سپ  تشذگ  ءازجا  باب  رد  هکنآ  امک  هن  ای  تسا  عقاو  زا  يرجم  يرهاظ  ای  يوناث  رما  ایآ  هک  تسا  فلتخم  نیدـهتجم  رظن 
.دنک یم  قرف  طقسم  مدع  طقسم و  تهج  نیا  زا  تسا  فلتخم  دراد و  قرف  ملکتم  هیقف و  رظنب  تبسن  داسف  و 
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ملکتم هیقف و  رذن  تحص  يانعم  فالتخا 

معا ) معی رمألا  هقفاومب  هحـصلا  ریـسفت  یف  رمألا  نا  یلع  ءانب  هیقفلا  ملکتملا و  دـنع  هحیحـص  نوکت  يرهاظلا  رمالل  هقفاوملا  هدابعلاف 
رمألا هقفاومب  یعارم  هنوک  ءازجالا و  مدـع  یلع  ءانب  هتقفاومب  هیقفلا  دـنع  اهب  اهفاصتا  مدـع  ءازجـالل و  هئاـضتقا  عم  يرهاـظلا  نم خ)

.یعقاولا صوصخ  اهریسفت  یف  رمالا  نوک  یلع  ءانب  ملکتملا  دنع  یعقاولا و 

.اهمدع هب و  رومأملا  عم  هب  ّیتأملا  هقباطم  نم  ناعزتنی  نایرابتعا  نافصو  ملکتملا  دنع  داسفلا  هحصلا و  نا  یف  ههبش  هنا ال  وه  هیبنت و 

مزاول نم  یهف  هیقفلا  دنع  هداعالا  ءاضقلا و  طوقس  ینعمب  هحصلا  اما  و 

******

: حرش * 

.خلا يرهاظلا  رمالل  هقفاوملا  هدابعلاف  هلوق 

دزن تسا  حیحـص  تدابع  نیا  تسا  يرهاظ  نیا  هک  هعمج  زامن  بوجو  باحـصتسا  ریظن  دـشاب  يرهاظ  رما  قفاوم  هک  یتداـبع  سپ 
تقفاوم ینعی  دشاب  یعقاو  رما  يرهاظ و  رما  زا  معا  رما  تقفاوم  هب  ینعی  هک  تحـص  ریـسفت  رد  رما  هکنیا  رب  انب  ود  ره  هیقف  ملکتم و 

رد دـش  فالخ  فشک  رگا  ینعی  اقلطم  ءازجا  رد  رما  دـنک  یم  ءاضتقا  میوشب  لئاق  هکنیا  ای  تسا  یفاک  اهرما  اـی  نیرما  نیا  زا  یکی 
درجم ینعی  يرهاظ  رما  تقفاوم  هب  هیقف  دزن  تسین  تحـص  هب  فصتم  تدابع  نیمه  درادـن و  هداعا  ءاضق و  تقو  جراخ  رد  ای  تقو 
دومن یعقاو  رما  تقفاوم  رگا  هک  تسا  اـعارم  هب  رومأـم  يرهاـظ  رما  نیا  تسین و  عـقاو  زا  يزجم  هعمج  هالـص  بوـجو  باحـصتسا 

ار رما  رگا  ملکتملا  دنع  تحص  هکنآ  امک  تسا  فلتخم  دراد و  قرف  ملکتم  هیقف و  دزن  تحـص  دروم  نیا  رد  الف  الا  تسا و  حیحص 
دش یعقاو  رما  فلاخم  رگا  ملکتم و  دزن  تسا  حیحص  دش  یعقاو  رما  قفاوم  رگا  یلاثتما  ره  ینعی  یعقاو  رما  صوصخب  مینک  ریـسفت 

.یفخی امک ال  تسین  حیحص  لمع  نآ  دشاب  يوناث  ای  يرهاظ  رما  قفاوم  ول  و 

.خلا هنا  وه  هیبنت و  هلوق 

دنتسه یعرش  لعج  لباق  داسف  تحص و  ایآ  هک  فنصم  دنک  یم  نایب  هیبنت  نیا  رد 
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نا هیف و  ینعملا  اذهب  هحصلاف  امزج  هعم  ءاضقلا  وا  هداعالا  توبث  لقعی  داکی  ثیح ال  القع  یلوالا  یعقاولا  رمألاب  هب  رومأملاب  نایتالا 
امک لقعلا  هب  لقتـسی  امم  لب  مهوت  اـمک  عزتنی  يراـبتعا  رمأـب  سیل  هنا  ـالا  فیلکت  عبتب  وا  هسفنب  لوعجم  یعـضو  مکحب  سیل  ناـک 

.هبوثملا قاقحتساب  لقتسی 

******

: حرش * 

هک دشاب  یم  هیرابتعا  روما  زا  فصو  ود  نیا  ملکتم  دزن  دنتسه  یفصو  ود  داسف  تحص و  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبش  دیامرف  یم  هن  ای 
دنک یم  داجیا  جراخ  رد  فلکم  هالـص  لثم  هک  ار  یجراخ  لمع  ینعی  نآ  مدـع  هب و  رومأم  اب  هب  یتأم  هقباـطم  زا  دـنوش  یم  عزتنم 

نآ زا  ارهق  تحص  تسا و  حیحص  دنیوگ  یم  ار  لمع  نیا  تسا  هتـساوخ  الوم  هک  هب  رومأم  نآ  اب  دش  قباطم  یجراخ  لمع  نیا  رگا 
زا دنوش  یم  عازتنا  هک  دـشاب  یم  یلقع  هکلب  درادـن  لعج  داسف  تحـص و  سپ  ارهق  تسا  دـساف  هدـشن  قباطم  رگا  دوش و  یم  عزتنم 

.دهتجم هیقف و  دزن  تسا  تحص  يانعم  نیا  هک  دشاب  هتشادن  هداعا  هقباطم و  مدع  یجراخ و  لمع  هقباطم 

یعقاو هب  رومأم  هک  ینآ  زا  دـعب  نوچ  القع  تسا  یلوا  یعقاو  هب  رومأـم  ندروآ  مزاول  زا  هداـعا  اـضق و  طوقـس  ینعی  اـنعم  نیا  سپ 
تـسین لوقعم  نوچ  تسا  هداـعا  اـضق و  طوقـس  فیلکت  طوقـس  همزـال  درادـن و  یفیلکت  رگید  ـالقع  ارهق و  فلکم  دروآ  ار  یلوا 
تحـص نیا  هچرگا  میدومن  نایب  هک  ینعم  نیاب  تحـص  سپ  یلوا  یعقاو  فیلکت  طوقـس  زا  دعب  فلکم  يارب  هداعا  ای  اضق  بوجو 

لعج مه  یعـضو  مکح  یفیلکت  مکح  عبتب  تسا و  یفیلکت  مکح  لوا  زا  ینعی  فیلکت  عبتب  اـی  تسین  هسفنب  لوـعجم  یعـضو  مکح 
.دوش یم 

لعج عبتلاب  ای  هسفنب  هچ  ار  نآ  دیامنب  لعج  عراش  هک  تسین  يرابتعا  رما  تحص  يارب  میدومن  نایب  هک  یئانعم  نیا  لاح  لک  یلع  و 
میدومن نایب  هک  انعم  نیاب  سپ  ام  ثحابم  رد  تسا  هتشذگ  ارارک  هکنآ  امک  تسا  يرابتعا  رما  نآ  قلعتم  یعرش  لعج  اعرـش و  دوش 

نیا هکلب  تسا  هدش  مهوت  هکنآ  امک  اعرش  درادن  لعج  تحص 
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؟ هن ای  تالماعم  تادابع و  رد  دنداد  یعرش  لعج  داسف  تحص و 

یف تفرع  امک  امهتوبثل  یـضتقملا  توبث  عم  دابعلا  یلع  هنم  اـفیفخت و  هب  مکحلا  ناـک  ـالوعجم و  نوکی  اـمبر  طوقـسلاف  هریغ  یف  و 
داسفلا هحـصلا و  معن  نییعازتنا  نیفـصو  نیلوعجم ال  نیمکح  هیف  داسفلا  هحـصلا و  نوکیف  امهتوبثب  مکحی  امبر  امک  ءازجالا  هلئـسم 

.هب رومأملا  وه  ام  یلع  قابطنالا  درجمب  امهب  فصتت  یه  امنا  لب  نیلوعجم  نانوکی  داکی  هصاخلا ال  دراوملا  یف 

هبیترت عراشلا و  لعجب  وه  امنا  هلماعم  یلع  رثألا  بترت  ناک  ثیح  هلوعجم  نوکت  یهف  تالماعملا  یف  هحصلا  اما  تادابعلا و  یف  اذه 
ءاضما ول  اهیلع و 

******

: حرش * 

هکنآ امک  حیحـص  لمع  رد  باوث  قاقحتـساب  الالقتـسا  دـنک  یم  مکح  لـقع  هکنآ  اـمک  تسا  هیلقع  ماـکحا  زا  ینعم  نیاـب  تحص 
.یفخی امک ال  تشذگ 

تحص دراوم  نیا  رد  تسا  نکمم  يرهاظ  رماب  ای  يرارطضا  رماب  هکلب  یلوا  رماب  هب  رومأم  ریغ  رد  تحص  ینعی  خلا  هریغ  یف  هلوق و 
نیا دراد و  هداعا  اضق و  یضتقم  هکنیا  اب  ناگدنب  رب  تسا  تنم  فیفخت و  اعرش  دراوم  نیا  رد  تحـص  مکح  اعرـش و  دشاب  لوعجم 
امک هدومن  هداعا  ای  ياضق  هب  مکح  دراوم  یـضعب  هکنآ  امک  دـیامرفب  هداعا  ای  اضقب  رما  دـنک و  داـسفب  مکح  سدـقم  عراـش  دراوم 

هیرهاظ هیرارطضا و  رماوا  رد  داسف  تحص و  میدومن  هک  ینایب  نیاربانب  سپ  ءازجا  ثحابم  رد  ار  اهنآ  ماکحا  یتخانش  الـصفم  هکنآ 
دراوم نوچ  دـنرادن  لعج  هصاخ  دراوم  رد  هلب  دـنا  هدـش  لـعج  سدـقم  عراـش  فرط  زا  هک  دنـشاب  یم  یمکح  ود  دراوم  ضعب  رد 
لاثتما ماقم  رد  تسا و  دساف  دشن  نآ  قباطم  رگا  تسا و  حیحـص  دـش  یعرـش  یلک  مکح  قباطم  یجراخ  لعف  رگا  هیـصخش  هصاخ 

.دنشاب یم  یلقع  ود  ره  هکلب  دنرادن  اعرش  لعج  داسف  تحص و  نیا 

: خلا تالماعملا  یف  هحصلا  اما  تادابعلا و  یف  اذه  هلوق 

هن ای  دنراد  یعرش  لعج  داسف  تحص و  ایآ  میدومن  نایب  هک  دوب  تادابع  رد  تانایب  نیا 
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.داسفلا هلاصال  هیلع  بترتی  ناک  امل  هلعج  ول ال  هنا  هرورض 

نم هیفیلکتلا  یف  لاحلا  وه  امک  همدـع  اببـس و  لوعجملا  وه  ام  عم  اهقابطنا  لجأل  الا  سیل  اهداسف  هیـصخش و  هلماعم  لک  هحـص  معن 
.مارحلا وا  بجاولا  وه  ام  عم  هقابطنال  الا  سیل  امهریغ  وا  همرحلا  وا  بوجولاب  هب  ّیتأملا  فاصتا  نا  هرورض  ماکحألا 

******

: حرش * 

یم عراش  لعجب  يا  هلماعم  ره  رد  رثا  بترت  نوچ  دنـشاب  یم  یعرـش  لوعجم  ود  ره  لاکـشا  الب  تالماعم  رد  داسف  تحـص و  اـما  و 
يرورـض دـشابن  تالماعم  رد  عراش  فرط  زا  ءاضما  ای  یعرـش  لعج  رگا  هیئالقع و  تالماعم  رد  دـشاب  عراش  ءاضما  نآ  ول  دـشاب و 

يرتشم ای  عیاب  لام  هک  مینک  یم  کش  ینعی  تسا  داسف  تـالماعم  رد  لـصا  نوچ  دوش  یمن  هلماـعم  رب  بترتم  حیحـص  رثا  هک  تسا 
يراج تئارب  طیارش  ءازجا و  رد  کش  هکنآ  رگم  اباحصتسا  تسا  لاقتنا  مدع  لصا  لاقتنا  رد  کش  هن  ای  هدش  يرگید  هب  لقتنم  ایآ 

.تالماعم لصا  تسا و  هیلک  تالماعم  رد  انعم  نیا  مهفاف  اهنآ  عفر  رب  دشابن  یقالطا  مومع و  رگا  دوش 

حیحص ایآ  هک  هیصخش  تادابع  ریظن  دنرادن  یعرش  لعج  داسف  تحص و  دراوم  نیا  رد  هیـصخش  تالماعم  رد  داسف  تحـص و  اما  و 
نآ قباطم  رگا  تسا و  حیحص  دش  یلک  هیعرش  لوعجم  هلماعم  نآ  قباطم  هیـصخش  هلماعم  رگا  نوچ  تشذگ  هکنآ  امک  دساف  ای  دنا 
دوش فصتم  یجراخ  لمع  هک  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  یعرـش  هن  تسا  یلقع  هقباطم  مدـع  ای  هقباـطم  نیا  تسا و  دـساف  دـشن 

یهنم ای  یعرش  هب  رومأم  نآ  قباطم  رگا  یجراخ  درف  نیا  هکنآ  رگم  تسین  بابحتـسا  تهارک و  زا  اه  نیا  ریغ  ای  تمرح  ای  بوجوب 
یعرش هن  تسا  یلقع  یعرـش  یلک  رما  اب  یجراخ  درف  قیبطت  تسا و  مارح  دساف و  دشن  قباطم  رگا  تسا و  حیحـص  دش  یعرـش  هنع 

.تشذگ هکنآ  امک 
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.داسفلا یلع  یهنلا  هلالد  یف  کش  ول  هیلع  لوعی  هلأسملا  یف  لصا  هنا ال  یفخی  عباسلا ال 

.هلماعملا یف  هحصلا  یضتقی  مومع  وا  قالطا  كانه  نکی  مل  ول  داسفلا  هیعرفلا  هلأسملا  یف  لصألا  ناک  معن 

.یفخی امک ال  اهنع  یهنلا  عم  اهب  رمألا  مدعل  کلذکف  هدابعلا  اما  و 

دوش یم  ریوصت  مسق  جنپ  تادابع  رد  قلعتم 

هءارقلل تافخالا  رهجلاک و  اهل  مزالملا  اهفصو  وا  اهنع  جراخلا  اهطرش  وا  اهئزج  وا  هدابعلا  سفن  نوکی  نا  اما  یهنلا  قلعتم  نا  نماثلا 
ریغلا اهفصو  وا 

******

: حرش * 

: خلا هنا  یفخی  عباسلا ال  هلوق 

هقباس تلاح  نوچ  مینادـن  ار  داسف  تحـص و  نیفرط  هلدا  زا  هک  ینآ  زا  دـعب  میرادـن  هلئـسم  نیا  رد  یلـصا  هک  تسنآ  روما  زا  متفه 
لحا ریظن  دنک  تحص  رب  تلالد  هک  میشاب  هتشادن  مومع  ای  قالطا  رگا  تالماعم  رد  هیعرف  هلئسم  رد  لصا  هلب  داسف  تحـص و  درادن 

رد لصا  نینچمه  تشذـگ و  هکنآ  امک  تسا  داسف  هلماعم  رد  لصا  دـشابن  مومع  ای  قالطا  رگا  دوقعلاب  اوفوا  لثم  مومع  ای  عیبلا  هّللا 
تشذـگ و دـض  باب  رد  هکنآ  امک  رما  كالمب  ای  تسا و  عراش  رماب  ای  نآ  تیداـبع  یتداـبع  ره  رد  نوچ  تسا  داـسف  مه  تاداـبع 

كالم هکنآ  رب  هوالع  تسا  مدقم  یهن  ارهق  تادابع  نآ  اب  یهن  ای  دشاب  رما  كالم  رگا  درادـن و  يرما  هیف  نحن  ام  هک  تسنآ  ضرف 
ءیش تیدابع  لصا  رد  هک  تسا  یئاج  رد  کش  نیا  تسین  یقالطا  دروم  رد  دوش و  یم  ادیپ  رما  قالطا  زا  كالم  نوچ  دنرادن  مه 
هلئسم نامه  کش  نیا  دشاب  یم  ملـسم  هب  رومأم  هکنآ  زا  دعب  میـشاب  هتـشاد  عناوم  طیارـش و  ءازجا و  رد  کش  رگا  اما  دشاب و  کش 

.نآ اب  ثحب  دمآ  دهاوخ  یلاعت  هللاءاش  نا  طایتحا  ای  یلقع  ای  تسا  یعرش  تئارب  ایآ  هک  تسا  فورعم  یطابترا  رثکا  لقا و 

: خلا یهنلا  قلعتم  نا  نماثلا  هلوق 

.دوش یم  مسق  دنچ  یهن  قلعتم  هک  تسنآ  روما  زا  متشه 
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ءزج نا  ظاحلب  یناثلا  مسقلا  اذک  عازنلا و  لحم  یف  لوألا  مسقلا  لوخد  یف  بیر  اهنع ال  هکفنملا  هالصلا  ناوکأل  هیبصغلاک  مزالملا 
اروذـحم مزلتـسی  نا  الا  هنع  یهن  امم ال  هریغب  نایتإلا  عم  هیلع ال  راصتقالا  عم  الا  اهنالطب  بجوی  ءزجلا ال  نالطب  نا  الا  هدابع  هداـبعلا 

.رخآ

******

: حرش * 

.نیدیع موی  رد  موص  ضئاح و  يارب  ضیح  مایا  رد  هالص  لثم  تسا  تدابع  سفن  یهن  قلعتم  هکنآ  لوا 

.ندناوخ زامن  عقوم  رد  بجاو  راد  هدجس  ياه  هروس  لثم  تسا  یهن  قلعتم  تدابع  ءزج  ای  مود 

تدابع طرش  اه  نیا  هک  ریرح  رتاس  ای  سجن  رتاس  ریظن  تسا  تدابع  زا  جراخ  طرش  نآ  هک  تسا  تدابع  طرـش  یهن  قلعتم  ای  موس 
.تسا

هالـص رد  تسا  اه  نیا  زا  یکی  مزالم  تئارق  هک  تافخا  رهج و  ریظن  دـشاب  تدابع  مزـالم  هک  تسا  یفـصو  اـی  یهن  قلعتم  مراـهچ 
.سکعلاب دراد و  یهن  رهج  هیتافخا 

هالص ناوکا  يارب  تیبصغ  ریظن  دوشب  ادج  تسا  نکمم  هکلب  تسین  مزالم  فصو  یلو  تدابع  يارب  تسا  یفصو  یهن  قلعتم  مجنپ 
تسین یکش  دشاب  هتشادن  یبصغ  نوک  هک  دروایب  یئاج  رد  فلکم  ار  هالص  هالـص و  زا  دوشب  کفنم  تسا  نکمم  تیبصغ  نیا  هک 

یهنم ءزج  نآ  رگا  تسا و  تدابع  تدابع  ءزج  هکنیا  ظاـحلب  یناـث  مسق  نینچمه  تسا و  عازن  لـحم  رد  لـخاد  لوا  مسق  هکنیا  رد 
نآرب ءافتکا  هکنآ  رگم  دـشاب  لطاب  اقلطم  تدابع  هک  دوش  یمن  ببـس  ءزج  ندوب  لـطاب  هکنآ  ـالا  تسا  هنع  یهنم  تداـبع  دـش  هنع 

هک يا  هروس  هکنآ  رگم  تسا  لطاب  تدابع  نیا  دومن  مئازع  هروس  رب  ءافتکا  رگا  الثم  درواین  درادـن  یهن  هک  يرگید  ءزج  دـیامنب و 
هک ةروس  نیا  زا  دوش  ادیپ  يرگید  روذحم  هکنآ  رگم  تسا  حیحص  تدابع  میئوگب  هک  تسا  نکمم  اجنیا  رد  هک  دروایب  درادن  یهن 

.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  نآ  ماکحا  هکنآ  امک  ادمع  تسا  زامن  رد  يدایز  رگید  روذحم  نآ  هک  درادن  یهن 
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داسفل ابجوم  هتمرح  نوکی  یک  هدابع  ناک  امیف  الا  هداـبعلا  داـسفل  اـبجوم  هنع  یهنلا  طرـشلا و  همرح  نوکی  ـالف  ثلاـثلا  مسقلا  اـما  و 
.هب طورشملا  داسفل  مزلتسملا 

.هدابع تناک  اذا  امک  هداسفل  ابجوم  نکی  مل  ول  هب  هطورشملا  هدابعلا  داسفل  ابجوم  طرشلا  نع  یهنلا  نوکی  داکی  هلمجلاب ال  و 

یهنلل اـقواسم  ـالثم  هءارقلا  یف  رهجلا  نع  یهنلا  نوکیف  هفوصوم  نع  یهنلل  قواـسم  مزـاللا  فصولا  نع  یهنلاـف  عبارلا  مسقلا  اـما  و 
یفخی امک ال  العف  هنع  ایهنم  اهب  رهجلا  نوک  عم  اهب  ارومأم  اهب  رهجی  یتلا  هءارقلا  نوک  هلاحتسال  اهنع 

******

: حرش * 

.خلا ثلاثلا  مسقلا  اما  هلوق و 

دروم نیا  رد  یهن  تسا  طرـشب  قلعتم  تاذـلاب  الوا و  یهن  تسا و  طورـشم  زا  جراـخ  هک  دـشاب  یطرـش  یهن  قلعتم  هک  یموس  مسق 
زامن يارب  ثالث  تاراهط  ریظن  دـشاب  تدابع  طرـش  نآ  هکنآ  رگم  یبصغ  بآ  هب  سابل  ریهطت  ریظن  دوش  یمن  تدابع  داـسف  بجوم 

طورـشم داسف  مزلتـسم  دروم  نیا  رد  طرـش  داسف  نوچ  تسا  هالـص  داسف  بجوم  دندش  عقاو  یهن  قلعتم  اه  نیا  زا  مادـکره  رگا  هک 
.تسا

: خلا داکی  هلمجلاب ال  هلوق و 

طورش رثکا  هکنآ  امک  دوش  یمن  هطورـشم  تدابع  داسف  بجوم  دوشب  عقاو  یهن  قلعتم  دشاب و  مارح  رگا  طرـش  درجم  هکنآ  لصاح 
سابل اب  رگا  هکنآ  لثم  دشابن  طرش  دجاو  طورشم  هک  دشاب  نیاب  تشگرب  ای  دشاب  يدابع  طرـش  نآ  هکنآ  رگم  تسا  مسق  نیمه  زا 

.دندحتم فوصوم  تفص و  نوچ  تسا  هتشادن  دشاب  رتاس  هک  یعرش  طرش  الصا  دناوخ  زامن  ریرح 

: خلا عبارلا  مسقلا  اما  هلوق و 

یهن تفص  هب  فصوب و  یهن  دروم  نیا  رد  دوب  فصوب  قلعتم  یهن  هک  مراهچ  مسق 
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ءانب ادوجو  هعم  دحتا  اذا  امیف  الا  فوصوملا  یلا  يرـسی  هنع ال  یهنلا  ناف  سماخلا  مسقلا  یف  امک  اقرافم  ناک  اذا  ام  فالخب  اذـه  و 
.هقباسلا هلأسملا  یف  تفرع  امک  هیلا  يرسی  الف  زاوجلا  یلع  ءانب  اما  عامتجالا و  عانتما  یلع 

نا اهدحا  نع  یهنلا  لاح  هلاحف  رومالا  هذه  دحا  لجأل  هدابعلا  نع  یهنلا  اما  فصولا و  وا  طرشلا  وا  ءزجلاب  قلعتملا  یهنلا  لاح  اذه 
لیبق نم  ناک 

******

: حرش * 

یم ادـیپ  رهج  نمـض  رد  هک  یتئارق  نآ  تسا  لاحم  نوچ  سکعلاب  هیتاـفخا و  هالـص  تئارق  رد  رهج  زا  یهن  ریظن  تسا  فوصوم  زا 
فلاـخم مکح  نیمزـالتم  زا  یکی  تسا  لاـحم  نوچ  دـشاب  هنع  یهنم  تسا  رهج  هکنآ  تفـص  دـشاب و  هب  رومأـم  تئارق  سفن  دوش 

.یفخی امک ال  دشاب  هتشاد  ار  يرگید 

نایب مجنپ  مسق  رد  هکنآ  اـمک  تسا  فوصوم  زا  قراـفم  تسا  یفـصو  نآ  فـالخب  میدومن  ناـیب  هک  ار  یمزـال  فصو  مسق  نیا  و 
هالص لصا  داسفب  دنک  یمن  تیارس  ناکم  تیبصغ  نیا  دش  یبصغ  هالـص  ناکم  رگا  هک  یتهجب  هالـص  اب  یبصغ  نوک  لثم  میدومن 

یبصغ ناکم  هک  دروایب  یئاج  رد  ار  هالـص  فلکم  تسا  نکمم  دـنقرافم و  ول  فوصوم و  تفـص و  هکنآ  رگم  تسا  فوصوم  هک 
مایق هک  میدومن  نایب  البق  هکنآامک  دندحتم  هالـص  اب  تیبصغ  ناوکا  دروآ  یبصغ  ناکم  رد  ار  زامن  نیا  هک  ینآ  زا  دعب  یلو  دشابن 
البق هک  دنـشاب  هتـشاد  یمامـضنا  دوجو  ود  هن  دـندوجوم  ءیـش  کی  یبصغ و  نوک  اب  دـندحتم  ود  ره  هالـص  رد  هدجـس  اب  یتالص 

تـسا زیچ  ود  دروم  اهنآ  رظنب  دنـشاب و  یم  یهن  رما و  یعاـمتجا  زاوج  رب  لـئاق  هک  یناـسک  رب  اـنب  هلب  میتسه  یعاـنتما  هک  تشذـگ 
رد ار  هلئسم  نیا  یتسناد  یتخانـش و  تشذگ و  هکنآ  امک  تسا  حیحـص  هالـص  دنک و  یمن  تیارـس  تهج  نیا  زا  یمامـضنا  دوجوب 

.قباس

فصو ای  طرش  سفن  ای  دشاب  ءزج  سفن  یهن  قلعتم  هک  دوب  نآ  ام  نایب  اجنیا  ات  خلا  یهنلا  لاح  اذه  هلوق 
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.قلعتملا لاحب  فصولا 

هنا الا  اهدـحا  هطـساوب  ناک  نا  هلاحب و  فصولا  هقیقحلا و  وحن  یلع  هنع  یهنلا  ناک  نا  ضرعلاب و  اهنع  یهنلا  ناـک  يرخا  هراـبعب  و 
.لفغت الف  لوألا  مسقلا  یف  یهنلا  لاح  هلاح  ناک  ضورعلا  توبثلا ال  یف  هطساولا  لیبق  نم 

لیـصفت نا  امک  مهمب  هدـح  یلع  اهنایب  نوکی  الف  هلماـعملا  یف  ماـسقألا  لاـح  رهظی  هداـبعلا  یف  یهنلا  ماـسقا  ناـیب  یف  اـنرکذ  اـمم  و 
نایب مهملا  امنا  کلذک  لیق  ام  یلع  هرشعلا  یلع  دیزت  امبر  یتلا  اهمدع  داسفلا و  یلع  هلالدلا  یف  لاوقألا 

******

: حرش * 

نیا زا  یکی  تهجب  تدابع  زا  یهن  رگا  اما  هیتافخالا  هالصلا  یف  رهجت  هالـصلا و ال  یف  مئازعلا  أرقت  دیامرفب ال  الوم  هکنآ  لثم  دشاب 
یهن رگا  دوش  یم  مسق  ود  دراوم  نیا  رد  تسا  روما  نیا  زا  یکی  یهن  عبتلاـب  تسا  تداـبع  سفنب  قلعتم  یهن  لوا  زا  ینعی  دـش  روما 

لـصت دیامرفب ال  هکنآ  لثم  دنوش  یم  یهن  تلع  ینعی  دنراد  توبث  رد  هطـساو  فصو  ای  طرـش  ای  ءزج  نآ  تسا و  تدابع  هب  قلعتم 
یهن اتقیقح  میدومن و  نایب  هک  تسا  لوا  مسق  نامه  ریظن  دراوم  نیا  رد  یهن  اه  نیا  لاثما  ارهج و  رهظلا  یف  لصت  ای ال  ریرحلا و  یف 
یهن اتقیقح  تدابع  زا  دروم  نیا  رد  هک  یهن  رگا  اما  تدابع و  زا  دشاب  فصو  ای  طرـش  ای  ءزج  هطـساو  هب  ول  تسا و  هالـص  لصا  زا 

رد بازیملا  يرج  ریظن  تسا  زاجم  ضرع و  هطساو  هب  هکلب  درادن  یقیقح  یهن  تدابع  سفن  تسا و  فصو  ای  طرـش  ای  ءزج  نآ  زا 
رهاـظ رد  مئاـق  هک  هوبا  مئاـق  دـیز  یئوگب  هکنآ  لـثم  تسا  قلعتم  لاـحب  فصو  ریظن  مسق  نیا  زا  نوـچ  تسا  ثحب  لـحم  مسق  نیا 

مادکره رد  مالک  روهظ  لاح  لک  یلع  دیز و  هن  تسا  مئاق  دیز  ردـپ  عقاو  رد  یلو  دوش  یم  دـیز  يارب  زا  ربخ  تسا و  دـیز  لومحم 
.لفغت الف  دوش  یم  هیلمع  لوصاب  عوجر  کش  ماقم  رد  دوش و  یم  لمع  تسا  نیهجو 

سفن ای  مه  تالماعم  قلعتم  دش  یم  ریوصت  مسق  جنپ  هک  تادابع  رد  یهن  قلعتم  نایب  زا  خلا  یهنلا  ماسقا  نایب  یف  انرکذ  امم  هلوق و 
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.نیماقم یف  لاقملا  طسب  نم  لاوقألا  یف  لاحلا  رهظی  وحن  یلع  هقیقحت  یف  دب  هلأسملا و ال  یف  قحلا  وه  ام 

تسا داسف  بجوم  هک  تادابع  رد  كردم 

تفرع امک  هدابع  وه  امب  هداـبع  ءزج  تناـک  ول  اهـسفنب و  هداـبعلاب  قلعتملا  یهنلا  نا  لاـکتالا  هّللا  یلع  لوقنف و  تاداـبعلا  یف  لوـألا 
.همرحلا عم  هعیرشلا  وا  رمألا  هقفاوم  ینعمب  هحصلا  عامتجا  نکمی  داکی  اتاذ و ال  اهتمرح  یلع  هتلالدل  اهداسفل  ضتقم 

حلـصت داکت  همرحلا ال  عم  اهب و  برقتی  نال  حلـصی  امم  تناک  هبرقلا و  دصقب  اهنایتا  یلع  بترتم  هناف  هداعالا  طوقـس  ینعمب  اذـک  و 
.یفخی امک ال  اهتمرح  یلا  تفتلملا  نم  اهدصق  یتأتی  کلذل و 

******

: حرش * 

هبجوم تالماعم  رد  یهن  نوچ  دوب و  دـهاوخ  مسق  جـنپ  نیمهب  تالماعم  دـشاب  هریغ  مزالم و  فصو  ای  طرـش  ای  نآ  ءزج  اب  هلماـعم 
لوق هد  هب  هکنآ  مدع  داسف و  رب  تلالد  رد  لاوقا  لیصفت  هکنآ  امک  یفخی  امک ال  تسین  حرشب  موزل  دیاب  یم  هکنآ  امک  تسین  داسف 
طسب دوش و  یم  رهاظ  رگید  لاوقا  لاح  تسا و  یلوا  نآ  رد  قیقحت  هلئسم و  رد  قح  هکلب  درادن  موزل  هدش  هتفگ  هکنآ  امک  هدیـسر 

.تسا ماقم  ود  رد  لاقم 

امب ءیـش  نآ  دشاب  تدابع  ءزج  ول  تدابع و  سفنب  تسا  قلعتم  هک  یهن  لاکت  الا  هّللا  یلع  مییوگ و  یم  سپ  تسا  تادابع  رد  لوا 
ینعی اتاذ  دـنک  یم  تدابع  تمرح  رب  تلالد  یهن  نوچ  تسا  تدابع  نآ  داسف  بجوم  یهن  نآ  یتخانـش  البق  هکنآ  امک  تدابع  وه 

یجراخ لعف  تقفاوم  تحص  يانعم  نوچ  دوش  عمج  تمرح  اب  تحص  تسین  نکمم  هریغ و  بذک و  رمخ و  تمرح  ریظن  اعیرشت  هن 
يانعم نیا  دشاب  تعیرش  قلعتم  ای  الوم و  رما  قلعتم  تسین  نکمم  اتاذ  تسمارح  هک  ءیـش  تعیرـش و  اب  قفاوم  ای  الوم و  رما  اب  تسا 

ای هداعا  طوقـس  هکنآ  تهجب  تسا  نینچمه  مهنآ  دـشاب  هداعا  ای  اضق  طوقـس  يانبم  هک  تحـص  اـما  نیملکتم و  لوق  رب  اـنب  تحص 
زا تیحالص  هک  دشاب  یئاهزیچ  زا  تدابع  نآ  میروایب و  تبرق  دصقب  ار  تدابع  نآ  هکنیا  رب  تسا  بترتم  ءاضق 
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هردقلا مدع  هبرقلا و  دصق  نودب  همرحلا  مدعل  هدابعلا  اهب  فصتی  داکی  هیتاذلا و ال  همرحلا  یلع  الاد  اهنع  یهنلا  ناک  ول  اذـه  لاقی  ال 
عامتجا عانتمال  يرخا  همرحب  فصتت  هعم ال  هلاحم و  هیعیرـشتلا ال  همرحلاب  همرحم  نوکت  هعم  اعیرـشت و  الا  اهب  هبرقلا  دـصق  عم  اهیلع 

.نیدضلاک نیلثملا 

******
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.دشاب هتشاد  یهلا  برق  يارب 

دروایب ار  لمع  نآ  تسا  نکمم  هنوگچ  دراد و  برقت  نیا  يارب  تیحالـص  هنوگچ  تسا  الوم  یهن  قلعتم  تسا و  مارح  هک  یتداـبع 
یلاح نیا  اب  دوش  یم  هّللا  یلا  برقت  ببـس  هک  ءیـش  هکنآ  لصاح  دراد و  نآ  تمرح  هب  تافتلا  هکنیا  اب  دنک  تبرق  دصق  فلکم و 

هب تافتلا  رگا  هلب  تشذگ  هکنآ  امک  یلعف  نسح  هن  دراد و  یلعاف  نسح  هن  نوچ  دشاب  هّللا  یلا  برقم  تسین  نکمم  تسا  مارح  هک 
.عجارف تشذگ  نآ  ماسقا  دشاب و  حیحص  تسا  نکمم  نایسن  ای  لهج  ای  رارطضا  ریظن  دشاب  هتشادن  تمرح 

.خلا یهنلا  ناک  ول  اذه  لاقی  هلوق ال 

نیمه هیعرـش  یهاون  رثکا  هکنآ  امک  دـشاب  هتـشاد  هیتاذ  تمرح  یهن  نیا  هک  تسا  یئاج  رد  تدابع  رد  یهن  هکنیا  رب  دوشن  لاکـشا 
تداـبع نآ  دـشاب  تبرق  دـصق  نودـب  هک  یلمع  هکنآ  تهجب  دـشاب  یتاذ  نآ  یهن  تداـبع  نیا  زا  یهن  تسین  نکمم  تـسا و  روـط 

یهن تبرق  دصق  نودب  دـنک و  دـصق  وا  رب  تسین  نکمم  تسا  هنع  یهنم  تدابع  نیا  هک  دراد  ملع  هک  ینآ  زا  دـعب  فلکم  تسین و 
نیا هکنآ  اب  یتاذ و  تمرح  هن  تسا  یعیرشت  تمرح  دراوم  مامت  رد  تدابع  تمرح  نیاربانب  یتاذ و  یهن  هن  تسا  یعیرـشت  یهن  نآ 

فصتم رگا  هک  دشاب  یتاذ  تمرح  نآ  هک  يرگید  تمرح  هب  تدابع  نیا  دوش  فصتم  تسین  نکمم  دراد  یعیرـشت  تمرح  تدابع 
.تسا لاحم  نیا  نیدض و  عامتجا  لثم  دیآ  یم  مزال  نیلثم  عامتجا  دوشب  يرگید  تمرح  هب 
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ول هنا  ینعمب  اهنع  ایهنم  هدابع  ناک  نیدیعلا  موص  الثم  هیتاذـلا  همرحلاب  هب  ارومأم  ناک  ول  هدابع  عقی  ام  فاصتا  یف  ریـض  لاقی ال  هناف 
.مایألا رئاس  موصک  هبرقلا  دصقب  هب  یتا  اذا  الا  هب  رمألا  طقسی  هدابع ال  ناک  هب  رمأ 

ضئاحلا بنجلا و  یهن  اذا  الثم  هدابع  العف  هنوک  عم  امرحم  ناک  الا  هوحن و  یلاعت و  هّلل  دوجـسلاک  هدابع  اـتاذ  نکی  مل  اذا  اـمیف  اذـه 
.لاحلا اذه  یف  هیضوغبملا  هدسفملا و  نم  هیف  امل  ذئنیح  اتاذ  همرحم  هدابع  ناک  یلاعت  كرابت و  هل  دوجسلا  نع 

******
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.خلا ریض  لاقی ال  هناف  هلوق 

دوش هیتاذ  تمرح  هب  فصتم  دوب  تدابع  دوب  هب  رومأم  رگا  هک  تسا  تدابع  هک  يزیچ  نآ  دوشب  فصتم  درادن  یعنام  هکنآ  باوج 
وا هب  رما  رگا  تشذـگ  البق  هکنآ  امک  نآ  تیدابع  يانعم  دراد و  یتاذ  یهن  تسا و  تداـبع  نیدـیع  موص  ـالثم  یعیرـشت  تمرح  هن 
اب اهنآ  تیدابع  هک  مایا  ریاس  موص  لـثم  دوش  هدروآ  تبرق  دـصقب  ار  تداـبع  نآ  هکنآ  رگم  دـش  یمن  طـقاس  دوب و  تداـبع  تشاد 

.تسا تبرق  دصق 

.خلا هدابع  اتاذ  نکی  مل  اذا  امیف  اذه  هلوق 

لثم دـشابن  یتاذ  تدابع  نآ  هک  تسا  یئاجنآ  رد  دوش  دراو  رگا  امـش  لاکـشا  نیا  هک  تسنآ  یلبق  لاکـشا  زا  فنـصم  مود  باوج 
نایب هک  يدوجـس  لثم  دـشاب  هتـشاد  یتاذ  تدابع  ءیـش  نآ  رگا  تشذـگ و  البق  هک  عوشخ  عوضخ و  یلاعت و  يادـخ  يارب  دوجس 

كرابت و يادـخ  يارب  دوجـس  زا  ضیاـح  بنج و  دوشب  یهن  هک  یناـمز  ـالثم  تسا  تداـبع  ـالعف  هکنیا  اـب  تسا  مارح  نیا  میدومن 
رد یتیـضوغبم  هدـسفم و  دوجـس  لثم  هکنآ  يارب  لاح  نیا  رد  تسا  تدابع  اتاذ  تسا و  مرحم  هک  تسا  یتدابع  زا  یهن  نیا  یلاـعت 

.عجارف میتشاد  یمالک  کی  ام  البق  هدجس  لثم  رد  ندوب  یتاذ  رد  یفخی  تسا و ال  تدابع  اتاذ  لاح  نیا  رد  هکنیا  اب  دراد  لاح  نیا 
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امنا لب  همرحلاب  افـصتم  هقیقحلا  یف  نوکی  اهیف ال  لعفلا  نا  یلع  ءانب  هیعیرـشتلا  همرحلا  عم  همرحلا  هذـهب  هفاصتا  یف  ریـض  ـال  ّهنأ  عم 
.مهفاف دایقنالا  يرجتلا و  یف  لاحلا  وه  امک  بلقلا  لاعفا  نم  وه  ام  اهب  فصتملا  نوکی 

یلع هتلالد  نم  لقأ  هناف ال  هیعیرـشتلا  همرحلا  یلع  هتلالد  داسفلا  یلع  الاد  ناکل  همرحلا  یلع  الاد  اـهیف  یهنلا  نکی  مل  ول  ّهنأ  عم  اذـه 
اضرع الا  اهنع  یهنلا  نکی  مل  ول  همومع  وا  اهب  رمألا  لیلد  قالطا  اهمع  نا  اهب و  رومأمب  تسیل  اهنا 

******
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.خلا همرحلا  هذهب  هفاصتا  یف  ریض  ّهنأ ال  عم  هلوق 

عامتجا دشاب و  هتشاد  مه  هیعیرشت  تمرح  دراد  یتاذ  تمرح  هک  تدابع  نیا  درادن  یعنام  هک  تسنآ  لاکشا  زا  فنصم  موس  باوج 
هنع یهنم  اتقیقح  لعف  نآ  دراد  یهن  تدابع  نیا  رد  هک  یلعف  نآ  هک  نیارباـنب  تسا  زیچ  ود  یهن  قلعتم  نوچ  دـیآ  یمن  مزـال  نیلثم 

هکنآ اـمک  دـشاب  فـلکم  تین  هک  تسا  بلق  لاـعفا  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  یعیرـشت  تمرح  قـلعتم  هکلب  هیعیرـشت  تمرح  هب  تسین 
یجراخ لعف  یتاذ  یهن  قلعتم  سپ  یجراـخ  لـعف  هن  دراد  باـقع  اـی  باوث  فلکم  تسین  هک  داـیقنا  يرجت و  رد  تسا  لاـح  نیمه 

.مهفاف دناءیش  ود  نیقلعتم  تسا و  فلکم  تسین  یعیرشت  یهن  قلعتم  تسا و 

یجراخ لعف  اهنآ  قلعتم  هیعیرـشت  تمرح  رد  نینچمه  دایقنا و  يرجت و  رد  ءاـملع  نیب  تسا  رادوریگ  لـحم  هک  هچنآ  دـنامن  یفخم 
هک هیرابتعا  روما  رد  نیلثم  عامتجا  یلاعت و  هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  دوخ  لحم  رد  هکنآ  امک  دـشاب  فلکم  تین  درجم  هکنآ  هن  تسا 
هک هورکم  مارح و  بحتسم و  بوجو و  ای  تمرح  ود  ای  بوجو  ود  هیفیلکت  ماکحا  لثم  درادن  یعنام  درادن  یجراخ  دوجو  تقیقح 

.دشاب اه  نیمه  هب  هراشا  مهفاف  فنصم  لوق  دیاش  اهنآ و  لاثما  رهظ و  هالص  رذن  ریظن  دنوش  یم  دیکأت  لاح  نیا  رد 

: خلا نکی  مل  ول  ّهنأ  عم  اذه  هلوق 

تمرح رب  لاد  یعیرشت  یهن  رگا  هک  تسنآ  لاکشا  زا  فنصم  مراهچ  باوج 
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الا دضلا  نع  یهنلل  ءیـشلاب  رمالل  ءاضتقالا  مدع  یلع  ءانب  داسفلل  ایـضتقم  نوکی  الثم ال  بجاولا  دـض  تناک  امیف  اهنع  یهن  اذا  امک 
.دیقی وا  هب  صصخیف  اضرع  يا  کلذک 

تسین داسف  بجوم  هک  تالماعم  رد  یهن  كردم 

نیب افرع  هغل و ال  اهیف  همزالملا  مدـعل  داسفلا  یـضتقی  ـال  اـهتمرح  یلع  لادـلا  یهنلا  نا  لوقلا  هبخن  تـالماعملا و  یف  یناـثلا  ماـقملا 
بیبستلاب وا  بیبستلاب  لعف  وه  امب  اهنومضمب  وا  هرـشابملاب  لعف  وه  امب  هلماعملا  سفنب  هقلعتم  همرحلا  تناک  الـصا  اهداسف  اهتمرح و 

.مارحب لاعفألا  نم  لعف  وه  امب  ببسملا  ببسلا و ال  نکی  مل  نا  هیلا و  اهب 

******
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لمع نیا  تسا  هب  رومأم  دنک  یم  لایخ  فلکم  هک  یلمع  نیا  هک  دـناسر  یم  تدابع و  داسف  رب  دـنک  یم  تلالد  لقا  دـشابن ال  هیتاذ 
لاح نیا  رد  هدروخ  صیـصخت  یلو  دریگب  ار  وا  رما  هلدا  مومع  ای  رما  لیلد  قالطا  مومع  ول  تسا و  دساف  تهج  نیا  زا  درادـن و  رما 

.محازت هن  دوش  یم  ضراعت  باب  نم  و 

تقو رد  تسا  هلازا  دـض  نوچ  هالـص  زا  دـنک  یهن  هکنآ  لـثم  دـشاب  يزاـجم  یهن  یـضرع و  یهن  نآ  یهن  یجراـخ  لـمع  رگا  هلب 
نیاـب ـالا  ار  دـض  زا  یهن  ءیـش  هب  رما  دـنک  یمن  اـضتقا  هکنیا  رب  اـنب  تسین  داـسف  بجوم  یهن  نیا  لاـح  نیا  رد  هلازا  يروف  بوجو 

.دوش یم  دیقم  ای  دروخ  یم  صیصخت  دروم  سپ  میدرک  نایب  هک  يوحن 

امک تسا  یمدقم  یهن  نوچ  تسین  داسف  بجوم  اضیا  دشاب  یقیقح  هکلب  دـشابن  يزاجم  یـضرع و  یهن  رگا  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
.یفخی امک ال  عجارف  دض  باب  رد  تشذگ  هکنآ 

: خلا تالماعملا  یف  یناثلا  ماقملا  هلوق 

نوچ دنک  یمن  ار  هلماعم  داسف  ءاضتقا  هلماعم  تمرح  رب  تسا  لاد  هک  یهن  هکنیا  رب  لاکـشا  تسا ال  مسق  دـنچ  رب  تالماعم  رد  یهن 
راثآ زا  اه  نیا  هک  هریغ  تیجوز و  تیکلم و  لثم  هلماعم  رب  دوشب  بترتم  رثا  هک  تسنآ  داسف  مدع  تحص و  يانعم 
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تسا هلماعم  داسف  بجوم  نمثم  ای  نمث  زا  یهن 

عیب وأ  عیب  یف  نمثملا  وأ  نمثلا  لکأ  نع  یهنلا  لثم  اهتحـص  عم  مرحی  داکی  ام ال  همرح  یلع  الاد  ناک  اذا  امیف  داسفلا  یـضتقی  امنا  و 
.ءیش

******
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راثآ ریظن  دوشب  لصاح  دوشب و  بترتم  رثا  یلو  هیفیلکت  تمرح  هب  اعرـش  دـشاب  مارح  هلماعم  هک  درادـن  تافانم  دنـشاب و  یم  هلماـعم 
اعرش ای  افرع  ای  القع  دشاب  مارح  بابسا  ول  دوش و  یم  ادیپ  اهنآ  بابسا  زا  هک  هیفرع  هیلقع و 

ياوس تسین  داسف  بجوم  هلماعم  رد  یهن  هک  تسین  تهج  نیا  رد  یقرف  هریغ و  ندومن و  نآب  نامتخاس  اـی  ندروخ  مارح  لاـم  ریظن 
یهن قلعتم  ای  تسا  مارح  تقو  نیا  رد  عیب  هغیـص  ءارجا  هک  ءادـن  تقو  عیب  ریظن  ببـسم  نودـب  دـشاب  ببـس  سفنب  قلعتم  یهن  هکنآ 
رفاک ندـش  کـلام  هک  رفاـک  يارب  فحـصم  ندـش  کـلام  ریظن  تسین  مارح  نآ  ببـس  هچرگا  دـشاب  عیب  نومـضم  دـشاب و  ببـسم 

ببس و هکنآ  ای  تسا  مارح  ار  فحصم  رفاک  تیکلم  لوصح  تسین و  مارح  دشاب  ظفل  هکنآ  ببس  ول  تسا و  مارح  نیا  ار  فحصم 
زا رثا  دنک و  یم  داجیا  ار  هلماعم  نآ  هک  یببس  ینعی  هیلا  اهب  ببستلاب  ار  نآ  تسا  هدومن  ریبعت  فنصم  هک  دشاب  مارح  ود  ره  ببـسم 

دنفلکم لاعفا  زا  یلعف  اه  نیا  زا  مادکره  هک  ببـسم  وه  امب  ببـسم  ای  ببـس  وه  امب  ببـس  هچرگا  تسا و  مارح  دوش و  یم  ادـیپ  وا 
ببس و نیاب  هکلب  تسین  مارح  رهوش  نز و  نیب  هقرفت  قلطم  ینعی  تسین  مارح  مادکره  ببـسم  ببـس و  هک  راهظ  ریظن  دنتـسین  مارح 

.تسا مارح  یصاخ  ببسم 

: خلا داسفلا  یضتقی  امنا  هلوق و 

بجوم هلماعم  رد  یهن  یئاج  رد  هلب  میدومن  رکذ  هکنیا  امک  تسین  داسف  بجوم  یفیلکت  یهن  میدومن  ناـیب  هک  هناـگ  هس  دراوم  نیا 
هکنآ لثم  نمثم  ای  نمث  لـکا  زا  سدـقم  عراـش  هدومن  یهن  هکنآ  لـثم  دوش  عمج  تحـص  اـب  تمرح  دـشابن  نکمم  هک  تسا  داـسف 

بلکلا نمثک  هینغملا  هیراجلا  نمث  ای  تحس  هرذعلا  نمث  تسا  هدومرف 
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نم اهتحـص  یلا  داشرالا  یف  ارهاظ  نوکی  اهب  رمالا  نا  امک  اـهداسف  یلا  داـشرالا  یف  هلماـعملا  نع  یهنلا  روهظ  يوعد  دـعبی  ـال  معن 
.یفخی امک ال  اهبابحتسا  وا  اهباجیا  یلع  هتلالد  نود 

یف نئارقلا  هظحالم  وه  لوعملاف  تادابعلل  لباقملا  معـالا  ینعملاـب  تـالماعملا  ـال  تاـعاقیالا  دوقعلا و  ینعمب  تـالماعملا  یف  هنکل 
داسفلل ال هعبتتسم  ریغ  اهنا  تفرع  دق  همرحلا و  نم  یهنلا  هغیص  هیـضق  وه  امب  ذخالا  نع  صیحم  اهمدع ال  عم  تاماقملا و  صوصخ 

.افرع هغل و ال 

******

: حرش * 

ارهق دـشاب  یم  عیب  لصا  ای  نمثم  ای  نمث  یهن  قلعتم  هک  يدراوم  نیا  رد  اهنآ  لاثما  كدـنع و  سیل  ام  عبت  لـثم ال  ءیـش  عیب  وا  هلوق 
.تسا لطاب  عیب  سپ  تسین  حیحص  نمثم  ای  نمث  رد  فرصت  هک  دناسر  یم  یعرش  ای  یفرع  مزالت 

: خلا یهنلا  روهظ  يوعد  دعبی  معن ال  هلوق 

يریغ و یهن  هکلب  دـشابن  یمیرحت  یهن  ینعی  دـشاب  هلماـعم  نآـب  داـسف  داـشرا  رد  هلماـعم  رد  یهن  روـهظ  ياوـعد  تسا  نـکمم  هـلب 
دوقعلاب و اوفوا  ریظن  هلماعم  هحـصب  تسا  داشرا  رد  روهظ  مه  هلماعم  هب  رما  هکنآ  امک  كدـنع  سیل  اـم  عبت  ـال  ریظن  دـشاب  يداـشرا 

لباـقم هک  یتـالماعم  نآ  دـشاب  معا  ياـنعم  هب  هک  تـالماعم  قلطم  هن  تسا  تاـعاقیا  دوـقع و  ینعمب  تـالماعم  رد  نکل  نآ  لاـثما 
رد هکنآ  لصاح  دوب و  یلـصوت  تشاد  رما  رگا  ای  تسا  معا  ینعمب  هلماعم  دهاوخ  یمن  تبرق  دـصق  هک  یلمع  ره  هک  تسا  تادابع 
لاد نآ  ریغ  ای  هیعرـش  ای  هیفرع  هنیرق  رگا  هک  تاماقم  صوصخ  رد  تسا  نئارق  هظحالم  دشاب  یم  دامتعا  لحم  هک  هچنآ  يدروم  ره 
اظفل هن  تسین  داسف  بجوم  تسا  هیعرش  تمرح  رب  لاد  هک  یهن  هغیـص  درجمب  الا  دوش و  یم  نآب  ذخا  درک  تاماقم  نیا  زا  یکی  رب 

.یفخی امک ال  افرع  هن  و 
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رقابلا نع  هرارز  نع  هیقفلا  یفاکلا و  یف  هاور  ام  اهنم  هیلع  رابخالا  نم  دـحاو  ریغ  هلالد  ههج  نم  اعرـش  هل  اهعابتتـسا  مهوتی  امبر  معن 
هّللا کحلـصا  تلق  امهنیب  قرف  ءاش  نا  هزاجا و  ءاش  نا  هدیـس  یلا  کلذ  لاقف  هدیـس  نذا  ریغب  جوزت  كولمم  نع  هلأـس  مالـسلا  هیلع 
هیلع رفعج  وبا  لاقف  هل  دیسلا  هزاجا  لحی  دساف و ال  حاکنلا  لصا  نا  نولوقی  امهباحصا  یعخنلا و  میهاربا  هبیتع و  نب  مکح  نا  یلاعت 
ناک هیلع  یلاعت  همرح  امم  ناک  ول  حاکنلا  نأ  هرهاظب  لد  ثیح  زئاـج  هل  وهف  زاـجا  اذاـف  هدیـس  یـصع  اـمنا  هّللا  صعی  مل  هنا  مالـسلا 

.ادساف

******
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اهنآ لیلد  تسا  داسف  بجوم  دشاب  مارح  اعرـش  يا  هلماعم  رگا  هک  دنا  هدرک  لایخ  اه  یـضعب  خلا  هل  اهعابتتـسا  مهوتی  امبر  معن  هلوق 
.داسف نیا  رب  تسا  رابخا  نیا  زا  دحاو  ریغ  تلالد 

هک یکولمم  زا  دـنک  یم  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  زا  هیقف  یفاک و  رد  هدومن  لـقن  هک  تسا  یتیاور  نآ  اـهنآ  زا  یـضعب 
هزاجا تساوخ  رگا  شیالوم  دبع و  نآ  دیـسب  تسا  لوکوم  جـیوزت  نیا  دـیامرف  یم  ترـضح  شدیـس  نذا  ریغب  تسا  هدرک  جـیوزت 

مکح یلاعت  هّللا  کحلصا  تلق  دنک  یم  ضرع  يوار  دزادنیب  اهنآ  نیب  قیرفت  دنکن و  هزاجا  الوم  تساوخ  رگا  ار و  جیوزت  نآ  دنک 
نآ دیـس  هزاجا  دـنک  یمن  لالح  تسا و  دـساف  تسا و  لطاب  حاکن  لـصا  دـنیوگ  یم  ود  نیا  باحـصا  یعخن و  میهاربا  هبیتع و  نبا 

تلالد شرهاظ  نآ  لیذ  تیاور  نیا  - زیاج هل  وهف  زاجا  اذاف  هدیـس  یـصع  امنا  هّللا  صعی  مل  هنا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  لاقف  ار  حاکن 
.تسا دساف  حاکن  نآ  دبع  رب  دشاب  هدرک  مارح  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  یئاهزیچ  زا  رگا  حاکن  هک  دنک  یم 
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تسا هلماعم  داسف  بجوم  یهن  هک  هدش  کسمت  هک  یتیاور  رد 

نم ادساف و  عقی  یک  هعرـشی  مل  هّللا و  هضمی  مل  امم  سیل  حاکنلا  نا  انهاه  هیفنملا  هیـصعملاب  دارملا  نوکی  نا  رهاظلا  نا  یفخی  و ال 
.هب نذأی  مل  هّللا و  هضمی  مل  لمع  یلع  هیصعملا  قالطاب  سأب  یفخی و ال  امک ال  داسفلل  ینعملا  اذهب  هیصعملا  عابتتسا  مولعملا 

لاح اذکه  مهوت و  امیف  ارهاظ  ناک  امل  کلذ  یف  ارهاظ  نکی  مل  ول  هلمجلاب  هیصعم و  هنا  هیف  دیـسلا  نذا  مدع  درجمب  هیلع  قلطا  امک 
.لمأت عجارف و  بابلا  اذه  یف  هدراولا  رابخألا  رئاس 

تالماعملا یف  هنا  قیقحتلا  کلذ و  یف  امهقفا  هنا و  رخفلا  نع  هحـصلا و  یلع  یهنلا  هلالد  ینابیـشلا  هفینح و  یبا  نع  یکح  بینذـت 
نع ناک  اذا  کلذک 

******
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.خلا رهاظلا  نا  یفخی  هلوق و ال 

هدرکن ءاضما  هک  تسین  یئاهزیچ  زا  حاکن  تسا  تیاور  نیا  رد  یفنم  هک  یتیـصعمب  دارم  هک  تسنآ  تیاور  نیا  رهاظ  هکنآ  باوج 
ینعم نیاب  تیـصعم  تیعبت  تسا  مولعم  دشاب و  دساف  هکنآ  ات  اعرـش  دشابن  عورـشم  هک  یئاهزیچ  نآ  زا  تسین  یلاعت و  يادخ  تسا 

.یفخی امک ال  تسا  داسف  بجوم 

یلمع نآرب  دوشب  تیصعم  قالطا  درادن  یعنام  تسا و  دساف  هلماعم  هتبلا  دشابن  وا  فرط  زا  ءاضما  عراش و  فرط  زا  ینذا  رگا  ینعی 
نذا مدع  درجمب  ار  تیصعم  نآرب  تسا  هدومن  قالطا  هکنآ  امک  نآرب  تسا  هدیسرن  عراش  فرط  زا  نذا  درادن و  یعرـش  ءاضما  هک 

.هدومن تیصعم  نآ  هکنآ  دیس و 

دـشاب و یمن  تسا  هدـش  مهوت  هک  ار  هچنآ  رد  روهظ  تیاور  نیا  میدومن  نایب  هک  بلطم  نیا  رد  دـشابن  رهاـظ  رگا  هکنآ  لـصاح  و 
.لمأت عجارف و  باب  نیا  رد  تسا  هدش  دراو  هک  يرابخا  یقاب  لاح  تسا  نینچمه 

تحص رب  تلالد  یهن  هکنیا  رب  ینابیش  هفینح و  یبا  زا  تسا  هدش  تیاکح  خلا  بینذت  هلوق 
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اذا اما  هحیحـص و  هرثؤم  هلماعملا  تناک  امیف  الا  امهیلع  ردقی  داکی  رمألاک و ال  یهنلا  قلعتم  یف  هردـقلا  رابتعال  بیبستلا  وا  ببـسملا 
.اهیفانی هنع ال  یهنلا  نا  تفرع  دق  معن  احیحص  نکی  مل  نا  ارودقم و  هنوکل  الف  ببسلا  نع  ناک 

دنک یم  هلماعم  تحص  رب  تلالد  یهن  هک  هفینح  یبا  لوق 

ارودقم نوکی  هنع  یهنلا  عمف  یلاعت  كرابت و  هل  عوضخلا  عوشخلا و  عوکرلا و  دوجسلاک و  هیتاذ  هدابع  اهنم  ناک  امف  تادابعلا  اما  و 
رمألا و عامتجاب  لیق  اذا  الا  هیلع  ردقی  داکی  الف  هب  ارومأم  ناک  ول  هیف  هبرقلا  دصق  رابتعال  هدابع  اهنم  ناک  ام  هب و  ارومأم  ناک  اذا  امک 

ناک ول  هنا  ینعمب  هدابعلا  نع  ایهن  نوکی  امنا  مسقلا  اذـه  یف  یهنلا  نا  تفرع  دـق  لاـحم و  وه  دـحاو و  ناونعب  ول  ءیـش و  یف  یهنلا 
.مهفاف هبرقلا  دصقب  الا  طقسی  هدابع ال  رما  هب  رمألا  ناک  هب  ارومأم 

******
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رد یهن  هک  تسنآ  قـیقحت  بلطم و  نیا  رد  ار  اـهنآ  تسا  هدرک  تقفاوـم  ناـشیا  هک  نیققحملا  رخف  زا  تسا  هدـش  لـقن  دـنک و  یم 
کلام هکنآ  رب  انب  رفاکب  فحصم  عیب  یهن  ریظن  دشاب  ببـسم  زا  یهن  رگا  دنک  یم  تحـص  رب  تلالد  ینعی  تسا  نینچمه  تالماعم 

.ثحب زا  تسا  جراخ  دوش  یمن  هداد  وا  فرصت  رد  یلو  دوش  یم  کلام  میتفگ  رگا  رفاک و  دوشن 

رد رما  لثم  دـشاب  دـیاب  یهن  قلعتم  رد  تسا  هماع  طیارـش  زا  یکی  هک  تردـق  ریظن  دـشاب  بیبست  اـی  ببـسم  زا  یهن  رگا  نینچمه  و 
هلماعم دشاب  دساف  دـشابن و  حیحـص  رگا  هک  دـشاب  حیحـص  رثؤم و  هلماعم  هک  یئاج  الا  دـشاب  تسین  نکمم  تردـق  نیا  تالماعم و 

رگا ءادن  تقو  رد  عیب  زا  یهن  ریظن  هغیص  درجم  دشاب و  ببـس  زا  هلماعم  رد  یهن  رگا  اما  درادن و  هلماعم  نآرب  یهن  رب  تردق  فلکم 
البق هلب  تسین  مه  تحص  بجوم  هک  نانچمه  تسا  فلکم  رودقم  ببـس  نآ  هکنآ  تهجب  تسین  داسف  بجوم  دشاب  ببـس  زا  یهن 

تشذگ هکنآ  امک  درادن  تحص  اب  تافانم  ببس  زا  یهن  هک  یتخانش 

: خلا تادابعلا  اما  هلوق و 

عوکر دوجس و  ریظن  دشاب  یتاذ  هک  یتدابع  نآ  سپ  تادابع  رد  یهن  اما 
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تسا نآ  ماسقا  میهافم و  رد  موس  دصقم 

هراشا

هعبتتـست يرابخا  وا  یئاشنا  مکح  نع  هرابع  وه  هقالطا  دراوم  نم  رهظی  امک  موهفملا  نا  یه  همدـقم و  میهافملا  یف  ثلاثلا  دـصقملا 
.بلسلا باجیالا و  یف  هقفاو  کلذل  همزلی  ناک  همکحلا و  هنیرقب  ول  هیصوصخلا و  کلتب  ظفللا  نم  دیرا  يذلا  ینعملا  هیصوصخ 

******
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یتاذ نوچ  دشاب  هتـشاد  یلعف  رما  هک  تسنآ  لثم  تسا و  فلکم  رودقم  اه  نیا  زا  یهن  سپ  یلاعت  يادـخ  يارب  عوضخ  عوشخ و  و 
.یفخی امک ال  دراد  تیدابع  تالاح  مامت  رد  هک  تسا  ینعم  نیاب  تدابع  ندوب 

نیاب اه  نیا  رد  یهن  هک  هریغ  جـح و  تاکز و  هالـص و  لصا  ریظن  تسا  تبرق  دـصق  هطـساو  هب  اهنآ  تیدابع  هک  یتادابع  نآ  اـما  و 
نوچ تسین  نآ  رودـقم  فلکم  تادابع  زا  مسق  نیا  رد  یلعف  هن  دراد  ینأش  رما  دوب و  يدابع  العف  دوب  هب  رومأم  رگا  هک  تسا  ینعم 

.تشذگ البق  هک  یعیرشت  یهن  نآب  هکنآ  رگم  دراد  یلعف  یهن  هکنیا  اب  العف  دنک  تبرق  دصق  هک  تسین  نکمم 

مه دشاب و  هتشاد  رما  مه  ناونع  کی  هب  هک  دشاب  دحاو  ناونعب  ءیش  نآ  ول  ءیـش و  رد  یهن  رما و  عامتجا  زاوجب  دوش  هتفگ  رگا  هلب 
عامتجاب لئاق  هک  یناسک  یتح  تسا  لاحم  یهن  رما و  عاـمتجا  زا  مسق  نیا  یلو  تحـص  هب  میوشب  لـئاق  اـجنیا  رد  تسا  نکمم  یهن 

.دندوب

رد یهن  هک  یتسناد  یتخانش و  تشذگ و  البق  دحاو و  ناونع  هن  دنلئاق  هالص  بصغ و  ریظن  ناونع  ودب  دنزاوج  هب  لئاق  هک  یئاهنآ  و 
دصقب رگم  رما  نآ  دش  یمن  طقاس  هک  دوب  يدابع  رماواب  رما  العف  دوب  هب  رومأم  رگا  هک  تسا  تدابع  ینعم  نیاب  تدابع  زا  مسق  نیا 

.مهفاف یلعف  یهن  اب  تسا  ینأش  رما  هکلب  درادن  يدابع  رما  العف  یلو  تبرق 

: خلا موهفملا  نا  یه  همدقم و  میهافملا  یف  ثلاثلا  دصقملا  هلوق 

تلالد هب  دوش  یم  هدیمهف  ظفل  زا  هک  تسا  قوطنم  لباقم  هک  موهفم  دنامن  یفخم 
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هفلاخ وا 

******

: حرش * 

ءازج طرش و  زا  هک  هریغ  امهم و  یتم و  لثم  مسا  ای  هیطرش  نا  لثم  دشاب  فرح  هچ  طرـش  تادا  هک  تسا  صخا  ینعمب  نّیب  هیمازتلا 
.دوش یم  هدیمهف 

ادیز مرکا  لثم  دشاب  ءاشنا  قوطنم  هک  یئاج  رد  یئاشنا  مکح  زا  تسا  ترابع  موهفم  تاقالطا و  دراوم  زا  دوش  یم  رهاظ  هکنآ  امک 
نیا دوش  یم  عبات  دوجوم  راهنلاف  هعلاط  سمـشلا  تناک  نا  ریظن  دشاب  رابخا  قوطنم  هک  یئاج  رد  موهفم  دشاب  يرابخا  ای  كءاج  نإ 

مه موهفم  تسا  ماع  ای  صاخ  قوطنم  ینعم  رگا  ینعی  دوش  یم  ادیپ  ظفل  زا  هک  یئانعم  تیصوصخ  نآ  ار  ینعم  تیـصوصخ  موهفم 
.دوشب تباث  تمکح  تامدقم  هب  ار  قالطا  ای  مومع  ول  تایصوصخ و  ریاس  تسا و  صاخ  ماع و  نآ  عبات 

یباجیا تقفاوم  موهفم  میراد  تمسق  ود  موهفم  هک  بلـس  باجیا و  رد  تسا  قوطنم  قفاوم  تسا و  قوطنم  نآ  مزالم  موهفم  نیا  و 
دنک یم  محر  هلـص  عطق  هک  یـسک  هک  یئاج  رد  دنک  یم  تلالد  تیاور  نیا  هک  کعطق  نم  لص  تسا  هدـش  دراو  هک  یتیاور  ریظن 

موهفم نیا  هکنآ  اـب  ندومن  محر  ۀلـص  تسا  مزـال  یلوا  قیرطب  دـنکن  عطق  صخـش  نآ  رگا  سپ  ندرک  تلـصاوم  وا  اـب  تسا  مزـال 
مارح یلوا  قیرطب  متش  برض و  دناسر  یم  هک  ٍّفُأ  امَُهل  ْلُقَت  الَف  هفیرش  ۀیآ  ریظن  یبلـس  تقفاوم  موهفم  اما  تسا و  یباجیا  تقفاوم 

.اضیا دنیوگ  یم  نآب  باطخلا  يوحف  باطخ و  نحل  تسا و 

: خلا هفلاخ  وا  هلوق 

هنهاف دیز  کئجی  مل  نا  لثم  دشاب  یباجیا  موهفم  هکنآ  ریظن  بلـس  باجیا و  رد  قوطنم  اب  تسا  فلاخم  میهافم  رثکا  دـنامن  یفخم 
كءاج نإ  ریظن  یبلـس  موهفم  یلو  تسا  یباجیا  قوطنم  هک  سکعلاب  ای  نکن  شتناـها  وت  دزن  دـمآ  دـیز  رگا  هک  تسنآ  نآ  موهفم 

.تسا یبلس  موهفم  نیا  همرکت و  الف  کئیجی  مل  نا  هک  تسنآ  نآ  موهفم  هک  همرکاف  دیز 
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هیضقلا ینعم  نوکت  یتلا  هیطرشلا  هیضقلل  همزال  اهئازج  اهطرشب و  هبلاس  هیطرش  هیضق  هب  لیق  ول  الثم  همرکاف  دیز  كءاج  نإ  موهفمف 
.اهل همزلتسم  تناک  هیصوصخلا  کلتب  هیصوصخ  اهل  نوکی  هیظفللا و 

نیب ماربـالا  ضقنلا و  هیف  عقو  دـق  هب و  رـسف  اـمک  روکذـم  ریغل  مکح  هنا  ـال  روکذـم  ریغ  مکح  وه  اـمنا  موهفملا  نا  لاـقی  نا  حـصف 
ریغ لاح  حدقنا  دـق  هنم  يوغللا و  ریـسفتلا  یف  امک  مسالا  حرـش  لیبق  نم  هنال  ماقم  ریغ  یف  هیلا  انرـشا  امک  هل  عقوم  ّهنأ ال  عم  مالعالا 

تافـصب ناک  نا  هلالدلا و  وا  لولدملا  تافـص  نم  هنا  نایب  انمهی  امک ال  کلذل  يدصتلا  انمهی  الف  ماقملا  یف  رکذ  امم  ریـسفتلا  اذه 
.قلعتملا لاحب  فیصوتلا  باب  نم  ناک  انایحا  هلالدلا  فیصوت  هبشا و  لولدملا 

******

: حرش * 

مل نا  هک  تسنآ  نآ  موهفم  هک  شیازج  طرـش و  اب  تسا  هبلاس  هیطرـش  هیـضق  نیا  موهفم  خلا  همرکاف  دـیز  كءاج  نإ  موهفمف  هلوق 
هک یموهفم  نیا  دندوب و  هبجوم  ود  ره  ازج  طرش و  قوطنم و  هکنآ  امک  دشاب  یم  هبلاس  ود  ره  ازج  طرش و  همرکت  الف  دیز  کئجی 
یم ار  ینعم  نیا  میدـش  موهفمب  لئاق  رگا  هک  دـشاب  یم  هیظفل  هیطرـش  هیـضق  مزـالم  دوب  هبلاـس  نآ  ءازج  طرـش و  هک  میدومن  ناـیب 
رگم اهنآ  تایصوصخ  عیمج  لومحم و  عوضوم و  رد  دشاب  یم  نآ  قباطم  نآ و  تایصوصخ  مامتب  تسا  هیظفل  هیضق  مزالم  مییوگ 

.باجیا بلس و  رد 

تـسا یمکح  موهفم  میئوگب  هک  تسا  حیحـص  سپ  میدومن  نایب  موهفم  يارب  هک  یئانعم  نیا  خـلا  موهفملا  نا  لاـقی  نا  حـصف  هلوق 
يدضع و زا  لقن  ینعم  نیاب  ار  موهفم  دـنا  هدرک  ریـسفت  هکنآ  امک  روکذـم  ریغل  دـشاب  یمکح  نآ  هن  هیظفل  هیـضق  رد  روکذـم  ریغ 

روکذم ریغ  عوضوم  ینعی  روکذم  ریغ  مکحب  ار  موهفم  میدرک  ینعم  رگا  هکنآ  تهجب  تسا  هدش  هریغ 
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تسا هماع  هنیرق  هب  ای  عضوب و  ای  هریغ  طرش و  موهفم  تابثا 

له امهریغ  وا  هیفصولا  وا  هیطرشلا  هیضقلا  نا  یف  نوکی  امنا  هقیقحلا  یف  همدع  موهفملا و  توبث  یف  عازنلا  نا  کلذ  نم  حدقنا  دق  و 
مأ ال يرخالا  هیضقلا  کلتل  هعبتتسملا  هیصوصخلا  کلت  یلع  هماعلا  هنیرقلاب  وا  عضولاب  لدت 

******

: حرش * 

.دوش یمن  لماش  ار  دراوم  زا  يدایز 

رد دیز  هکنآ  لاح  دیاین و  هک  یلاحرد  دیز  مارکا  تسین  بجاو  هک  تسنآ  نآ  موهفم  هک  كءاج  نإ  ادیز  مرکا  میئوگب  هکنآ  ریظن 
فیرعت رد  ماربا  ضقن و  مالعا  نیب  تسا  هدش  عقاو  تقیقح  هب  اهنآ و  ریغ  نینچمه  تسا و  هدش  رکذ  ود  ره  موهفم  قوطنم و  هیـضق 

هن دنمـسالا  حرـش  لیبق  زا  اهفیرعت  نیا  هک  دراوم  زا  يدایز  رد  میدومن  هراشا  البق  درادـن و  دروم  ماربا  ضقن و  ياج  هکنیا  اب  موهفم 
ظافلاب دـنک  یم  نایب  ار  نآ  يانعم  يوغل  ار  یظفل  ره  تسا  نینچمه  يوغل  ریـسفت  رد  هکنآ  امک  دـشاب  مسر  اـی  دـحب  فیرعت  هکنآ 

.یفخی امک ال  دوب  دهاوخ  صخا  هب  ای  معأ  هب  ریسفت  دراوم  یضعب  هک  فرع  دزن  تسا  یلوا  ظفل  نآ  زا  رهظا  ظفل  نآ  هک  يرگید 

هک تسین  مهم  ام  يارب  ماقم و  رد  دـنا  هدومن  موهفم  يانعم  يارب  هک  يریـسافت  زا  ریـسفت  نیا  ریغ  لاح  دوش  یم  رهاظ  اـم  ناـیب  زا  و 
ینعم يارب  تفص  هک  تسا  لولدم  تافـص  زا  موهفم  نیا  ایآ  هک  مینک  ثحب  هک  درادن  تیمها  هکنآ  امک  میوشب  اهنآ  نایب  يدصتم 
ظفل تلالد و  فوصوم  هک  دشاب  ظفل  هک  میهدب  رارق  تلالد  تفـص  ای  تسنآ  نآ  موهفم  هک  یلولدـم  میئوگب  هک  ینعم  نیاب  دوشب 

فیـصوت رگا  دـنک و  یم  ینعم  نالف  رب  تلـالد  هک  تسا  یموهفم  لولدـم  ینعم و  نوچ  تسا  هبـشا  لولدـم  تافـصب  هچرگا  تسا 
تفـص موهفم  دشاب و  فوصوم  تلالد  اتقیقح  هن  تسا  قلعتم  لاحب  فیـصوت  نیا  دراوم  ضعب  رد  موهفمب  ار  ظفل  تلالد و  میدومن 

.یفخی امک ال  دشاب  یم  هوبا  مئاق  دیز  ریظن  نآ 

هک تسنآ  تقیقح  رد  نآ  مدع  موهفم و  توبث  رد  عازن  هک  دش  رهاظ  ام  تانایب  زا  خلا  کلذ  نم  حدقنا  دق  هلوق و 
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مالعألا نیب  فالخ  هیف  مأ ال  مالک  الب  توبثلا  دنع  توبثلا  یلع  لدت  امک  ءافتنالا  دنع  ءافتنالا  یلع  لدـت  له  هیطرـشلا  هلمجلا  لصف 
.ماقم ریغ  یف  ءافتنالا  دنع  ءافتنالا  هدارا  اهلامعتسا و  یف  ههبش  ال 

لاقم وا  لاح  نم  هنیرق  هفالخ  یلع  مقی  مل  ول  هیلع  لمحلا  نم  دـب  ثیحب ال  هماع  هنیرقب  وا  عضولاب  هنا  یف  فالخلا  لاکـشالا و  اـمنا 
وحن طرشلا  یلع  ءازجلا  بترتل  هعبتتسملا  هیـصوصخلا  کلت  یلع  نیهجولا  دحأب  هلالدلا  یلع  لیلدلا  هماقا  نم  هلالدلاب  لئاقلل  دب  الف 

.هرصحنملا هتلع  یلع  لولعملا  بترت 

******

: حرش * 

.ددعلا لیللا و  یلا  مایصلا  متا  ریظن  تیاغ  لثم  اه  نیا  زا  ریغ  ای  ملاعلا  دیز  مرکا  لثم  هیفصو  هیضق  ای  هیطرش  هیضق 

دنراد موهفم  رب  تلالد  اه  نیا  زا  ریغ  ای  هیفصو  ای  هیطرـش  ياه  هلمج  نیا  ایآ  هک  تسا  ینعم  نیاب  تسا  موهفم  ثحب  هک  ار  هچنآ  و 
ینعمب هنیب  ۀـیمازتلا  تلالد  نوچ  تسا  تجح  تلالد  نآ  اـنیقی  دـنراد  موهفم  رب  تلـالد  رگا  هک  تسا  يورغـص  عازن  هک  دـنرادن  اـی 

ای موهفم  رب  تلالد  هتبلا  درادن  موهفم  الصا  هک  دننیا  هب  لئاق  دنتـسین  موهفمب  لئاق  هک  یئاهنآ  میدرک و  رکذ  هکنآ  امک  تسا  صخا 
تایـصوصخ مییوگ  یم  عضوب  ای  هماع  هنیرق  هب  هک  دش  دهاوخ  نایب  هکنآ  امک  موهفم  ندوب  لئاق  رب  انب  هماع  هنیرق  هب  ای  تسا  عضوب 

.تشذگ هکنآ  امک  ار  یقوطنم  يانعم  تایصوصخ  نآ  تسا  عبات  امامت  یموهفم  يانعم 

درادن ای  دراد  ءافتنالا  دنع  ءافتنا  رب  تلالد  هیطرش  هلمج  ایآ  هک  دوش  یم  نایب  لصف  نیا  رد  خلا  لدت  له  هیطرشلا  هلمجلا  لصف  هلوق 
امک همرکت  الف  دـیز  کئیجی  مل  نا  هک  تسنآ  نآ  موهفم  هک  موهفم  رب  دراد  تلالد  اـیآ  همرکاـف  دـیز  كءاـج  نإ  میتفگ  رگا  ینعی 

.تشذگ هکنآ 

وا مارکا  دـمآ  دـیز  رگا  ینعی  دـنک  یم  توبثلا  دـنع  توبث  رب  تلالد  هلمج  نیا  هک  تسین  یفـالتخا  تسین و  یلاکـشا  هکنآ  زا  دـعب 
قوطنم رد  فالتخا  تسا و  بجاو 
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درادن اهنآ  نودب  دراد و  موهفم  طرش  راهچ  اب  هیطرش  هیضق 

عنم وا  قافتالا  باب  نم  ول  توبثلا و  دنع  توبثلا  درجم  یلع  لب  موزللا  یلع  اهتلالد  عنم  هل  ناف  هحـسف  یفف  هلالدلا  مدـعب  لئاقلا  اما  و 
.هیلعلا وا  موزللا  میلست  دعب  هرصحنملا  هلعلا  وا  هلعلا  یلع  بترتلا  وحن  یلع  وا  بترتلا  یلع  اهتلالد 

******

: حرش * 

هریغ امنا و  هب  الاب و  رصح  ریظن  دوش  یم  رصحب  نآ  تشگرب  هک  تسا  طرش  ءازج و  خنس  رد  عازن  هکلب  تسین  هیـصخش  هیـضق  رد  و 
.درادن ای  دراد  موهفم  ایآ  هک  مالعا  نیب  تسا  فالخ  هیطرش  هلمج  موهفم  رد  میدومن و  نایب  هک  تسا  هلمج  نآ  موهفم  هک 

زا مالعا  ضعب  زا  دراوم  زا  يریثک  رد  موهفم  رب  نآ  تلالد  ءافتنالا و  دنع  ءافتنا  ةدارا  هیطرش و  هلمج  لامعتسا  رد  تسین  يا  ههبش  و 
فالخ لاکشالا و  امنا  درادن و  موهفم  رب  تلالد  هیطرـش  ۀلمج  فیرـش  نآرق  رد  رتدایز  ای  دروم  دص  تسا  هدش  لقن  هیـسوط  دئاوف 

هچ دشاب و  هیلاح  هنیرق  هچ  میشاب  هتشاد  فالخ  رب  لیلد  هک  یئاج  رگم  مییامن  یم  موهفم  رب  هیطرـش  هلمج  تلالد  ایآ  هک  تسنآ  رد 
نیا زا  یکی  دـیاب  دـب  دنتـسه ال  موهفم  تلالد  رب  لئاق  هک  یناسک  میئامنب و  موهفم  رب  لمح  دـیاب  دراوم  مامت  رد  دـب  هیلاـقم ال  هنیرق 

لولعم بترت  وحنب  طرـش  رب  ازج  دوشب  بترم  هک  دننک  تابثا  ار  یئانعم  دنک و  تابثا  دـشاب  هماع  هنیرق  ای  يوغل  عضو  هک  ار  نیهجو 
.مییامن یم  نایب  ادعب  ار  نآ  طیارش  هک  شدوخ  هرصحنم  تلع  رب 

: خلا هلالدلا  مدعب  لئاقلا  اما  هلوق و 

تلالد طرش  راهچ  هب  هیطرش  هیضق  هکنآ  تهجب  دشاب  یم  اهنآ  رب  یتعسو  لاجم و  درادن  موهفم  هیطرش  هیـضق  هک  دنلئاق  هک  یناسک 
.درادن دوجو  اهنآ  رثکا  هکنآ  هب  دسر  هچ  درادن  موهفم  هّیضق  لاکشا  الب  دش  دوقفم  رگا  طیارش  نآ  زا  یکی  هک  دنک  یم  موهفم  رب 

شمارکا دمآ  دیز  رگا  هکنآ  لثم  تسا  توبث  دنع  توبث  درجم  هکلب  موزل  رب  ار  هیطرش  هیضق  تلالد  دننک  عنم  هک  تسنآ  لوا  طرش 
دشاب قافتا  باب  نم  وا  ندمآ  تسا  نکمم  ول  درادن و  مارکا  مدع  رب  تلالد  دماین  رگا  اما  تسا و  بجاو 
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یلع بترتلا  وحنب  هنا  نع  عنملا  اما  اعطق و  اهنم  موزللا  قابسنال  طوقسلا  هیاغ  یف  هیقافتا  اهنوک  يوعد  موزللا و  یلع  اهتلالد  عنم  نکل 
.عساو لاجم  هلف  هرصحنم  اهنوک  نع  الضف  هلعلا 

******

: حرش * 

تـسا قافتا  هکلب  عقاو و  رد  تسین  یمزالت  هیـضق  نیا  رد  هک  قهان  رامحلا  اقطان و  ناسنالا  ناک  نا  تسا  هدمآ  قطنم  رد  هکنآ  ریظن 
.دشاب مه  یمئاد  تسا  نکمم  هیقافتا  يایاضق  و 

تناک نا  میئوگب  هکنآ  ریظن  درادـن  موهفم  زاـب  دـشابن  بترت  وحن  رگا  هک  دـشاب  بترت  وحن  رب  شتلـالد  هیـضق  هکنآ  طیارـش  زا  مود 
ود ره  دنـشاب و  یم  مه  ضرع  رد  هکلب  درادـن  يرخأت  مدـقت  نآ و  عیب  ندوب  لطاب  اب  رمخ  تمرح  هک  الطاب  اهعیب  ناک  امارح  رمخلا 

.دنراکسا لولعم 

تلع ازج  هکنآ  ریظن  درادن  موهفم  هیضق  زاب  دشابن  تیلع  وحن  یلع  بترت  رگا  هک  دشاب  تیلع  وحن  یلع  بترت  هکنآ  طیارـش  زا  موس 
لثم دنشاب  يا  هثلاث  تلع  يارب  لولعم  ود  ره  ءازج  طرش و  ای  هعلاط  سمشلاف  ادوجوم  راهنلا  ناک  نا  امش  لوق  لثم  دشاب  طرش  يارب 

.دشاب یم  سمش  عولط  يارب  لولعم  ود  ره  اه  نیا  هک  ءیضم  ملاعلاف  ادوجوم  راهنلا  ناک  نا 

الثم و دشابن  هرصحنم  تلع  تسا  نکمم  ءازج و  يارب  دشاب  هرصحنم  تلع  دش  هدیمهف  طرـش  زا  رگا  تیلع  هکنآ  طیارـش  زا  مراهچ 
قرب اب  هرجح  ءایـض  هکنآ  اب  دوجوم  راهنلاف  هئیـضم  هرجحلا  تناک  نا  یئوگب  هکنآ  ریظن  دشاب  هتـشاد  يا  هددعتم  للع  عقاو  رد  ءیش 
هتبلا ار  تیلع  ای  میتشادن  لوبق  میدرکن و  میلـست  ار  موزل  هکنآ  لثم  درک  ادـیپ  فلخت  طیارـش  نیا  زا  یکی  رگا  دـشاب و  تسا  نکمم 

.درادن موهفم  هیضق 

.خلا موزللا  یلع  اهتلالد  عنم  نکل  هلوق 

تیاغ رد  ینعم  نیا  تسا  هیقافتا  هیـضق  هکلب  درادـن و  موزل  رب  تلالد  هیطرـش  هیـضق  هک  دوش  لـئاق  یـسک  رگا  دـیامرف  یم  فنـصم 
ردابت موزل و  قابسنا  نوچ  تسا  طوقس 
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نآ موهفم  يارب  طرش  قالطاب  کسمت  در 

ریغلا یلع  بترتـلا  وحن  یلع  بترتـلا  یف  اهلامعتـسا  هرثـک  عم  هرـصحنملا  هلعلا  یلع  بترتـلا  وـحنب  بترتـلا  موزللا و  رداـبت  يوـعد  و 
امنا لب  هقالع  هیاعر  هیانع و  اهیف  اهلامعتـسا  یف  يری  ـال  فیک و  اهیعدـم  یلع  اهتدـهع  هدـیعب  موزللا  قلطم  یف  لـب  اـهنم  هرـصحنملا 

.تالامعتسالا دراوم  یف  رصبلا  لاجا  رظنلا و  نعما  نم  یلع  رهظی  امک  هیانع  الب  هرصحنملا  هلعلا  یلع  بترتلا  هداراک  هتدارا  نوکت 

******

: حرش * 

هرـصحنم تلع  هکنآ  زا  الـضف  دشاب  تلع  وحن  رب  بترت  موزل  نیا  هکنیا  زا  عنم  هلب.تسا  یعطق  لاکـشا و  الب  هیطرـش  هیـضق  زا  موزل 
اما قافتا  هن  تسا  موزل  هیطرش  هیضق  زا  دوش  یم  هدافتسا  هک  هچنآ  هکنآ  لاح  نآ و  راکنا  تسا  نکمم  تسا و  یعـساو  لاجم  دشاب 

.درادن نآرب  تلالد  هیضق  میدومن  نایب  موس  طرش  رد  هکنآ  امک  تیلع  ریغ  ای  تیلع  وحنب  موزل 

.خلا بترتلا  موزللا و  ردابت  يوعد  هلوق و 

ترثک اب  دراد  اه  نیا  رد  ردابت  هرصحنم و  تلع  وحنب  بترتلا  تسا و  موزل  شموهفم  هیطرش  هیضق  هک  دنک  ردابت  ياعدا  یـسک  رگا 
تسا و دیعب  ینعم  نیا  دوش  یم  لامعتسا  موزل  قلطم  رد  هکلب  هرصحنم و  ریغ  تلع  بترت  وحن  یلع  بترت  رد  هیطرش  هیضق  لامعتسا 

تلع رد  دشاب  هتشاد  ردابت  هیطرش  هلمج  هک  میئامنب  ار  اعدا  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب  یم  دنک  یم  اعدا  هک  یـسک  رب  نآ  ةدهع 
يا هقالع  تیاعر  تسا و  تیانع  الب  نآ  لامعتسا  موزل  قلطم  رد  هکلب  هرـصحنم  تلع  ریغ  رد  هلمج  نیا  لامعتـسا  هکنیا  اب  هرـصحنم 

دـشاب یم  رـصحنم  تلع  رب  هدارا  لثم  هرـصحنم  ریغ  ای  دـشاب  هرـصحنم  تلع  هچ  موزل  قلطم  هدارا  هکلب  دـشاب  زاـجم  اـت  تسا  هدـشن 
.تیانعالب

دراوم ضعب  رد  ار  شرظن  لامعتـسا و  رد  دـنک  رظن  قیقد  هک  یـسک  يارب  دوش  یم  رهاـظ  میدوـمن  ناـیب  هک  یبلاـطم  نیا  هکنآ  اـمک 
تالامعتسا دراوم  مامت  رد  هکلب  دزادنین 
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مدـع موهفم و  همالکل  نکی  مل  هناب  باوجلا  هحـص  تاجاجتحالا و  تامـصاخملا و  ماقم  یف  موهفملاب  ذـخالا  مازلـالا و  مدـع  یف  و 
.مولعم هیف  روهظ  هل  ناک  ول  هتحص 

اهلولعم هرـصحنملا و  هلعلا  نیب  موزللا  وه  اهدارفا و  لمکأ  وه  ام  یلا  هیموزللا  هقالعلا  قـالطا  فارـصنا  ءاـعداب  هلالدـلا  يوعد  اـما  و 
.یفخی داکی  امک ال  هریغ  یف  لامعتسالا  هرثک  عم  امیس  لمکالا ال  یلا  فارصنالل  هبجوم  هیلمکألا  نوک  مدعل  ادج  هدسافف 

******

: حرش * 

ریغ تلع  رد  دوش  یم  لامعتـسا  هرـصحنم  تلع  رد  هک  ینانچمه  هیطرـش  هلمج  لامعتـسا  هک  تسنآ  فنـصم  بلطم  لصاح  دشاب و 
زاجم و هقـالع  تیاـعر  تسا و  تقیقح  اـه  نیا  ماـمت  رد  دوش و  یم  لامعتـسا  موزل  قلطم  رد  هکلب  دوش  یم  لامعتـسا  مه  هرـصحنم 

نوچ دراد  هرصحنم  تلع  رد  ردابت  هیطرش  هلمج  هک  لاح  نیااب  مینک  اعدا  تسا  نکمم  هنوگچ  تسین و  هل  عضو  ام  ریغ  رد  لامعتسا 
.تقیقح رد  تسا  مه  لثم  ود  ره  هکنآ  لاح  نآ و  رد  دوشب  هقالع  تیاعر  دشاب و  زاجم  دیاب  دراوم  نیا  ریغ  رد  یعدم  لوق  رب  انب 

.خلا مازلالا  مدع  یف  هلوق و 

نیفرط تاجاجتحا  تامـصاخم و  دراوم  هیطرـش  هلمج  درادـن  موهفم  هک  تالامعتـسا  دراوم  زا  ینعی  تالامعتـسا  ياجب  تسا  فطع 
لاد هلمج  دیوگب  تسا  حیحـص  هکلب  دراد  موهفم  هلمج  دیوگب  هک  درادن  قح  رگید  فرط  دروآ  فرط  هیطرـش  هلمج  رگا  هک  تسا 

هنیرق رگا  لـصاح  دـشاب و  یم  هتحـص  مدـع  هلوق و  ربـخ  مولعم  هلوق  تسا  مولعم  هتبلا  درک  موهفم  رب  تلـالد  رگا  تسین و  موهفم  رب 
.یفخی امک ال  دوش  یم  ذخا  موهفم  رب  دشاب  هصاخ 

.خلا هلالدلا  يوعد  هلوق  اما  و 

فارصنا میدرک  لوبق  ار  ازج  طرش و  ندوب  مزال  هک  ینآ  زا  دعب  هکنیا  اعدا  اما  و 
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صاخلا طبرلا  كاذ  نوکی  نا  بجوی  راصحنالا ال  ناف  هرصحنمب  هلعلا  نکت  مل  اذا  امم  لمکا  امهنیب  موزللا  نوک  عنم  یلا  افاضم  اذه 
.يوقأ دکآ و  اهلولعم  یف  هلعلا  ریثأت  یف  هنم  دب  يذلا ال 

.یسفنلا بوجولا  وه  رمالا  هغیص  قالطا  هیضق  نا  امک  همکحلا  تامدقمب  قالطالا  هیضق  هنکل  معن و  تلق  نا 

******

: حرش * 

دـشاب و یم  نآ  لولعم  هرـصحنم و  تلع  نیب  موزل  لمکا  نآ  تسا و  موزل  دارفا  لـمکا  هک  يزیچ  نآ  هب  هیموزل  هقـالع  قـالطا  دراد 
.دنک یم  موهفم  رب  تلالد  طرش  سپ  تسا  هرصحنم  تلع  دارفا  لمکا  هک  دشاب  یم  نآ  دارفا  لمکا  هب  هیموزل  قالطا  هکنآ  لصاح 

دارفا کـی  عیاـبط  ماـمت  رد  هکنآ  اـمک  دوش  یمن  فارـصنا  بجوم  تعیبـط  دارفا  تیلمکا  هکنآ  تهجب  ادـج  تسا  دـساف  ینعم  نیا 
ترثک هکنیا  رب  هوالع  ینعم  نآ  رد  تسا  لامعتـسا  ترثک  فارـصنا  ببـس  هک  هچنآ  درادـن و  اـهنآ  هب  فارـصنا  یلو  میراد  یلمکا 

هرـصحنم تلع  زا  رتشیب  جراخ  رد  هرـصحنم  تلع  ریغ  رد  هیطرـش  هیـضق  لامعتـسا  هکلب  دـشاب  یم  هرـصحنم  تلع  ریغ  رد  لامعتـسا 
.یفخی امک ال  دوش  یم  لامعتسا 

.خلا افاضم  اذه  هلوق 

تسا هرصحنم  تلع  هک  یئاجنآ  رد  دشاب  لمکا  هرصحنم  تلع  رد  موزل  هک  مینک  یم  عنم  هکنیا  رب  هفاضا  میدومن  نایب  هک  ینعم  نیا 
الثم دشاب  دکآ  يوقا و  رتدیدش و  تسا  لولعم  تلع و  نیب  هک  یطبر  نآ  هک  دوش  یمن  ببس  هرصحنم  تلع  رد  راصحنا  هک  یتهجب 

زا هچ  دوـش و  ادـیپ  شتآ  زا  هچ  ترارح  هجرد  هد  نیا  دوـش و  یم  مرگ  ترارح  هـجرد  هدـب  مـینک  یم  مرگ  هـک  ار  یبآ  فرظ  رگا 
.یفخی امک ال  دنک  یمن  ادیپ  فعض  تدش و  هجرد  هد  ود  ره  زا  هچ  باتفآ و 

: خلا هنکل  معن و  تلق  هلوق 

هکلب تیلمکا  هار  زا  هن  طرش  يارب  دوش  هرصحنم  تیلع  تابثا  تسا  نکمم 
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امک ایفرح  ینعم  ناک  امل  الا  انهاه و  امک  فرحلا  دافم  وه  امیف  متت  داکت  همکحلا و ال  تامدـقم  كاـنه  تمت  اـمیف  اذـه  ـالّوأ  تلق 
.لمأتلاب ههجو  رهظی 

******

: حرش * 

قالطا تهج  نیا  زا  دوش  یم  لامعتـسا  دشاب  هرـصحنم  ریغ  هرـصحنم و  تلع  هک  ود  ره  رد  هیطرـش  هلمج  نوچ  تمکح  تامدـقمب 
تسا هدرکن  نایب  نوچ  ار و  نآ  لدع  دنک  نایب  دوب  مزال  دوب  هرصحنم  ریغ  رگا  هک  تسا  هرـصحنم  تلع  تلع  هک  دناسر  یم  هیطرش 
عراش فرط  زا  یبجاو  کی  رگا  هک  البق  تشذـگ  هکنآ  امک  تسا  هرـصحنم  تلع  رد  لامعتـسا  هیطرـش  هلمج  هک  دـناسر  یم  ـالوم 

ای يریغ  بوجو  رب  لمح  نوچ  مینک  یم  ینیع  یسفن  بوجو  رب  لمح  هریغ  ای  تسا  ینیع  ای  یسفن  بوجو  هک  میراد  کش  دیسر و 
ینیع یـسفن  بوجو  رب  لمح  ار  بوجو  تهج  نیا  زا  تسا  هدشن  رکذ  اهنآ  لدع  نوچ  دهاوخ  یم  لباقم  یلدـع و  يرییخت  بوجو 

.مییامن یم 

نوچ تسین  مامت  هیف  نحن  ام  رد  تامدقم و  نآ  دشاب  مامت  هک  دیآ  یم  یئاج  رد  تمکح  تامدقم  الوا  هکنآ  باوج  خـلا  تلق  هلوق 
تادا رگا  تسا و  هیمسا  یناعم  زا  دییقت  قالطا و  ینعم  درادن و  لالقتـسا  فرح  يانعم  تسا و  یفرح  ینعم  اهنآ  ینعم  طرـش  تادا 

یم رهاظ  هکنآ  امک  دـننک  یم  ادـیپ  یمـسا  ینعم  دـنور و  یم  نوریب  یفرح  يانعم  زا  دـننک  قالطا  رب  تلالد  هیطرـش  ( نا ) لثم طرش 
.لماتلاب ینعم  نآ  هجو  دوش 

یناعم تسا و  یکی  ود  ره  اهنآ  هیف  لمعتـسم  اـهنآ و  هل  عوضوم  هیفرح و  هیمـسا و  یناـعم  ارارک  تشذـگ  فنـصم  زا  دـنامن  یفخم 
کی هب  ود  ره  تسا  مسا  ردصم و  هک  ادـتبا  ظفل  دـیآ و  یم  ءادـتبا  ینعمب  هک  رج  فرح  ( نم رد و( تسا  هیمـسا  یناعم  نامه  هیفرح 

دییقت و رگا  تشذـگ و  مه  فنـصم  بلطم  زا  باوج  تشذـگ و  هکنآ  امک  دـنراد  یقرف  لامعتـسا  تیفیک  رد  یلو  دـشاب  یم  ینعم 
نوچ دوش  ادیپ  تسیابن  مه  رما  تئیه  ینعم  زا  قالطا  دییقت و  نآ  دنوشن  ادیپ  طرش  فورح  زا  دشاب  یم  هیمسا  یناعم  هک  قالطا 
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درادن دییقت  قالطا و  تسا  یئزج  طرش  فرح  يانعم 

عم رمالا  هغیص  قالطاب  یـسفنلا  بوجولا  نیعت  عم  هتـسیاقم  نیعم و  الب  نایبلا  ماقم  یف  قوسملا  قالطالاب  هئاحنا  نیب  نم  هنیعت  ایناث  و 
.ریدقت نود  ریدقت  یلع  بجاو  هناف  يریغلا  فالخب  لاح  لک  یلع  بجاولا  وه  یسفنلا  ناف  قرافلا 

فالخب اذـه  هیلع و  الومحم  همکحلا  تامدـقم  عم  هغیـصلا  یف  قالطالا  نوکیف  ریغلا  بجو  اذا  اـمب  دـییقتلا  هنوئم  یلا  هناـیب  جاـتحیف 
لثم هنیرقلا  یلا  هنیعت  یف  جاتحم  بترتلا  موزللا و  ءاحنا  نم  دحاو  لک  نا  هرورض  هرصحنملا  هلعلا  یلع  بترتلا  وحنب  بترتلا  موزللا و 

.یفخی امک ال  الصا  توافت  الب  رخآلا 

******

: حرش * 

.تسا یفرح  ینعم  مه  رما  تئیه  ینعم 

دوش یم  ینیع  یـسفن  بوجو  رب  لـمح  دراد  یفرح  ینعم  دوش و  یم  ادـیپ  رما  تئیه  زا  هک  بوجو  هک  دراد  لوبق  فنـصم  هکنآ  اـب 
بجاو رد  دـیآ و  یم  هیطرـش  ۀـلمج  طرـش و  تادا  رد  ینعم  نیمه  نیع  نآ و  رد  تمکح  تامدـقم  ناـیرج  بوجو و  نآ  قـالطاب 

.یفخی امک ال  دشاب  تئیه  هدام  هک  بجاو  هن  تسا  قلعم  بوجو  هک  فنصم  زا  تشذگ  طورشم 

.خلا هئاحنا  نیب  نم  هنییعت  ایناث  هلوق و 

نایب ماقم  رد  دنک  یمن  نیعم  ار  نآ  قالطا  درادـن و  یهجو  همات  تلع  هرـصحنم و  تلع  ندوب  نیعم  هکنآ  قالطا  نیا  زا  مود  باوج 
بوجو هکنآ  تهجب  تسا  قرافلا  عم  تسا و  لطاب  سایق  نیا  رما  ۀغیص  قالطاب  یـسفن  بوجو  رب  ار  همات  تلع  نآ  ندرک  هسیاقم  و 

.تسا تالاح  مامت  رد  نآ  بوجو  درادن و  يدیق  چیه  هک  تسا  یبجاو  نآ  یسفن 

يریغ بوجو  هک  یتهجب  يریغ  بوجو  فالخب  تسا  یـسفن  بجاو  بجاو  نآ  هک  کش  ماقم  رد  دـناسر  یم  قالطا  تهج  نیا  زا 
رگا هکلب  تسین  بجاو  قلطم 
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هقبس وا  هنراق  ول  هنا  هرورض  هدییقت  مزلی  رـصحنمب  نکی  مل  ول  هنا  بیرقتب  طرـشلا  قالطاب  موهفملا  یلع  هلالدلل  کسمتی  امبر  ّهنإ  مث 
.اقلطم کلذک  رثؤی  هنا  هقالطا  هیضق  هدحو و  رثا  امل  رخآلا 

******

: حرش * 

تـسا ءوـضو  تسا و  يریغ  بجاو  هکنآ  همدـقم  دـشاب  بجاو  هالـص  رگا  هک  هالـص  يارب  ءوـضو  ریظن  دـشاب  بجاو  همدـقملا  يذ 
نوچ تسا و  بجاو  مه  نیا  تسا  بجاو  همدـقملا  يذ  رگا  هک  دـیق  هنوئم  هب  شناـیب  دراد  جاـیتحا  يریغ  بوجو  سپ  تسا  بجاو 

فالخب میدومن  يریغ  بوجو  رب  هک  يانعم  نیا  دوش و  یم  یـسفن  بوجو  رب  لمح  تمکح  تامدقم  قالطا  تسین  مالک  رد  يدیق 
بترت موزل و  ماسقا  زا  هرصحنم  ریغ  تلع  هچ  دشاب و  هرصحنم  تلع  هچ  هک  تسا  يرورض  تسا  هرـصحنم  تلع  وحنب  بترت  موزل و 

.اهنآ نیب  توافت  الب  هنیرق  هب  شدوخ  نییعت  رد  دنجاتحم  مادکره 

بجاو فالخب  دنا  هنیرق  هب  جاتحم  اهنآ  نییعت  رد  دنیواسم و  ود  ره  هرـصحنم  ریغ  هرـصحنم و  تلع  هکنآ  فنـصم  باوج  لصاح  و 
یمرب ار  نئارق  نآ  تامدـقم  قالطاب  هک  دـشاب  یم  هنیرق  هب  جایتحا  يریغ  بجاو  یلو  درادـن  هنیرق  هب  جاـیتحا  بجاو  نآ  هک  یـسفن 

.یفخی امک ال  میراد 

.خلا کسمتی  امبر  ّهنإ  مث  هلوق 

هرصحنم تلع  طرش  نیا  رگا  هک  ینعم  نیاب  طرش  قالطاب  تسا  موهفم  رب  لاد  هیطرش  هیضق  هک  دنا  هتـسج  کسمت  يرگید  یـضعب 
.طرش نیا  رب  دشاب  قباس  ای  طرش  نآ  دشاب  نراقم  ای  هک  رگید  طرشب  ار  نآ  دنک  دییقت  الوم  دوب  مزال  دوبن 

قباس ای  تسا  طرش  نیا  نراقم  هک  یتلع  نآ  اب  هکلب  تسین  هرصحنم  تلع  طرش  نیا  تسین و  اهنت  طرـش  نیا  زا  رثا  دنک  دیقم  رگا  و 
هک تسا  طرـش  نیمه  اقلطم  ءازج  يارب  تیلع  هک  دناسر  یم  تمکح  تامدقم  اب  طرـش  قالطا  ارهاظ  دـشاب و  یم  تسا  طرـش  نیا 

تلع هک  دـناسر  یم  تمکح  تامدـقم  تسا  هدرکن  ناـیب  نوـچ  دـنک و  ناـیب  ـالوم  دـیاب  دوـب  يرگید  تلع  ، تـلع نـیا  زا  ریغ  رگا 
.تسین يرگید  تلع  تسا و  طرش  نیاب  هرصحنم 
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امب صلختف  هقافتا  مدعب  لقن  مل  ول  هققحت  هردـن  مولعملا  نم  هنا  الا  کلذـک  هقالطا  عم  موهفملا  یلع  هلالدـلا  رکنت  داکی  هنا ال  هیف  و 
اما هماع  هنیرق  اهیلع  مقت  مل  ءافتنالا و  دـنع  ءافتنالل  هعبتتـسملا  هیـصوصخلا  کلت  یلع  نا  لثم  عضو  یلع  لیلد  ضهنی  مل  هنا  هانرکذ 

باب نم  ماقم  یف  قالطالا  هتیـضق  هنا  موهفملاب  لئاقلا  يدـجی  الف  رکنی  داکی  امم ال  اهریغ  وا  همکحلا  تامدـقم  تناک  انایحا  اـهمایق 
.قافتالا

******

: حرش * 

یم هرـصحنم  تلع  موهفم و  رب  تلالد  هیطرـش  هیـضق  هک  میرادـن  راک  نآ  ام  هکنآ  قالطا  نیا  زا  باوج  خـلا  داکی  ـال  هنا  هیف  هلوق و 
تالامعتـسا رثکا  دتفا و  یمن  قافتا  الـصا  هک  میوشن  لئاق  رگا  تسا  مک  رایـسب  تردن و  موهفم  هرـصحنم و  تلع  نیا  هکنآ  الا  دنک 

قباس قالطا  هکنآ  لثم  دـنا  هدرک  رکذ  هکنآ  امک  قباس  قالطا  قالطا و  نیا  نیب  قرف  تسا  هرـصحنم  ریغ  تلع  رد  جراـخ  رد  طرش 
طقف اجنآ  هکنآ  ای  دراد  یمـسا  ینعم  هک  تسا  تئیه  هدام  قـالطاب  اـجنیا  رد  تشاد و  یفرح  ینعم  هک  دوب  تئیه  قـالطاب  کـسمت 

طرـش و هلمج  قالطاب  کسمت  اجنیا  رد  دـشاب و  ازج  طرـش و  هکنآ  ۀـلمج  ود  زا  رظن  عطق  اب  دوب  هیطرـش  نا  ینعم  قالطاب  کـسمت 
.تسا ءازج 

هیـصخش دراوم  نیا  هصاخ  نئارق  زا  تمکح  تامدقم  ریغ  ای  دیامن  یم  هرـصحنم  تلع  رب  تلالد  تمکح  تامدـقم  دراوم  ضعب  رد 
درادن طرـش  موهفمب  تسا  لئاق  هک  یـسک  يارب  ةدـیاف  هیـصخش  دراوم  نیا  میئامنب و  میناوت  یمن  ار  نآ  راکنا  هک  تسا  یئاهزیچ  زا 
طرـش تادا  يوغل  عضو  ای  میدرک  نایب  البق  ام  هک  ار  هچنآ  قاـفتا و  باـب  نم  دراوم  ضعب  رد  تسا  طرـش  قـالطا  دراوم  نیا  نوچ 

دوش و تباث  نآ  فالخ  هک  یئاج  رگم  میئامنب  هرصحنم  تلع  رب  لمح  دراوم  مامت  رد  هک  هماع  هنیرق  ای  هرصحنم و  تلع  يارب  تسا 
لئاق يارب  مه  هصاخ  دراوم  دشن و  تباث  مادک  چیه 
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تسا خنس  ود  نآ  هدام  يانعم  قالطا  اب  طرش  يانعم  قالطا 

.بوجولا نیعت  رمألا  قالطا  یضتقم  نا  امک  هنیعت  هاضتقم  نا  بیرقتب  طرشلا  قالطا  هیضق  هنا  مهوت  اما  و 

امهنم لک  یف  بوجولا  ناک  کلذک و  بوجولا  یف  ناک  امک  اددعتم  ناک  اذا  امیف  هوحن  ریاغی  وحن  طرـشلا  یف  سیل  نییعتلا  نا  هیفف 
.لدعلا نم  امهنم  يرییختلا  یف  دب  رخآ ال  وحنب  بجاولاب  اقلعتم 

یک اتوبث  هیف  لاحلا  توافتت  دحاو ال  وحنب  طورشملا  یف  هلخد  ادحاو و  هوحن  ناک  اددعتم  وا  ناک  ادحاو  هناف  طرشلا  فالخب  اذه  و 
وا لثمب  هرکذ  وه  هنوئم و  هدایز  یلا  لدـعلا  هل  ام  جایتحال  لدـع  هل  نوکت  وحنل ال  اتبثم  قالطالا  ناک  اتابثا و  قالطالا  دـنع  تواـفتت 

هیلا ال طرـشلا  قالطا  هبـسنف  هیطرـشلا  وحن  نایبل  ددـعتلا ال  نایبل  نوکی  امنا  کلذ  یلا  اددـعتم  طرـشلا  ناـک  اذا  اـم  جاـیتحا  وا  اذـک 
نکی مل  ول  هناف  رمألا  قالطا  فالخب  لامجا  لامها و ال  الب  هتیطرـش  نایبل  اقوسم  ناک  ثیح  ـال  ما  رخآ  طرـش  كاـنه  ناـک  فلتخت 

فرعت لمأت  لامجالا  وا  لامهالا  ماقم  یف  نوکی  هلاحم  الف  ینییعتلا  بوجولا  صوصخ  نایبل 

******

: حرش * 

.درادن هدئاف  موهفمب 

هکنیا هب  دنموهفم  هب  لئاق  هک  یناسک  دنا  هدرک  کسمت  طرش  موهفم  يارب  یموس  هجو  خلا  طرشلا  قالطا  هیضق  هنا  مهوت  اما  هلوق و 
نیا نراقم  اـب  ـالبق  ـالوم  تسا  هدومنن  ناـیب  ار  يرگید  تلع  نوچ  تسا و  هرـصحنم  تلع  رد  ندوب  نیعم  نآ  ءاـضتقا  طرـش  قـالطا 

ینییعت بوجو  بوجو  هک  دنک  یم  نیعم  رما  قالطا  ياضتقم  هکنآ  امک  تسا  هرصحنم  تلع  هک  دناسر  یم  طرش  نآ  قالطا  طرش 
.يرییخت بوجو  هن  تسا 

هیبشت هک  تسا  یمود  قالطاب  کسمت  ریظن  قالطا  نیاب  کسمت  دنامن  یفخم  خلا  نییعتلا  نا  هیفف  هلوق 
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.قافتالا باب  نم  قالطالا  دافم  ناک  اذا  امیف  رکنی  داکی  هنا ال  تفرع  امل  موهفملاب  لئاقلا  يدجی  ملس ال  ول  ّهنأ  عم  اذه 

******

: حرش * 

یم زاـب  یلو  دـش  هداد  نیا  باوج  ارهق  يریغ و  بوجوب  ار  هرـصحنم  ریغ  تلع  یـسفن و  بوـجوب  ار  هرـصحنم  تلع  لـئاق  درک  یم 
هچ تلع  رثا  هکلب  دنتسین  رگیدمه  ریاغم  دشاب  ددعتم  تلع  هک  یئاج  رد  نآ  ندوب  نیعم  طرش و  رد  ندوب  هرصحنم  تلع  هک  میئوگ 
اب اـهنآ  خنـس  هک  يرییخت  بوجو  ینیع و  بوجو  فـالخب  میدوـمن  ناـیب  هکنآ  اـمک  تسا  زیچ  کـی  هرـصحنم  ریغ  هچ  هرـصحنم و 

.يرگید بجاوب  تسا  قلعم  اه  نیا  زا  کیره  رد  يرییخت  بوجو  دراد و  قرف  رگیدکی 

قلعم اه  نیا  زا  مادکره  هک  هدـنب  کی  ندرک  دازآ  ای  نیتس و  ماعطا  ای  تسا  هزور  تصـش  ای  هزور  ةرافک  دـیامرف  یم  نایب  الوم  الثم 
تلاخد ددعتم  ای  دشاب و  هرصحنم  تلع  هچ  تسا  دحاو  ءیـش  نآ  هک  طرـش  فالخب  دنتـسه  رگیدمه  لدع  دشاب و  یم  يرگید  رب 

تابثا رد  دشاب  طلتخم  توافت و  هکنآ  ات  توبث  ماقم  رد  دنک  یمن  ادیپ  لاح  توافت  تسا  دحاو  وحنب  طورـشم  رد  ءازج و  رد  طرش 
.دیامنب ار  نآ  تابثا  قالطا  و 

تلع هک  دـناسرب  قالطا  تهج  نیا  زا  نکب  شمارکا  زاب  درک  ار  راک  نالف  رگا  ـالثم  هدومرفن  ـالوم  درادـن و  مـالک  رد  یلدـع  نوچ 
طرش ریثأت  تیطرش و  ةوحن  يارب  هن  تسا  طرش  ددعت  يارب  جایتحا  نیا  میراد  لدعب  جایتحا  دشاب  ددعتم  طرش  رگا  تسا و  هرصحنم 

لامها دشاب و  تیطرش  ماقم  رد  الوم  هک  یئاج  رد  دشابن  ای  دشاب  يرگید  طرش  هک  درادن  یقرف  ددعتم  نآب  طرش  قالطا  تبسن  سپ 
ینییعت بجاو  صوصخ  ناـیب  ماـقم  رد  ـالوم  رگا  هک  ینییعت  بجاو  رد  رما  قـالطا  فـالخب  دوش  یمن  عقاو  مـالک  رد  یلاـمجا  اـی  و 

ار بلطم  نیا  نک  لمأت  دنک  نآرب  تلالد  هک  يزیچ  تسا  هدرواین  مالک  رد  نوچ  دوش  یم  لمهم  ای  لامجا و  مالک  لاحم  دـشابن ال 
طرش قالطا  هک  مینک  میلست  ام  رگا  هکنیا  اب  دوش  مولعم  طرش  باب  رد  ینییعت و  بوجو  نیب  قرف  ات 
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تـسا هرـصحنم  تلع  بجوم  طرـش  قالطا  هک  میتسین  ام  دراوم  ضعب  رکنم  نوچ  درادن  هدیاف  زاب  نیا  تسا  هرـصحنم  تلع  بجوم 
.تشذگ هکنآ  امک 

نیب رد  یقرف  تسیکی و  دشاب  دحاو  هچ  دشاب و  ددعتم  هچ  طرش  ریثأت  هوحن  هک  دش  نآ  فنصم  مالک  لصاح  هکنیا  رب  دنامن  یفخم 
دنراد قرف  اتاذ  يرییخت  بوجو  اب  هک  ینییعت  بوجو  فالخب  دناسر  یمن  ار  هرـصحنم  تلع  طرـش  قالطا  تهج  نیا  زا  تسین  اهنآ 

فالخب دـشاب  لمجم  ای  لمهم و  ـالوم  مـالک  هک  تسنآ  نآ  ۀـمزال  مینکن  ینییعت  بوجو  رب  لـمح  ار  رما  قـالطا  رگا  دـنفلتخم و  و 
.دوش یمن  لمجم  ای  لمهم و  الوم  مالک  هکنآ  تدحو  ای  طرش  ددعت 

هرصحنم تلع  ریغ  رد  طرش  لامعتـسا  ترثک  تسا و  هرـصحنم  تلع  بجوم  طرـش  قالطا  هک  تسنآ  قح  هکنآ  فنـصم  زا  باوج 
یم لامعتـسا  هکنآ  اب  بوجو  رد  تسا  رما  روهظ  ریظن  میئامنب  هرـصحنم  ریغ  تلع  رب  لـمح  مه  دراوم  یقاـب  رد  هک  دوش  یمن  ببس 

.بابحتسا رد  ارثکا  دوش 

نینچمه دـشاب و  یم  وا  رد  تسه  بجاو  دوخ  زا  رتدایز  هک  تابحتـسم  نیدـنچ  تسا و  بجاو  کـی  هک  هالـص  رد  مینیب  یم  اذـل  و 
دوش یم  سرتفم  ناویح  رد  لامعتسا  زا  رتدایز  نآ  سکع  هچ  دشاب و  همسجم  هچ  ریش  لکش  عاجـش و  لجر  رد  دسا  ظفل  لامعتـسا 

.درب یمن  نیب  زا  سرتفم  ناویح  رد  ار  دسا  ظفل  تقیقح  لاح  نیااب  و 

هکنآ اـمک  دـشابن  هنیرق  هک  یئاـج  رد  درب  یمن  نیب  زا  ار  شدوخ  تقیقح  هنیرق  اـب  زاـجم و  رد  ظـفل  لامعتـسا  ترثک  هکنآ  لـصاح 
اب ینییعت  بوجو  هوحن  هک  دوب  نآ  فنـصم  ناـیب  هکنآ  اـما  رما و  ۀغیـص  تباـب  رد  میراد  ملاـعم  بحاـص  موـحرمب  ار  باوـج  نیمه 

بجاو هک  تشذگ  فنصم  دوخ  زا  يرییخت  بوجو  يانعم  رد  هکنآ  تهجب  تسین  تسرد  مهنآ  تسا  فلتخم  اتاذ  يرییخت  بوجو 
ینییعت بجاو  هچ  دارفا  نیب  تسا  یعماج  نآ 
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درادن موهفم  طرش  هک  یضترم  دیس  موحرم  كردم  در 

عنتمی سیل  هب و  مکحلا  قیلعت  وه  امنا  طرـشلا  ریثأت  نا  نم  دیـسلا  یلا  يزع  ام  اهدحا  هوجوب  موهفملل  نورکنملا  لدتـسا  امبر  ّهنإ  مث 
بونی هفلخی و  نا 

******

: حرش * 

ات رهظ  لوا  زا  هالص  دارفا  نییعت  ریظن  تسا  یلقع  نییعت  بوجو  دارفا  ینییعت  دنراد  هک  یقرف  رمالا  تیاغ  دشاب  يرییخت  بجاو  هچ  و 
رگا هک  دوب  نآ  فنصم  نایب  هکنیا  رب  هوالع  دوش  یمن  اهنآ  نیب  قراف  تهج  نیا  تسا و  عراش  تسدب  يرییخت  دارفا  نییعت  برغم و 

.تسین تسرد  مه  نیا  دشاب و  لمجم  ای  لمهم  الوم  مالک  دیآ  یم  مزال  مینکن  ینییعت  بجاو  رب  لمح 

هچنآ لامها و  ای  لامجا و  رب  الوم  مالک  دوشب  لمح  ات  میرادـن  بوجو  رد  کش  هتـساوخ و  اـم  زا  ار  یبجاو  ـالوم  میراد  نیقی  نوچ 
طرش تدحو  طرش و  ددعت  رد  نینچمه  میراد  یمرب  ار  رییخت  قالطا  هطـساو  هب  هک  تسا  رییخت  نییعت و  رد  میراد  نآ  رد  کش  هک 

.یفخی امک ال  میراد  یمرب  ار  ددعت  قالطاب  هک 

طرـش رب  ءازج  بترت  هکنآ  هب  دـهد  یم  وحن  نیاب  ار  هیافک  بحاص  موحرم  باوج  دنـشاب و  یم  طرـش  موهفمب  لئاق  مالعا  زا  ضعب 
هک تسا  الوم  رب  اخنس و  نیئیش  دحاب  دراد  تریاغم  دحاو  ءیش  هب  دییقت  دشاب و  یم  نایب  ماقم  رد  الوم  نوچ  يوغل و  هن  تسا  یفرع 

نیا تسا و  درفب  رـصحنم  طرـش  هکنآ  دوش و  یم  راصحنا  رب  لمح  طرـش  قالطا  هدومرفن  نایب  نوچ  دیامرفب و  ار  تیـصوصخ  نایب 
سکعب ناشیا  میداد  رارق  نآ  تدحو  طرـش و  ددعت  لثم  ار  يرییخت  ینییعت و  بجاو  ام  یلو  میدومن  نایب  ام  هک  تسا  یئانعم  نامه 

رد تسا و  نایب  ماقم  رد  الوم  هکنآ  هب  یظفل  قالطا  ریغ  اضیا  میئاـمنب  یماـقم  قـالطاب  کـسمت  تسا  نکمم  هداد و  رارق  اـنرکذ  اـم 
امک دوش  یم  هرصحنم  تلع  رب  لمح  تهج  نیا  زا  دشاب  یم  نایب  ماقم  رد  نوچ  دومرفن و  نایب  دیز  مارکا  يارب  زا  تلع  رگید  ياج 

.یفخی ال 

لیلد دنا و  هتسج  کسمت  درادن  موهفم  هیطرش  هلمج  هکنیا  هب  دندش  لئاق  هک  یناسک  خلا  نورکنملا  لدتسا  امبر  ّهنإ  مث  هلوق 
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دهاشلا لوبق  نم  عنمی  مکلاجر  نم  نیدیهش  اودهـشتساف  یلاعت  هلوق  ناف  اطرـش  هنوک  نع  جرخی  هارجم و ال  يرجی  رخآ  طرـش  هبانم 
یف طرش  لوألا  دهاشلا  یلا  نیتأرما  مض  نا  انملع  مث  لوبقلا  یف  طرش  لوألا  یلا  یناثلا  مامضناف  رخآ  دهاش  هیلا  مضنی  یتح  دحاولا 

سمشلا ءافتنا  ناف  هرارحلا  لثم  ) یصحت نا  نم  رثکا  ضعب  نع  طورشلا  ضعب  هباینف  اضیا  هماقم  موقی  نیمیلا  مض  نا  انملع  مث  لوبقلا 
هریثک کلذل  هلثم  الا  اهماقم و  رانلا  مایق  لامتحال  هرارحلا  ءافتنا  مزلتسی  اهئافتنا ال  ناف  سمشلا  لثم  ( هخسن - هرارحلا ءافتنا  هنم  مزلی  ال 

: القع اعرش و 

******

: حرش * 

.یهوجو دنچ  هب  دنا  هدروآ 

تسا مکح  قیلعت  طقف  طرش  ریثأت  تسا  هدومرف  هکنیا  زا  فیرشلا  هماقم  هّللا  یلعا  یضترم  دیـس  موحرمب  دنا  هداد  تبـسن  هکنآ  لوا 
مارکا يارب  هک  هلمج  نآ  دنک  یمن  یفن  نآ و  مارکا  يارب  تسا  ببس  دیز  ندمآ  همرکاف  دیز  كءاج  نا  دومرف  رگا  الوم  ینعی  وا  هب 

طرش ياج  دوشب  بیان  اضیا و  دوشب  مارکا  ببس  دوشب و  عقاو  ندمآ  ياج  يرگید  بابسا  تسا  نکمم  تسین و  يرگید  ببـس  دیز 
ۀیآ نیا  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ِْنیَدیِهَش  اوُدِهْشَتْسا  یلاعت َو  هلوق  ناف  تیطرش  زا  دوش  یمن  جراخ  لوا  طرش  لاح  نیااب  يرگید و  طورـش  لوا 

.ار دحاو  دهاش  لوبق  دنک  یم  عنم  هفیرش 

سپ میهاوخ  یم  نیدـهاش  هنیب و  هکلب  تسین  لوبق  شلوـق  لداـع  رفن  کـی  ینعی  رگید  دـهاش  کـی  وا  هب  دوـشب  مضنم  هکنآ  اـما  و 
دیامرف یم  دعب  الف  الا  دوش و  یم  لوبق  لوا  لوق  دش  لواب  مضنم  یمود  رگا  هک  تسا  طرش  لوا  دهاش  لوبق  رد  مود  دهاش  مامـضنا 

ياج مسق  نیمی و  مامضنا  هک  جراخ  زا  میدیمهف  اضیا  تسا و  لوا  لوبق  طرش  لوا  دهاشب  نیتئرما  مامـضنا  هک  جراخ  زا  میتسناد  ام 
نیمی و ای  نیتئرما و  مامضنا  ای  يرگید و  دهاش  ای  دوش  یم  هجو  هس  زا  یکی  مامـضناب  لوا  دهاش  لوبق  سپ  دریگ  یم  ار  مود  دهاش 

ضعب تباین  دنشاب و  یم  يرگید  ضعب  تباین  هک  دنشاب  یم  یطرش  اه  نیا  زا  مادکره 
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داکی امم ال  وهف  عقاولا  یف  توبثلا و  ماقم  یف  ضعب  نع  طورـشلا  ضعب  هباین  ناکما  تابثا  ددصب  ناک  نا  هرـس  سدـق  هنا  باوجلا  و 
هعوقو لامتحا  ءادبا  ددصب  ناک  نا  هیلع و  هیطرـشلا  هیـضقلا  هلالد  تابثالا و  ماقم  یف  هعوقو  مدـع  یعدـی  مصخلا  نا  هرورـض  رکنی 

امک ال الـصا  کلذ  تبثی  ام  هداـفا  اـمیف  سیل  اـیواسم و  وا  اـحجار  هیظفللا  دـعاوقلا  بسحب  نکی  مل  اـم  هرـضی  ـال  لاـمتحالا  درجمف 
.یفخی

******

: حرش * 

نوچ دشابن  دوجوم  مه  ترارح  هک  درادـن  همزال  دـش  سمـش  ءافتنا  رگا  هک  ترارح  لثم  تسا  دایز  رگید  طورـش  ضعب  زا  طورش 
.دیامنب يرگید  تباین  طورش  ضعب  هکنیا  رد  القع  اعرش و  تسا  دایز  هلثما  ترارح و  رد  دریگب  ار  سمش  ياج  شتآ  دراد  لامتحا 

: خلا هرس  سدق  هنا  باوجلا  هلوق و 

دوشب موهفم  طرش  تادا  زا  هک  یحالطصا  طرش  هن  تسا  يوغل  طرش  اه  نیا  دروآ  دیـس  موحرم  هک  ییاهلاثم  نیا  الوا  دنامن  یفخم 
ضعب تباین  تسا  نکمم  هک  دـنک  تابثا  دـهاوخب  هک  دـشاب  نیا  دیـس  دارم  رگا  میتشادـن  طرـش  تادا  مادـک  چـیه  اـه  نیا  زا  نوچ 
تسا يرورـض  یلو  تسین  رکنم  یـسک  هک  تسا  يزیچ  نیا  دشاب  ینعم  نیا  رگا  توبث  ماقم  رد  عقاو و  رد  يرگید  ضعب  زا  طورش 
اتابثا تسه  نآ  عوقو  مدع  رب  هیطرـش  هیـضق  تلالد  تابثا و  ماقم  درادن  عوقو  ناکما  هک  دراد  اعدا  دشاب  مصخ  هک  لباقم  فرط  هک 

.دنک یم  نآرب  تلالد  طرش  موهفم  نوچ 

هک یمادام  درادن  ررض  زاب  مه  لامتحا  نیا  لوا  طرش  ياج  يرگید  طرش  عوقو  دراد  لامتحا  هک  دشاب  نآ  دیـس  موحرم  دارم  رگا  و 
روهظ هچ  دـشاب و  یظفل  روهظ  هچ  تاروهظ  رد  هکنآ  لصاح  دـشابن و  يواسم  اـی  دـشابن  حـجار  لاـمتحا  نیا  هیظفل  دـعاوق  بسحب 

تالامتحا زا  یکی  ناحجر  روهظ  ینعم  تسا و  فرط  کی  ناحجر  تسا  تجح  هک  ار  هچنآ  یلو  دور  یم  فالخ  لامتحا  یقـالطا 
تالامتحا اب  تافانم  هک  تسا 
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درادن موهفم  طرش  دنیوگ  یم  هک  یناسک  مود  لوا و  كردم  در 

.تباث مازتلالا  نا  یلاتلا و  نالطب  عنمب  هنع  بیجا  دق  هرهاظ و  یلاتلا  نالطبک  همزالملا  تالالدلا و  يدحاب  ناکل  لد  ول  هنا  اهیناث 

.لفغت الف  هعنم  وا  هتابثا  یف  لاقی  نا  نکمی  وا  لیق  ام  هیلع  دیزم  امب ال  تفرع  دق  و 

هیطرشلا هلمجلا  لامعتسا  نا  هرورـض  یفخی  ام ال  هیف  ًانُّصَحَت و  َنْدَرَأ  ْنِإ  ِءاِغْبلا  یَلَع  ْمُِکتایَتَف  اوُهِرُْکت  یلاعت َو ال  كرابت و  هلوق  اهثلاث 
هل موهفم  امیف ال 

******

: حرش * 

تالامتحا نیا  زا  یکی  ندوب  حجار  دومرف  نایب  دیـس  موحرم  هک  ار  هچنآ  دشاب و  يواسم  تالامتحا  مامت  هکنآ  رگم  درادـن  يرگید 
.یفخی امک ال  دنک  یمن  تابثا  تالامتحا  ریاس  اب  ندوب  يواسم  ای 

: خلا اهیناث  هلوق 

تلالد دشاب  دیاب  ثالث  تالالد  زا  یکی  هب  تلالد  دـیامنب  موهفم  رب  تلالد  هیطرـش  هلمج  رگا  هک  تسنآ  موهفم  هرکنم  هلدا  زا  مود 
زا یکی  هب  دـنک  یمن  موهفم  رب  تلالد  طرـش  ینعی  تسا  رهاظ  یلات  نالطب  لثم  همزالم  مازتلا و  تلالد  نمـضت و  تلـالد  هقباـطم و 

موهفم رب  یمازتلا  تلالد  طرـش  ینعی  ار  یلات  نالطب  میرادن  لوبق  هک  دنا  هداد  ار  دیـس  باوج  اهیـضعب  میدومن  نایب  هک  یتالالد  نیا 
هتفگ موهفم  رد  دوب  نکمم  هک  هچنآ  یتسناد  یتخانـش و  هک  فنـصم  دـهد  یم  باوج  تسا  تباث  نآ  یمازتلا  تلـالد  دـیامن و  یم 

دنامن یفخم  لفغت  الف  موهفم  رب  دشاب  هتـشاد  یمازتلا  تلالد  طرـش  هک  میدرک  عنم  میداد و  ار  اهنآ  باوج  تسا و  هتـشذگ  ای  دوشب 
.دشاب تمکح  تامدقمب  تلالد  نیا  اذل  دنراد و  موهفم  رب  یمازتلا  تلالد  طرش  تادا  هک  یتسناد  هک 

: ًانُّصَحَت َنْدَرَأ  ْنِإ  ِءاِغْبلا  یَلَع  ْمُِکتایَتَف  اوُهِرُْکت  یلاعت َو ال  كرابت و  هلوق  اهثلاث  هلوق 

موهفم رب  تلالد  هک  تسا  هفیرش  هیآ  طرش  موهفمب  مدعب  نیلئاق  هلدا  زا  موس 
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امک هماع  هنیرقب  وا  اعـضو  موهفملا  هل  امیف  اهروهظ  یعدـی  امنا  هب  لئاقلا  امنا  اهریغ و  هیآلا و  یف  امک  رکنی  داکی  هنیرقلاب ال  انایحا و 
.تفرع

مکح صخش  هن  تسا  مکح  خنس  ءافتنا  موهفم  زا  دارم 

ءافتناب القع  هئافتنا  هرورض  هصخـش  ءافتنا  هئافتنا ال  دنع  طرـشلا  یلع  قلعملا  مکحلا  خنـس  ءافتنا  وه  موهفملا  نا  لوألا  روما  انه  یقب 
توبث كانه  ناک  ماقم  یف  الا  موهفم  اهل  سیل  وا  اموهفم  هیطرـشلا  هیـضقلل  نا  یف  مـالکلا  یـشمتی  ـال  هدویق و  ضعبب  ول  هعوضوم و 

اهل نوکی  وا ال  ءافتنالا  دنع  ءافتنالا  یلع  هلالد  اهل  نا  یف  عازنلا  عقو  امنا  انکمم و  طرـشلا  ءافتنا  دنع  ءافتنا  ءازجلا و  یف  مکحلا  خنس 
.هلالد

******
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هیآلا و یف  امک  تسین  نآرب  راـکنا  دراوم  یـضعب  رد  موهفم  ریغ  رد  هیطرـش  هلمج  لامعتـسا  هک  تسا  يرورـض  هکنآ  باوج  درادـن 
رد هیآ  دروم  هکنآ  رب  هوالع  دنشاب  هتشادن  هچ  تایتف  دنشاب  هتـشاد  نصحت  هدارا  هچ  تسا  مارح  اقلطم  انز  ءاغب و  هکنآ  هیآ  رد  هنیرق 

تایتف رگا  همیرک  هیآ  دروم  تسین و  نکمم  هنتخ  دـشابن  دـلو  رگا  هک  هنتخاـف  ادـلو  تقزر  نا  نآ  طرـش  ریظن  تسا  عوضوم  قیقحت 
هلمج هکنآ  رب  دراد  اعدا  موهفمب  لئاق  یفخی و  امک ال  درادن  ینعم  انز  رب  تهارک  دـنراد  انزب  لیم  اهنآ  دوخ  دـنرادن و  نصحت  هدارا 

.البق یتسناد  هکنآ  امک  دراد  موهفم  رب  تلالد  هماع  هنیرق  هب  ای  یعضو  روهظ  هیطرش 

.خلا لوالا  روما  انه  یقب  هلوق 

.دوش یم  رکذ  يرما  دنچ 

مکح یلک  مکح و  خنس  نآ  طرش  رب  هدش  قلعم  هک  یمکح  خنس  هک  تسنآ  دراد  هیطرـش  هلمج  مییوگ  یم  هک  یموهفم  هکنآ  لوا 
تـسا دیز  ندمآ  طقف  مارکا  تلع  همرکاف  دیز  كءاج  نإ  میتفگ  رگا  ینعم  نیا  هب  طرـش  ءافتنا  دنع  دوش  یفتنم  تشذگ  هکنآ  امک 

مارکا درک  ادیپ  يرگید  تلع  رگا  هک  هریغ  ای  ندناوخ  سرد  ای  ندرک  مالس  لیبق  زا  نآ  رگید  لاعفا  هن 
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امک نامیالا  روذـنلا و  فاقوالا و  ایاصولا و  یف  ءافتنالا  دـنع  ءاـفتنالا  یلع  هیـضقلا  هلـالد  موهفملا و  نم  سیل  هنا  حدـقنا  اـنه  نم  و 
.موهفملا یلع  اهتلالد  یف  لاکشا  هنا ال  دعاوقلا  دیهمت  یف  دیهشلا  نع  لب  مهوت 

وا دقعلا  یف  هذوخأم  هطرـشب  وا  ءیـش  فصوب  وا  اهباقلاب  نوکت  یتلا  صاخـشألا  نم  اهل  قلعتملا  وه  ام  ریغ  نع  اهؤافتنا  نال  کلذ  و 
ریغ یلا  هل  رذن  وا  هب  یـصوا  وا  دحا  یلع  افقو  ءیـش  راص  اذا  هنا  لجأل  لب  هیلع  بقللا  وا  فصولا  وا  طرـشلا  هلالدب  سیل  دهعلا  لثم 

قلعتملا دروم  ریغ  نع  هیصولا  وا  رذنلا  وا  فقولا  صخش  ءافتنا  هل و  ارذن  وا  هیصو  وا  هریغ  یلع  افقو  ریصی  نا  لبقی  کلذ ال 

******

: حرش * 

دیز كءاج  نإ  هک  یلوا  هلمج  اب  يدعب  هلمج  نیا  ار  دیز  نک  مارکا  دومن  ملع  لیـصحت  دیز  رگا  دیامرفب  الوم  ادعب  هکنآ  لثم  دـیز 
.میئامنب اهنآ  نیب  عمج  دیاب  تسا و  ضراعم  دشاب  همرکاف 

مکح ءافتنا  دشاب  هیئاشنا  هلمج  هچ  هیربخ و  هلمج  هچ  ایاضق  مامت  رد  عوضوم  ءافتناب  سپ  هیطرش  هلمج  زا  مکح  صخـش  ءافتنا  اما  و 
.دشاب یم 

نوچ وا  مارکا  تسا  بجاو  اضیا  تسین  لداع  هک  یتقو  رد  دـیز  دـیئوگب  تسا  نکمم  ایآ  لداـعلا  دـیز  مرکا  دومرف  ـالوم  رگا  ـالثم 
تلادع رگا  هک  لداعلا  دیز  ینءاج  لثم  هیلمح  هلمج  نینچمه  دیز و  دوجو  قلطم  هن  وا  تلادـع  دـیز و  تاذ  زا  دوب  بکرم  عوضوم 

مکح و خنـس  رد  هکلب  تسین  هیطرـش  هلمج  رد  مکح  یـصخش  موهفم  رد  اـم  ثحب  سپ  دـشاب  هدـمآ  اـضیا  هک  دـناسر  یمن  هتفر  وا 
نآرب تلالد  طرش  هلمج  ایآ  طرش  ءافتناب  دشاب  یفتنم  نآ  یلک  مکح و  خنـس  تسا  نکمم  هک  یئاج  ایآ  هک  دشاب  یم  مکح  یعیبط 

.یفخی امک ال  هن  ای  دراد 

.خلا حدقنا  انه  نم  هلوق و 

ءافتنا دراوم  نیا  موهفم  رب  دنا  هدومن  رکذ  هک  ار  يدراوم  دش  مولعم  ام  تانایب  زا 
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روذن فاقوا و  ایاصو و  موهفم  رد  یناث  دیهش  موحرم  لوق  در 

.هل حلاص  دروم  یف  موهفملا  مدعب  لیق  ول  اقلطم و  یلقع  هنا  تفرع  دق 

******

: حرش * 

هدش مهوت  هکنآ  امک  موهفم  رب  دشاب  هیطرش  هیضق  تلالد  هن  عوضوم  ءافتناب  تسا  مکح 

نودـب مکح  ققحت  نوچ  ـالقع  تسا  یفتنم  مکح  دـشاب  عوضوم  دـیق  ءاـفتناب  ول  دـش و  یفتنم  عوـضوم  صخـش  رگا  میتـفگ  نوـچ 
مکح ءافتنا  هکلب  تسین  موهفم  رب  هیطرـش  هیـضق  تلالد  اهنآ  لاثما  نامیا و  روذـن و  فاقوا و  ایاصو و  رد  سپ  تسا  لاحم  عوضوم 

.تسا عوضوم  ءافتناب 

رکذ هک  يدروم  نیا  رد  موهفم  رب  هیطرش  هیضق  رد  لاکشا  هک ال  تسا  هدومرف  دعاوق  دیهمت  رد  هیلع  هّللا  همحر  یناث  دیهـش  زا  هکلب 
عوضوم صخش  نتفر  تسا و  هیضق  زا  عوضوم  ءافتناب  ایاضق  نیا  رب  موهفم  تلالد  هکنآ  تهجب  هریغ  فاقوا و  ایاصو و  لثم  میدرک 

دیوگب هکنآ  ریظن  ای  دشاب  ورمع  رب  فقو  تسا  نکمم  ایآ  دیز  یلع  يراد  تفقو  دـیوگب  هکنآ  لثم  دـشاب  اهنآ  باقلاب  هچ  مکح  زا 
.دش ینغ  تفر  شرقف  رگا  ای  هن  ای  دوش  یم  عقاو  مکح  عوضوم  دشابن  ریقف  یسک  رگا  ایآ  ریقفلل  يراد  تفقو 

زا مسق  نیا  رد  هل  ترذـن  املـسم  ناک  نا  دـیوگب  هکنآ  لثم  دروآ  یطرـش  رگا  اـی  لداـعلا  دـیزل  يراد  تفقو  تفگ  رگا  نینچمه  و 
رد تسا  هدـش  ذـخا  دویق  نیا  مامت  نوچ  دوشب  شدوخ  عوضوم  ریغ  لماش  نآ  لاثما  تیـصو و  ای  رذـن  ای  فقو  تسین  نکمم  دراوم 

.تسین موهفم  رب  بقل  ای  فصو  ای  طرش  موهفم  تلالد  دراوم  روط  نیا  نآ و  لاثما  ای  رذن  ای  تیصو  عوضوم 

دندرک وا  رب  رذن  ای  وا  رب  دش  تیصو  ای  نآ  تایصوصخ  نیوانعب و  یـصخش  کی  رب  دش  فقو  يزیچ  رگا  هک  تسنآ  تهج  زا  هکلب 
صخـش ءافتنا  هک  دراوم  روط  نیا  اهنآ و  ریغ  رب  رذـن  ای  تیـصو  ای  دوشب  اهنآ  ریغ  رب  فقو  تسین  نکمم  دراوم  نیا  رد  کلذ  ریغ  و 

ول مه و  مکح  هک  یتخانـش  البق  دوش  یفتنم  عوضوم  هک  یئاج  رد  ینعی  مکح  قلعتم  ریغ  زا  تیـصو  ای  رذـن  صخـش  ای  تسا  فقو 
میوشب لئاق  ول  تسا و  یلقع  دراوم  نیا  رد  مکح  ءافتنا  هکلب  دنمان  یمن  موهفم  ار  نیا  یلو  دوش  یم  یفتنم  دشاب  عوضوم  دیق  ءافتناب 

تلالد مدعب 
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یف طرشلا  ناک  هیضقلا و  یف  مکحلا  صخش  سفن  مکحلا ال  خنس  وه  موهفملا  یف  طانملا  نوکی  فیک  لوقت  کلعل  عفد  لاکـشا و 
هخنس ءافتنا  هطرش ال  ءافتناب  مکحلا  كاذ  ءافتنا  اهتیضق  هیاغف  هریغ  نود  هئاشناب  لصاحلا  مکحلا  یلا  هبسنلاب  اطرش  عقو  امنا  هیطرـشلا 

.موهفملل هدیفم  نوکت  یتلا  ایاضقلا  رئاس  یف  لاحلا  اذکه  و 

هیـصوصخلا صخـشلا و  اما  اهانعم و  هغیـصلا و  دافم  وه  يذـلا  بوجولا  سفن  وه  امنا  طرـشلا  یلع  قلعملا  نا  نع  تلفغ  کـنکل  و 
امک ال یفخی  امک ال  هیف  هلمعتسملا  اهانعم  تایصوصخ  نم  نوکی  داکی  هیف ال  اهلامعتسا  لبق  نم  هئشانلا 

******

: حرش * 

.دشاب هتشاد  موهفم  تسا  نکمم  هک  يدروم  رد  موهفم  رب  طرش 

.خلا عفد  لاکشا و  هلوق 

دوش یفتنم  مکح  یعیبط  مکح و  خنس  هک  تسنآ  طرـش  موهفم  رد  كالم  طانم و  میتفگ  البق  هک  دینک  لاکـشا  دروم  نیا  رد  دیاش 
یلقع عوضوم  ءافتناب  مکح  صخـش  ءافتنا  نوچ  دوش  یفتنم  هیطرـش  هیـضق  رد  تسا  هدـش  ءاشنا  هک  صخـش  هکنآ  هن  طرـش  ءاـفتناب 

.تسا یصخش  مکح  نآ  تسا  هدش  لعج  هیطرش  هیضق  رد  هک  یمکح  میدرک و  رکذ  هکنآ  امک  تسا 

یلک مکح  ءافتناب  یطبر  هیطرش  هیصخش  هیضق  موهفم  دوش و  یفتنم  دیاب  یصخش  مکح  نیمه  دشاب  هتشاد  موهفم  هیطرش  هیضق  رگا 
.درادن مکح  نآ  فنص  و 

هک یمکح  نآ  هکنآ  لصاح  هریغ و  ءانثتـسا و  تیاغ و  لثم  دـنراد  موهفم  رب  تلـالد  هک  یئاـیاضق  ریاـس  رد  لاـح  تسا  نینچمه  و 
.یلک هن  دشاب  یصخش  مکح  دیاب  مهنآ  موهفم  تسا و  یصخش  مکح  تسا  هدش  ءاشنا 

تعیبط بوجو و  سفن  نآ  تسا  طرش  رب  قلعم  هک  یمکح  نآ  هکنآ  باوج  خلا  تلفغ  کنکل  هلوق و 
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.ءاشنا ارابخا ال  هیف  لمعتسا  هب و  ربخا  ام  تایصوصخ  نم  هب  رابخألا  لبق  نم  هلصاحلا  هیصوصخلا  نوکت 

هغیـصلاب أشنملا  کلذـک  هب  رابخألا  لبق  نم  هئـشانلا  تایـصوصخلاب  اصاخ  طرـشلا  یلع  قلعملا  هب  ربخملا  نوکی  اـمک ال  هلمجلاـب  و 
هظاحل هیصوصخ  نا  هل و  عوضوملاک  ماع  فرحلا  هیف  لمعتـسا  ام  نا  ههبـش  فرحلا و  ینعم  یف  هانققح  امب  تفرع  دق  هیلع و  قلعملا 
نوکیف کلذـک  مثالا  یف  لالقتـسالا  وحنب  ینعملا  ظاحل  هیـصوصخ  نا  امک  لامعتـسالا  هیـصوصخ  نم  هریغل  هیلاـحلا  هیلـآلا و  وحنب 

.هیف لمعتسملا  لامعتسالا ال  تایصوصخ  نم  لالقتسالاک  یلآلا  ظاحللا 

******

: حرش * 

ینعم دیق  ینعم و  ءزج  تسین  نکمم  لامعتـسا  لبق  زا  ، دوش یم  ادـیپ  هک  تایـصوصخ  هدـش و  ءاشنا  هغیـص  زا  هک  تسبوجو  یلک  و 
هرـصبلا نم  رـس  لثم  تشذگ  هریغ  رما و  تئیه  لثم  دیآ  یم  فرح  يانعم  هب  هچنآ  فرح و  يانعم  رد  لوا  دلج  رد  هکنآ  امک  دشاب 

.لامش ای  بونج و  ای  یبرغ  ای  هرصب  یقرش  زا  تسا  نکمم  هرصب  زا  ریس  ءادتبا  دراد و  یلک  يانعم  رج  فرح  ( نم ) هک

امک درادـن  ینعم  أشنم  ندوب  یلک  اب  تافانم  دوش  یم  یـشان  لامعتـسا  زا  هک  تایـصوصخ  تسا و  یلک  اضیا  اـه  نیا  زا  مادـکره  و 
تسین هیف  لمعتسم  دیق  ینعم و  ءزج  تایـصوصخ  نآ  هیربخ  هلمج  لبق  زا  دوش  یم  ادیپ  و  دوش ، یم  لصاح  هک  یتایـصوصخ  هکنآ 
یئاشنا ای  يرابخا  تایـصوصخ  مادـکره  هک  یئاشنا  ینعم  ای  يرابخا  ياـنعم  هنیرق  اـب  دراوم  ضعب  هک  تسا  ءیـش  کـی  ینعم  هکلب 

.دوش یم  مولعم  نئارق  لامعتسا و  لبق  زا  امامت  اه  نیا  هکلب  تسین  ینعم  ءزج 

بجاو دـیز  مارکا  دـیامرفب  الوم  هکنیا  لثم  هیربخ  هلمج  رد  هک  ینانچمه  هکنآ  لصاح  خـلا  هب  ربخملا  نوکی  امک ال  هلمجلاب  هلوق و 
دیامرفب دشاب و  هیئاشنا  هلمج  رگا  نینچمه  تسا  ماع  مکح  تهج  نیا  زا  تسا 
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یئاشنالا يرابخالا و  بوجولا  نیب  هقرفتلا  نم  لاکـشالا  اذه  نع  یـصفتلا  ماقم  یف  تاریرقتلا  نم  رهظی  ام  داسف  حدقنا  دق  کلذب  و 
عافترا ناب  یناثلا  یلع  ایلک و  بوجولا  نوکل  لوألا  یف  هجوتی  هنأب ال  لاکـشالا  عفد  ثیح  یناـثلا  یف  صاـخ  لوـألا و  یف  یلک  هنأـب 

عافترا یلا  ادنتسم  سیل  بوجولا  صخش  عافترا  ناک  ثیح  هیطرشلا  هلمجلا  نم  هدافتسملا  هیلعلا  دئاوف  نم  هیف  بوجولا  قلطم 

******

: حرش * 

هچنآ هب  یتسناد  البق  تسین و  هیف  لمعتسم  ای  ینعم  ءزج  تسا و  لامعتسا  لیبق  زا  تایـصوصخ  نیا  مامت  هک  همرکاف  دیز  كءاج  اذا 
.دنراد فرح  ینعم  هک  یئامسا  نآ  فرح و  يانعم  رد  میدرک  قیقحت  ام  هک 

.تسا ماع  فورح  هیف  لمعتسم  هک  میدومن  نایب  دناسر و  یم  ار  بوجو  فرح و  ینعم  هک  رما  تئیه  نینچمه  و 

هک دوش  یم  ادـیپ  ینعم  روصت  ینعم و  ظاحل  رد  هک  یتایـصوصخ  تسا و  ماع  مه  هل  عوضوم  ماـع  عضو  ینعی  نآ  هل  عوضوم  لـثم 
.تسا یلک  فورح  ینعم  تسا و  لامعتسا  لیبق  زا  امامت  اه  نیا  دوشب  ادیپ  ریغل  اتلاح  تیلآ و  تایصوصخ  نیا 

تایـصوصخ الثم  دوش  یم  ادـیپ  فورح  زا  هک  یلآ  ظاحل  تایـصوصخ  هرـصبلا و  نم  رـس  لثم  میدرک  نایب  ام  لاثم  رد  هکنآ  اـمک 
ءزج دشاب و  یمن  یمـسا  ینعم  تایـصوصخ  زا  یلالقتـسا  ظاحل  هک  ینانچمه  ،و  دوش یم  ادیپ  هیمـسا  یناعم  زا  هک  تسا  یلالقتـسا 

.دشاب یمن  فورح  يانعم  ءزج  مه  اه  نیا  يارب  اتلاح  تیلآ و  ظاحل  نینچمه  تسین  یناعم 

دنجراخ و ینعم  لصا  زا  تیئزج  تیلک و  یلآ و  ای  یلالقتسا  يانعم  تایصوصخ  ای  يرابخا  ای  یئاشنا  تایـصوصخ  هکنآ  لصاح  و 
.یفخی امک ال  تسا  نئارق  ۀطساوب  اهنآ  ندیمهف 

یتئیه ینعم  تسا و  یلک  فرح  ینعم  هک  میدومن  نایب  ام  هک  ینآ  زا  دعب  خلا  رهظی  ام  داسف  حدقنا  دق  کلذب  هلوق و 

ص:173

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 926 

http://www.ghaemiyeh.com


.فصولا بقللا و  یف  امک  طرشلا  هادا  لایح  یف  دجوی  مل  ول  عفتری و  هناف  اهیف  هذوخأملا  هلعلا 

هدافا و امل  بوجولا  هیلک  یلع  ینتبی  یصفتلا ال  نا  هلصاح  امب  هانرکذ  ام  یلا  عجری  امبر  امب  لاکشالا  نع  هب  یـصفت  ام  یلع  دروا  و 
نم هدافتـسم  اهـسفنأب  تایـصوصخلا  نا  ثیح  هفالخ  یلع  لیلدلا  مایقب  لقن  مل  ول  لیلد  هیلع  مقی  مل  اماع  ءاشنالا  یف  عوضوملا  نوک 

.ظافلألا

******

: حرش * 

لاکـشا زا  تاریرقت  رد  تسا  هدش  هداد  هک  یباوج  نآ  داسف  دـش  رهاظ  اضیا  تسا  یلک  یفرح و  ینعم  نآ  دوش  یم  ادـیپ  رما  زا  هک 
بوجو مسق  نیا  رد  هک  همارکا  بجو  دـیز  كءاـج  نإ  دـیامرفب  ـالوم  هکنیا  لـثم  يراـبخا  بوجو  نیب  تسا  هتخادـنا  هقرفت  یلبق و 

تسا و رما  لعف  مارکا  هک  همرکاف  دیز  كءاج  نإ  : دـیامرفب هکنآ  ریظن  دـش  یئاشنا  بوجو  رگا  تسا و  ینعم  تیلک  هب  لئاق  يرابخا 
یئزج بوجوب  لئاق  مود  مسق  رد  دوش و  یم  ادـیپ  بوجو  رما  تئیه  زا  ینعی  تسا  یئاشنا  بوجو  دوش  یم  ادـیپ  نآ  زا  هک  یبوجو 

زا هن  دـشاب  یم  نآ  زا  میمهف  یم  طرـش  زا  هک  هرـصحنم  تلع  دـئاوف  زا  بوـجو  خنـس  بوـجو و  قـلطم  عاـفترا  یلو  یلک  هن  ، تـسا
ماـمت رد  مکح  ءاـفتنا  مسق  نیا  نآ و  عوضوم  ءاـفتناب  تسا  یفتنم  مکح  نیا  دـشاب  مکح  هک  بوجو  صخـش  نوچ  بوجو  صخش 

.تسا روط  نیمه  فصو  بقل و  هکلب  تسین  طرش  صوصخ  دشاب و  یم  ایاضق 

دوجو دـشاب  اهنآ  عوضوم  هک  دـیز  ول  دراد و  دوجو  ملاع  ای  مئاق  میئوگب  تسا  نکمم  ایآ  ملاعلا  دـیز  ای  مئاق  دـیز  میتفگ  رگا  ـالثم 
.تشذگ البق  هکنآ  امک  تسا  ینادجو  یلقع و  نآ  عوضوم  ءافتناب  ۀیضق  رد  مکح  ءافتنا  هکلب  دشاب  هتشادن 

ار هچنآ  هب  زیچ  نآ  دنک  یم  عوجر  هک  يزیچ  هب  تسا  هدرک  یلاکشا  تاریرقت  رد  خلا  لاکـشالا  نع  هب  یـصفت  ام  یلع  دروا  هلوق و 
هدومن نایب  تاریرقت  رد  هک  ار  هچنآ  لصاح  میداد و  ار  لاکشا  باوج  البق  ام  هک 
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امهنیب و الـصأ  توافت  الب  تالامعتـسالا  نم  هئـشان  نوکت  امنا  تارابخألا  تاءاشنالا و  یف  تایـصوصخلا  نا  نم  تفرع  امل  کلذ  و 
رابخألا تایـصوصخک  اهنا  عم  هیف  لمعتـسملا  تایـصوصخ  نم  ءاشنالا  تایـصوصخ  لعجت  فیک  یبجعت  یـصفتی  داـکی  ـال  يرمعل 

.لمأت نمل  حضاو  وه  امک  لامعتسالا  لبق  نم  أشنی  ام  هیف  لمعتسملا  یف  لخدی  نا  نکمی  داکی  لامعتسالا و ال  نم  هئشان  نوکت 

******

: حرش * 

.میدومن نایب  هک  ینانچمه  دشاب  ماع  نآ  ینعم  میریگب و  یلک  ار  بوجو  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  یلبق  لاکشا  عفد  هک  تسنآ  تسا 

نیمهب هکنآ  اـمک  تسین  صاـخ  تسا و  ماـع  ءاـشنا  رد  بوجو  هل  عوضوم  هک  مینک  لاکـشا  عفد  هک  تسین  نیا  رب  ینبم  نینچمه  و 
ظافلا ینعم  زا  هک  یتایـصوصخ  ماع و  هن  تسا  صاخ  بوجو  هل  عوضوم  هک  میرادن  لیلد  هک  تسا  هدومرف  میداد و  باوج  ام  مسق 

تسبوجو هل  عوضوم  ءزج  ینعم و  ءزج  تایصوصخ  نیا  دوش  یم  هدافتسا 

ادیپ تارابخا  تسا و  ءاشنا  رد  هک  یتایصوصخ  میدومن  نایب  ام  ارارک  هک  تسنآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج  خلا  تفرع  امل  کلذ  هلوق و 
یتوافت چیه  درادـن و  هیف  لمعتـسم  ینعم و  لصا  رد  یلخد  تالامعتـسا و  زا  تسا  یـشان  تایئزج  نیا  تایـصوصخ و  نیا  دوش  یم 

.تسا یئزج  یئاشنا  بوجو  تسا و  یلک  يرابخا  بوجو  میئوگب  هک  تسین  تارابخا  تاءاشنا و  نیب 

ینعم تایصوصخ  زا  ار  هیئاشنا  تایصوصخ  تسا  هداد  رارق  هنوگچ  یبجعت  یـضقنی  داکی  يرمعل ال  یئاشنا و  يرابخا و  ثحب  ریظن 
یم ادیپ  هیرابخا  يایاضق  زا  هک  تسا  یتایصوصخ  نآ  لثم  دوش  یم  ادیپ  لامعتسا  زا  هک  یتایـصوصخ  هکنیا  اب  هیف  لمعتـسم  ءزج  و 

رد دوـشب  لـخاد  تسین  نکمم  دـشاب و  یمن  ینعم  ءزج  مـه  هیئاـشنا  تایـصوصخ  دنـشاب  یمن  ینعم  ءزج  اـهنآ  هـک  ناـنچمه  دوـش 
هک يزیچ  نآ  دوشب  ینعم  ءزج  هیف و  لمعتسم 
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دوش یم  هیجوت  فرصت و  مسق  راهچ  هب  طرش  ددعت  نایب 

موهفملا یف  هیطرشلا  هلمجلا  روهظ  یلع  ءانبف  رصقف  ناردجلا  یفخ  اذا  رصقف و  ناذألا  یفخ  اذا  لثم  طرـشلا  ددعت  اذا  هنا  یناثلا  رمألا 
ءافتنا دـنع  رـصقلا  بوجو  ءافتناب  لاقیف  رخآلا  قوطنمب  امهنم  لک  موهفم  صیـصختب  اما  روهظلا  نع  دـیلا  عفر  فرـصتلا و  نم  دـب  ال 

.نیطرشلا

******

: حرش * 

ینعم تسا  مزـال  لامعتـسا  زا  لـبق  مینک  لامعتـسا  میهاوـخ  یم  شدوـخ  ینعم  رد  هک  ار  یظفل  ینعی  لامعتـسا  لـیبق  زا  دوـشب  ادـیپ 
.دنک لمأت  هک  یسک  يارب  تسا  حضاو  رود  نیا  دوشب  ادیپ  لامعتسا  زا  ینعم  رگا  دشاب و  مولعم  دشاب و  صخشم 

یفخ اذا  دیامرفب  الوم  هکنآ  لثم  دحتم  ءازج  دوش و  ددعتم  طرـش  رگا  هک  تسنآ  مود  رما  خلا  طرـشلا  ددعت  اذا  هنا  یناثلا  رمالا  هلوق 
هکنآ موهفم و  رد  هیطرش  هلمج  روهظ  رب  انب  سپ  قرفتم  ای  دنشاب  مه  اب  طرش  ات  ود  نیا  هچ  رصقف  ناردجلا  یفخ  اذا  رصقف و  ناذالا 
روهظ زا  دـی  عفر  فرـصت و  نآ و  روهظ  زا  مینک  دـی  عفد  اه و  هلمج  نیا  زا  یکی  رد  مینک  یفرـصت  دـیاب  دـب  تسا ال  رـصحنم  تلع 

.دوش یم  مسق  راهچ  هب  هیطرش  هلمج 

نیا زا  یکیره  هک  دوـش  یم  نآ  ینعم  لاـح  نـیا  رد  يرخآ و  قوـطنمب  ار  اهطرـش  زا  یکیره  موـهفم  میهدـب  صیـصخت  هـکنآ  لوا 
موـهفم زا  صخا  نیطرـش  زا  یکیره  قوـطنم  هک  تسنآ  صیـصخت  هجو  دـشاب  یم  نآرب  بترتـم  مها  زج  درک  ادـیپ  قـقحت  اـهطرش 

عطق اب  قوطنم  هکنآ  رب  هوالع  يرگید  رب  تسا  مدـقم  صخا  لیلد  دـندرک  ضراعت  لـیلد  ود  رگا  میراد  یلک  نوناـق  تسا و  يرخآ 
.دشاب یم  صن  رهاظ و  ای  رهظا و  رهاظ و  لثم  موهفم و  زا  تسا  تلالد  يوقا  تسا  صخا  هکنیا  زا  رظن 

هک نیطرـش  زا  کـیره  ققحتب  هک  دوش  یم  نآ  هجیتـن  يرگید و  قوـطنمب  دروـخ  یم  صیـصخت  یکیره  موـهفم  تهج  نیا  زا  سپ 
.مامت تسا  مزال  درکن  ادیپ  ققحت  مادک  چیه  رگا  هالص و  رصق  تسا  مزال  ناردج  ءافخ  ای  دشاب و  ناذا  ءافخ 
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هلالدـلا امهیف  ناف  لوألا  هجولا  فالخب  ءازجلا  یف  رخآ  ءیـش  هیلخدـم  مدـع  یلع  امهل  هلالد  الف  امهیف  موهفملا  نع  دـیلا  عفرب  اما  و 
.کلذ یلع 

بجی رـصقلا و ال  بجو  ایفخ  اذاف  اعم  ناردجلا  ناذألا و  ءافخ  وه  طرـشلا  نوکیف  رخآلاب  امهنم  لک  یف  طرـشلا  قالطا  دـییقتب  اما  و 
.امهدحا یفخ  ول  امهئافخ و  ءافتنا  دنع 

لب صاخلا  هناونعب  سیل  امهنم  لک  یف  طرشلا  نا  یلع  هنیرق  طرشلا  ددعت  نوکی  نأب  امهنیب  كرتشملا  ردقلا  وه  طرـشلا  لعجب  اما  و 
قادصم وه  امب 

******

: حرش * 

دراوم نیا  رد  میوش  لئاق  میرادرب و  ار  نیطرش  زا  کیره  زا  موهفم  هک  تسنآ  مود  هجو  خلا  امهیف  موهفملا  نع  دیلا  عفرب  اما  هلوق و 
درادن ای  دراد  ءازج  رد  تیلخدم  يرگید  ءیش  هکنیا  رب  درادن  تلالد  طرش  ود  نیا  لاح  نیا  رد  سپ  درادن  موهفم  الـصا  طرـش  هک 
هیطرش هیـضق  هک  یلاحرد  یلو  رگید  قوطنمب  ار  یکیره  میداد  یم  صیـصخت  ول  هک و  لوا  هجو  فالخب  دنک  یمن  ار  یثلاث  یفن  و 

هالـص رـصق  درک  ادـیپ  ققحت  رگا  نیطرـش  زا  یکیره  هک  تسنآ  اضیا  مود  مسق  رد  هجیتن  دـندومن و  یم  ار  یثلاـث  یفن  دراد  موهفم 
.دندومن یم  ثلاث  یفن  لوا  مسق  رد  هکنآ  الا  دوش  یم  یکی  مود  هجو  لوا و  هجو  هجیتن  تسا و  بجاو 

هجیتن مینک و  يرگید  هب  دیقم  ار  هلمج  ود  نیا  زا  یکیره  رد  طرش  قالطا  هک  تسنآ  موس  هجو  خلا  طرشلا  قالطا  دییقتب  اما  هلوق و 
تسا بجاو  دش  ققحت  طرش  ود  ره  رگا  سپ  هالص  رصق  بوجو  رد  تسا  طرش  ود  ره  ناردج  ءافخ  ناذا و  ءافخ  هک  دوش  یم  نآ 

.تسین بجاو  رصق  دوش  ققحم  طیارش  نآ  زا  یکی  ول  دشن و  ققحم  ود  ره  رگا  هالص و  رصق 

نیطرـش ات  ود  نیب  كرتشم  ردـق  هک  تسنآ  نیطرـش  فرـصت  رد  مراهچ  هجو  خـلا و  كرتشملا  ردـقلا  وه  طرـشلا  لعجب  اما  هلوق و 
طرش
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.ناونعلا نم  امهمعی  امل 

نکمی هفلتخم ال  یه  امب  هددعتملا  رومالا  نا  هظحالمب  هجولا  اذـه  نیعی  امبر  لقعلا  نا  امک  یناثلا  هجولا  یلع  دـعاسی  فرعلا  لعل  و 
.لولعملا هلعلا و  نیب  صاخلا  طبرلا  نم  دب  هناف ال  دحاو  یف  ارثؤم  امهنم  لک  نوکی  نا 

نآ در  دحاولا و  نم  الا  ردصی  دحاولا ال  نوناق  نایب 

نم دب  الف  دحاولا  الا  دحاولا  نم  ردصی  اضیأ ال  نانثا  کلذل  نانثا و  امه  امب  نینثالاب  اطبترم  دحاو  وه  امب  دـحاولا  نوکی  داکی  و ال 
طرشلا قالطا  ءاقب  موهفملا و  نع  دیلا  عفر  یلع  ءانبلا  دعب  نیطرـشلا  نیب  كرتشملا  وه  دحاو و  هقیقحلا  یف  طرـشلا  نا  یلا  ریـصملا 

ءانب ناک  نا  هلاح و  یلع  امهنم  لک  یف 

******

: حرش * 

هکلب دنتـسین  طرـش  هناوـنعب  اهطرـش  نیا  زا  یکیره  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  طرـش  ددـعت  تسا و  طرـش  ود  نآ  نـیب  عماـج  نآ  تـسا و 
.دنشاب یم  یلک  عماج و  نآ  قادصم  اه  نیا  زا  مادکره 

هک یناث  هجو  رب  دشاب  مکاح  فرع  تسا  طرـش  ددـعت  هک  يدراوم  نیا  رد  دـیاش  خـلا  یناثلا  هجولا  یلع  دـعاسی  فرعلا  لعل  هلوق و 
دـشاب یم  هالـص  رـصق  ءازج و  ققحت  بجوم  اهنآ  زا  کیره  درادـن  موهفم  طرـش  دراوم  نیا  رد  هکنآ  هجو و  راهچ  زا  میدومن  نایب 

.لقع دنک  یم  نییعت  مینک  لقعب  رظن  رگا  هکنآ  امک 

مزال نوچ  دحاو  یئیـش  رد  دـننکب  رثا  هفلتخم  روما  نیا  تسین  نکمم  هفلتخم  یه  امب  هددـعتم  روما  هکنآ  هظحالم  هب  ار  مراهچ  هجو 
ره رد  ءیش  ره  ریثأت  دشاب  نکمم  دیآ  یم  مزال  دشابن  لولعم  تلع و  نیب  تیخنس  نیا  رگا  دشاب و  لولعم  تلع و  نیب  تیخنس  تسا 

.تسا لوقعم  ریغ  لاکشاالب  ینعم  نیا  ءیش و 

نینچمه دنکب و  ادیپ  نینثا  هب  طبر  شندوب  دحاو  ناونعب  دحاو  تسین  نکمم  خلا و  دحاو  وه  امب  دحاولا  نوکی  داکی  هلوق و ال 
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.مهفأف صاخلا  هناونعب  طرش  لک  ریثأت  طرشلا و  ددعت  یلع  هیماعلا  ناهذألا  فرعلا و 

نا الا  رخآ  لیلدـب  الا  هیلا  راصی  نأل  هجو  الف  هموهفم  یلع  رخـألا  ءاـقب  نیطرـشلا و  دـحا  صوصخ  یف  موهفملا  نع  دـیلا  عفر  اـما  و 
.ادیج ربدتف  رهظا  موهفملا  یلع  یقبأ  ام  نوکی 

طرش ددعت  رد  ءازج  رد  ای  طرش و  رد  ای  فرصت  موزل  نایب 

ثلاثلا هجولا  یلع  لاکشا  الف  ءازجلا  دحتا  طرشلا و  ددعت  اذا  ثلاثلا  رمألا 

******

: حرش * 

لـصاح تسا و  لوا  سکع  نوناق  نیا  دحاولا و  الا  دحاولا  نم  ردـصی  اضیا ال  کلذـل  درادـن و  دـحاوب  طبر  نانثا  وه  امب  مه  نینثا 
.دوش ادیپ  لولعم  کی  نآ  زا  دیاب  هدحاو  تلع  دوش و  ادیپ  دحاو  تلع  زا  دیاب  دحاو  لولعم  هکنآ 

نآ هقیقحلا  یف  طرش  نیاربانب  سپ  عجارف  هریغ  یمعا و  عماج  ملع و  ره  زا  ضرغ  رد  دش  هداد  ارارک  نوناق  نیا  باوج  دنامن  یفخم 
نآ و موهفم  زا  مینک  دی  عفر  درادن و  موهفم  هیطرش  هیضق  هک  میراذگب  انب  هک  ینآ  زا  دعب  تسا  نیطرش  نیب  كرتشم  عماج  دحاو و 

مادکره هک  تسنآ  رب  مدرم  هماع  ناهذا  فرع و  ءانب  هچرگا  يرگید  هب  ار  اهنآ  مینکن  دیقم  میرازگ و  دوخ  لاحب  ار  نیطرـش  قالطا 
.دشاب نیطرش  عماج  زا  ریثأت  هکنآ  هن  دنراد  یلالقتسا  ببس  دنراد و  یلقتسم  ریثأت  نیطرش  زا 

درادن و موهفم  اهنآ  زا  یکی  میئوگب  هک  نیطرـش  زا  یکی  موهفم  زا  دی  عفر  اما  خلا و  صوصخ  یف  موهفملا  نع  دـیلا  عفر  اما  هلوق و 
رب دـشاب  رهظا  نآ  موهفم  نیطرـش  هلمج  زا  یکی  هکنآ  الا  میرادـن  نآرب  لـیلد  تسین و  تهج  نیا  يارب  یهجو  دراد  موهفم  يرگید 

.ادیج ربدتف  مییامن  یم  يرگید  زا  دی  عفر  تسا و  یقاب  دوخ  لاحب  رهظا  نآ  دراوم  نیا  رد  يرگید 

.خلا ءازجلا  دحتا  طرشلا و  ددعت  اذا  ثلاثلا  رمالا  هلوق 

دیامرفب الوم  هکنآ  لثم  دحتم  ازج  دشاب و  ددعتم  طرش  رگا  هک  تسنآ  موس  رما 
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هیف هدحاو  هعفد  هنایتاب  یفتکی  لخادـتی و  وا  طورـشلا  ددـعت  بسح  اددـعتم  ءازجلاب  نایتإلا  موزل  مزاللا  لهف  هوجولا  رئاس  یلع  اما  و 
طورشلا و سنج  داحتا  نیب  لیصفتلا  یلحلا  نع  لخادتلا و  يراسناوخلا  ققحملا  مهنم  هعامج  نع  لخادتلا و  مدع  روهشملا  لاوقأ و 

.هددعت

ددعت هتیـضق  ناک  هببـس و  نع  هفـشکب  وا  هببـسب  طرـشلا  ثودح  دـنع  ءازجلا  ثودـح  هیطرـشلا  هلمجلا  رهاظ  ناک  امل  هنا  قیقحتلا  و 
هدحاولا هقیقحلا  نوکی  نا  همزال  نا  هرورـض  الاحم  ادوجو  وا  هقیقح  طرـشلا  ددعت  اذا  اهرهاظب  ذخألا  ناک  طرـشلا  ددعت  دنع  ءازجلا 

.مان اررکم و  لاب  اذا  امیف  وا  أضوتف  تمن  اذا  اضوتف و  تلب  اذا  لثم  یف  هدحاو  یه  امب  ءوضولا  لثم 

مازتلالاب اما  هیف  فرـصتلا  نم  لخادتلاب  لوقلا  یلع  دب  الف  نیداضتملاک  هلاحتـسالا  حضاو  وه  نیلثامتم و  نیمکحب  اموکحم  کلذک 
ادـحاو ناک  نا  ءازجلا و  قلعتم  نوکب  مازتلالا  وا  توبثلا  درجم  یلع  لب  ثودـحلا  دـنع  ثودـحلا  یلع  لاحلا  اذـه  یف  اهتلالد  مدـعب 

طورـشلا ددعت  بسح  هددعتم  فیلاکتب  تلغتـشا  نا  همذلاف و  دحاو  یلع  هقداصتم  طرـشلا  ددعت  بسح  هددعتم  قیاقح  هنا  الا  هروص 
هتفایـضب هنا  هرورـض  هفایـضلاب  یمـشاهلا  ملاعلا  مرکاف  املاع  فضأ  ایمـشاه و  مرکأ  یف  امک  اهل  اعمجم  هنوکل  دحاوب  ءازتجالا  نا  الا 

مرکا اذا  امک  هدح  یلع  امهنم  لک  لاثتما  هل  ناک  نا  هتقفاوم و  هلاثتماب و  رمألا  طقـسی  هلاحم  امهلثتما و ال  هنا  قدصی  نیرمألا  یعادب 
.یمشاهلا ریغلا  ملاعلا  فضأ  هفایضلا و  ریغب  یمشاهلا 

******

: حرش * 

هکنآ امک  فلتخم  ای  تاببسم  رد  لخادت  ای  تسا  بابـسا  رد  لخادت  ایآ  دراوم  نیا  رد  نآ  لاثما  أضوتف و  تمن  اذا  أضوتف و  تلب  اذا 
دروم نیا  رد  هکنیا  میدرک و  نایب  البق  هک  هعبرا  هوجو  زا  ثلاث و  هجو  رب  لاکشا  لاح  لک  یلع  دوش  یم  رهاظ  فنصم  تاهیجوت  زا 

ثادحا زا  نآ  ریغ  مون و  لوب و  یلبق  لاثم  الثم  دوش  یم  طرش  کی  ۀلزنم  هب  امامت  طورش  ددعت 
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رتشیب ءوضو  کی  لاح  نیا  رد  دنوش و  یم  ببـس  ءزج  ثادحا  نآ  زا  مادکره  دنوش و  یم  طرـش  کی  همه  دـنوشب  عمج  امامت  رگا 
.تسین بجاو 

ءوضو کی  یثدح  ره  ینعی  طرـش  ددعت  بسحب  میروایب  اددـعتم  ار  ازج  هک  تسا  مزال  ایآ  رگید  هجو  هس  زا  هوجو  ریاس  رب  انب  اما  و 
دوش یم  لخادت  هکنآ  ای  نتفرگ  ءوضو  تسا  مزال  مه  هبترم  ود  درک  لوب  هبترم  ود  هکنآ  ریظن  دشاب  یکی  سنج  زا  ول  دهاوخ و  یم 
اهنآ ماـمت  يارب  تسا  یفاـک  نتفرگ  ءوضو  هبترم  کـی  هکنآ  ـالا  هریغ  مون و  لوب و  لـثم  تسا  فلتخم  بابـسا  وـل  ینعی و  ءازج  رد 

.ررکتی ینثی و ال  یه ال  امب  تعیبط  تسا و  هتفر  ءوضو  تعیبط  فرص  يور  رما  نوچ 

یم لخادت  مدـعب  لئاق  روهـشم  تسا  یلاوقا  هلئـسم  نیا  رد  تسا  طورـش  همه  يارب  یفاک  تعیبط  ندروآ  هعفد  کی  تهج  نیا  زا  و 
لئاق ناشیا  يراسنوخ  ققحم  موحرم  تسا  تعامج  نآ  زا  یـضعب  هک  یتعامج  زا  هدش  لقن  دشاب و  سنج  کی  زا  طرـش  ول  دشاب و 

.تسا هدش  لخادتب 

ریظن تسیکی  طرش  سنج  رگا  ینعی  طرش  ددعت  طرـش و  سنج  داحتا  نیب  لیـصفت  تسا  هدش  سیردا  نبا  یلح و  موحرم  زا  لقن  و 
مدع هریغ  مون و  لوب و  ریظن  دش  ددـعتم  رگا  تسا و  بابـسا  رد  لخادـت  تسا و  مزال  ءوضو  کی  درک  لوب  رتشیب  ای  هبترم  ود  هکنآ 

.تسا لخادت 

یلع یئازج  یطرش  ره  ینعی  طرـش  ثودح  تقو  رد  تسا  ازج  ثودح  هیطرـش  ۀلمج  رهاظ  نوچ  هک  تسنآ  دروم  نیا  رد  قیقحت  و 
لوب فلکم  رگا  ینعی  ءازج  نیا  ببس  زا  طرش  نیا  دنک  یم  فشک  ای  ءازج  يارب  زا  دوش  یم  ببـس  طرـش  نیا  هک  دهاوخ  یم  هدح 

ای مون  نیا  هک  ءوضو  يارب  تسا  ببس  تلاح  نیا  اعقاو  هک  دوش  یم  ادیپ  وا  رب  یناملظ  تلاح  کی  هکنآ  لثم  دش  رداص  وا  زا  مون  ای 
.دیامن یم  فلکم  یناملظ  تلاح  نآ  زا  فشک  لوب 
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طرش ددعت  هک  یئاج  رد  هیطرش  هیضق  رهاظب  ذخا  رگید  فرط  زا  طرش و  ددعت  تقو  رد  تسا  ازج  ددعت  هیطرش  هیضق  رهاظ  نوچ  و 
تـسا يرورـض  تهجب  تسا  لاحم  ندرک  لوب  هبترم  ود  لثم  ادوجو  ای  اتقیقح  لوب  مون و  لثم  طرـش  ددـعت  ادوجو  ای  اـتقیقح  دـشاب 

تمن اذا  اضوتف و  تلب  اذا  دیامرفب  الوم  هک  یئاج  رد  هدـحاو  یه  امب  ءوضو  لثم  هدـحاو  تقیقح  هک  دـشاب  نیا  طرـش  ددـعت  ۀـمزال 
.اضوتف

هدـحاو تعیبـط  تسا  لاـحم  لاـح  نیا  رد  دوش  ررکم  مون  نینچمه  فـلکم و  زا  دوـش  رداـص  لوـب  ررکم  هک  یئاـج  رد  نینچمه  و 
فرـصت لخادت  هب  لوق  رب  انب  میدبالف  داضتم  مکح  ود  لثم  نآ  ۀلاحتـسا  تسا  حـضاو  ینعم  نیا  دوش و  نیلثامتم  نیمکحب  موکحم 

.تسا هجو  دنچ  هب  طرش  رد  فرصت  میئامنب و  طرش  نیا  رد 

نإ لثم  ینعی  تسا  توبث  درجم  لاح  نیا  رد  هکلب  درادن  موهفم  طرـش  ددعت  لاح  نیا  رد  هیطرـش  هیـضق  هک  میوشب  مزتلم  هکنآ  لوا 
تابثا ای  یفن  هن  ای  دراد  يرگید  ببـس  نآ  مارکا  ایآ  اما  دوش و  یم  وا  مارکا  ببـس  دیز  ندمآ  هک  دراد  تلالد  همرکاف  دیز  كءاج 

.دنک یمن  ار  نآ 

ددـعتم نوچ  ءوضو  ببـس  هکنآ  ـالا  ءوضو  لـثم  تروص  رد  تسا  دـحاو  هچرگا  ءازج  قلعتم  هک  میوشب  مزتلم  هک  تسنآ  مود  هجو 
قئاقح نیا  یلو  نآ  طرـش  ددعت و  بسحب  تسا  هددعتم  قئاقح  دـشاب  ءوضو  هک  مه  ازج  تهج  نیا  زا  هریغ  مون و  لوب و  لثم  تسا 

ره ینعی  طورـش  ددعت  بسحب  هددـعتم  فیلاکتب  تسا  لوغـشم  هچرگا  فلکم  همذ  سپ  دـحاو  ءیـش  کی  رب  تسا  قداص  هددـعتم 
مامت عمجم  دحاو  ءوضو  نیا  هک  تسنآ  يارب  دحاو  ءوضو  کی  هب  افتکا  هکنآ  الا  دـنک  یم  تباث  فلکم  يارب  یفیلکت  کی  یطرش 

.تسا فیلاکت  طیارش و  ۀمه  طقسم  دوش و  یم  فیلاکت 

مارکا فلکم  یلو  املاع  فضا  ایمشاه و  مرکا  دیامرفب  الوم  هکنآ  ریظن 
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.هیف نیلثامتملا  نیمکحلا  عامتجا  روذحم  همازلتسا  عم  ناناونعلا  هیلع  قداصت  امب  لاثتمالا  يا  کلذ  نکمی  فیک  تلق  نا 

بوجولاب و هفاصتال  أشنم  نوکی  هیلع  امهقابطنا  نا  هتیاغ  لـب  نیبوجوب  هفاـصتا  مزلتـسی  ـال  دـحاو  یلع  نیبجاو  نیناونع  قاـبطنا  تلق 
.هل هتفص  عازتنا 

******

: حرش * 

ملاع ندرک  تفایض  تسا  يرورض  هکنآ  تهجب  تسا  طقاس  فیلکت  ود  نآ  لاح  نیا  رد  تفایـض  هب  ار  ایمـشاه  ملاع  صخـش  دنک 
فلکم و لاـثتماب  دوش  یم  طـقاس  ـالوم  رما  لاـحم  ـال  تسا و  هدومن  رما  ود  لاـثتما  هک  تسا  قدـص  نیا  رما  ود  یعادـب  ار  یمـشاه 
ار یمـشاه  صخـش  دـنک  مارکا  هکنآ  لثم  دـیامنب  هدـح  یلع  اه  نیا  زا  کیره  لاثتما  فلکم  يارب  دوب  زیاج  هچرگا  نآ و  تقفاوم 

اهنآ نیب  عمج  تسا  زیاج  لاح  نیااب  یلو  دنشاب  یم  ادج  رگیدکی  زا  ود  ره  هک  ار  یمـشاه  ریغ  ملاع  دیامن  تفایـض  تفایـض و  ریغب 
.یفخی امک ال  تسا  طقاس  ود  ره  فیلکت  تفایض و  هب  ار  یمشاه  ملاع  دنک  مارکا  دیامنب و 

.خلا نکمی  فیک  تلق  نا  هلوق 

هدـش عمج  بوجو  ود  مکح و  ود  اجنیا  رد  لاکـشا  تسا و  هدـش  رما  ود  لاثتما  هک  یمـشاه  ملاع  مارکا  لثم  رد  دـینک  لاکـشا  رگا 
.اجنیا رد  هدش  نیلثم  عامتجا  تسا و 

.خلا قابطنا  تلق  هلوق 

العف دشاب  بوجو  ودب  فصتم  دحاو  ءیـش  نآ  هک  دـیآ  یمن  مزال  دـحاو  ءیـش  کی  رب  بجاو  ناونع  ود  ندـش  عمج  هکنآ  باوج 
تـسین قداـص  ـالعف  بوجو  ود  ول  نآرب و  تسا  قبطنم  تسا و  قداـص  ءیـش  نآرب  بوجو  ود  كـالم  هک  تسنآ  نآ  تیاـغ  هکلب 

هچ دوش  یمن  یلعف  مکح  ود  دـش  یلقع  عنامب  نرتقم  هک  یئاجک  ره  دـشاب و  نیلثم  عامتجا  هک  یلقع  عنامب  تسا  نرتقم  دروم  نوچ 
همدقم رد  هک  تمرح  بوجو و  ریظن  دنشاب  يرگید  دض  ای  تسه  اجنیا  هک  یبوجو  ود  ریظن  دنشاب  مه  لثم  مکح  ود 
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.مهفاف دحاو  ناونعب  ناک  اذا  ام  فالخب  امهب  هفاصتا  یف  روذحم  عامتجالا ال  زاوجب  لوقلا  یلع  ّهنأ  عم 

رخآلا و ال دنع  هبوجو  دکأت  لوألا و  طرـشلا  دنع  لاثملا  یف  ءوضولا  بوجو  هنا  الا  طرـش  لک  دوجو  دنع  رثألا  ثودـحب  مازتلالا  وا 
قلعتم نا  تابثا  یلا  جایتحالا  نم  نیریخألا  یف  ام  عم  هجو  الب  رهاظلا  نع  دـیلا  عفر  هناف  اهنم  دـحاو  یلا  راصی  نأل  هجو  هنا ال  یفخی 
لوألا طرـشلا  ریغب  ثداحلا  نا  تابثا  یلا  لسغلاک و  دحاو  مساب  یمـسم  ادحاو  هروص  ناک  نا  دحاو و  یلع  قداصتم  ددـعتم  ءازجلا 

.هتبثی ام  نیبلا  یف  نکی  مل  ام  يدجی  لامتحالا ال  درجم  لوألاب و  ثدح  ام  دکأت 

******

: حرش * 

.تشذگ بجاو 

.نآ بوجو  دوش  یم  دکؤم  دروم  دنشاب  یم  یلعف  مکح  ود  ره  هک  میدش  لئاق  رگا  رمالا  هیاغ 

.خلا عامتجالا  زاوجب  لوقلا  یلع  ّهنأ  عم  هلوق 

تـسا ددعتم  دروم  رد  ناونع  نوچ  دنـشاب  یلعف  مکح  ود  ره  هک  درادن  يروذحم  یهن  رما و  عامتجا  زاوجب  میدش  لئاق  رگا  هکنیا  اب 
یهن رما و  عامتجاب  لئاق  رگا  نوچ  تسین  حیحص  هتبلا  اجنآ  هک  دحاو  ناونع  کی  هب  یلو  دنشاب  یلعف  مکح  ود  هک  یئاهاج  فالخب 

.مهفاف ناونع  کی  هب  هن  دشاب  ناونع  ودب  هک  تسا  یئاج  رد  میدش 

.خلا رثالا  ثودحب  مازتلالا  وا  هلوق 

طورـش نیا  زا  یکیره  هک  تسنآ  موهفم  رب  انب  میوش  لئاق  رهاظ  فالخ  مینک و  فرـصت  هیطرـش  هلمج  رد  دیاب  هک  یهوجو  زا  موس 
دحتم طرش  هچ  دوش  یم  بجاو  لوا  طرشب  میدومن  نایب  هک  ار  یلاثم  رد  ءوضو  بوجو  هکنآ  الا  ءازج  ءوضو و  يارب  دنببـس  اه  نیا 

بوجو دیامن و  یم  ار  بوجو  دکأت  اهنآ  يدعب  طیارش  یلو  فلتخم  ای  دشاب 

ص:184

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 937 

http://www.ghaemiyeh.com


یف نیمکحلا  عامتجا  هیضق  نا  ثیح  اهروهظب  ذخألا  ناکما  مدعل  هیطرـشلا  هلمجلا  روهظ  یف  فرـصتلا  موزل  وه  کلذ  هجو  تلق  نا 
.هیلا هراشالا  ترم  امک  لاثملا  یف  ءوضولا 

******

: حرش * 

.اهنآ بوجوب  دوش  یم  دکؤم  لوا 

دوش یمن  ام  يارب  كردم  اهنآ  ناکما  درجمب  میدرک  نایب  هیطرش  هلمج  رد  فرـصت  يارب  هک  ار  يا  هثالث  هوجو  نیا  دنامن  یفخم  و 
هجو ود  رد  هک  اه  نیا  رب  هوالع  میشاب  هتشاد  یلیلد  تابثا  ماقم  رد  هکنآ  رگم  هیطرـش  هلمج  روهظ  زا  مینکب  دی  عفر  تسین  نکمم  و 
میراد نآ  ددـعتم  رب  لیلد  هک  یئاهاجنآ  تسا و  دـحاو  رهاظ  رد  ول  تسا و  ددـعتم  ازج  قلعتم  هک  مینک  تابثا  هک  دراد  جایتحا  ریخا 

ریغ تیم و  سم  لسغ  تبانج و  لسغ  هعمج و  لسغ  ریظن  دـشاب  هتـشاد  يا  هددـعتم  نیوانع  ول  لسغ و  کی  هب  هک  تسا  لـسغ  ریظن 
.دوش یم  طقاس  فیلاکت  نآ  مامت  یجراخ  لمع  کی  هب  دراوم  نیا  رد  هکنآ  لاثما  کلذ 

جایتحا موس  هجو  رد  هقفلا و  عجارف  اقلطم  دوش  یم  عفترم  رغـصا  ثدح  دـحاو  ءوضو  کی  هب  هک  میراد  لیلد  ءوضو  رد  نینچمه  و 
هدیاف اه  نیا  لامتحا  درجم  دنـشاب و  لوا  دکؤم  دـیاب  اهنآ  ءوضو  يارب  دـنوش  یم  ادـیپ  هک  يدـعب  طیارـش  هک  مینک  تابثا  هک  دراد 

.یفخی امک ال  میشاب  هتشادن  اهنآ  تابثا  رب  لیلد  نیب  رد  هک  یمادام  درادن 

.خلا کلذ  هجو  تلق  نا  هلوق 

موزل هنیرق  كردـم و  میریگب و  ار  اهنآ  زا  یکی  تسا  مزال  تابثا  ماقم  رد  میدرک  ناـیب  هک  ار  هثـالث  هوجو  زا  هک  مینک  لاکـشا  رگا 
عاـمتجا طرـش  نتـشاد  موهفم  هیـضق  هکنآ  تهجب  روهظ  نآـب  ذـخا  تسین  نکمم  نوچ  هک  تسنآ  هیطرـش  هلمج  روهظ  رد  فرـصت 

هیطرش ۀلمج  هب  دارم  هک  یئاج  رد  تسا  تسرد  امـش  فرح  نیا  هکنآ  باوج  دش  نآب  هراشا  هک  یلاثم  رد  ءوضو  رد  تسا  نیمکح 
.دشابن طورشم  ددعت  دشاب  طرش  ددعت  هک  یئاج  رد 
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رخآلاب و بجو  ام  ریغ  طرش  لکب  الثم  ءوضولا  بوجو  وه  لاثملا  یف  امک  طرشلا  ددعت  اذا  امیف  هلمجلاب  دارملا  نکی  مل  اذا  معن  تلق 
.یفخی امک ال  الصا  رخآ  درف  مکحب  اموکحم  درف  نوک  یف  ریض  ال 

.قالطالا فالخ  یلع  درفلا  ددعت  ریدقت  نکی  مل  ول  معن  تلق  نا 

ناک الا  درفلا و  ددعتل  يأ  کلذل  ایضتقم  ببـسلا  نع  افـشاک  وأ  اببـس  طرـشلا  نوک  یف  هیطرـشلا  هلمجلا  روهظ  نکی  مل  ول  معن  تلق 
.قالطالا نم  دارملا  وه  امل  انایب 

******

: حرش * 

رگید و ءوضو  زا  ریغ  ءوضو  کی  یطرـش  ره  يارب  تسا  بجاو  هک  میوشب  نیاب  لئاق  تسا  نکمم  میدومن  ناـیب  هک  یلاـثم  رد  یلو 
تعیبط زا  درف  کی  طرـش  زا  مادکره  هکنآ  لصاح  دراد و  تعیبط  زا  رخآ  درف  هک  یمکح  هب  دشاب  موکحم  يدرف  هک  درادـن  یعنام 

.ار ءوضو  تعیبط  لصا  هن  دننک  یم  بجاو  ار  ءوضو  درف  کی  دنوش و  یم  ببس  ار 

.خلا معن  تلق  نا  هلوق 

فالخ ینعم  نیا  یلو  دهاوخ  یم  مه  طورشم  ددعت  دشاب  طرش  ددعت  هک  یئاج  رد  تسا  تسرد  بلطم  نیا  هک  ینک  یلاکـشا  رگا 
ءازج ةدام  قالطا  اضوتف  تمن  نا  اضوتف و  تلب  نا  : دومرف الوم  رگا  هکنآ  لثم  هداـم  قـالطا  هک  ینعم  نیاـب  تسا  ءازج  ةداـم  قـالطا 

.دشاب حیحص  امش  بلطم  ات  هدشن  تعیبط  زا  درفب  دیقم  دنکب و  ادیپ  دوجو  تسا  مزال  تعیبط  هک  تسنآ  طرش  ود  نیا 

.خلا هیطرشلا  هلمجلا  روهظ  نکی  مل  ول  معن  تلق  هلوق 

هکنآ الا  دـشاب  ءوضو  هک  تسا  ازج  هدام  قالطا  فـالخ  نیا  میتفرگ  هب  رومأـم  رگا  ار  تعیبط  زا  درف  هک  تسا  تسرد  هکنآ  باوج 
هلمج روهظ  نیا  تسا و  تعیبط  دارفا  ددـعت  يارب  زا  یـضتقم  تسا و  ببـس  زا  فشاک  اـی  تسا  ببـس  هیطرـش  هلمج  یعـضو  روهظ 

دارفا تعیبط  زا  دارم  هک  دنک  یم  نایب  تسا و  هدام  قالطا  يارب  زا  نایب  هیعضو 
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نایبلا مدع  یلع  اقلعم  نوکی  قالطالا  روهظ  نا  هرورـض  قالطالا  روهظ  ءازجلا و  ثودـح  یف  هلمجلا  روهظ  نیب  نارود  هلمجلاب ال  و 
لوقلا فالخب  الصا  فرصت  لخادتلا  مدعب  لوقلا  یلع  مزلی  الف  اهروهظ  عم  هل  روهظ  الف  انایب  نوکی  نأل  حلاص  کلذ  یف  اهروهظ  و 

.طرشلا ددعت  دنع  لخادتلا  مدعب  لوقلا  وه  هیطرشلا  هلمجلا  رهاظ  هیضق  نا  کلذب  صلختف  یفخی  امک ال  لخادتلاب 

******

: حرش * 

.تعیبط لصا  هن  دشاب  یم  نآ 

.خلا نارود  هلمجلاب ال  هلوق و 

روهظ ود  هک  تسنآ  هن  تسین و  قالطا  روهظ  ءازج و  نآ  تابثا  ءازج و  ثودـح  رد  هیطرـش  هلمج  روهظ  نیب  نارود  هکنآ  لصاح  و 
یقـالطا ره  رد  هکنآ  اـمک  دـشابن  عراـش  فرط  زا  یناـیب  تسا  قلعم  ءازج  هداـم و  قـالطا  روهظ  نوچ  دـشاب  هتـشاد  ضراـعت  مه  اـب 

دشاب نایب  هک  دراد  تیحالص  هیطرش  هلمج  هغیص  روهظ  الوم و  فرط  زا  دشابن  نیب  رد  ینایب  دیاب  مینک  نآب  کسمت  میـشاب  هتـساوخ 
روهظ هکنآ  لصاح  دوش و  یمن  ققحت  هدام  قالطا  يارب  يروهظ  دراد  نایب  يارب  تیحالـص  هکنیا  زا  دعب  ءازج  هدام و  زا  دارم  يارب 

یقیلعت روهظ  رب  تسا  مدقم  يزیجنت  روهظ  لاکشا  الب  تسا و  یقیلعت  روهظ  هدام  قالطا  روهظ  تسا و  يزیجنت  روهظ  هیطرش  هلمج 
.دنیامنب هضراعم  رگیدمه  اب  رگا 

زا یکی  هک  لخادتب  دنلئاق  هک  یناسک  فالخب  هیطرـش  هلمج  رد  یفرـصت  لخادت  مدـعب  لوق  رب  انب  دـیآ  یمن  مزال  ام  نایب  رب  انب  سپ 
لئاق هک  تسنآ  هیطرـش  هلمج  رهاظ  هک  دش  نآ  ام  تانایب  صخلم  سپ  دنوش  بکترم  تسا  مزال  میدومن  نایب  هک  ار  يا  هثالث  هوجو 

.تشذگ هکنآ  امک  ءوضو  لسغ و  ریظن  میشاب  هتشاد  لخادت  رب  لیلد  هکنآ  رگم  طرش  ددعت  تقو  رد  میوشب  لخادت  مدعب 
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تارثؤم ای  دنتافرعم و  ایآ  هیعرش  بابسا 

تافرعم ال هیعرـشلا  بابـسألا  نوک  درجم  اهانرکذ ال  یتلا  هوجولا  دـحأ  وه  لخادـتلاب  لوقلل  يدـجملا  نا  هانرکذ  امم  حدـقنا  دـق  و 
.تارثؤم وأ  تافرعم  اهنا  یلع  هلأسملا  هذه  ءانتبا  نم  هریغ  رخفلا و  نع  امل  هجو  الف  تارثؤم 

هلمجلا یف  یعرشلا  مکحلل  طرشلا  نا  هرورـض  يرخا  تارثؤم  هرات و  تافرعم  اهنوک  یف  اهریغ  لاح  اهلاح  هیعرـشلا  بابـسألا  نا  عم 
هراما نوکی  دق  یعرشلا  ریغلا  مکحلا  یف  هنا  امک  هلع  هل  تدجو  امل  هالول  ثیحب  مکحلا  بترت  یف  لخد  هل  امم  نوکی  امبر  هیطرشلا 

قیلعتلا رهاظ  ناک  نا  هببسب و  هثودح  یلع 

******

: حرش * 

.خلا هانرکذ  امم  حدقنا  دق  هلوق و 

هکنآ هن  میدومن  رکذ  ام  هک  تسیا  هثالث  هوجو  نآ  زا  یکی  لخادـتب  لوق  يارب  دراد  هدـیاف  هک  هچنآ  دـش  رهاظ  اـم  قباـس  تاـنایب  زا 
اجنیا رد  دنشاب  تلع  تارثؤم و  هیعرش  بابسا  نیا  رگا  دنوش و  یم  رگیدمه  رد  لخادت  دنشاب  تافرعم  هیعرـش  بابـسا  رگا  میئوگب 

.دنتلع تارثؤم و  اهنآ  رهاظ  هک  هیفرع  بابسا  لثم  میوش  یمن  لئاق  لخادت 

رب ینتبم  لخادت  مدـع  لخادـت و  هلئـسم  دـنا  هتفگ  هک  ناشیا  ریغ  نیققحملا و  رخف  زا  تسا  هدـش  لقن  هک  ار  هچنآ  يارب  یهجو  سپ 
هالـص تسا  زیاج  درک  روبع  ءامـس  طسو  زا  هرمح  رگا  دشاب  هدومرف  الوم  هک  یئاجنآ  لثم  هیعرـش  بابـسا  میتفگ  رگا  هک  تسا  نیا 

.نآ تلع  هن  تسا  باتفآ  صرق  راتتسا  فرعم  نیا  هک  برغم 

هیفرع بابـسا  رد  هکنآ  امک  میوش  یمن  لخادـتب  لئاق  دنـشاب  تلع  تارثؤم و  بابـسا  رگا  میوش و  یم  لخادـتب  لـئاق  دراوم  نیا  رد 
هیعقاو حلاصم  نآ  زا  دنفرعم  اه  نیا  هکنآ  امک  هیعرش  بابسا  فالخب  دنوش  یم  ءازج  يارب  تلع  ببس و  اهنآ  هک  تسا  مسق  نیمهب 

.دشاب هیعقاو  تحلصم  کی  يارب  فرعم  دنچ  تسا  نکمم  و 

.خلا اهلاح  هیعرشلا  بابسالا  نا  عم  هلوق 

مادکره تسا  نکمم  دنشاب  تافرعم  هیعرش  بابسا  ضرفرب  الوا  هکنآ  باوج 
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.یفخی امک ال  امهیف  لخدلا  هل  نا 

هریغ هیعرش و  بابسا  رد  نیققحملا  رخف  موحرم  لوق  در 

یف لخد  اهل  ناک  نا  اهل و  للع  هقیقحلا  یف  یه  یتلا  ماکحألا  یعاودب  تسیل  اهنا  هیعرشلا  بابسألا  یف  هیفرعملاب  دارملا  ناک  ول  معن 
.دراو وه  امیف  يدجی  هنا  مهوتی  داکی  امم ال  هنا  الا  هجو  هل  ناک  نا  وهف و  هیعرشلا  ریغلا  بابسألا  فالخب  اهتاعوضوم  ققحت 

******

: حرش * 

تسا و هیعرش  بابسا  ریغ  لاح  اهنآ  لاح  هیعرـش  بابـسا  ایناث  دنـشاب و  يرگید  ریغ  یتحلـصم  بجوم  یقیقح و  ببـس  فرعم  اهنآ 
هک تسا  يرورـض  نوچ  دنـشاب  یم  مه  لثم  ود  ره  تارثؤم و  دراوم  ضعب  دنتافرعم و  تاقوا  ضعب  هک  دنام  یم  هیفرع  بابـسا  لثم 

نیا رگا  هک  یمسق  هب  تسا  مکح  بترت  رد  لیخد  دراوم  یضعب  هک  دشاب  یم  یمـسق  هب  هیطرـش  هلمج  رد  یعرـش  مکح  يارب  طرش 
.دشاب یمن  یتلع  مکح  نآ  يارب  دشابن  طرش 

ببس مکح و  نآ  ثودح  رب  تسا  هراما  دراوم  ضعب  هک  تسا  نینچمه  تایفرع  رد  یعرش و  مکح  ریغ  رد  بلطم  نیا  هک  ینآ  امک 
ره رد  تسا  مکح  يارب  تلع  طرش  هک  تسنآ  یفرع  طرـش  هچ  یعرـش و  طرـش  هچ  قیلعت  رهاظ  هچرگا  دوش و  یم  مکح  نآ  يارب 

.یفخی امک ال  ود 

.خلا هیفرعملاب  دارملا  ناک  ول  معن  هلوق 

دنشاب یمن  ماکحا  للع  یعاود و  ابلاغ  هیعرـش  بابـسا  هک  دشاب  نیا  تسا  هدش  اعدا  هک  هیعرـش  بابـسا  رد  تیفرعم  هب  دارم  رگا  هلب 
تحلـصم رد  ناضمر  هام  تلاخد  ریظن  دنـشاب  یم  عوضوم  رد  لیخد  هچرگا  تسا  هیجراخ  دـسافم  حـلاصم و  نآ  یعقاو  تلع  هکلب 

اهنآ فرح  تسا  نکمم  دـشاب  دارم  ینعم  نیا  رگا  دـنوش  یم  مکح  ببـس  تلع و  اه  نیا  ابلاغ  هک  هیجراـخ  بابـسا  فـالخب  هزور 
کی یطرـش  ره  هک  تسنآ  رد  هیطرـش  هلمج  روهظ  میتفگ  نوچ  درادـن  يرثا  اهنآ  يارب  لخادـتب  لوق  ینعم  نیا  نکل  دـشاب  تسرد 

.دهاوخ یم  ءازج  کی  ببسم و 
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الا یناثلا  یف  لخادتلا  لوألا و  یف  لخادتلا  مدع  رایتخا  همدـع و  سانجألا و  بسحب  طورـشلا  فالتخا  نیب  لیـصفتلل  هجو  ّهنإ ال  مث 
دحاولا ببـسلا  الا  دجوی  مل  دحاو  طرـش  دارفا  ددعت  عمف  سانجألا  ءامـسأ  نم  هنأل  یناثلا  یف  ظفللا  مومعب  قلعتلا  هحـص  مدـع  مهوت 

.اهلخادتل هجو  الف  اببس  اهنم  لک  نوکل  لوألا  فالخب 

نآ داحتا  طرش و  فالتخا  رد  یلح  سیردا و  نبا  موحرم  لوق  در 

.تارم لاب  ول  هرم  لک  دنع  بوجولا  ثودح  وه  اضوتف  تلب  اذا  لثم  یف  طرشلا  قالطا  هیضق  ناف  دساف  وه  و 

******

: حرش * 

دنشاب فلتخم  طورش  رگا  هک  امهیلع  هّللا  همحر  یلح  سیردا و  نبا  زا  هدش  لقن  دنلئاق  اه  یـضعب  خلا  لیـصفتلل  هجو  ّهنإ ال  مث  هلوق 
لئاق دراوم  نیا  رد  تسا  فلتخم  طرش  سنج  هکنآ  لاثما  أضوتف و  تمن  نا  أضوتف و  تلب  نا  دیامرفب  الوم  هکنآ  لثم  سنج  بسحب 

طورـش دراوم  نیا  رد  دشاب  هدرک  لوب  هبترم  دنچ  هکنآ  لثم  دشاب  دحتم  دـشابن و  فلتخم  طورـش  رگا  تسا و  هدـش  لخادـت  مدـعب 
تعیبط قالطا  تسا و  هتفر  تعیبط  يور  رما  نوچ  تسا  یفاک  اهنآ  ۀـمه  يارب  دـشاب  ءوضو  کی  هک  ءازج  کی  دوش و  یم  لخادـت 
تسنآ هیطرش  ۀلمج  رهاظ  نوچ  دنـشاب  فلتخم  بابـسا  هک  یئاجنآ  فالخب  طورـش  همه  يارب  تسا  یفاک  ازج  کی  هک  دناسر  یم 

.دهاوخ یم  لقتسم  ببسم  کی  یببس  ره  هک 

هلمج موهفم  روهظ  طرـش و  قـالطا  هکنآ  تهجب  تسین  حیحـص  تسا و  دـساف  مه  لیـصفت  نیا  هکنآ  باوج  خـلا  دـساف  وه  هلوق و 
هکنآ ریظن  دشاب  يا  هددعتم  تارم  ول  دوش و  رداص  لوب  هک  یتقوره  رد  تسبوجو  ثودح  أضوتف  تلب  اذا  دیامرفب  هکنآ  لثم  هیطرش 
هدجس نیا  مامت  رد  میئوگب  تسا  نکمم  ایآ  درک  دایز  يا  هدجس  کی  یتعکر  ره  رد  ول  اوهس و  درک  دایز  يا  هدجس  رگا  هالص  رد 

.تسا یفاک  وهس  هدجس  ود  هدش  دایز  هک  یئاه 
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ءایـشألا نا  نم  هراشالا  هیلا  ترم  امل  دـحاول  ابابـسا  اطورـش و  تلعج  امیف  دـحاو  یلا  اهعوجر  نم  دـب  ـال  هفلتخملا  ساـنجألاف  ـالا  و 
.دحاول ابابسأ  نوکت  هفلتخم ال  یه  امب  هفلتخملا 

امیف ال هیف  بابـسألا  لخادت  نم  دب  الف  کلذل  الباق  نوکی  ام ال  اما  ددـعتلل و  الباق  ءازجلا  یف  مکحلا  عوضوم  ناک  اذا  امیف  هلک  اذـه 
.دکأتی امیف  هیف  لخادتلا  نم  ببسملا و  دکأتی 

******

: حرش * 

طورـش رگا  الا  تشذـگ و  هکنآ  امک  تسا  ءازج  کی  یطرـش  ره  هلمج  روهظ  هک  میدومن  نایب  خـلا  هفلتخملا  سانجالاف  ـالا  هلوق و 
عماج ار  طرش  دیاب  ام  دب  دنفلتخم ال  طورـش  هک  دراوم  نیا  رد  دنـشاب  یم  ءوضو  بابـسا  هک  هریغ  مون و  لوب و  ریظن  دنـشاب  فلتخم 

نیب عماج  امتح  دیاب  دنوش و  یمن  دحاو  يارب  ببس  ءایشا  نیا  هفلتخم  یه  امب  هفلتخم  ءایـشا  هک  تشذگ  البق  نوچ  میهدب  رارق  اهنآ 
ام زا  مه  فنصم  بلطم  نیا  باوج  دنامن  یفخم  تشذگ  البق  نایب  نیا  كردم  دنک و  ءازج  رد  رثا  تسا  دحاو  ءیـش  کی  هک  اهنآ 

.تشذگ

دـشاب نکمم  هک  دوب  یئاج  رد  اه  نیا  مامت  هن  ای  دوش  یم  لخادت  ایآ  هک  طرـش  ددعت  خلا  مکحلا  عضوم  ناک  اذا  امیف  هلک  اذه  هلوق 
ددـعت دـشابن  نکمم  هک  یئاج  رد  رگا  اما  طورـشم و  ددـعت  دوب  نکمم  طرـش  ددـعتب  هکنآ  لاثما  لسغ و  ءوضو و  لثم  ءازج  ددـعت 

هقدص تیکلم و  فقو و  قتع و  لثم  ای  هفلتخم  بابساب  تسا  لتقلا  بجاو  یصخش  هک  یئاج  لثم  تسین  ددعت  لباق  ءازج  طورشم و 
.دشاب ددعتم  دراوم  نیا  رد  ءازج  تسین  نکمم  تسا و  لخادت  لاکشا  الب  دش  ددعتم  طرش  رگا  دراوم  نیا  رد  اهنآ  لاثما  و 

کلام اذه  وا  هقدص  یلام  وا  هّللا  هجول  رح  تنا  تفگ  درک و  شدبع  هب  باطخ  رفسلا و  نم  دیز  ءاج  نا  درک  رذن  یصخش  رگا  الثم 
تسین ددعت  لباق  روما  نیا  دوخ  سفن 
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.همکحب ام  فصولل و  موهفم  هنا ال  رهاظلا  لصف 

.اقلطم

ریغ تدیفتـسا  اذا  امیف  هتیلع  هل و  همزالم  يرخا  هنیرق  مدع  هب و  هدئافلا  راصحنا  مدعل  هنودب  هیوغللا  موزل  مدع  عضولا و  توبث  مدـعل 
.فصولا موهفم  نم  نکی  مل  هنا  الا  هل  هیضتقم  تناک  نا  راصحنالا و  وحنب  اهنوک  عم  یفخی و  امک ال  هل  هیضتقم 

******

: حرش * 

هچرگا دوش  یم  دـکؤم  مکح  دراوم  نیا  رد  هکنآ  لاثما  لتق و  ریظن  دوش  دـکؤم  تسا  نکمم  دـشاب  بوجو  هک  اـهنآ  مکح  هچرگا 
.یفخی امک ال  تسین  ددعت  لباق  تسا و  دحاو  ءیش  کی  ءازج 

.خلا موهفم  هنا ال  رهاظلا  لصف  هلوق 

تسا ملسم  ملاع  يارب  مکح  نیا  ملاعلا  لجرلا  مرکا  دومرف  الوم  رگا  ینعی  درادن  موهفم  فصو  هک  تسنآ  رهاظ  دیامرف  یم  فنصم 
تفـص و هک  تسا  یئاج  رد  نیا  تسا  موهفم  ینعم  هتبلا  دـنک  نآ  یفن  رگا  هک  دـنک  یمن  ملاع  لـجر  ریغ  يارب  مکح  نآ  یفن  یلو 

فـصو هک  ملاـعلا  مرکا  دومرف  رگا  نینچمه  تسا و  وا  تفـص  هک  ملاـع  تسا و  فوصوم  هک  لـجر  لـثم  دنـشاب  ود  ره  فوـصوم 
هک تسین  یفـالتخا  نادـنچ  تسا  فوصوم  نودـب  تفـص  هک  یمـسق  نیا  رد  هچرگا  درادـن  موهفم  مه  نیا  تسا  فوـصوم  نودـب 

.تسا دیز  دیق  لاح و  ابکار  هک  ابکار  ادیز  مرکا  دیامرفب  رگا  نینچمه  درادن و  موهفم 

.خلا اقلطم  هلوق 

.دیآ یم  نآ  نایب  هک  هجو  نم  ای  اقلطم و  معا  ای  دنشاب  يواسم  هچ  فوصوم  فصو و  ینعی 

.خلا عضولا  توبث  مدعل  هلوق 

.تسا زیچ  دنچ  اهنآ  يارب  زا  كردم  دنموهفم  هب  لئاق  هک  یناسک 
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اهنآ هلدا  در  درادن و  موهفم  فصو 

هلعجل هجو  الف  مالک  هیف و ال  لاکـشا  امم ال  وه  ماقم و  صوصخ  یف  اـهیلع  هنیرقلا  نم  هدافتـسملا  هیئاذـکلا  هیلعلا  هیـضق  هنا  هرورض 
.ماربالا ضقنلل و  ادروم  عازنلا و  لحم  یف  الیصفت 

******

: حرش * 

موهفم رب  تلالد  فصو  هک  یئاهاج  رد  هک  تسنآ  نآ  ۀمزال  دشاب  موهفم  رب  لاد  فصو  هل  عوضوم  هک  دننک  تابثا  دیاب  هکنآ  الوا 
.تسا هدشن  هظحالم  يزاجم  تیانع و  تسا و  تقیقح  دراوم  مامت  رد  هکنآ  لاح  دشاب و  زاجم  دیاب  درادن 

رد فصو  دشاب  هدیاف  یب  نآ و  تیوغل  دیآ  یم  مزال  دـشابن  موهفم  رب  لاد  فصو  رگا  دـنیوگ  یم  هک  تسنآ  اهنآ  كردـم  زا  مود 
.مالک

هک يدروم  هب  ءانتعا  هلمج  نم  تسه  يدیاوف  فصو  يارب  هکنآ  تهجب  تسین  موهفمب  رصحنم  مالک  رد  فصو  ةدئاف  هکنآ  باوج 
.نآ تیمها  دراد و  فصو 

تباث مه  ینعم  نیا  میدومن  نایب  طرـش  موهفم  يارب  هک  هماع  هنیرق  ریظن  دـننک  تابثا  دـیاب  هماع  ۀـنیرق  موهفم  يارب  زا  كردـم  موس 
.دشاب هدش  تباث  نآ  فالخ  هک  یئاج  رگم  مینک  موهفم  رب  لمح  ار  فصو  دراوم  مامت  رد  هک  تسا  هدشن  تابثا  تسین و 

تیلع رب  لاد  الوا  نوچ  تسین  تباث  مه  ینعم  نیا  مکح  يارب  ار  فصو  تیلع  دـننک  تاـبثا  دـیاب  هک  تسنآ  اـهنآ  كردـم  مراـهچ 
تلالد ینعم  نیا  دشاب  هرـصحنم  تلع  رب  لاد  دراوم  ضعب  رد  رگا  تسین و  هرـصحنم  تلع  فصو  دـشاب  تیلع  رب  لاد  رگا  تسین و 

.تسا روط  نیا  دراوم  مامت  رد  فصو  هک  دنک  یمن 

: خلا هنا  هرورض  هلوق 

دشاب فصو  موهفم  هکنآ  هن  دراوم  ضعب  رد  هدش  تباث  هیجراخ  هنیرق  زا  هرـصحنم  تلع  رب  فصو  تلالد  هک  تسا  يرورـض  نوچ 
مهنآ دـشاب و  هرـصحنم  تیلع  رب  لاد  هماع  هنیرق  هب  ای  عضوب و  ای  دوش  یم  هدروآ  مالک  رد  هک  یفـصو  هک  تسنآ  ام  ثحب  لـحم  و 
هجو ینعم  نیا  هیجراخ  هنیرق  هطـساو  هب  هرـصحنم  تلع  رب  تسا  لاد  فصو  دراوم  ضعب  هک  دش  مولعم  اجنیا  زا  تسا و  هدشن  تباث 

تسین فصو  موهفم  رد  لیصفت  يارب 
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یف مکحلا  عوضوم  هرئاد  قییـضت  الا  بجوت  هیزارتحالا ال  نأل  ایزارتحا  نوکی  نا  دـیقلا  یف  لصألا  نا  نم  لیق  ام  کـلذ  یفاـنی  ـال  و 
.قطان ناویحب  وا  ناسناب  ینئج  لاقی  نا  قرف  الف  دحاو  ظفلب  قیضلا  اذهب  ناک  اذا  ام  لثم  هیضقلا 

نم هناف  موهفملا  یلع  هتلالد  یلا  هیف  هجاح  نود  نم  کـلذ  ـالا  هطئارـش  دـجو  اـمیف  دـیقملا  یلع  قلطملا  لـمح  یف  مزلی  ـال  هنا  اـمک 
.هریغ نیبلا  یف  نوکی  هنأک ال  دیقملا و  وه  قلطملاب  دارملا  نا  الا  سیل  لمحلا  هیضق  نا  مولعملا 

******

: حرش * 

رب لاد  دشن  هرصحنم  تلع  رب  لاد  فصو  رگا  دراد و  موهفم  فصو  دش  هرـصحنم  تلع  رگا  هک  دنا  هداد  همالع  موحرمب  تبـسن  هک 
.یفخی امک ال  درادن  یهجو  نداد  رارق  ماربا  ضقن و  دروم  ار  دروم  نآ  درادن و  یهجو  همالع  موحرم  لیصفت  سپ  تسین  موهفم 

رب تسا  هدـش  هتفگ  هک  درادـن  تافانم  ینعم  نیا  درادـن  موهفم  فصو  میتفگ  هک  ام  تانایب  زا  خـلا  لیق و  ام  کلذ  یفاـنی  ـال  هلوق و 
هکنآ لثم  نآ  ةریاد  دوش  قییـضت  مکح  عوضوم  هک  تسنآ  مالک  رد  دیق  زارتحا  ینعم  هک  یتهجب  تسا  يزارتحا  دیق  رد  لصا  هکنیا 

هک قطان  ناویحب  ینئج  دـیامرفب  ای  ناسناب  ینئج  دـیامرفب  ـالوم  هکنآ  نیب  تسین  یقرف  دراوم  نیا  رد  تسا و  قیـضم  عوضوم  لوا  زا 
قطان ناویح  ریغ  يارب  ار  مکح  نآ  یفن  اما  قطاـن و  ناویح  يارب  دـنک  یم  مکح  تاـبثا  قطاـنب و  تسا  یعوضوم  قییـضت  یمود  رد 

.یفخی امک ال  تسا  تکاس  تهج  نآزا  دیامنب 

: خلا دیقملا  یلع  قلطملا  لمح  یف  مزلی  هنا ال  امک  هلوق 

قتعا هبقر و  قتعا  لثم  رد  دشاب  مکح  کی  هک  یئاج  رد  دیقم  رب  قلطم  لمح  درادـن و  موهفم  فصو  هک  دـش  مولعم  ام  قباس  نایب  زا 
باب نم  هن  دیقم  رب  قلطم  لمح  نیا  میدومن  دیقم  رب  ار  قلطم  لمح  هنمؤم و  هبقر  یلوا  هلمج  نیا  رد  دارم  هک  هنمؤم  هبقر 
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دراد موهفم  فصو  هک  یئاهب  خیش  موحرم  لوق  در 

هیلع لمحی  یک  قالطالا  یف  قلطملا  روهظ  نم  يوقأب  سیل  هیف  هروهظ  ناف  موهفملا  ظاحلب  ناک  ول  لمحلل  هجو  ّهنإ ال  لیق  اـمبر  لـب 
.یفخی امک ال  قوطنملاب  هنوکل  يوقألا  هنأب  لقن  مل  ول 

******

: حرش * 

.دشاب فصو  موهفم 

لاکشا تسا و  فصو  موهفم  باب  نم  دیقم  رب  قلطم  لمح  هدومرف  هک  دنا  هداد  یئاهب  خیش  موحرمب  تبـسن  ار  ینعم  نیا  هکنآ  امک 
لمح هکنآ  لاح  دـننک و  یم  دـیقم  رب  قلطم  لمح  رگید  ياـج  رد  درادـن و  موهفم  فصو  دـنیامرف  یم  ءاـملع  اـجکی  رد  هک  هدومن 

موهفم باب  نم  هن  شطیارـش  اب  دیقم  رب  قلطم  لمح  نآ  باوج  رد  دیامرف  یم  فنـصم  تسا  فصو  موهفم  باب  نم  دـیقم  رب  قلطم 
.تسا دیقم  قلطمب  دارم  هکنآ  رگم  تسین  دیقم  رب  قلطم  لمح  هیضق  هک  تستامولعم  زا  هکلب  دشاب  فصو 

ریغ زا  ار  مکح  یفن  یلو  دوش  یم  دیق  يارب  مکح  تابثا  دوب و  دیقم  دارم  هک  قطان  ناویحب  ینئج  ناسناب و  ینئج  لثم  رد  هکنآ  امک 
لثم دیقم  عوضوم  رد  تسا و  تکاس  عوضوم  ریغ  رد  مکح  تابثا  هکلب  تسا  موهفم  ینعم  نیا  دنک  یفن  رگا  هک  دنک  یمن  عوضوم 

.هنمؤم هبقر  قتعا  تسا  هدومرف  الوم  لوا  زا  هک  تسنآ 

: خلا هجو  ّهنإ ال  لیق  امبر  لب  هلوق 

رب لمح  ار  قلطم  هک  درادـن  یهجو  الـصا  رگید  یلیلد  هن  دـشاب  موهفم  ظاحلب  رگا  دـیقم  رب  قلطم  لـمح  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هکلب 
دوشب دـیقم  هدارا  دـیقم و  رب  ار  قلطم  مینک  لمح  هکنآ  اـت  تسین  قلطم  روهظ  زا  يوقا  دـیقم  موهفم  روهظ  هکنآ  تهجب  مینک  دـیقم 
روهظ زا  يوقا  یقوطنم  روهظ  تسا و  قوطنم  هطـساو  هب  قلطم  روهظ  نوچ  دـیقم  روهظ  زا  تسا  يوقا  قلطم  روـهظ  هک  میئوـگن  رگا 

امک ال دیآ  یم  دیقم  قلطم و  باب  رد  یلاعت  هللاءاش  نا  هکنآ  امک  تسا  دیقم  قلطم  زا  دارم  هک  تشذگ  نآ  باوج  تسا و  یموهفم 
.یفخی
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عم انایحا  هریغ  یف  لامعتـسالا  نا  هیفف  ْمُکِروُجُح  ِیف  ِیتّاللا  ُمُُکِبئابَر  هیآب  موهفملا  یلع  هلالدلا  مدع  يا  کلذ  یلع  لالدتـسالا  اما  و 
یف امک  بلاغلا  دروم  ادراو  نوکی  نا ال  هلالدلاب  لئاقلا  دنع  هیلع  هتلالد  یف  ربتعی  ّهنأ  عم  اعطق  هیآلا  یف  امک  رکنی  داکی  امم ال  هنیرقلا 

.مهفأف موهفملا  یلع  هتلالد  مهوتی  داکی  اهنودب ال  صاصتخالا و  یلع  هعم  هتلالد  مدعل  حضاو  رابتعالا  هجو  هیآلا و 

دنراد ار  هعبرا  تبسن  زا  یکی  فوصوم  فصو و 

صخأ فصولا  ناک  اذا  امیف  عازنلا  نایرج  یف  ههبش  هنا ال  یفخی  :ال  بینذت

******

: حرش * 

: کلذ یلع  لالدتسالا  اما  هلوق و 

باوج مکروجح  یف  یتاللا  مکبئابر  دنا  هدومن  هفیرش  هیآ  هب  کسمت  درادن  موهفم  فصو  هکنیا  هب  دنا  هدرک  لالدتـسا  هک  یناسک 
هک یناسک  یتح  تسا  هدـشن  نآ  راکنا  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  هنیرق  اب  دراوم  ضعب  رد  موهفم  ریغ  رد  فصو  لامعتـسا  هکنآ  اهنآ  زا 

دنـشاب روجح  رد  هچ  اقلطم  تسا  بئابر  ندوب  مارح  نآ  هنیرق  تسا و  روط  نامه  هفیرـش  ۀیآ  رد  هکنآ  امک  دنـشاب  یم  موهفمب  لئاق 
فصو دشاب  بلاغ  دروم  هک  یئاج  رد  تسا و  بلاغ  دروم  فصو  نیا  تسه  هفیرش  ۀیآ  رد  هک  یفصو  اه  نیا  رب  هوالع  دنشابن  هچ 
فصو مهوت  تسین  نکمم  تلالد  نودب  درادن و  نآب  یـصاصتخا  مکح  دش  بلاغ  دروم  یفـصو  رگا  نوچ  درادن  موهفم  رب  تلالد 

.دشاب موهفم  رب 

جاودزا زا  لبق  رتخد  نآ  دـنک و  جاودزا  نز  نآ  اب  یـصخش  هک  دـنیوگ  یم  ار  ینز  رتخد  هک  هبیبر  هک  تسنآ  نآ  بلاغ  دروم  اما  و 
یم گرزب  یمود  رهوش  نماد  رد  رتخد  نآ  ابلاغ  تسا و  رتخد  نآ  اـب  دوش  یم  رهوش  ۀـناخ  دراو  نز  نیا  یتقو  هدوب و  شرداـم  دزن 

.مهفاف درادن  موهفم  یبلاغ  فصو  هک  تسا  اجنیا  زا  دوش و 

: خلا هنا  یفخی  بینذت ال  هلوق 

زا تسا  معا  فصو  اـی  کـحاض  ناـسنا  لـثم  تسا  يواـست  اـی  دوـش  یم  مسق  راـهچ  فوـصوم  تفـص و  نیب  تبـسن  دـنامن  یفخم 
تسا صخا  فصو  ای  ساسح  ناسنا  لثم  فوصوم 
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.فوصوملا بناج  نم  قارتفالا  دروم  یف  هجو  نم  ول  هفوصوم و  نم 

هاکز همئاسلا  منغلا  یف  انلوق  لاق  ثیح  هیعفاشلا  ضعب  نع  امم  رهظی  ناک  نا  هنایرج و  مدع  هرهظا  لاکشا  هنایرج  یفف  هریغ  یف  اما  و 
.هنم هرصحنملا  هیلعلا  هدافتسا  ههجو  لعل  هیف و  هنایرج  لبالا  هفولعم  یف  هاکزلا  مدع  یلع  لدی 

.هئافتنا دنع  مکحلا  خنس  ءافتنا  یلع  لدیف  اضیأ  اقلطم  معا  وا  ایواسم  فصولا  ناک  امیف  يرجیف  هیلع  و 

اللعم امهیف  عازنلل  هجو  هنأب ال  فصولا  بناج  نم  قارتفالا  ناک  اذا  امیف  هجو  نم  صخا  ناک  اذا  ام  نیب  اـمهنیب و  لیـصفتلل  هجو  ـالف 
.ادیج لمأتف  یفخی  امک ال  هیف  هیعفاشلا  ضعب  نع  هنایرج  راهظتسا  عوضوملا و  مدعب 

******
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رد يا  ههبـش  مسق  راهچ  نیا  همئاس  منغ  ریظن  ای  ضیبا و  ناسنا و  ریظن  تسا  هجو  نم  صخا  معا و  ای  لداع  ناـسنا  لـثم  فوصوم  زا 
دشاب و هجو  نم  صاخ  ماع و  ینعی  دشاب  هجو  نم  صخا  ول  لداع و  ناسنا  لثم  دـشاب  فوصوم  زا  صخا  فصو  رگا  هک  تسین  نآ 

.تسا ثحب  لحم  همئاس  ریغ  منغ  تسا و  هدش  دراو  نآ  رد  هاکز  هک  همئاس  منغ  لثم  دشاب  تفص  بناج  زا  قارتفا  دروم 

نآ رد  دریگ  یم  مه  ار  ناسنا  ریغ  هک  ساسح  ناسنا  لثم  دشاب  فوصوم  زا  معا  ای  دشاب  فوصوم  يواسم  تفـص  هک  يدروم  اما  و 
تسام و عازن  لحم  هک  ار  یفصو  تسا و  هتفر  مه  فوصوم  دورب  تفص  هک  ینآ  زا  دعب  نوچ  تسا  ثحب  لحم  زا  جراخ  دروم  ود 

یم نایب  فنـصم  هک  رگید  یهجو  رب  الا  دوش  لیدـبت  نآ  تفـص  دـشاب و  دوخ  لاحب  فوصوم  هک  تسا  یئاج  رد  هن  ای  دراد  موهفم 
.مالک رخآ  رد  دیامرف 

همئاس تفص  ینعی  دشاب  تفص  بناج  زا  قارتفا  دروم  دشاب و  هجو  نم  ول  تسا و  فوصوم  زا  صخا  رگا  فصو  دش  نآ  لصاح  و 
.تسا عازن  لحم  مسق  ود  نیا  هفولعم  هب  دوش  لیدبت 
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نآ رد  عازن  تسین  يراـج  دـیامرف  یم  فنـصم  هک  تـسنآ  شرهظا  تـسا  لاکـشا  نآ  رد  عازن  ناـیرج  دروـم  ود  نـیا  ریغ  رد  اـما  و 
همئاّسلا منغلا  یف  تسا  هدش  دراو  هک  یتیاور  رد  تسا  هتفگ  هک  دنراد  هیعفاش  ضعبب  تبسن  هک  يزیچ  نآ  زا  دوش  یم  رهاظ  هچرگا 

همئاس منغ  نوچ  درادـن  یهجو  ناشیا  فرح  نیا  تسین و  دـشاب  هفولعم  هک  يرتش  رد  هاـکز  هک  دـنک  یم  تلـالد  تیاور  نیا  هاـکز 
.درادن هفولعم  لباب  یطبر  همئاس و  ریغ  ای  تسا 

مه تمرح  دوش  ادیپ  اجکره  راکسا  هک  رکسم  هنال  رمخلا  برشت  ریظن ال  ار  هرصحنم  تیلع  تسا  هدرک  هدافتـسا  هکنآ  هجو  دیاش  و 
هیلع دیامرف و  یم  فنـصم  نآ  رد  تسا  هاکز  بوجو  مدـع  دـشاب  لبا  رد  ول  دـشاب و  هفولعم  هک  همئاس  ریغ  مه  اجنیا  رد  تسا  تباث 
معا دشاب  فوصوم  زا  معا  فصو  نآ  ای  دـشاب  يواسم  هک  یفـصو  رد  یتح  دـیآ  یم  عازن  ثحب و  نیا  هرـصحنم  تلع  رب  انب  يرجف 

.قلطم

يارب تسین  یهجو  سپ  دـشاب  مه  لبا  ریغ  ول  دـشابن و  همئاس  هک  یئاجک  ره  رد  مکح  خنـس  ءافتنا  رب  دـنک  یم  تلالد  نیاربانب  سپ 
دروم ود  نیا  رد  دشاب و  فوصوم  زا  معا  تفـص  ای  دـشاب  يواست  اهنآ  نیب  تبـسن  فوصوم  تفـص و  نیب  هک  یئاجنآ  نیب  لیـصفت 
دروم ود  نیا  يارب  تلع  هفولعم و  لبا  لثم  دشاب  ود  ره  فوصوم  فصو و  بناج  زا  قارتفا  هک  یئاج  رد  تسین  يراج  عازن  میئوگب 

دوش یم  مولعم  تاریرقت  زا  لیصفت  نیا  هکنآ  امک  تسا  یفتنم  مه  عوضوم  دش  یفتنم  رگا  هک  میروایب 

دشاب فوصوم  اب  يواسم  فصو  هک  مسق  هس  مامت  رد  میدرک  هدافتـسا  تیلع  رگا  دیآ  یم  هیعفاش  ضعب  لوق  رب  انب  عازن  نایرج  سپ 
.ادیج لمأتف  یفخی  امک ال  تسین  اهنآ  نیب  قرف  میدرکن  هدافتسا  تیلع  رگا  دیآ و  یم  دشاب  هجو  نم  ول  فوصوم و  زا  معا  ای 
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؟ هن ای  دراد  موهفم  رب  تلالد  عوضوم  ای  مکح  تیاغ 

.ینعملا یف  هیاغلا  لوخد  یلع  ءانب  هیاغلا  دعب  امع  مکحلا  عافترا  یلع  لدت  هیضقلا  یف  هیاغلا  له  لصف 

دیـسلا و مهنم  هعامج  یلا  عافترالا و  یلع  هلالدـلا  روهـشملا  یلا  بسن  دـق  فالخ و  هیف  وا ال  اـهجورخ  یلع  ءاـنب  اهدـعب  اـهنع و  وا 
یتح لالح  ءیـش  لک  هلوق  یف  امک  مکحلل  ادـیق  هیبرعلا  دـعاوقلا  بسحب  هیاـغلا  تناـک  اذا  هنا  قیقحتلا  هیلع و  هلالدـلا  مدـع  خیـشلا 

یفخی و امک ال  اهنم  کلذ  قابـسنال  اهلوصح  دـنع  هعافترا  یلع  هلاد  تناک  رذـق  هنا  ملعت  یتح  رهاـط  ءیـش  لـک  مارح و  هنا  فرعت 
.هیاهنلا یلا  حضاو  وه  هیاغب و  هل  هیاغ  لعج  ام  تناک  امل  الا  اهب و  هدییقت  هیضق  هنوک 

******
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.دوش یم  نایب  ثحب  ود  لصف  نیا  رد  خلا  هیضقلا  یف  هیاغلا  له  لصف  هلوق 

هن ای  دنک  یم  ار  دعب  یفن  ایآ  تیاغ و  زا  دعب  دشاب  یم  یفنم  مکح  خنس  ینعی  دراد  موهفم  رب  تلالد  هیـضق  رد  تیاغ  ایآ  هکنآ  لوا 
.تسا ثحب  کی  نیا  تسا  مالک  لحم 

.دیآ یم  نآ  ثحب  هن  ای  تسا  اّیغم  رد  لخاد  تیاغ  ایآ  مود  ثحب 

هلئـسم نیا  رد  تسا  یفالخ  تسا و  ثحب  لحم  نآ  دـعب  ام  تیاغ و  سفن  تیاغ  ندوب  جراـخ  رب  اـنب  ینعی  خـلا  اهدـعب  اـهنع و  هلوق 
زا ضعب  هک  دنا  هداد  یتعامج  هب  تبـسن  تیاغ و  دراد  موهفم  مکح و  ءافتنا  رب  تیاغ  دنک  یم  تلالد  هک  دنا  هداد  روهـشمب  تبـسن 

قیقحت درادن  تلالد  میتفگ  هک  فصو  ریظن  درادن  موهفم  رب  تلالد  دنا  هدومرف  ناشیا  هک  یسوط  خیش  یضترم و  دیـس  موحرم  اهنآ 
لالح ءیـش  لک  تیاور  لثم  عوضوم  دیق  يارب  هن  دشاب  مکح  يارب  يدیق  هیبرع  دعاوق  بسحب  تیاغ  رگا  هک  تسنآ  هلئـسم  نیا  رد 

تیاغ دراوم  نیا  رد  رذق  هنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیش  لک  رگید  تیاور  رد  مارح و  هنا  فرعت  یتح 
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اهب هدیدحت  ناک  نا  هلالدلا و  مدع  یف  فصولا  لاح  اهلاحف  هفوکلا  یلا  هرصبلا  نم  رـس  لثم  عوضوملل  ادیق  اهبـسحب  تناک  اذا  اما  و 
هریغ نع  هخنس  ءافتنا  یلع  الصأ  اهل  هلالد  نود  نم  اّیغملاب  الا  اهیف  مکحلا  مدع  الا  سیل  هتیـضق  هب و  بلطلا  قلعت  همکح و  هظحالمب 

.هب مکحلا  صاصتخا  یلع  تلد  ابلاغ  ول  اهل و  همزالم  هنیرق  مدع  کلذل و  عضو  توبث  مدعل 

******
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یم نآ  تیلح  هب  مکح  هک  ءیـش  ره  هکنیا  ملع و  لوصح  زا  دـعب  دـنک  یم  مکح  یفن  مکح و  عاـفترا  رب  تسا  لاد  دـشاب  یتح  هک 
تیلح هب  مکح  لاکـشا  الب  دش  هتخانـش  دش و  مولعم  شتمرح  هک  ینآ  زا  دعب  دشاب و  هدشن  مولعم  نآ  تمرح  هک  یتقو  نآ  ات  مینک 

.تسا عفترم  ءیش  نآ 

دنک یم  ار  مکح  عافترا  قابـسنا  ردابت و  تسا و  مکح  دیق  دـشاب  یم  تیاور  ود  رد  هک  تیاغ  نیا  رذـق و  هنا  ملعت  یتح  نینچمه  و 
تقو رد  یتح  تسا  لالح  هک  ءیـش  ره  میئوگب  ینعی  دشاب  تباث  مه  تیاغ  لوصح  زا  دعب  یلبق  مکح  رگا  تیاغ و  لوصح  زا  دـعب 

.هیاهنلا یلا  تسا  حضاو  نیا  دشابن و  مکح  يارب  تیاغ  هک  تسنآ  نآ  ۀمزال  ینعم  نیا  تسا  لالح  مه  مارح  نتسناد 

فصو باب  رد  هکنآ  امک  درادن  موهفم  لاکشا  الب  دشاب  عوضوم  يارب  دیق  تیاغ  رگا  خلا  عوضوملل  دیق  اهبسحب  ناک  اذا  اما  هلوق و 
هک رس  تئیه  هفوک و  ات  هرصب  زا  تسا  دیقم  دشاب  عوضوم  هک  رس  ةدام  هفوکلا  یلا  هرصبلا  نم  رـس  لاثم  رد  هکنآ  لصاح  تشذگ و 

لثم دوش  یم  هدروآ  عوضوم  رد  هک  يدویق  نیا  هفوک و  اـت  هرـصب  زا  ریـس  تسا  بجاو  هک  دوش  یم  نیا  ینعم  تسا  بوجو  رب  لاد 
هک ینعم  نیاب  درادـن  موهفم  رب  تلالد  یلو  تسین  قلطم  مکح  دـیامن و  یم  قیـضم  مه  ار  مکح  اّبل  دویق  نیا  هفوکل  یلا  هرـصبلا  نم 
رب تیاغ  يارب  يوغل  عضو  تسا  هدـشن  تباث  هکنآ  يارب  درادـن  تلالد  ار  نآ  خنـس  یفن  یلو  هفوک  هب  ات  هرـصب  زا  رـس  تسا  بجاو 

موهفم رب  تلالد  هک  میرادن  دشاب  ابلاغ  ول  مه و  ۀماع  هنیرق  موهفم و 
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.فصولا یف  رم  امک  هتدافاب  هرصحنم  ریغ  دییقتلا  ءاحنا  رئاسک  اهب  دیدحتلا  هدئاف  و 

هن ای  تسا  اّیغم  رد  لخاد  تیاغ  ایآ 

اهجورخ رهظألا  هنع و  هجراخ  وا  مکحلا  بسحب  ییغملا  یف  هلخاد  یه  له  اهنا  وه  هیلا و  انرـشا  امک  رخآ  فـالخ  هیاـغلا  یف  ّهنإ  مث 
یلا هبـسنلاب  اهدعب  امک  نوکی  هیلع  هنیرقلاب و  نوکی  امنا  دراوملا  ضعب  یف  هلوخد  همکحب و  هموکحم  نوکت  الف  هدودح  نم  اهنوکل 

.اقوطنم مکحلاب  هموکحم  نوکی  رخآلا  لوقلا  یلع  هنا  امک  لوألا  فالخلا 

******
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.جرخ ام  الا  دشاب  هتشاد 

.خلا دیدحتلا  هدئاف  هلوق و 

تباب رد  هکنآ  باوج  دوشب  تیاـغ  هب  دـیقم  عوضوم  هک  تسیچ  نآ  ةدـیاف  سپ  درادـن  موهفم  رگا  تیاـغ  رد  هک  دوش  لاکـشا  رگا 
.هریغ فصو و  لحمب  انتعا  لثم  موهفم  زا  ریغ  دراد  يدئاوف  عوضوم  رد  دنروآ  یم  هک  ار  يدیق  هک  تشذگ  فصو 

.خلا رخآ  فالخ  هیاغلا  یف  ّهنإ  مث  هلوق 

ریـس تسا  مزال  مه  هفوک  ایآ  هفوکلا  یلا  هرـصبلا  نم  رـس  لثم  نآ  هب  دش  هراشا  البق  هکنآ  امک  تسه  يرخآ  فالخ  تیاغ  رد  دـعب 
هک تسنآ  رهظا  دـشاب  یم  هفوک  زا  لبق  هک  اّیغم  زا  جراخ  دـشاب  هفوک  هک  تیاغ  دوش و  یم  ماـمت  هفوک  لواـب  ریـس  مکح  اـی  نآ  رد 

هرـصب زا  شلوا  دوب  مزال  هک  ینعی  ریـس  موزل  يارب  زا  تسا  دح  هفوک  لثم  هکنآ  تهجب  مکح  زا  تسا  جراخ  دشاب  هفوک  هک  تیاغ 
دنوش و یمن  لبق  ام  مکحب  موکحم  دـنمکح و  زا  جراخ  دودـح  تسا  مکح  دـح  تیاغ  نیا  نوچ  دـشاب و  یم  هفوک  لوا  شرخآ  و 

.دشاب یم  هصاخ  هنیرق  هطساو  هب  دراوم  ضعب  رد  تیاغ  ندوب  لخاد 

یم مکح  خنـس  یفن  هن و  ای  دراد  موهفم  ایآ  هک  دـیآ  یم  قباس  فالخ  تیاغ  دـعب  ام  دـشابن  اّیغم  رد  لخاد  تیاغ  هکنیا  رب  اـنب  سپ 
لوق رب  انب  هکنآ  امک  هن  ای  تیاغ  زا  دنک 
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.لفغت الف  مکحلل  ادیق  ناک  اذا  امیف  هنایرج  لقعی  داکی  فالخلا ال  اذه  نا  یفخی  مث ال 

نآ زا  هفینح  یبا  باوج  تسا و  موهفم  رب  لاد  ءانثتسا 

ءانثتسالا نوکی  کلذل  ینثتسملا و  معی  هنم و ال  ینثتسملاب  اباجیا  وأ  ابلـس  مکحلا  صاصتخا  یلع  ءانثتـسالا  هلالد  یف  ههبـش  لصف ال 
.اعطق قالطالا  دنع  قابسنالل  کلذ  ایفن و  تابثالا  نم  اتابثا و  یفنلا  نم 

******
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تیاـغ زا  دـعب  هلب  یموهفم  هن  یقوطنم  مکحب  دریگ  یم  مه  ار  هفوک  یتح  ریـس  بوجو  ینعی  دـشاب  اـّیغم  رد  لـخاد  تیاـغ  هک  رخآ 
.هن ای  دراد  موهفم  ایآ  هک  دوش  یم  فالخ  لحم  هفوک  زا  دعب  ینعی 

.خلا فالخلا  اذه  نا  یفخی  مث ال  هلوق 

دـشاب مکح  يارب  دیق  تیاغ  هک  یئاجنآ  رد  لاوقا  هن و  ای  تسا  اّیغم  رد  لخاد  تیاغ  ایآ  هک  دـشاب  یم  ءاملع  نیب  رد  هک  یفالخ  نیا 
لک مارح و  هنا  فرعت  یتح  لالح  ءیـش  لک  میدرک  نایب  هک  یتیاور  ریظن  دیایب  اجنآ  رد  تسین  نکمم  فالخ  نیا  عوضوم  يارب  هن 
ملع نینچمه  تسا و  لالح  زاب  دش  ادـیپ  مارحب  ملع  هک  ینآ  زا  دـعب  هک  مینک  مکح  تسین  نکمم  رذـق و  هنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیش 

.لفغت الف  یفخی  امک ال  تسا  رهاط  ءیش  نآ  هک  مینک  تراذق  هب 

.خلا ءانثتسالا  هلالد  یف  ههبش  لصف ال  هلوق 

.دوش یمن  انثتسم  لماش  تسه و  هنم  انثتسم  هب  صوصخم  مکح  هک  تسین  ۀهبش  هیئانثتسا  هلمج  رد  دوش  یم  نایب  لصف  نیا  رد 

.ادیز الا  موقلا  ینءاج  میتفگ  رگا  الثم 

تـسا اجنیا  زا  دوش و  یمن  دیز  لماش  دشاب و  یم  هنم  ینثتـسم  هک  تسا  موقب  صوصخم  هکلب  تسین  تباث  دـیز  يارب  ندـمآ  مکح 
نیا لوا و  میدرک  نایب  هک  یلثم  ریظن  تسا  یفن  تابثا  زا  ءانثتـسا  ادـیز و  ـالا  موقلا  ینءاـج  اـم  ریظن  تسا  تاـبثا  یفن  زا  ءانثتـسا  هک 

ینعم
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هنا هلثم  نم  دارملا  نوکب  الوا  هجاجتحا  فعض  هرورـض  روهطب  الا  هالـص  لثمب ال  اجتحم  هدافالا  مدع  نم  هفینح  یبأ  نع  امب  أبعی  الف 
هالـص نوکت  اهنودب ال  هراهطلل و  هدجاو  تناک  اذا  الا  هالـص  اهیف  ربتعملا  اهطئارـش  اهئازجأل و  هدـجاو  تناک  یتلا  هالـصلا  نوکت  ال 

یلع هلالد  لاحلا ال  هیف  ملع  امم  بیکرتلا  لثم  یف  امک  هنیرقلا  عم  لامعتسالا  ناب  ایناث  رخآ و  یلع  اهب  ارومأم  همات  هالص  هجو و  یلع 
.یفخی امک ال  الصا  هاعدم 

******
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.دراد میدومن  نایب  هک  ینعم  نیا  رد  ردابت  هیئانثتسا  ۀلمج  ینعی  اعطق  تسا  قالطالا  دنع  ردابت  قابسنا و  يارب  میدرک  نایب  هک 

.خلا هفینح  یبا  نع  امب  أبعی  الف  هلوق 

هب دراد  یصاصتخا  مکح  هک  میدومن  نایب  هک  ینعم  نآ  تسا و  یکی  ینثتسم  هنم و  ینثتـسم  مکح  هک  تسا  هدش  لقن  هفینح  یبا  زا 
لثمب ال روهطب و  الا  هالـص  لثمب ال  هفینح  یبا  تسا  هدرک  جاجتحا  دـهد  یمن  ار  هدافا  نآ  تسا  جراـخ  ینثتـسم  تسا و  هنم  انثتـسم 

يرگید ناکرا  ءازجا و  رابتعاب  ول  تسا و  هالـص  تراهط  اب  هالـص  هک  تسنآ  نآ  موهفم  هک  تسا  هتفگ  باتکلا و  هحتافب  الا  هـالص 
تهجب دوش  یمن  كردم  جاجتحا  نیا  هک  تسا  يرورـض  هفینح  یبا  زا  باوج  باتکلا  هحتافب  نینچمه  دـشاب و  یمن  هالـص  رد  هک 

رگا یلو  دوش  یمن  طرـش  نودـب  طورـشم  هکلب  هن  تسین  طورـشم  دـشابن  طرـش  اجکره  هک  تسنیا  هن  هک  تسنآ  یلک  نوناق  هکنآ 
.دشابن تسا  نکمم  دشاب و  وا  اب  طورشم  تسا  نکمم  درک  ادیپ  دوجو 

رد تسا  ربتعم  هک  یطیارـش  نآ  دـشاب  طیارـش  ءازجا و  دـجاو  هک  یتالـص  هک  تسنآ  دارم  اه  هلمج  نیا  رد  اـیناث  ـالوا و  باوج  نیا 
همات هالص  اهیحیحص و  لوق  رب  انب  تسین  هالـص  الـصا  تراهط  نودب  اهنآ و  رب  هوالع  دشاب  مه  تراهط  دجاو  دیاب  هالـص  نآ  هالص 

دنحیحص يارب  عضو  ایآ  هک  هریغ  تادابع و  یماسا  ثحب  اهیمعا و  لوق  یلع  تسین  اهب  رومأم 
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نآ تالاکشا  در  تسا و  موهفم  رب  لاد  دیحوت  هملک 

ناکمال دیحوتلا  هملک  لاق  نم  مالـسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لوبقب  یعدملا  یلع  لالدتـسالل  عقوم  هنا ال  حدقنا  دـق  هنم  و 
.لاقملا وا  لاحلا  هنیرقب  ناک  دیحوتلا  یلع  اهتلالد  نا  يوعد 

.هیلع اهل  هلالد  ریدقت ال  لک  یلع  دوجوم و  وا  نکمم  ردقی  اما  ربخ ال  نأب  هیلع  اهتلالد  یف  لاکشالا  و 

.هدوجو یلاعت ال  كرابت و  هدوجو  ناکما  تابثا  یلع  الا  اهل  هلالد  ذئنیح ال  هناف  لوألا  یلع  اما 

اهل هلالد  هنا ال  الا  یلاعت  هدوجو  یلع  تلد  نا  اهنالف و  یناثلا  یلع  اما  و 

******
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لثم رد  امک  هنیرق  اب  لامعتـسا  هک  تسنآ  تسا  هداد  رارق  مود  ار  باوج  نآ  فنـصم  هک  موس  باوج  تشذگ و  لوا  دلج  رد  معا  ای 
نودب هک  تسا  یئاج  رد  ام  ثحب  نوچ  الـصا  درادـن  هفینح  یبا  ياعدـم  رب  تلالد  دـشاب  یم  هچ  دوصقم  میناد  یم  هک  اهبیکرت  نیا 

.یفخی امک ال  مینک  هظحالم  دیاب  ار  ظفل  یلوا  روهظ  دشاب و  هنیرق 

.خلا حدقنا  دق  هنم  هلوق و 

یسک مالسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لوقب  ياعدم  رب  لالدتسا  يارب  درادن  تیعقوم  هک  دوش  یم  مولعم  هفینح  یبا  باوج  زا 
رب تلالد  هک  یئاج  زا  تسا  هدرک  کسمت  تسناملـسم و  ارهق  دـیوگب  ار  هّللا  الا  هلا  هبیط ال  هملک  ینعی  ار  دـیحوت  هملک  دـیوگب  هک 

.دنا هدرک  میدومن  نایب  هک  دیحوت  هملک  هب  کسمت  تسیکی  ینثتسم  هنم و  انثتسم  مکح  درادن و  موهفم 

هنیرق ای  تسا و  هیلاح  هنیرق  هب  اـی  دـیحوت  رب  هّللا  ـالا  هلا  ـال  ۀـملک  هک  مینک  اـعدا  تسا  نکمم  هک  تسنآ  مه  كردـم  نیا  زا  باوج 
.یفخی امک ال  تسا  ناملسم  تفگ  ار  هملک  نیا  سکره  هکنیا  هب  اهناملسم  مامت  زا  میراد  قافتا  هکلب  هیلاقم و 

.خلا هیلع  اهتلالد  یف  لاکشالا  هلوق و 

هلا هک ال  سنجلل  یفن  ءال  ربخ  هکنیا  هب  دیحوت  هملک  نیا  رب  دنا  هدومن  لاکشا 
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.رخآ هلا  ناکما  مدع  یلع 

هنیبلا همزالملاب  لدـی  هّللا  وه  هیف و  هنم  درف  تابثا  جراخلا و  یف  هدوجو  هتوبث و  یفن  دوجولا و  بجاو  وه  هلإلا  نم  دارملا  نأب  عفدـنم 
.بجاولا دارفا  نم  هنوکل  دجول  اعنتمم  نکی  مل  ول  هنا  هرورض  یلاعت  كرابت و  هریغ  نمض  یف  هققحت  عانتما  یلع 

******
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هبیط هملک  ریدـقت  ود  نیا  زا  کیره  رب  دوجوم و  ای  میریگ  یم  ریدـقت  نکمم  ار  ربخ  نآ  اـی  تسا و  ردـقم  تسا و  فوذـحم  دـشاب 
ناکما هّللا و  الا  نکمم  هلا  دوش ال  یم  نیا  ینعم  میریگب و  ریدقت  نکمم  هک  لوا  لوق  رب  انب  اما  دنک  یمن  صخـش  دـیحوت  رب  تلالد 

دوجو نکمم  ره  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  یلاعت  يادـخ  دوش  یم  نآ  هجیتن  دـنک و  یمن  ار  یلاعت  كرابت و  تابثا  دوجو 
هک دنک  یم  تابثا  دیامن و  یم  یلاعت  دوجو  رب  تلالد و  هچرگا  دـشاب  ربخ  ریدـقت و  دوجوم  هک  یناث  رب  انب  اما  لاکـشا و  الب  درادـن 

.یفخی امک ال  دیامن  یمن  ار  يرخآ  هلا  یفن  یلو  تسا  دوجوم  یلاعت  يادخ 

تسا قوطنم  هطساو  هب  جراخ  رد  نآ  توبث  یفن  دشاب و  یم  هتاذل  دوجولا  بجاو  هلازا  دارم  هکنآ  باوج  خلا  دارملا  ناب  عفدنم  هلوق 
رب دنک  یم  تلالد  هنیب  ۀمزالم  هب  دشاب  یهلا  سدـقا  تاذ  هک  تسا  الا  موهفمب  نآ  درف  تابثا  الا و  هطـساو  هب  جراخ  رد  نآ  دوجو  و 

دارفا زا  نوچ  جراخ  رد  دنک  ادیپ  دوجو  دیاب  دوبن  عنتمم  رگا  هک  تسا  يرورـض  هکنآ  ههجب  جراخ  رد  یهلا  سدـقا  تاذ  ریغ  عانتما 
.تسا دوجولا  بجاو 

سپ میتفرگ  ریدقت  ار  نکمم  رگا  اما  تسا و  حیحـص  ود  ره  دوجوم  هچ  دشاب و  نکمم  هچ  تسا  فوذـحم  هک  ربخ  هکنآ  لصاح  و 
هتبلا ار  نآ  عانتما  تسا  مزلتسم  جراخ  رد  نآ  دوجو  مدع  هکنآ  امک  ار  نآ  دوجو  تسا  مزلتسم  ماع  ناکمالاب  دوجولا  بجاو  ناکما 

يرورض یهلا  سدقا  تاذ  دوجو  هک  هلدا  هب  میدرک  تباث  هکنآ  زا  دعب 
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یتلا هنم  ینثتسملا  بناج  یف  مکحلا  هیصوصخ  مزال  هنا  موهفملاب و  ینثتسملا  فرط  یف  مکحلا  یلع  ءانثتسالا  هلالد  نا  رهاظلا  نا  مث 
.هیئانثتسالا هلمجلا  اهیلع  تلد 

داکی کلذ ال  نییعت  ناک  نا  دیعبب و  سیل  وه  امک  قوطنملاب  تناک  هلمجلا  کلتب  ءانثتـسالا ال  سفنب  هفرط  یف  هلالدلا  تناک  ول  معن 
.دیفی

تسا لب  امنا و  هملک  موهفم  رب  لاد  تاملک  زا 

.هرواحملا فرعلا و  لها  دنع  اعطق  اهنم  هردابت  کلذب و  هغللا  لها  حیرصتل  کلذ  امنا و  صاصتخالا  رصحلا و  یلع  لدی  امم  و 

******
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دهاوخ یمن  ربخ  دراوم  نیا  لثم  رد  سنجلل  یفن  میئوگب ال  الصا  تسا  نکمم  تسا و  عنتمم  لاحم و  جراخ  رد  نآ  کیرش  تسا و 
.میرادن نآب  یجایتحا  ینعی  تسا  فوذحم  ربخ  دنیوگ  یم  هک  نییوحن  لوق  همات و  سیل  همات و  ناک  ریظن 

: خلا ءانثتسا  هلالد  نا  رهاظلا  نا  مث  هلوق 

رد تسا  مکح  تیصوصخ  همزال  ینثتسم  هکنآ  قوطنمب و  هن  تسا  هلمج  موهفمب  ینثتسم  فرط  رد  هیئانثتسا  ۀلمج  هک  تسنآ  رهاظ 
هک تسا  یتیصوصخ  نیا  تسا و  هدماین  دیز  هک  تسنآ  موق  ندمآ  همزال  ادیز  الا  موقلا  ینءاج  میتفگ  رگا  ینعی  هنم  ینثتسم  بناج 

هیئانثتسا ۀلمج  هب  هن  دشاب  ءانثتسا  تادا  سفنب  ینثتـسم  فرط  رد  تلالد  رگا  هلب  تسا  موهفمب  دنک  یم  تلالد  نآرب  هیئانثتـسا  هلمج 
هیهقف ةدیاف  موهفمب  ای  قوطنمب  ینثتسم  ینیعت  هک  رگا  دشاب  روط  نیمه  تسین  دیعب  دشاب و  یم  قوطنم  اضیا  ینثتـسم  رب  تلالد  هتبلا 

.یفخی امک ال  درادن 

نیا رب  تغل  لها  حیرـصت  نوچ  تسا  امنا  هملک  دراد  موهفم  تسا و  رـصح  رب  لاد  هک  یتاملک  زا  خلا  رـصحلا  یلع  لدـی  امم  هلوق و 
.هرواحم فرع و  دزن  رد  امنا  هملک  زا  تسا  رصح  ردابت  اه  نیا  رب  هوالع  دنا  هدومن  ینعم 
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یتح انفرع  یف  اهل  فدارم  وه  امب  ملعی  هفلتخم و ال  هظفللا  هذه  لامعتـسا  دراوم  ناف  کلذ  یلا  انل  لیبس  هنا ال  فاصنالا  نا  يوعد  و 
ناهذا یلا  قابـسنالا  ناف  انناهذا  یلا  قابـسنالاب  رـصحنی  ردابتلا ال  یلا  لیبسلا  ناف  هعومـسم  ریغ  اهنم  ردابتملا  وه  ام  اهنم  فشکتـسی 

.لیبس اضیأ  فرعلا  لها 

یتا امنا  هنع  برضملا  نا  لجأل  ناک  ام  اهنم  ءاحنا  یلع  بارضالا  نا  قیقحتلا  هیبارضالا و  لب  هملک  رـصحلا  یلع  لد  امم  دعی  امبر  و 
امک ال ءادتبا  هیلا  برضملاب  یتا  هناکف  الـصا  رـصحلا  یلع  هل  هلالد  الف  هنایب  دصق  ام  یلا  هنع  اهب  برـضیف  هناسل  هب  هقبـس  وا  هلفغ  هب 

.یفخی

ام اهنم  اضیا و  هیلع  هل  هلالد  الف  هیلا  برـضملا  رکذـل  دـیهمتلا  هئطوتلاک و  هنع  برـضملا  رکذ  نوکیف  دـیکأتلا  لجأل  ناک  ام  اـهنم  و 
.حضاو وه  هیلع و  لدیف  الوا  تبثا  ام  لاطبا  عدرلا و  ماقم  یف  ناک 

******

: حرش * 

لها حیرـصت  ردابت و  نیاب  یهار  ام  هک  دـنک  اعدا  لاکـشا و  یـسک  رگا  تاریرقت  زا  هدـش  لقن  امک  خـلا  فاصنالا  نا  يوعد  هلوق و 
هک یظفل  دـشاب  یم  یـسراف  نابز  هک  ام  فرع  رد  رگید  فرط  زا  تسا و  فلتخم  اـمنا  هملک  تالامعتـسا  دراوم  نوچ  میرادـن  تغل 

ردابتب قیرط  هکنآ  تهجب  تسا  عومـسم  ریغ  يوعد  لاکـشا و  نیا  ار  ردابت  نآ  زا  میئامنب  فشک  ات  میرادـن  دـشاب  ینعم  نآ  فدارم 
یهار اضیا  برع  فرع  لها  ناهذاب  ردابت  قابـسنا و  هک  یتهجب  دیایب  تسا  یـسراف  نابز  هک  ام  نهذـب  ینعم  نآ  هک  تسین  رـصحنم 
ناـیب الـصفم  لوا  دـلج  رد  ـالبق  ار  رداـبت  ینعم  نیا  دوش و  یم  لـصاح  اـمیا  رب  ملع  نآ  ینعم  زا  میدرک  لاؤـس  یتـقو  اـمیا  رب  تسا 

.میدومن

قیقحت تسا  هیبارضا  لب  هملک  دنا  هدومن  نایب  موهفم  رصح و  رب  لاد  هک  یتاملک  زا  خلا  رصحلا  یلع  لد  امم  دعی  امبر  هلوق و 
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نأ ماللا  یف  لصالا  نأل  ماقملا  هاضتقا  امیف  الا  دـیفی  هنا ال  قیقحتلا  ماللاب و  هیلا  دنـسملا  فیرعت  لـیق  اـم  یلع  رـصحلا  هدـیفی  اـمم  و 
یف داـحتالا  درجم  هکـالم  يذـلا  فراـعتملا  لـمحلا  وه  هفراـعتملا  اـیاضقلا  یف  لـمحلا  یف  لـصالا  نا  اـمک  سنجلا  فیرعتل  نوکت 

.یفخی امک ال  موهفملا  بسحب  داحتالا  هکالم  يذلا  یتاذلا  لمحلا  اهیف ال  عئاشلا  هناف  دوجولا 

.هیلع اهرصح  هب و  هیهاملا  کلت  صاصتخا  یضتقی  کک ال  هیهام  سنج و  یلع  ءیش  لمح  و 

******

: حرش * 

ناـبزب اـی  تسا  هدروآ  هلفغ  ار  یلبق  بلطم  نوـچ  تسا  لـب  ندروآ  تهجب  هکنآ  لوا  تسا  یعاوـنا  ماـسقا و  رب  بارـضا  هک  تـسنآ 
الصا درادن  رصح  رب  تلالد  دروم  نیا  رد  دیامن  یم  مود  هب  دصق  دراد و  یمرب  یلوا  هملک  زا  تسد  سپ  تسا  هتفرگ  تقبـس  ملکتم 

مود مالکب  تسا  هدرک  عورش  ءادتبا  هک  تسنآ  لثم  و 

لوا زا  هک  تسنآ  لثم  دروم  نیا  رد  ورمع  لب  تفگ  نآ  زا  دعب  ورمع  ینءاج  دـیوگب  هک  درک  تلفغ  دـیز و  ینءاج  تفگ  رگا  الثم 
.تسا هدوب  تلفغ  يور  زا  هدروآ  هک  ار  دیز  نوچ  رمع و  ینءاج  تسا  هتفگ 

يارب همدقم  دیهمت و  هئطوت و  يارب  دوش  یم  هدروآ  مالک  رد  هک  هنع  بورضم  دنروآ و  یم  دیکأت  يارب  ار  لب  هک  تسنآ  مود  مسق 
.اضیا درادن  موهفم  رب  تلالد  مه  مسق  نیا  رد  سمش  لب  رمق  یبیبح  دیوگ  یم  هکنآ  ریظن  تسا  يدعب  مسا 

لب مئاق  دـیز  دـیوگب  هکنآ  ریظن  مود  بلطم  تابثا  تسا و  یلوا  بلطم  نآ  ندرک  لطاب  عدر و  ماقم  رد  هک  تسا  یئاجنآ  موس  مسق 
هیبارضا لب  دراد  رـصح  موهفم و  رب  تلالد  موس  مسق  نیا  رد  َنُومَرْکُم  ٌدابِع  َْلب  ُهَناْحبُـس  ًاَدلَو  ُنمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاق  هفیرـش َو  هیآ  دعاق 

.تسا حضاو  بلطم  نیا  هکنیا  امک 

: خلا لیق  ام  یلع  رصحلا  دیفی  امم  هلوق و 

فلالاب تسا  هیلا  دنسم  فیرعت  تسا  رصح  رب  لاد  هک  هدش  لقن  هک  یتاملک  زا 
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دیفی ایتاذ ال  ناک  هیلع  لمحلا  نا  یلع  وأ  قالطالا  لاسرالا و  وحنب  ذخأ  هلوخدم  نا  وأ  قارغتـسالل  ماللا  نا  یلع  هنیرق  تماق  ول  معن 
نم مهنم  عقو  ام  ماقملا و  یف  مالعالا  تاملک  نم  ریثک  یف  للخلا  کلذب  حدقنا  دـق  هب و  هصاصتخا  هلومحم و  یلع  هلوخدـم  رـصح 

.ادیج لمأتف  لمأتملل  رهظی  امک  لئاط  الب  هناف  اهرکذب  لیطن  ماربالا و ال  ضقنلا و 

******

: حرش * 

هک تسنآ  بلطم  نیا  رد  قیقحت  براضلا و  برـض  لثم  لعاف  هنا  نیملاعلا  بر  هّلل  دمحلا  دـیز و  براضلا  لثم  أدـتبم  ینعی  ماللا  و 
زا دـعب  یلو  يرگید  زا  زیمم  دنتـسه  یتایهام  مادـکره  هریغ  رجح و  رقب و  ناسنا و  ینعی  تسا  سنج  فیرعت  يارب  مال  فلا و  لصا 

تسین رصح  رب  لاد  ینعم  نیا  دوش و  یم  ینهذ  دوهعم  دننک و  یم  ادیپ  ینهذ  دهع  نهذ  رد  يدروآرد  اهنآ  رس  رب  مال  فلا و  هکنآ 
لومحم عوضوم و  داحتا  نآ  كالم  هک  تسا  یعانـص  عیاش  لمح  ایاضق  رثکا  ینعی  هفراعتم  ایاضق  لمح  رد  لـصا  هکنآ  اـمک  اـنیقی 

نیا رد  رظن  نوچ  انیقی  تسین  رـصح  رب  لاد  اضیا  ینعم  نیا  دـشاب و  معا  ای  صخا  امهدـحا  ای  دنـشاب و  يواـسم  هچ  جراـخ  رد  تسا 
قطان و ناویح  ناسنالا  ریظن  تسا  یموهفم  داحتا  نآ  كالم  هک  یتاذ  لمح  اما  اجراخ و  تسا  لومحم  عوضوم و  داحتا  طقف  لمح 

یعانـص یعیاش  لمح  هکلب  ارثکا  تسین  یتاذ  لمح  هفراعتم  ياـیاضق  هک  میدومن  ناـیب  یلو  دـناسر  یم  ار  رـصح  هچرگا  نآ  لاـثما 
.تسا

وحنب نآ  لوخدم  ای  تسا و  قارغتسا  يارب  دراوم  رثکا  ای  دراوم  مامت  رد  مال  فلا و  هک  دشاب  هنیرق  رگا  هلب  خلا  هنیرق  تماق  معن  هلوق 
دـناسر و یم  ار  رـصح  دوشب  تباث  رگا  قیرط  هس  نیا  زا  یکی  هب  هک  تسا  یتاذ  لـمح  هکنآ  اـی  تسا  هدـش  هدارا  قـالطا  لاـسرا و 
رد لاکـشا  للخ و  دـش  رهاظ  ام  نایب  هطـساو  هب  دـشاب و  یم  نآ  فالخ  هیجراخ  ياـیاضق  رثکا  هک  یتسناد  یلو  دراد  موهفم  مـالک 

هچنآ ماقم و  نیا  رد  مالعا  تاملک  زا  يریثک 
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درادن موهفم  رب  تلالد  بقل  ددع و 

سیل هصخـش  ءافتنا  نا  تفرع  دـق  الـصا و  امهدروم  ریغ  نع  مکحلا  خنـس  ءافتنا  موهفملا و  یلع  ددـعلل  ـال  بقلل و  هلـالد  ـال  لـصف 
.موهفمب

هنود ام  یلع  راصتقالا  زاوج  مدع  اقوطنم  ددعلاب  دییقتلا  هیضق  نا  امک 

******

: حرش * 

درادن ةدـئاف  تسا و  لئاط  الب  نآ  لوط  نوچ  اهنآ  رکذـب  ار  مالک  میهد  یمن  لوط  ام  ماربا و  ضقن و  زا  اهنآ  زا  تسا  هدـش  عقاو  هک 
.ادیج لمأتف  لمأتم  يارب  دوش  یم  رهاظ  هکنآ  امک 

زا دارم  هن و  ای  دراد  موهفم  بقل  ایآ  هکنآ  لوا  تسا  ثحب  ود  لصف  نیا  رد  خـلا  موهفملا  یلع  ددـعلل  بقلل و ال  هلالد  لصف ال  هلوق 
رد بقل  زا  دارم  هکلب  تسا  تباث  شدوخ  لـحم  رد  هک  اـهنآ  ریغ  هینک و  بقل و  تسا  مسق  هس  رب  یملع  مسا  هک  دـشاب  ملع  هن  بقل 

طرـش ریغ  فرظ  ای  زیمت  هچ  لاح و  هچ  لوعفم و  هچ  دشاب و  لعاف  هچ  دوشب  عقاو  مالک  فرط  کی  هک  تسیا  هملک  نآ  هیف  نحن  ام 
.درادن موهفم  رب  تلالد  دراوم  نیا  رد  دنتشاد  يا  هدح  یلع  ثحب  اهنآ  زا  مادکره  هک  ءانثتسا  فصو و  و 

لاـح ریغ  رد  دـیز  مارکا  اـی  رمع و  مارکا  تسین  زیاـج  هکنیا  رب  درادـن  تلـالد  هعمجلا  موی  اـبکار  ادـیز  مرکا  دومرف  ـالوم  رگا  ـالثم 
دراد دیق  هس  مارکا  عوضوم  یلبق  لاثم  رد  الثم  دنمان  یمن  موهفم  ار  نآ  هک  تشذگ  البق  مکح  صخش  ءافتنا  هعمج و  ریغ  ای  بوکر 

هن اقوطنم  تسا  هدرکن  ادیپ  ققحت  مارکا  عوضوم  دوش  یفتنم  رگا  اهدیق  نیا  زا  کیره  هعمج  زور  شندوب و  بکار  نآ و  ندوب  دیز 
.تشذگ فصو  باب  رد  البق  هکنآ  امک  دشاب  هتشاد  موهفم  هکنآ 

رتمک هب  نآ  لاثتما  تسین  زیاج  دندومن  ددعب  دیقم  ار  یمکح  رگا  مود  ثحب  خلا  ددعلاب  دییقتلا  هیضق  نا  امک  هلوق 
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.هیفرط الک  یلا  هفاضالاب  دیدحتلل  هب  دییقتلا  ناک  اذا  هصیقنلاکف  هدایزلا  اما  دیقملا و  صاخلا و  كاذب  سیل  هنال 

یفخی و امک ال  هدایز  هلیضف و  اهیف  ناک  امبر  لب  الصا  ریـض  هدایزلا  یف  ناک  امل  لقالا  هفرط  یلا  رظنلاب  دیدحتلا  درجمل  ناک  ول  معن 
امک قوطنملا  یف  ذخأ  ام  عم  هقفاوملا  مدع  لجال  نوکی  امنا  لب  موهفملا  یلع  هتلالد  ههج  نم  هریغب  ءازتجالا  مدـع  سیلف  ناک  فیک 

.مولعم وه 

******

: حرش * 

دراوم نیا  رد  نآ  لاثما  تسا و  زور  هد  هماقا  دـصق  لقا  ای  تسا  زور  هس  نآ  لقا  دـشاب  ضیح  هک  هنانز  تداع  باب  رد  الثم  ددـع  زا 
نیا دنعوضوم  ود  ددع  هد  ای  ددع  هن  هکنآ  تهجب  تسا  هدشن  ققحم  جراخ  رد  اقوطنم  مکح  عوضوم  دوشب  ققحم  نآ  زا  رتمک  رگا 

تسا مکح  قلعتم  تسا و  هدش  هدارا  رثکا  لقا و  فرط  ود  دراوم  ضعب  رد  هک  تسا  نینچ  مه  هدایز  فرط  زا  اما  هصیقن و  فرط  زا 
.تسا هدش  هظحالم  ود  ره  رثکا  لقا و  فرط  هک  هام  کی  نتفرگ  هزورب  ناضمر  كرابم  هام  رد  تسا  هدومرف  رما  هکنآ  لثم 

نیا رد  دشابن  وا  رد  يدیدحت  ترثک  فرط  زا  دشاب و  ددع  لقا  فرطب  تبـسن  دیدحت  رگا  هلب  خلا  دیدحتلا  درجمل  ناک  ول  معن  هلوق 
تسا و زور  هس  هک  ضیح  لقا  تسا و  خـسرف  تشه  هک  ترفاسم  لقا  تسا و  زور  هد  هک  هماقا  لقا  ریظن  درادـن  یعنام  هداـیز  دراوم 

نآرب رتدایز  هک  دوجـس  ای  عوکر  رکذ  لقا  ریظن  دراد  مه  تلیـضف  دراوم  ضعب  رد  هکلب  تسین  رـضم  لـقا  زا  هداـیز  هک  اـهنآ  لاـثما 
تـسا موهفم  رب  تلالد  هطـساو  هب  هن  میدومن  رکذ  هکنآ  امک  لقا  هبترم  رد  افتکا  مدـع  لاح  لک  یلع  یفخی و  امک ال  دراد  تلیـضف 

ار خسرف  تفه  رگا  دشاب  یم  خسرف  تشه  هالص  رصق  طرـش  رگا  الثم  ینعی  تسا  قوطنم  رد  هک  هچنآ  اب  تقفاوم  مدع  تهجب  هکلب 
رصق شزامن  هک  تسا  موهفم  رب  تلالد  هن  درک  ترفاسم 

ص:211

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 964 

http://www.ghaemiyeh.com


صاخلا ماعلا و  یف  عبارلا  دصقملا 

هراشا

اهناف ماقملاب  قیلی  امب ال  يرخا  ساکعنالا  هرات و  دارطالا  مدـعب  ضقنلا  اهیف  مـالعالا  نم  عقو  دـق  فیراـعتب و  ماـعلا  فرع  دـق  لـصف 
ینعملا ناـک  فیک و  هیقیقحلا  ءاـملاب  هنع  لاؤسلا  باوج  یف  هعقاو  ـال  هحراـشلا  ءاـملاب  هنع  لاؤسلا  باوـج  یف  عـقت  هیظفل  فیراـعت 

.اقادصم اموهفم و  هب  فرع  امم  حضوا  ناهذالا  یف  هنم  زوکرملا 

هیف و ال بیر  الب  ساکعنالا  وا  دارطالا  مدعب  اهیلع  لاکـشالا  یف  سایقملا  هقدص  مدع  درف و  یلع  ینعملا  كاذ  قدـص  لعجی  اذـل  و 
.یفخی نا  نم  حضاو  وه  امک  یلجالاب  نوکی  نا  دب  فیرعتلا ال  دحأ و  نم  هیرتعت  ههبش 

******

: حرش * 

.مولعم وه  امک  تسا  هدشن  ققحم  مکح  عوضوم  تسا و  خسرف  تشه  قوطنم  هکلب  تسین 

هدش عقاو  یفیراعت و  هب  صاخ  ماع و  ظفل  يارب  تسا  هدش  فیرعت  خلا  ماعلا  فرع  دق  لصف  صاخلا  ماعلا و  یف  عبارلا  دصقملا  هلوق 
قرغتـسملا ظفللا  هناب  ماع  هدـش  فیرعت  الثم  تسین  عنام  عماج و  ینعی  فیراعت  نآرب  ساکعنا  دارطا و  مدـعب  ضقن  مالعا  ياملع  زا 

مامت رب  تیحالص  لاح  نیا  رد  بهذ  لثم  دوش  هدارا  یناعم  زا  یکی  رگا  نیع  لثم  كرتشم  ظفل  هک  نآرب  هدش  لاکشا  هل  حلصی  امل 
.تسا فورعم  ینعم  ود  داتفه  هک  دراد  نآ  رگید  یناعم 

زا یکی  لاح  نیا  اب  تسا  ددع  هس  عمج  لقا  درادن و  ار  درف  رب  تیحالص  نوچ  دوش  یمن  مال  فلاب و  فرعم  عمج  لماش  نینچمه  و 
هک ام  ماقمب  قیال  فیراعت  نیا  دیامرف  یم  فنـصم  اذل  دوش و  لوصفب  عوجر  اهنآ  لیـصافت  تسا  مال  فلاب و  عمج  ملـسم  تامومع 

فیراعت نیا  نوچ  تسین  تسا  لوصا  ملع  عوضوم  هیروصت  يدابم 
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تابثا ماقم  یف  هیلا  هب  راشیل  ماعلا  دارفأ  اهنا  یف  ههبـش  ام ال  نیب  اعماج  هموهفمب  نوکی  ام  نایب  وه  امنا  هفیرعت  نم  ضرغلا  نا  رهاظلاف 
هدارفا و نم  ماکحالا  بسحب  مالکلا  لحم  وه  ام  حوضو  دـعب  هب  ضرغ  قلعت  مدـعل  هتیهام  هتقیقح و  وه  ام  نایب  ماکحالا ال  نم  هل  ام 

.ماکحالا نم  مکحل  الحم  ماعلا  هموهفمب  نوکی  ثیح ال  هقیداصم 

******

: حرش * 

.درادن یعنام  دشاب  صخا  ای  معا و  رگا  هیظفل  فیراعت  تسا و  هیظفل 

رد تسا  یفیرعت  نآ  یظفل  فیرعت  تسا و  معا  فیرعت  نیا  هک  تسا  تبن  هکنآ  باوج  تسیچ  هنادعـس  دـننک  یم  ناـیب  هکنآ  لـثم 
هک دشاب  ءیش  یجراخ  تقیقح  زا  لاؤس  هن  دوش  یم  عقاو  ظفل  ینعم  موهفم و  زا  لاؤس  دوش و  یم  عقاو  هحراش  ءام  زا  لاؤس  باوج 

نکمم اـهنآ  كرد  نوچ  اـهنآ  فـیرعت  تسین  نکمم  ءایـشا  یجراـخ  تقیقح  هک  هتـشذگ  ارارک  هکلب  دـنمان  یم  هقیقح  ءاـم  ار  نآ 
ضقن تهج  نیا  زا  تافیرعت  زا  اقادصم  اموهفم و  تسا  رت  مولعم  رت و  حضاو  دـشاب  یم  ءاملع  نهذ  رد  هک  یماع  ینعم  نآ  تسین و 

نیا زا  حتفلاب  فرعم  زا  دشاب  حضوا  یلجا و  دیاب  فرعم  فیرعت و  لاکـشا  الب  ساکعنا و  مدعب  ای  دارطا  مدعب  دـننک  یم  يرگید  رب 
.دشاب سکعب  دیاب  فرعم  هکنآ  لاح  دننک و  یم  رگیدکی  رب  لاکشا  دشاب  یم  حضاو  یلجا و  ءاملع  نهذ  رد  ینعم  هک  تهج 

.خلا ضرغلا  نا  رهاظلاف  هلوق 

ات دارفا  نآ  رابتعاب  تسا  عماج  نآ  نایب  دـشاب  یم  ماع  دارفا  نیب  هک  یعماج  نآ  موهفم  نایب  هک  تسنآ  مامت  فیرعت  زا  ضرغ  رهاـظ 
الا نآ و  قیداصم  دارفا و  هطساو  هب  رگم  تسین  یمکح  ضرغ و  قلعتم  نآ  تقیقح  ماع و  موهفم  سفن  ماع و  نآ  دارفاب  دوشب  هراشا 

.یفخی امک ال  دشاب  یمن  هیعرش  ماکحا  زا  یمکح  دروم  ماع  وه  امب  ماع  هیعرش  ماکحا  رد 
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تسا یلدب  هعومجم و  یقارغتسا و  ماع  هناگ  هس  ماسقا  رد 

مومعلاف الا  هب و  ماکحالا  قلعت  هیفیک  فالتخاب  وه  امنا  یلدـبلا  یعومجملا و  یقارغتـسالا و  نم  ماسقالا  نم  هل  رکذ  ام  نا  رهاظلا  مث 
.هیلع قبطنی  نا  حلصی  ام  عیمجل  موهفملا  لومش  وه  دحاو و  ینعمب  عیمجلا  یف 

ادـحاو اعوضوم  عیمجلا  نوکی  وحنب  يرخا  مکحلل و  هدـح  یلع  اعوضوم  درف  لـک  نوکی  وحنب  هراـت  هب  مکحلا  قلعت  نا  رمـالا  هیاـغ 
نوکی وحنب  هثلاث  یـصع و  عاطا و  هناف  یلوالا  هروصلا  فالخب  الـصا  لثتما  امل  الثم  هیقف  لک  مرکا  یف  دـحاو  مارکاب  لخا  ول  ثیحب 

.لمات رظنلا و  نعما  نمل  رهظی  امک  لثتما  عاطا و  دقل  مهنم  ادحاو  مرکا  ول  ثیحب  لدبلا  یلع  اعوضوم  دحاو  لک 

******

: حرش * 

.خلا هل  رکذ  ام  نا  رهاظلا  مث  هلوق 

نیا یلدـب  ماع  یعومجم  ماع  یقارغتـسا  ماع  دـنا  هدومن  ناـیب  تمـسق  هس  هک  ماـع  يارب  تسا  هدـش  رکذ  هک  هچنآ  هک  تسنآ  رهاـظ 
موهفم لومـش  ینعم  نآ  هک  تسا  دـحاو  ینعمب  هثالث  ماسقا  نیا  عیمج  رد  مومع  الا  دارفاب و  تسا  مکح  قلعت  تیفیک  رابتعاب  ماـسقا 

دوش یم  نآرب  قبطنم  ماع  دراد و  نآرب  تیحالص  ماع  هچنآ  عیمج  يارب  تسا  ماع 

يارب تسا  عوضوم  ماـع  دارفا  زا  يدرف  ره  هکنآ  لوا  مسق  دوـش  یم  روـصت  تمـسق  هس  تسا  دارفاـب  قـلعتم  هک  یمکح  رمـالا  هیاـغ 
نآرب هدـح  یلع  مکح  ءاملع  دارفا  زا  مادـکره  هک  ملاع  لک  مرکا  ریظن  دـنراد  یتیـصعم  تعاطا و  دارفا  نآ  زا  مادـکره  ماـع  مکح 

.دنمان یم  یقارغتسا  ار  ماع  زا  مسق  نیا  هک  دوش  یم  تباث 

هک تسا  یمـسق  هب  یلو  تسا  یکی  مکح  دروم  نیا  رد  هک  تسا  هتفر  عومجملا  ثیح  نم  عومجم  يور  مکح  هک  تسنآ  مود  مسق 
یم مکح  لاثتما  اه  نیا  ماـمت  كرت  هک  هزور  رد  هدراو  كورت  ریظن  تسا  هدـشن  مکح  نآ  لاـثتما  دوشن  لـمع  اـه  نیا  زا  یکی  رگا 
درک تفلاخم  ار  ءاهقف  زا  یکی  رگا  هک  هیقف  لک  مرکا  ریظن  ای  تسا  هدـشن  لاـثتما  مکح  درک  تفلاـخم  ار  اـهنآ  زا  یکی  رگا  دوش و 

میدومن نایب  هک  لوا  مسق  فالخب  تسا  هدشن  لاثتما 
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لک یلع  قابطنالل  اهموهفمب  اهتیحالص  مدعل  مومعلا  نم  سیل  اهتحت  هجردنملا  اهداحآل  اهریغ  هرـشع و  لومـش  لثم  نا  حدقنا  دق  و 
.مهفاف اهنم  دحاو 

******

: حرش * 

.دراد ینایصع  تعاطا و  دراد و  یمکح  یعوضوم  ره 

لدبلا یلع  مکح  نیا  یلو  الجر  مرکا  لثم  تسین  رتشیب  مکح  کی  ماع و  دارفا  زا  تسا  دـحاو  عوضوم  هک  تسنآ  ماع  زا  موس  مسق 
یم رهاظ  هکنآ  امک  دوش  یم  طقاس  مکح  تسا و  هدومن  تعاطا  درک  لاـثتما  ار  اـهنآ  زا  یکی  رگا  دریگ و  یم  ار  لـجر  دارفا  ماـمت 

.دوش یم  مولعم  نئارق  هطساو  هب  ماسقا  نیا  زا  مادکره  لماتف و  دشاب  هتشاد  رظن  رد  تقد  هک  یسک  يارب  ام  بلاطم  نیا  دوش 

.رخآ یلا  لثم  نا  حدقنا  دق  هلوق و 

نوچ دنتـسین  ماع  اهنآ  دادـعا  زا  هریغ  فلا و  هئاـم و  هرـشع و  لـثم  هک  دـش  مولعم  میدومن  ناـیب  ار  ماـع  ینعم  هک  اـم  قباـس  ناـیب  زا 
یم دیز  ظفل  ریظن  نآ  دارفا  هن  دنشاب  یم  هرشعلا  هل  عوضوم  ءازجا  هریغ  هرشع و  دارفا  هکلب  دنرادن  دوخ  دارفا  رب  قابطنا  رب  تیحالص 

.مهفاف اهرازه  دنک و  یم  اه  هدرب  لاد  فولا  تارشع و  هلب  دیز  لکیه  رب  هدش  عضو  هک  دنام 

تـشوگ يردق  دیوگب  شدبع  هب  الوم  هکنآ  لثم  هغل  تسا  عضوب  هک  تسا  یمـسق  میراد  مسق  ود  یلدـب  ماع  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
.باصق ّيا  دشاب  یباصق  ره  زا  رخب 

یلجر ره  هک  مینک  یم  تابثا  تمکح  تامدقمب  هک  الجر  مرکا  دیوگب  هکنآ  ریظن  تسا  قالطا  تامدـقمب  یلدـب  ماع  رگید  مسق  و 
.تسا یفاک  درک  مارکا  ار 

.میراد مسق  ود  مه  یقارغتسا  ماع  هکنآ  امک 

دوش یم  تباث  تمکح  تامدـقمب  رگید  مسق  نآ و  لاـثما  ءاـملعلا و  عیمج  مرکا  دـیوگب  هکنآ  ریظن  تسا  یعـضو  هک  تسا  یمـسق 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هلوق  اذک  تسا و  حیحص  لالح و  یعیب  ره  هک  مینک  یم  تابثا  تمکح  تامدقمب  هک  عیبلا  هّللا  لحا  ریظن 
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ظفل لثم  نا  هرورـض  امهمعی  امهنیب و  كرتشی  ام  نوکی  امک  صوصخلاک  اعرـش  هغل و  هصخت  هغیـص  مومعلل  نا  یف  ههبـش  لـصف ال 
هیانع صوصخلا  یف  هلامعتـسا  هب  هصاصتخا  یفانی  همعی و ال  ـال  صوصخلا و  صخی  ـال  هصخی و  ناـک  هغل  يا  یف  هفداری  اـم  لـک و 

.صوصخلا مومعلا و  هقالعب  وا  مومعلا  هنا  ءاعداب 

******

: حرش * 

یعومجم ماع  ای  تسا  یقارغتـسا  ماع  ایآ  هک  میدرک  کش  رگا  اما  تسا و  رهاـط  ءاـم  قلطم  دروم  نیا  رد  هک  اروهط  ءاـملا  هّللا  قلخ 
يور مکح  میهد و  رارق  دـحاو  ءیـش  کـی  ار  هریثک  روما  هک  تسنآ  نآ  همزـال  یعومجم  ماـع  نوچ  مینک  یم  یقارغتـسا  رب  لـمح 

.عجارف تالاکشا  باوج  اب  دنا  هدومن  نایب  مالعا  ضعب  ار  نآ  لیصفت  تسا و  نآ  مدع  لصا  دشاب و  دحاو  عوضوم 

.خلا هغیص  مومعلل  نا  یف  ههبش  لصف ال  هلوق 

مومع و نیب  كرتشم  ظافلا  هکلب  دنک  یم  اهنآ  رب  لاد  هک  دـنراد  هغیـص  مادـکره  صوصخ  مومع و  هک  دوش  یم  نایب  لصف  نیا  رد 
ای ینهذ  دـهع  تسا  نکمم  هک  دـیآرد  مـال  فلا و  هک  یـسنج  مسا  لـثم  اـی  تاـبثا و  یفن و  قایـس  رد  هرکن  لـثم  میراد  صوـصخ 

.هنیرق اب  دشاب  یقارغتسا  ای  يروضح 

رب لاد  اه  نیا  یـسراف  تغل  رد  ناسنا  ره  همه و  ظفل  لثم  دـشاب  یتغل  ره  رد  تسا  لک  فدارم  هک  یظفل  نآ  لک و  ظـفل  لـثم  سپ 
دنمومع و رب  لاد  هکلب  صاخ  رب  تلالد  مه  دـننک و  ماع  رب  تلالد  مه  هکنآ  هن  دنـشاب و  یمن  صاخب  صوصخم  دـشاب و  یم  مومع 

ءاعداب ازاجم  اتیانع و  صوصخ  رد  ظافلا  نیا  دوشب  لامعتـسا  یلو  مومع  رب  دشاب  تقیقح  هغل  اعـضو و  ظافلا  نیا  هک  درادن  تافانم 
رد ینعم  نیا  هکنآ  امک  مومع  صوصخ و  هقالع  هب  ای  لجرلا  لک  ینءاج  یئوگب  هکنآ  ریظن  هراعتـسا  رد  تسا  ماع  صاخ  نیا  هکنآ 
یم مومع  ظاـفلا  رکنم  هک  یناـسک  نیارباـنب  دوش  یم  لامعتـسا  ازاـجم  شدوخ  يوـغل  ینعم  ریغ  رد  هک  تسه  هیوـغل  تقیقح  ماـمت 

.تسین کش  ياج  اهنآ  هلدا  لاطبا  میراد و  مومع  ظفل  یتغل  ره  رد  هک  ترورض  زا  دعب  نوچ  دوش  یمن  اهنآ  هب  رظن  دنشاب 
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صیصختلا نا  یلا  یلوا و ال  نقیتملا  یف  هقیقح  ظفللا  لعج  هفالخب و  هنمض  یف  ول  هنقیتم و  صوصخلا  هدارا  نا  یلا  یغصی  هعم ال  و 
.زاجملل الیلقت  بلاغلا  وه  امل  هقیقح  هنوک  یضتقی  رهاظلا  صخ و  دق  الا و  ماع  نم  ام  لیق  یتح  عاش  رهتشا و  دق 

مدـعل زاجملا  هرثک  بجوی  صیـصختلا ال  راهتـشا  داری و  ام  اریثک  مومعلا  نوک  عم  هب  عضولا  صاصتخا  بجوی  هتدارا ال  نقیت  نا  عم 
.یفخی امک ال  هنیرقلاب  ناک  اذا  الصا  هیف  روذحم  الف  ملس  ول  هحیضوت و  یتأی  امک  هیزاجملا  صیصختلا و  نیب  همزالملا 

******

: حرش * 

.خلا یغصی  هعم ال  هلوق و 

.دنراد لیلد  ود  دنمومع  ظافلا  رکنم  هک  یناسک 

دوش هدارا  صاخ  هچ  ینعی  دشاب  مومع  نمض  رد  یـصوصخ  نیا  ول  تسا و  نقیتم  تسا و  ینیقی  صوصخ  ددع  ود  ةدارا  هکنآ  لوا 
ینعم رب  تسا  یلوا  دوشب  عضو  نقیتم  ینعم  رد  ار  یظفل  تسا و  كوکـشم  هک  مومع  هدارا  فالخب  تسا  ینیقی  صاـخ  ماـع  هچ  و 

.دوش عضو  كوکشم 

صخ دق  الا و  ماع  نم  ام  هدش  هتفگ  هکنآ  یتح  دراد  عایش  روهشم و  هک  تسا  دایز  ردق  نیا  صیـصخت  هک  تسنآ  اهنآ  هلدا  زا  مود 
رگا هکنآ  تهجب  تسا  صوصخ  ینعم  نآ  جراخ و  رد  تسا  بلاغ  هک  ینعم  نآ  رد  دـشاب  تقیقح  ظـفل  هک  دراد  ءاـضتقا  رهاـظ  و 
يارب هدش  عضو  ظفل  زاجم  تلق  يارب  تسا و  زاجم  مه  صیـصخت  هدروخ و  صیـصخت  ارثکا  مه  ماع  مومع و  يارب  ظفل  دوش  عضو 

.دشاب رتمک  زاجم  دشاب و  تقیقح  ات  صوصخ 

صوصخب ار  عضو  میهدب  صاصتخا  هک  دوش  یمن  ببـس  ماع  زا  صاخ  ةدارا  ندوب  ینیقی  هکنآ  باوج  خـلا  هتدارا  نقیت  نا  عم  هلوق 
مومع هکنیا  رب  هوالع  مینک  عضو  صاخ  يارب  ار  ظفل  صاخ و 
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هنا ال هرورـضل  القع  رکنی  نا  یغبنی  هیلع ال  اهتلالد  یهنلا و  وا  یفنلا  قایـس  یف  هرکنلا  مومعلا  یلع  هلادلا  ظافلالا  نم  دع  امبر  لصف 
.هدیفت اهنا  یفخی  نکل ال  هدوجوم  تناک  الا  دوجومب و  اهنم  درف  نکی  مل  اذا  الا  همودعم  هعیبط  نوکی  داکی 

******

: حرش * 

صیـصخت دـشاب و  رازه  ام  مومع  رگا  ـالثم  تسا  فلتخم  تسا و  تواـفتم  صوصخ  دارفا  هکنیا  رب  هفاـضا  دوش  یم  لامعتـسا  داـیز 
دصشش دصناپ  دصراهچ  دصیس  تسا  نکمم  نوچ  اهنآ  ندوب  ینیقی  تسا  فلتخم  نآ  دصهن  مینکب  جراخ  ار  نآ  دص  کی  دروخب 

.یفخی امک ال  تسین  ینیقی  تسا و  فلتخم  مه  صاخ  ةدارا  سپ  دشاب  ینیقی  اهنآ  زا  مادکره 

نیب همزـالم  هکنآ  تهجب  داـیز  دـشاب و  ریثـک  زاـجم  هک  دوـش  یمن  ببـس  موـمع  صیـصخت  ندوـب  روهـشم  مود  لـیلد  زا  باوـج  و 
ماع اجکره  هک  مینک  یم  نایب  ادـعب  هکلب  دـشاب  زاجم  دـشاب  صیـصخت  اجکره  هک  درادـن  يا  همزال  ینعی  تسین  زاجم  صیـصخت و 

هکنآ امک  تسین  زاجم  هدـنامیقاب  تسا و  تقیقح  ماـع  ود  ره  رد  لـصفنم  صـصخم  هچ  لـصتم و  صـصخمب  هچ  دروخ  صیـصخت 
.دیآ یم  دیقم  قلطم و  تباب  رد  بلطم  نیمه 

زاجم ندوب  هنیرق  اب  تسا و  هنیرق  اب  نآ  تیزاجم  نوچ  الـصا  تسین  نآ  رد  يروظحم  دـشاب  زاجم  ماـع  صیـصخت  ۀـمزال  ضرفرب  و 
رد تقیقح  رما  لاح  نیااب  دنتابحتـسم  زا  رتمک  تابجاو  هک  میدومن  ناـیب  تاـبجاو  باـب  رد  ار  بلطم  نیا  هکنآ  اـمک  درادـن  یعناـم 

.یفخی امک ال  تسبوجو 

.خلا ظافلالا  نم  دع  امبر  لصف  هلوق 

یهن ای  یفن  قایـس  رد  مومع  رب  هدرکن  تلالد  ادـحأ و  برـضت  ـال  لـثم  ار  یهن  اـی  یفن  قایـس  رد  هرکن  دـنداد  رارق  مومع  ظاـفلا  زا 
دوش مودعم  هکنآ  رگم  جراخ  رد  دوش  یمن  مودعم  تسین و  تعیبط  هک  تسا  يرورـض  نوچ  القع  دنک  کش  یـسک  تسین  راوازس 

تسین مودعم  تعیبط  نآ  دشاب  دوجوم  تعیبط  نآ  درف  کی  رگا  هک  تعیبط  نآ  دارفا  مامت 
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اهقابطنا حلصی  ام  باعیتسا  انیقی ال  اهنم  دیرا  امل  بلسلا  باعیتسا  الا  یضتقی  اهبلـسف ال  الا  دییقتلل و  هلباق  همهبم  هلـسرم ال  تذخا  اذا 
اهدارفا نم  هیلع 

.اهیلع اهقابطنال  حلصت  یتلا  دارفالا  اهنم ال  داری  ام  دارفا  یلا  هفاضالاب  اهناف  هیلقع  هیلع  اهتلالد  نوک  یفانی  اذه ال  و 

******

: حرش * 

.خلا همهبم  هلسرم ال  تذخا  اذا  هلوق 

ماـمت نیب  عماـج  تسا و  دـیقم  قـلطم و  نیب  عماـج  هـک  هـمهبم  تعیبـط  نآ  يارب  زا  دـنا  هدـش  عـضو  ظاـفلا  هـکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
ورمع رسپ  نآ  ندوب  لثم  هدش  هتفرگ  رظن  رد  هک  يدیز  تیصوصخ  نآ  يارب  هدش  عضو  دیز  ظفل  الثم  تسا  تعیبط  نآ  تاضراوع 

تایح و زا  هکلب  یقاـچ  يرغـال و  یگرزب  یکچوک و  زا  دوش  یم  دراو  دـیز  رب  ضراوع  هک  هچنآ  عضو  زا  دـعب  هریغ و  نآ و  رداـم 
زاجم نآ و  تاذ  رب  دیز  ظفل  تسا  تقیقح  تالاح  نیا  مامت  رد  تسا و  هدنز  ای  هدرم  دیز  اذـل  تسا  قداص  نآرب  دـیز  امامت  تامم 

ای یفنب  ای  نآ  بلس  درجم  الا  دوش و  تباث  تمکح  تامدقمب  نآ  ندوب  لسرم  قالطا و  دیاب  یهن  ای  یفن  قایس  رد  هرکن  سپ  تسین 
.تسا هیئزج  هبلاس  هوق  رد  هک  همهبم  تعیبط  نآ  بلس  رگم  درادن  ءاضتقا  یهن 

دعب هکلب  دوش  تباث  دیاب  جراخ  زا  اهنآ  زا  مادکره  دـنک و  یم  دـییقت  رب  تلالد  هن  قالطا و  رب  تلالد  هن  بلـس  فرح  هکنآ  لصاح 
دشاب هتشادن  دوجو  تعیبط  ات  دشاب  هتشادن  یجراخ  دوجو  تعیبط  دارفا  زا  يدرف  چیه  دیاب  القع  تمکح  تامدقم  زا 

.خلا هیلقع  اهتلالد  نوک  یفانی  اذه ال  هلوق و 

هدـش هدارا  هکنآ  هچ  دـشاب  یلقع  تسا  هدـش  هدارا  هک  يدارفا  رب  یهن  ای  یفن  تلالد  هک  درادـن  تاـفانم  میدومن  ناـیب  هک  ینعم  نیا 
.یفخی امک ال  دشاب  هدش  هدارا  دارفا  مامت  هک  دشاب  هدش  هدارا  لسرم  هکنآ  هچ  تسا و  هیئزج  ۀبلاس  هوق  رد  هک  دشاب  مهبم  تسا 
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دویقب لوخدملا  دییقت  هیفانی  اذل ال  هلوخدـم و  نم  داری  ام  بسحب  همومع  نوک  اعـضو  مومعلا  یلع  لک  ظفل  لثم  هلالد  یفانی  امک ال 
.هریثک

.اهدارفا عیمج  باعیتسا  یف  اهقالطا  دنع  ارهاظ  نوکی  نا  دعبی  معن ال 

هریغ و فصولاب و  لوخدـملا  دـییقت  هیفانی  اذـل ال  مومعلل و  هتدافا  یلع  ءانب  ادرفم  وا  ناک  اعمج  ماللاب  یلحملا  یف  لاحلا  وه  اذـه  و 
اذا امیف  هدـیفی  امنا  لب  عنم  لحم  اعـضو  مومعلا  یلع  هتلالد  نکل  هیکرلا  مف  قیـض  لیبق  نم  الا  سیل  هدـییقت  یلع  صیـصختلا  قـالطا 
امبر یفخی و  امک ال  امهنم  بکرملل  رخآ  عضو  هلوخدم و ال  ماللا و ال  عضو  هئاضتقا  مدعل  کلذ  يرخا و  هنیرق  وا  همکحلا  هتـضتقا 

.ماقملا بسانی  امم  مالکلا  ضعب  دیقملا  قلطملا و  یف  یتأی 

******

: حرش * 

ظفل يارب  ینعم  نیمه  انیع  میدومن  نایب  یهن  ای  یفن  قایـس  رد  هرکن  يارب  هک  ینعم  نیا  خـلا  لک  ظفل  لثم  هلالد  یفانی  اـمک ال  هلوق 
يزیچ نآ  نآ و  لوخدـم  مومع  یلو  اعـضو  نآ  زا  دوش  یم  مومع  ةدارا  لک  ظفل  ینعی  يوغل  عضو  رد  دـشاب و  یم  نآ  لاثما  لک و 

دیق رگا  نینچمه  ملاع و  لجر  لک  مرکا  لثم  دشاب  دیقم  ای  لجر  لک  مرکا  لثم  دـشاب  قلطم  زیچ  نآ  هک  دـیآ  یمرد  نآرب  ظفل  هک 
.دشاب یم  نآ  لوخدم  بسحب  لک  مومع  هک  هریغ  یمشاه و  ملاع  لثم  دینک  دایز  يرگید 

جاتحم دراد و  مومع  رد  روهظ  لک  ظفل  هک  تسنآ  یهن  ای  یفن  قایـس  رد  هرکن  اب  دراد  لک  ظفل  هک  یقرف  هلب  خلا  دـعبی  معن ال  هلوق 
.میتسین نآ  لوخدم  رد  تمکح  تامدقمب 

هملک رد  ینعم  نیمه  میتشاد  لاثما  لک  یفن و  ای  یهن  قایس  رد  هرکن  تباب  رد  هک  ینایب  نیمه  خلا  یلحملا  یف  لاحلا  وه  اذه  هلوق و 
عمج هچ  دشاب و  درفم  هچ  دشاب  یم  دیآرد  نآ  رس  رب  مال  فلا و  هک  يا 
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نیعنام در  تسا و  تجح  هدروخ  صیصخت  هک  یماع 

ناک ول  اقلطم و  صـصخملا  یف  هلوخد  مدـع  ملع  امیف  یقب  امیف  هجح  لصفنملا  وا  لصتملاب  صـصخملا  ماعلا  نا  یف  ههبـش  لصف ال 
.اضیا هیف  هلوخد  لمتحا  ام  الصتم و 

نیب لصف  امبر  فالخلا و  لها  ضعب  یلا  الا  فالخلا  -خ) بسنی ) بسانی لب ال  باحـصالا  نیب  روهـشملا  وه  اـمک  الـصفنم  ناـک  اذا 
.هتیجح مدعب  لیقف  لصفنملا  نیب  هیف و  هتیجحب  لیقف  لصتملا  صصخملا 

حـجرم و الب  حـیجرت  نیعم  ـالب  اـهنیب  نم  یقاـبلا  نیعت  تایـصوصخلا و  بتارم  بسح  تازاـجملا  ددـعتل  لاـمجالاب  یفاـنلا  جـتحا  و 
.ازاجم ماعلا  نوک  صیصختلا  نم  مزلی  هنا ال  لاقی  نا  باوجلا  یف  قیقحتلا 

هعـس و هترئاد  ناک  نا  هیف و  تلمعتـسا  دـق  مومعلا  تاودا  نا  الـصا و  صیـصخت  هنا ال  نم  تفرع  املف  لصتملاب  صیـصختلا  یف  اـما 
یف تلمعتسا  دق  ملاع  لجر  لک  لجر و  لک  لثم  یف  لک  هظفلف  تاودالا  يوذ  فالتخاب  فلتخت  اقیض 

******
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دشاب و یم  نآ  لوخدم  هدارا  بسحب  نآ  مومع  دنک و  مومع  ةدافا  هکنآ  رب  ءانب  دیقم  ای  دشاب  قلطم  مه  لوخدـم  تسا  نکمم  ینعی 
نیمه هیکرلا  مف  قیـض  ینعم  هک  دـننکب  ار  نآ  گنت  هنهد  اب  لوا  زا  هک  دـنام  یم  یهاچ  ریظن  دراوم  نیا  رد  لوخدـم  دـییقت  قـالطا 

.دننک گنت  ار  نآ  ادعب  دشاب و  داشگ  لوا  زا  هنهد  هکنآ  هن  هاچ  ینعی  هیکر  تسا 

مومع رب  تلالد  هماع  هنیرق  ای  دـشاب  تمکح  تامدـقمب  ای  دـیاب  هکلب  تسا  لاکـشا  لحم  مومع  رب  مال  فلا و  لوخدـم  تلالد  یلو 
یمن مومع  رب  لاد  مادـک  چـیه  لوخدـم  لاد و  ود  ره  هن  نآ و  لوخدـم  هن  مومع و  رب  تلالد  یئاهنت  هب  مال  فلا و  عضو  نوچ  دـنک 

.یفخی امک ال  دیایب  اهنآ  رد  مالک  یضعب  دیقم  قلطم و  باب  رد  تسا  نکمم  دنشاب و 

صصخم هچ  تسا  هدروخ  صیصخت  هک  یماع  هکنیا  رب  دوش  یم  نایب  لصف  نیا  رد  خلا  صصخملا  ماعلا  نا  یف  ههبـش  لصف ال  هلوق 
مرکت دیامرفب ال  ادعب  ءاملعلا و  مرکا  دیامرفب  هکنآ  لثم  دشاب  لصفنم 
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.هلقلا هیاغ  یف  اهسفن  یف  لب  رخآلا  یلا  هفاضالاب  امهدحا  دارفا  ناک  نا  مومعلا و 

هعم هلامعتسا  اعطق  نکمملا  نم  لب  هیلع  هنیرق  صاخلا  نوک  هیف و  هلامعتسا  مزلتست  اعقاو ال  صوصخلا  هدارا  نالف  لصفنملا  یف  اما  و 
هعم ال هروهظ و  لصال  امداصم  رهاظلا ال  یلع  رهظالا  وا  صنلل  اـمیکحت  هروهظ  هیجح  نع  اـعنام  صاـخلا  نوک  هدـعاق و  مومعلا  یف 

.لامجالا مزلی  یک  ازاجم  هیف  لمعتسا  دق  هنا  یلا  ریصملل  لاجم 

******
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تسا هدروخن  صیصخت  ماع  هک  میناد  یم  هک  يدراوم  نآ  رد  تسا  تجح  ماع  دروم  ود  نیا  رد  لصتم  صصخم  هچ  مهنم و  قاسف 
.دشاب لصفنم  هچ  لصتم و  صصخم  هچ  ینعی  اقلطم 

زا نآ  رد  کش  هک  لصفنم  صاخ  رد  ای  تسا  ماع  رد  لخاد  ایآ  هک  میهدـب  لامتحا  هک  يدارفا  نآ  رد  تسا  تجح  ماع  نینچمه  و 
فـالخ تبـسن  هکلب  تسا  باحـصا  نیب  روهـشم  میدومن  ناـیب  هک  ینعم  نیا  دـیآ و  یم  هکنآ  اـمک  قادـصم  هن  دـشاب  موهفم  ثیح 

صـصخم نیب  ار  تیجح  دـنداد  لیـصفت  اه  یـضعب  دنـشاب و  ننـست  لها  هک  فالخ  لها  ضعبب  الا  ام  ياـملع  زا  يدـحا  هب  دـندادن 
دندش تیجح  مدعب  لئاق  اجنآ  رد  هک  لصفنم  صصخم  نیب  هدنامیقاب و  رد  دندش  ماع  تیجح  هب  لئاق  اجنآ  رد  هک  لصتم 

دوش یم  لمجم  ماع  صیـصخت  زا  دعب  دنیوگ  یم  هک  تسنآ  اهنآ  لیلد  لصفنم  صـصخم  رد  ار  تیجح  دنتـسه  یفان  هک  یناسک  و 
دوش یم  ددعتم  تهج  نیا  زا  تسا  فلتخم  نآ  بتارم  مه  ضعب  هدـنامیقاب و  ضعب  ای  تسا  تجح  هدـنامیقاب  مامت  میناد  یمن  نوچ 

.تسا حجرم  الب  حیجرت  میرادن و  تسا  تجح  مامتب  هدنامیقاب  هکنیا  رب  لیلد  تایصوصخ و  بتارم  بسح  تازاجم 

صیـصخت رد  اما  دشاب  زاجم  هدنامیقاب  هک  ماع  صیـصخت  زا  دـیآ  یمن  مزال  هک  تسنآ  اهنآ  باوج  رد  قیقحت  دـیامرف  یم  فنـصم 
ار نآ  نتخانش  هکنآ  يارب  لصتم  صصخم 
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هک ینعم  نآ  رد  تسا  هدـش  لامعتـسا  هریغ  لـک و  لـثم  مومع  تاودا  دوش و  یمن  ادـیپ  ماـع  ظـفل  رد  يروهظ  لوا  زا  هک  یتسناد  و 
.دیآ یمرد  نآرب  لک  هک  يا  هملک  نآ  لک و  لوخدم  فالتخاب  تسا  فلتخم  اقیض  اتعس و  هدارا  ةریاد  ول  تسا و  هدش  هدارا 

اهنآ زا  یکی  دارفا  هچرگا  مومع و  رد  اتقیقح  تسا  هدش  لامعتسا  لک  ظفل  ملاع  لجر  لک  ای  لجر  لک  مرکا  لثم  رد  لک  ظفل  الثم 
.تسا مک  رایسب  رایسب  لجر  قلطمب  تبسن  ملاع  لجر  نوچ  تسا  تلق  تیاغ  رد  شدوخ  تبسن و  هب  هکلب  يرگید  هب  هبسنلاب 

هکلب دوش  زاجم  دوش و  صاخ  ماع  هک  درادـن  مزال  اعقاو  ندومن  ماع  زا  صاخ  ةدارا  سپ  لـصفنم  صـصخمب  ماـع  صیـصخت  اـما  و 
ار ماع  روهظ  هن  درب  یم  ار  نآ  تیجح  دـشاب و  یم  ماع  تیجح  زا  عنام  صاخ  هدـعاق و  هدـش  لامعتـسا  شدوخ  مومع  رد  ماع  ظـفل 
دشاب و ماع  روهظ  مداصم  صاخ  هکنآ  هن  دـشاب  یم  مدـقم  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  رهظا  ای  شدوخ  ینعم  رد  صن  صاخ  نوچ  دربب 

.یفخی امک ال  دربب  ار  نآ  روهظ 

هیدج ریغ  هیدج و  هیقیدصت  هیریوصت و  دنراد  تلالد  هس  ظافلا 

هجو ود  رب  اضیا  هیقیدـصت  تلالد  هیقیدـصت و  تلالد  هیروصت و  تلالد  دـنراد  عضو  هس  ظاـفلا  هک  تسنآ  بلطم  نیا  رد  قیقحت  و 
هکلب تسین  يوغل  عضو  هک  میدومن  نایب  عضو  باب  رد  لوا  دلج  رد  هیروصت  تلالد  اما  هدـیدج  ریغ  تلالد  هدـیدج و  تلالد  تسا 
يارب دـنا  هدـش  عضو  ظافلا  هکلب  دـشاب  مئان  ای  لفاغ  ملکتم  ول  دوش و  یم  تفای  ینعم  نیا  اذـل  هدـش و  ادـیپ  ظفلب  سنا  زا  ینعم  نیا 
هدیدج ةدارا  تلالد  تسا  مسق  ود  رب  هیقیدصت  تلالد  هیروصت و  هن  تسا  هیقیدـصت  تلالد  رد  طقف  مهفت  میهفت و  مهفت و  میهفت و 

یم یتحلـصم  نآ  ریخأت  رد  ای  تسا  نآ  رد  هدـسفم  دروایب  لصتم  صـصخم  رگا  ملکتم  هک  دوش  یم  اسب  هچ  هدـیدج و  ریغ  هدارا  و 
.دشاب

هدزناپ بیرق  هک  اـهریغ  هیزیجعت و  هیناـحتما و  رماوا  لـثم  دـشاب  یمن  رما  يارب  ینعم  ءزج  رما  یعاود  هک  میدومن  ناـیب  تهج  نیا  زا 
ماقم رد  دبع  يارب  مومع  رد  تسا  هیلک  هدعاق  یعاود  زا  یکی  دنا و  هتفرگ  ینعم  ءزج  ار  یعاود  دنا و  هدومن  نایب  رما  يارب  ینعم 
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لامتحالا درجم  لاقی  هناف  هبتارم  نم  هبترم  صوصخ  یف  لامعتـسالا  لاـمتحال  لاـمجالا  هب  عفتری  ـال  لاـمتحا و  درجم  اذـه  لاـقی  ـال 
امل امیکحت  هیجحلا  بسحب  وه  امنا  صاخلاب  هتمحازم  نم  تباثلا  مومعلا و  یف  هروهظ  رارقتـسا  دـعب  هلامجا  بجوی  ـال  هیف  هلامعتـسا 

.افنآ هیلا  انرشا  امک  يوقالا  وه 

الا مومعلا  یف  الا  یناثلا  یف  صوصخلا و  یف  الا  لوالا  یف  روهظلا  داقعنا  مدـعب  ناک  نا  لصفنملا و  لصتملا و  نیب  قرفلا  هلمجلاـب  و 
هیجح مدع  لوالا و  یف  صوصخلا  یف  روهظلا  هیجحب  مازتلالا  مزاللا  امنا  الصا و  امهنم  دحاو  یف  ازاجم  هلامعتـسا  مهوتل  هجو  هنا ال 

.نطفتف یناثلا  یف  هیف  هجح  صاخلا  ناک  ام  صوصخ  یف  هروهظ 

******

: حرش * 

تشذگ و هکنآ  امک  هفلتخم  یعاودب  ینعم  رد  ار  ظفل  دنک  یم  لامعتسا  ملکتم  هکلب  - اجنیا رد  تسا  هدومن  رکذ  فنـصم  هک  کش 
.یفخی امک ال  تسین  زاجم  دراوم  نیا  رد 

درجم فرط  نآ  هکنآ  امک  تسا  لامتحا  درجم  دـیدز  امـش  هک  ار  یفرح  نیا  دوشن  لاکـشا  خـلا  لاـمتحا  درجم  اذـه  لاـقی  ـال  هلوق 
زا يا  هبترم  کی  رب  ماـع  ظـفل  دـشاب  هدـش  لامعتـسا  هک  دراد  لاـمتحا  نوچ  دوش  یمن  فرطرب  ظـفل  ینعم  لاـمجا  تسا و  لاـمتحا 

دراد روهظ  ماع  ظفل  هک  ینآ  زا  دـعب  یقاب  رد  دـشاب  لمجم  ماع  ظفل  هک  دوش  یمن  ببـس  لامتحا  درجم  هکنآ  باوج  صاخ  بتارم 
ام رد  هک  هچنآ  دشاب و  نآ  زا  يوقا  یتجح  رگم  تسین  زیاج  اهنآ  زا  دـی  عفر  تسا و  تجح  ءالقع  نیب  رد  ظافلا  رهاوظ  مومع و  رد 

هراـشا هکنآ  اـمک  ماـع  تیجح  زا  تسا  يوقا  صاـخ  تیجح  تیجح و  بسحب  ماـع  اـب  تسا  صاـخ  تمحازم  تسا  يوقا  هیف  نحن 
.البق میدرک 

هدشن دقعنم  مومع  رد  يروهظ  لوا  زا  لصتم  صصخم  رد  هک  تسنآ  لصفنم  صصخم  لصتم و  صصخم  نیب  قرف  هکنآ  لصاح  و 
لوا زا  لصفنم  صصخم  رد  قیض و  لوا  زا  مومع  هرئاد  هک  ینعم  نیاب  دراد  صوصخ  رد  روهظ  لوا  زا  ماع  ظفل  تسا و 
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بـسحب هیبرقألا  یلع  رادملا  امنا  رادقملا و  بسحب  هیبرقألاب  رابتعا  هنا ال  هیف  هازاجملا و  برقأ  یقابلا  نأب  جاجتحالا  نع  بیجا  دـق  و 
.لامعتسالا هرثک  نم  هئشانلا  سنألا  هدایز 

: هظفل اذه  ام  جاجتحالا  نع  باوجلا  ماقم  یف  هدق  ذاتسالا  انخیش  ثحب  تاریرقت  یف  و 

هدارفأ و نم  رخآ  درف  یلع  هتلالدب  هطونم  ریغ  هدارفأ  نم  درف  لک  یلع  ماعلا  هلالد  نأب  یقابلا  هیزاجم  میلـست  دـعب  باجی  نا  یلوألا  و 
هلالد تناک  ول 

******

: حرش * 

تـسا مزال  دیآ و  یم  مزال  هک  هچنآ  تسا و  زاجم  اه  نیا  زا  کیره  رد  ماع  ظفل  میئوگب  هک  درادـن  یهجو  دراد و  مومع  رد  روهظ 
یم دوخ  لاحب  ماـع  روهظ  هکنآ  لـصفنم و  صـصخم  رد  ماـع  تیجح  مدـع  صوصخ و  رد  لوا  زا  تسا  ماـع  روهظ  میریگب  ار  نآ 

.نطفتف دورب  نیب  زا  ماع  روهظ  هن  دوش  یم  هتشادرب  صاخ  ۀطساوب  هک  تسا  ماع  تیجح  تسا  ماع  محازم  هک  هچنآ  دشاب و 

ار نآ  دیاب  تسا و  تازاجم  برقا  دشاب  زاجم  ول  ماع و  هدنام  یقاب  هک  دنا  هداد  باوج  اهیـضعب  خلا  جاجتحالا  نع  بیجا  دـق  هلوق و 
.میریگب

هک هچنآ  هکلب  دشاب  ملکتم  دارم  همه  هدنامیقاب  هک  دوش  یمن  ببـس  نآ  درادن و  زاجم  رد  رابتعا  رادقم  بسحب  تیبرقا  هکنآ  باوج 
دایز تیبرقا  نآ  رد  رگا  ظفل  لامعتسا  هک  تسا  لامعتسا  ترثک  زا  یشان  هک  تسا  سنا  يدایز  تازاجم  برقا  يارب  دوش  یم  ببس 

.درادن ةدیاف  نآ  ریغ  رد  تسا و  نیعتم  هتبلا  دشاب  يزاجم  ینعم  نآ  ول  ینعم و  رد  ظفل  نآ  دنکب  ادیپ  روهظ  هک  یمسق  هب  دشاب 

تسا هداد  وحن  نیاب  ار  لاکشا  باوج  يراصنا  خیش  موحرم  تاریرقت  رد  خلا  هرس  سدق  ذاتسالا  انخیش  ثحب  تاریرقت  یف  هلوق و 
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دوجوم و یقابلا  یلع  لمحلل  یضتقملاف  هلولدم  یف  اهریغ  لوخد  هطساوب  هصوصخملا ال  دارفالل  هلومش  مدع  هطساوب  یه  ذا  هیزاجم 
یقاـبلا یلا  هبـسنلاب  هئاـفتنا  ضورفملا  هلولدـم و  نع  ظـفللا  فرـص  بجوی  اـم  وه  اـمنا  ماـقملا  لـثم  یف  عناـملا  نـال  دوـقفم  عناـملا 

.هجاحلا عضوم  یهتنا  همدع  لصالاف  کش  ولف  هریغب  صصخملا  صاصتخال 

صوصخلا یف  لمعتسا  هیف و  لمعتـسی  مل  اذاف  لومـشلا  مومعلا و  یلع  هتلالد  لجأل  تناک  امنا  درف  لک  یلع  هتلالد  نا  یفخی  تلق ال 
هیف ماعلا  لامعتـسا  هیلا و  صیـصختلا  ءاهتنا  زاج  امم  تایـصوصخلا  بتارم  نم  دـحاو  لـک  هدارا  ناـک  ازاـجم و  ضورفملا  وه  اـمک 

.حجرم الب  احیجرت  نیعم  الب  اهضعب  نیعت  ناک  انکمم  ازاجم 

******

: حرش * 

هب تسا  زاجم  ماع  هدـنامیقاب  هک  مینک  میلـست  ام  هک  ینآ  زا  دـعب  لاکـشا  زا  دوش  هداد  باوج  هک  تسا  نآ  یلوا  هک  تسا  هدومرف  و 
تعاطا يدرف  ره  تهج  نیا  زا  دـنرادن  رگیدـمه  هب  طبر  ینعی  تسین  رگید  دارفا  تلالد  هب  طونم  شدارفا  مامت  رب  ماع  تلالد  هکنیا 

ماع تهجب  اه  نیا  تهج  نیا  زا  هدشن  اه  نیا  لماش  صاخ  هک  هطـساو  هب  دـشاب  زاجم  ماع  هدـنامیقاب  دارفا  نآ  ول  دراد و  ینایـصع  و 
.دنشاب دارفا  نیا  محازم  هک  هدشن  ماع  رد  لخاد  مه  يرگید  دارفا  سپ  دنشاب  یم  یقاب 

نآ ماقم  رد  عنام  هک  یثیح  هب  تسا  دوقفم  هدـنامیقاب  دارفا  رد  عناـم  تسا و  دوجوم  هدـنام  یقاـب  رب  مینکب  لـمح  يارب  یـضتقم  سپ 
دنا هدروخن  صیـصخت  ماع  هدـنام  یقاب  هک  تسنآ  ام  ضورفم  شماع و  رب  تلالد  زا  تسا  هدرک  عنم  ار  ماع  ظـفل  هک  تسا  یـصاخ 

.هجاحلا عضوم  یهتنا  تسا  عنام  مدع  لصا  مینک  عنام  رد  کش  رگا  تسا و  دوقفم  عنام  دوجوم و  یضتقم  نآ  دارفا  مامت  رد  سپ 

تسا یقاب  دوخ  لاحب  ماع  هک  یتقو  رد  دارفا  رب  ماع  تلالد  هکنآ  باوج  خلا  هتلالد  نا  یفخی  تلق ال  هلوق 
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هنیرق و كانه  نکی  مل  هل و  عوضومب  سیل  هنا  ضورفملا  هنیرقلاب و  اما  عضولاب و  اـما  روهظلا  نا  هرورـض  هیف  هروهظل  یـضتقم  ـال  و 
یقابلا مامت  یف  هروهظ  بجوی  مومعلا ال  یلع  هتلالد  نمـض  یف  تناک  ثیح  هدـح  یلع  درف  لک  یلع  هتلـالد  رخآ و  بجوم  هل  سیل 

دعب هل  یـضتقم  هنا ال  الا  لصألاب  اعوفدم  ناک  نا  هنع و  عناملاف  هنییعت  یلع  هنیرق  كانه  نکت  مل  اذا  مومعلا  یف  هلامعتـسا  مدـع  دـعب 
.ادیج لمأتف  باوجلا  یف  هانققح  امیف  امک  مومعلا  یف  الا  المعتسم  نکی  مل  اذا  يدجی  امنا  معن  عضولا  نع  دیلا  عفر 

نآ لامجا  دنک  یمن  ماعب  تیارس  لمجم  لصفنم  صاخ 

ماعلا ال یلا  هلامجا  يرـسی  الف  الـصفنم  ناک  رثکألا و  لقألا و  نیب  ارئاد  ناـک  نأـب  ـالمجم  موهفملا  بسحب  صاـخلا  ناـک  اذا  لـصف 
همحازی امنا  صاخلا  نا  هرورض  الصا  محازم  الب  هیف  هجح  هنا  حوضول  صاخلا  هیف  عبتی  امیف ال  اعبتم  ماعلا  ناک  لب  امکح  هقیقح و ال 

.یفخی امک ال  کلذک  نوکی  امیف ال  رهاظلا ال  یلع  رهظألا  وا  صنلل  امیکحت  هفالخ  یلع  هجح  وه  امیف 

******

: حرش * 

صاخ رد  لامعتسا  دروخ و  صیـصخت  ماع  هکنآ  زا  دعب  یلو  دوقفم  مه  عنام  دارفا و  رد  تسا  دوجوم  یـضتقم  دروخن  صیـصخت  و 
مادـکره نییعت  دوـش و  لامعتـسا  اـهنآ  زا  کـیره  رد  ماـع  تسا  نکمم  تـسا و  فـلتخم  زاـجم  دارفا  نوـچ  دور  یم  یـضتقم  دـش 

ینعی تسا  عضوب  اـی  تسا  تجح  هک  یظفل  ره  روـهظ  درادـن و  مادـک  چـیه  رد  يروـهظ  تسا و  حـجرم  ـالب  حـیجرت  صوصخلاـب 
یقاـب رد  ماـع  روـهظ  يارب  يرگید  بجوـم  تسین و  نیب  رد  مه  نآ  هماـع  هنیرق  هب  اـی  تسا و  دوـقفم  هکنآ  ضرف  يوـغل و  تقیقح 
لمأتف دـشاب  دارفا  رب  یـضتقم  دـشاب و  دوجوم  تلالد  مه  صیـصخت  لاح  رد  دوش  یمن  بجوم  دارفا  مامت  رب  ماع  تلـالد  میرادـن و 

.ادیج

تـسا لمجم  ای  لصفنم  هچ  لصتم و  هچ  صـصخم  هک  دوش  یم  نایب  لصف  نیا  رد  خلا  موهفملا  بسحب  صاخلا  ناک  اذا  لصف  : هلوق
لامجا هقف و  رد  تسا  عفان  رایسب  ثحب  نیا  قادصم و  ثیح  زا  ای  موهفم  ثیح  زا 
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یف امکح  هیلا  هلامجا  يرـسیف  الـصتم  ناک  امیف  رثکألا  لـقألا و  نیب  وأ  اـقلطم  نینیاـبتملا  نیب  ارئاد  ناـک  نأـب  کلذـک  نکی  مل  نا  و 
.هریغ یف  هقیقح  نینیابتملا و  نیب  ددرملا  لصفنملا 

هـصیصخت ملع  نیذـلا  نینیابتملا  نم  دـحاو  یف  هروهظ  عبتی  هنا ال  الا  همومع  یف  ارهاظ  ناک  هاـنققح  اـم  یلع  ماـعلا  نـالف  لوـألا  اـما 
.امهدحأب

دحاو لکل  وا  رثکألا  لقألا و  نم  دـحاو  لکل  هلامتحا  بجوی  امب  مالکلا  فافتخال  ماعلل  سأر  نم  روهظ  داقعنا  مدـعلف  یناـثلا  اـما  و 
.نینیابتملا نم 

******

: حرش * 

.دنرادن يروهظ  چیه  هک  دوش  یم  لمجم  ود  ره  ماع  صاخ و  دارفا  مامت  هک  تسا  یمسق  هب  ای  یموهفم 

دـشاب یم  دارفا  ضعبب  نآ  لامجا  هکنآ  ای  مهـضعب و  الا  ءاملعلا  مرکا  ْمُْکیَلَع و  یْلُتی  ام  ّالِإ  ِماْعنَْألا  ُهَمیَِهب  ْمَُکل  ْتَّلِحُأ  همیرک  هیآ  ریظن 
قاسفلا مرکت  دـیوگب ال  ادـعب  ءاملعلا و  مرکا  الوم  دـیوگب  هکنآ  ریظن  دـشاب  لصفنم  صاخ  رثکا و  لـقا و  نیب  تسا  رئاد  صاـخ  هک 
لامجا دـیامرف  یم  فنـصم  اجنیا  رد  دریگ و  یم  مه  ار  هریغـص  هاـنگ  هکنآ  اـی  طـقف  هریبک  هاـنگ  نیب  دـشاب  دارم  قسف  ینعم  مهنم و 

ینعی امکح  هن  تسا و  یقاـب  دوخ  هب  ماـع  روهظ  ینعی  اـتقیقح  هن  دـنک  لـمجم  ار  نآ  ماـعب و  دـنک  یمن  تیارـس  صـصخم  یموهفم 
هک یئاج  انیقی و  دـشاب  هریبک  هانگ  هب  قساف  هک  یئاجنآ  رگم  ءاملع  دارفا  مامت  رد  تسا  تجح  ماع  تسا و  یقاـب  اـضیا  ماـع  تیجح 

مدقم دشاب و  یم  ماع  محازم  صاخ  هک  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  تسا  مارکا  بوجو  رد  لخاد  دـشاب  یم  هریغـص  هانگ  بکترم 
ضعب رد  دشاب  لمجم  صاخ  دوخ  رگا  دشاب و  یم  ماع  زا  رهظا  ای  صن  ای  نآ  روهظ  هک  دشاب  هتـشاد  روهظ  هک  یئاج  رد  نآرب  تسا 

.یفخی امک ال  تسا  مدقم  ماع  روهظ  دارفا 

: کک نکی  مل  نا  :و  هلوق

ادیز الا  ءاملعلا  مرکا  الوم  دیوگب  هکنآ  ریظن  دشاب  نیابتم  صصخم  رگا  ینعی 
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نینیابتملا و نیب  لـمجملا  یف  اذـک  لـصفنملا و  لـصتملا و  نیب  قرفلا  کلذـب  حدـقناف  نیبلا  یف  نقیتملا  هنـأل  لـقألا  یف  هجح  هنکل 
.لفغت الف  لقألا  رثکألا و 

******

: حرش * 

لامجا دراوم  نیا  رد  سپ  لـصتم  صـصخم  رد  دـشاب  رثکا  لـقا و  صـصخم  اـی  رتداـیز  ءاـملع و  زا  رفن  ود  نیب  دـشاب  ددرم  دـیز  و 
.دنوش یم  لمجم  مه  اهنآ  كوکشم و  ماع  دارفاب  دنک  یم  تیارس  صصخم 

یم نیب  زا  كوکـشم  دارفا  رد  نآ  تیجح  هکنآ  الا  تسا  یقاب  دوخ  لاحب  ماع  روهظ  ول  سپ و  دـشاب  لصفنم  صـصخم  هک  لوا  اما 
.هدروخ صیصخت  دیز  كوکشم  دارفا  هک  میراد  یلامجا  ملع  نوچ  درادن  تیجح  امکح  دور و 

تـسا فوفحم  نوچ  دوش  یمن  دـقعنم  كوکـشم  دارفا  رد  ماع  يارب  يروهظ  الـصا  اجنآ  رد  دـشاب  لصتم  صـصخم  هک  یناث  اما  و 
.نینیابتم هچ  دشاب و  رثکا  لقا و  لصتم  صصخم  هچ  دوش  ادیپ  روهظ  دراذگ  یمن  هک  يزیچ  هب  مالک 

.خلا لقالا  یف  هجح  هنکل  : هلوق

نآ جورخ  تسا  ماع  زا  نقیتم  نوچ  دـشاب  لصتم  صاخ  ول  ماع و  زا  تسا  جراخ  امتح  رگید  نیقی  ای  هریغـص  اب  هریبک  بکترم  ینعی 
یـضعب لفغت  الف  رثکا  لقا و  نینیابتم و  قرف  نینچمه  ام و  قباس  تانایب  اب  لصفنم  صـصخم  لصتم و  صـصخم  قرف  دش  رهاظ  سپ 

عقاو رد  یلو  درب  یمن  ار  ماـع  روـهظ  وـل  لـصفنم و  صـصخم  هکنآ  ههجب  تسین  لـصفنم  لـصتم و  صـصخم  نـیب  قرف  هـک  دـنلئاق 
دننام یم  مه  لثم  ود  ره  لصتم و  صـصخم  ریظن  تسا  لمجم  هریغـص  بکترم  لثم  رد  ماع  تیجح  تسا و  ماع  تیجح  اب  ضراعم 

ماع لامجا  رد 

هکنآ ات  درادـن  يروهظ  الـصا  لقا  رد  لصفنم  صـصخم  میـشاب و  هتـشادن  فالخب  ملع  هک  یماداـم  تسا  تجح  ماـع  روهظ  باوج 
.تسا ضراعم  الب  ماعب  کسمت  سپ  تشذگ  هکنآ  امک  تسا  لمجم  دشاب  هریغص  بکترم  هک  لقا  رد  هکلب  دوش  ضراعم 

اهنآ هک  دوش  یم  هیلمع  لوصاب  عوجر  دش  لمجم  ماع  اجکره  دنامن  یفخم 

ص:229

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 982 

http://www.ghaemiyeh.com


نیزوجم در  تسین و  زیاج  هیقادصم  ههبش  رد  ماعب  کسمت 

زاوج مدـع  یف  مالک  الف  ماعلا  تحت  اـیقاب  وا  هل  ادرف  نوکی  نا  نیب  ددرت  درف و  هبتـشا  نأـب  قادـصملا  بسحب  ـالمجم  ناـک  اذا  اـما  و 
.تفرع امک  صوصخلا  یف  الا  مالکلل  روهظ  داقعنا  مدع  هرورض  هب  الصتم  ناک  ول  ماعلاب  کسمتلا 

نا هزاوج  هجو  یف  لاـقی  نا  نکمی  اـم  هیاـغ  ذا  هزاوج  مدـع  قیقحتلا  فـالخ و  هب  کـسمتلا  زاوج  یفف  هنع  الـصفنم  ناـک  اذا  اـما  و 
.هدارفا نم  هنا  هبتشا  امیف  هجح  نوکی  هجح و ال  العف  ناک  امیف  ماعلا  محازی  امنا  صاخلا 

ءاملعلا و ال مرکا  لثم  محازی  الف  ءاملعلا  نم  هقـسف  یف  کش  نم  مارکا  همرح  یلع  الیلد  نوکی  ـال  ءاـملعلا  قاـسف  مرکت  ـال  باـطخف 
العف هبتشملا  درفلا  یف  الیلد  نکی  مل  نا  صاخلا و  ناف  داسفلا  هیاغ  یف  وه  هجحلا و  ریغب  هجحلا  همحازم  لیبق  نم  نوکی  هناف  هضراعی 

قـسافلا ریغلا  ملاـعلا  یف  هـجح  ـالیلد و  ءاـملعلا  مارکإ  نوـکیف  دارفـالا  نـم  هناوـنع  ریغ  یف  ماـعلا  هـیجح  صاـصتخا  بجوـی  هـنأ  ـالا 
.قسافلا ریغب  هتیجح  صاصتخال  هجح  وه  امب  هقیداصم  نم  هنا  ملعی  مل  هنا  الا  مالک  الب  ماعلل  اقادصم  ناک  نا  هبتشملا و  قادصملاف 

امک لصتملاب  صـصخملا  فالخب  اصـصخم  نکی  مل  اذا  امک  مومعلا  یف  هروهظ  ناک  نا  لـصفنملاب و  صـصخملا  ماـعلا  هلمجلاـب  و 
يدـحا تحت  جاردـنالا  موـلعم  ریغ  هبتـشملا  درفلا  نوـکی  ذـئنیحف  هلثم  صاـخلا  ناوـنع  ریغ  یف  ـالا  هیجحلا  مدـع  یف  هنا  ـالا  تـفرع 

.نیبلا یف  لصألا  وه  ام  یلا  عوجرلا  نم  دب  الف  نیتجحلا 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  تسا  فلتخم 

.خلا قادصملا  بسحب  المجم  ناک  اذا  اما  هلوق و 

قـساف دـیز  میناد  یمن  جراخ  رد  یلو  تسا  مولعم  ینعم  یقادـصم  لامجا  هک  تسنآ  یقادـصم  لاـمجا  یموهفم و  لاـمجا  نیب  قرف 
یجراخ رما  هطساو  هب  لداع  ای  تسا 
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.یفخی امک ال  هریغص  اب  ای  تسا  هریبک  بکترم  ایآ  میناد  یمن  ار  قسف  يانعم  هک  یموهفم  لامجا  فالخب 

دـشاب مولعم  قساف  ینعم  هک  یئاج  رد  مهنم  قاسفلا  الإ  ءاملعلا  مرکا  لثم  لصتم  لصفنم  ای  تسا  لصتم  ای  صـصخم  اضیا  اـجنیا  رد 
تسا و ماع  زا  جراخ  هبتـشم  درف  هک  تسین  یلاکـشا  لصتم  صـصخم  رد  دارفا و  ضعب  رد  دوش  هبتـشم  یجراـخ  روما  ۀطـساوب  یلو 

.هن ای  ماعب  کسمت  تسا  زیاج  ایآ  هک  تسا  لصفنم  صصخم  رد  مالک  ، دوش هیلمع  لوصاب  عوجر  دیاب 

نکمم هک  يزیچ  نآ  تیاغ  هکنآ  تهجب  هیقادصم  تاهبـش  رد  ماعب  کسمت  تسین  زیاج  هک  تسنآ  قیقحت  ءاملع  نیب  تسا  فالخ 
هن دـشاب  تجح  العف  صاخ  هک  یئاـج  رد  دوش  یم  ماـع  رب  مدـقم  تسا و  ماـع  محازم  صاـخ  هک  تسنآ  زاوج  رد  دوش  هتفگ  تسا 
رب دوش  یمن  لیلد  نیا  تسا  صاخ  هک  ءاملعلا  قاسف  مرکت  باطخ ال  سپ  دوخ  هبتـشم  دارفا  رد  درادـن  تیجح  صاـخ  هک  یئاـجنآ 

.اهنآ قسف  رد  میراد  کش  هک  ار  يدارفا  مارکا  تمرح 

تمحازم لیبق  زا  دروم  صاخ و  رب  تسا  مدـقم  ءاـملعلا  مرکا  مومع  هکلب  دوش  یمن  ءاـملعلا  مرکا  مومع  محازم  صاـخ  لـیلد  نیا  و 
ماع اـب  ضراـعم  اـت  درادـن  يروهظ  الـصا  كوکـشم  دارفا  رد  صاـخ  تسا و  تجح  نآ  روهظ  ماـع  نوچ  تسا  تجح  ریغب  تجح 

.دوشب

یم ببس  هکنآ  الا  درادن  نآ  رد  يروهظ  دوش و  یمن  دوخ  هبتشم  درف  رب  لیلد  هچرگا  صاخ  هکنیا  یتهجب  تسا  داسف  تیاغ  رد  نیا 
قساف و ریغ  ملاع  رد  تسا  تجح  تسا و  لیلد  تسا  مومع  هک  ءاملعلا  مرکا  سپ  دشاب  كوکشم  دارفا  ریغ  رد  ماع  تیجح  هک  دوش 
زا هک  میراد  کش  ماع  تیجح  رد  هکنآ  الا  مالک  الب  دوش  یم  اـهنآ  لـماش  ماـع  روهظ  دـنماع و  يارب  قادـصم  هچرگا  هبتـشم  دارفا 

نوچ تجح  ریغ  ای  دنتجح  دارفا 
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تسا زیاج  یبل  هیقادصم  ههبش  رد  ماعب  کسمت 

بطاختلا ماقم  یف  نایبلا  ددصب  ناک  اذا  ملکتملا  هیلع  لکتی  نا  حصی  امم  ناک  ناف  ایبل  ناک  اذا  اما  ایظفل و  صـصخملا  ناک  اذا  اذـه 
قادـصملا یف  ماعلا  ءاقب  رهاـظلاف  کلذـک  نکی  مل  نا  صوصخلا و  یف  ـالا  ماـعلل  روهظ  هعم  دـقعنی  داـکی  ـال  ثیح  لـصتملاک  وهف 

هروهظب فشاکلا  ماعلا  یلع  لمتشا  ام  الا  سیل  هجح  دیسلا  نم  یقلملا  مالکلا  نا  کلذ  یف  رسلا  هیف و  هروهظک  هتیجح  یلع  هبتشملا 
.هفالخب عطقی  مل  ام  هعابتا  نم  دب  الف  مومعلل  هتدارا  نع 

یلا هبـسنلاب  هیجحلا  یلع  هیقاب  مومعلا  هلاصا  ناک  مهنم  هل  اودع  ناک  نم  مارکا  دیری  هناب ال  عطق  یناریج و  مرکا  یلوملا  لاق  اذا  الثم 
ملعی مل  نم 

******

: حرش * 

.قساف ملاع  ریغب  تسا  هدروخ  صیصخت  ماع  تیجح 

لثم كوکـشم  دارفا  رد  یتح  دراد  مومع  رد  روهظ  هچرگا  لـصفنم  صـصخمب  تسا  هدروخ  صیـصخت  هک  یماـع  هکنآ  لـصاح  و 
دارفا رد  ماع  هک  تسا  لـصتم  صـصخم  فـالخب  ینعم  نیا  تفرگ و  یم  ار  دارفا  ماـمت  ماـع  روهظ  دوبن  الـصا  صـصخم  رگا  هکنآ 
ماگنه نیا  رد  دوش و  یم  لصتم  صـصخم  لثم  دنرادن  تیجح  كوکـشم  دارفا  هکنیا  رد  هکنآ  الا  دـنک  یمن  ادـیپ  يروهظ  شدوخ 
تابثا یمکح  چـیه  میرادـن و  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  هب  نیقی  نوچ  صاخ  رد  لخاد  هن  تسا و  ماع  رد  لخاد  هن  یقادـصم  هبتـشم  درف 
عوجر دیاب  یقادصم  هبتـشم  درف  رد  سپ  يرگید  لیلدـب  دوش  تباث  دـیاب  جراخ  رد  نآ  عوضوم  هکلب  دـنک  یمن  ار  شدوخ  عوضوم 

.یفخی امک ال  دوش  هیلمع  لوصاب 

.خلا ایظفل  صصخملا  ناک  اذا  اذه  هلوق 

امک اقلطم  دوبن  زیاج  هیقادصم  ههبش  رد  ماعب  کسمت  هک  لصفنم  ای  دشاب  لصتم  صصخم  هچ  دوب  یظفل  صـصخم  رد  قباس  تانایب 
تسا حیحص  هک  دشاب  يروما  زا  رگا  تسا  مسق  ود  رب  مهنآ  دشاب  یعطق  ینعی  دشاب  یّبل  صصخم  رگا  اما  تشذگ و  هکنآ 
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هیضق ناف  ایظفل  صـصخملا  ناک  اذا  ام  فالخب  هفالخ  یلع  کلذ  نودب  يرخا  هجح  مدعل  هتوادعب  ملعلل  مالکلا  مومع  نع  هجورخب 
عطقلا الـصتم و  صاخلا  ناک  امیف  هقیقح  کلذـک  ناک  امک  صاخلا  معی  سأر ال  نم  ناک  هنأـک  هیلا  یقلملا  نوک  وه  هیلع  همیدـقت 

ول یلوملا  هذخاؤم  هحص  نم  اذه  قدص  رهظی  امک  هیف  کش  امیف  هودع ال  هنا  عطق  امیف  الا  هیجح  عاطقنا  بجوی  ودعلا ال  هدارا  مدعب 
.هوادعلا لامتحا  درجمب  هنع  راذتعالا  هحص  مدع  هتفلاخم و  یلع  هتبوقع  نسح  هل و  هتوادع  لامتحال  هناریج  نم  ادحاو  مرکی  مل 

روهظلا و هلاـصا  هیجح  كـالم  یه  یتلا  ءـالقعلا  نیب  هفولأـملا  هرمتـسملا  هریـسلا  هفورعملا و  هقیرطلا  عجار  نم  یلع  یفخی  ـال  اـمک 
.كانه هفالخب  انهاه  هبتشملا  یلا  هبسنلاب  اهتیجح  یلع  ءالقعلا  ءانب  ناک  هلمجلاب 

مل هناک  ماعلا  یلع  همیدـقت  صاخلا و  میکحت  دـعب  امهتیـضق  نوکت  كانه و  نیتجح  ءاقلاب  امهنیب  توافتلا  نم  هیلا  انرـشا  اـمل  هلعل  و 
یف ودـعلا  مارکا  هدارا  مدـعب  عطقلا  هدـحاو و  الا  تسیل  هاقلملا  هجحلا  ناف  انهاه  هفالخب  ماعب  نکی  مل  هناک  سأر و  نم  اـمکح  همعی 

هضرغ و قفو  یلع  همالک  ءاقلا  میکحلا  یلع  هناف  هتحت  نم  هجورخب  عطق  امیف  الا  همومع  نع  دـیلا  عفر  بجوی  ـال  ـالثم  یناریج  مرکا 
.هفالخ یلع  يوقا  هجح  مقت  مل  ام  هعابتا  نم  دب  الف  همارم 

هیما ینب  هّللا  نعل  لثم  یف  لاقیف  هموهفمب  همکح  نم  هجورخب  ملع  امل  ادرف  سیل  هنا  كوکشملل  همومع  هیـضق  نا  لاقی  نا  نکمی  لب 
.ادیج لماتف  نمؤمب  سیل  هنا  جتنیف  انمؤم  نوکی  هنعل ال  زاج  نم  لک  مومعلا و  ناکمل  هنعل  زوجی  هنامیا  یف  کش  نا  انالف و  نا  هبطاق 

******

: حرش * 

.دشاب یم  دوخ  بلاطم  نایب  ددصب  هک  یئاج  رد  دیامنب  وا  رب  هیکت  ملکتم 

لصتم صـصخم  لثم  یبل  صـصخم  دراوم  نیا  رد  يرورـض  لقع  مکح  ای  القع  ةریـس  ای  دشاب  ترورـض  یبل  صـصخم  هکنآ  ریظن 
هک دشاب  یم  نآ  هارمه  هنیرق  هک  دشاب  یم  یظفل 
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لثم دـشابن  روط  نیا  یبل  صـصخم  رگا  تشذـگ و  لصتم  صـصخم  رد  هکنآ  امک  صاخ  رد  الا  دوش  یمن  ادـیپ  يروهظ  ماع  يارب 
تـسیقاب نآ  تیجح  هیقادصم و  تاهبـش  رد  تسا  تجح  ماع  هک  تسنآ  رهاظ  دراوم  نیا  رد  دـشاب  يرظن  هک  یلقع  مکح  ای  عامجا 

.دشاب یم  دارفا  نآ  رد  مه  ماع  روهظ  هک  ینانچمه  كوکشم  دارفا  رد  یتح 

ماع هک  يا  هزادنا  نآ  تسا  تجح  مالک  نیا  دـبع  فرطب  الوم  دیـس و  زا  دوش  یم  اقلم  هک  یمالک  هک  تسنآ  بلطم  نیا  رد  رـس  و 
عبات دـیاب  سپ  تسا  هدرک  هدارا  الوم  ار  كوکـشم  یتح  ار  ماع  دارفا  مامت  هک  تسا  فشاک  ماع  نیا  دراد و  شدوخ  دارفا  رد  روهظ 

مارکا درادن  هدارا  الوم  هک  میراد  نیقی  یناریج و  مرکا  دومرف  الوم  رگا  الثم  میرادـن  فالخب  عطق  هک  یمادام  میـشاب  ماع  روهظ  نیا 
نیا رد  تسا و  هدیـسر  دـبع  يارب  تجح  ود  الوم  فرط  زا  دراوم  نیا  رد  دنـشاب  الوم  ناریج  ول  دنـشاب و  یم  وا  نمـشد  هک  یناسک 

.ماع رب  تسا  صصخم  میدقت  لاح 

رد تسا  روط  نیمه  هقیقح  بلطم  نیا  هکنآ  اـمک  هدوـمن  صاـخ  ةدارا  هکلب  تسا  هدوـمرفن  ار  ماـع  هدارا  ـالوم  لوا  زا  هکنیا  لـثم  و 
.لصتم صاخ 

دوش یمن  ادیپ  يروهظ  لوا  زا  لصتم  رد  هک  دنراد  قرف  رگیدمه  اب  هچرگا  یظفل  لصفنم  یظفل و  لصتم  صـصخم  هکنآ  لصاح  و 
.تسه يروهظ  لصفنم  رد  و 

فـالخب تشذـگ  الـصفم  هکنآ  اـمک  دوبن  نکمم  هیقادـصم  تاهبـش  رد  ماـعب  کـسمت  هک  دنکیرـش  مه  اـب  ود  ره  تیجح  رد  یلو 
زا كوکشم  دارفا  رد  ماع  تیجح  یبل  صصخم  نیا  رد  درادن  ار  ودع  مارکا  ةدارا  الوم  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  دبع  هک  یبل  صـصخم 

یقاب دـنجراخ و  ماع  زا  دنـشاب  یم  الوم  نمـشد  ودـع و  اه  نیا  هک  میراد  نیقی  هک  يدارفا  تسا و  یقاب  دوخ  لاحب  دور و  یمن  نیب 
.اهنآ مارکا  تسا  مزال  رگید 

نمـشد هکنیا  لامتحاب  درکن  مارکا  ار  كوکـشم  دارفا  رگا  هک  الوم  هذـخاؤم  تحـص  زا  ام  ناـیب  قدـص  دوش  یم  رهاـظ  هکنآ  اـمک 
هذخاؤم الوم  تسا  حیحص  تسالوم 
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هکنیا امک  القع  دزن  دوش  یمن  لوبق  تسین و  هجوم  دشاب  نمـشد  نیا  دیاش  هک  دبع  رذع  تفلاخم و  رب  دنک  شباقع  ار و  دـبع  دـنک 
تیجح كالم  نوچ  ار  اهنآ  ةرمتـسم  ةریـس  القع و  دزن  تسا  فورعم  هک  ۀقیرط  دنک  عوجر  هک  یـسک  رب  تسین  یفخم  بلطم  نیا 

لیلد هکنآ  رگم  دوش  یم  نآ  ياـضتقم  هب  لـمع  تسا و  عبتم  روهظ  نآ  درک  ادـیپ  يروهظ  ظـفل  اـجکره  ینعی  تسا  روهظلا  هلاـصا 
.نآ فالخ  رب  میشاب  هتشاد  نآ  زا  يوقا 

یظفل ام  صـصخم  هک  یئاج  فالخب  كوکـشم  دارفا  رد  دروم  نیا  رد  تسا  يروهظلا  هلاصا  تیجح  رب  القع  يانب  هکنآ  لـصاح  و 
رب القع  يانب  دـیاش  تشذـگ و  هکنآ  امک  صاخ  هن  ماع و  رد  هن  دنتـسین  لخاد  فرط  چـیه  رد  یقادـصم  كوکـشم  دارفا  هک  دـشاب 
زا تسا  هدش  اقلا  تجح  ود  یظفل  صـصخم  رد  هک  تسنآ  تهجب  تسه  اهنآ  نیب  هک  یتوافت  دشاب و  میدومن  رکذ  هک  ینایب  نیمه 

.ماع رب  ار  صاخ  میدرک  مدقم  میدومن و  صاخب  مکح  هک  ینآ  زا  دعب  الوم و  فرط 

فـالخب تسا  هدوبن  لوا  زا  یماـع  الـصا  هکنیا  لـثم  هنأـک  لوا و  زا  تسا  هدـشن  لـماش  ار  صاـخ  دارفا  ماـع  الـصا  هک  تسنآ  لـثم 
هک میراد  یجراـخ  عطق  هکنآ  تیاـهن  تسا  تجح  کـی  دـبع  فرطب  تسا  هدـش  ءاـقلا  هک  یتجح  دروم  نیا  رد  هک  یّبل  صـصخم 
زا مینک  دـی  عفر  دوش  یمن  ببـس  یجراخ  عطق  نیا  تسا و  جراخ  مارکا  بوجو  زا  دنـشاب  یم  الوم  نمـشد  هک  ار  ماع  دارفا  یـضعب 
نآ عبات  اـم  میدـبال  تسا و  ـالوم  ضرغ  قباـطم  تسا و  تجح  ماـع  روهظ  میراد و  نآ  جورخب  نیقی  هک  یئاـج  رد  رگم  ماـع  مومع 

كوکشم دارفا  لماش  ماع  مومع  هک  ینآ  زا  دعب  تسا  نکمم  هکلب  میشاب  هتشادن  نآ  فالخ  رب  نآ  زا  يوقا  لیلد  هک  یمادام  میـشاب 
.میربب نوریب  صاخ  تحت  زا  ار  كوکشم  دارفا  نآ  دوش  یم 

ای تسا  نمؤم  ایآ  هک  میدرک  کش  نآ  دارفا  ضعب  رد  رگا  ماع  مومع  نیا  هبطاق  هیما  ینب  هّللا  نعل  تسا  هدـش  دراو  هک  یتیاور  ـالثم 
دشاب نمؤم  ملسم  رگا  نوچ  هن 
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لصتملا نم  ءانثتسالاک  وا  لصفنملاب  هصیصخت  دعب  ماعلا  تحت  یقابلا  نا  یفخی  ظاقیا ال 

ناونعب كاذ  نکی  مل  ناونع  لکب  لب  صاخ  ناونعب  نونعم  ریغ  ناک  امل 

******

: حرش * 

هتفرگ هجیتن  تسین  نمؤم  تسا  زیاج  شنعل  هک  یـسکره  تسا و  زیاـج  نآ  نعل  مییوگ  یم  كوکـشم  درف  رد  نآ  نعل  تسین  زیاـج 
.ادیج لمأتف  تسا  تجح  هیظفل  تالالد  رد  هیلقع  تامزاول  هکنآ  تهجب  تسین  نمؤم  الصا  كوکشم  درف  هک  دوش  یم 

.خلا یقابلا  نا  یفخی  ظاقیا ال  هلوق 

تابثا دشابن  نکمم  عوضوم  زارحا  هک  یئاج  رد  هیقادـصم  تاهبـش  رد  ماعب  کسمت  دوبن  زیاج  هک  قباس  نایب  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
یم تابثا  وا  تلادـع  باحـصتسا  میراد  وا  تلادـع  رد  کش  العف  هدوب و  لداع  البق  دـیز  هکنآ  لثم  دـشاب  نکمم  رگا  لـصاب و  نآ 

.ءانثتسا لثم  لصتم  ای  لصفنم و  صصخم  رد  دشاب  یم  ماع  دارفا  زا  یکی  ادبعت و  تسا  لداع  دیز  هک  دنک 

مینک نآ  رد  کش  العف  دـنراد و  قسف  هقباس  هلاح  قاسف  دارفا  ضعب  رگا  هک  مهنم  قاسفلا  الا  ءاـملعلا  مرکا  ـالوم  دـیوگب  هکنآ  ریظن 
تسا و دیز  تلادع  يارب  هقباس  تلاح  هن  هک  تسا  یئاج  رد  لاکشا  ادبعت و  دوش  یم  صـصخم  رد  لخاد  وا  قسف  باحـصتساب  هک 

دوجو دیز  هکنآ  زا  لبق  نوچ  دشاب  ءاملع  مارکا  بوجو  رد  لخاد  دیز  قسف  مدع  باحـصتساب  تسا  نکمم  ایآ  قسف  هقباس  هلاح  هن 
کی دوش  یم  ققحم  عوضوم  وا  قسف  مدع  باحصتساب  میراد  وا  قسف  رد  کش  دیز  دوجو  زا  دعب  وا  قسف  هن  دوب و  دیز  هن  دنک  ادیپ 

.تسا يراج  هیهقف  هبکرم  تاعوضوم  مامت  رد  بکرم  عوضوم  نیا  تابثا  لصاب و  رگید  ءزج  نادجولاب و  نآ  ءزج 

دنک یمن  ضوع  ار  ماع  ناونع  لصفنم  صصخم  ای  یئانثتسا  صصخم  ینعی  خلا  صاخ  ناونعب  نونعم  ریغ  ناک  امل  هلوق 
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دراوملا بلاغ  یف  یعوضوملا  لصالاب  هنم  هبتشملا  زارحا  ناک  صاخلا 

ماع درف  تابثا  یشرق و  مدع  لثم  یلزا  مدع  باحصتسا  نایب 

هیف يرجی  ناونع  دـجوی  مل  املق  هنا  هرورـض  مالک  الب  هب  کسمتلا  زجی  مل  نا  ماعلا و  مکحب  هیلع  مکحی  کلذـبف  انکمم  ذـش  ام  ـالا 
هیـشرق ریغ  وا  هیـشرق  اما  تدجو  اذا  تناک  نا  یهف و  اهریغ  وا  هیـشرق  نوکت  هأرما  نا  کش  اذا  الثم.هتحت  یقب  امم  هنا  هب  حـقنی  لصا 
ضیحت نمم ال  اهنا  حیقنت  یف  يدجت  شیرقلا  نیب  اهنیب و  باستنالا  ققحت  مدـع  هلاصا  نا  الا  اهریغ  وا  هیـشرق  اهنا  هب  زرحی  لصا  الف 

یلا هرمحلا  يرت  امنا  هأرملا  نا  یلع  لد  ام  تحت  هیقاب  اضیا  باستنا  شیرقلا  نیب  اهنیب و  نوکی  ـال  یتلا  هأرملا  نـال  نیـسمخ  یلا  ـالا 
فرعت لماتف  هیشرقلا  یه  هتحت  نع  جراخلا  نیسمخ و 

******
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هک لودعلا  ءاملعلا  مرکا  الوم  دـیوگب  هکنآ  ریظن  یئانثتـسا  ریغ  لصتم  صـصخم  فالخب  تسا  یقاب  هتـشاد  ماع  هک  یناونع  نامه  و 
.هدش دیقم  هدش و  ضوع  ماع  ناونع  هک  دنشاب  یم  لودع  ءاملع  هکلب  تسین  ءاملع  درجم  مارکا  عوضوم 

لدابت هک  یئاجنآ  فالخب  هریغ  قسف و  تلادـع و  ریظن  دـشاب  یم  صـصخم  رد  نیتلاح  لدابت  دراوم  رثکا  ینعی  خـلا  ذـش  ام  الا  هلوق 
هک مینکب  کش  هک  یئاج  رد  تسا  مدـقت  ام  ریظن  دـنرادن و  ردابت  ابلاغ  هک  دنتـسه  یتلاح  اه  نیا  هک  تیبرع  تیمجع و  ریظن  درادـن 
نآ هک  دنک  تابثا  هک  یلصا  تسا و  یشرق  ریغ  ای  تسا  یـشرق  ای  ندش  دوجوم  زا  دعب  ول  نز و  نیا  یـشرق  ریغ  ای  تسا  هیـشرق  ینز 

.شیرقب تسا  وا  باستنا  ققحت  مدع  لصا  هکنآ  الا  میرادن  تسا  هیشرق  ریغ  ای  تسا  یشرق  نز 

یلا هرمحلا  يرت  امنا  هأرملا  نا  دیامرف  یم  هک  ماع  مومع  نوچ  یـشرق  ریغ  يارب  دوش  عوضوم  هک  امیا  رب  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  و 
دراد و هقباس  تلاح  تبـسن  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  شیرقب  تبـسن  هک  تسا  ینز  مومع  نیا  زا  تسا  هدـش  جراخ  هک  هچنآ  نیـسمخ و 

لبق هکنآ  لصاح  تسلاس و  هاجنپ  ات  وا  ندید  نوخ  دوش و  یم  مومع  رد  لخاد  تهج  نیا  زا  شیرق و  اب  تسا  وا  تبـسن  مدع  لصا 
دنک ادیپ  دوجو  نز  نیا  هک  ینآ  زا 
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.تسا تبسن  نآ  مدع  لصا  مینک و  یم  تبسن  نیا  رد  یکش  نآ  دوخ  ققحت  زا  دعب  دوبن و  شیرقب  مهنآ  تبسن 

یـصاخ ناونع  اجنیا  رد  ماع  نیـسمخ و  یلا  هرمحلا  يرت  امنا  هأرملا  نا  هک  دوش  یم  ماع  رد  لخاد  كوکـشم  درف  نیا  تهج  نیا  زا 
.تشذگ هکنآ  امک  هدشن  نآ  رد  یلدبت  هتفرگن و  دوخ  هب 

نآ باوج  یلزا و  مدع  باحصتسا  رب  لاکشا 

ره هکنآ  تهجب  تسین  حیحـص  تسا و  یلزا  مدـع  باحـصتسا  باحـصتسا  نیا  هک  مـالعا  ضعب  زا  فنـصم  رب  تسا  هدـش  لاکـشا 
صـصخم رگا  دوش  یم  ضوع  ماع  ناونع  دنک و  یم  دیقم  ار  ماع  لصفنم  هچ  دشاب و  لصتم  هچ  دوش  یم  ادیپ  هک  یظفل  صـصخم 

دشاب و یم  يدوجو  رماب  دیقم  ماع  ناونع  دشاب  یمدع  رما  صـصخم  رگا  دوش و  یم  یمدع  رماب  دیقم  ماع  ناونع  دشاب  يدوجو  رما 
ریغ اهناب  تسا  فصتم  هک  ینز  البق  روکذـم  صـصخم  رد  ـالثم  لـصا  هب  ار  نآ  یفن  اـی  ار  نآ  تاـبثا  تسین  نکمم  دراوم  ماـمت  رد 
ول یلومحم و  مدعب  هیشرق  مدع  باحصتسا  هکنوچ  تسین  يراج  هک  تسا  تبثم  نآ  باحـصتسا  ماع و  مومع  زا  هدش  جراخ  هیـشرق 

هیـشرق تبـسن  باحـصتسا  تبثم و  لصاب  رگم  هیـشرق  ریغب  تسا  فصتم  الثم  نز  نیا  هک  دـنک  یمن  تابثا  یلو  دراد  هقباـس  تلاـح 
.تسین نکمم  نیفرط  نودب  تبسن  ققحت  نوچ  درادن  هقباس  تلاح 

نوچ دنـشاب  یمن  فوصومب  جاتحم  اهنآ  مدع  یلو  دنـشاب  یم  فوصوم  لحمب و  جاتحم  اهنآ  یجراخ  دوجو  فاصوا  هکنآ  باوج 
لثم دیاب  ارهق  تسین  نکمم  لحم  نودب  فوصوم و  نودب  جراخ  رد  هیشرق  تلادع و  الثم  دوش  یمن  ءیش  فصو  مدع  وه  امب  مدع 
لبق هک  تسا  یلزا  رما  هکلب  دشاب  یمن  لحم  فوصومب و  جاتحم  اهنآ  مدع  یلو  دنوش  دوجوم  اهنآ  ات  دـشاب  جراخ  رد  هئرما  دـیز و 

نآ دـنیب و  یم  نوخ  لاس  هاجنپ  ات  دـشاب  هتـشادن  شیرقب  تبـسن  هک  تسا  ینز  مومع  هیف  نحن  اـم  رد  هدوب و  مودـعم  دوخ  ققحت  زا 
دوش یم  مومع  رد  لخاد  شیرقب  وا  باستنا  مدع  باحصتساب  تسا  كوکشم  هک  ینز 
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يرخا ههج  نم  لب  صیصختلا  لامتحا  ههج  نم  درف ال  یف  کش  اذا  امیف  تامومعلاب  کسمتلا  مهـضعب  نع  رهظی  امبر  هحازا  مه و  و 
ناب رذنلل  اقلعتم  عقو  اذا  امیف  روذـنلاب  اوفوا  لثم  مومعب  هتحـص  فشکتـسیف  فاضم  عئامب  لسغلا  وا  ءوضولا  هحـص  یف  کش  اذا  امک 

بجو امل  هتحص  ول ال  هناب  عطقلل  احیحص  نوکی  هلاحم  هب ال  ءافولا  بجی  املک  مومعلل و  رذنلل  ءافو  ءوضولا  اذهب  نایتالا  بجو  لاقی 
.کک رذنلا  امهب  قلعت  اذا  رفسلا  یف  تاقیملا و  لبق  مایصلا  مارحالا و  هحص  نم  درو  امب  کلذ  دیؤی  امبر  هب و  ءافولا 

******

: حرش * 

یلع شیرق  نم  اهنوک  مدعب  تسا  فصتم  هک  ینز  نآ  هن  دشاب  هتشادن  شیرقب  تبـسن  هک  تسا  ینز  ماع  تحت  هدنام  هک  هچنآ  سپ 
.ادیج لماتف  هصقان  سیل  وحن 

دنع نوـنمؤملا  فورعم  تیاور  هلمج  نم  دوـش  یم  نآ  تاـبثا  عوـضوم و  زارحا  لـصاب  تسا و  یقادـصم  تاهبـش  هـک  يدراوـم  زا 
فلاخم طرـش  نیا  مینک  یم  تابثا  نآ  مدـع  لصاب  باتک  تفلاخم  رد  کش  دروم  نیا  رد  هک  هّللا  باـتک  فلاـخ  اـم  ـالا  مهطورش 

هک مینک  یم  تابثا  مدع  لصاب  دروم  نیا  رد  کش  هک  الالح  مرح  وا  امارح  لحا  ام  الا  زیاج  حلصلا  تیاور  نینچمه  تسین و  باتک 
هن ای  تسا  هّللا  باتک  فلاخم  ربخ  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  کـش  هک  یئاـج  رد  دـحاو  ربخ  تیجح  نینچمه  تسا و  زیاـج  حلـص  نیا 

.یفخی امک ال  تسا  دایز  هقف  رد  نآ  رئاظن  مینک و  یم  تابثا  ار  ربخ  نآ  تیجح  تفلاخم  مدع  لصاب 

زا هن  ههبش  هک  یئاج  رد  كوکشم  دارفا  رد  دنیامن  یم  تامومعب  کسمت  هک  املع  زا  ضعب  زا  دوش  یم  رهاظ  خلا  هحازا  مهو و  هلوق 
.دشاب دوجوم  عنام  ای  دشابن  عوضوم  طرش  هکنآ  لثم  تسا  يرگید  تهج  زا  هکلب  دشاب  ماع  صیصخت  تهج 

رد دـندومن  روذـنلاب  اوفوا  مومعب  کسمت  تسا  فاضم  هک  یعیام  هب  تسا  زیاج  ایآ  هک  لسغ  ای  ءوضو  رد  دـندرک  کـش  رگا  ـالثم 
دشاب رذن  قلعتم  لسغ  ءوضو و  هک  یئاج 
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نآ باوج  تاقیملا و  لبق  مارحا  رذن  تحص  رد  ماعب  کسمت 

اهـصیصخت ههج  ریغ  نم  کش  امیف  هیوناثلا  نیوانعلا  ماکحال  هلفکتملا  تامومعلاب  لالدتـسالا  مهوتل  لاجم  هنا ال  لاقی  نا  قیقحتلا  و 
رذـنلاب و ءافولا  دـلاولا و  هعاطا  بوجو  یف  لاحلا  وه  امک  هیلوالا  اهنیوانعب  لاعفالاب  هقلعتملا  ماکحالا  دـحا  اهتاعوضوم  یف  ذـخا  اذا 

مومعب کسمتلا  زاوج  هتیلح  وا  ءیش  ناحجر  یف  کش  اذا  لقاع  مهوتی  داکی  هعم ال  هنا  هرورض  هحجارلا  وا  هحابملا  رومالا  یف  ههبش 
.هتیلح الا و  هناحجر  یف  ءافولا  وا  هعاطالا  بوجو  لیلد 

******

: حرش * 

هب ءوضو  تسا  بجاو  هک  دـنداد  رارق  روط  نیا  كردـم  فاضم و  عیام  نآب  لـسغ  ءوضو و  تحـص  دوش  یم  فشک  رذـن  مومعب  و 
.تسا حیحص  لمع  نآ  هلاحم  رذنب ال  ءافو  دشاب  بجاو  هک  یئاجک  ره  تسا و  رذنب  لمع  تسا و  رذنب  ءافو  نوچ  فاضم  بآ 

هدـش دراو  هک  یئاج  هب  دـندرک  کسمت  ناشدوخ  بلطم  دـییأت  يارب  نآب و  ءافو  دوبن  بجاو  دوبن  حیحـص  رگا  هک  میراد  عطق  نوچ 
تسین زیاج  مارحا  تاقیم  زا  لبق  رذن  نودب  ینعی  دشاب  رذن  اه  نیا  قلعتم  رگا  رفـس  رد  هزور  تحـص  تاقیم و  زا  لبق  مارحا  تحص 

.تسا حیحص  دندش  رذن  قلعتم  اه  نیا  زا  مادکره  رگا  تسین و  زیاج  رفس  رد  هزور  نینچمه  و 

هک یتامومع  نیا  تسین  تامومع  نیاب  لالدتـسا  يارب  یلاـجم  هک  تسنآ  باوج  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  لاـقی  نا  قیقحتلا  هلوق و 
ای طرـش  ندوبن  تهج  زا  هکلب  دشاب  صیـصخت  تهج  ریغ  زا  ای  کش  مینک و  کش  هک  یئاج  رد  دشاب  یم  هیوناث  ماکحا  اهنآ  قلعتم 

نیدلاو و تعاطا  بوجو  رد  هکنیا  امک  اهنآ  هیلوا  نیوانعب  لاعفا  دنا  هدش  ذخا  هیوناث  ماکحا  نیا  تاعوضوم  رد  نوچ  عنام و  دوجو 
حجار نیدلاو و  تعاطا  رد  عوضوم  ندوب  حابم  اهنآ  تاعوضوم  رد  تسا  هدش  ذخا  دـشاب  نیمی  دـهع و  هک  اهنآ  هبـش  رذـنب و  ءافو 

هیعرش ماکحا  هکنآ  لصاح  رذن و  هبش  ای  رذن  قلعتم  رد  اعرش  عوضوم  ندوب 
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یف کش  اذاف  الـصا  مکح  اهتاعوضوم  یف  ذخؤی  مل  امیف  هیلع  هردـقلا  هنم و  نکمتلا  زارحا  دـعب  هزاوج  یف  هب  کسمتلاب  سأب  معن ال 
کسمتلا حص  هزاوج 

******

: حرش * 

.تسا مسق  ود  اهنآ  تاعوضوم 

.هریغ رمت و  رمخ و  زبخ و  ءام و  ریظن  هیلوا  نیوانع  رب  تسا  هیلوا  ماکحا  اهنآ  مسق  کی 

هک تسا  بجاو  یئاج  رد  نیدـلاو  تعاطا  ریظن  دـشابن  عنامب  نرتقم  دـیاب  لوا  زا  اهنآ  تاعوضوم  هک  تسا  هیوناث  نیوانع  مود  مسق 
زا یئاج  رگا  اعرش و  دشاب  حجار  هیلوا  نیوانعب  هک  تسا  حیحص  یئاج  رد  نآ  هبش  رذن و  نینچمه  هیلوا و  نیوانعب  دشابن  مارح  لعف 

.دوش یمن  عقاو  رذن  عوضوم  الصا  درادن  یناحجر  لوا 

هکنآ لثم  دـش  مارح  رگا  اعرـش و  دـشاب  زیاج  هسفن  دـح  یف  نآ  عوضوم  هک  دوش  یم  بجاو  یئاج  رد  نیدـلاو  تعاـطا  نینچمه  و 
کـش رگا  تسا  يرورـض  تسین و  بجاو  نیدلاو  تعاطا  دراوم و  نیا  رد  نک  بجاو  زامن  كرت  هک  دوخ  دنزرف  هب  دـنک  رما  ردـپ 

نینچمه تسین و  حیحص  رذنلاب  اوفوا  مومعب  کسمت  دوش و  یمن  عقاو  رذن  قلعتم  هن  ای  اعرش  تسا  حجار  یعوضوم  رگا  هک  میدرک 
مومعب کسمت  دراوم  نیا  رد  هن  ای  مینک  نیدـلاو  تعاطا  مومعب  کسمت  اـت  لـمع  نیا  تسا  زیاـج  اعرـش  اـیآ  هک  میدرک  کـش  رگا 

نینچمه هن و  ای  دوش  عقاو  رذن  قلعتم  ات  اعرـش  تسا  حـجار  لعف  نیا  هک  تسا  هدـشن  مولعم  هدـشن و  زارحا  لوا  زا  نوچ  تسین  زیاج 
زارحا دـیامن و  یمن  ار  شدوخ  عوضوم  تاـبثا  یمکح  چـیه  هک  ـالبق  تشذـگ  ارارک  یفخی و  ـال  اـمک  نیدـلاو  تعاـطا  رد  کـش 

.میئامنب مومعب  کسمت  ات  دوش  تباث  دیاب  يرگید  لیلدب  نآ  تابثا  عوضوم و 

تعاطا نینچمه  دشابن و  شطرش  ندوب  حجار  نآ  عوضوم  رذن و  قلعتم  رگا  هلب  خلا  هب  کسمتلاب  سأب  معن ال  هلوق 
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نییضتقملا نیب  همحازملا  عقو  هیوناثلا  اهنیوانعب  اهمکح  ریغب  هیلوالا  اهنیوانعب  هموکحم  تناک  اذا  اهزاوجب و  مکحلا  یف  اهلیلد  مومعب 
هحابالاک رخآ  مکحب  ذئنیح  هیلع  مکحیلف  حجرم  الب  حیجرتلا  مزل  الإ  امهدحا و  رثؤی  مل  الا  نیبلا و  یف  ناک  ول  امهنم  يوقالا  رثؤی  و 

.الثم همرحلل  رخآلا  بوجولل و  ایضتقم  امهدحا  ناک  اذا 

تسا حیحص  تاقیم  زا  لبق  مارحا  رفس و  رد  رذن  هزور  قیرط  هس  رب 

فشاک صاخ  لیلدل  وه  امناف  تاقیملا  لبق  مارحالا  اذک  هنودب و  هیف  هتحـص  مدع  یلع  ءانب  هیف  هرذنب  رفـسلا  یف  موصلا  هحـص  اما  و 
.رذنلا عم  عفتری  عنامل  ابوجو  وا  ابابحتسا  امهب  رمأی  مل  امنا  تاقیملا و  لبق  رفسلا و  یف  اتاذ  امهناحجر  نع 

لبق مارحالا  نوک  نم  ربخلا  یف  ام  هیلع  لدـی  اـمبر  اـمک  کلذـک  اـنوکی  مل  اـم  دـعب  اـمهب  رذـنلا  قلعتب  نیحجار  امهتروریـصل  اـما  و 
.تقولا لبق  هالصلاک  تاقیملا 

******

: حرش * 

زاوج رد  کش  رگا  میراد  اهنآ  لاثتما  رب  تردق  هک  میدرک  زارحا  هک  ینآ  زا  دعب  دراوم  نیا  رد  دشابن  شطرـش  ندوب  زیاج  نیدـلاو 
اهنآ نیب  دـش  ادـیپ  یتـمحازم  هیوناـث  ماـکحاب  تاـعوضوم  نیا  هیلوا  ماـکحا  رگا  دراوم  نیا  رد  مینک و  یم  موـمعب  کـسمت  میدرک 
رگا دشاب و  ود  ره  رد  یضتقم  رگا  تسا  مدقم  یضتقم  نآ  دش  يوقا  رگا  يوناث  مکح  ای  یلوا  مکح  یضتقم  نییـضتقم  زا  مادکره 
نیب رد  يوقا  دنرگیدکی و  لباقم  ود  ره  نییـضتقم  ای  دنرادن  یـضتقم  مادک  چیه  رگا  تسا و  مدـقم  نآ  دراد  یـضتقم  اهنآ  زا  یکی 

.یفخی امک ال  تسا  حجرم  الب  حیجرت  اهنآ  زا  یکی  هب  مکح  نوچ  مینک  یم  هحابا  هب  مکح  دشابن 

دریگب هزور  هک  ترفاسم  رد  دنکب  رذـن  رگا  هک  ترفاسم  رد  هزور  ندوب  حیحـص  اما  خـلا  هرذـنب  رفـسلا  یف  موصلا  هحـص  اما  هلوق و 
.تسا لطاب  دنکن  رذن  رگا  تسا و  حیحص 

تاقیم زا  لبق  مارحا  نینچمه  دشاب و  لطاب  رذن  نودب  رفس  رد  هزور  هکنیا  رب  انب 

ص:242

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 995 

http://www.ghaemiyeh.com


نایتالا الا  هطوقـس  یف  ربتعی  ایلـصوت ال  ءافولا  بوجو  نوک  هرورـض  امهتیدابع  یف  کلذـب  نیحجار  امهتروریـص  يدـجی  لاقی ال  ـال 
.ناک عاد  يأب  روذنملاب 

.اذه امهب  رذنلا  قلعتل  مزالم  امهیلع  حجار  ناونع  ضورع  نع  امهتحص  لیلد  فشک  لجال  نوکت  امنا  امهتیدابع  لاقی  هناف 

******
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دنک یم  فشک  هک  تسا  یصاخ  لیلد  يارب  لوا  تسا  حیحص  قیرط  هسب  دراوم  نیا  تسا  حیحـص  رذن  رد  تسا و  لطاب  رذن  نودب 
رگید فرط  زا  نکل  دنراد و  یعرش  ناحجر  تاقیم  زا  لبق  مارحا  ای  رفس  رد  هزور  اتاذ  تاقیم و  زا  لبق  رفس و  رد  اه  نیا  ناحجر  زا 

هتـشادرب اهنآ  عناوم  رذن  ۀطـساوب  دوب و  قلطم  اهنآ  بوجو  ای  اهنآ  بابحتـسا  تشادن  دوجو  عنام  نیا  رگا  هک  دشاب  یم  عنامب  نرتقم 
.دوش یم 

دنک یم  بلطم  نیا  رب  تلالد  هکنآ  امک  دشابن  حجار  رذن  زا  لبق  ول  دوش و  یم  ادیپ  رذن  ۀطـساوب  رذن  قلعتم  ندوب  حجار  هکنآ  مود 
.تسا لطاب  ینعی  تسا  تقو  زا  لبق  هالص  لثم  تاقیم  زا  لبق  مارحا  دیامرف  یم  هک  يزیچ  نآ 

رذن هطساو  هب  رفـس  رد  هزور  تاقیم و  زا  لبق  مارحا  لثم  هک  دوشن  ام  بلطم  نیا  رب  لاکـشا  خلا  امهتروریـص  يدجی  لاقی ال  هلوق ال 
هب تسا  رذن  قلعتم  هک  یلعف  نآ  روذنم و  طوقس  يدابع و  هن  تسا  یلصوت  رذنب  ءافو  یلو  دنوش  یم  يدابع  دنوش و  یم  حجار  اهنآ 

.تسا طقاس  شرذن  دروایب  فلکم  هک  يدصق  ره 

یم نآ  تحص  رب  تلالد  هک  تسا  یلیلد  ندرک  فشک  تهجب  تاقیم  زا  لبق  مارحا  رفس و  رد  موص  تیدابع  هکنآ  باوج  لاقی  هناف 
تداـبع رد  هکنآ  اـمک  تسا  اـهنآ  رذـن  قلعتم  مزـالم  ناونع  نیا  دوش و  یم  بترتـم  اـهنآ  رب  یحجار  ناونع  رذـن  تقو  رد  دـیامن و 

.دنک یم  نایب  فنصم  هک  میوشب  صیصختب  لئاق  هکنآ  موس  قیرط  یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  تشذگ  هورکم 
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امهیلع يراطلا  ناحجرلا  هیافکب  لاقی  نا  نکما  الا  لیلدلا و  اذهب  رذـنلا  قلعتم  یف  ناحجرلا  رابتعا  لیلد  مومع  صیـصختب  لقن  مل  ول 
الا هلبق  کلذک  امهنایتا  نم  نکمتی  مل  نا  هناف و  یلاعت  هنم  امهب  ابرقتم  ایدابع و  امهنایتاب  رذنلا  قلعت  دعب  امهتیدابع  یف  رذنلا  لبق  نم 

.ادیج لمأتف  هببسب  ول  ءافولا و  نم  نکمتلا  الا  رذنلا  هحص  یف  ربتعی  هدعب و ال  هنم  نکمتی  هنا 

زارحا یف  صیصختلا  مدع  هلاصاب  کسمتلا  زوجی  له  هنا  وه  ءیش و  یقب 

******

: حرش * 

.خلا صیصختب  لقن  مل  ول  هلوق 

میداد و صیصخت  رگا  اما  دشاب و  حجار  دیاب  رذن  زا  لبق  رذن  قلعتم  هک  میوشب  لئاق  هک  تسا  یئاج  رد  میدومن  نایب  هک  یبلطم  نیا 
هب عوضوم  رب  دوش  یم  ضراع  هک  رذن  ناحجر  هکلب  دشاب  ققحم  مکح  زا  لبق  رذن  قلعتم  ناحجر  تسین  مزال  هکنیا  هب  میدـش  لئاق 
زا لبق  ول  دوش و  یم  هداد  رارق  هّللا  یلا  ابرقتم  دوش و  یم  يدابع  رذن  عوضوم  ، اهنآ هب  رذن  قلعت  زا  دعب  هک  درادن  یعنام  رذن  هطـساو 

دـشاب اهنآ  هب  قلعتم  رذن  هک  ینآ  زا  دعب  هکنآ  الا  میروایب  ار  اهنآ  تسین  حیحـص  درادن و  یناحجر  دریگب  قلعت  اهنآ  هب  يرذـن  هکنآ 
نکمتم ول  رذـنب و  ءافو  زا  نکمت  الا  رذـن  تحـص  رد  تسین  ربتعم  درواـیب و  تسا  حـجار  هک  ار  لـمع  نآ  هک  فلکم  تسا  نکمتم 

.ادیج لمأتف  دوش  ادیپ  رذن  هغیص  زا  دعب  فلکم  ندوب 

تسا و یقاب  دوخ  لاحب  لاکـشا  نیا  دشاب  حجار  رذن  زا  لبق  دیاب  نآ  عوضوم  رذـن و  قلعتم  هکنآ  رب  لاکـشا  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
رذن ود  نیا  رفـس  رد  هزور  تاقیم و  زا  لبق  مارحا  میئوگب  هکنآ  رگم  تسا  حضاو  رود  نآ  هغیـص  رذن و  هطـساو  هب  عوضوم  ناحجر 

.دشاب یم  فنصم  رخآ  مسق  باوج  رد  امک  دشاب  حجار  هک  تسین  مزال  اهنآ  رد 

.خلا هنا  وه  ءیش و  یقب  هلوق 

صیصخت مدع  مومعلا و  هلاصاب  کسمت  تسا  زیاج  ایآ  هک  تسنآ  هدنامیقاب  نیا  رد 
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همارکا مرحی  ادیز  نا  ملع  اذا  ام  لثم  هل  اقادصم  همکحب  اموکحم  هنوک  مدعب  ملعلا  عم  ماعلا  قیداصم  نم  هنا  یف  کش  ام  نوک  مدـع 
نم ملاعلا  ریغل  ام  رئاسب  هیلع  مکحی  ثیحب  ملاـعب  سیل  هنا  ءاـملعلا  مرکا  صیـصخت  مدـع  هلاـصاب  هیلع  مکحیف  ملاـع  هنا  یف  کـش  و 

تبثملا همومع و  هیـضق  وه  امک  همکحب  اموکحم  ماعلا  درف  نوک  یف  کش  اذا  امب  اهتیجح  صاصتخا  لامتحال  لاکـشا  هیف  ماـکحالا 
ءالقعلا و ءانب  هریـسلا و  الا  انهاه  لیلد  لیلدلا و ال  هیلع  دعاسی  ام  یلع  راصتقالا  نم  دب  هنا ال  الا  هجح  ناک  نا  هیظفللا و  لوصالا  نم 

.لفغت الف  کلذ  یلع  مهئانب  رارقتسا  ملعی  مل 

******

: حرش * 

میناد یم  الثم  اقادـصم  تسا  جراخ  ماع  مکح  زا  هک  میراد  ملع  هکنیا  هب  هن  ای  تسا  ماع  قیداصم  زا  ایآ  میراد  کـش  هک  يدرف  نآ 
تسین و ملاع  هکنآ  ای  ءاملعلا  مارکا  زا  تسا  هدروخ  صیـصخت  تسا و  ملاع  اـیآ  هک  میراد  کـش  نآ و  مارکا  تسا  مارح  دـیز  هک 

ماـعب کـسمت  نیا  رد  دوش  بترتـم  وا  رب  تسا  ملاـع  ریغ  يارب  زا  ماـکحا  هک  هچنآ  دراوـم  نیا  رد  تسا و  صـصخت  تسا و  لـهاج 
دـشاب الوم  دارم  رد  کـش  هک  يدرف  رد  مومعلا  تلاـصا  تیجح  دـشاب  هتـشاد  صاـصتخا  دراد  لاـمتحا  هکنآ  تهجب  تسا  لاکـشا 

.مییامن یم  مومعلا  تلاصا  هب  کسمت 

هک هیلمع  لوـصا  فـالخب  هیفرع  هیلقع و  تاـمزاول  تسا  تجح  اـهنآ  تاـمزاول  هچرگا  هـیظفل  لوـصا  زا  تـسا  تباـث  هـک  هـچنآ  و 
تسا و نآرب  القع  تیجح  هک  يرادقم  نآرب  مینک  راصتقا  دیاب  ام  هیظفل  لوصا  رد  یلو  درادن  تیجح  اهنآ  ۀـیفرع  هیلقع و  تامزاول 
رد تسا  مولعم  دارم  هک  ینآ  زا  دعب  میـشاب و  هتـشاد  ملکتم  دارم  رد  کش  هک  تسا  یئاج  رد  تیجح  نآ  تسنآ و  رب  اهنآ  رارقتـسا 

.لفغت الف  دشاب  نآ  رد  ءالقع  يانب  هک  میرادن  نیقی  دراوم  نیا  ریغ 
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تسین زیاج  صصخم  صحف  زا  لبق  ماعب  کسمت 

هیلع عامجالا  یعدا  لب  هزاوج  مدـع  نع  فالخلا  یفن  امبر  فالخ و  هیف  صـصخملا  نع  صحفلا  لبق  ماعلاب  لمعلا  زوجی  له  لصف 
سایلا صـصخملا و  نع  صحفلا  دـعب  وا  اقلطم  هعبتم  مومعلا  هلاصا  نوکی  له  هنا  ماقملا  یف  مالکلا  لـحم  نوکی  نا  یغبنی  يذـلا  و 

الیـصفت و هصیـصختب  ملعی  مل  ام  هریغ  هفاشملل و  یعونلا  نظلا  باب  نم  هلمجلا  یف  صوصخلاب  اهرابتعا  نع  غارفلا  دعب  هب  رفظلا  نع 
.الامجا هصیصخت  ملع  ام  فارطا  نم  نکی  مل 

.سأیلا صحفلا و  لبق  هب  لالدتسالا  زاوج  مدع  یلع  هب  لدتسا  امم  دحاو  ریغل  لاجم  الف  هیلع  و 

******

: حرش * 

.خلا ماعلاب  لمعلا  زوجی  له  لصف  هلوق 

هکنیا رب  دـنا  هدرک  فالخ  یفن  اه  یـضعب  هن  ای  صـصخملاب  صحف  زا  لبق  تسا  زیاج  ماع  مومعب  لمع  دوش  یم  نایب  لـصف  نیا  رد 
هک تسا  راوازـس  هک  هچنآ  بلطم و  نیا  رب  دنا  هدومن  عامجا  ياعدا  يرگید  ضعب  هکلب  صحف  زا  لبق  ماع  مومعب  لمع  تسین  زیاج 
هک صحف  زا  لبق  یتح  اقلطم  تسا  عبتم  مومعلا  تلاصا  ماع و  مومعب  لمع  تسا  زیاـج  اـیآ  هک  تسنآ  ماـقم  رد  دـشاب  مـالک  لـحم 

سویأم هک  ینآ  زا  دعب  تسا و  تجح  صـصخم  زا  صحف  زا  دـعب  مومع  تلاصا  هکنآ  ای  هن  ای  ماع  صـصخم  زا  صحف  دـشابن  مزال 
ای تسا  یعوـن  نظ  باـب  نم  نآ  تیجح  موـمعلا  تلاـصا  راـبتعا  زا  میـشاب  غراـف  هک  تسنآ  زا  دـعب  ثحب  نیا  صـصخم  زا  میوـشب 

میراد ملع  هک  یئاـج  رد  مومعلا  تلاـصا  رگید  فرط  زا  دـمآ  دـهاوخ  نآ  ثحب  هک  ههفاـشم  ریغ  اـی  ههفاـشم  باـب  نم  اـی  یـصخش 
.یفخی امک ال  درادن  تیجح  لاکشا  الب  دراوم  نیا  رد  صصخمب  الامجا  ای  الیصفت 

.خلا دحاو  ریغل  لاجم  الف  هیلع  هلوق و 

نیا تیجح  هقیقحلا  تلاصا  قالطالا و  تلاصا  مومعلا و  تلاصا  لثم  هیظفل  لوصا  هک  دـنلئاق  هک  یناـسک  يارب  تسا  در  مـالک  نیا 
نظ دنتسه و  یصخش  نظ  باب  نم  اه 
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كردم بسحب  نآ  فالتخا  صصخم و  زا  صحف  رادقم 

هنـسلا و باتکلا و  تامومع  یف  لاحلا  وه  امک  صیـصختلا  ضرعم  یف  ناک  اذا  امیف  صحفلا  لبق  هب  کسمتلا  زاوج  مدـع  قیقحتلاـف 
مدع یلع  عامجالا  یعدا  دق  فیک و  کشلا  نم  لقأ  الف  هلبق  هب  لمعلا  مدع  یلع  ءالقعلا  هریس  رارقتـساب  عطقلا  ول ال  هنا  لجال  کلذ 

.یفخی امک ال  زاوجلا  مدع  یف  فاک  وه  هنع و  فالخلا  یفن  نع  الضف  هزاوج 

******

: حرش * 

.یصخش نظ  هن  تسا  یعون  نظ  باب  نم  اهنآ  تیجح  ظافلا  هک  میداد  باوج  ام  ، صحف زا  دعب  رگم  دوش  یمن  لصاح  یصخش 

تایآ رهاـظ  زا  اـی  دـشاب  ربخ  زا  رهاـظ  هچ  ظاـفلا  رهاوظ  قلطم  هکلب  تاـمومع  هک  دـنلئاق  هک  یناـسک  يارب  تسا  باوج  نینچمه  و 
باب نم  ام  يارب  اهنآ  تیجح  دـندش و  یم  عقاو  بطاخم  هک  یناسک  هب  نامز و  نآ  رد  نیهفاشم  هب  تسا  صتخم  اـهنآ  ماـمت  ینآرق 

.دنا هداد  یمق  ازریم  موحرم  ققحمب  تبسن  ار  ینعم  نیا  تسا  صصخم  زا  سأی  صحف و  زا  دعب  قلطم  نظ  نیا  تسا و  قلطم  نظ 

زا صحف  زا  دـعب  رگم  درادـن  تیجح  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد  مومعلا  تلاـصا  هک  دـنلئاق  هک  یناـسک  يارب  تسا  باوج  نینچمه  و 
لقن مالعا  زا  ضعب  صصخم  زا  صحف  يارب  دندومن  نایب  هک  يا  هلدا  دمآ و  دهاوخ  شدوخ  لحم  رد  اه  نیا  زا  کیره  صصخم و 

.یفخی امک ال  دوش  یم  هجو  هدزیس  بیرق  دنا  هدومن 

.خلا هب  کسمتلا  زاوج  مدع  قیقحتلاف  هلوق 

صیـصخت ضرعم  رد  ماع  هک  یئاج  رد  لصفنم  صـصخم  زا  صحف  زا  لبق  ماعب  کـسمت  تسین  زیاـج  هک  تسنآ  بلطم  رد  قیقحت 
.تسا روط  نیمه  تنس  باتک و  تامومع  رد  هکنآ  امک  دشاب 

لقا ـال  دـنک و  یمن  ماـعب  لـمع  دراوم  روط  نیا  رد  هک  تسنآ  رب  ـالقع  ةریـس  هک  میراد  نیقی  عطق و  هک  تسنآ  بلطم  نیا  رب  لـیلد 
مینکن ماعب  کسمت  ام  هک  دوش  یم  ببس  لمع  نیا  رد  کش 
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یلع هریـسلا  نا  یف  ههبـش  الف  تارواحملا  لها  هنـسلا  یف  هعقاولا  تامومعلا  بلاغ  یف  لاحلا  وه  امک  کلذک  ماعلا  نکی  مل  اذا  اما  و 
.صصخم نع  صحف  الب  هب  لمعلا 

یتلا هوجولا  رئاس  بسحب  هنم  مزاللا  هرادقم  نا  امک  هل  هیـضرعلا  نع  جرخی  هب  ام  مزاللا  صحفلا  رادـقم  نا  کلذـب  کل  رهظ  دـق  و 
.اهبسحب هرادقم  فلتخیف  اهتیاعر  کلذ  ریغ  وا  فیلکتلا  وه  امب  نظلا  لوصح  وا  هب  یلامجالا  ملعلا  نم  اهب  لدتسا 

******

: حرش * 

ياعدا نیمه  دـنا و  هدومن  فالخ  یفن  هکلب  صحف  زا  لبق  ماـعب  کـسمت  تسین  زیاـج  هک  تسا  هدـش  عاـمجا  ياـعدا  هکنآ  لاـح  و 
يانب ءالقع و  يانب  رد  دوش  یم  ام  کش  ببـس  اه  نیا  نوچ  ماعب  کسمت  دـشابن  زیاج  هکنیا  رد  تسا  یفاـک  فـالخ  یفن  عاـمجا و 

هک میدرک  کش  دراوم  یـضعب  رد  رگا  دـشاب و  یم  دروم  نآ  رد  انب  نآ  هک  مینادـب  مینک و  زارحا  هک  تسا  تجح  یئاج  رد  ءـالقع 
.یفخی امک ال  درادن  تیجح  ءانب  نیا  میئوگب  هک  تسا  یفاک  القع  يانب  رد  کش  هن  ای  تسه  اجنیا  رد  القع  يانب  ایآ 

.خلا کلذک  ماعلا  نکی  مل  اذا  اما  هلوق و 

هک ملاع  لها  تارواـحم و  لـها  ناـسل  رد  تسا  عقاو  هک  یتاـمومع  بلاـغ  هکنآ  اـمک  دـشابن  صیـصخت  ضرعم  رد  ماـع  رگا  اـما  و 
هب صحفب  جاتحم  تسا و  ماعب  لمع  رب  ءالقع  ةریـس  هک  تسین  يا  ههبـش  دراوم  نیا  رد  تسین  صـصخم  ضرعم  رد  اـهنآ  تاـمومع 

.یفخی امک ال  تسین  صصخم 

: خلا کلذب  کل  رهظ  دق  هلوق و 

ضرعم زا  دوشب  جراخ  ماـع  هک  تسا  مزـال  صحف  هزادـنا  نآ  تسا  مزـال  هک  یـصحف  رادـقم  هک  وت  يارب  دـش  رهاـظ  اـم  ناـیب  زا  و 
دوش یم  فلتخم  صصخم  رد  صحف  دورن و  صصخمب  یئالقع  لامتحا  هک  مینک  صحفت  يردقب  ینعی  صیصخت 
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دق زاجملا و  هنیرق  لامتحا  لاح  هلاح  لب  لـصی  مل  ناـک و  هنا  لاـمتحاب  لـصتملا  صـصخملا  نع  صحفلا  موزل  مدـع  رهاـظلا  نا  مث 
.یفخی امک ال  اهنع  صحفلا  لبق  ول  اقلطم و  هب  ءانتعالا  مدع  یلع  مهتاملک  تقفتا 

******

: حرش * 

یم تاقالطاب  کسمت  ماعب و  کسمت  هنیآره  ام  میتشادـن  تادـیقم  تاصـصخم و  رب  یلامجا  ملع  رگا  اما  صحف و  لـیلد  فـالتخاب 
صحفت ام  هک  دوش  یم  ببس  یلامجا  ملع  نیا  دومن و  نایب  فنـصم  دوخ  هک  هیعرـش  ماکحا  ریغ  تامومع  تاقالطا و  ریظن  میدومن 
یلامجا ملع  نیا  تسا  دیقم  صصخم و  ناظم  هک  یئاهاجنآ  رد  صحفت  زا  دعب  تسا و  نیمه  قح  تادیقم و  تاصصخم و  زا  مینک 

لحنم یلامجا  ملع  نآ  تادـیقم  تاصـصخمب و  عوجر  زا  دـعب  تسا و  رثکا  لقا و  نیب  ام  یلامجا  ملع  لوا  زا  دوش و  یم  لـحنم  اـم 
ملع هکنیا  رب  لاکشا  تسا و  نیمه  رثکا  لقا و  دراوم  مامت  رد  هکنآ  امک  تسا  جراخ  یلامجا  ملع  فارطا  زا  رگید  یقاب  دوش و  یم 

.عجارف تسا  هدش  هداد  تالوطم  رد  نآ  باوج  تسا  یقاب  یلامجا 

نینچمه دوشب و  یصخش  نظ  لوصح  هک  يا  هزادنا  نآ  ات  تسا  مزال  صحفت  دشاب  یـصخش  نظ  لوصح  ام  صحف  لیلد  رگا  اما  و 
دندوب دوجوم  باطخ  نامز  رد  هک  یناسک  نیهفاشم و  هب  تسا  صوصخم  ینآرق  تاباطخ  تاروهظ و  دـنلئاق  هک  یناـسک  هب  تبـسن 

.یفخی امک ال  صحف  لیلد  هطساو  هب  دوش  یم  فلتخم  صحفت  رادقم  سپ  بطاخت  لحم  رد 

: خلا رهاظلا  نا  مث  هلوق 

لصفنم صصخم  رد  صحفت  تسا  مزال  هک  میتشاد  هک  یثحب  نآ  لصتم و  صصخم  زا  ندرک  صحفت  تسین  مزال  هک  تسنآ  رهاظ 
دیاش هک  مینک  صحفت  تسین  مزال  ادسا  تیأر  دومرف  الوم  رگا  الثم  دشاب  یم  زاجم  هنیرق  لاح  نآ  لاح  لصتم  صـصخم  رد  دوب و 

لصتم و صـصخم  رد  صحفت  تسین  مزال  هک  ینعم  نیا  مینک و  صحفت  دیاب  سپ  هدیـسرن  امب  هدوب و  مالک  رد  یمری  ۀلـصتم  ۀنیرق 
تاملک قافتا  زاجم  ۀنیرق  رد 
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هناف كانه  هفالخب  هیجحلا  محازی  امع  انهاه  ّهنإ  ثیح  هیلمعلا  لوصالا  یف  هنیب  انهاه و  صحفلا  نیب  قرفلا  کیلع  بهذـی  ـال  ظاـقیا 
هذخاؤملا نایب و  الب  هنودـب  باقعلا  نوکی  الف  هفلاخملا  یلع  هذـخاؤملا  قاقحتـساب  لقتـسی  هنودـب  لقعلا  نا  هرورـض  هجح  هنودـب ال 
.مهفاف هب  هدییقت  یلع  هیمسقب  عامجالا  نا  الا  اقلطم  امهدروم  یف  بابحتسالا  وا  هءاربلا  یلع  لد  نا  لقنلا و  ناهرب و  ریغ  نم  اهیلع 

******

: حرش * 

.مییامن یم  ماع  مومعب  لمع  دشاب  صحف  زا  لبق  ول  بلطم و  نیا  رب  تسا  ءاملع 

ناسل و لها  ةریـس  رب  قافتا  نیا  ددرگرب  هکنآ  رگم  یلوصا  هلئـسم  اصوصخم  درادن  تیجح  ینعم  نیا  رد  ءاملع  قافتا  دنامن  یفخم 
.یفخی امک ال  دنشاب  یم  ناسل  لها  قیداصم  رهظا  مه  ءاملع  تغل و  لها 

: خلا کیلع  بهذی  ظاقیا ال  هلوق 

صـصخم زا  صحف  هک  تسنآ  اـهنآ  قرف  هیلمع  لوـصا  رد  صحف  اـجنیا و  رد  لـصفنم  صـصخم  زا  صحف  نـیب  قرف  دـنامن  یفخم 
ایآ هک  تسنآ  رب  صـصخم  زا  صحف  تسا و  دوـجوم  ماـع  موـمع  رب  یـضتقم  هک  ینعم  نیاـب  تسا  تجح  عناـم  محازم و  زا  صحف 
اما درادن  دوجو  همامتب  یـضتقم  صحف  نودـب  هک  هیلمع  لوصا  فالخب  هن  ای  دراد  دوجو  ایآ  دـشاب  ماع  زا  رهظا  هک  یعنام  محازم و 

تـسین نایب  الب  صحف  نودـب  باقع  الوم و  تفلاخم  رب  هذـخاؤم  قاقحتـساب  دـنک  یم  مکح  لقع  صحف  زا  لبق  تئارب  یلقع  لـیلد 
.دشاب یم  ناهرب  اب  تفلاخم  رب  هذخاؤم  تسا و  نایب  اب  باقع  هکلب 

رد هک  باحـصتسا  تئارب و  يارب  هیلقن  هلدا  اما  تئارب و  تسین  زیاج  لیلد  زا  صحفت  نودـب  هک  دـنک  یم  مکح  لـقع  هکنآ  لـصاح 
عامجا نآ  مسق  ودـب  میراد  عامجا  هکنآ  الا  تسا  قلطم  هچرگا  باحـصتسا  تئارب و  دروم  دـیآ  یم  یلاعت  هللاءاش  نا  شدوخ  لـحم 

تئارب ۀلدا  دنک  یم  دیقم  عامجا  صحف و  موزل  رب  لصحم  عامجا  لوقنم و 
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هن ای  دوش  یم  نیبئاغ  لماش  ایآ  هیهافش  تاباطخ 

هیف نیمودـعملا  لب  نیبئاغلا  نم  هریغ  معت  وا  بطاختلا  سلجم  رـضاحلاب  صتخت  نونمؤملا  اهیا  ای  لثم  هیهافـشلا  تاباطخلا  له  لصف 
.مالعالا نیب  ماربالا  ضقنلل و  الحم  نوکی  نا  نکمی  ام  نایب  نم  ماقملا  قیقحت  یف  ضوخلا  لبق  دب  فالخ و ال 

ما نیدوجوملاب  هقلعت  حص  امک  نیمودعملاب  هقلعت  حـصی  له  باطخلا  هل  لفکتملا  فیلکتلا  نا  یف  عازنلا  نوکی  نا  نکمی  هنا  ملعاف 
مهیلا و مالکلا  هیجوت  سفنب  وا  باطخلل  هعوضوملا  ظافلالاب  باطخلا  سلجم  نع  نیبئاغلا  عم  لـب  مهعم  هبطاـخملا  هحـص  یف  وا  ـال 
هادالا و ال کلت  هنیرقب  امهل  اهمومع  مدع  نیمودـعملا و  لب  نیبئاغلل  باطخلا  هادا  بیقع  هعقاولا  ظافلالا  مومع  یف  وا  اهتحـص  مدـع 

.ایوغل ریخالا  هجولا  یلع  ایلقع و  نوکی  نیلوالا  نیهجولا  یلع  عازنلا  نا  یفخی 

******

: حرش * 

.مهفاف ار  باحصتسا  و 

هیلمع لوصا  تباب  رد  رثکا  لقا و  یلامجا  ملع  نامه  میدومن  نایب  لصفنم  صـصخم  تباب  رد  هک  یلامجا  ملع  ناـمه  دـنامن  یفخم 
یلامجا ملع  هک  یئاجنآ  رگم  تئارب  تسین  زیاج  تامرحمب  الامجا و  هیعرش  تابجاوب  میراد  ملع  هک  ینآ  زا  دعب  نوچ  تسا  يراج 

دـشاب يرابخا  تایآ و  دییقت  لیلد  تسا  نکمم  اضیا و  میدومن  نایب  لصفنم  صـصخم  زا  صحف  تباب  رد  هک  ینانچمه  دوش  لحنم 
.شدوخ لحم  رد  دیآ  یم  یلاعت  هللاءاش  نا  هکنآ  امک  هّقفت  بوجو  رب  تسا  لاد  هک 

: خلا هیهافشلا  تاباطخلا  له  لصف  هلوق 

میشاب هتشادن  نآرق  رد  نونمؤملا  اهیا  ای  ارهاظ  و  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » لثم تسه  نآرق  رد  هک  یتاباطخ  دوش  یم  نایب  لصف  نیا  رد 
هّللا تاولـص  ربمغیپ  نامز  رد  بطاخت  سلجم  رد  دنرـضاح  هک  یناسک  هب  تسا  صتخم  تاباطخ  نیا  ایآ  دنک  یم  نایب  فنـصم  هک 

هلآ هیلع و 
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هنم بلطلا  مزلتسی  ینعملا  اذهب  هنا  هرورـض  العف  هرجز  وا  هثعب  ینعمب  القع  مودعملا  فیلکت  هحـص  مدع  یف  بیر  الف  اذه  تفرع  اذا 
بلطلا ءاشنا  درجم  ینعمب  وه  معن  هرورض  دوجوملا  نم  الا  کلذک  بلطلا  نوکی  داکی  هقیقح و ال 

******

: حرش * 

نیا رد  هن  ای  دوش  یم  مه  نیمودـعم  لماش  هکلب  دوش  یم  دنـشاب  یم  سلجم  نآ  زا  بیاغ  هک  یناـسک  لاـح  لـماش  تسا و  ماـع  اـی 
تـسا نکمم  هک  ار  هچنآ  مینک  نایب  ام  تسا  مزال  میوشب  ماقم  قیقحت  رد  دراو  هکنآ  زا  لبق  دـب  ءاملع و ال  نیب  تسا  فالخ  هلئـسم 

اَهُّیَأ اـی   » لـثم ار  باـطخ  درادرب  رد  هک  یفیلکت  رد  عازن  لـحم  مییوگ  یم  سپ  دـشاب  ءاـملع  نیب  ثحب  لـحم  ماربا و  ضقن و  لـحم 
دوجوم هک  یناسک  نیمودـعمب و  تاباطخ  نیا  دـشاب  قلعتم  تسا  حیحـص  ایآ  اه  نیا  لاثما  ًاران » ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

.لوا هجو  نیا  تسین  حیحص  ای  نیدوجومب  تسا  قلعتم  هک  یباطخ  نامه  نیع  دنتسین 

اوق نونمؤملا و  اهیا  ای  ریظن  باطخ  يارب  زا  تسا  هدش  عضو  هک  یظافلا  هب  تسا  حیحـص  ایآ  نیبئاغب  نیمودـعمب و  باطخ  مود  هجو 
یلع هّلل  تسا و  هدـش  دراو  نآرق  رد  هکنآ  لثم  باطخ  تادا  نودـب  اهنآ  هب  ار  مـالک  میهدـب  هجوت  هکنآ  اـی  دـش  رکذ  هک  مکـسفنا 

هن ای  نیمودعم  نیبئاغب و  تسا  حیحص  مالک  هیجوت  هوحن  نیاب  ایآ  هک  تیبلا  جح  سانلا 

دوش یم  نیمودعم  نیبئاغ و  لماش  ایآ  باطخ  ءای  نودب  اونمآ  نیذلا  لثم  باطخ  تادا  بقع  تسا  عقاو  هک  یظافلا  هکنآ  موس  هجو 
عازن دنامن  یفخم  ، باطخ تادا  هنیرق  هب  بطاخت  سلجم  رد  نیرضاح  صوصخب  ای  دشاب  ماع  ظافلا  نآ  هل  عوضوم  هک  دوش  یمن  ای 
يوغل هب  نآ  تشگرب  عازن  هک  موس  مسق  فالخب  هن  ای  نیمودـعمب  باطخ  تسا  زیاج  القع  ایآ  هک  تسا  یلقع  عازن  لوا  هجو  ود  رد 

.یفخی امک ال  دیآ  یم  ثحب  نیا  ةرمث  دنامن  یفخم  صاخ  ای  تسا  ماع  ناشعضو  ظافلا  نیا  تغل  رد  ایآ  هک  تسا 

هک تسین  یکش  دراد  ریوصت  تمسق  هس  باطخ  هک  میدومن  نایب  هک  ینآ  زا  دعب  خلا  بیر  الف  اذه  تفرع  اذا  هلوق 
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هحلـصملا همکحلا و  قفو  یلع  أشنی  یلاعت  كرابت و  میکحلاف  هنوئملا  فیفخ  ءاشنالا  ناف  الـصا  هیف  هلاحتـسا  ـال  رجز  ـال  ثعب و  ـالب 
رخآ ءاشنا  یلا  هجاح  الب  عناوملا  دقف  طئارـشلا و  دجو  ام  دعب  ایلعف  ریـصیل  باطخلا  نیح  مودعملا  دوجوملا و  نم  انوناق  ءیـش  بلط 

.ربدتف

ناف نوطبلا  یلع  فقولا  یف  کیلمتلا  ءاشنا  بلطلا  ریغ  نم  هریظن  و 

******

: حرش * 

هکنآ تهجب  دـشاب  هتـشاد  یلعف  رجز  ثعب و  درادـن  دوجو  هک  یـسک  هک  ینعم  نیاب  ـالقع  مودـعم  فلکمب  باـطخ  تسین  حـیحص 
دوجوم هک  یصخش  رگم  تسین  نکمم  یقیقح  بلط  ار و  لعف  نآ  فلکم  زا  ینکب  بلط  تسا  مزلتسم  یلعف  فیلکت  تسا  يرورض 

.هرورض تسا  لاحم  مهنآ  درادن  تافتلا  یلو  دشاب  مه  رضاح  دوجوم  فلکم  رگا  هکلب  دشاب 

رد تسین  لاحم  تشذـگ  هک  رخأتم  طرـش  وحن  یلع  اتقیقح  رجز  ثعب و ال  الب  یئاشنا  بلط  بلط و  ءاـشنا  درجم  ینعمب  فیلکت  هلب 
بلط دـنک  یم  ءاـشنا  یلاـعت  كراـبت و  میکح  سپ  تسا  هنوئملا  فیفخ  یئاـشنا  بلط  تسا  هتـشذگ  ارارک  هک  یتهجب  مودـعم  قح 

نیفلکم و زا  نیدوـجوم  يارب  دوـش  یم  یلک  نوناـق  یئاـشنا  بلط  نیا  تسا و  تحلـصم  تمکح و  قـفاوم  هک  هـچنآ  رب  ار  یئاـشنا 
لاح نیا  رد  عناوم  دقاف  دنـشاب و  فیلکت  طیارـش  دجاو  هک  ینآ  زا  دعب  دـندوجوم  هک  هک  نیفلکم  نآ  باطخ و  نیح  رد  نیمودـعم 

دماین شیپ  یعناوم  دندش و  فیلکت  طیارـش  دجاو  تقوره  جیردتب  نیمودعم  يارب  دوش و  یم  یلعف  فیلکت  نیا  دندوجوم  نآ  يارب 
نیفلکم لاح  لماش  دحاو  ءاشنا  کی  هب  میشاب و  هتشاد  يرگید  ءاشنا  هب  جایتحا  هکنآ  نودب  هدنیآ  دش  دهاوخ  یلعف  فیلکت  اهنآ  رب 

.ربدتف دش  دهاوخ  نیمودعم  نیدوجوم و 

: خلا بلطلا  ریغ  نم  هریظن  هلوق و 

یلعف نوطب  رب  فقو  رد  فقاو  زا  کیلمت  ءاشنا  تسا  یئاشنا  بلط  نیمه  ریظن 
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هیکلملا مهنم  دوجوملا  قح  یف  رثؤیف  هدقعب  فقاولا  نم  اهل  یقلتی  هئاشناب و  هدوجو  دـعب  هفوقوملا  نیعلل  اکلام  ریـصی  مهنم  مودـعملا 
.اقلطم بلطلا  أشنا  اذا  اذه  هدوجو  دعب  هل  اکلم  ریصت  نال  اهدادعتسا  الا  العف  مودعملا  قح  یف  رثؤی  هیلعفلا و ال 

.ناکمالا نم  ناکمب  هناکماف  طئارشلا  هنادجو  فلکملا و  دوجوب  ادیقم  أشنا  اذا  اما  و 

ریغلا وحن  مالکلا  هیجوت  ققحت  مدع  هرورـض  هناکما  مدـع  هقیقح و  بئاغلا  لب  مودـعملا  باطخ  هحـص  مدـع  یف  بیر  کلذـک ال  و 
ادوجوم ناک  اذا  الا  هقیقح 

******

: حرش * 

فقاو الثم  فقاو  ءاشناب  اهنآ  دوجو  زا  دعب  ار  هفوقوم  نیع  دنوش  یم  کلام  جـیردتب  دـنرادن  دوجو  العف  هک  نوطب  نآ  هک  هدـنیآ  و 
.همیقلا موی  یلا  يدالوا  دالوا  يدالوا و  یلع  يراد  تفقو  دیوگ  یم 

فرط زا  دننک  یم  فرـصت  ار  نیع  نآ  دـنوش  یم  ادـیپ  دـعب  هک  یئاهدالوا  تسین و  رتشیب  فقاو  فرط  زا  ءاشنا  کی  دراوم  نیا  رد 
فوقوم نیدوجوم  رد  ءاشنا  کیلمت  نیا  دـنک  یم  رثا  سپ  دـشاب  هدیـسر  اـهنآ  هب  اـهنآ  ناردـپ  فرط  زا  ءاـشنا  هکنآ  هن  فقاو  دوخ 

هدـنیآ هک  دـنک  یم  ادـیپ  دادعتـسا  هفوقوم  نیع  مهیلع  فوقوم  زا  نیمودـعم  قح  رد  دوش و  یم  ادـیپ  اهنآ  قح  رد  تیلعف  هک  مهیلع 
.قلطم بلط  دنک  یئاشنا  بلط  الوم  هک  تسا  یئاج  رد  میدومن  نایب  هک  ار  یبلطم  نیا  اهنآ  دوجو  زا  دعب  دوش  نیمودعم  کلم 

مسق نیا  هک  تسین  یلاکشا  دراوم  نیا  رد  ار  فیلکت  طیارـش  اهنآ  ندوب  اراد  نیفلکم و  دوجوب  درک  دیقم  ار  یئاشنا  بلط  رگا  اما  و 
يارب فیلکت  دش  طیارش  نیا  دجاو  یفلکم  ره  هکنآ  رئاظن  ملاعلا و  غلابلا  لقاعلل  هالـصلا  بجی  دیامرفب  الثم  درادن  یعنام  فیلکت  زا 

.یفخی امک ال  تسا  یلعف  وا 

: خلا مدع  یف  بیر  کلذک ال  هلوق و 

مودعم باطخ  تسین  حیحص  باطخ  قلعتم  ماسقا  زا  مود  مسق  رد  نینچمه  و 

ص:254

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1007 

http://www.ghaemiyeh.com


.هیلا تفتلی  مالکلا و  هجوتی  ثیحب  ناک  و 

یعاقیا بلط  يارب  ندش  عضو  هریغ  ینمت و  ماهفتسا و  ءادن و  تاودا 

ام صیـصخت  هیف  هلامعتـسا  بجو  یقیقحلا ال  باطخلل  هعوضوم  تناک  ول  ءادنلا  تاودأ  لثم  باطخلل  عضو  ام  نا  حدـقنا  دـق  هنم  و 
.هریغ یف  هلامعتسا  مهریغل  هنم  مومعلا  هدارا  هیضق  نا  امک  نیرضاحلاب  هولت  یف  عقی 

ارـسحت اهب  باطخلا  عقوی  امبر  ملکتملاف  یئاشنالا  یعاقیالا  باطخلل  لب  کلذل  اعوضوم  نکی  مل  ءادنلا  تاودا  لثم  نا  رهاظلا  نکل 
هلامعتـسا بجوی  الف  هقیقح  هیدانی  نمل  ابطاخم  هعقوی  امک  کلذ  وحن  اقوش و  وا  هرمع  رـصقا  ناک  ام  ابکوک  ای  لثم  اـنزح  افـسأت و  و 

.هتبطاخم حصی  نمب  صیصختلا  ذئنیح  یقیقحلا  هانعم  یف 

ام یلع  اهریغ  ینمتلا و  یجرتلا و  ماهفتـسالا و  فورح  یف  لاحلا  وه  امک  یقیقحلا  باطخلا  یف  افارـصنا  روهظلا  يوعد  دـعبی  معن ال 
نکی مل  اذا  افارـصنا  اهنم  یعقاولا  یف  اهروهظ  عم  هفلتخم  عاودب  اهنم  عاقیالل  هعوضوم  اهنوک  نم  هقباسلا  ثحابملا  ضعب  یف  هانققح 

.عراشلا مالک  یف  ابلاغ  هدوجو  يوعد  نکمی  امک  هنع  عنمی  ام  كانه 

******
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تسا و هدـیاف  یب  رجحب و  باطخ  ریظن  وا  هب  باطخ  درادـن  تافتلا  هک  يرـضاح  صخـش  میدومن  نایب  ام  هکلب  بیاغ  باـطخ  هکلب 
هب دشاب  تفتلم  دشاب و  دوجوم  هکنآ  رگم  صخش  یلعف  باطخ  دنک  یمن  ادیپ  ققحت  هک  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  تسین  نکمم 

صخش نآ  هکنآ  زا  الضف  نآ  هب  باطخ  مالک و  هیجوت  تسین  نکمم  تفتلم  ریغ  صخش  دنک و  ادیپ  الوم  مالکب  تافتلا  هک  یمـسق 
.یفخی امک ال  مودعم  هکلب  دشاب  بیاغ 

: خلا باطخلل  عضو  امنا  حدقنا  دق  هنم  هلوق و 

رگا نیذلا  اهیا  ای  اونمآ و  نیذلا  اهیا  ای  ءادن  تاودا  لثم  تسا  باطخ  يارب  ناشعـضو  هک  یتاملک  نآ  دـش  مولعم  ام  قباس  تانایب  زا 
یقیقح باطخ  يارب  دشاب  هدش  عضو  ظافلا  نیا 
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يارب تسا  هدش  عضو  نایب  نیاربانب  تادا  نوچ  نیرضاحب  میهدب  صیـصخت  سانلا  ای  نیذلا  لثم  ار  اهنآ  قلعتم  هک  تسنآ  نآ  ۀمزال 
میدومن مومع  ةدارا  رگا  هکنآ  امک  دوش  یمن  نیمودـعم  نیبئاغ و  لماش  دروخ و  یم  صیـصخت  مه  اهنآ  قلعتم  سپ  یقیقح  باطخ 

.دوش یم  نیمودعم  نیبئاغ و  مه  لماش  لاح  نیا  رد  دشابن  اهنآ  هل  عوضوم  یقیقح  باطخ  صوصخ  ادن و  تاودا  زا 

مومع ار  ءادن  تاودا  رگا  نیرـضاحب و  دروخ  یم  صیـصخت  ارهق  ءادن  فورح  قلعتم  میتفرگ  یقیقح  ار  باطخ  رگا  هکنآ  لصاح  و 
باطخ يارب  ناشعـضو  اه  نیا  ءادـن  تاودا  لثم  هک  تسنآ  رهاظ  نکل  دوش  یم  همه  لماش  لاح  نیا  رد  یقیقح  باـطخ  هن  میتفرگ 

.یئاشنا یعاقیا  باطخ  يارب  دنا  هدش  عضو  هکلب  تسین  یقیقح 

فسأت و رـسحت و  نآ  یعاد  یلو  دـنک  یم  اهنآ  هب  باطخ  ار و  اه  نیا  دـنک  یم  ءاـشنا  ملکتم  دراوم  یـضعب  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
لثم تسا  نزح 

راحسالا بکاوک  نوکت  اذک  هرمع و  رصقا  ناک  ام  ابکوک  ای 

.یقیقح بلطب  دنک  یم  یئاشنا  عاقیا  ملکتم  دراوم  ضعب  هکنیا  امک  اه  نیا  لاثما  هاسنا و  تسل  نم  اّیا  لثم  دشاب  اقوش  ای 

تـسین دیعب  هلب  دشاب  یقیقح  باطخ  اهنآ  هل  عوضوم  یقیقح و  ینعم  رد  ار  تادا  نیا  لامعتـسا  دوش  یمن  ببـس  ینعم  نیاربانب  سپ 
امک دوش  یم  یقیقح  باطخ  رب  لمح  تسین  مولعم  رگید  تاهج  رگا  ینعی  یقیقح  باـطخ  رد  یفارـصنا  روهظ  مینک  روهظ  ياـعدا 

ءاشنا يارب  ناشعـضو  امامت  مه  اـه  نیا  صیـصخت  ضرع و  لـثم  اـه  نیا  زا  ریغ  ینمت و  یجرت و  ماهفتـسا و  فورح  رد  لاـح  هکنیا 
.عجارف لوا  دلج  رد  هقباس  ثحابم  رد  ار  بلطم  نیا  میدرک  قیقحت  ام  هکنآ  امک  هفلتخم  یعاود  هب  تسا  یعاقیا 

هیده دشاب  ریغ  يارب  تسا  نکمم  دشاب  دوخ  يارب  نآ  ضرغ  یعاد و  تسا  نکمم  درخ  یم  جنرب  ولیک  کی  یـصخش  لثم  باب  نم 
کی تسا  یئاشنا  بلط  مسق  نیمه  تسا  فلتخم  یعاود  هک  اه  نیا  ریغ  دشاب و  عیاب  گنس  ناحتما  يارب  تسا  نکمم 
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رابخا باتک و  تاباطخ  تامومع  رب  تسا  لاد  هک  ینئارق  رد 

ههبـش و ال الب  باطخلا  سلجم  رـضح  نمب  نونمؤملا  اهیأ  ای  اوقتا و  سانلا  اهیأ  ای  لـثم  یف  مکحلا  صاـصتخا  مدـع  حوضو  هرورض 
.بایترا

.هیاعر هقالعلا  لیزنتلل و  هیانع و ال  الب  اهولت  عقاولا  ماعلا  نم  مومعلا  هدارا  عم  تاودالاب  ءادنلا  هحص  انرکذ  امل  دهشی  و 

******
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یفارـصنا روهظ  دشابن  نیب  رد  یعنام  رگا  دشاب  یم  مسق  نیمهب  هریغ  ماهفتـسا و  ءادـن و  تاودا  -و  هفلتخم یعاودـب  یلو  تسا  ءاشنا 
یقیقح بلط  رب  ار  اهنآ  لمح  ینعی  دراد  دوجو  سدـقم  عراش  مالک  رد  ابلاغ  اوعد  نیا  تشذـگ و  هکنآ  امک  یقیقح  بلط  رد  دراد 

.هریغ ماهفتسا و  لثم  تسین  نکمم 

اوقتا و سانلا  اهیا  ای  لثم  درادن  صاصتخا  هک  تسا  حضاو  يرورض و  میدومن  نایب  هک  ار  یبلطم  نیا  خلا  مدع  حوضو  هرورض  هلوق 
يارب يرگید  باـطخ  تسا  مزـال  دـشاب  اـهنآ  هب  صتخم  رگا  دنـشاب و  باـطخ  سلجم  رد  رـضاح  هک  یناـسک  هب  نونمؤملا  اـهیا  اـی 
نیبئاغ نیرضاحب و  باطخ  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  دنشاب  هتشادن  دوجو  الصا  هکنآ  هب  فیک  دندوب و  دجـسم  زا  جراخ  هک  یناسک 

.تشذگ هک  ینایب  نآب  تسا  تقیقح  وحن  یلع  نیمودعمب  هکلب 

.خلا انرکذ  امل  دهشی  هلوق و 

سانلا و هک  یلبق  لاثم  ود  لثم  هک  اهنآ  قلعتم  مومع  ةدارا  اب  تاودا  نیاب  ادن  تسا  حیحـص  هک  دهد  یم  ام  بلطم  نیا  رب  تداهـش  و 
بئاـغ و مینک  لـیزنت  هکنآ  هن  دوـشب و  يزاـجم  تیاـعر  هکنیا  نودـب  دوـش  یم  نیمودـعم  نیبئاـغ و  نیدوـجوم و  دـشاب  نوـنمؤملا 

.دوش زاجم  ات  دشاب  يزاجم  یقیقح و  ینعم  نیب  هقالع  هن  نیفلکم و  زا  دوجوم  ۀلزنم  هب  ار  نیفلکم  زا  نیمودعم 
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ملعی نیأ  نمف  الا  کلذـب و  هب  ملعلا  لوصح  عم  هلاح  نع  شیتفتلا  هیلا و  تاـفتلالا  عم  هب  ملعلا  مدـع  هعفدـی  اـیزاکترا  هنوک  مهوت  و 
.حضاو وه  امک  کلذک  هتوبثب 

سفنب وا  باطخلا  تاودأب  هیهلالا  تاباطخلا  صاصتخا  مازتلا  نع  صاـنم  ـالف  یقیقحلا  باـطخلل  تاودـالا  عضو  نع  ـالا  تیبأ  نا  و 
.میمعتلا یلع  هنیرق  كانه  نکی  مل  امیف  نیهفاشملاب  اهریغک  هادألا  نودب  مالکلا  هیجوت 

******
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.ایزاکترا هنوک  مهوت  هلوق و 

تاملک و نیب  تسا  ءالقع  يزاکترا  ینعم  نیا  يزاجم  یقیقح و  ینعم  نیب  هقالع  ای  لیزنت  هک  دروم  نیا  رد  دنک  لاکشا  یـسک  رگا 
اب یتح  دـیآ  یمن  نهذ  رد  هقالع  لیزنت و  نآ  ینعم  نیاـب  تاـفتلا  لاـح  رد  هک  ار  لاکـشا  نیا  دـنک  یم  عفد  تسین  ناـیب  هب  جاـتحم 

دیایب و نهذ  رد  شیتفت  تافتلا و  لاح  رد  دیاب  دوب  يزاکترا  يزاجم  ینعم  نیا  رگا  هک  دـیآ  یمن  نهذ  رد  زاب  ینعم  نیا  رد  شیتفت 
.تسا حضاو  بلطم  نیا  هکنیا  امک  تسین  زاجم  لامعتسا و  تسا  تقیقح  دوش  یم  مولعم  دیآ  یمن  نهذ  رد  شیتفت  لاح  رد  نوچ 

.خلا تاودالا  عضو  نا  الا  تیبا  نا  هلوق و 

نیا رد  یئاشنا  باطخ  هن  تسا  یقیقح  بلط  باطخ  يارب  اه  نیا  هریغ  ماهفتـسا و  ادـن و  فورح  عضو  هک  دـیدومن  عانتما  اـبا و  رگا 
.دشابن نیب  رد  هنیرق  هک  دوش  یم  یقیقح  باطخ  رد  لمح  یتقو  رد  تاودا  نیا  هک  میوشب  مزتلم  هک  میرادن  ام  يا  هراچ  دروم 

ریغب ای  نونمؤملا  اهیا  ای  سانلا و  اهیا  ای  لثم  دـشاب  باطخ  تاوداب  هچ  هیهلا  تاباطخ  لـثم  دـشاب  نیب  رد  ۀـنیرق  هک  يدروم  رد  اـما  و 
اهنآ لعج  هک  دشاب  یم  هناکولم  تاباطخ  ریاس  لثم  تاباطخ  نیا  تیبلا  جح  سانلا  یلع  هّلل  لثم  دشاب  باطخ  تادا 
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یف دوجوملا  لاحلا و  یف  دوجوملاب  هتطاحال  نیبئاغلا  نع  الـضف  نیدوجوملا  ریغل  یلاـعت  هتاـباطخ  یف  میمعتلا  مازتلا  هحـصلا  مهوت  و 
امهروصقل ال امهعم  هبطاخملا  هحـص  مدع  باطخلل و  بئاغلا  لب  مودـعملا  هیحالـص  بجوت  هتطاحا ال  نا  هرورـض  دـساف  لابقتـسالا 

نوکی نا  نع  ارـصاق  ناک  دوجولا  مرـصتم  ایجیردـت و  هنوکل  یظفللا  هباطخ  نا  امک  یفخی  اـمک ال  یلاـعت  هتیحاـن  یف  اـصقن  بجوی 
.هرورض هنم  عمسمب  ناک  نم  ریغ  وحن  اهجوم 

******
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نوناق نیا  هنیرق و  اب  دوش  یم  اهنآ  مامت  لاح  لماش  نیمودـعم  نیبئاغ و  دـنباطخ و  سلجم  رد  رـضاح  هک  نیفلکم  نیدوجوم  لـماش 
لعج یمکح  نیفلکم  ۀتسد  کی  يارب  يزورره  تسا و  ملسم  اهنآ  نیطالـس  اهنآ و  نیب  دوش  یم  لعج  هک  یماکحا  القع و  نیب  رد 

.یفخی امک ال  دنک  یمن 

.خلا مازتلالا  هحصلا  مهوت  هلوق و 

سلجم زا  بیاغ  هک  ینآ  زا  الـضف  دریگ  یم  ار  نیمودعم  یتح  تسا  ماع  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  لثم  باتک  باطخ  هک  دـنلئاق  اهیـضعب 
یم ادیپ  ادعب  هک  دنمودعم  دنبئاغ و  دنرـضاح و  هک  یناسک  هب  دراد  هطاحا  وا  ملع  یلاعت  يادخ  هک  تسنآ  اهنآ  لیلد  دنـشاب  باطخ 
ادخ ملع  ۀطاحا  تسا  يرورض  هکنآ  هطـساو  هب  تسین  حیحـص  تسا و  دساف  دیامرف  یم  فنـصم  ار  كردم  نیا  لابقتـسا  رد  دنوش 

رد هک  یـسک  فرط  زا  روصق  تهجب  دشاب  حیحـص  اهنآ  باطخ  دنوش و  عقاو  باطخ  دروم  بیاغ  هکلب  مودـعم  هک  دوش  یمن  ببس 
.یلاعت يادخ  ملع  ۀیحان  رد  یناصقن  دوش  یمن  ببس  اهنآ  روصق  مودعم و  هچ  دشاب و  بیاغ  هچ  تسین  باطخ  رضاح  سلجم 

مالّـسلا هیلع  ماما  تسا  لاحم  هک  یئاهزیچ  هب  یلاعت  يادـخ  تردـق  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هدـش  لقن  تایاور  ضعب  رد  هکنآ  اـمک 
هکنآ امک  تسا  تباث  مالک  ملع  رد  ینعم  نیا  تسا و  لباق  ریغ  فرط  نکل  دوش و  یمن  زجعب  فصتم  اـم  يادـخ  هک  دـنداد  باوج 

باطخ
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.هناسلب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ریغ  یلا  هقیقح  باتکلا  یف  اوقتا  سانلا  اهیأ  ای  لثمب  باطخلا  ناب  انلق  ول  اذه 

یعاقیالا و باطخلل  هلثم  یف  هادألا  نوک  نع  الا  صیحم  الف  اماهلا  وا  ایحو  هقیقح  مالکلا  هیلا  هجوملا  بطاخملا و  هنأب  لیق  اذا  اـما  و 
.نیبئاغلا نع  الضف  نیمودعملا  معی  لب  نیرضاحلاب  باطخلا  هل  لفکتملا  مکحلا  صاصتخا  مهوتل  لاجم  هیلع ال  ازاجم و  ول 

******

: حرش * 

یمن هک  یناسک  هب  هجوتم  هک  تسا  رـصاق  باطخ  نیا  دوش  یم  مودـعم  دوش و  یم  ادـیپ  اجیردـت  هک  یظفل  باـطخ  یلاـعت  يادـخ 
.هرورض دوش  یمن  دنتسین  باطخ  سلجم  رد  هک  یناسک  لاح  لماش  دشاب و  دنونش 

.خلا انلق  ول  اذه  هلوق 

تـسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  ریغب  فیرـش  نآرق  رد  اوقتا  نیذـلا  اهیا  ای  لثمب  باطخ  میوش  لئاق  اـم  هک  تسا  یتقو  رد  ینعم  نیا 
.هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  ناسل  هب  اتقیقح 

اتقیقح تسا  ربمغیپ  دوخ  يوسب  مالک  هجوتم  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دوخ  سفنب  الوا  باطخ  هک  میدش  لئاق  رگا  اما  و 
تـسا باـطخ  نآ  ندـیناسر  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـن  باـطخ  ول  تسا و  یهلا  سدـقا  تاذ  فرط  زا  اـماهلا  هچ  اـیحو و  هچ 

میدش لئاق  روط  نیا  رگا  ندوب  مودعم  اهنآ  هب  فیکف  ندوبن  رـضاح  نیفلکم  لاح  نیا  رد  تسین و  فلکم  ربمغیپ  هقیقح  نیفلکمب و 
.اهیضعب دنا  هتفگ  هکنآ  امک 

تسا و یئاشنا  یعاقیا  باطخ  يارب  اه  نیا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  لثم  باطخ  تاودا  میئوگب  هکنآ  الا  میرادـن  ةراچ  لاح  نیا  رد  سپ 
درادرب رد  یمکح  دـنک  مهوت  یـسک  هکنآ  يارب  تسین  یلاجم  میدومن  نایب  هجو  دـنچ  هک  ام  قباس  تانایب  رب  اـنب  دـشاب و  ازاـجم  ول 

نیمودـعم لماش  باطخ  هک  دـش  مولعم  ام  تانایب  اب  هکلب  دوش  یمن  اهنآ  ریغ  لماش  نیرـضاحب و  تسا  صتخم  مکح  نیا  ار  باطخ 
دنشاب بئاغ  هکنآ  زا  الضف  دوش  یم 
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نآ در  نیمودعم و  رب  هیهافش  تاباطخ  مومع  هرمث 

هراشا

: ناترمث نیمودعملل  هیهافشلا  تاباطخلا  مومعل  رهظی  ّهنإ  لیق  امبر  لصف 

تاباطخ مومع  لوا  هرمث 

دق ماهفالاب و  نیدوصقملاب  رهاوظلا  هیجح  صاـصتخا  یلع  ینبم  هنا  هیف  نیهفاـشملاک و  مهل  باـتکلا  تاـباطخ  روهظ  هیجح  یلوـالا 
موی یلا  مهلک  سانلا  نا  رهاظلا  لب  عونمم  کلذـب  نیدوصقم  مهنوکب  نیهفاشملا  صاصتخاف  ملـس  ول  مهب و  صاصتخالا  مدـع  ققح 

.رابخالا نم  دحاو  ریغ  هیلا  یموی  امک  باطخلا  مهمعی  مل  نا  کلذک و  نونوکی  همیقلا 

******
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.تسا رارق  نیا  زا  مومع  يارب  دش  رکذ  هک  یهوجو  نیبطاخم 

.دوش یم  نیمودعم  نیبئاغ و  باطخ و  سلجم  رد  رضاح  نیدوجوم  لماش  هک  هیقیقح  هیضق  وحن  یلع  مکح  ءاشنا  لوا 

.نآ طئارش  ریاس  لقاعلا و  غلابلا  یلع  هالصلا  بجی  دیامرفب  هکنآ  لثم  دیقم  عوضوم  رب  دوش  مکح  لعج  هکنآ  مود 

نیرـضاحب دشاب  صوصخم  باطخ  ضرفرب  هکنآ  مراهچ  هفلتخم  یعاودـب  تسا  یئاشنا  بلط  يارب  باطخ  تاودا  لعج  هکنآ  موس 
هکنآ امک  دنک  یم  در  فصتم  ار  ثحب  نیا  هرمث  هکنآ  رب  هوالع  نیطالـس  ماکحا  لعج  ریظن  دوش  یم  یمودـعم  لماش  هنیرق  اب  یلو 

.دوش یم  رهاظ 

.خلا تاباطخلا  مومعل  رهظی  ّهنإ  لیق  امبر  لصف  هلوق 

.دندومن نایب  نآرب  هدیاف  ود  هرمث و  ود  هن  ای  دوش  یم  نیمودعم  لاح  لماش  هیهافش  تاباطخ  تاودا  ایآ  هک  یثحب  لصف  نیا  رد 

نوچ درادن  هدیاف  ثحب  يارب  هرمث  نیا  دیامرف  یم  فنصم  دوش  یم  مه  نیمودعم  نیبئاغ و  لماش  تاباطخ  روهظ  تیجح  هکنآ  لوا 
رگا دـشاب و  یم  ماـهفاب  دوصقم  هک  یناـسک  هب  ار  رهاوظ  تیجح  میهدـب  صیـصخت  اـم  هک  تسنآ  رب  ینبم  تاـباطخ  روـهظ  تیجح 

زا الـضف  دریگ  یم  ار  نیمودـعم  یتـح  تسا  ماـع  نآ  تیجح  هکلب  تسین  نیدوصقمب  صوـصخم  مـالک  روـهظ  تیجح  هک  میتـفگ 
تسا تباث  اهنآ  مامت  رد  ءالقع  ءانب  دنشاب و  بیاغ  هک  نیدوجوم 
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نیدوجوم اب  نیمودعم  كارتشا  هجو  نآ و  در  تاباطخ و  مومع  مود  هرمث 

نکی مل  نا  نیمودعملا و  نم  غلب  دجو و  نمل  ماکحالا  توبثل  میمعتلا  یلع  ءانب  هّینآرقلا  تاباطخلا  تاقالطاب  کسمتلا  هحـص  هیناثلا 
تابثا نم  دب  الف  نیهفاشملا  ریغ  ماکحال  هلفکتم  ذـئنیح  اهنوک  مدـعل  همدـع  یلع  هتحـص  مدـع  فنـصلا و  یف  نیهفاشملا  عم  ادـحتم 

هیلع عامجا  عامجالا و ال  الا  ذئنیح  هیلع  لیلد  ثیح ال  ماکحالا  یف  نیهفاشملا  عم  كارتشالاب  مکحی  یتح  فنصلا  یف  مهعم  هداحتا 
.یفخی امک ال  فنصلا  دحتا  امیف  الا 

******
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رد نیهفاشم  هب  تسا  صوصخم  تنس  باتک و  تاباطخ  هک  میوش  میلست  ام  رگا  تسا و  هدش  قیقحت  بلطم  نیا  شدوخ  لحم  رد  و 
.تسا اهنآ  هب  دوصقم  باطخ و  نامز 

یلو دوش  یمن  نیبئاغ  لماش  باطخ  ءادتبا  ول  دـش و  دـنهاوخ  تاباطخ  نیمه  لماش  تمایق  زور  ات  مدرم  مامت  مییوگ  یم  لاح  نیااب 
لوا دـلج  رد  ار  اهنآ  رابخا  دـنبطاخم و  نیفلکم  مامت  اهنآ و  رب  تسا  تجح  فیرـش  نآرق  هک  میراد  دایز  رابخا  هک  هیجراخ  ۀـنیرقب 

.دوش عوجر  میدومن  نایب  ود  یس  دص و  هحفص 

.یترتع هّللا و  باتک  دوش  نیلقثب  عوجر  هک  نیفرط  زا  تسا  هدش  دراو  هک  يرابخا  تاباطخ  مومع  رب  دنک  یم  تلالد  نینچمه  و 

تسا باتک  فلاخم  رگا  تسا و  حیحـص  تسا  قفاوم  رگا  هک  دینک  باتکب  عوجر  دیامرف  یم  ماما  هک  نیـضراعتم  رابخا  نینچمه  و 
نیا سپ  تمایق  زور  ات  مامت  رب  تسا  تجح  فیرـش  نآرق  هک  دـنک  یم  تلالد  هک  يراـبخا  زا  کـلذ  ریغ  رادـجلا و  یلع  هوبرـضاف 

.دشن لصاح  ثحب  نیا  يارب  هرمث 

.خلا تاقالطاب  کسمتلا  تحص  هیناثلا  هلوق 

میمعت رب  انب  نیمودعم  رب  هینآرق  تاباطخ  تاقالطاب  کسمت  تسا  حیحـص  هک  تسنآ  دنا  هتفرگ  ثحب  نیا  يارب  هک  يا  هرمث  زا  مود 
ول دنـشاب و  مودـعم  هک  یناسک  ار و  روضح  ناـمز  دـندوب  دـجاو  هک  یناـسک  اـهنآ  ماـکحا  دوشب  لـماش  هک  تاـباطخ  ندوب  ماـع  و 

نیمودعم
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قالطاب هل  نیدـجاو  نوهفاشملا  ناک  امم  هل  ادـقاف  نآلا  غلابلا  ناک  ام  لـخد  مدـع  داـحتالا و  تاـبثا  نکمی  هنا  کـیلع  بهذـی  ـال  و 
هیلا قرطتی  نا  نکمی  اـمیف  هنم  دـیقملا  هدارا  عـم  قـالطالا  هحـص  بجوـی  ـال  کلذـک  مهنوـک  هب و  دـییقتلا  نود  نم  مهیلا  باـطخلا 

.نادقفلا

******
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نیمودعم کسمت  تسین  حیحـص  دشاب  نیهفاشم  صوصخم  تاباطخ  رگا  دنـشابن و  فنـص  رد  دـحتم  باطخ  نامز  رد  نیدوجوم  اب 
دنتسه باطخ  رد  رـضاح  هک  یناسک  يارب  ار  ماکحا  تسا  لفکتم  هینآرق  تاباطخ  نوچ  دنوش  یم  ادیپ  دعب  هک  یناسک  تاباطخب و 

.دوش یمن  نیبطاخم  ریغ  لاح  لماش  و 

رد داحتا  رگا  دنراد و  فنص  رد  داحتا  باطخ  نیهفاشم  اب  نیمودعم  نیبئاغ و  هک  مینک  تابثا  دیاب  دوش  لماش  میشاب  هتساوخ  رگا  و 
اهیا ای  باطخ  لثم  هن  ای  تسا  مکح  طرـش  روضح  نامز  ایآ  هکنآ  لثم  مینک  تایـصوصخ  ضعب  رد  کـش  دنـشاب و  هتـشادن  فنص 

ترورـض عامجا و  كارتشا  رب  لیلد  نوچ  دوشب  تسین  نکمم  قالطاب  کسمت  لاح  نیا  رد  ایآ  خلا  هالـصلل  يدون  اذا  اونمآ  نیذـلا 
دـشاب فنـص  رد  فالتخا  رگا  فنـص و  رد  دنـشاب  دـحتم  نیهفاشم  اب  نیهفاشم  ریغ  هک  تسا  یئاـج  رد  اـهنآ  نقیتم  ود  نیا  تسا و 

فانـصا نوچ  يرگید  ریغب  دـنراد  یمکح  اه  نیا  مادـکره  رـضاح  رفاسم و  بنج و  ضیاح و  الثم  تسین  نکمم  تاقالطاب  کسمت 
.تسا فلتخم  اهنآ 

.خلا نکمی  هنا  کیلع  بهذی  هلوق و ال 

رد دـندحتم  باطخ  نامز  نیدوجوم  اـب  نیفلکم  زا  نیمودـعم  هک  ینعم  نیاـب  مینک  داـحتا  تاـبثا  تسا  نکمم  دـیامرف  یم  فنـصم 
ار و روضح  نامز  دندقاف  العف  نیغلاب  هک  روضح  نامز  لثم  ار  ءیـش  نآ  تسا  دقاف  نآلا  غلاب  هک  ار  يزیچ  درادـن  تلاخد  فیلکت و 

تسا قلطم  باطخ  نیا  خلا  هالصلل  يدون  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  لثم  باطخ  نوچ  دندوب و  روضح  نامز  دجاو  باطخ  نیهفاشم  ول 
سلجم رضاح  هک  یناسک  هب  هدشن  دیقم  و 

ص:263

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1016 

http://www.ghaemiyeh.com


.کلذ هیلا  قرطتی  امیف ال  حص  نا  و 

هببـسب توافتلا  هبـسحب و  فالتخالا  رثک  امیف  داحتالا  ماکحالا ال  یف  ادـیق  ربتعا  امیف  داحتالا  الا  فنـصلا  یف  داحتالاب  دارملا  سیل  و 
نم مکح  نیمودـعملا  نع  الـضف  نیبئاغلل  كارتشالا  هدـعاقب  تبث  امل  الا  مایالا و  روهدـلا و  رورمب  دـحاو  صخـش  یف  لب  مانالا  نیب 

.ماکحالا

صاخشأب فیلاکتلا  صاصتخا  مدع  یف  يدجی  امنا  كارتشالا  لیلد  و 

******
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قالطا نوچ  باطخ  نامز  روضحب  دوش  دیقم  باطخ  قالطا  دوب  مزال  باطخ  نامز  روضحب  دوب  دیقم  باطخ  رگا  دنتـسه و  باطخ 
.دوش یم  نیمودعم  باطخ و  نامز  نیدوجوم  لماش  باطخ  قالطا  هدرواین  دروایب و  الوم  ار  دیق  نیا  دوب  نکمم  تسا و  هدشن  دیقم 

دوبن نکمم  اهنآ و  اب  دوب  یمئاد  هک  دنتـشاد  یتافـص  باطخ  نامز  رد  نیدوجوم  رگا  هلب  خـلا  هیلا  قرطتی  ـال  اـم  یف  حـص  نا  هلوق و 
تسا هلـصتم  هنیرق  نوچ  دوش  یم  دیق  نآب  دیقم  باطخ  تاقالطا  لاح  نیا  رد  نآ  لاثما  یـشرق و  یمـشاه و  ریظن  اهنآ  زا  دوش  ادج 
مولعم تهج  نیا  زا  نآب  ار  قالطا  تسا  هدومرفن  دیقم  الوم  نوچ  روضح  نامز  لثم  تسین  هلـصتم  هنیرق  هک  یئاج  رد  یلو  مالک  رد 

.دوش یم  امامت  نیبئاغ  نیدوجوم و  لماش  مکح  تسین و  مکح  رد  لیخد  روضح  دیق  دوش  یم 

دوش ادج  ندوب  باطخ  طیارـش  دجاو  هک  یناسک  زا  تسین  نکمم  هک  دشاب  یم  یمـشاه  دیق  ریظن  روضح  دیق  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
.یفخی امک ال  قالطاب  کسمت  تسین  نکمم  هک  دوش  یم  مالک  رد  هلصتم  هنیرق  ریظن  سپ 

روضح نامز  هک  یناسک  اب  دنشاب  هتشاد  دیاب  نیمودعم  نیبئاغ و  هک  يداحتا  زا  دارم  خلا  فنصلا  یف  داحتالاب  دارملا  سیل  هلوق و 
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.اضیا مهل  اهلومش  یف  کشل  هب  نینونعم  اونوکی  مل  ول  ناونع  صوصخب  نیصتخم  اونوکی  مل  امیف  نیهفاشملا 

ول نیهفاشملا و  ریغ  معی  مکحلا  ناک  هعم  كارتشالا و  لیلد  دافأ  امل  مکحلا  یف  ناونعلا  كاذ  لخد  مدـع  تاـبثا  قـالطالا و  ـال  ولف 
.ادیج لمأتف  مهب  تاباطخلا  صاصتخاب  لیق 

******

: حرش * 

.دشاب تسا  نکمم  ماکحا  رد  دیق  هک  یئاهاجنآ  رد  رگم  تسین  داحتا  نیا  دندوب 

داحتا هن  دندوبن  روضح  نآ  دجاو  نیمودعم  نیبئاغ و  تسا و  هدوب  نیرـضاح  يارب  نامز  نآ  رد  هک  باطخ  سلجم  رد  روضح  ریظن 
دحاو صخـش  نیا  رب  ماـیا  روـهد و  رورمب  دـحاو  صخـش  رد  هکلب  تسه  مدرم  نیب  هـک  یتواـفت  نـیفلکم و  تایـصوصخ  ماـمت  رد 

رد ار  اه  نیا  رگا  هک  دشاب  یمن  مکح  رد  لیخد  اه  نیا  هک  کلذ  ریغ  ریقف  ینغ و  یناوج  يریپ  زا  دوش  یم  ادـیپ  يا  هفلتخم  تالاح 
لیلد دنمودعم و  هک  یناسک  زا  الضف  نیبئاغ  يارب  هیعرـش  ماکحا  زا  ار  یمکح  دنک  تباث  كارتشا  ةدعاق  تسین  نکمم  میتفرگ  رظن 
رگا هک  یئاج  رد  دندوب  روضح  نامز  رد  هک  نیهفاشم  صاخشاب  فیلاکت  دشاب  هتشادن  صاصتخا  هک  یئاج  رد  دراد  هدئاف  كارتشا 
رگا دشاب و  اهنآ  صوصخم  مکح  هک  دوش  یم  بجوم  تیصوصخ  نیا  هک  میهدب  لامتحا  هک  دندش  یتایـصوصخ  کی  دجاو  اهنآ 

.دوشن قالطا  اهنآ  لماش  هک  دوش  یم  ببس  تیصوصخ  ناونع و  نیا  ایآ  هک  میدرک  کش  ناونع  کی  رد 

دشابن قالطا  رگا  هک  میدومن  نایب  هک  روط  نیمه  رگید  ناونع  رگید و  تلاح  رمع  رخآ  رد  دنتـشاد و  یتلاح  کی  رمع  لوا  رد  الثم 
هک مینک  یم  مکح  قالطا  نیا  اب  تشادـن و  يا  هدـیاف  كارتشا  لیلد  میئاـمنب  ناونع  دـیق و  نآ  عفر  قـالطا  ۀطـساوب  دروم و  نیا  رد 

سلجم نیرـضاحب  تاـباطخ  دراد  صاـصتخا  هک  میوشب  لـئاق  ول  دوش و  یم  نیمودـعم  نیبئاـغ و  زا  نیهفاـشم  ریغ  لـماش  تاـباطخ 
.ادیج لمأتف  باطخ 
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هن ای  ار  نآ  دهد  یم  صیصخت  ایآ  دیآ  یم  ماع  بقع  هک  يریمض 

نیدوصقم ریغ  نیهفاشملا  ریغ  نوک  عم  هماهفا  دـصق  نمل  رهاوظلا  هیجح  صاصتخاب  لوقلا  یلع  الا  هرمثلا  رهظت  داکی  ـال  هنا  صلختف 
یف یلاعت  كرابت و  هتاباطخ  یف  هب  نیدوصقم  ریغ  مهنوک  عنم  یلا  ریـشا  ماقملا و  ریغ  یف  هب  صاـصتخالا  مدـع  ققح  دـق  ماـهفالاب و 

.ماقملا

هصیصخت بجوی  هدارفا  ضعب  یلا  عجری  ریمضب  ماعلا  بقعت  له  لصف 

******

: حرش * 

تیجح دراد  صاـصتخا  هک  دوشب  لـئاق  هک  یـسک  رگم  تسین  ثحب  نیا  رد  ةرمث  هک  دـش  نآ  اـم  مـالک  صخلم  خـلا  صخلتف  هلوق 
تباث میدرک و  قیقحت  ام  دنـشاب و  یمن  مالک  ماهفاب  دوصقم  نیهفاشم  ریغ  تسا و  هدـش  اهنآ  هب  ماهفا  دـصق  هک  یناسک  يارب  رهاوظ 

.تسا ماع  اهنآ  تیجح  تسین و  دشاب  یم  اهنآ  هب  ماهفا  دصق  هک  تسیناسک  هب  صوصخم  رهاوظ  تیجح  هک  ار  بلطم  نیا  میدومن 

لماش یلاعت  كرابت و  هیهلا  تاباطخ  هکلب  دشابن  اهنآ  هب  باطخ  نیمودـعم  نیبئاغ و  هک  میدرک  عنم  میدرک و  هراشا  هکنآ  رب  هوالع 
.یفخی امک ال  دش  رکذ  البق  هک  یهوجو  نآ  اب  دشاب  یم  همایقلا  موی  یلا  نیمودعم  نیبئاغ و  باطخ  نامز  رد  نیدوجوم  مامت 

ریمـض نآ  دـیآ و  یم  يریمـض  اهنآ  زا  دـعب  هک  یقلطم  ای  ماع  دوش  یم  نایب  لصف  نیا  رد  خـلا  ریمـضب  ماعلا  بقعت  له  لـصف  هلوق 
نیب تسا  فالخ  هلئـسم  نیا  رد  هن  ای  ار  قلطم  نآ  دـییقت  ای  ار  ماع  صیـصخت  دوش  یم  ببـس  اـیآ  ماـع  دارفا  ضعبب  دـنک  یم  عوجر 

راکنا فیرشلا  هماقم  هّللا  یلعا  یسوط  خیش  ار و  ماع  دهد  یم  صیصخت  ریمـض  هک  یعمج  همالع و  موحرمب  دنا  هداد  تبـسن  مالعا 
ای دنـشاب  لقتـسم  مـالک  اـت  ود  هک  دـشاب  یئاـج  رد  فـالخ  لـحم  دـیاب  تسا و  هدومن  فقوت  ققحم  موحرم  هدوـمن و  ار  بلطم  نیا 

.تسا لقتسم  مالک  ود  هک  یئاجنآ  ددرگرب  نآب  يریمض  دشاب  لقتسم  یمالک 
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هیلع مکح  امب  ماعلا  لالقتـسا  عم  دـحاو  مالک  یف  وا  نیمالک  یف  اعقو  اذا  ام  فالخلا  لحم  نکیل  مالعالا و  نیب  فـالخ  هیف  ـال  وا  هب 
.نهدرب قحأ  نهتلوعب  هلوق و  یلا  نصبرتی  تاقلطملا  یلاعت و  كرابت و  هلوق  یف  امک  مالکلا  یف 

.هب هصیصخت  یف  ههبش  الف  نهدرب  قحأ  نهجاوزأ  تاقلطملا  لثم و  ناک  اذا  ام  اما  و 

هیحان یف  فرصتلا  وا  هیلا  عجارلا  ریمـضلا  نم  دیرا  ام  صوصخ  هداراب  ماعلا  یف  فرـصتلا  نیب  رمالا  راد  ثیح  هنا  لاقی  نا  قیقحتلا  و 
هقیقح ضعبلا  یلا  دنسملا  مکحلا  دانساب  دانسالا  یف  عسوتلا  عم  همامت  یلا  وا  هعجرم  نم  دارملا  وه  ام  ضعب  یلا  هعاجراب  اما  ریمضلا 

.ریمضلا بناج  یف  اهنع  هملاس  ماعلا  فرط  یف  روهظلا  هلاصا  تناک  ازوجت  اعسوت و  لکلا  یلا 

وا هقیقحلا  وحن  یلع  هنا  لامعتـسالا و  هیفیک  نییعت  یف  ـال  دارملا  نییعت  یف  روهظلا  عاـبتا  وه  ءـالقعلا  ءاـنب  نم  نقیتملا  نـال  کـلذ  و 
.ریمضلا هیحان  یف  لاحلا  وه  امک  داری  امب  عطقلا  عم  دانسالا  وا  هملکلا  یف  زاجملا 

.مهفاف دیرا  فیک  هنا  یف  کش  اذا  امیف  دیرا ال  امیف  کش  اذا  امیف  هجح  نوکت  امنا  روهظلا  هلاصا  هلمجلاب  و 

******

: حرش * 

تـسا ماع  تاقلطم  هیآ  ود  نیا  رد  نهّدرب  قحا  نهتلوعب  یلاعت و  كرابت و  هلوق  یلا  نصبرتی  تاقلطملا  یلاعت و  كرابت و  هلوق  ریظن 
قالط دنک و  عوجر  جوز  دناوت  یم  هک  تسا  یعجر  قالطب  صتخم  نهتلوعب  ریمـض  نکل  دوش و  یم  یعجر  نئاب و  ياهقالط  لماش 

.هن ای  ار  تاقلطم  دهد  یم  صیصحت  نهتلوعب  ریمض  ایآ  درادن  عوجر  قح  جوز  نئاب 

.تسا مات  مالک  هک  مهنم  ادحاو  الا  ءاملعلا  مرکا  دیامرفب  هکنآ  لثم  دشاب  مات  هک  یمالک  اما  و 
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دروم نیا  رد  تسا  تاقلطم  زا  لدـب  نهجاوزا  هک  َّنِهِّدَِرب  ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب  ...ُتاقَّلَطُْملا  هفیرـش َو  هیآ  ریظن  دـشاب  مالک  کی  رگا  اـما  و 
.ار عجرم  ریمض  دهد  یم  صیصخت  هک  تسین  ۀهبش 

هطـساو هب  میئاـمنب  صوصخ  هدارا  ماـع  زا  ماـع و  رد  فرـصت  نیب  تسا  رئاد  رما  نوچ  دوـش  هتفگ  هک  تسنآ  بلطم  نیا  رد  قـیقحت 
قالط اهنآ  تسا و  دارم  هک  ماع  زا  ضعبب  مینادرگرب  ار  ریمض  مینک و  ریمض  ۀیحان  رد  فرصت  ای  ددرگ  یمرب  نآ  ضعب  هک  يریمض 

تسا و تقیقح  ماع  دارفا  ضعبب  دانـسا  نوچ  هک  دانـسا  رد  عسوت  باب  نم  مینادرگرب  ماع  مامتب  ار  ریمـض  هکنآ  ای  دـشاب  یم  یعجر 
دانـسا و رد  زاجم  ای  یمری  ادـسا  تیأر  لثم  هملک  رد  زاجم  يوغل و  زاجم  دوش  یم  مسق  ودـب  زاجم  هتبلا  هک  تسا  زاجم  دارفا  یقاـبب 
تبنا و هملک  ازاجم و  میا  هداد  عیب  رب  اتقیقح  میهدب  یلاعت  يادخ  هب  دیاب  هک  ار  تابنا  تبـسن  هک  لقبلا  عیبرلا  تبنا  ریظن  یلقع  زاجم 

.تشذگ لوا  دلج  رد  بلطم  نیا  یلقع و  زاجم  تسا و  يوغل  تقیقح  هس  ره  لقبلا  عیبرلا و 

دیامرف یم  فنـصم  یلقع  زاجم  ای  يوغل و  زاجم  اـی  لاکـشا  ـالب  تسا  زاـجم  میداد  عجرم  ماـمتب  ار  ریمـض  دانـسا  هک  يدروم  رد  و 
هکنآ تهجب  میئامن  یم  ریمـض  رد  فرـصت  ینعی  ریمـض  بناج  رد  روهظلا  تلاصا  زا  دـنام  یم  ملاس  ماع  فرط  رد  روهظلا  تلاـصا 
ملکتم مالک  روهظ  میدومن  ملکتم  دارم  رد  کش  رگا  هک  دارم  نییعت  رد  تسا  روهظ  عاـبتا  نآ  ـالقع  ياـنب  زا  تسا  نقیتم  هک  هچنآ 

تسا مزال  نآ  تیعبت  تسا و  تجح 

زیاج هک  یئاجنآ  یعجر و  قالطب  ددرگ  یمرب  نهتلوعب  ریمـض  لاکـشا  الب  هک  هیف  نحن  ام  لـثم  تسا  مولعم  دارم  هک  یئاـجنآ  اـما  و 
نیا دـنک  نایب  هک  میرادـن  ظفل  لامعتـسا  نییعت  رد  القع  يانب  مولعم و  دارم  نئاب و  قالط  هن  تسا  یعجر  قـالط  ندرک  عوجر  تسا 

رد زاجم  ای  تسا  هملک  رد  زاجم  مه  زاجم  زاجم و  ای  تسا  تقیقح  ایآ  ینعم  نیا  رد  ظفل 

ص:268

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1021 

http://www.ghaemiyeh.com


عجری لامجالاب و  هیلع  مکحیف  الا  افرع و  هب  فنتکی  امم  ریمـضلا  یلع  لمتـشا  ام  دعی  نأب ال  مومعلا  یف  روهظ  مالکلل  دـقع  اذا  هنکل 
هانعم یف  هعم  ارهاظ  نوکی  ام ال  مـالکلاب  فتحا  اذا  اـمیف  یتح  ادـبعت  هقیقحلا  هلاـصا  راـبتعاب  لاـقی  نا  ـالا  لوصـالا  هیـضتقی  اـم  یلا 

.لوحفلا ضعب  نع  امک  یقیقحلا 

******

: حرش * 

میدومن نایب  تسا و  روط  نیمه  ریمض  هیحان  رد  لاح  هکنآ  امک  میرادن  نآ  رد  کش  میراد و  ملکتم  دارمب  عطق  هک  یئاج  رد  دانسا 
هن دشاب  ملکتم  دارم  رد  کش  هک  تسا  تجح  یئاج  رد  روهظلا  تلاصا  هلمجلاب  دـشاب و  یم  یعجر  قالط  ملـسم  ریمـض  عجرم  هک 

.مهفاف دشاب  ملکتم  ةدارا  تیفیک  رد  کش  هک  یئاج  رد 

هک يدـعب  ۀـلمج  هک  وحن  نیاب  دوش  دـقعنم  يروهظ  ماع  يارب  هک  تسا  یئاج  رد  قباس  نایب  خـلا  روهظ  مـالکلل  دـقع  اذا  هنکل  هلوق 
يدـعب مالک  روهظ  هک  دوش  عقاو  یئاـج  رد  مـالک  دورب و  نیب  زا  ماـع  رگا  دربن و  نیب  زا  ار  ماـع  روهظ  اـه  نیا  نهدرب  قحا  نهتلوعب 
يروهظ ماع  يارب  دراذگ  یمن  يدعب  هنیرق  نوچ  مینک  یم  ماع  لامجاب  مکح  دراوم  نیا  رد  دوش  عقاو  يروهظ  ماع  يارب  زا  دراذگن 

تجح ادـبعت  ماع  رد  هقیقحلا  هلاـصا  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  ـالا  دراد  اـضتقا  هیلمع  لوصا  هک  ار  هچنآ  هب  مینک  یم  عوجر  دوش و  ادـیپ 
هکنآ امک  دشاب  تجح  مه  اجنآ  رد  درادن  یقیقح  ینعم  رد  روهظ  هک  یئاج  هنیرق و  هب  تسا  فوفحم  ماع  هک  یئاج  رد  یتح  تسا 

.یفخی امک ال  تسا  هدش  ءاملع  لوحف  ضعب  زا  لقن  بلطم  نیا 

امک دشاب  یعجر  قالط  رگم  اهنآ  هب  عوجر  تسین  زیاج  تاقلطم  مامت  هک  تسا  هدش  تباث  رگید  هلدا  هب  جراخ  رد  هک  دنامن  یفخم 
رگید و هیآ  هکنآ  اـمک  دراد  مومع  رد  روهظ  هیآ  رخآ  اـت  نصبرتـی  تاـقلطملا  نیارباـنب و  سپ  تسا  تباـث  شدوخ  لـحم  رد  هکنآ 

صیـصخت هک  هچنآ  دـنراد و  ماـع  رد  روهظ  یمود  یلوا و  ۀـلمج  ود  ره  تسا و  یقاـب  شدوخ  موـمعب  مهنآ  نهدرب  قـحا  نهتلوـعب 
تیجح رد  صیصخت  تسا  هدروخ 
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موهفم عاونا  فلاخم و  موهفمب  ماع  صیصخت 

لکل لدتـسا  دق  نیلوق و  یلع  قفاوملا  موهفملاب  زاوجلا  یلع  قافتالا  عم  فلاخملا  موهفملاب  صیـصختلا  زاوج  یف  اوفلتخا  دـق  لصف 
.روصق نع  ولخی  امب ال  امهنم 

هلـصتم هنیرق  امهنم  لک  نوکی  نا  حلـصی  وحن  یلع  نکل  نیمالک و  وأ  مالک  یف  موهفملا  هل  اـم  ماـعلا و  درو  اذا  هنا  ماـقملا  قیقحت  و 
تامدقم هنوعمب  قالطالاب  تناک  نا  امهنم  لک  یلع  هلالدلاف  موهفملا  ءاغلا  وا  مومعلا  صیصخت  نیب  رمالا  راد  رخآلا و  یف  فرـصتلل 

یف امک  همحازملا  لجال  امهنم  دـحاو  یف  همکحلا  تامدـقم  هیمامت  مدـعل  موهفم  مومع و ال  كاـنه  نوکی  ـالف  عضولاـب  وا  همکحلا 
.موهفملا مومعلا و  نیب  هیف  راد  امیف  هیلمعلا  لوصالاب  لمعلا  نم  دب  الف  کلذک  رخآلا  روهظل  اعضو  امهدحأ  روهظ  همحازم 

******
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لاحب نآ  روهظ  درب و  یمن  نیب  زا  ار  ماع  روهظ  لصفنم  صـصخم  هک  تشذـگ  ـالبق  لـصفنم  صـصخم  رد  هکنآ  اـمک  تسا  روهظ 
تـسا یقاب  دوخ  روهظ  رد  هلمج  ود  تسا  روط  نیمه  هیف  نحن  ام  دروخ و  یم  صیـصخت  روهظ  تیجح  رمالا  هیاغ  تسا  یقاـب  دوخ 

ام نایب  نیا  زا  روهظ و  رد  هن  تیجح  رد  صیـصخت  تسا  هدروخ  صیـصخت  ود  ره  میناد  یم  لصفنم  لیلدـب  جراـخ  رد  رمـالا  هیاـغ 
.یفخی امک ال  فنصم  مالک  رد  لاکشا  دوش  یم  رهاظ 

.خلا صیصختلا  زاوج  یف  اوفلتخا  دق  لصف  هلوق 

موهفمب ار  ماع  میهدب  صیـصخت  تسا  زیاج  هک  دـنراد  قافتا  هکنیا  اب  فلاخم  موهفمب  ماع  صیـصخت  رد  ءاملع  دـنا  هدرک  فالتخا 
تـسا مسق  ود  رب  اضیا  قفاوم  موهفم  فلاخم  موهفم  قفاوم و  موهفم  تسا  مسق  ود  رب  موهفم  هک  تشذـگ  ـالبق  دـنامن  یفخم  قفاوم 

مارح یلوا  قیرطب  برض  متش و  هک  ٍّفُأ  امَُهل  ْلُقَت  الَف  هفیرش  ۀیآ  ریظن  یفن  بلس و  رد  قفاوم 
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.باجیا رد  قفاوم  موهفم  ای  تسا 

موهفم دروم  ود  نیا  رد  تسا  مزال  مارکا  یلوا  قیرطب  دشاب  لداع  رگا  هک  اقـساف  ناک  نا  کناریج و  مرکا  دـیامرفب  الوم  هکنآ  ریظن 
برـشت دیامرفب ال  الوم  هکنآ  ریظن  تیولوا  نودـب  يواسم  قفاوم  موهفم  اما  تسا و  تیولوا  هب  یباجیا  هچ  دـشاب و  یبلـس  هچ  قفاوم 

نایب رمخ و  ریغ  ای  دشاب  رمخ  رد  هکنآ  ياوس  تسا  ندوب  راکـسا  تسا  مکح  عوضوم  هک  هچنآ  دراوم  نیا  رد  رکـسم و  اهنال  رمخلا 
.دشاب هتشاد  یتیمها  رمخ  هکنآ  هن  دشاب  یم  راکسا  دارفا  زا  یکی  هک  تسنآ  باب  نم  رمخ 

.يرگید رب  اهنآ  زا  یکی  تیولوا  نودب  تمرح  رد  دنیواسم  مامت  دنراد  تیرکسم  هک  يرگید  ءایشا  اب  رمخ  عوضوم  اذل  و 

فرع دراوم  نیا  رد  نوچ  اهراکـسال  دـیامرفب  ای  رکـسم  اهنال  رمخلا  برـشت  دـیامرفب ال  الوم  هک  دراوم  نیا  رد  درادـن  یقرف  اضیا  و 
یعاود لیبق  زا  توبث و  رد  ۀطـساو  دـشاب  اهراکـسال  هک  یمود  رد  هکنآ  هن  دـشاب  ضورع  رد  ۀطـساو  نآ  هک  دـمهف  یم  ینعم  کی 

کی فرع  دزن  نکل  ترابع و  ود  نیب  دـنا  هتـشاذگ  قرف  مالعا  زا  یـضعب  هچرگا  دـشاب و  مکح  زا  ضرغ  عوضوم و  رب  مکح  لعج 
.یفخی امک ال  تسا  فلتخم  ریبعت  ول  دشاب و  ضورع  رد  هطساو  نآ  هک  دوش  یمن  هدیمهف  رتشیب  ینعم 

هلوق ریظن  دنشاب  يرگید  فلاخم  بلـس  باجیا و  رد  هک  تسنآ  نآ  يانعم  دشاب و  یم  فلاخم  موهفم  رد  ام  ثحب  لاح  لک  یلع  و 
ینعی هاکز  همئاسلا  منغلا  یف  تسا  هدومرف  رگید  یئاـج  رد  تسا  ماـع  نیا  هک  هاـکز  منغلا  یف  تسا  هدومرف  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

نینچمه هن و  ای  دـهد  یم  صیـصخت  ار  یلوا  یمود  تیاور  موهفم  ایآ  دـنهدب  وا  هب  یتسد  فلع  هن  ناـبایب  رد  درچب  هک  يدنفـسوگ 
ءاملا دـهدب  صیـصخت  یمود  موهفم  هک  ءیـش  هسجنی  مل  رک  ردـق  ءاملا  غلب  اذا  میراد  يرگید  تیاور  رهاط  هلک  ءاملا  رگید  تیاور 

.تسا دایز  هقف  رد  هکنآ  لاثما  ار و  رهاط  هلک 
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.رخآلا یف  هرارقتسا  وا  روهظلا  داقعنا  نع  اعنام  ناک  الا  رهظا و  امهدحا  کلذ  عم  نکی  مل  اذا 

******

: حرش * 

ماقم نیا  رد  قیقحت  تسین و  روصق  لاکـشا و  زا  یلاخ  لوقا  زا  مادـکره  هک  دـنلوق  ود  رب  ءاملع  بلطم  نیا  رد  دـیامرف  یم  فنـصم 
هب یلو  مالک  ود  رد  ای  دنـشاب  مالک  کی  رد  رگا  دراد  موهفم  هک  یـصاخ  نآ  تسا و  هدـش  عقاو  دروم  نیا  رد  هک  یماع  هک  تسنآ 

.دشابن ینالوط  دایز  هک  یمالک  ود  رد  ینعی  دشاب  نکمم  يرگید  رب  هلصتم  هنیرق  صاخ  ای  ماع  هک  دشاب  يوحن 

ار صاخ  موهفم  ای  میهدب  صیـصخت  ار  ماع  هکنآ  نیب  دشاب  ریاد  رما  يرگید و  رد  مادکره  فرـصت  دـشاب  نکمم  هک  دراوم  نیا  رد 
ای تسا  تمکح  تامدـقمب  نآ  موهفم  اهنآ و  قالطا  ود  ره  صاخ  ماع و  اب  دراوم  نیا  رد  درادـن  موهفم  صاخ  میئوگب  مینک و  اـقلا 

شدوخ و لاحب  تسا  یقاب  یمومع  هن  اجنیا  رد  سپ  تسا  تمکح  تامدقمب  ود  ره  رگا  تامدـقم  نودـب  تسا  يوغل  عضوب  ود  ره 
زا مادکره  هکنآ  تهجب  دوش  یمن  يراج  صاخ  ماع و  زا  مادک  چیه  رد  تمکح  تامدقم  نوچ  دـشاب  یم  صاخ  يارب  یموهفم  هن 

روهظلا تلاصا  هتبلا  مه  دراوم  نیا  رد  دـشاب  يوغل  عضوب  صاخ  ماع و  روهظ  ود  ره  رگا  نینچمه  دنـشاب و  یم  يرگید  محازم  اهنآ 
رد میئامن  هیلمع  لوصاب  لـمع  دـیاب  دـب  ـال  دراوم  نیا  رد  دوش و  یم  لـمجم  مسق  ود  ره  رد  مـالک  دنـشاب و  یم  يرگیدـکی  محازم 

.ار صاخ  موهفم  ای  دریگب  ار  ماع  مومع  هکنآ  يارب  تسا  ریاد  رما  هک  یئاج 

.خلا کلذ  عم  نکی  مل  اذا  هلوق 

رگا رهظا  هک  تسا  مدقم  اهنآ  زا  یکی  دشاب  رهظا  رگا  دشابن و  يرگید  زا  رهظا  صاخ  ای  ماع  زا  یکی  هک  تسا  یئاج  رد  قباس  نایب 
تیجح ینعی  تسین  یقاب  روهظ  رارقتـسا  دـشاب  لصفنم  مـالک  رد  رگا  دوش و  یمن  دـقعنم  يرگید  رب  روهظ  دـشاب  لـصتم  مـالک  رد 

.دور یم  رهظا  ۀطساوب  روهظ 
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قالطا عضو و  تهج  زا  صاخ  ماع و  ضراعت 

عم لماعی  نا  دـب  هنا ال  لاصتالا و  طابترالا و  كاذ  موهفملا  هل  ام  مومعلا و  یلع  لد  ام  نیب  نکی  مل  اذا  امیف  لاحلا  حدـقنا  دـق  هنم  و 
بـسحب هفلاخی  امب ال  رخـآلا  یف  فرـصتلا  یلع  هنیرقلا  لوعملا و  وهف  ـالا  رهظا و  نیبلا  یف  نکی  مل  ول  لـمجملا  هلماـعم  اـمهنم  لـک 

.لمعلا

******

: حرش * 

.خلا لاحلا  حدقنا  دق  هنم  هلوق و 

رگیدـکی اب  دـنرادن  لاصتا  طابترا و  هک  یئاجنآ  دنـشاب و  یم  لصفنم  صاخ  ماع و  رد  لصتم  مالک  رد  هک  طقاست  ضراـعت و  ینعی 
لثم افرع  دوشن  مه  یلمع  فلاخم  هک  یمـسق  هب  دوشب  يرگید  فرـصت  رد  هنیرق  دـشاب و  رهظا  اهنآ  زا  یکی  هکنآ  ـالا  تسا  يراـج 

.دوش تهارک  رب  لمح  هکنآ 

نیا رد  لصفنم و  ای  دنـشاب  یم  لصتم  مالک  ود  رد  ای  دنـشاب  یم  يرگید  فلاخم  هک  صاخ  ماع و  دش  نآ  فنـصم  مالک  لصاح  و 
ره رگا  يوغل  عضوب  يرگید  تسا و  تمکح  تامدقمب  یکی  ای  يوغل  عضوب  ای  دنـشاب  یم  تمکح  تامدقم  قالطاب  ود  ره  ای  لاح 
نآ هک  دشاب  يرگید  رب  رهظا  یکی  هکنآ  رگم  تسا  طقاست  ضراعت و  دروم  ود  نیا  رد  يوغل  عضوب  ای  دنشاب  تمکح  تامدقمب  ود 

عـضو هکنآ  تمکح  تامدـقمب  يرگید  دـشاب و  يوغل  عضوب  صاخ  ای  ماع  زا  یکی  رگا  صاخ و  هچ  دـشاب و  ماع  هچ  تسا  مدـقم 
.یقالطا روهظ  رب  دراد  يزیجنت  روهظ  نوچ  يرگید  رب  تسا  مدقم  دشاب  ماع  ول  دراد و  يوغل 

لاح نیا  رد  دشاب  هتشاد  موهفم  هکنیا  رب  انب  أبن  هفیرـش  ۀیآ  ریظن  ماع  رب  دشاب  هتـشاد  تموکح  صاخ  رگا  هک  تسنآ  مالک  رد  قح  و 
دحاو ربخ  هک  ینآ  زا  دعب  نوچ  ٍَهلاهَِجب » ًامْوَق  اُوبیُِـصت  ْنَأ   » رگید هیآ  تلع  مومع  رب  دراد  تموکح  تسا و  مدقم  هفیرـش  ۀیآ  موهفم 

.نآ موهفم  ياضتقم  هب  تسا  ملع  اعرش 

زا تسا و  یعرش  ملعب  لمع  هکلب  تسین  تلاهج  هب  لمع  نآب  لمع  تهج  نیا  زا 
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اهنآ مامتب  ای  ددرگ  یمرب  هریخا  هب  تالمج  بقع  ءانثتسا 

لب ال امهنم  دحاو  یف  هل  روهظ  وا ال  هریخالا  صوصخ  وا  لکلا  یلا  هعوجر  وه  رهاظلا  له  هددعتملا  لمجلل  بقعتملا  ءانثتسالا  لصف 
.لاوقا هنیرق  نم  نییعتلا  یف  دب 

هقیرط نع  جراخ  هنیرق  الب  اهریغ  یلا  هعوجر  نا  هرورـض  لاح  يأ  یلع  هریخالا  یلا  هعوجر  یف  لاکـشا  فالخ و ال  هنا ال  رهاظلا  و 
.هرواحملا لها 

لحم هنا  هیلا  هعوجر  هحصل  همدقم  دهم  ثیح  هر  ملاعملا  بحاص  مالک  نم  يءارتملا  ناک  نا  لکلا و  یلا  هعوجر  هحـص  یف  اذک  و 
.لمأتلا لاکشالا و 

******
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رد ماع  مکح  هکلب  دـنک  یمن  ار  دارفا  نآ  یفن  اـی  ار  شدوخ  دارفا  تاـبثا  یماـع  ره  دوش و  یم  جراـخ  تلاـهج  هب  موق  هباـصا  دارفا 
رد دش  جراخ  تلع  مومع  زا  تسا  یعرـش  ملع  هک  دحاو  ربخ  هک  ینآ  زا  دعب  دنـشاب و  تباث  رگید  لیلدـب  ماع  دارفا  هک  تسا  یئاج 

تلع مومع  تلع و  رب  هتشادن  تموکح  دشاب و  هتـشادن  موهفم  هفیرـش  ۀیآ  رگا  تلع و  مومع  رب  دراد  تموکح  دحاو  ربخ  لاح  نیا 
هتـشاد موهفم  صـصخم  رگا  هک  صـصخم  موهفم  مدع  رب  دراد  فقوت  ماع  مومع  نوچ  دـیآ  یم  مزال  رود  موهفم  نودـب  میریگب  ار 

امک ال لصفنم  ای  لصتم  صصخم  نیب  تسین  یقرف  ماع و  مومع  رب  دراد  فقوت  صـصخم  موهفم  مدع  دهد و  یم  صیـصخت  ار  ماع 
.یفخی

مرکا الوم  دـیوگب  هکنآ  ریظن  دوش  عقاو  هددـعتم  تالمج  بقع  ءانثتـسا  رگا  دوش  یم  ناـیب  لـصف  نیا  رد  خـلا  ءانثتـسالا  لـصف  هلوق 
ددرگ یمرب  يریخ  اب  طقف  هکنآ  ای  یلبق  تالمج  مامت  رد  دراد  روهظ  ءانثتسا  ایآ  قاسفلا  الا  ءارقفلا  معطا  ءارعشلا و  فضا  ءاملعلا و 

هک تسنآ  رهاظ  دوش و  مولعم  دـیاب  هنیرق  اب  مامت  ای  هریخا  تالمج  زا  مادـکره  درادـن و  تالمج  مادـک  چـیه  رد  يروهظ  الـصا  اـی 
ءانثتـسا هک  تسا  يرورـض  نوچ  ددرگرب  هریخا  ۀلمج  هب  هچ  ددرگرب و  مامتب  ءانثتـسا  هچ  تسا  ینیقی  هریخا  ۀلمج  هب  ءانثتـسا  عوجر 

هنیرق نودب  ددرگرب  هریخا  هلمج  ریغب 
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دحتم ای  تسا  ددعتم  ای  هنم  ینثتسم  ءانثتسا و 

یف هل  عوضوملا  ناک  ینعملا  بسحب  هادالا  هیحان  یف  الصا  اتوافت  بجوی  ینثتسملا ال  ددعتک  هنم  ینثتسملا  ددعت  نا  هرورض  کلذ  و 
لاحلا وه  امک  ادحاو  ناک  امیف  هیف  لمعتسملا  وه  اددعتم  هنم  ینثتسملا  ناک  امیف  هادالا  هیف  لمعتسملا  ناک  اصاخ و  وأ  اماع  فورحلا 

.لاکشا بیر و ال  الب  ینثتسملا  یف 

یف اهل  روهظ  هنا ال  رهظی  کلذـب  اموهفم و  جارخالا  هادا  هیف  لمعتـسا  اـم  ددـعت  بجوی  ـال  اـجراخ  هنع  جرخملا  وا  جرخملا  ددـعت  و 
نوکی لمجلا ال  نم  اضیأ  هریخالا  ریغ  معن  ریدـقت  لک  یلع  انقیتم  اهیلا  عوجرلا  ناـک  نا  هریخـالا و  صوصخ  وا  عیمجلا  یلا  عوجرلا 

.لوصالا یلا  عوجرلا  نم  هیف  ءانثتسالا  دروم  یف  دب  الف  هیف  ارهاظ  هعم  نوکی  امب ال  هفانتکال  مومعلا  یف  ارهاظ 

ناک اذا  ام  ایعـضو ال  ناک  اذا  مومعلا  هلاصا  هیلع  عجرملا  نوکیف  روهظلا  باب  نم  الا  دـبعت  هقیقحلا  هلاـصا  هیجحب  لاـقی  نا  ـالا  مهللا 
.لمأتف عیمجلا  یلا  عوجرلل  ءانثتسالا  حولص  عم  تامدقملا  کلت  متی  داکی  هناف ال  همکحلا  تامدقم  قالطالاب و 

******

: حرش * 

موحرم مالک  زا  هچرگا  هنیرق  اـب  ددرگرب  تـالمج  ماـمتب  ءانثتـسا  عوجر  تسا  حیحـص  نینچمه  تسا و  ناـسل  لـها  هقیرط  فـالخ 
مامتب عوجر  يارب  هدومن  رکذ  ۀمدقم  هکنآ  زا  دعب  ار  مامتب  عوجر  هداد  رارق  لاکشا  لمأت و  لحم  دوش  یم  هدید  ملاعم  بحاص 

هنیرق اب  ددرگرب  تالمج  مامتب  ءانثتـسا  تسا  نکمم  هک  دـش  رکذ  هک  ینایب  نیا  خـلا  هنم  ینثتـسملا  ددـعت  نا  هرورـض  کـلذ  هلوق و 
نیا رد  هک  ءارعـشلا  نسحا  ءارقفلا و  معطا  ءاملعلا و  مرکا  دیامرفب  الوم  هکنآ  لثم  هنم  ینثتـسم  ددـعت  هک  تسا  يرورـض  هک  تسنآ 

.دشاب ددعتم  ینثتسم  سفن  رگا  هک  نینچمه  تسا  ددعتم  هنم  ینثتسم  دراوم 

دراوم نیا  رد  مهنم  ءالخبلا  قاسفلا و  الا  روکذم  لاثم  رد  دیامرفب  هکنآ  ریظن 
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هک ینعم  بسحب  اهنآ  ریغ  ياوس و  هچ  دشاب و  ریغ  هچ  دشاب و  الا  ظفل  ءانثتسا  تادا  هچ  تسین  ءانثتسا  تادا  هیحان  رد  الصا  یتوافت 
مه ینثتسم  نینچمه  دشاب و  دحتم  هچ  میدرک و  رکذ  هک  یلثم  لثم  دشاب  ددعتم  هنم  ینثتسم  هچ  هنم  انثتـسم  زا  تسا  ینثتـسم  جارخا 

فنـصم هک  ینانچمه  میریگب  ماع  هچ  ار  فورح  هل  عوضوم  هک  تهج  نیا  رد  درادن و  یقرف  اضیا  ددـعتم و  هچ  دـشاب و  دـحتم  هچ 
اـضیا فورح و  عضو  باب  رد  میدـش  لئاق  ام  هک  ینانچمه  میریگب  صاخ  ار  فورح  هل  عوضوم  هچ  تسا و  لـئاق  فورح  باـب  رد 

.لاکشا الب  دحتم  ای  دشاب  ددعتم  هیف  لمعتسم  هک  درادن  یقرف 

هک ار  هیف  لمعتـسم  ددعت  دوش  یمن  ببـس  دشاب  هنم  ینثتـسم  هک  هنع  جرخم  ددعت  ای  دشاب  ینثتـسم  هک  جرخم  ددـعت  هکنآ  لصاح  و 
تادا يانعم  هکلب  دوش  ددعتم  مه  انثتسا  تادا  يانعم  هک  دوش  یمن  ببس  اهنآ  زا  مادکره  ددعت  تسا و  هدش  لامعتـسا  نآ  رد  تادا 

یلبق تالمج  مامتب  ددرگرب  هکنآ  يارب  يروهظ  ءانثتسا  هن و  ای  هنم  ینثتـسم  ینثتـسم و  ددعت  نیب  تسین  نآ  رد  یقرف  تسا و  جارخا 
ملع باـب  نم  هکلب  تسا  روـهظ  باـب  نم  هن  یلو  تـسا  ینیقی  هریخا  هـلمجب  شعوـجر  هـچرگا  درادـن و  هریخا  ۀـلمج  صوـصخ  اـی 

هنیرق نآ  هک  يا  هنیرق  هب  دـننرتقم  هکنآ  تهجب  دـنرادن  مومع  رد  روهظ  اهنآ  هریخا  زا  ریغ  ياه  هلمج  رگید  فرط  زا  تسا  یجراخ 
رد ءانثتـسا  دروم  رد  مینک  عوجر  دیاب  سپ  دوش  یم  لمجم  اهنآ  اذـل  تسین و  یقاب  دوخ  لاحب  اهنآ  مومع  مومع و  نآب  تسا  لصتم 

یعون روهظ  باب  نم  هن  دوشب  نآب  لمع  دـیاب  ادـبعت  مومعلا  هلاصا  هقیقحلا و  تلاصا  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  هیلمع  لوصا  هب  اـهنآ 
.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  دوخ  باب  رد  هکنآ  امک 

یئاج رد  مینک  یم  ماع  مومعب  عوجر  تسا و  مومعلا  هلاـصا  عجرم  میدرک  لوبق  ادـبعت  ار  هقیقحلا  تلاـصا  تیجح  هک  لاـح  نیا  رد 
هکنآ لثم  دشاب  تمکح  تامدقمب  ماع  مومع  رگا  نآ و  لاثما  ءاملعلا و  عیمج  مرکا  لثم  دشاب  يوغل  عضوب  ماع  مومع  هک 
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نآ هلدا  دحاو و  ربخب  باتک  صیصخت 

هنیرقلاب فوفحملا  وا  رتاوتملا  ربخلاب  وا  باتکلاب  زاج  امک  صوصخلاب  ربتعملا  دـحاولا  ربخلاب  باـتکلا  صیـصخت  زاوج  قحلا  لـصف 
یلا باتکلا  تامومع  لابق  یف  داحآلا  رابخالاب  لمعلا  یلع  باحصالا  هریس  نم  حضاولا  وه  امل  بایترا  الب  دحاولا  ربخلا  نم  هیعطقلا 

.مالّسلا مهیلع  همئالا  نمز 

مل ربخ  هردـن  هرورـض  همکحب  ام  وا  هرملاب  ربخلا  ءاغلا  مزل  هالول  ّهنأ  عم  نـالطبلا  حـضاو  هنیرقلا  هطـساوب  کـلذ  نوکی  نا  لاـمتحا  و 
.کلذک نکی  مل  ام  دوجو  ملس  ول  باتکلا  مومع  هفالخ  یلع  نکی 

زاج امل  الا  اعطق و  هیعطقلا  ریغلا  هتلالد  یف  فرـصتلا  نع  عنمی  ـال  ادنـس  اـینظ  دـحاولا  ربخلا  ارودـص و  اـیعطق  یباـتکلا  ماـعلا  نوک  و 
ربخلا نا  عم  ربخلا  هدنـس  لیلد  مومعلا و  هلاصا  نیب  هقیقحلا  یف  نارودـلا  نا  رـسلا  اـمزج و  زئاـج  ّهنأ  عم  اـضیأ  هب  رتاوتملا  صیـصخت 

فرصتلا یلع  هنیرقلل  حلاص  دنس  هتلالدب و 

******
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رد تمکح  تامدـقم  تسا و  تمکح  تامدـقمب  نآ  مومع  یهن  قایـس  رد  يا  هرکن  هک  قاسفلا  الا  ادـحا  برـضت  دـیامرفب ال  الوم 
تمکح تامدقم  تهج  نیا  زا  دنک  تمکح  تامدقم  عنم  هک  دراد  تیحالـص  انثتـسا  نوچ  دوش  یمن  يراج  دـشاب  هنیرق  هک  یئاج 

.ادیج لمأتف  تسین  يراج 

کی اب  دشاب  تاعوضوم  ددعت  تسا  نکمم  دراد  یماسقا  دوش  یم  عقاو  هنم  ینثتسم  تالمج  بقع  هک  ءانثتسا  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
مالک زا  هک  دـشاب  ود  ره  لومحم  عوضوم و  رد  ددـعت  تسا  نکمم  عوضوم و  کی  اب  دـشاب  تالومحم  ددـعت  تسا  نکمم  لومحم 

.یفخی امک ال  دوش  تالوطمب  عوجر  اهنآ  لیصفت  دوش و  یم  هدافتسا  فنصم 

: خلا صیصخت  زاوج  قحلا  لصف  هلوق 

ار ینآرق  تایآ  تامومع  صیصخت  تسا  زیاج  هک  دوش  یم  نایب  لصف  نیا  رد 
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.هرابتعا لیلد  نع  دیلا  عفرل  هحلاص  ریغ  اهناف  اهفالخب  اهیف 

بوجو طقـسی  هینآرقلا  هلالد  دوجو  عم  هلالد و  هفالخ  یلع  دـجوی  امیف ال  هنأب  لاقی  یک  عامجالاب  ربخلا  یلع  لیلدـلا  رـصحنی  ـال  و 
.هیباتکلا تامومعلا  لابق  یف  هب  لمعلا  یلع  هرمتسم  مهتریس  نا  تفرع  دق  فیک و  هب  لمعلا 

مامالا اهب  لقی  مل  امم  اهنا  وا  فرخز  اهنا  وا  رادجلا  یلع  اهبرـض  وا  اهحرط  بجی  نآرقلل  هفلاخملا  رابخالا  نا  یلع  هلادـلا  رابخالا  و 
.ادج هریثک  تناک  نا  مالّسلا و  هیلع 

نا مومعلا  هفلاخم  ریغ  رابخالا  هذـه  یف  هفلاخملا  نم  دارملا  نوکی  نا  نع  صیحم  هنا ال  الا  فلاـخملا  حرط  یلع  هلالدـلا  هحیرـص  و 
عم ادـج  هریثک  مالّـسلا  مهیلع  مهنم  هفلاخملا  هذـهب  باتکلل  هفلاخملا  رابخالا  رودـص  فیک و  افرع  هفلاخملا  نم  تسیل  اهنأب  لقن  مل 

همارمل احرش  ارهاظ  هفالخ  یلع  وه  ناک  نا  اعقاو و  یلاعت  كرابت و  هّللا  لوق  وه  ام  ریغب  نولوقی  مهنا ال  دارملا  نوکی  نا  لامتحا  هوق 
.مهفاف همالک  نم  هدارمل  انایب  یلاعت و 

******
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لباـقم تسا  نیمه  قح  هکنآ  اـمک  میـشاب  یحاـتفنا  میراد و  نآرب  لـیلد  صوصخب  هک  يربخب  ینعی  صوصخلاـب  هلوق  دـحاو  ربـخب 
دحاو ربخب  باتک  صیـصخت  تسا  زیاج  لاح  لک  یلع  دـننک  یم  لمع  نظلاب  لمع  مومع  باـب  نم  ار  دـحاو  ربخ  هک  اـه  يدادـسنا 

.تسا تایآ  تامومع  دیقم  ای  صصخم  هک  فیرش  نآرق  زا  رگید  تایآب  باتکب و  باتک  صیصخت  تسا  زیاج  هکنآ  امک 

هروکذـم دراوم  نیا  رد  میراد  اهنآ  ردـص  رب  هیعطق  ۀـنیرق  هک  يداحآ  رابخاب  هرتاوتم و  رابخاب  باتک  صیـصخت  تسا  زیاـج  اـضیا  و 
ات مالسا  رودص  زا  ءاملع  یلمع  عامجا  هریس و  زا  تسا  حضاو  بلطم  نیا  دحاو  ربخب  تامومع  صیـصخت  اما  تسین و  نآ  رد  کش 

یلاعت هّللا  ناوضر  هعیش  ءاملع  نیب  رد  بلطم  نیا  مالسلا و  مهیلع  همئا  نامز 
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.تسا یهوجو  اهنآ  هلدا  تسا و  ننست  لها  فرط  زا  فالتخا  لیق و  امک  تسین  یفالتخا  مهیلع 

هنیرق هب  نرتقم  رابخا  مامت  هکنآ  باوج  تشذگ  هکنآ  امک  دشاب  هیعطق  هنیرق  اب  دحاو  ربخب  باتک  صیصخت  تسا  نکمم  هکنآ  لوا 
.یفخی امک ال  تسین  هیعطق 

یم ءاغلا  مکحب  ای  هرملاب و  تسا  دحاو  ربخ  ءاغلا  نا  همزال  دـحاو  ربخب  ار  باتک  تامومع  میهدـن  صیـصخت  رگا  هکنآ  مود  باوج 
رگا دوشن  اهنآ  هب  لمع  رابخا  مظعم  دیآ  یم  مزال  سپ  دشاب  هتشادن  یباتک  مومع  نآ  فالخ  هک  يربخ  تسا  ردان  رایسب  نوچ  دشاب 

.دشابن یباتک  مومع  نآ  فلاخم  هک  ار  يربخ  مینک  لوبق 

هب یعطق  زا  دـی  عفر  تسین  نکمم  تسا و  رودـصلا  ینظ  دـحاو  ربـخ  دـشاب و  یم  رودـصلا  یعطق  یباـتک  ماـع  دـنا  هتفگ  هکنآ  مود 
.ینظ هطساو 

نکمم رگا  هکنیا  اب  تسا  ینظ  هک  دوش  باتک  مومع  تلـالد  رد  فرـصت  هک  درادـن  تاـفانم  باـتک  دنـس  ندوب  یعطق  هکنآ  باوج 
ربخ صیصخت  لاکشا  الب  دیآ و  یم  یعطق  رتاوتم  ربخ  رد  كالم  نیمه  تسا  یعطق  نآ  دنس  هکنآ  هب  ینظ  مومع  رد  فرصت  دشابن 

اب تسا  دحاو  ربخ  دنـس  لیلد  مومعلا و  هلاصا  نیب  تقیقح  رد  نارود  ضراعت و  هک  تسنآ  نآ  رـس  تسا و  زیاج  دـحاو  ربخب  رتاوتم 
اهنآ هک  باتک  تامومع  فالخب  تاـمومع  فرـصت  رد  ندوب  هنیرق  يارب  دراد  تیحالـص  نآ  دنـس  نآ و  تلـالد  دـحاو  ربخ  هکنیا 

.دحاو ربخ  رابتعا  لیلد  زا  دی  عفر  يارب  درادن  تیحالص 

دنـس نآ  هک  تسا  دـحاو  ربخ  دنـس  نیب  تسا و  هلالدـلا  ینظ  تامومع  نآ  هک  تسا  باتک  تامومع  نیب  ضراـعت  هکنآ  لـصاح  و 
.یفخی امک ال  ماع  مومع  تلالد  رب  تسا  مدقم  تسا  یعطق  هک  ربخ  دنس  لاکشا  الب  دراوم  نیا  رد  تسا و  یعطق 

ربخ رگا  دشابن و  باتک  فلاخم  دحاو  ربخ  هک  میراد  یئاجنآ  رد  عامجا  تسا و  عامجا  دحاو  ربخ  دنس  رب  لیلد  دنا  هتفگ  موس  هجو 
تیجح رب  لیلد  دش  باتک  فلاخم  دحاو 
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.نآب لمع  بوجو  دوش  یم  طقاس  میرادن و  نآ 

تسا و القع  ءانب  ینآرق  تایآ  رهاوظ  رابخا و  تجح  لیلد  ةدمع  هکلب  تسین  عامجاب  رصحنم  دحاو  ربخ  تیجح  لیلد  هکنآ  باوج 
رمتـسم ءاملع  ةریـس  هک  یتخانـش  قیقحتب  یلاعت و  هللاءاش  نا  دوش  یم  رکذ  شدوخ  لحم  رد  هکنآ  امک  نآ  تیجح  رد  ءـالقع  ةریس 

.یفخی امک ال  باتک  تامومع  لابق  رد  دندرک  یم  دحاو  ربخب  لمع  مالسلا  مهیلع  همئا  نامز  رد  ات  مالسا  ردص  زا  تسا 

دحاو ربخب  باتک  صیصخت  تسین  زئاج  هکنآ  رب  لیلد  راهچ  در 

راهطا همئا  زا  تسا  هدـش  دراو  هک  تسنآ  دـحاو  ربخب  باتک  صیـصخت  تسین  زیاج  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  نآ  لـیلد  مراـهچ  هجو 
وا رادجلا  یلع  اهوبرضا  تسا  رابخا  زا  یضعب  رد  ای  اهنآ  حرط  تسا  بجاو  تسه  فیرش  نآرق  فلاخم  هک  يرابخا  مالـسلا  مهیلع 

تسا نآرق  فلاخم  هک  يرابخا  رابخا  نیا  زا  دوش  یم  مولعم  هک  اهنآ  لاثما  مالّـسلا و  هیلع  مامالا  اهب  لقی  مل  امم  اهنا  وا  فرخز  اّهنا 
.درادن تیجح  اهنآ و  هب  لمع  تسین  زیاج 

تـسا مزال  تسا  نآرق  فلاخم  هک  يرابخا  هک  تسا  هلالدـلا  حیرـص  ادـج و  تسا  دایز  ول  راـبخا و  نیا  هکنآ  راـبخا  نیا  زا  باوج 
فیرـش نآرق  اب  تسا  نیابم  هک  يربخ  تسا و  ینیابت  تفلاخم  تفلاخم  زا  دارم  میئوگب  هکنآ  هب  میرادـن  ةراچ  هکنآ  الا  اـهنآ  حرط 

هک هجو  نم  مومع  ای  قلطم  مومع  تسا  باتک  مومع  فلاخم  هک  يربخ  هن  تسین  زیاـج  نآـب  لـمع  درک و  شحرط  دـیاب  ار  ربخ  نآ 
رگا تسا  تامومع  فلاخم  هک  تسا  يراـبخا  نینچمه  هب  لـمع  ءاـملع  ةریـس  هک  دـش  رکذ  ـالبق  میراد و  نیقی  نوچ  دراوم  نیا  رد 

یصاخ يرابخا و  ای  دشاب  یباتک  ماع  هچ  دوش  دراو  یماع  رگا  القع  نیب  رد  افرع و  تسین  یتفلاخم  الـصا  دراوم  نیا  رد  هک  میئوگن 
.یفخی امک ال  دننیب  یمن  رگیدکی  فلاخم  ار  صاخ  ماع و  الصا  دیامن و  یم  صاخب  لمع  دوش  دراو  مه 

تسا باتک  فلاخم  هک  يرابخا  تسا  هدش  رداص  هک  میراد  نیقی  هکنیا  زا  دعب  و 
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یلع عامجالاب  خسنلا  صاصتخال  امهزاوج  هدـعاقلا  یـضتقم  ناک  نا  هعونمم و  هب  خـسنلا  زاوج  صیـصختلا و  زاوج  نیب  همزالملا  و 
.صیصختلا فالخب  هدراوم  نییعت  یف  فالخلا  لق  اذل  هطبض و  یلا  یعاودلا  رفاوتب  قرفلا  حوضو  عم  عنملا 

******

: حرش * 

لامتحا هکنیا  رب  هوالع  تسا  دایز  باتک  فلاخم  رابخا  نآ  هکنآ  لاح  تسین و  دیدرت  ياج  نیقی  نیا  زا  دـعب  صاخ  ماع و  فلاخم 
مامت دوش  یم  رداص  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  هچنآ  میئوگب و  هچره  ام  هک  تسنآ  دارم  میا  هتفگن  ام  دنا  هدومرف  هکنیا  زا  دارم  دراد 

تـسا حرـش  راهطا  همئا  لوق  عقاو  رد  یلو  تسا  تیآ  رهاظ  فالخ  رهاظ  رد  هچرگا  اعقاو و  تسا  یلاعت  كراـبت و  هّللا  لوق  قباـطم 
دشاب يرابخا  نآ  فیرـش  نآرق  اب  رابخا  تفلاخم  زا  تسا  نکمم  یلاعت و  يادخ  مالک  دارم  يارب  زا  تسا  نایب  یلاعت و  همارم  يارب 

.مهفاف دشاب  اهنآ  تفلاخم  زا  دارم  دش  یم  رداص  اهنآ  زا  هک  يرابخا  لباقم  رد  ام  همئا  لباقم  رد  دندرک  لعج  هعیش  ریغ  هک 

.خلا صیصختلا  زاوج  نیب  همزالملا  هلوق 

صیصخت دشاب  زیاج  رگا  دنیوگ  یم  هک  تسنآ  دحاو  ربخب  باتک  صیصخت  تسین  زیاج  هک  دنلئاق  هک  یناسک  نآ  لیلد  مجنپ  هجو 
ماع رد  صیـصخت  هکنآ  امک  تسا  نامزا  رد  صیـصخت  خـسن  نوچ  دـحاو  ربخب  باـتک  خـسن  دـشاب  زئاـج  دـیاب  دـحاو  ربخب  باـتک 
یلو صیـصخت  لثم  خـسن  دـشاب  زئاج  هک  دـنک  یم  اضتقا  ةدـعاق  ول  هکنآ و  باوج  دـنرادن  مه  اب  یقرف  تسا و  دارفا  رد  صیـصخت 

دنراد دایز  یعاود  نوچ  اهنآ  نیب  قرف  تسا  حضاو  هکنآ  رب  هوالع  صیـصخت  نودب  تسین  زئاج  دحاو  ربخب  خـسن  هک  میراد  عامجا 
رد یلو  خسن  رد  فالتخا  تسا  مک  رایـسب  لاح  نیااب  دحاو  ربخب  ار  فیرـش  باتک  رد  خسن  دراوم  دـندومن  عمج  طبـض و  رب  ءاملع 

.میرادن خسنب  نانیمطا  قوثو و  لاح  نیا  رد  سپ  تسا  دایز  فالخ  دحاو  ربخب  باتک  صیصخت 
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سکعلاب ای  دشاب  خسان  ماع  تسا  نکمم  دنفلتخم  هک  یصاخ  ماع و 

اخسان هرات و  اصـصخم  صاخلا  نوکیف  اخوسنم  اصـصخم و  اخـسان و  امهلاح  فلتخی  نیفلاختملا  ماعلا  صاخلا و  نا  یفخی  لصف ال 
هنوک نع  صیحم  الف  هب  لمعلا  تقو  روضح  لبق  هدـعب  ادراو  وا  ماعلا  عم  انراقم  ناک  نا  صاخلا  نال  کـلذ  يرخا و  اـخوسنم  هرم و 
ادراو ماعلا  ناک  اذا  امیف  هجاحلا  تقو  نع  نایبلا  ریخأت  مزلی  الئل  اصـصخم  اخـسان ال  ناک  هروضح  دعب  ناک  نا  هل و  انایب  اصـصخم و 

تایآلا و یف  تاـصوصخلا  تاـمومعلا و  بلاـغ  یف  لاـحلا  وه  اـمک  هل  اصـصخم  اـضیأ  صاـخلا  ناـکل  ـالا  یعقاولا و  مکحلا  ناـیبل 
.تایاورلا

******
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.خلا یفخی  لصف ال  هلوق 

ای ندوب  خسان  ثیح  زا  تسا  فلتخم  اهنآ  تالاح  مهقاسف  مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  ریظن  دنـشاب  رگیدـکی  فلاخم  هک  یـصاخ  ماع و 
صاخ رگا  هکنآ  تهجب  تسا  خوسنم  ای  خسان  دراوم  ضعب  تسا و  صصخم  دراوم  ضعب  صاخ  نوچ  ندوب  خوسنم  ای  صصخم و 

ماعب لمع  روضح  تقو  ددـعتم و  هچ  دوش و  دراو  مالّـسلا  مهیلع  همئا  رفن  کـی  زا  هچ  دـیایب  ماـع  زا  دـعب  اـی  دوش  دراو  ماـع  نراـقم 
رد تسین  بجاو  هزور  ترفاسم  رد  هک  دوشب  دراو  صیصخت  ادعب  ناضمر و  رهـش  مایا  یف  اوموص  دیامرفب  هکنآ  ریظن  دشاب  هدیـسرن 

دوشب دراو  ماع  لمع  روضح  زا  دـعب  صاخ  رگا  اما  دوش و  یم  نآ  نیبم  تسا و  ماع  صـصخم  صاخ  هک  تسین  ةراچ  دروم  ود  نیا 
تجاح و تقو  زا  نایب  ریخأت  دیآ  یم  مزال  دوشب  ماع  صصخم  رگا  نوچ  ماع  صـصخم  هن  دوش  یم  ماع  خسان  صاخ  دروم  نیا  رد 
یعقاو و مکح  نایب  يارب  تسا  هدش  دراو  ماع  مینادب  هک  تسا  یئاج  رد  دوش  یم  ماع  خسان  صاخ  هک  يدروم  نیا  تسا  حیبق  مهنآ 

صصخم صاخ  اضیا  دراوم  نیا  رد  تسا  يرهاظ  مکح  هدعاق و  يارب  مکح  لعج  هکلب  تسا  یعقاو  مکح  يارب  ماع  هک  مینادن  رگا 
.تسین ماع  خسان  تسا و 

تایاور هفیرش و  تایآ  رد  تاصوصخ  تامومع و  بلاغ  رد  بلطم  نیا  هکنآ  امک 
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اخسان ماعلا  نوکی  نا  لمتحی  ماعلل  اصصخم  صاخلا  نوکی  نا  لمتحی  امکف  صاخلاب  لمعلا  تقو  روضح  دعب  ادراو  ماعلا  ناک  نا  و 
.هل

ماکحالا یف  خـسنلا  هلق  عم  صخ  دـق  الا و  ماع  نم  ام  رهتـشا  یتح  صیـصختلا  هرثکل  اصـصخم  صاخلا  نوکی  نا  رهظالا  ناـک  نا  و 
ریصی کلذب  ادج و 

******
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هکنآ امک  دـشاب  یتحلـصم  يارب  رگا  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم  تسا  نینچ  نیا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  دراو 
زا نایب  ریخأت  نوچ  هدش  یم  دراو  لمع  زا  دعب  نامز  رد  اهنآ  تاصصخم  درادن و  یعنام  هدوب  مسق  نیمه  مالـسا  ردص  رد  تامومع 

.یفخی امک ال  تسا  زئاج  دراوم  یضعب  هک  دنام  یم  بذک  ریظن  تجاح  تقو 

.خلا روضح  دعب  ادراو  ماعلا  ناک  نا  هلوق و 

تقو هک  دوب  یئاـج  رد  میدومن  رکذ  هک  دروم  هس  نآ  رد  یلبق  دراوم  نوچ  صاـخب  لـمع  تقو  روضح  دـعب  دوـش  دراو  ماـع  رگا  و 
هدیـسر صاخب  لمع  تقو  هک  یئاج  رد  لک  یلع  دوب  هدیـسر  ماعب  لمع  تقو  اهنآ  دراوم  ضعب  رد  ول  دوب و  هدیـسرن  صاخب  لـمع 

نوچ دشاب  صاخ  خـسان  ماع  هک  دراد  لامتحا  نینچمه  ماع  يارب  دـشاب  صـصخم  صاخ  هک  دراد  لامتحا  هک  ینانچمه  سپ  تسا 
.تسا دوجوم  دشاب  لمع  روضح  تقو  هک  خسن  طرش 

تهج نیا  زا  تسا و  دوجوم  دـشاب  لمع  روضح  تقو  هک  خـسن  طرـش  نوچ  دـشاب  صاخ  خـسان  ماـع  تسا  نکمم  تهج  نیا  زا  و 
دوب قساف  دیز  قاسفلا و  مرکت  دمآ ال  یهن  لمع  زا  دعب  دیز و  مارکاب  دومن  رما  یلوم  رگا  الثم  دشاب  صاخ  خـسان  ماع  تسا  نکمم 

.وا مارکا  تسا  بجاو  دشاب  صصخم  رگا  دیز و  مارکا  تسا  مارح  دشاب  خسان  قاسفلا  مرکت  مومع ال  رگا 

.خلا رهظالا  ناک  نا  هلوق و 

رد صیصخت  ترثک  يارب  دشاب  ماع  صصخم  صاخ  هک  تسنآ  رهظا  هچرگا  و 
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.یفخی امک ال  عضولاب  ناک  ول  ماعلا و  روهظ  نم  يوقا  قالطالاب  ناک  ول  ماودلا و  یف  صاخلا  روهظ 

وه هجولاف  هروضح  لبق  ماـعلاب و  لـمعلا  تقو  روضح  دـعب  صاـخلا  نوکی  نا  نیب  ددرت  لـهج و  ول  اـما  اـمهخیرات و  ملع  اـمیف  اذـه 
.هیلمعلا لوصالا  یلا  عوجرلا 

لیلد هنا ال  الا  بلاغلاب  هل  اقاحلا  هطرشل  دجاو  هنا  اضیا و  صیصختلاب  نظلا  نابجوی  اناک  نا  انهاه و  خسنلا  هردن  صیصختلا و  هرثک  و 
ماودـلا یف  کلذـب  صاخلا  هروریـصل  صاخلاب  لمعلا  تقو  روضح  دـعب  ماعلا  درو  اذا  امیف  هیلع  لمحلا  نابجوی  اـمنا  هراـبتعا و  یلع 

.ادیج ربدتف  هیلا  ریشا  امک  ماعلا  نم  رهظا 

******
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ام نایب  نیاب  تسا و  مک  لیلق و  رایـسب  ماکحا  رد  خسن  هکنیا  رب  هوالع  صخ  دق  الا و  ماع  نم  ام  تسا  روهـشم  هکنآ  یتح  تامومع 
ماع روهظ  ول  ماع و  روهظ  زا  دـشاب  یم  يوقا  صاخ  روهظ  نیا  دـشاب و  قالطاب  روهظ  نآ  ول  ماود و  رد  صاخ  دـنک  یم  ادـیپ  روهظ 

.یفخی امک ال  دشاب  يوغل  عضوب 

.دشاب مولعم  اهنآ  هب  لمع  روضح  تقو  رد  صاخ  ای  ماع  مدقت  خیرات  هک  تسا  یئاج  رد  ام  قباس  تانایب  نیا 

دراوم نیا  رد  دـشاب  روضح  زا  لبق  ای  دـشاب  ماعب  لمع  تقو  روضح  زا  دـعب  صاخ  هکنآ  نیب  دـشاب  ددرم  دـشاب و  لوهجم  رگا  اما  و 
.دوش یم  هریغ  باحصتسا و  زا  هیلمع  لوصا  هب  عوجر 

: خلا خسنلا  هردن  صیصختلا و  هرثک  هلوق و 

ود نیا  دش  نایب  هک  ینانچمه  خسن  هردن  صیصخت و  ترثک  هک  دروایب  لیلد  دنک و  لاکـشا  لوهجم  دراوم  نیا  رد  یـسک  رگا  اما  و 
قاحلا ار  هرداـن  دراوم  رد  هک  مینک  صیـصختب  لـمح  خـیراتلا  لوهجم  دروم  رد  دوش و  ادـیپ  صیـصخت  هب  نظ  هک  دـنوش  یم  ببس 

.تسا صیصخت  بلاغ  هک  میئامنب  بلاغب 
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یلع اینبم  نوکی  امنا  هب  لمعلا  تقو  روضح  لبق  ماعلا  درو  وا  ماعلاب  لمعلا  تقو  روضح  لبق  درو  اذا  صیصختلل  صاخلا  نیعت  نا  مث 
اخوسنم اصصخم و  لوالا و  یف  اخـسان  اصـصخم و  هنوک  نیب  رودی  لب  هل  نیعتی  الف  الا  لمعلا و  تقو  روضح  لبق  خسنلا  زاوج  مدع 

هیلا ریشا  امل  صوصخلا  یف  صاخلا  روهظ  نم  يوقا  دارفالا  مومع  یف  ماعلا  روهظ  ناک  نا  اصـصخم و  هنوک  رهظالا  نا  الا  یناثلا  یف 
.ماکحالا یف  ادج  خسنلا  هردن  هعویش و  صیصختلا و  فراعت  نم 

******
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هک ینظ  نآ  میرادـن و  تسا  یجراخ  نظب  دنتـسم  هک  ینظ  وچمه  راـبتعا  رب  لـیلد  هک  تسنآ  لـیلد  نیا  زا  لاکـشا و  نیا  زا  باوج 
هک دندش  ببـس  خسن  ندوب  ردان  صیـصخت و  ترثک  تشذگ  هکنآ  امک  دوش  ادـیپ  ظافلا  روهظ  زا  هک  تسا  یئاج  رد  دراد  تیجح 
امک ماع  زا  دـشاب  رهظا  ماود  رد  دراد  یقـالطا  یظفل  روهظ  هک  صاـخ  نیا  صاـخب  لـمع  تقو  روضح  زا  دـعب  دوش  دراو  ماـع  رگا 

.ادیج ربدتف  نآب  دش  هراشا  هکنآ 

یم دراو  ماعب  لمع  تقو  روضح  زا  لبق  هک  یئاج  رد  دـش  یم  ماع  صـصخم  صاخ  هک  يدراوم  رد  خـلا  صاـخلا  نیعت  نا  مث  هلوق 
صصخم صاخ  هک  میدومن  نایب  دراوم  نیا  رد  هک  دنـشاب  مه  اب  نراقم  ای  صاخ  لمعب  تقو  روضح  زا  لبق  ماع  دورو  ای  صاخ  دش 

خـسنب لئاق  هک  یئاجک  ره  لمع و  تقو  روضح  زا  لبق  خسن  تسین  زیاج  هکنیا  رب  تسا  ینبم  بلطم  نیا  تسین و  ماع  خسان  تسا و 
لمع خسن  رد  تسین  مزال  هک  میدش  لئاق  میدرکن و  لوبق  ار  طرـش  نیا  رگا  دـشاب و  هدیـسر  خوسنمب  لمع  تقو  تسا  مزال  میدـش 

روضح زا  لبق  دشاب  هدـش  دراو  صاخ  هک  یئاج  رد  خـسان  ای  دـشاب  صـصخم  صاخ  هک  تسا  ددرم  دراوم  نیا  رد  دـشاب  هدـش  نآب 
.صاخب لمع  روضح  زا  لبق  ماع  دشاب  هدش  دراو  هک  تسا  یئاجنآ  هک  یناث  رد  خوسنم  ای  دشاب و  صصخم  لوا و  رد  ماعب  لمع 
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خسن طرش  هیعرش و  ماکحا  رد  خسن  يانعم 

.خسنلا یف  لوقلا  هبخن  وه  ام  یلا  مالکلا  فرصل  سأب  و ال 

مکحلا و ماود  راهظا  همکحلا  تضتقا  امنا  اتوبث و  مکحلا  عفد  هقیقحلا  یف  هنا  الا  اتابثا  تباثلا  مکحلا  عفر  ناک  نا  خسنلا و  نا  ملعاف 
.رارمتسا ماود و  هل  سیل  ارارق و  هل  سیل  عقاولا  بسحب  ّهنأ  عم  هرارقا  هئاشنا و  لصا  وا  هرارمتسا 

******

: حرش * 

دارفا رد  صاـخ  روهظ  زا  دـشاب  يوقا  شدوخ  دارفا  رد  ماـع  روـهظ  وـل  دـشاب و  صـصخم  صاـخ  هک  تسنآ  رهظا  لاـح  نیااـب  یلو 
رب دشاب  مدقم  صیـصخت  هک  دنوش  یم  ببـس  ود  نیا  خسن  هردـن  نآ و  عویـش  ماع و  صیـصخت  تشذـگ  البق  هکنآ  تهجب  شدوخ 

تامومع نوچ  لمع  زا  دعب  هچ  دشاب و  ماعب  لمع  زا  لبق  هچ  تسا  صـصخم  اقلطم  صاخ  هک  دش  مولعم  ام  هقباس  تانایب  زا  خسن و 
دراوم نیا  رد  میوش  خسنب  لئاق  تسین  نکمم  هدوب و  تامومعب  لمع  زا  دعب  اهنآ  تاصصخم  لاکشا  الب  مالسا  ردص  رابخا  باتک و 

.هیعرش ماکحا  رد  تسا  خسن  ترثک  نآ  ۀمزال  نوچ 

نکمم هکنآ  باوج  هدش  عطقنم  یحو  نوچ  تسین  نکمم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  نامز  زا  دعب  خـسن  هک  دـنکن  لاکـشا  یـسک  و 
ماع و رخأت  مدـقتب و  لهج  دراوم  هک  دـش  مولعم  ام  نایب  زا  دـشاب و  مالّـسلا  هیلع  همئا  ناـیبب  نآ  راـهظا  یلو  دـشاب  هدـش  خـسن  تسا 

تقو زا  نایب  ریخأت  لاکـشا  دومن و  نایب  فنـصم  هکنآ  امک  دوش  هیلمع  لوصاب  عوجر  هکنآ  هن  تسا  صـصخم  صاخ  اضیا  صاـخ 
.دوش دراو  ماعب  لمع  زا  دعب  صاخ  هک  یئاج  رد  تجاح 

یضعب هکلب  دش و  یم  نایب  جیردتب  ماکحا  مالـسا  ردص  رد  هکنآ  امک  درادن  یعنام  ریخأت  تحلـصم  يارب  هک  تشذگ  هکنآ  باوج 
.فیرشلا هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رصع  یلو  روهظ  ات  تسا  یقاب  اهنآ  تاصصخم 

تباث مکح  عفر  هچرگا  خسن  هک  دنامن  یفخم  تسا  خسن  رد  مالک  رصتخم  خلا  وه  ام  یلا  مالکلا  فرصل  سأب  هلوق و ال 
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هقیقح یلع  هعالطا  عم  هرارمتسا  وا  مکحلا  رهظی  نا  هیلا  یحوی  وا  مهلی  امبر  عرشلل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  عداصلا  یبنلا  نال  کلذ  و 
اذـه نم  یلاعت و  كرابت و  هملع  یف  يرج  ام  مامتب  هتطاحا  مدـعل  کلذ  یلع  هعـالطا  مدـع  عم  وا  لابقتـسالا  یف  خـسنی  هنا  لاـحلا و 

الف اعفر  رهاظلا  بسحب  ناک  نا  اعفد و  نوکی  هقیقحلا  بسحب  خسنلا  نا  تفرع  ثیح  لیعامسا و  حبذب  میهاربا  رما  نوکی  هلعل  لیبقلا 
هتدارا ریغتل  مزلتـسملا  ینعملاب  یلاعت  كرابت و  هقح  یف  لاحملا  ءادـبلا  موزل  مدـعل  لمعلا  تقو  روضح  لبق  ناک  ول  اقلطم و  هب  سأب 

.ههجو اتاذ  لعفلا  داحتا  عم  یلاعت 

******

: حرش * 

نآ عفر  دش و  مکح  نآ  خسن  ادعب  هدوب و  یتدـم  سدـقملا  تیب  فرطب  هک  اهناملـسم  هلبق  ریظن  تابثا  ماقم  رد  تایعیرـشت  رد  تسا 
زاـمن سدـقملا  تیب  فرطب  دـندش  رومأـم  اهناملـسم  هک  یلوا  زا  هک  ینعم  نیاـب  اـتوبث  تسا  مکح  عـفد  خـسن  تقیقح  رد  یلو  دـش 

مکح نآ  راهظا  هک  درک  یم  ءاضتقا  تحلـصم  تمکح و  یلو  دشاب  روط  نیا  رخآ  ات  هکنآ  هن  یتدم  دنچ  دوب  نیعم  لوا  زا  دنناوخب 
هکلب نآب  لمع  تسین  مزال  خسن  رد  هکنیا  رب  انب  شماود  هب  رارقا  نآ و  ءاشنا  لصا  هکنآ  ای  دشاب  ناناملسم  يارب  رارقتـسا  ماودب و  ار 

.تسا هتشادن  يرارمتسا  ماود  رارق و  عقاو  رد  دراوم  نیا  رد  هکنیا  اب  تشذگ  هکنآ  امک  دنرادن  یقرف  صیصخت  اب 

دراوم یضعب  تسا  سدقم  عرـش  عداص  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  هک  تسنآ  يارب  میدومن  خسن  يارب  هک  ار  یئانعم  نیا  و 
علطم ترضح  نآ  هکنآ  اب  ار  مکح  رارمتسا  ای  ار  مکح  دنک  راهظا  هک  دیسر  یم  ترضح  نآ  هب  یحو  ای  ترضح  نآب  دش  یم  ماهلا 

رب ترـضح  نآ  تسا  هدوبن  علطم  تسا  نکمم  ای  هدـنیآ  رد  دوش  یم  خـسن  مکح  نیا  هک  تسناد  یم  هکنآ  هب  دوب  لاـح  تقیقح  رب 
نکمم یلاعت و  كرابت و  يادخ  ملع  رد  دوش  یم  يراج  هک  ار  هچنآ  مامتب  مرکا  ربمغیپ  تسا  هتـشادن  هطاحا  هکنآ  تهجب  نآ  خسن 

دمآ دهاوخ  نآ  رابخا  رد  هکنآ  امک  دنادب  شربمغیپ  ار  نآ  دناد  یم  یلاعت  يادخ  هک  ار  هچنآ  مامت  تسین 
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هیعرش ماکحا  رد  خسن  نیعنام  هلدا  در 

رمالا عنتما  الا  هنع و  یهنلا  عنتما  هب  رمالل  هبجوم  هحلصم  یلع  المتـشم  ناک  نا  لعفلا  ناف  خوسنملا  مکحلا  وا  خسنلا  عانتما  مزل  الإ  و 
رییغت یهنلاب  رما  خسن  مزلتسی  الف  هتدارال  اقلعتم  نکی  مل  هماود  وا  لعفلا  نال  کلذ  هب و 

******

: حرش * 

خـسن هک  یتسناد  ام  نایب  نیارباـنب  سپ  نآ  دـنزرف  لیعامـسا  حـبذب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  رما  دـشاب  دـیاش  لـیبق  نیمه  زا  و 
.دسر یم  رظنب  عفر  رهاظ  بسحب  هچرگا  عفر و  هن  تسا  عفد  اعقاو  تقیقح و  بسحب 

نیاب نوچ  تشذـگ  هکنآ  امک  دـشاب  لمع  تقو  روضح  زا  لبق  خـسن  هکنآ  ول  میوشب و  خـسنب  لئاق  هک  درادـن  یعنام  نیارباـنب  سپ 
هک یناسک  دنا  هدومن  لاکـشا  نوچ  یلاعت  كرابت و  يادخ  قح  رد  تسا  لاحم  هک  یئادـب  دـیآ  یمن  مزال  میدرک  نایب  ام  هک  ینعم 
لاح رد  دوش  یم  فلختم  هکنآ  لثم  دشابن  فلتخم  دشاب و  دحتم  ههجو  اتاذ  رمخ  برـش  لثم  لعف  رگا  هکنآ  هب  دنتـسین  خـسنب  لئاق 

تمکح فالخ  نیا  دوش  هتـشادرب  رمخ  برـش  تمرح  لاح  نیااب  دشابن و  لعف  رد  یفالتخا  تهج  چیه  هریغ و  نایـسن و  رارطـضا و 
برش لثم  رگا  هیهلا و  ماکحا  رد  تسین  نکمم  زاوج  دراوم  یـضعب  مارح و  دراوم  یـضعب  هتـشاد  هک  يا  هدسفم  اب  نوچ  تسا  یهلا 

.اریبک اولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  ، یلاعت يادخ  لهج  هّللا و  هدارا  رییغت  دیآ  یم  مزال  تحلصم  هب  نآ  ةدسفم  دوش  لیدبت  رمخ 

دوش یم  فلتخم  هریغ  جـح و  مایـص و  هالـص و  ریظن  نامز  سفن  هکلب  هیناـکم  هیناـمز و  تایـصوصخ  هطـساو  هب  لـعف  هکنآ  باوج 
مامت تسا و  مکح  عفد  خسن  هک  تشذگ  ضعب و  نود  هتشاد  تحلصم  نامزا  یضعب  رد  لعف  تسا  نکمم  نآ و  ةدسفم  تحلصم و 

.دیآ یم  مزال  لاکشا  دشاب  تباث  مکح  عفر  رگا  هلب  مکح  عفد  هن  مکح  دما  ندش 

.خلا خسنلا  عانتما  مزل  الإ  هلوق و 

عانتما ای  خسن  عانتما  دیآ  یم  مزال  عفد  هن  دشاب  عفر  يانعم  هب  خسن  رگا  ینعی 
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.هحلصم همکح و  نع  هماود  راهظا  وا  هب  رمالا  ءاشنا  ناک  امنا  هحلصم و  یلع  المتشم  هنوک  ههج  نم  لعفلاب  رمالا  نکی  مل  هتدارا و 

تاینیوکت رد  تایعیرشت و  رد  خسن  يانعم 

یلاعت كرابت و  هّللا  نا  هلمجم  یفخی و  امک ال  تارتاوتملا  تایاورلا  هیلع  لد  امم  وهف  ینعملا  كاذ  ریغب  تاینیوکتلا  یف  ءادـبلا  اما  و 
هنأب هملع  عم  هب  ربخی  نا  هیلو  وا  هیبن  یلا  یحوا  وا  مهلا  هراـهظا  یلا  هیعاد  همکحل  هوحمی  اـم  توبث  راـهظاب  یلاـعت  هتیـشم  تقلعت  اذا 

ءاقترال ماهلالا  وا  یحولا  لاح  هنال  هب  ربخی  امنا  هملع و  یف  يرج  ام  مامتب  هطاحالا  مدع  نم  هیلا  ریشا  امل  هب  هملع  مدع  عم  وا  هوحمی 
لاق عناوملا  مدع  وا  عقاو  ریغ  رما  یلع  اقلعم  هنوک  یلع  علطی  مل  هتوبث و  یلع  علطا  تابثالا  وحملا و  حول  ملاعب  هلاصتا  هیکزلا و  هسفن 

.هیآلا تبثی  ءاشی و  ام  هّللا  اوحمی  یلاعت  كرابت و  هّللا 

ظوفحملا حول  ملاعب  هیکزلا  هسفن  تلصتا  هیهلالا و  هیانعلا  هتلمش  نم  معن 

******

: حرش * 

لاح نیا  رد  دوش  یم  لعف  نآب  رما  ببس  هک  یتحلصم  نآ  دشاب  تحلصم  رب  لمتشم  هالص  لثم  لعف  رگا  هکنآ  تهجب  خوسنم  مکح 
مکح تسا و  لاـحم  لـعف  نآـب  رما  دـشابن  تحلـصم  ياراد  رگا  تسین و  نکمم  لـعف  نآ  خـسن  سپ  لـعف  نآ  زا  یهن  تـسا  عـنتمم 
لعف نآب  لمع  زا  دـعب  ای  دوش  یم  خـسن  لعف  نآ  لمع  زا  لبق  لـعفب و  دوش  یم  رما  هک  یئاـج  رد  هکنآ  تهجب  تسین  زیاـج  خوسنم 
لاح نیا  رد  سپ  ، اعقاو تسا  هدوبن  یهلا  ةدارا  قلعتم  لعف  ماود  لعف و  لصا  دروم  ود  نیا  رد  نآ  رارمتـسا  دوش و  یم  خسن  نآ  ماود 

تهج زا  هن  لعفب  رما  تسا  لمع  زا  لبق  خـسن  هک  يدروم  نآ  رد  یلاعت و  كرابت و  ةدارا  ریغت  یهن  هب  نآ  رما  خـسن  دـیآ  یمن  مزال 
یتحلـصم تمکح و  يور  زا  نآ  رارمتـسا  لعف و  نآب  ماود  راهظا  ای  لعف  نآب  رما  ءاشنا  هکلب  تسا  تحلـصم  ياراد  لـعف  هک  تسنآ 

.یفخی امک ال  تسا 

نداد ربخ  ریظن  تشذگ  خسن  يارب  هک  یناعم  نآ  ریغب  تاینیوکت  رد  ءادبلا  اما  خلا و  تاینیوکتلا  یف  ءادبلا  اما  هلوق و 
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ءایبنالا و متاخل  قفتی  امبر  اـمک  اـهیلع  یه  اـم  یلع  تاـیعقاولا  هدـنع  فشکنی  باـتکلا  ما  وه  هیبوبرلا و  ملاوعلا  مظعأ  نم  وه  يذـلا 
.نوکت تناک و  امک  تانئاکلا  یلع  افراع  ناک  ءایصوالا و  ضعبل 

******

: حرش * 

تسا راهظا  ءادبا و  يانعم  هب  تاینیوکت  رد  ءادب  نآ و  لاثما  تشادرب و  ار  نآ  دعب  سنوی و  موق  يارب  باذع  ندمآ  رب  یلاعت  يادخ 
نآرب دـنک  یم  تلالد  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  تاینیوکت  رد  ءادـب  هحلـصمل و  دـننک  راهظا  دوش  یم  عقاو  نآ  فـالخ  هک  ار  يزیچ  و 

هنا ءادبلا و  لثم  ءیشب  هّللا  دبع  ام  هنا  ءادبلا و  لثمب  هّللا  مظع  ام  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لثم  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هرتاوتم  تایاور  يانعم 
ام رخؤی  ءاشی و  ام  مدقی  هّللا  نا  رادنالا و  علخ  هیدوبعلاب و  رارقالا  لاصخ  ثالث  هیلع  ذـخأی  یتح  ءادـبلاب و  ّرقی  یتح  ایبن  هّللا  ثعب  ام 

.هباب یف  ءادبلا  یف  هروکذم  رابخالا  نم  کلذ  ریغ  ءاشی و 

هک يزیچ  توبث  راهظاب  دوشب  قلعتم  ةدارا  وا و  تیـشم  هک  ینامز  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسنآ  تاـینیوکت  رد  ءادـب  لـمجم  و 
هک تسا  یتحلصم  یتمکح و  يارب  نآ  یمئاد  توبث و  راهظا  يرگید  ءیش  هب  ار  نآ  دنک  یم  لیدبت  درذگ  یم  شوحم  ار  نآ  ادعب 

.ءیش نآ  راهظا  يارب  دنوش  یم  ببس  اه  نیا 

ربخ ار  نآ  راهظا  ار و  بلطم  نیا  شدوخ و  یلو  ای  شدوخ  یبن  هب  دیامن  یم  یحو  ای  دیامرف  یم  ماهلا  یلاعت  يادـخ  لاح  نیا  رد  و 
ای ءیـش  نآ  لاح  نیا  رد  تسا  نکمم  دنک و  یم  شوحم  ادعب  ار  ءیـش  نیا  هک  دناد  یم  یهلا  سدقا  تاذ  هکنآ  اب  اهنآ  هب  دهد  یم 

يادـخ ملع  رد  هچنآ  هب  دـش  هراشا  البق  هکنآ  تهجب  دـشابن  ملاـع  هک  تسا  نکمم  دوش و  یم  وحم  ءیـش  نآ  هک  دـشاب  ملاـع  یلو 
ای یحو  لاح  رد  ءیش  نآب  دهد  یم  ربخ  یلاعت  يادخ  لاح  نیا  رد  دنادب  وا  یلو  ای  وا  ّیبن  ار  نآ  مامت  تسین  مزال  دنک و  یم  یلاعت 
نآ توبث  رب  دوش  یم  علطم  دـیامن  یم  تابثا  وحم و  حولب  رظن  دراد و  هیلاع  هبترم  دراد و  سفن  ءاقترا  وا  ّیبن  نوچ  ماهلا و  لاـح  رد 

كرابت و هّللا  لاـق.عنام  مدـع  رب  تسا  قلعم  اـی  دوش  یمن  عقاو  رما  نآ  هک  يرما  رب  تسا  قلعم  ءیـش  نآ  هک  تسین  علطم  یلو  ءیش 
ُءاشَی ام  ُهّللا  اوُحْمَی  یلاعت 
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اهنیعی دح  هیاغ و  هل  عقاولا  یف  ّهنأ  عم  ماودلا  رارمتسالا و  یف  ارهاظ  نوکی  امب  هرات  ماکحالا  نم  مکح  هیلا  یحوی  امبر  کلذ  عم  معن 
وا ایحو  رمؤی  هنا  امک  ءالتبالا  رابتخالا و  درجمل  لب  دـجب  اـعقاو  نوکی  ـال  ّهنأ  عم  دـجلا  یف  ارهاـظ  نوکی  اـمب  يرخا  رخآ و  باـطخب 
رما ام  رهظی  هنا  ینعمب  یلاعت  هل  ادبف  راهظالا  كاذ  وا  رابخالا  اذه  یف  همکح  لجال  عقی  امم ال  هریغ  وا  باذـع  عوقوب  رابخالاب  اماهلا 

.ایناث یفخ  ام  يدبی  الوا و  هراهظا  مدعب  هیلو  وا  هیبن 

اهنآ تمسق  هس  ءادب و  ردق و  ءاضق و  رابخا 

امیف هیافک  انرکذ  امیف  هریغ و  یف  ءادبلاب  کلذک  یلاعت  هئادبا  ههابش  لامکل  ءادبالا  هقیقحلا  یف  ّهنأ  عم  ءادبلا  یلاعت  هیلا  بسن  امنا  و 
.بابلالا یلوا  یلع  یفخی  امک ال  بابلا  كاذ  یف  هورکذ  ام  مامت  رکذ  یلا  یعاد  خسنلا و ال  باب  یف  مهملا  وه 

******

: حرش * 

.هیآلا ُِتْبُثی  َو 

مظعا هک  یظوفحم  حول  ملاع  نآ  ظوفحم  ملاعب  نآ  هیکز  سفن  دشاب  لصتم  هیهلا و  تیانع  ار  نآ  دـشاب  هدـش  لماش  هک  یـسک  هلب 
یه اـم  یلع  تاـیعقاو  صخـش  نآ  يارب  دوش  یم  فشک  لاـح  نیا  رد  تسا  باـتکلا  ما  ظوفحم  حول  نآ  دـشاب و  یم  هیبوبر  ملاوع 

اه نیا  نیعمجا و  مهیلع  هّللا  تاولـص  ترـضح  نآ  ءایـصوا  ءایبنا و  متاخ  نآب  تسا  هدیـسر  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  هکنآ  اـمک  اـهیلع 
.دنشاب یم  نوکت  تناک و  امک  تانئاک  رب  فراع 

نآ رهاظ  هک  ار  ماکحا  زا  یمکح  دوخ  یبن  هب  دـیامن  یم  یحو  یلاعت  يادـخ  دراوم  ضعب  لاـح  نیااـب  هلب  خـلا  کـلذ  عم  معن  هلوق 
مکح تیاـغ  دـح و  تسا و  رارمتـسا  ماود و  نودـب  دراد  يدـح  تیاـغ و  مکح  نآ  عـقاو  رد  هکنآ  اـب  تسا  رارمتـسا  ماود و  مکح 

.دشاب یم  يرگید  باطخب 

نآب یعقاو  ةدارا  اعقاو  هکنآ  اب  تسا  یعقاو  ةدارا  دـج و  رد  مکح  رهاـظ  هک  ینعم  نیاـب  دوش  ناـیب  لوا  مکح  سکع  تسا  نکمم  و 
يارب طقف  هکلب  تسا  هدشن  مکح 
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ای سنوی  موق  باذـع  ریظن  باذـع  عوقوب  دوخ  یبنب  اماهلا  وا  ایحو  یلاعت  يادـخ  هدومرف  رما  هکنآ  امک  هدوب  ناحتما  راـبتخا و  درجم 
يارب مکح  ماود  راهظا  رابخا و  نیا  تسا و  هدـشن  یعقاو  هدارا  اـعقاو  هک  یئاـهزیچ  زا  لیعامـسا  حـبذب  میهاربا  رما  ریظن  باذـع  ریغ 

.هدوب یتحلصم  تمکح و 

ةدارا رد  روهظ  ای  هتـشاد  ماود  رهاظ  رد  هک  يزیچ  تسا و  راـهظا  ياـنعم  هب  هدومن  ناـیب  یلاـعت  يادـخ  هک  دراوم  نیا  رد  ءادـب  سپ 
ینعمب تاینیوکت  رد  تایعیرـشت و  رد  ءادـب  سپ  شیلو  ای  دوخ و  یبن  يارب  هدومن  نایب  یلاـعت  يادـخ  ار  نآ  فـالخ  هتـشاد  يدـج 

هب دنا  هداد  ار  ءادب  تبـسن  هروکذـم  دراوم  رد  یتمکح و  تحلـصم و  يارب  تسا  کلذـک  سیل  ام  راهظا  ینعم  نآ  هک  تسا  دـحاو 
راهظا ءادباب و  ءادـب  تهابـش  تهجب  دـش  رکذ  هک  نانچمه  تسا  راهظا  ءادـبا و  يانعم  هب  دراوم  نآ  رد  ءادـب  هکنآ  اب  یلاعت  يادـخ 
یفخی امک ال  تسین  باب  نیا  رد  دـنا  هدومن  رکذ  هک  هچنآ  مامتب  یعدا  خـسن و  باب  رد  تسا  یفاک  دـش  رکذ  هک  هچنآ  رد  ازاجم و 

.بابلالا یلوا  یلع 

الوا دنا  هدومن  رکذ  مالعا  ضعب  هک  هچنآ  رب  انب  مینک  یم  رکذ  ام  ءادب  باب  رد  يرصتخم  فنصم  بلاطم  حیضوت  يارب  دنامن  یفخم 
تسا لهج  مزلتسم  یلاعت  يادخ  قح  رد  ءادب  هکنآ  رب  دنلئاق  دنشاب و  یم  نآ  فلاخم  هماع  ننست و  لها  دنتـسه و  ءادبب  مزتلم  هعیش 

.کلذ نع  هّللا  یلاعت  یهلا  سدقا  تاذ  رد 

يارب دنلئاق و  هعیـش  هک  یئادب  يانعم  دندیمهفن  نکل  نآ و  زا  دنتـسه  يرب  اهنآ  هک  يزیچ  هعیـش  هب  دـنا  هداد  تبـسن  تهج  نیا  زا  و 
ترضح ملع  تسا و  یهلا  سدقا  تاذ  تردق  دیب  نآ  تادوجوم  مامت  نآ و  لاکـشا  مامتب  ملاع  نیا  مییوگ  یم  بلطم  نیا  حیـضوت 

.دشاب یم  یلاعت  يراب  ترضح  تامولعم  اهنآ  مامت  لزا و  رد  دشاب  یم  نآ  مامتب  يراب 

تردـق هک  دوش  یمن  ببـس  لزا  رد  تانکمم  مامتب  یلاـعت  يادـخ  ملع  هک  تشذـگ  ضیوفت  ربج و  باـب  رد  حرـش  لوا  دـلج  رد  و 
هکلب تانکمم  زا  دوش  بلس  یلاعت 
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ملع هطـساو  هب  يدوجوم  ره  تسا و  عقاو  فشک  ملع  نوچ  تسا  وا  تردق  دیب  تانکمم  مامت  رایتخا  تسا و  یقاب  نآ  هیلزا  تردـق 
هّللا و ریدقت  ار  نآ  هک  یهلا  یلزا  ملع  رد  تانکمم  عیمج  نیعت  دشاب و  یم  نآب  ملع  زا  ریغ  نآ  داجیا  تلع  دـنک و  یمن  يرییغت  نآب 

امک دوش  یمن  اهنآ  لاعفا  زا  ناگدنب  تردق  بلـس  نینچمه  اهنآ و  زا  یلاعت  يادخ  تردق  بلـس  دوش  یمن  ببـس  دـنمان  یم  هئاضق 
.تسا مسق  هس  رب  هدش  هدیمان  ءادب  مساب  ار  نآ  هک  یهلا  ردق  ءاضق و  لک  یلع  الصفم  لوا  دلج  رد  تشذگ  هکنآ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  انیبن  هب  یتح  هدادن  ربخ  سک  چیه  هب  هتفرگ و  قلعت  نآب  یلاعت  يادـخ  ملع  هک  تسا  يدراوم  نآ  لوا 
هیلع هّللا  مالس  اضرلا  نا  یتآلا  هدانـساب  قودصلا  خیـشلا  هاور  ام  اهنم  هدش  لقن  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  دنک  یم  مسق  نیا  رب  تلالد 

کلذ نم  وه  الا  هملعی  انونکم ال  انوزخم  املع  نیملع  لج  زع و  هّلل  نا  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  نع  تیور  يزورملا  نامیلـسل  لاق 
.هنوملعی کیبن  تیب  لها  نم  ءاملعلاف  هلسر  هتکئالم و  هملع  املع  ءادبلا و  نوکی 

نوزخم ال نونکم  ملع  نیملع  هّلل  نا  لاق  هنا  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  ریصب  یبا  یلا  هدانـساب  تاجردلا  رئاصب  یف  هاور  ام  اهنم  و 
.هملعن نحن  هئایبنا و  هلسر و  هتکئالم و  هملع  ملع  ءادبلا و  عقی  کلذ  نم  وه  الا  هملعی 

.تسا روکذم  تایاور  رد  هکنآ  امک  دوش  یم  ادیپ  یلاعت  يادخ  ملع  مسق  نیا  زا  ءادب  هکنآ  رب  دنامب  یفخم 

مسق نیا  امتح و  جراخ  رد  نآ  عوقوب  هکئالم  هب  دوخ و  یبنب  ار  نآ  هداد  ربخ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یئادب  ردق و  ءاضق و  مود  مسق 
.دنک یم  نآرب  تلالد  هدنیآ  تایاور  هک  نانچمه  دوش  یمن  عقاو  نآ  رد  بذک  جراخ و  رد  دوش  یم  عقاو  امتح  ءادب  زا 

هیلع ایلع  نا  نامیلـسل  هلاق  امیف  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  لاق  هنا  یلفونلا  دمحم  نب  نیـسحلا  نع  هدانـساب  قودصلا  خیـشلا  يور  دـق  اهنم و 
هتکئالم یلاعت و  هّللا  هملع  ملعف  ناملع  ملعلا  لوقی  ناک  مالّسلا 
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تبثی وحمی و  ءاشی  ام  رخؤی  ءاشی و  ام  هنم  مدقی  نوزخم  هدنع  ملع  هلـسر و  هتکئالم و ال  هسفن و ال  بذـکی  نوکی و ال  هناف  هلـسر  و 
.ءاشی ام 

روما رومالا  نم  هلاحم و  هیئاج ال  هموتحم  روما  رومـالا  نم  لوقی  مالّـسلا  هیلع  رفعج  اـبا  تعمـس  لاـق  لیـضفلا  نع  یـشایعلا  يور  و 
.هتکئالم هیبن و ال  هسفن و ال  بذکی  هنئاک ال  یهف  لسرلا  هب  تءاج  ام  اماف  لاق  نا  یلا  هفوقوم 

نیا یلاعت و  هتیشمب  افوقوم  مالّـسلا  مهیلع  لسر  ءایبناب و  هداد  نآ  عوقوب  ربخ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یئادب  ردق و  ءاضق و  موس  مسق 
.دنک یم  نآرب  تلالد  هدنیآ  رابخا  هکنآ  امک  دوش  یم  عقاو  نآ  رد  ءادب  هک  تسا  يردق  اضق و  مسق 

هلوق ریسفت  یف  مهیلع  هّللا  مالس  نسحلا  یبا  هّللا و  دبع  یبا  رفعج و  یبا  نع  ناکسم  نبا  نع  هدانساب  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  یف  اهنم 
مدقی هیـشملا  ءادبلا و  هیف  یف  هل  هنـسلا و  کلت  نوکی  ام  لطابلا و  قحلا و  نم  رما  لک  هّللا  ردـقی  يا  میکح  رما  لک  قرفی  اهیف  یلاعت 
لوسر هیقلی  ءاشی و  ام  صقنی  ءاشی و  ام  اهیف  دـیزی  ضارمالا و  ضارعالا و  ایالبلا و  قازرالا و  لاجآلا و  نم  ءاشی  ام  رخؤی  ءاشی و  ام 

نامزلا و بحاص  یلا  کلذ  یهتنی  یتح  مالّـسلا  مهیلع  همئالا  یلا  نینمؤملا  ریما  هیقلی  نینمؤملا و  ریما  یلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا 
.رخأتلا مدقتلا و  هیشملا و  ءادبلا و  هیف  هل  طرتشی 

وه امب  نوکی و  امب  ناک و  امب  مکتربخال  هّللا  باتک  یف  هیآ  ـال  ول  لاـق  هنا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  جاـجتحالا  یف  اـم  اـهنم  و 
هر و قودـص  یلاما  رد  تیاور  نیا  رئاظن  باـتکلا و  ما  هدـنع  تبثی و  ءاـشی و  اـم  هّللا  وحمی  هیـآلا  هذـه  یه  همیقلا و  موی  یلا  نئاـک 

يادخ هب  تسا  دبع  هجوت  ءادبب  داقتعا  راثآ  زا  دشاب و  یم  هدنیآ  روما  رد  هّللا  هیـشم  ءادب و  رب  لاد  هک  هدش  رکذ  دایز  هریغ  دیحوت و 
.وا زا  تیصعم  كرت  تعاطا و  قیفوت  یلاعت و  يادخ  زا  تجاح  بلط  عرضت و  اعد و  اهیراتفرگ و  دئادش و  رد  یلاعت 

تاذ لاعفا  مامت  رد  هکلب  ناگدنب  لاعفا  رد  ربج  نآ  ۀمزال  دشابن  ءادب  رگا  و 
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صاخ ماع و  رد  خسن  صیصخت و  نیب  هرمث 

اسأر و ماعلا  مکح  نع  صاـخلا  جورخ  یلع  ینبی  صیـصختلا  یلع  هنا  هرورـض  خـسنلا  صیـصختلا و  نیب  هرمثلا  توبث  یفخی  ـال  مث 
صاخلاف ماعلا  صاخلا و  یف  امهنیب  دارا  اذا  اما  صـصخملا و  امهنیب و  رمـالا  راد  اـمیف  هنیح  نم  هنع  همکح  عاـفترا  یلع  خـسنلا  یلع 

.یفخی امک ال  هلیلد  رودص  نیح  نم  هب  اموکحم  ناک  خسنلا  یلع  الصا و  ماعلا  مکحب  موکحم  ریغ  صیصختلا  یلع 

******
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.تشذگ هدارا  بلط و  رد  لوا  دلج  رد  الصفم  هکنآ  امک  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  یهلا  سدقا 

.خلا هرمثلا  توبث  یفخی  مث ال  هلوق 

زا صیصخت  رد  مهقاسف  مرکت  خسان ال  ای  نآ  صصخم  ءاملعلا و  مرکا  لثم  هک  تسنآ  ماعب  لمع  زا  دعب  خسن  صیـصخت و  نیب  هرمث 
ار قاسف  ءاملع  رگا  نیاربانب  هدوب  یتحلـصم  يارب  نایب  ریخأت  هدوب و  ماع  رد  لـمع  زا  دـعب  نوچ  یلو  ماـع  زا  هدوب  جراـخ  مکح  لوا 

.هدومن يرجت  یلو  مارکا  تسین  مزال  انایصع  هدرکن  مارکا 

صیـصخت ماع  مکح  خسان  دورو  نیح  خسن  رب  انب  اما  دراد و  اضق  رگا  هدش  توف  هک  لمع  نآ  ءاضق  ای  دنک  مارکا  دیاب  خسن  رب  انب  و 
هدوب صاخب  لمع  زا  دعب  مدقم و  ول  دوش و  صـصخم  صاخ  هک  دراد  لامتحا  دوش  دراو  صاخب  لمع  زا  دعب  ماع  رگا  اما  هدروخ و 

ماع رودص  نیح  زا  دشاب  یم  ماع  مکحب  موکحم  خـسن  رب  انب  هدـش و  دراو  هحلـصمل  یلو  اهنآ  مارکا  هدوبن  بجاو  ءاملع  قاسف  سپ 
.یفخی امک ال  لودع  ریغ  هچ  لودع و  هچ  اقلطم  ءاملع  مارکا  تسا  بجاو  سپ 
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نیبملا لمجملا و  دیقملا و  قلطملا و  یف  سماخلا  دصقملا 

هراشا

یف مالکلا  لاطا  ساکعنالا و  وا  دارطالا  مدـعب  مالعالا  ضعب  هیلع  لکـشا  دـق  هسنج و  یف  عیاش  یلع  لد  ام  هناب  قلطملا  فرع  لصف 
یلوـالاف سکعنمب  ـال  درطمب و  نوکی  ـال  نا  زوجی  اـمم  وه  مسـالا و  حرـش  هلثم  هنا  یلع  ماـقم  ریغ  یف  اـنهبن  دـق  ماربـالا و  ضقنلا و 

.ماقملا بسانی  امم  اهریغ  وا  قلطملا  اهیلع  قلطی  یتلا  ظافلالا  ضعب  هل  عضو  ام  نایبب  کلذ  نع  ضارعالا 

لب ضارعالا  رهاوجلا و  نم  تایلکلا  ءامـسا  نم  کلذ  ریغ  یلا  ضایب  داوس و  ناویح و  سرف و  لجر و  ناسناک و  سنجلا  مسا  اهنمف 
.تایضرعلا

******

: حرش * 

هک تسا  یظفل  هکنآ  هب  ار  قلطم  دنا  هدومن  فیرعت  تسا  نیبم  لمجم و  دیقم و  قلطم و  رد  مجنپ  دصقم  خلا  سماخلا  دصقملا  هلوق 
صوصخم هریغ و  رکب و  ورمع و  دـیز و  لثم  دوش  یم  دوخ  سنج  دارفا  لماش  هک  لـجر  ریظن  دـشاب  دوخ  سنج  رد  رـشتنم  عیاـش و 

هن یه  یه  ثیح  نم  تعیبط  يارب  هدش  عضو  لجر  نوچ  دوش  یمن  سانجا  ءامسا  لماش  هکنآ  هب  نآرب  هدش  لاکشا  تسین و  ضعبب 
هن دنـشاب  یم  ماع  اهنآ  هکنآ  لاح  دوش و  یم  هیماهفتـسا  ام  نم و  لماش  هکنآ  رب  هوالع  هعیاـش  تعیبط  يارب  دـشاب  هدـش  عضو  هکنآ 

.دشاب یم  دوخ  دارفا  رد  عیاش  نوچ  دوش  یم  لداع  لجر  لماش  نوچ  تسین  عنام  ساکعنا و  اضیا  تسین و  عماج  دارطا و  سپ  قلطم 

نایب ماقم  نیا  ریغ  رد  ام  یلو  ماربا  ضقن و  رد  ار  مالک  دـنداد  لوط  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ءاملع  ول  دـیامرف و  یم  فنـصم  اذـل  و 
ناسنا فیرعت  ای  تسا  ماع  هک  تبن  هنادعس  ریظن  دشاب  سکعنم  درطم و  تسین  مزال  تسا  مسالا  حرش  فیراعت  نیا  لثم  هک  میدومن 

ضارعا یلوا  تسا و  صاخ  دوش و  یمن  هناوید  لماش  هک  لقاع  هناب 
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.کلذک اهنا  ظاحل  یتح  اهعم  اظوحلم  الصأ  طرش  الب  هلمهم  همهبم  یه  یه  امب  اهمیهافمل  هعوضوم  اهنا  بیر  و ال 

طرـشب ینعملا  وه  يذـلا  الـصا  ءیـش  هعم  ظوحلملا  ریغلا  موهفملا  فرـص  ینعملا و  سفن  وه  سنجلا  مسا  هل  عوـضوملا  هلمجلاـب  و 
طرـشباللا هیهاملا  وه  يذـلا  هعم  ءیـش  ظاحل  مدـع  هعم  ظوحلملا  یلدـبلا و ال  مومعلا  لاسرالا و  وه  ءیـشلا  كاذ  ناـک  ول  ءیش و 

.یمسقلا

هیضق وه  امع  دیرجتلا  هیانع  الب  ینعملا  نم  اهل  امب  اهقدص  حوضول  کلذ  و 

******

: حرش * 

ناسنا و لثم  تسا  سنج  مسا  اهنآ  زا  یـضعب  دوش  رکذ  قلطم  ریغ  ای  قلطم  يارب  دنا  هدـش  عضو  هک  یظافلا  نآ  نایب  تسا و  اهنآ  زا 
یجراخ دوجو  هک  یـضارعا  نآ  ریظن  تایـضرع  هکلب  ضارعا  رهاوج و  رد  کـلذ  ریغ  یلا  ضاـیب  داوس و  ناویح و  سرف و  لـجر و 

.تیجوز تیقوف و  تیقر و  تیکلم و  لثم  دنرادن 

.خلا هعوضوم  اهنا  بیر  هلوق و ال 

یمـسقم طرـشب  هلمهم ال  ۀمهبم  یناعم  میهافم و  نآ  اهنآ  هل  عوضوم  تشذگ  هک  هریغ  سرف و  لجر و  ناسنا و  لثم  سانجا  ءامـسا 
یناعم نآ  رد  يدـیق  چـیه  دـشاب و  یم  اـهنآ  هل  عوضوم  ینعم  سفن  هدـشن و  ظاـحل  یناـعم  نآ  رد  - هلمهم همهبم  دـیق  یتح  تسا و 

تسا و تقیقح  دراوم  مامت  رد  هکنآ  لاـح  دـشاب و  زاـجم  دـیاب  لامعتـسا  نآ  ریغ  رد  دوش  هتفرگ  نآ  رد  دـیق  رگا  هک  هدـشن  ظاـحل 
ءیـشب طورـشم  لاح  نیا  رد  یلدب  مومع  لاسرا و  دیق  یتح  دوش  ظاحل  اهنآ  رد  يدیق  رگا  هک  تسا  اهنآ  هل  عوضوم  موهفم  فرص 

ینعم لاح  نیا  رد  رگید  ءیشب  مدع  اهنآ  اب  دوشب  هظحالم  رگا  هک  رگید  ءیش  مدع  یناعم  نآ  اب  هدشن  هظحالم  نینچمه  دوش و  یم 
.دوش یم  یمسق  طرشب  تیهام ال 

.خلا حوضول  کلذ  هلوق و 

دشاب یم  تیهام  سفن  ریغ  لجر و  ناسنا و  لثم  سنج  هل  عوضوم  هک  دش  مولعم 
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اهنآ رد  هعبرا  تارابتعا  زا  یکی  سانجا و  هل  عوضوم  رد 

.یفخی امک ال  اهیف  دییقتلا  طارتشالا و 

موهفملا اذک  اباعیتسا و  وا  الدـب  اهنم  دـحاو  لک  معی  ناک  نا  دارفالا و  نم  درف  یلع  مومعلا  طرـشب  موهفملا  قدـص  مدـع  ههادـب  عم 
بـسحب داحتالا  هطانم  نا  ههادـب  اهیلع  هقابطنا  هقدـص و  نکمی  داکی  نهذـلا ال  الا  هل  نطوم  یلقع ال  یلک  هناـف  یمـسقلا  طرـشباللا 

.انهذ الا  هل  دوجو  الام  اهعم  دحتی  نا  نکمی  فیکف  اجراخ  دوجولا 

******

: حرش * 

مومع لاسرا و  دـیق  رگا  هک  تسا  یهیدـب  نوچ  دـشاب  زاجم  دـنکن و  درف  رب  قدـص  دـیاب  دـشاب  نآ  رد  مومع  لاسرا و  دـیق  رگا  هک 
عمج هک  لاجر  ریظن  دوش  یم  دارفا  نیا  لماش  یمومع  ای  یلدـب  قـالطا  ول  دـنکن و  قدـص  درف  رب  دـیاب  ینعم  رد  دـشاب  هدـش  هتفرگ 
درف رب  ناویح  ناسنا و  لثم  سنج  مسا  قدص  هکنآ  لاح  دـشاب و  لجر  هس  القا  دـیاب  هکلب  دـنک  یمن  لجر  کی  رب  قدـص  هک  تسا 

ظاحل دشاب  هدش  هتفرگ  ینعم  رد  یئیش  هب  مدع  دیق  رگا  نینچمه  کحاض و  ناویح و  ناسنا و  دیز  یئوگب  هکنآ  لثم  تسا  تقیقح 
طقف نآ  ياج  هک  دوش  یم  یلقع  یلک  دـنکن و  جراخ  رب  قدـص  هک  تسنآ  نآ  همزـال  دوش  یم  ینعم  ءزج  تسا  هینهذ  تروص  هک 
تسا نهذ  رد  طقف  نآ  ياج  هک  يزیچ  تسا و  یجراخ  داحتا  لمح  طانم  نوچ  جراخ  رب  نآ  قدص  تسین  نکمم  تسا و  نهذ  رد 

.دراد یجراخ  داحتا  هنوگچ 

.دوش یم  نآ  رد  رابتعا  راهچ  یتیهام  ره  هکنآ  لصاح  و 

.یمسقم طرشب  لوا ال 

.یمسق طرشب  مود ال 

ءیش طرشب  موس 

سانجا هل  عوضوم  طرشب ال و  مراهچ 

.هریغ هن  تسا  یمسقم  طرشب  لوا ال  مسق 

ص:298

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1051 

http://www.ghaemiyeh.com


اذـل ینهذـلا و  نیعتلاب  هنیعتم  یه  امب  لب  یه  یه  امب  هعیبطلل ال  عوضوم  هنا  هبرعلا  لها  نیب  روهـشملا  هماساک و  سنجلا  ملع  اـهنم  و 
سنجلا و مساک  الصا  هعم  ءیـش  ظاحل  الب  ینعملا  فرـصل  عوضوم  هنا  قیقحتلا  نکل  فیرعتلا  هادا  نودب  هفرعملا  هلماعم  هعم  لماعی 

.یظفللا ثینأتلا  یف  لاحلا  وه  امک  یظفل  هیف  فیرعتلا 

هحـص عم  اهیلع  هقدص  داکی  هنا ال  تفرع  دق  یلقع و  یلک  روهـشملا  یلع  هنال  لیوأت  فرـصت و  الب  دارفالا  یلع  هلمح  حص  امل  الا  و 
.یفخی امک ال  کلذ  نودب  اهیلع  هلمح 

******

: حرش * 

.خلا سنجلا  ملع  اهنم  هلوق 

نایب قلطم  ظافلا  زا  روهـشم  ار  اه  نیا  ریغ  هدش و  عضو  برقع  يارب  هک  طیرع  ما  دسا و  يارب  هدـش  عضو  هک  هماسا  لثم  سنج  ملع 
اذـل تسا و  نهذـلا  دـنع  همولعم  هنیعم  تعیبط  يارب  هکلب  تسین  یه  یه  اـمب  تعیبط  يارب  زا  عوضوم  اـهنآ  دـنا  هتفگ  دـنا و  هدومن 

قیقحت نکل  هفرعم  ماکحا  زا  اهنآ  ریغ  دوش و  یمن  فاضم  دوش و  یمن  لخاد  اهنآ  رب  مال  فلا و  ینعی  دوش  یم  اهنآ  اب  هفرعم  هلماعم 
ثیناـت لـثم  تسا  یظفل  اـهنآ  فیرعت  دـنا و  هدـش  عضو  ینعم  فرـص  يارب  دـنام و  یم  سنج  مسا  لـثم  مه  سنج  ملع  هک  تسنآ 

ینعم رد  یلو  یظفل  ثینأت  لثم  دوش  یم  اهنآ  اب  یظفل  هفرعم  هلماعم  طقف  دشاب و  یم  هریغ  نیع و  نذا و  لجر و  دی و  ظفل  رد  یظفل 
.درادن یقرف  چیه  سنج  مسا  هرکن و  اب 

.خلا هلمح  حص  امل  الا  هلوق و 

جراخ رب  نآ  قدص  تسین  نکمم  یلقع  یلک  دنوش و  یم  یلقع  یلک  اه  نیا  روهـشملا  یلع  دـشاب  ینعم  ءزج  ینهذ  نیعت  رگا  ینعی 
لاکـشا الب  هکنآ  اب  سکعلاـب  دوش و  ققحت  جراـخ  رد  تسین  نکمم  هینهذ  روص  دـشاب و  یم  ینهذ  تروص  ینعم  ءزج  کـی  نوچ 

.تسا قداص  هیجراخ  دارفا  رب  سنج  ملع 
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هعـضو نا  عم  هیلع  هفراعتملا  ایاضقلا  ءانب  نوکی  داکی  فسعت ال  هدـیق  نودـب  ینعملا  سفن  هداراب  لومحملا  یف  فرـصتلا  نا  هرورض 
.میکحلا عضاولا  نع  الضف  لهاج  نع  ردصی  داکی  لامعتسالا ال  دنع  هتیصوصخ  نع  هدیرجت  یلا  جاتحی  ینعم  صوصخل 

نآرب ینعم  تشه  مال و  فلاب و  فرعم  درفم  رد 

كارتشالا وحن  یلع  هماسقأب  دـهعلا  وا  قارغتـسالا  وا  سنجلا  مالب  فرعملا  ماسقا  یلع  هنا  روهـشملا  ماللاب و  فرعملا  درفملا  اـهنم  و 
.ینعم وأ  اظفل  اهنیب 

لولدملا لادلا و  ددعت  باب  نم  ماقملا  نئارق  لبق  نم  وا  ماللا  صوصخ  لبق  نم  ماسقالا  نم  دـحاو  لک  یف  هیـصوصخلا  نا  رهاظلا  و 
.لوخدملا ریغلا  هیف  لمعتسی  امیف  المعتسم  لاح  لک  یلع  لوخدملا  ناکف  كارتشالا  وا  زاجملا  هیف  مزلیل  لوخدملا  لامعتساب  ال 

******

: حرش * 

.خلا هرورض  هلوق 

نیا هکنآ  باوج  تسا  هینهذ  تروص  هکنآ  دیق  نودـب  دوش  یم  لمح  ینعم  سفن  یجراخ  لمح  لاح  رد  هک  دـیوگب  یـسک  رگا  و 
دوش یم  هتـشادرب  نآ  زا  ینهذ  دـیق  لمح  تقو  رد  دـیوگب  یـسک  رگا  تسین و  مسق  نیا  رب  هفراـعتم  ياـیاضق  تسا و  فسعت  ینعم 

زا هل  عوضوم  مسق  نیا  دوش  لامعتسا  زاجم  دیاب  هشیمه  دوش و  یمن  یقیقح  يانعم  رد  لامعتـسا  تقو  چیه  هک  یئانعم  هکنآ  باوج 
میکح عضاو  زا  الضف  دوش  یمن  رداص  لهاج 

.خلا ماللاب  فرعملا  درفملا  اهنم  هلوق و 

مال فلا و  هک  یمسا  يارب  روهشم  لجرلا  لثم  سنج  مال  فلا و  هب  دنا  هدومن  نایب  ار  مال  فلا و  هب  یلحم  درفم  قلطم  دارفا  زا  ضعب 
.دنا هدرک  رکذ  یماسقا  دیایبرد  وا  رس  رب 

هّلل دـمحلا  مال  فلا و  ریظن  دـنکب  قدـص  تقیقح  وحن  رب  میراذـگب  مال  فلا و  ياج  ار  لک  رگا  هک  سنج  دارفا  قارغتـسا  يارب  لوا 
.نیملاعلا بر 

میراذگب ار  لک  مال  فلا و  نآ  ياج  رگا  دارفا  تافص  قارغتسا  يارب  مود 

ص:300

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1053 

http://www.ghaemiyeh.com


.لجرلا لک  ینءاج  يا  لجرلا  ینءاج  ریظن  دشاب  زاجم  لیبس  یلع  نآ  قدص 

تسا هئرم  زا  رتهب  لجر  سنج  تیهام  تقیقح و  هک  هأرملا  نم  ریخ  لجرلا  ریظن  تسا  سنج  تیهام و  تقیقح و  نایب  يارب  زا  موس 
.لاجر زا  دنشاب  لضفا  هئرم  دارفا  یضعب  ول  و 

.قوس بطاخم  ملکتم و  نیب  دشاب  دوهعم  هک  یئاج  رد  قوسلا  لخدا  دیوگب  هکنآ  ریظن  ینهذ  دهع  مال  فلا و  مراهچ 

.هفیرش هیآ  رد  هدش  یلوسر  رکذ  نیا  زا  لبق  نوچ  َلوُسَّرلا  ُنْوَعِْرف  یصَعَف  هفیرش  هیآ  ریظن  يرکذ  دهع  مجنپ 

.دهد یم  شحف  ار  رضاح  لجر  هک  یسک  يارب  لجرلا  متشت  ریظن ال  يروضح  دهع  مشش 

.مالّسلا امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  ریظن  تسا  تنیز  هدیاز و  مال  فلا و  یناعم  زا  متفه 

دنا هدرک  رکذ  مال  فلا و  يارب  يا  یناعم  لک  یلع  دشاب و  یم  لوعفم  لعاف و  مسا  رس  رب  طقف  هک  تسا  لوصوم  مال  فلا و  متـشه 
هکنآ هلمج  نم  تسا  دایز  يونعم  یظفل و  كارتشا  نیب  قرف  تسا  يونعم  كارتشا  ای  تسا  یظفل  كارتشا  وحن  یلع  اـی  یناـعم  نیا 
ینعم ود  داتفه و  دنیوگ  یم  هک  نیع  ظفل  ریظن  تسا  ددـعتم  نآ  عضو  هک  یظفل  كارتشا  فالخب  دراد  عضو  کی  يونعم  كارتشا 

هک يونعم  كارتشا  فـالخب  دـهاوخ  یم  هعناـم  هنیرق  یظفل  كارتشا  هک  تسنآ  يونعم  یظفل و  كارتشا  نیب  قرف  نینچمه  دراد و 
فلا یناعم  يارب  زا  هک  یتیصوصخ  هک  تسنآ  رهاظ  لاح  لک  یلع  دنشاب و  یم  هنیرق  هب  جایتحا  ود  ره  ول  دهاوخ و  یم  هنیعم  ۀنیرق 

لامعتـساب هن  لولدـم  لاد و  ددـعت  باب  نم  هیجراخ  نئارق  لبق  زا  ای  دوش  یم  هدـیمهف  مال  فلا و  دوخ  زا  اـی  تسا  هدـش  رکذ  مـال  و 
.دشاب لجر  هک  لوخدم 

هکنآ هن  تسا  هدش  رکذ  اتقیقح  شدوخ  تیهام  رد  لجر  ظفل  لجرلا  الثم 
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تسا تنیز  يارب  اقلطم  مال  فلا و  هکنآ  رد 

هراشا

سنجلا فیرعت  یف  نیعت  هنأب ال  ریبخ  تنا  ینهذـلا و  دـهعلا  ریغ  یف  نییعتلل  هدـیفم  فیرعتلل و  هعوضوم  نوکت  ماللا  نا  فورعملا  و 
امل دارفالا  یلع  فرعم  وه  امب  ماللاب  فرعملا  لمح  حـصی  نا ال  همزال  انهذ و  یناعملا  نیب  نم  هسفنب  زیمتملا  ینعملا  یلا  هراشالا  الا 

ایاضقلا یف  فرـصتلا  لیوأتلا و  نا  عم  دییقتلا  یف  هدئاف  هعم ال  دـیرجتلاب و  الا  نهذـلا  الا  هل  نطوم  ام ال  عم  داحتالا  عانتما  نم  تفرع 
.فسعتلا نع  لاخ  ریغ  فرعلا  یف  هلوادتملا 

لمح یلع  هلمتـشملا  هفراعتملا  تالامعتـسالا  یف  هئاغلا  هنع و  دـیرجتلا  نم  دـب  لـب ال  هیلا  هجاـح  ـال  اـمل  عضولا  نا  یلا  اـفاضم  اذـه 
.هیلا انرشا  امک  اوغل  ناک  هیلع  لمحلا  وا  ماللاب  فرعملا 

******

: حرش * 

لوخدم ظفل  سپ  كارتشا  ای  دشاب  یم  زاجم  شدوخ  يانعم  رد  لجر  ظفل  تسا  هدش  رکذ  هروکذـم  یناعم  هک  مال  فلا و  ۀطـساوب 
دشاب و یم  لولدم  لاد و  ددعت  هطساو  هب  مال  فلا و  زا  رگید  یناعم  تسا و  هدش  لامعتسا  شدوخ  یقیقح  ینعم  رد  دشاب  لجر  هک 

.دشاب هدش  رکذ  مال  فلا و  ریغ  رد  هک  تسنآ  لثم  لجرلا 

.خلا نوکت  ماللا  نا  فورعملا  هلوق و 

شدوخ لوخدم  نییعت  يارب  تسا  دـیفم  اهنت  مال  ینعی  فیرعت  يارب  تسا  عوضوم  مال  فلا و  هک  تسنآ  يوحن  ءاملع  نیب  فورعم 
رد نآرب  مال  فلا و  نیا  هک  یسنج  نآب  هراشا  الا  تسین  نآ  رد  یفیرعت  نییعت و  مال  فلا و  هکنیا  رد  یئاناد  وت  ینهذ و  دهع  ریغ  رد 

.یناعم نیب  رد  مال  فلا و  هطساو  هب  دوش  یم  ینهذ  زیمتم  سنج  نآ  دنیآ و  یم 

دارفا رب  ار  مال  فلا و  هب  یلحم  لـمح  دـشابن  حیحـص  هک  تسنآ  نآ  ۀـمزال  دوش و  یم  ینعم  هل  عوضوم  ءزج  هینهذ  ةراـشا  نیارباـنب 
يارب دارفا  رب  دوش  یم  لمح  سنج  هک  يدراوم  زا  اه  نیا  ریغ  ناویحلا و  وا  ناسنالا  وه  دیز  وگب  دـشابن  حیحـص  دـیاب  الثم  هیجراخ 

ینعم نآ  لمح  تسین  نکمم  تسا  هینهذ  ةراشا  ینعم  نآ  ءزج  هک  یئانعم  یتسناد  البق  هکنآ 
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اهنم دـب  یتلا ال  نئارقلاب  نوکت  امنا  تایـصوصخلا  هدافتـسا  نیـسحلا و  نسحلا و  ظفل  یف  امک  نییزتلل  نوکت  اقلطم  ماللا  نا  رهاظلاف 
ول هراشالا  کلت  یلا  هجاح  تایصوصخلا ال  کلتب  هیلع  هلالدلا  عم  ینعملا و  یلا  هراشالل  ماللا  هدافاب  لیق  ول  لاح و  لک  یلع  اهنیعتل 

.ادیج لمأتف  اهلالخا  تفرع  دق  هلخم و  نکت  مل 

******

: حرش * 

لمح تسا  حیحـص  لاـح  نآ  رد  هک  دوش  هتفرگ  ینعم  نآ  زا  هینهذ  تروص  دوش و  درجم  ینعم  نآ  هکنآ  رگم  هیجراـخ  دارفا  رب  ار 
.تسین دییقت  رد  هدیاف  دوش  هتفرگ  ینعم  زا  هینهذ  تروص  هک  لاح  نیااب  هیجراخ و  دارفا  رب  سنج  يانعم  نآ 

یفرـصت لیوأت و  ایاضق  نیا  مامت  رد  تسین  نکمم  تسین و  فسعت  زا  یلاخ  هفراعتم  يایاضق  رد  فرـصت  لیوأت و  اه  نیا  رب  هوـالع 
زا ار  ینعم  نآ  مینک  درجم  میدـبال  هکلب  تسین  نآب  یتجاح  میدومن  نایب  سنج  يارب  هک  هل  عوضوم  ینعم  نیا  هکنیا  رب  هفاضا  مینک 
ای لـجرلا  دـیز  لـثم  دارفا  رب  مـاللاب  فرعم  لـمح  رب  تسا  لمتـشم  هک  هفراـعتم  تالامعتـسا  رد  ار  نآ  مینک  ءاـقلا  هینهذ و  تروـص 
اب سنج  هک  هل  عوضوم  يانعم  نوچ  هدـیاف  یب  دـشاب و  وغل  دـیاب  یعـضو  روط  نیا  امامت  دراوم  نیا  رد  دـیز و  لجرلا  لثم  سکعلاب 
هک تسا  یتقیقح  نیا  ینعم و  نآ  زا  هینهذ  تروص  ءاقلا  رگم  دوش  یمن  اتقیقح  لامعتـسا  تقو  چیه  جراخ  رد  دـشاب  هینهذ  تروص 

.سنج ملع  رد  دش  نآب  هراشا  البق  هکنآ  امک  ازاجم  الا  دوش  یمن  جراخ  رد  شدوخ  يانعم  رد  لامعتسا 

.خلا اقلطم  ماللا  نا  رهاظلاف  هلوق 

هک لجرلا  نیاربانب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نسحلا و  لثم  تسا  تنیز  يارب  نآ  دراوم  مامت  رد  اقلطم و  مال  فلا و  قباس  تانایب  رب  اـنب 
يارب مال  فلا و  دنا و  سنج  رب  لاد  هک  دنـشاب  یم  ینعم  کی  هب  ود  ره  مال  فلا و  نودـب  لجر  دـشاب و  یم  وا  رب  سنج  مال  فلا و 

میدومن رکذ  مال  فلا و  يارب  هک  یمسق  تشه  نآ  ماسقا  تایصوصخ و  ةدافتسا  تسا و  تنیز 
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یلع ماللا  هلالد  لجال  نوکت  اهنا  یلع  اهیف  هلالد  الف  هیلع  لوخدـملا  هلالد  مدـع  عم  مومعلا  یلع  ماللاب  فرعملا  عمجلا  هلـالد  اـما  و 
.یفخی امک ال  عمجلا  بتارم  لقا  یه  يرخالا و  هبترملا  نیعتل  کلذ  دارفالا و  عیمجل  هقرغتسملا  هبترملل  الا  نیعت  ثیح ال  نییعتلا 

نا فیرعتلا و  هب  نوکیل  نیعملا  یلا  هراشالا  یلع  ماللا  هلالد  یلا  کلذل ال  کلذک  هعـضو  یلا  هدنتـسم  هیلع  هتلالد  نوکی  نا  دب  الف 
فیرعت هببسب  نوکی  الف  نییعتلا  یلع  هلالدلا  طیسوت  الب  قارغتـسالا  یلع  هتلالد  نع  صیحم  الف  هیلا  هیلع  هلالدلا  دانتـسا  نع  الا  تیبا 

.ادیج لمأتف  اظفل  الا 

******

: حرش * 

ار اـهنآ  زا  یکی  نییعت  هک  نئارق  نآ  زا  میدـبال  درادـن و  مـال  فلاـب و  یطبر  تسا و  هیجراـخ  نـئارقب  تایـصوصخ  نآ  زا  مادـکره 
.مال فلا و  يارب  میشاب  مه  تنیز  ریغب  لئاق  ول  تنیز و  ریغ  يارب  ای  دشاب  تنیز  مال  فلا و  هچ  ام  يارب  دیامنب 

یناعم نیا  هک  ینآ  زا  دـعب  دوش و  مولعم  دـیاب  مال  فلا و  ریغ  هیجراـخ  نئارق  زا  هفلتخم  یناـعم  نآ  تایـصوصخ و  نآ  لاـح  نیااـب 
یناعم و نآرب  تلالد  مـال  فلا و  میئوگب  هک  میتسین  نآـب  جاـتحم  دوش  یم  مولعم  هیجراـخ  نئارق  زا  هک  تایـصوصخ  نیا  هفلتخم و 

هدـیاف مدـع  ار و  نآ  لالخا  قیقحتب  تسا و  لخم  دـنا  هدومن  رکذ  مال  فلا و  يارب  هک  ار  یناعم  نآ  میئوگن  رگا  تساهنآ  هب  ةراـشا 
ادیج لمأتف  ام  میدومن  نایب  یتخانش و  ار  اهنآ 

تنیز يارب  مهنآ  ءاملعلا  ریظن  دـیایبرد  عمج  رـس  رب  هک  یمال  فلا و  تلالد  نینچمه  خـلا و  ماللاب  فرعملا  عمجلا  هلالد  اـما  هلوق و 
تـسین مومع  رب  لاد  مال  فلا و  نودب  ءاملع  لثم  مال  فلا و  لوخدم  هکنیا  اب  دوش  یم  مولعم  هیجراخ  نئارق  زا  مومع  یناعم  تسا و 
فلتخم دارفا  بتارم  میئوگب  هک  یئاج  رد  دنک  یمن  ماع  دارفا  نییعت  رب  لاد  دیایبرد  وا  رس  رب  هک  یمال  فلا و  نیاربانب  لاکشا و  الب 

قارغتسا رب  لاد  هک  رگم  دنک  یمن  اهنآ  نییعت  رب  تلالد  مال  فلا و  تسا و 
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تسا تنیز  يارب  اقلطم  مال  فلا و  هک  فنصم  در 

تسا يرگید  ۀبترم  قارغتسا  ۀبترم  زا  ریغ  هکنآ  تهجب  دنا  هداد  « هر » لوصف بحاصب  تبسن  ار  ینعم  نیا  هکنآ  امک  دشاب  دارفا  عیمج 
.یفخی امک ال  تسا  عمج  بتارم  لقا  نآ  هک  مینک  ینعم  نآرب  لمح  ار  عمج  هک 

مال فلا و  تلالد  هب  هن  دشاب  نآ  عضوب  دنتـسم  دیاب  قارغتـسا  رب  شتلالد  دـیآ  یمرد  عمج  رـس  رب  هک  یمال  فلا و  ماگنه  نیا  رد  و 
مال فلا و  هکنآ  هطـساو  هب  هن  تسا  مال  فلا و  ۀطـساوب  دـقف  قارغتـسا  ینعم  مییوگ  یم  سپ  میدرکن  لوبق  ار  ینعم  نیا  رگا  اهنت و 

یقیقح فیرعت  يارب  عمج  رب  مال  فلا و  تلالد  نیاربانب  سپ  دـشاب  قارغتـسا  رب  تلالد  نآ  زا  دـعب  دـنک و  بتارم  نییعت  رب  تلـالد 
.ادیج لمأتف  میدومن  نایب  سنج  ملع  رد  هکنآ  امک  تسا  یظفل  فیرعت  يارب  هکلب  تسین 

ای دـشاب  بالط  ددـع  هس  تسا  نکمم  ددـع  هس  ـالثم  تسا  نیعم  ریغ  تسا و  فلتخم  اـضیا  عمج  هبترم  لـقا  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
فنصم هکنآ  رب  دنامن  یفخم  یفخی  امک ال  تسا  دارفا  مامت  قارغتسا و  طقف  درادن  فالتخا  هک  يددع  نآ  هریغ و  راجت و  ای  هبـسک 

تسا رئامض  هراشا و  ءامسا  لثم  مال  فلا و  هکنآ  ههجب  تسین  حیحـص  بلطم  نیا  داد  رارق  تنیز  مال  فلا و  دراوم  مامت  رد  ار  فلا 
.مال فلا و  نینچمه  ینعم  نآ  نییعت  شدوخ و  لوخدم  فیرعت  يارب  تسا  عوضوم  هراشا  مسا  هک  نانچمه  سپ 

یلکب هراشا  دراوم  یـضعب  لجرلا و  مرکا  یئوگب  هکنآ  لثم  دیز  اذـه  ییوگ  یم  یجراخ  دوجومب  دوش  یم  هراشا  دراوم  ضعب  الثم 
.هریغ ناویح و  ای  ناسنا  یلک  ینعی  یلکلا  اذه  یئوگب  هکنآ  لثم  دوش  یم 

یم هراشا  نینچمه  اهنآ  نییعت  هیجراخ و  هینهذ و  روماب  اهنآ  هب  دوش  یم  هراشا  هک  نانچمه  رئامـض  هراشا و  ءامـسا  هکنآ  لـصاح  و 
يواسم نآ  دوبن  دوب و  ینهذ  دهع  هلب  هریغ  قارغتـسا و  هچ  دـشاب و  سنج  هچ  اهنآ  نییعت  هیجراخ و  هینهذ و  روماب  مال  فلاب و  دوش 

یجراخ نییعت  درادن و  یقرف  میئللاب  وا  میئلب  تررم  یتفگ  رگا  الثم  تسا 
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قلطم رب  تسا  لاد  هک  هرکن  هناگراهچ  ماسقا 

وحنب ول  لوالا و  یف  اهنم  موهفملا  نا  لاکـشا  لجرب و ال  ینئج  یف  وا  هنیدـملا  یـصقأ  نم  لجر  ءاج  یف و  لجر  لثم  هرکنلا  اـهنم  و 
امک لجرلا  دارفا  نم  دحاو  ریغ  یلع  قابطنالا  لمتحملا  بطاخملا  دنع  لوهجملا  عقاولا  یف  نیعملا  درفلا  وه  لولدملا  لادلا و  ددـعت 
نیب اددرم  ادرف  ـال  نیریثک  یلع  قبطنی  اـیلک  نوکی  لـجرلا و  نم  هصح  نوکیف  هدـحولا  دـیق  عم  هذوخأـملا  هعیبطلا  یه  یناـثلا  یف  هنا 

.دارفالا

درفلا هیلک ال  هصح  وا  بطاخملل  نیعم  ریغ  عقاولا  یف  نیعم  درف  وه  اما  مهدـنع  هرکن  نوکی  عئاشلا  لمحلاب  اـم  يا  هرکنلا  هلمجلاـب  و 
داکی دارفالا و ال  نم  هب  ءیج  نم  لک  یلع  قدصی  ّهنأ  عم  هرکن  لجرب  ینئج  یف  لجر  ظفل  نوک  ههادبل  کلذ  دارفالا و  نیب  ددرملا 

دب الف  هریغ  وا  وه  وه ال  وه  دحاو  لک  نا  هرورض  اهنم  دارملا  وه  ناک  ول  ددرملا  درفلا  هیـضق  وه  امک  هریغ  وا  اذه  اهنم  دحاو  نوکی 
.ادیج لمأتف  قابطنالل  الباق  ایلک  نوکیف  هدحولا  موهفم  لثمب  دیقملا  یعیبطلا  وه  رمالا  قلعتم  یف  هعقاولا  هرکنلا  نوکت  نأ 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  تسا  اهنآ  قلعتم  نییعت  فیرعت و  رب  مال  فلا و  تلالد  سپ  مادک  چیه  رد  درادن 

.خلا هرکنلا  اهنم  هلوق و 

.تسا مسق  دنچ  هرکن  دنا و  هدرک  رکذ  ار  هرکن  قلطم  ظافلا  زا  یضعب 

.دمآ یصخش  یهد  یم  ربخ  دمآ  یناسنا  مینادب  هکنآ  امک  دشاب  مولعم  عقاو  رد  ول  بطاخم و  ملکتم و  رذن  دشابن  مولعم  هکنآ  لوا 

.ِهَنیِدَْملا یَْصقَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َءاج  هفیرش َو  ۀیآ  لثم  بطاخم  نودب  تسا  مولعم  ملکتم  رذن  عقاولا و  یف  هکنآ  مود 

.لجرب ینئج  دیوگب  هکنآ  لثم  تسین  مولعم  الصا  هکنآ  موس 
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.كءاج لجر  يا  دیوگب  هکنآ  لثم  ملکتم  نودب  بطاخم  رذن  دشاب  مولعم  هکنآ  مراهچ 

رذن تسا  لوهجم  عقاو و  رد  تسا  ینیعم  درف  نآ  دش  رکذ  هیآ  رد  هک  مود  مسق  ینعی  لوا  رد  هرکن  زا  موهفم  هکنآ  رد  لاکـشا  و ال 
دنک یم  ینیعم  ریغ  درف  رب  لاد  نیونت  تسا و  لجر  تعیبط  رب  لاد  دـشاب  لجر  هک  سنج  مسا  سفن  ینعی  لاد  ددـعتب  هلوق  بطاـخم 

زا دـحاو  ریغ  رب  قدـص  قابطنا و  لامتحا  هرکن  نآ  لاـح  نیا  رد  تسا و  هرکن  رب  لاد  نآ  مسق  کـی  تسا  مسق  جـنپ  رب  نیونت  نوچ 
تـسا یتعیبط  رب  لاد  هرکن  نیا  لجرب  ینئج  لثم  میدرک  رکذ  هک  موس  مسق  رد  ینعی  یناث  رد  هرکن  هکنآ  امک  دـنک  یم  لـجر  دارفا 

رب قبطنم  هک  دـشاب  یم  یلک  لاح  نیا  رد  دـنک و  یم  لجر  سنج  زا  هصح  رب  لاد  هرکن  زا  مسق  نیا  سپ  تسا  تدـحو  دـیق  اـب  هک 
.دشاب دارفا  نیب  ددرم  درف  هرکن  يانعم  هکنآ  هن  تسا  نیریثک 

موهفم رب  موهفم  لـمح  هک  یلوا  یتاذ  لـمح  میراد  لـمح  ود  نوچ  دـشاب  هرکن  عیاـش  لـمحب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هرکن  هلمجلاـب  و 
.تسا موهفم  رب  دارفا  لمح  هک  یعانص  عیاش  لمح  مود  قطان  ناویح  ناسنالا  ریظن  تسا 

تـسا نیعم  ریغ  هک  تسا  عقاو  رد  نیعم  درف  ای  هرکن  نآ  سپ  رمع و  دـیز و  ناـسنالا  یئوگب  هک  ناـسنا  رب  ورمع  دـیز و  لـمح  ریظن 
ددرم درف  هکنآ  هن  دش  یم  مولعم  نیونت  زا  هک  تدحو  دیق  اب  تسا  یلک  هصح  ای  دـش  رکذ  هفیرـش  هیآ  رد  هکنآ  امک  بطاخم  يارب 

.دنا هداد  هیلع  هّللا  همحر  لوصف  بحاصب  تبسن  ار  ینعم  نیا  هکنآ  امک  هرکن  دشاب  دارفا  نیب 

هک یـسکره  رب  تسا  قداص  هک  تسیا  هرکن  لـجر  ظـفل  نیا  لـجرب  ینئج  ییوگ  یم  هک  لـجر  ظـفل  رد  تسا  یهیدـب  هکنآ  يارب 
ینعم نیا  هکنآ  امک  لجر  ریغ  ای  لجر  دوخ  رب  دشاب  قداص  لجر  ظفل  نیا  هک  تسنآ  هن  لجر و  دارفا  زا  دوش  هدروآ 
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نا دیعب  ریغ  هغل و  حصی  امک  یناثلا  ینعملاب  هرکنلا  سنجلا و  مسا  یلع  هقیقح  مهدنع  قلطملا  قالطا  هحص  رهاظلاف  کلذ  تفرع  اذا 
.یفخی امک ال  اهفالخ  یلع  حالطصا  هیف  مهل  نوکی  نا  نود  نم  هغللا  قفو  یلع  قالطالا  اذه  یف  مهیرج  نوکی 

هنم دـیرا  ام  ناک  امل  یلدـبلا  لومـشلا  لاسرالاب و  دـیق  امل  اـعوضوم  مهدـنع  قلطملا  نوک  نم  روهـشملا  یلا  بسن  اـم  حـص  ول  معن 
.هبسنلا قدص  یف  مالکلا  نا  الا  قلطمب  مهدنع  هصحلا  وا  سنجلا 

الک ناف  نیینعملاب  هفالخب  اذه  هدناعی و  هیفانی و  هیـصوصخلا  نم  هل  ام  ناف  لباق  ریغ  دییقتلا  ورطل  ینعملا  اذـهب  قلطملا  نا  یفخی  و ال 
لباق هل  امهنم 

******

: حرش * 

وا ریغ  وا و  دوـخ  هن  تسا  وا  دوـخ  يدرف  ره  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  هرکن  زا  دـشاب  دارم  ینعم  نیا  رگا  تسا  ددرم  درف  ياـنعم 
.دشاب

يا هرکن  نیاربانب  سپ  ورمع  ای  دـیز  رب  لاد  هن  دـشاب  دـیز  هک  تسا  یجراخ  درف  نآرب  لاد  نآ  ظفل  تسا  جراخ  رد  هک  يدـیز  الثم 
نیعم ریغ  دارفا  رب  قابطنا  لباق  هک  تسا  یلک  انعم  نیا  تسا و  تدحو  هب  دـیقم  هک  تسا  یعیبط  نآ  رما  قلعتم  رد  دوش  یم  عقاو  هک 

.ادیج لمأتف  دوش  یم 

.خلا رهاظلاف  کلذ  تفرع  اذا  هلوق 

امک زاجم  هن  تسا  تقیقح  یناث  ياـنعم  هب  هرکن  سنج و  مسا  رب  نآ  لامعتـسا  قلطم و  قـالطا  هک  تسنآ  رهاـظ  اـم  تاـنایب  زا  دـعب 
هکنآ نودـب  دـشاب  تغل  قـفو  رب  اـهنآ  تالامعتـسا  قـالطا و  نیا  رد  ءاـملع  يرج  تسین  دـیعب  اـنعم و  نیا  هغل  تـسا  حیحـص  هـکنآ 

.یفخی امک ال  دنشاب  هتشاد  تغل  فالخ  یحالطصا 

.خلا بسن  ام  حص  ول  معن  هلوق 

قلطم دنا  هتفگ  هک  دنا  هداد  روهشمب  تبسن  هک  ار  هچنآ  دشاب  حیحص  رگا  هلب 
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نم هدیق  هدارا  هنم و  هظفل  ینعم  هدارا  ناکم  قلطملا ال  یف  ازوجت  دییقتلا  مزلتسی  هیلع ال  یفخی و  امک ال  الـصا  هببـسب  امهمالثنا  مدعل 
.ینعملا کلذب  ناک  ول  همزلتسا  امنا  لاقم و  وا  لاح  هنیرق 

.لصفنم وا  لصتمب  دییقتلا  ناک  اقلطم  ازاجم  ناک  دیقملا  ینعملا  هظفل  نم  دیرا  ول  معن 

******

: حرش * 

یمسقم طرشب  هن ال  یمسق  طرشب  وحن ال  یلع  دشاب  هل  عوضوم  ءزج  یلدب  لومش  دشاب و  لاسرا  دیقب  هک  تسا  یئانعم  نآ  اهنآ  دزن 
قلطم اه  نیا  لاح  نیا  رد  میدرک  نایب  ام  هک  يا  هرکن  سنج و  مسا  دـشاب  قلطم  يانعم  دـنداد  روهـشمب  تبـسن  هک  یئاـنعم  نیا  رگا 
تبسن نیا  ایآ  هک  روهـشمب  تسا  تبـسن  قدص  رد  مالک  الا  تسا  هدشن  هتفرگ  انعم  ءزج  اهنآ  رد  لومـش  لاسرا و  دیق  نوچ  دنتـسین 

.هن ای  تسا  حیحص 

تهجب تسا  زاجم  لاح  نیا  رد  هنمؤم  هبقر  لثم  میدرک  شدـیقم  رگا  تسین و  دـییقت  لباق  روهـشم  يانعم  نآب  قلطم  دـنامن  یفخم  و 
یم وا  دض  تسا و  دییقت  دـناعم  تافانم و  تیـصوصخ  نیا  دـشاب  لاسرا  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  انعم  ءزج  هک  یتیـصوصخ  نآ  هکنآ 

هب دـیقم  تعیبط  هک  هرکن  يرگید  سنج و  مسا  اهنآ  زا  یکی  ینعی  انعم  ود  رد  میدومن  نایب  اـم  هک  هرکن  ياـنعم  نآ  فـالخب  دـشاب 
اب دوش  یم  عمج  نآ  هک  دوب  یمـسقم  طرـشب  انعم ال  لصا  نوچ  دـنوش  یمن  زاجم  دـندش  دـیقم  رگا  انعم  ود  نیا  هک  تسا  تدـحو 

لـصا ةدارا  تعیبط  لصا  زا  هک  دشاب  یم  لولدم  لاد و  ددعتب  تسا و  تقیقح  ام  لوق  رب  انب  دش  دیقم  رگا  هرکن  نیاربانب  طرـش  رازه 
یم زاجم  ار  نآ  میدومن  دیقم  رگا  هک  روهـشم  يانعم  فالخب  تسا  هدـش  هدارا  هیلاقم  ای  هیلاح  هنیرق  زا  نآ  دـیق  تسا و  هدـش  ینعم 

.دوش

.خلا دیرا  ول  معن  هلوق 

لوق هچ  تسا  زاجم  لاـح  نیا  صوصخب  هنمؤم  هبقر  زا  دوشب  هدارا  هکنآ  لـثم  لاد  کـی  هب  دوشب  هدارا  دـیقم  قلطم  ظـفل  زا  رگا  هلب 
لوق رب  انب  نوچ  ام  لوق  هچ  دشاب  روهشم 
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دراد همدقم  هسب  جایتحا  یمالک  ره  قالطا 

امع اجراخ  نوکی  يراوطلا  رئاسک  نایرسلا  عایشلا و  نا  اعـضو و  همهبملا  هیهاملا  یلع  الا  لجر  لثمل  هلالد  هنا ال  کل  رهظ  دق  لصف 
.تامدقم یلع  فقوتت  یه  همکح و  وا  لاقم  وا  لاح  هنیرق  نم  هیلع  هلالدلا  یف  دب  الف  هل  عضو 

.لامجالا وا  لامهالا  دارملا ال  مامت  نایب  ماقم  یف  ملکتملا  نوک  اهادحإ 

.نییعتلا بجوی  ام  ءافتنا  اهتیناث 

عفر یف  رثؤم  ریغ  هناف  نیبلا  یف  ماقملا  كاذ  نع  جراخلا  هظحالمب  نقیتملا  ناک  ول  بطاختلا و  ماقم  یف  نقیتملا  ردـقلا  ءافتنا  اهتثلاث 
.ضرفلا وه  امک  نایبلا  ددصب  ناک  ول  ضرغلاب  لالخالا 

******
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دیق هچ  تسا  زاجم  تسا و  هدش  لامعتـسا  دیقم  يانعم  رب  هکلب  دشاب  تعیبط  هک  هدـشن  لامعتـسا  شدوخ  قالطا  يانعم  رد  قلطم  ام 
.یفخی امک ال  لصفنم  ای  دشاب  لصتم 

.خلا کل  رهظ  دق  لصف  هلوق 

يدیق چیه  هک  اعـضو  همهبم  تیهام  يانعم  رب  رگم  درادـن  تلالد  تسا  هرکن  ای  سنج  مسا  هک  لجر  لثم  رد  هک  وت  يارب  دـش  رهاظ 
جراخ رگید  ضراوع  یقاب  لثم  قلطم  يانعم  رد  نایرس  عایش و  تسا و  نیمه  یمسقم  طرشب  يانعم ال  هک  تسا  هدشن  هتفرگ  نآ  رد 
هنیرق ای  دـشاب  هیلاح  هنیرق  هچ  دـنک  هنیرق  بصن  دـیاب  دـنک  هدارا  دـشاب  هتـساوخ  ملکتم  ار  اـهنآ  زا  مادـکره  هک  تسا  هل  عوضوم  زا 

: ۀمدقم دنچ  رب  دراد  فقوت  مهنآ  هک  تمکح  تامدقم  ای  هیلقع  هنیرق  ای  هیلاقم 

مالک و لامها  ماقم  رد  هکلب  دـشابن  دارم  ماـمت  ماـقم  رد  ملکتم  تسا  نکمم  دـشاب و  شدارم  ماـمت  ناـیب  ماـقم  رد  ملکتم  هکنآ  لوا 
.دارم مامت  تایصوصخ و  رد  هن  دشاب  ماکحا  عیرشت  لصا  ماقم  رد  دشاب و  نآ  لامجا 

نیا رد  تسین  نکمم  نآ  قـالطا  بیبط و  مـالکب  کـسمت  يروخب  اود  دـیاب  درک  رما  بیبـط  تفر و  بیبـط  دزن  یـصخش  رگا  ـالثم 
نآ ندروخ  تسا  مزال  دش  ادیپ  یئاود  ره  هک  دراوم 
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.هددصب ّهنأ  عم  هبنی  مل  ّهنإ  ثیح  هضرغب  لخال  عایشلا  دری  مل  ول  تققحت  امیف  هناف 

******
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رگید تایـصوصخ  نآ و  تیفیک  تیمک و  اـما  نآ  ندروـخ  تسا  مزـال  اود  لـصا  هک  دـهد  یم  روتـسد  بیبـط  دراوـم  نیا  رد  هکلب 
ریظن بجاو  نآ  تایصوصخ  رد  هن  تسا  عیرشت  لصا  رد  رابخا  ضعب  ینآرق و  تایآ  رثکا  رگید و  نایب  رگید و  مالکب  تسا  جاتحم 

.هریغ هاکزلا و  اوتآ  هالصلا و  اومیقا 

دارم هک  دشاب  يا  هنیرق  رگا  هک  دنک  دیقم  ار  الوم  دارم  هک  هیلقع  ای  هیلاقم  ای  هیلاح  هنیرق  زا  دـشابن  مالک  رد  يزیچ  تامدـقم  زا  مود 
دیق نیا  صوصخ  رد  هتبلا  تسا  هنمؤم  ۀـبقر  هبقر  قتعا  زا  دارم  هک  دـشاب  هنیرق  هکنآ  لثم  مالک  نیا  درادـن  قـالطا  تسا  دـیقم  ـالوم 

قلطم رگید  تاهج  نیا  زا  هریغ  ای  دشاب  ماع  ای  دشاب  هدیـس  هنمؤم  هبقر  هکنآ  لثم  تسا  قلطم  تاهج  یقاب  رد  یلو  تسا  دـیقم  مالک 
.الوم مالک  تسا 

قالطا الوم  مالک  دراوم  نیا  رد  دشاب  نیب  رد  نقیتم  ردق  رگا  هک  دشابن  بطاخم  ملکتم و  نیب  بطاخت  نقیتم  ردق  تامدـقم  زا  موس 
دوش یم  هنمؤم  رب  لمح  هک  هبقر  قتعا  الوم  دیوگب  لاح  رد  دـندومن و  یم  ملکت  هنمؤم  هبقر  رد  بطاخم  اب  ملکتم  هکنآ  ریظن  درادـن 
مالک تسین و  الوم  ضرغب  لالخا  تسین و  رثؤم  دراوم  روط  نیا  رد  قلطم  دارفا  زا  دـشاب  یجراـخ  نقیتم  ردـق  رگا  هلب  هبقر  قلطم  هن 

دراد و نقیتم  ردـق  تاقلطم  رثکا  نوچ  تسا  نیمه  قرف  هکنآ  امک  دـشاب  دارم  مامت  نایب  ماقم  رد  رگا  تسا  یقاب  دوخ  قالطاب  ـالوم 
.هملاع هدیس  هنمؤم  ۀبقر  لثم  دشابن  همه  رگا 

.خلا تققحت  امیف  هناف  هلوق 

لالخا لاح  نیا  رد  ار  ظفل  قالطا  ار و  عایـش  دـشاب  هدرکن  هدارا  الوم  رگا  اـهنآ  قیقحت  زا  دـعب  میدومن  ناـیب  هک  ۀـمدقم  هس  نیا  رد 
يدیق تیصوصخ و  تسا  هدرکن  نایب  نوچ  دشاب  هدومرفن  قلطم  هدارا  رگا  تسا  هدز  دوخ  ضرغب  ررض  تسا و  هدومن  دوخ  ضرغب 
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بطاخت نقیتم  ردق  همدقم  رد  فنصم  در 

ناک هیناثلا  ءافتنا  عم  لامجالا و  وا  لامهالا  ماقم  یف  الا  یلوالا  ءافتنا  عم  نکی  مل  ثیح  هب  لـالخا  كاـنه  نوکی  داـکت  ـال  اهنودـب  و 
.هنیب دق  همامت و  نایب  ددصب  هنا  ضرفلا  ناف  هدارم  مامت  نقیتملا  ناک  ول  ضرغلاب  لالخا  هثلاثلا ال  ءافتنا  عم  هنیرقلاب و  نایبلا 

.مهفاف هنایبب  لخا  یک  همامت  هنا  نایب  ددصب  ال 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  تسا  هدوب  دوخ  دارم  مامت  نایب  ددص  رد  وا  مالک  قالطا  رهاظ  هکنیا  اب  تسا  هدرک  هدارا  هک  ار 

.خلا داکت  اهنودب ال  هلوق و 

لامها نایب  رد  الوم  هکلب  تسا و  هدوب  یفتنم  لوا  همدقم  هک  یئاج  رد  تسا  هدزن  دوخ  ضرغب  لالخا  ثالث  تامدقم  ققحت  نودب  و 
رب لاد  دراد و  تلالد  هنیرق  هک  هچنآ  تسا و  هنیرق  اب  نایب  لاح  نیا  رد  هیناث  همدـقم  ءافتنا  اب  نینچمه  تسا و  هدوب  مـالک  لاـمجا  اـی 

ماقم رد  دـشاب  نقیتم  ردـق  هک  موس  همدـقم  ءافتنا  نینچمه  درادـن و  قالطا  تهج  نیا  زا  مالک  تسا و  مزال  نآـب  لـمع  تسا  دـیقم 
نیا زا  درادن  قالطا  الوم  مالک  تسین و  الوم  ضرغب  یلالخا  دشاب  مالک  رد  نقیتم  ردق  دـشاب و  یفتنم  همدـقم  نیا  رگا  هک  بطاخت 

.تهج

.خلا هنا  نایب  ددصب  هلوق ال 

تسا و قلطم  نآ  دارم  نوچ  هدومن  دوخ  نایبب  لالخا  الا  دـنک و  بصن  هنیرق  هک  تسا  مزال  دـشاب  نقیتم  دروم  زا  ریغ  الوم  دارم  رگا 
.یفخی امک ال  دریگ  یم  ار  قالطا  ولج  نقیتم  هنیرق 

دروم مک  رایـسب  هکنوچ  میرادن  نآرب  لیلد  ار  همدقم  نیا  داد  رارق  تمکح  تامدقم  زا  یکی  فنـصم  هک  نقیتم  ردـق  دـنامن  یفخم 
دروم نقیتم  ردـق  لقا  نیا  رب  هوـالع  تسا  مسق  نیمهب  تاـقالطا  رثکا  دـشابن و  بطاـخم  ملکتم و  نیب  نقیتم  ردـق  هک  دوش  یم  عقاو 

نقیتم ردق  دراوم  رهظا  تسا  هدش  دراو  نآ  رد  تیاور  هک  تیاور  دروم  نیا  تسا و  تیاور 
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هدعاق و لب  دج  نع  نکی  مل  ول  هماهفا و  هراهظا و  کلذ و  نایب  درجم  هدارم  مامت  نایب  ماقم  یف  هنوکب  دارملا  نا  کیلع  یفخی  مث ال 
رفظلا نوکی  الف  هجاحلا  تقو  نع  نایبلا  ریخأت  حـبق  هدـعاق  یف  ناـیبلا  ـال  هفـالخ  یلع  يوقأ  هجح  نکت  مل  اـمیف  هجح  نوکتل  اـنوناق 
لمأتف الـصا  هب  کسمتلا  هحـص  هقالطا و  هب  ملثنی  اذل ال  نایبلا و  ماقم  یف  ملکتملا  نوک  مدـع  نع  افـشاک  افلاخم  ناک  ول  دـیقملاب و 

.ادیج

******
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هتفرگ ار  قلطم  قالطا  هکلب  تسا  هدومنن  نآب  لمع  دراوم  مامت  رد  هک  تسا  هدش  لقن  مه  فنـصم  دوخ  زا  تسا و  بطاخت  ماقم  رد 
مه یجراخ  نقیتم  ردـق  هک  تسنآ  نآ  ۀـمزال  هنیآره  دـشاب  قالطا  زا  عنام  بطاخم  ماقم  رد  نقیتم  ردـق  رگا  هکنیا  رب  هوـالع  تسا 

.یفخی امک ال  تسا  دیقم  بطاخت  نقیتم  ردق  یلو  تسین  دیقم  یجراخ  نقیتم  ردق  هک  میرادن  ام  یلیلد  دشاب و  نآ  لثم 

.خلا کیلع  یفخی  مث ال  هلوق 

یقیقح يدج  ةدارا  الوم  ول  دیامنب و  ار  ظفل  نآ  راهظا  دشاب و  شدوصقم  نایب  دارم  دـشاب  نایب  ماقم  رد  ملکتم  میتفگ  هکنآ  زا  دارم 
دنمان یم  یلامعتـسا  هدارا  ار  نیا  تسا و  هدومن  نایب  انوناق  هدـعاق و  يارب  ار  ظفل  نآ  راـهظا  هکلب  دـشاب  هتـشادن  ظـفل  نآ  ياـنعم  زا 

حبق ةدـعاق  نایب  دارم  هکنآ  هن  دـشابن  نآ  فالخ  يوقا  رب  تجح  هک  یئاـج  رد  دـشاب  تجح  ناـیب  نیا  هکنآ  اـت  يدـج  هدارا  لـباقم 
ادیپ ضراعت  ارهق  دش  ادیپ  يدیقم  رگا  ادعب  تسا و  يدج  دارم  ینعم  دشاب  دارم  ینعم  نیا  رگا  هک  دشاب  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت 
نیا قلطم و  يارب  دشاب  فلاخم  دیقم  نیا  ول  درک و  ادیپ  دـیقمب  رفظ  رگا  هک  تسنآ  دارم  هکلب  تشذـگ  خـسن  باب  رد  هک  دـنک  یم 

زا هدومن و  عضو  انوناق  هدـعاق و  ار  قلطم  نایب  هکلب  هدوبن  قلطم  رد  یعقاو  مکح  ناـیب  ماـقم  رد  ملکتم  هکنآ  زا  تسا  فشاـک  دـیقم 
زا قلطم  قالطا  دش  ادیپ  يدیقم  رگا  دش  دراو  قلطم  هک  ینآ  زا  دعب  هک  تسا  تهج  نیا 
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یلا لاقم  وا  لاح  هلالد  كانه  نوکی  ـال  اـمیف  جاـتحت  اـضیا  نایرـسلا  عایـشلا و  یلع  اـهتلالد  یف  هرکنلا  نا  اـنرکذ  اـمب  حدـقنا  دـق  و 
.لفغت الف  همکحلا  تامدقم 

کلذ هنایب و  ددصب  هنوک  وه  دارملا  مامت  نایب  ماقم  یف  ملکتملا  نوک  یف  کش  اذا  امیف  لصالا  نوکی  نا  دعبی  هنا ال  وه  ءیش و  یقب 
.هصاخ ههج  یلا  اههجو  فرص  بجوی  ام  كانه  نکی  مل  اذا  امیف  تاقالطالاب  کسمتلا  نم  تارواحملا  لها  هریس  هیلع  ترج  امل 

اهنا یلا  مهباهذ  لجال  هنوک  دـعب  ناـیبلا و  ددـصب  اـهقلطم  نوک  زارحا  مدـع  عم  اـهب  نوکـسمتی  نولازی  ـال  روهـشملا  نا  يرت  اذـل  و 
.مهیلا کلذ  بسن  امبر  ناک  نا  نایرسلا و  عایشلل و  هعوضوم 

******
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.ادیج لمأتف  يدج  ةدارا  هن  هدوب  یلامعتسا  هدارا  قلطم  هدارا  نوچ  قالطاب  کسمت  تسا  حیحص  دور و  یمن  نیب 

تامدقمب تسا  جاتحم  قالطا  نایرـس و  عایـش و  رب  هرکن  تلالد  هک  دـش  رهاظ  ام  قباس  تانایب  زا  خـلا  انرکذ  امب  حدـقنا  دـق  هلوق و 
هکنآ هن  دـنمان  یم  تمکح  تامدـقم  ار  نآ  هک  هماع  هنیرق  هب  تسا  جاتحم  دـشابن و  هیلاـقم  اـی  هیلاـح  ۀـنیرق  هک  یئاـج  رد  تمکح 

الف دنا  هداد  روهشمب  تبسن  ار  نآ  هکنیا  امک  نآرب  دشاب  هل  عوضوم  دوخ  تلالد  تهج  زا  قالطا  نایرـس و  عایـش و  رب  هرکن  تلالد 
.لفغت

نایب ماقم  رد  ملکتم  هک  مینک  کش  هک  یئاج  رد  لصا  تسین  دیعب  هک  تسنآ  دیقم  قلطم و  ثحب  زا  هدـنامیقاب  خـلا  ءیـش  یقب  هلوق 
تهج نیا  ماقم  رد  ملکتم  هک  مینک  نآرب  لمح  دـیاب  هدوب و  تهج  نیا  ماقم  رد  ملکتم  هک  تسنآ  لـصا  هن  اـی  دـشاب  یم  دارم  ماـمت 

جاتحم تسا  نایب  ماقم  رد  ملکتم  هک  میراد  نیقی  هک  یئاجنآ  اما  میشاب و  هتشاد  نایب  رد  کش  هک  یئاج  رد  هدوب  مه 
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، ادیج لمأتف  ههجو  نع  هلفغلا  زارحالا و  نودب  اهب  کسمتلل  هجو  هنا ال  هظحالم  هبسنلا  هجو  لعل  و 

همکحلا هنیرق  یلع  هیلاقم  وا  هیلاح  هنیرق  كانه  نکی  مل  اـمیف  قـالطالا  یلع  قلطملا  لـمح  فقوت  نم  تفرع  اـمب  حدـقنا  دـق  ّهنإ  مث 
دارفالا ضعب  صوصخ  یلا  فارصنالا  هل  ناک  امیف  هل  قالطا  هنا ال  هروکذملا  تامدقملا  یلع  هفقوتملا 

******
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رد دنیامن  یم  تاقالطاب  کسمت  هک  تسا  تارواحم  لها  ةریس  ءالقع و  ةریـس  نآرب  لیلد  نوناق و  نیا  كردم  میـشاب و  یمن  لیلدب 
.تسیا هصاخ  تهج  دارم  دنک  نیعم  هک  دشابن  ۀنیرق  هک  یئاج 

ماقم رد  ملکتم  قلطم و  هک  دنرادن  نیقی  تسا و  هدشن  زارحا  هکنآ  اب  تاقالطاب  دنک  یم  کسمت  هشیمه  روهـشم  هک  ینیب  یم  اذل  و 
عایش يارب  تسا  عوضوم  هرکن  هکنآ  هب  دنشاب  لئاق  دنشابن و  تمکح  تامدقمب  جاتحم  روهشم  هک  تسا  دیعب  هن و  ای  دشاب  یم  نایب 

.دنا هداد  روهشمب  تبسن  ار  انعم  نیا  هچرگا  دنشاب  هل  عوضوم  ءزج  اه  نیا  هک  نایرس  و 

رگم تسین  روهشم  کسمت  يارب  یهجو  هکنآ  هظحالم  هب  دشاب  نآ  دنا  هداد  روهـشمب  هک  یتبـسن  هجو  دیاش  خلا و  هجو  لعل  هلوق و 
یمن تمکح  تامدـقمب  جاتحم  اذـل  تسا و  هل  عوضوم  ءزج  عایـش  قالطا و  هک  تسنآ  دوخ  قالطا  رب  تلـالد  هرکن  دـنیوگب  هکنآ 

ملع رگم  تسا  نایب  ماقم  رد  ملکتم  میئوگب  هک  تسنآ  لصا  هک  تسنآ  يارب  قالطاب  روهـشم  کسمت  هجو  هکنآ  زا  لـفاغ  دنـشاب و 
.یفخی امک ال  دشاب  هل  عوضوم  ءزج  عایش  قالطا و  هکنآ  هن  فالخب 

تامدقم رب  دوخ  قالطا  رب  قلطم  لمح  دراد  فقوت  هک  دش  رهاظ  ام  تانایب  زا  دعب  خلا  حدقنا  دق  ّهنإ  مث  هلوق 

ص:315

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1068 

http://www.ghaemiyeh.com


ام ال اهنم  هنا  امک  فارـصنالا  بتارم  فالتخا  بسح  هصوصخب  هیف  ارهاظ  نکی  مل  ول  هنم و  انقیتم  هنوک  وا  هیف  هروهظل  فانـصالا  وا 
.لقنلا وا  كارتشالا  بجوی  ام  اهنم  هنا  امک  لمأتلاب  الئاز  ایودب  نوکی  لب  كاذ  اذ و ال  بجوی 

******

: حرش * 

نیا دـنک و  نایب  ار  ملکتم  دارم  هک  دـشابن  مالک  رد  هیلقع  ای  هیلاـقم  اـی  هیلاـح  هنیرق  هک  یئاـج  رد  تسا  هماـع  هنیرق  نآ  هک  تمکح 
الثم فانصا  ضعب  ای  دارفا  ضعب  صوصخب  ظفل  دشاب  هتـشادن  فارـصنا  هک  یئاج  رد  دناسر  یم  ار  مکح  قالطا  تمکح  تامدقم 
یمن لماش  ار  ناسنا  ناسنا و  ریغ  ناویح  دارفاب  دراد  فارـصنا  مالک  نیا  همحل  لکؤی  اـمیف ال  لـصت  ـال  تسا  هدـش  دراو  هک  یتیاور 

.دشاب یم  همحل  لکؤی  ام ال  فانصا  زا  یکی  مه  ناسنا  ول  دوش و 

رگید مسق  نآ و  هالـص  يارب  درادـن  یعناـم  دـشاب  یلـصم  هارمه  يرگید  ناـسنا  يوم  رگا  هک  دـنا  هداد  يوـتف  ءاـملع  تهج  نیا  زا 
نوچ فارصنا  بتارم  فالتخا  بسح  دشابن  هصوصخب  نآ  رد  ظفل  روهظ  ول  دشاب و  یم  دارفا  ضعب  رد  نقیتم  هک  تسنآ  فارـصنا 
هنیدم هب  هنیرق  نودب  دراد  فارـصنا  یلو  يرهـش  ره  يارب  هدش  عضو  تغل  رد  ول  هنیدـم و  ظفل  الثم  تسا  فلتخم  فارـصنا  بتارم 

فارـصنا هکلب  نقیتـم  هن  دراد و  ینعم  رد  روـهظ  هن  تافارـصنا  زا  ضعب  دـشاب و  یم  نآ  رد  نقیتـم  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  لوـسر 
.دوش یم  لیاز  لمأت  هلمجلا  یف  هک  تسا  یئادتبا 

ظفل لاح  نیا  رد  دشابن  هلول  بآ  صوصخ  رب  يا  هنیرق  ءامب و  ینئج  دـیامرفب  الوم  دـشاب و  هتـشاد  بآ  هلول  يرهـش  رگا  هکنآ  ریظن 
يودـب فارـصنا  نیا  یلو  دوش  یمن  هنیکم  بآ  ای  دـشاب  هاچ  بآ  هک  رگید  ياهبآ  لماش  ءادـتبا  هلول و  بآ  هب  تسا  فرـصنم  بآ 

ای كارتشا  بجوم  هک  تسا  يزیچ  نآ  تافارـصنا  زا  یـضعب  دوش و  یم  اهبآ  ۀمه  لماش  دوش و  یم  لیاز  لمأت  زا  يردقب  هک  تسا 
هیعرش ۀصوصخم  ناکرا  رد  دشاب  لقن  ای  كارتشا  تسا  نکمم  دشابن  هیعرش  تقیقح  رگا  هک  هالص  ظفل  ریظن  دوش  یم  لقن 
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.الصا قلطملا  یف  زوجتلا  بجوی  دییقتلا ال  نا  مدقت  دق  کلذ و  نوکی  فیک  لاقی  ال 

هدارا هرثک  نا  ناکمالا  نم  ناکمب  دیقملا  یف  قلطملا  لامعتسا  ناف  هناکما  مدع  هل ال  همازلتـسا  مدعل  لیق  امنا  هنا  یلا  افاضم  لاقی  هناف 
هب اصاصتخا  انییعت و  وا  روهـشملا  زاجملا  یف  امک  سنا  هیزم  هل  بجوت  هباثمب  غلبت  امبر  رخآ  لادب  ول  قلطملا و  قالطا  يدـل  دـیقملا 

.مهفاف هبلغلاب  لوقنملا  یف  امک 

******
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هک هیلاقم  اـی  هیلاـح  نئارق  هک  میدومن  ناـیب  هک  تافارـصنا  نیا  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  رگا  خـلا  کـلذ  نوکی  فیک  لاـقی  ـال  هلوق 
.دشاب زاجم  شدوخ  يانعم  رد  قلطم  هک  دوش  یمن  ببس  تادییقت  نیا  هک  دش  نایب  البق  دیامن  یم  قلطم  دییقت  اه  نیا  زا  مادکره 

.خلا لاقی  هناف  هلوق 

ود لاد و  ودـب  رگا  دـشاب  یمن  شدوخ  يانعم  رد  ظـفل  زاـجم  مزلتـسم  قلطم  دـییقت  میدومن  ناـیب  ـالبق  هکنیا  رب  اـفاضم  هکنآ  باوج 
تـسا نکمم  دیقم  رد  قلطم  ظفل  لامعتـسا  هکنآ  تهجب  دوشن  زاجم  دـیقم  رد  لامعتـسا  قلطم  تسین  نکمم  هکنآ  هن  دـشاب  لولدـم 

.اه نیا  رب  هوالع  تشذگ  هکنآ  امک  مینک  لامعتسا  دیقم  يانعم  صوصخ  رد  ار  قلطم  ظفل  هکنآ  لثم  دشاب  زاجم  نآ  لامعتسا 

هتـشاد قلطم  رب  تیزم  هک  دوش  یم  اسب  هک  تسا  دایز  ردق  نیا  دشاب  يرخآ  لادب  ول  قلطم و  ظفل  زا  دیقم  ةدارا  ترثک  هکنآ  باوج 
رد نینچمه  صخ و  دـق  الا و  ماع  نم  ام  تسا  هدـش  هتفگ  یتح  هک  تسا  دایز  صیـصخت  ردـق  نیا  ماع  تباـب  رد  هکنآ  اـمک  دـشاب 

روهـشم زاجم  رد  هکنآ  امک  میرادن  دـیق  نودـب  قلطم  ایوگ  هک  تسا  هدـش  دراو  اهنآ  رد  دـییقت  ردـق  نیا  تسا  روط  نیمه  تاقلطم 
هکنآ امک  دراد  نآب  صاصتخا  امتح و  تسا  نیعم  ای  دوش و  یم  تقیقح  رب  مدقم  روهشم  زاجم  دراوم  ضعب  هک  تسا  روط  نیمه 
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دشاب لمجم  یتهج  زا  تسا  نکمم  قلطم  ظفل 

نم لامجالا  وا  لامهالا  ماقم  یف  اهنم و  ههج  نم  نایبلا  ماـقم  یف  ادراو  ناـک  هدـیدع  تاـهج  قلطملل  نوکی  نا  نکمی  هنا  وه  هیبنت و 
ههج نم  هددـصب  هنوک  یفکی  ههجلا و ال  کلت  نم  نایبلا  ددـصب  هنوک  نم  ههج  یلا  هبـسنلاب  قالطالا  یلع  هلمح  یف  دـب  ـالف  يرخا 

.یفخی امک ال  هداع  وا  اعرش  وا  القع  همزالم  امهنیب  ناک  اذا  الا  يرخا 

******

: حرش * 

هصوصخم ناکرا  رد  دش  لامعتسا  هکنیا  زا  دعب  تسا  اعد  يانعم  هب  تغل  رد  هک  هالـص  ظفل  الثم  تسا  روط  نیمه  هبلغلاب  لوقنم  رد 
مدقم روهشم  زاجم  يانعم  دوش  یم  يروط  هب  جیردتب  دشابن و  یعرش  تقیقح  هصوصخم  ناکرا  رد  هک  نیاربانب  هسدقم  تعیرش  رد 

هک دوش  یم  روهشم  زاجم  ای  هبلغ  هب  لوقنم  رب  لمح  هنیرق  نودب  دش  ادیپ  یتالص  ظفل  رگا  دراوم  نیا  رد  دوش  یم  یقیقح  يانعم  رب 
.مهفاف دشاب  يوغل  یقیقح  يانعم  رب  لمح  هکنآ  هن  دشاب  یم  هصوصخم  ناکرا 

رد تسا  نکمم  ـالوم  هک  تسا  يا  هدـیدع  تاـهج  قلطم  ظـفل  يارب  هک  دوش  یم  ناـیب  هیبنت  نیا  رد  خـلا  نکمی  وه  هنا  هیبـنت و  هلوق 
لمح تسا  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  يدراوم  نآ  رد  دـشاب و  لامجا  ای  لامها  رگید  تاهج  ضعب  دـشاب و  نایب  ماقم  رد  تاـهج  ضعب 
ماقم رد  رگید  تهج  تسین و  نایب  ماقم  رد  یتهج  کی  رد  رگا  میریگ و  یم  ار  نآ  قالطا  میراذـگ و  یم  شدوخ  قـالطا  رب  قلطم 

ود نیا  نیب  رد  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  تسین  ناـیب  ماـقم  رد  هک  یتهج  نآ  زا  تیاـفک  تسا  ناـیب  ماـقم  رد  هک  یتـهج  نآ  تسا  ناـیب 
رد تساجن  تهج  زا  همحل  لکؤی  ام ال  ةرذـع  هک  یبوث  رد  دـندومن  نایب  هکنآ  لثم  دـشاب  اتداع  اـی  یعرـش  اـی  یلقع  ۀـمزالم  تهج 
رد رگا  همحل  لکؤی  ام ال  ءازجا  هک  تسنآ  مکح  نیا  ۀمزالم  تسا  حیحـص  هالـص  دشاب  هتـشادن  تساجن  نآب  ملع  یلـصم  هک  یتقو 

.یفخی امک ال  تسین  حیحص  ود  نیا  نیب  كاکفنا  نوچ  تسا  حیحص  اضیا  دشاب  هتشادن  نآب  ملع  دشاب و  یلصم  سابل 
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دشاب یم  نیقفاوتم  ای  نییفانتم و  ای  دیقم  قلطم و 

قتعا لثم  نیفلتخم  اناک  ناف  نیقفاوتم  نانوکی  اما  یفنلا و  تابثالا و  یف  نیفلتخم  نانوکی  اماف  نییفانتم  دـیقم  وا  قلطم  درو  اذا  لـصف 
.دییقتلا لمحلا و  امهیف  روهشملاف  نیقفاوتم  اناک  نا  دییقتلا و  یف  لاکشا  الف  هرفاک  هبقر  قتعت  هبقر و ال 

یلع دـیقملا  یف  رمالا  لـمح  لـثم  رخآ  هجو  یلع  عمجلا  ناـکماب  هیلع  دروا  دـق  یلوا و  وه  نیلیلدـلا و  نیب  عمج  هنأـب  لدتـسا  دـق  و 
دیقلا نع  هدرجت  هاضتقا  ینعملا  هوجو  نم  هجو  یف  فرصت  وه  امنا  ظفللا و  ینعم  یف  افرصت  سیل  دییقتلا  ناب  هیلع  در  بابحتـسالا و 

یتح هیف  قالطا  الف  لامجالا  هجو  یلع  هدوجو  ملعن  دییقتلل  حلصی  ام  یلع  عالطالا  دعب  دارملا و  مامت  نایب  ماقم  یف  هدورو  لیخت  عم 
.بابحتسالا یلع  هرما  لمحب  دیقملا  یف  فرصتلاب  کلذ  ضراعی  الف  افرصت  مزلتسی 

******

: حرش * 

.خلا دیقم  وا  قلطم  درو  اذا  لصف  هلوق 

دراوم نیا  رد  - هرفاک هبقر  قتعت  ـال  هبقر و  قتعا  لـثم  دنـشاب  هتـشاد  رگیدـکی  اـب  تاـفانم  ود  ره  دـنوشب و  دراو  يدـیقم  قلطم و  رگا 
قلطم زا  يوقا  دییقت  روهظ  نوچ  دشاب  یم  هب  رومأم  هرفاک  ریغ  ۀبقر  دارم  مینک و  یم  دـیقم  رب  لمح  ار  هبقر  قتعا  هک  تسین  یلاکـشا 

.هنمؤم هبقر  قتعا  هبقر و  قتعا  ریظن  دنشاب  نیقفاوتم  ود  ره  رگا  تسا و 

نیب عمج  دـیقم  رب  قلطم  لـمح  هک  نیاـب  نآرب  هدـش  لالدتـسا  دـنیامن و  یم  دـیقم  رب  ار  قلطم  لـمح  هک  تسنآ  ود  نیا  رد  روهـشم 
عمج تسا  نکمم  هک  نیاب  لیلد  نیا  رب  هدش  لاکـشا  داریا و  اهنآ و  زا  یکی  حرط  زا  تسا  یلوا  نیلیلد  نیب  عمج  دشاب و  یم  نیلیلد 
نیب عـمج  يارب  تسا  یهجو  کـی  مه  نیا  مینک و  بابحتـسا  رب  ار  دـیقم  رد  رما  لـمح  هک  تسنآ  نآ  يرخآ و  هجو  رب  نیلیلد  نـیب 

هک بابحتـسا  رب  لمح  فالخب  تسین  ظفل  يانعم  رد  فرـصت  قلطم  دـییقت  هک  نیاب  تسا  هدـش  در  مه  يریخا  لیلد  نیا  زاـب  نیلیلد 
ینعم هوجو  زا  یهجو  رد  یفرصت  دییقت  هکلب  ار  دیق  دیدومن  بابحتسا  رب  لمح  دراد و  بوجو  رد  روهظ  هک  تسا  ظفل  رد  فرـصت 

درک یم  اضتقا  ینعم  نآ  هک  دیامن  یم 
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یف قلطملا  دورو  مدع  نع  افـشاک  نوکی  دـیقملاب ال  رفظلا  نا  نم  تفرع  امل  قلطملا  یف  افرـصت  نوکی  اضیا  دـییقتلا  ناب  ریبخ  تنا  و 
.يدج دارمب  همکحلا  هنوعمب  هرهاظ  وه  يذلا  قالطالا  نوک  مدع  نع  لب  نایبلا  ماقم 

یف هناف  هیف  ازوجت  بجوی  بابحتـسالا ال  یلع  دیقملا  یف  رمالا  لمح  نا  عم  هیف  زوجتلا  بجوی  کلذب ال  هیف  فرـصتلا  نا  رمالا  هیاغ 
نا هرورض  العف  ابحتـسم  بجاولا ال  دارفا  لضفا  نم  ناک  بابحتـسالا  كالم  هیف  ناک  اذا  دیقملا  ناف  باجیالا  یف  لمعتـسم  هقیقحلا 

.هبوجو یضتقی  ام  عم  عمتجا  اذا  هبابحتسا  یضتقی  هکالم ال 

******

: حرش * 

مامت نایب  رد  تسا  هدـش  دراو  قلطم  نآ  هک  درک  یم  لایخ  بطاخم  دوشب  دراو  دـیق  هکنیا  زا  لـبق  هک  دـیق  زا  ینعم  نآ  ندوب  درجم 
رد یقالطا  تسا و  هدوب  لامجا  هجو  رب  شدوخ  يانعم  رد  قلطم  ظفل  هک  مینک  یم  ادیپ  ملع  ام  ، دییقت رب  عالطا  زا  دعب  ملکتم و  دارم 

دـیقم و رد  مینک  فرـصت  هک  تسین  یـضراعت  لاح  نیا  رد  سپ  ار  قلطم  يانعم  رد  فرـصت  دوشب  مزلتـسم  هکنآ  اـت  تسا  هدوبن  نآ 
یفخی امک ال  رهاظ  فالخ  رب  بابحتسا و  رب  ار  نآ  رما  مینک  لمح 

.خلا ریبخ  تنا  هلوق و 

امک دور  یم  روهظ  نآ  دییقت  زا  دـعب  دراد و  يدـج  هدارا  رد  روهظ  قلطم  هکنوچ  تسا  قلطم  رد  فرـصت  اضیا  دـییقت  هکنآ  باوج 
دیقم رب  ار  قلطم  لمح  دیقمب و  ندیـسر  هکنآ  رب  هوالع  دراد  بوجو  رد  روهظ  دـیقم  نوچ  تسا  نینچمه  بابحتـسا  رب  لمح  هکنآ 

نآ تشاد  يدج  هدارا  رد  روهظ  تمکح  تامدقم  هطساو  هب  هک  یقالطا  هکلب  هدوبن  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  دوش  یمن  فشک  ندومن 
يانعم رد  ظفل  روهظ  هک  میدومن  نایب  البق  نوچ  تسا  یقاب  یلامعتـسا  هدارا  روهظ  یلو  دور  یم  دیقم  هطـساو  هب  يدـج  هدارا  روهظ 

.ینوناق یلامعتسا و  هدارا  رد  روهظ  يدج  هدارا  رد  روهظ  تسا  مسق  ود  دوخ 

قلطم ظفل  دوش  یمن  ببس  دیق  هطساو  هب  قلطم  رد  فرصت  هک  تسنآ  رمالا  تیاغ 
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یلع لامهالا  ماقم  یف  قیـس  هنا  یلع  هلمح  اـمهنیب  قیفوتلا  نم  ناـک  لـصالاب  ناـیبلا  ماـقم  یف  قلطملا  نوک  زارحا  ناـک  اذا  اـمیف  معن 
.مهفاف لصالا  یضتقم  فالخ 

.قالطالا یف  قلطملا  روهظ  نم  يوقا  ینییعتلا  باجیالا  یف  هغیصلا  قالطا  روهظ  نوک  دییقتلا  هجو  لعل  و 

******

: حرش * 

رد رما  هکنآ  تهجب  دوش  یمن  ینعم  نآ  رد  ندوب  زاجم  ببـس  اضیا  ندومن  بابحتـسا  رب  ار  دـیقم  رما  اه  نیا  رب  هوالع  دـشاب  زاـجم 
دارفا لضفا  دیقم  نآ  دشاب  نآ  رد  بابحتـسا  كالم  هک  ینامز  دیقم  هکنآ  تهجب  بوجو  رد  تسا  هدش  لامعتـسا  تقیقح  رد  دیقم 
اضتقا دیقم  رما  نآ  كالم  تسا  يرورض  هکنآ  تهجب  تابحتسم  ریاس  لثم  دشاب  یلعف  بحتـسم  دارفا  نآ  هکنآ  هن  دوش  یم  بجاو 

دیقم رب  ار  قلطم  لـمح  هکنآ  لـصاح  دراد و  بوجو  ياـضتقا  هک  یقلطم  اـب  دوشب  عـمج  هک  یئاـج  رد  ار  نآ  بابحتـسا  دـنک  یمن 
اـمک ال تسا  بجاو  دارفا  لـضفا  هکلب  تسین  دروم  نیا  رد  یحالطـصا  اـهنآ  رب  هوـالع  دوش  یمن  دـیقم  ندوب  زاـجم  ببـس  ندوـمن 

.یفخی

: خلا زارحا  ناک  اذا  امیف  معن  هلوق 

دراوم نیا  رد  هن  ای  تسا  هدوب  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  مینک  کش  دوشب و  تباث  لـصا  هطـساو  هب  تمکح  تامدـقم  هک  یئاـج  رد  هلب 
دوش یم  فشک  میدومن  دیقم  رب  ار  قلطم  لمح  دوش و  ادیپ  يدیقم  رگا  تشذـگ و  البق  لصا  نیا  هکنآ  امک  دوش  یم  نایب  رب  لمح 

.مهفاف تسا  هدوب  الوم  نایب  رب  لاد  هک  یلصا  فالخ  رب  تسا و  هدوب  لامجا  ای  لامها  ماقم  رد  الوم  هک 

: خلا دییقتلا  هجو  لعل  هلوق و 

ظفل روهظ  زا  يوقا  بوجو  نآ  دـشاب و  یم  ینییعت  بوجو  رد  دـیق  هغیـص  قالطا  هک  دـشاب  نآ  دـیقم  رب  قلطم  لـمح  هجو  دـیاش  و 
شدوخ قالطا  رد  تسا  قلطم 
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دوش یمن  دیقم  رب  قلطم  لمح  تابحتسم  رد 

.بابحتسالا دکات  یلع  اهیف  دیقملاب  رمالا  لمح  یلع  روهشملا  ءانب  نا  عم  تابحتسملا  باب  یف  دییقتلا  یضتقی  هناب  لکشی  امبر  و 

هلدا یف  حـماستلا  هظحالمب  ناک  هنا  وا  لماتف  هیبوبحملا  بتارملا  بسحب  دارفالا  توافت  وه  بابلا  اذـه  یف  بلاغلا  نوکی  نا  الا  مهللا 
.اهیف حماستلا  نم  هبابحتسا  دکأت  یلع  هلمح  دیقملا و  لیلد  ءیجم  دعب  قلطملا  بابحتسا  لیلد  نم  دیلا  عفر  مدع  ناک  تابحتسملا و 

******

: حرش * 

دـشاب ریخم  وا و  رب  دشاب  يواسم  قلطمب  ای  دیقمب  لاثتما  فلکم  هک  تسنآ  نآ  ۀمزال  میدرکن  دیقم  رب  لمح  ار  قلطم  ظفل  رگا  نوچ 
هک نوچ  تسین  حیحـص  هجو  نیا  تسا  ینییعت  بوجو  هک  شدوخ  ياـنعم  رد  تسا  دـیق  ظـفل  روهظ  فـالخ  ینعم  نیا  دارفا و  نیب 

.دنشاب یم  يواسم  ود  ره  دیقم  قلطم و  سپ  يوغل  عضوب  تسا  تمکح  تامدقمب  فنصم  لوق  رب  انب  بوجو  رد  هغیص  روهظ 

یم قالطا  نایب  دیق و  دورو  زا  دعب  دشاب و  هدماین  الوم  فرط  زا  ینایب  هک  تسا  یئاج  رد  قالطا  رب  ظفل  لمح  هک  تسنآ  حیحـص  و 
.قلطم يارب  دوش  یم  نایب  هنیرق و  دیقم  افرع و  دور 

: خلا هناب  لکشی  امبر  هلوق و 

تـسنآ هدعاق  قلطم  يارب  دش  یم  نایب  دیقم  افرع و  میدومن  دـیقم  رب  ار  قلطم  لمح  میتشاد و  دـیقم  قلطم و  باب  رد  هک  ینوناق  نیا 
رگا الثم  تابجاو  لثم  مینک  اهنآ  تادـیقم  رب  ار  تابحتـسم  تاقلطم  لـمح  اـضیا و  دوش  يراـج  تابحتـسم  باـب  رد  نوناـق  نیا  هک 

تونق هک  دش  دراو  رگید  یتیاور  رگا  دریگ و  یم  نآ  قالطا  هک  دـشاب  یئاعد  رهب  میروایب  اجب  تونق  زامن  رد  هک  دـش  دراو  تیاور 
دـشابن و حیحـص  جرف  تاـملک  ریغب  تونق  مینک و  دـیقم  رب  ار  قلطم  لـمح  هک  تسنآ  هدـعاق  جرف  تاـملکب  زاـمن  رد  میرواـیب  اـجب 

هکلب دنیامن  یمن  دیقم  رب  ار  قلطم  رما  تابحتسم  باب  رد  روهشم  هکنیا  اب  رگید  تابحتسم  ریاس  نینچمه 
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.دراد رتدایز  دکأت  جرف  تاملکب  یلو  تسا  حیحص  دشاب  یئاعد  رهب  تونق  ماقم  لثم  رد  الثم  بابحتسا  دکأت  رب 

البق هک  یلثم  لثم  تیبوبحم  بتارم  بسحب  دراد  توافت  تابحتـسم  دارفا  بلاغ  هک  دشاب  تهج  نیا  زا  دـیاش  لاکـشا  نیا  زا  باوج 
رد تاقلطم  روهـشم  هکنآ  يارب  دشاب  يرگید  هجو  ای  مینکن  دـیقم  رب  ار  قلطم  لمح  هک  دوش  یم  هنیرق  تهج  نیا  سپ  میدومن  نایب 

قلطم قالطا  زا  دی  عفر  تسا و  تابحتـسم  رد  حماست  هلدا  هظحالم  هب  هک  تسنآ  هجو  نآ  دـندومنن  تادـیقم  رب  لمح  ار  تابحتـسم 
بابحتـسا مه  اهنآ  دیق  نودب  قلطم  دارفا  ول  بابحتـسا و  دکأت  رب  ار  دیقم  لیلد  دندومن  لمح  دیقم و  لیلد  ندمآ  زا  دعب  دـنا  هدرکن 

.یفخی امک ال  دنراد  یعرش 

تسین حیحـص  هجو  ود  نیا  تادیقم  رب  تابحتـسم  رد  تاقلطم  لمح  مدع  يارب  دومن  نایب  فنـصم  هک  یهجو  ود  نیا  دنامن  یفخم 
ضعب هبلغ  نیا  نوچ  میئامنن  دیقم  رب  ار  قلطم  لمح  هک  دشاب  یمن  یقرف  هنیرق و  ببس و  نیا  بحتسم  دارفا  ۀبلغ  درجم  هکنآ  تهجب 

هبلغ تابحتسم  تابودنم و  ول  بحتـسم و  بدن و  رد  رما  لامعتـسا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  افرع و  درب  یمن  ار  دیقم  لیلد  روهظ  دارفا 
رئاظن هکنآ  امک  میئامنب  روهظ  نآ  زا  دی  عفد  دشابن و  بوجو  رد  هغیـص  روهظ  هک  دوش  یمن  ببـس  لامعتـسا  نیا  تابجاو  رب  دـنراد 

.تسا فلتخم  نآ  دارفا  اضیا  تابجاو  رد  اه  نیا  رب  هوالع  تشذگ  فنصم  دوخ  زا  نآ 

نیا رب  لمح  بوجو  هک  دوش  یمن  ببس  دارفا  نیا  دوش  ادا  عوشخ  عوضخ و  اب  صخالاب  تعامج  اب  اصوصخ  دجسم  رد  هالـص  الثم 
هداد رارق  یباب  لئاسو  رد  ار  نآ  رابخا  هک  دومن  نایب  فنصم  ار  نآ  هک  ننس  هلدا  رد  دوب  حماست  هدعاق  هک  رگید  لیلد  اما  دوش و  اه 

باوثلا نم  ءیش  هغلب  نم  لاق  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  تسا  ناوفـص  هلوقنم  تیاور  تایاور  نآ  زا  یـضعب  نآ و  بحاص  تسا 
ریخلا نم  ءیش  یلع 
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یفنم ای  دنشاب  تبثم  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دیقم  قلطم و  لمح 

یفانتلا راهظتـسا  یف  ناتوافتی  امک ال  نییفانتم  امهنوک  ضرف  دـعب  نییفنملا  نیتبثملا و  نیب  اـنرکذ  اـمیف  تواـفتی  ـال  هنا  رهاـظلا  نا  مث 
.ربدتیلف رظنلا  هیضتقی  امبسح  لاقم  وا  لاح  هنیرق  نم  هریغ  ببسلا و  هدحو  نم  فیلکتلا  داحتا  راهظتسا  نم  امهنیب 

******

: حرش * 

.رگید رابخا  زا  نیا  ریغ  هلقی و  مل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ناک  نا  کلذ و  رجا  هل  ناک  هب  لمعف 

یمن غولب  قدـص  دراوم  نیا  رد  قلطم  رب  دوش  یم  هنیرق  نایب و  دـیقم  تسا و  یفرع  عمج  دـیقم  رب  قلطم  لـمح  هکنآ  زا  دـعب  باوج 
تـسا یلقع  مکح  داشرا  رب  لمح  حماست  هلدا  هک  هدش  نایب  شدوخ  لحم  رد  هکنآ  رب  هوالع  دوشب  هدعاق  نآ  لومـشم  هکنآ  ات  دنک 

لمع سفن  هکنآ  هن  عقاو  كاردا  ءاـجرب  نآ  ناـیتا  تسا  وکین  ـالقع  ار  لـمع  نآ  هتـساوخ  عراـش  میهدـب  لاـمتحا  هک  یلمع  ره  هک 
.دشاب هتشاد  یسفن  بحتسم 

رب قلطم  درادـن  یفانت  تهج  نیا  زا  اـهنآ  كرت  تسا  زئاـج  تسین و  اـهنآ  رد  موزل  تابحتـسم  رد  نوچ  هک  تسنآ  باوج  رد  قح  و 
.دوش یم  لمح  اذل  دنراد و  یفانت  تادیقم  اب  قلطم  هک  تابجاو  فالخب  دوش  یمن  دیقم  رب  قلطم  لمح  اذل  دیقم و 

تبثم ود  ره  دـیقم  قلطم و  هک  تسین  اهنآ  نیب  قرف  میدومن  دـیقم  رب  هک  ار  قلطم  لمح  هک  تسنآ  رهاظ  خـلا  هنا  رهاـظلا  نا  مث  هلوق 
توافت هکنآ  امک  دننک  یم  ار  رگیدکی  یفن  دنراد و  یفانت  رگیدکی  اب  دیقم  قلطم و  هک  تسنآ  قرف  هک  ینآ  زا  دعب  یفنم  ای  دنـشاب 

زا هک  ینآ  زا  دـعب  زیچ  ود  ای  دـشاب  زیچ  کی  اهنآ  ببـس  هک  دـشاب  فیلکت  داحتا  تهج  زا  اـهنآ  زا  یفاـنت  هک  تسین  ود  نآ  نیب  رد 
رب لمح  قلطم  تالاح  نیا  مامت  رد  دـشاب  یم  فیلکت  داحتا  دـنراد و  یفانت  رگیدـکی  اب  اه  نیا  هک  میدـیمهف  هیلاقم  ای  هیلاـح  ۀـنیرق 

.ربدتیلف تسا  نیمه  رظن  ءاضتقا  هکنآ  امک  دوش  یم  دیقم 
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یعضو مکح  ای  یفیلکت  مکح  نیب  تسین  یقرف  دیقم  رب  قلطم  لمح 

نا الثم  درو  اذاف  یعـضولا  مکحلا  نایب  یف  یفیلکتلا و  مکحلا  نایب  یف  امهنوک  نیب  نییفانتملا  یف  لمحلا  نم  رکذ  اـمیف  قرف  ـال  هیبنت 
یف هلیلد  روهظ  ناک  ول  دییقتلا  نم  دب  الف  صاخلا  عیبلا  وا  هقالطا  یلع  عیبلا  اما  هدارم  نا  ملع  ببـس و  یئاذکلا  عیبلا  نا  ببـس و  عیبلا 

سکعلا فالخب  دـیقملا  هدارا  قلطملا و  رکذ  فراعت  هرورـض  دـیعبب  سیل  وه  امک  هیف  قـالطالا  لـیلد  روهظ  نم  يوقا  دـیقلا  لـخد 
.فراعتملا فالخ  یلع  هناف  رخآ  هجو  یلع  وا  یبلاغ  هنا  یلع  هلمح  دیقلا و  ءاغلاب 

******
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رگیدکی یفانم  هک  ینآ  زا  دعب  اهنآ  نیب  درادن  یقرف  دیقم  رب  قلطم  لمح  دوش  یم  نایب  هیبنت  نیا  رد  خـلا  رکذ  امیف  قرف  هیبنت ال  هلوق 
هکنآ رب  دنامن  یفخم  دشاب  یفصو  مکح  هکنآ  نیب  تشذگ و  هکنآ  امک  هنمؤم  هبقر  قتعا  لثم  دشاب  یفیلکت  مکح  هکنآ  نیب  دنشاب 
دراد تیعنام  رد  روهظ  ءزجب  یهن  هکنآ  امک  باتکلا  هحتافب  الا  هالـص  لثم ال  تسا  تیئزج  هب  داشرا  رد  روهظ  تاداـبع  ءازجاـب  رما 

.همحل لکؤی  امیف ال  لصت  لثم ال 

تیئزج و تیعنام و  ببـس و  لاد  یهن  رما و  هک  يررغلا  عیبلا  نع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  یهن  ریظن  تالماعم  رد  یهن  کلذک  و 
تـسا ببـس  یـصاخ  عیب  هک  رگید  تیاور  تسا و  ببـس  عیب  هک  سدقم  عراش  فرط  زا  دش  دراو  رگا  سپ  تسنآ  لاثما  تیطرش و 

رد مینک  یم  صاخ  رب  لمح  دیقم و  رب  لمح  ار  لوا  عیب  قالطا  دراوم  نیا  رد  نآ  لاثما  دـشاب و  لقاع  فلکم  زا  دـیاب  عیب  هکنآ  لثم 
دیقم روهظ  رگا  دوش  یم  دیقم  رب  قلطم  لمح  دراوم  نیا  رد  صاخ و  عیب  ای  عراش  دزن  تسا  ببـس  قلطم  عیب  ای  هک  مینادـب  هک  یئاج 
قلطم رکذ  فرع  القع و  نیب  تسا  فراعتم  هک  تسا  يرورض  تسین و  دیعب  بلطم  نیا  هکنآ  امک  قالطا  لیلد  روهظ  زا  دشاب  يوقا 

هک ینعم  نیاب  سکع  فالخب  دیامن  یم  دیقم  رب  دراوم  نیا  رد  ار  قلطم  لمح  دنروآ و  یم  نآرب  يدیقم  نایب و  ادـعب  دـنیامن و  یم 
دننک بلاغ  رب  لمح  هکنآ  ای  ار  دیق  موهفم  دننک  ءاقلا  دننکن و  دیقم  رب  ار  قلطم  لمح 
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یباعیتسا ای  دراد  یلدب  مومع  ءاضتقا  تاقوا  یضعب  تمکح  تامدقم 

نوکی هرات  اهناف  تاماقملا  فـالتخا  بسحب  فلتخت  تاـقلطملا  یف  همکحلا  تامدـقم  هیـضق  نا  یه  هرکذـت و  نم  ولخت  ـال  هرـصبت 
ماقملا صوصخ  ءاضتقا  بسح  هیلع  قبطنی  امم  صاخ  عون  یلع  هثلاث  یباعیتسالا و  مومعلا  یلع  يرخا  یلدـبلا و  مومعلا  یلع  اـهلمح 

.مالک الب  نئارقلا  رئاس  یف  لاحلا  وه  امک  ماکحالا  راثآلا و  فالتخا  و 

******
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فالخ مینکن  دـیقم  رب  ار  قلطم  لـمح  رگا  لـک  یلع  يرگید و  هجو  رب  اـی  خـلا  ْمُکِروُجُح  ِیف  ِیتّـاللا  ُمُُکِبئاـبَر  هفیرـش َو  ۀـیآ  ریظن 
ظافلا رهاوظ  قلطم  هکلب  صاخ  ماع و  دـیقم و  قلطم و  يارب  زا  تسا  كردـم  فرع  مهف  هک  اـهنآ  ندـیمهف  تسا و  فرع  فراـعتم 

.یفخی امک ال  تسا  فرع  نآ  كردم 

بـسحب تسا  فلتخم  تاقلطم  رد  تمکح  تامدقم  ءاضتقا  هک  دوش  یم  نایب  هرـصبت  نیا  رد  خـلا  هرکذـت  نم  ولخت  هرـصبت ال  هلوق 
دراد یلدب  مومع  ءاضتقا  هبقر  قتعا  ای  الجر  مرکا  یلثم  رد  الثم  دراد  یئاضتقا  کی  تمکح  تامدقم  اجکره  هک  تاماقم  تافالتخا 
یلع تسا  الوم  رما  دروم  هروکذـم  دارفا  زا  يدرف  ره  هب  لاثتما  دـشاب  قداـص  وا  رب  هبقر  اـی  دـیامنب  نآرب  لـجر  قدـص  هک  يدرف  ره 
دشاب عیب  دارفا  هچنآ  هک  عیبلا  هّللا  لحا  لثم  ار  یباعیتسا  یقارغتـسا و  مومع  تمکح  تامدقم  دنک  یم  ءاضتقا  دراوم  یـضعب  لدبلا و 

یم اضتقا  تمکح  تامدـقم  موس  مسق  نآ و  لاثما  و  ًاروُهَط » ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ   » یلاعت هلوق  اـضیا  تسا و  مکح  دروم  جراـخ  رد 
هکنآ امک  ماکحا  راثآ و  فالتخا  ماـقم و  ءاـضتقا  بسح  تمکح  تامدـقم  نآرب  تسا  قبطنم  هک  يدراوم  زا  ار  یـصاخ  عون  دـنک 

.یفخی امک ال  مالک  الب  تسا  فلتخم  تسا و  مسق  نیمهب  نئارق  ریاس  رد  بلطم  نیمه 
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دیزم یلا  جاتحت  هریغ  هدارا  ناف  یسفنلا  ینیعلا  ینییعتلا  بوجولا  صوصخ  دارملا  نوکی  نا  یضتقت  رمالا  هغیص  قالطا  یف  همکحلاف 
امک یباعیتسالا  مومعلا  یضتقت  دق  اهنا  امک  نایبلا  ددصب  ناک  اذا  امیف  هیلع  لمحلا  نع  صیحم  الف  هیف  عایـشلا  هدارإل  ینعم  نایب و ال 

یلدبلا ال مومعلا  هدارا  نایبلا و  ددصب  هنوک  نم  ضورفملا  وه  ام  یفانت  المجم  وا  المهم  عیبلا  هدارا  ذا  ابِّرلا  َمَّرَح  َْعیَْبلا َو  ُهّللا  َّلَحَأ  یف 
اهنودب مهفی  داکی  اهیلع ال  هلالد  بصن  یلا  جاتحت  اهنا  عم  ناک  عیب  يا  فلکملا  هراتخا  عیب  هدارا  لامتحال  لاجم  ماقملا و ال  بسانت 
مومعلا ریغ  هدارا  هتدارا و  نکمی  داکی  یباعیتسالا ال  مومعلا  ناـف  رمـالا  قلعتم  یف  ذـخا  اذا  اـم  یلع  هساـیق  حـصی  ـال  قـالطالا و  نم 

.نایبلا ددصب  قلطملا  نوک  همکحلل و  هیفانم  اهنا  الا  هنکمم  تناک  نا  یلدبلا و 

******
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نوچ ار  یـسفن  ینیع  ینییعت  بوجو  صوصخ  دنک  یم  ءاضتقا  رما  ۀغیـص  رد  تمکح  تامدـقم  سپ  خـلا  قالطا  یف  همکحلاف  هلوق 
تامدـقم دراد و  يدـئاز  نایب  هب  جایتحا  دـشاب  یئاـفک  بوجو  اـی  يریغ و  بوجو  اـی  دـشاب  يرییخت  بوجو  هک  اـهنآ  لـباقم  ةدارا 

درادـن ینعم  دـشاب و  یـسفن  ینیع  ینییعت  بوجو  صوصخب  هکنآ  ار و  مکح  قییـضت  دـنک  یم  ءاـضتقا  دراوم  نیا  لـثم  رد  تمکح 
تامدقم هکنآ  امک  دشاب  نایب  ماقم  رد  الوم  هک  یئاج  رد  روکذم  ینعم  نآرب  لمح  رگم  تسین  يا  هراچ  سپ  نآ  رد  قالطا  عایش و 

.تشذگ هکنآ  امک  ابِّرلا  َمَّرَح  َْعیَْبلا َو  ُهّللا  َّلَحَأ  لثم  رد  ار  یباعیتسا  یقارغتسا و  مومع  دنک  یم  ءاضتقا  تمکح 

یلدـب مومع  ةدارا  رگا  تسا و  نیمه  ام  ضرف  هکنآ  امک  ار  الوم  ندوب  نایب  رد  دراد  تافانم  لمجم  ای  لمهم  عیب  هدارا  هکنآ  تهجب 
نیا هکنآ  رب  هوالع  تسا  رهاظ  فالخ  لجر  يا  مرکا  الوم  دیامرفب  هکنآ  لثم  دنک  رایتخا  فلکم  هک  یعیب  ره  دوشب  هفیرـش  ۀـیآ  زا 

نآرب تلالد  هنیرق  نودب  تسین و  مالک  رد  هک  تسا  هنیرق  هب  جاتحم  ینعم 
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اهنآ يانعم  نیبم و  لمجم و  رد  لصف 

هراشا

فرعلا مهافتم  بسحب  نوکی  رهاظ و  هل  يذـلا  مالکلا  هقالطا  دراوم  یف  نیبملا  نم  دارملا  نا  رهاـظلا  نیبملا و  لـمجملا و  یف  لـصف 
نیبم و روهظلا  هل  ام  نا  امک  هنم  دیرا  ام  هیجراخ  هنیرقب  ملع  نا  لمجم و  روهظ  هل  سیل  امف  هفالخب  لمجملا  ینعم و  صوصخل  ابلاغ 

یفخت داکت  هریثک ال  دارفا  ناک  نا  تایاورلا و  تایآلا و  یف  امهنم  لکل  لوأم و  هنا  هروهظ و  دـیرا  ام  هنا  هیجراـخلا  هنیرقلاـب  ملع  نا 
مکتاهما و مکیلع  تمرح  لثم  هقرسلا و  هیآک  امهیا  دارفا  نم  اهنا  یف  مالعالل  مالکلا  ثحبلا و  لحم  تعقو  ههبتشم  ادارفا  امهل  نا  الا 

.روهطب الا  هالص  لثم ال  نایعالا و  یلا  لیلحتلا  فیضا  امم  ماعنالا  همیهب  مکل  تلحا 

******

: حرش * 

تسین نکمم  نوچ  مویلا  اذه  یف  رتشا  عب و  الوم  لوق  لثم  رما  قلعتمب  َْعیَْبلا  ُهّللا  َّلَحَأ  هیآ  دوش  سایق  تسین  حیحـص  ظفل و  دنک  یمن 
هچرگا یلدب  ریغ  مومع  هدارا  دوش و  هتفرگ  رما  قلعتم  رد  تسین  نکمم  یقارغتـسا  مومع  ار و  تعیبط  دارفا  مامت  لاثتما  فلکم  يارب 

الوم و نوچ  دراد  تمکح  اب  تاـفانم  هکنآ  ـالا  َْعیَْبلا  ُهّللا  َّلَـحَأ  هیآ  رد  دوش  هدارا  نیعم  ضعب  هکنآ  لـثم  فلکم  يارب  تسا  نکمم 
یفخی امک ال  تسا  نایب  ماقم  رد  قلطم 

شدوخ و يانعم  رد  دشاب  هتشاد  روهظ  هک  تسا  یمالک  ای  هملک  نآ  نیبم  زا  دارم  هک  تسنآ  رهاظ  نیبملا  لمجملا و  یف  لصف  هلوق 
درادن روهظ  هک  یمالک  ای  يا  هملک  ره  سپ  دشاب  یم  نآ  فالخب  لمجم  دشاب و  یصوصخم  يانعم  رد  ابلاغ  فرع  مهافتم  بسحب 

.تسا هنیرق  هب  فوفحم  هک  یمالک  ای  كرتشم  ظفل  لثم  دارم  دشاب  مولعم  هیجراخ  نئارقب  ول  تسا و  لمجم  نآ  دوخ  يانعم  رد 

.تسا مسق  ود  تسا  لمجم  هک  ینعم  زا  دارم  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 

.یلامعتسا هدارا  رد  لمجم  مسق  کی 

درف ود  نیب  دشاب  ددرم  هک  یصاخ  ریظن  دشاب  یم  يدج  هدارا  رد  لمجم  مود  مسق  و 
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نآ رد  لاکشا  دنشاب و  یم  یفاضا  روما  نیبم  لمجم و 

نوکی روهظ و  مالکلل  نوکی  نا  امهکالم  نا  نم  تفرع  امل  ناهربلاب  نوکی  داکی  نایبلا ال  وا  لامجالا  تابثا  نا  کیلع  بهذـی  ـال  و 
هتفرعم مدعل  دحاو  دنع  المجم  نوکی  امبر  نایفاضا  نافـصو  امهنا  یفخی  مث ال  لماتف  نادجولا  هعجارمب  رهظی  امم  وه  ینعمل و  ابلاغ 

هب فتح  امب  هروهظ  مداصتل  وا  عضولاب 

******

: حرش * 

لامجا دراوم  نیا  رد  هک  رتدایز  درف و  ود  نیب  دشاب  ددرم  دیز  مهنم و  ادیز  مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  دـیامرفب  الوم  هکنآ  لثم  دارفا  ای 
نآ يارب  هک  یظفل  ره  اه و  نیا  رد  تسا  لـمجم  دراد و  دـیز  دارفا  رد  يدـج  هدارا  رد  لاـمجا  یلو  ءاـملع  ظـفل  درادـن  یلامعتـسا 

نیبم ظفل  نآ  تسا  هدـش  هدرب  لـیوأت  تسین و  دارم  روهظ  نآ  هک  دوشب  مولعم  هیجراـخ  نئارقب  ول  دـشاب و  دوخ  ياـنعم  رد  يروهظ 
ثحب و لحم  اهنآ  زا  یـضعب  شدوخ و  لحم  رد  هدـش  رکذ  دایز  تایاور  تایآ و  رد  نیبم  لمجم و  ظفل  زا  کیره  يارب  زا  تسا و 

ظفل ای  هریغ  ءانغ و  اپ و  حـسم  رد  هدـش  دراو  هک  بعک  ظفل  دیعـص و  ظفل  لثم  دـشاب  درفم  ظـفل  مـالعا  نیب  تسا  هدـش  عقاو  مـالک 
زا ای  بکنم  زا  دوش  دـی  عطق  دـیاب  اجک  زا  تسین  مولعم  نوچ  امُهَیِدـْیَأ  اوُعَْطقاَف  ُهَقِراّسلا  ُقِراّسلَا َو  یلاعت  هلوق  هیآ  لثم  دـشاب  بکرم 

.هریغ دنز و  زا  ای  قفرم 

تـسا هدش  هداد  تبـسن  لیلحت  میرحت و  هک  یئاهاج  زا  ِماْعنَْألا  ُهَمیَِهب  ْمَُکل  ْتَّلِحُأ  رگید  هیآ  ْمُُکتاهَّمُأ و  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  هفیرـش  ۀیآ  و 
مه یـضعب  دوش و  هظحالم  اهنآ  مامت  تسین  نکمم  تسا  دایز  تسا  نایعا  هب  قلعتم  هک  یلاعفا  نوچ  رگید  تاعافتنا  هن  نایعا  سفنب 
نیا رد  ایآ  روهطب  الا  هالـص  تیاور ال  نینچمه  تسا و  لمجم  تاـیآ  تاـیآ  نیا  دـنا  هتفگ  تهج  نیا  زا  تسا  حـجرم  ـالب  حـیجرت 

.یفخی امک ال  لامک  یفن  ای  تسا  تحص  یفن  دراوم 

.خلا کیلع  بهذی  هلوق و ال 

هک تسا  روهظ  مدع  مالک و  روهظ  نآ  كالم  هک  یتخانش  البق  هکلب  میرادن  نآرب  ناهرب  لیلد و  نیبم  لمجم و  تابثا  دنامن  یفخم 
دزن تسا  لمجم  ظـفل  اـسب  هچ  هک  دنـشاب  یم  یفاـضا  فصو  ود  نیبم  لـمجم و  اـضیا  لـماتف و  دوش  یم  نادـجو  فرعب و  هعجارم 

یصخش
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ماقملا و یف  ماربالا  ضقنلا و  مالکلا و  فالخلا و  دراومل  ضرعتلا  انمهی  الف  هرظنب  مداصتلا  مدع  هتفرعمل و  رخآلا  يدـل  انیبم  هیدـل و 
.ماصتعالا هب  لکوتلا و  هّللا  یلع 

******

: حرش * 

دنرگیدکی مداصت  ضراعت و  تاروهظ  یلو  دراد  عضوب  ملع  ای  درادن  عضوب  ملع  نوچ 

داـضت و ار  تاروهظ  دراد و  عضوب  ملع  نوچ  دـشاب  نیبـم  يرخآ  صخـش  دزن  یظفل  تسا  نکمم  دوـش و  یم  لـمجم  تهج  نیا  زا 
عوجر تسا و  یفرع  مهاـفتم  نیبم  لـمجم و  كردـم  نوچ  نآ و  دزن  تسا  نیبـم  ظـفل  تهج  نیا  زا  دنـشاب  یمن  رگیدـکی  مداـصت 
هدومن نایب  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ءاـملع  هک  یماربا  ضقن و  فـالخ و  دراوم  ضرعتم  هک  اـم  يارب  تسین  مهم  دوش و  یم  فرعب 

.ماصتعالا هب  لکوتلا و  هّللا  یلع  میوش و  یمن  اهنآ  ضرعتم  ام  میوشب و  دنا 

روما زا  هکلب  تسین  حیحـص  بلطم  نیا  تسا  هیفاضا  روما  زا  نیبم  لمجم و  هک  دـنا  هدومن  نایب  هیاـفک  بحاـص  هک  دـنامن  یفخم  و 
تـسنآ نآ  ۀمزال  الا  دوش و  یمن  نیبم  لامجا و  يانعم  رد  فالتخا  رد  ببـس  نآب  ملع  ای  ظفل  عضوب  لهج  هکنآ  تهجب  دـنا  هیعقاو 
تبسن ملاع  تاغل  مامت  هکلب  سکعلاب  دنناد و  یمن  ار  یبرع  يانعم  هک  یئاهنآ  دشاب  لمجم  اهنابز  یسراف  دزن  تیبرع  تغل  مامت  هک 

دیما ظافلا  ثحابم  رد  تسا  مالک  رخآ  نیا  تسین  روط  نیا  هکنآ  لاح  دشاب و  لمجم  دیاب  دنتسین  اهنآ  عضوب  ملاع  هک  یصاخشا  هب 
لوبق دروم  هقح و  وـه  اـمک  دوـش  ماـمت  اـضیا  هیلقع  ثحاـبم  هک  دـهد  قـیفوت  ریقح و  نیا  رب  دراذـگ  تنم  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا 
ماظع نیلـصحم  زا  دوش  یم  اضاقت  دـهد و  رارق  نونب  لام و ال  عفنی  موی ال  تمایق و  ربق و  هریخذ  ار  نآ  دریگ و  رارق  ماظع  نیلـصحم 

ریخ ياعد  زا  ار  ریقح  نیا  دـنیامن و  حیحـصت  دوخ  فطلب  دیـسر  نانآ  رظنب  يونعم  ای  یظفل  هابتـشا  رگا  هک  تافآلا  نع  هّللا  مهناـص 
.دنیامرفن شومارف 

الوا هّلل  دمحلا  يرمق و  راهچ  دص و  راهچ  رازه و  کی  قباطم  لوالا  عیبر  متفه  خیراتب  « يدابآ تلود  یفجن  نیـسح  دـمحم  » رقح الا 
هنس 1404 ارخآ  و 
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باتک كرادم  ناونع 

هراشا

بلاطم رب  لاکشا  يارب  ای  تسا و  هدش  هدافتسا  نآ  حیضوت  هیافک و  بلاطم  حرش  يارب  ای  هک  لوصالا  هیافک  یسراف  حرـش  كرادم 
.تسا لیذ  رارق  زا  تسا  هدش  هدروآ  هیافک 

.هرس سدق  یناهفصا  نیسح  دمحم  خیش  جاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  هیافک  حرش  یف  هیاردلا  هیاهن  -1

.هدقرم هّللا  رون  میکح  نسحم  دیس  یجاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  مظعالا  انداتسا  لوصالا  قیاقح   2

.فیرشلا هماقم  هّللا  یلعا  يدرونجب  يوسوم  نسح  ازریم  دیس  هّللا  هیآ  لوصالا  یهتنم  -3

.یلاعلا هئاقب  ماد  یئوخ  مساقلا  وبا  دیس  جاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  مظعالا  انداتسا  هقفلا  لوصا  یف  تارضاحم  -4

.یلاعلا هزع  ماد  یلمآ  مشاه  ازریم  اقآ  یمظعلا  هّللا  هیآ  لوصالا  یف  راکفالا  عئادب  -5

.یکارا ءاملعلا  ناطلس  دمحم  خیش  ققدم  ققحم  لوصالا  هیافک  یلع  هیشاح  -6

.هلظ ماد  يزاریش  ینیسح  دمحم  دیس  یجاح  هّللا  هیآ  همالع  لوصالا  هیافک  یلا  لوصولا  -7
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.هزع ماد  يدابآزوریف  ینیسح  یضترم  دیس  هّللا  هیآ  لوصالا  هیافک  حرش  یف  لوصالا  هیانع  -8

.یمق ینیئوخ  میرکلا  دبع  خیش  ياقآ  هّللا  هیآ  ترضح  هیافک  زومآدوخ  -9

.یتشر نیسحلا  دبع  خیش  هّللا  هیآ  موحرم  لوصالا  هیافک  حرش  -10

.هارث باط  ینیکشم  نسحلا  وبا  ازریم  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ققدم  ققحم  هیافک  هیشاح  -11

.ضیوفت ربج و  رد  هدش  هدافتسا  هرس  سدق  رّبش  هّللا  دبع  دیس  هّلل  هیآ  همالع  نیدلا  لوصا  هفرعم  یف  نیقیلا  قح  -12

هدش پاچ  هک  فلؤم  تافیلات 

.دلج هس  امامت  هیافک  ظافلا  ثحابم  یسراف  حرش  -1

هرود کی  تاداعـسلا  عماج  صیخلت  مود.یلالدتـسا  نید  لوصا  هرود  کی  لوا  دلج  کی  رد  دـلج  ود  مولعلا  یبرع  مولعلا  هدـبز  -2
.قالخا ملع 

.مود پاچ  اهنآ  تایآ  رابخا و  امامت  بجاو  تسیب  یبرع  یسراف و  باقع  باوث و   3

.هدش هتفرگ  تایآ  رابخا و  زا  هک  يرطف  یسراف  لیلد  هدزناپ  اب  ملاع  عناص  تابثا  -4
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بلاطم تسرهف 

ناونع هحفص 

.تسا ربتعم  نآ  رد  هک  هچنآ  یهن و  ةدام  هغیص و  رد  -3

لعف كرت  هن  تسا  لعف  یهن  قلعتم  هکنآ  رد  -4

دوش یم  ریوصت  مسق  هس  یهن  قلعتم  -7

نآ رد  لاوقا  یهن و  رما و  عامتجا  زاوج  رد  -8

تادابع رد  یهن  یهن و  رما و  عامتجا  نیب  قرف  -9

ماقم رد  لوصف  بحاص  موحرم  لوق  در  -11

ریغ تسا ال  ضرغ  مولع  لئاسم و  مامت  نیب  قرف  -13

هریغ هن  تسا  یلوصا  ثحب  یهن  رما و  عامتجا  ثحب  -14

یهن رما و  عامتجا  رد  مالعا  ضعب  در  -16

یفرع هن  یظفل و  هن  تسا  یلقع  عامتجا  ثحب  -17

دریگ یم  ار  بجاو  مارح و  ماسقا  مامت  عامتجا  ثحب  -18

تسا یلقع  ثحب  نوچ  درادن  مزال  هحودنم  عامتجا  ثحب  -20

تسین دشاب  دارفا  ای  عیابط و  ماکحا  قلعتم  رب  ینتبم  عامتجا  ثحب  -21

تسین نکمم  عامتجا  دشاب  دارفا  ماکحا  قلعتم  رگا  هک  تسنآ  قح  -24
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ناونع هحفص 

ضراعت باب  هن  تسا  محازت  باب  عامتجا  باب  -25

اهنآ نیب  قرف  محازت و  ضراعت و  باب  تایصوصخ  -26

اهنآ نیب  قرف  محازت و  ضراعت و  باب  تابثا  نایب  -28

عامتجا زاوج  یلع  ءانب  یهن  رما و  عمجمب  رما  طوقس  -31

ماقم رد  رصقم  نودب  رصاق  لهاج  لمع  ندوب  حیحص  -32

هن ای  تسا  دسافم  حلاصمب و  ملع  عبات  هیعرش  ماکحا  -33

نآ یعرش  رما  رصاق و  لهاج  لمع  تحص  كردم  -35

تسا یلعف  مکح  رد  ماکحا  محازت  ضراعت و  هک  تسنآ  قح  -37

عامتجا عانتما  يارب  دنک  یم  نایب  فنصم  هک  یتامدقم  -39
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

عورفلا و دـعاوق  اهنم  ناـبا  لوقنملا و  لوقعملا و  نم  هتاـیآ  اـهنم  رهظاـف  لوقعلا  قراـشم  یلع  قرـشا  نم  اـی  كدـمحب  کـناحبس و 
یلع هیلع و  مهللا  لصف  لوسرلا  لآ  لوسرلا و  انعبتا  تلزنا و  امب  انمآ  اـنبر  لوبقلا  درلل و  اـنایبت  باـتکلا  هدـبع  یلع  لزنا  لوصـالا و 

.لولسملا هّللا  فیس  هوخالاب  صوصخملا  امیس  لوقعلا  بابرا  همئا  هترتع 

هقاثول هجراعم  هیلا  تهانت  هلئاسم و  هقاشرل  هجرادـم  لوصالا  ملع  یلا  تهتنا  دـق  هنوصغ  تتـشت  هنونف و  فالتخا  یلع  ملعلاف  دـعب  و 
قوف نم  تثتجا  هرجـشک  ناک  لب  دوع  هل  رـضخا  دومع و ال  هقفلل  ماـق  اـمل  هـالول  ینـسالا و  دـصقملا  يوصقلا و  هیاـغلا  وهف  هلئـالد 

هیناعمب طاحا  هیف و  عدبا  نم  نأ  الإ  هناهرب  هیف  رهظا  هناسل و  قیطنم  لک  هیف  يرجا  اذلف  رامثلا  اهنم  ینتجی  رارق و ال  نم  اهل  ام  ضرالا 
هدـع لب  هلیلق  هلث  هب  ضهنف  رـضاحلا  یلا  بئاغلا  نم  هبونلا  تهتنا  یتح  رباک  دـعب  رباـک  مهنم  رمـالاب  ماـقف  هباـصالا  یلوا  نم  هباـصع 

.هلیمجلا مهیعاسم  هّللا  رکش  هلیلج 

هسمش هدعب  نم  بعتا  هلبق و  نم  كردا  هدح و  ملعلا  یف  یهانی  نممف 
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اهماما لئاضفلا و  بابرا  خیـش  اهماتخ و  ملعلا و  هبترم  متاـخ  قیقدـتلا  مهفلا و  هرئاد  سمـش  قیقحتلا و  لـضفلا و  هدـالق  -خ) هرهوج )
مخافالا و دنس  مظاعالا و  دیس  نیضرالا  یف  هّللا  هیآ  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  لحاس  هل  كردی  يذلا ال  یّجللا  لماکلا و  لضافلا 

هرما لبقتـسم  لعج  نیملـسملا و  سوءر  یلع  هلالظ  ماد  يورغلا  یـسوطلا  يورهلا  مظاک  دـمحم  الم  دـنوخآلا  انالوم  مطالتملا  رحبلا 
ءیـضی داکی  هدقوت  دشا  ام  رکف  نم  هل  ایف  اهـسرادم  ملعلا  نم  هدوجب  رمع  اهـسراود و  هعیرـشلا  نم  هدوجوب  ممر  هیـضام و  نم  اریخ 

.ران هسسمت  مل  ول  هتیز و 

ام هلماکلا و  هفیحـصلا  کلت  اهنع  کیهان  نیرداـصلا و  نیدراولا و  هعرـش  یه  فئاـطل  نیبغارلا و  هبغر  یهتنم  یه  فیاحـص  زرباـف 
تلمک تمتف و  هیلقعلا  هلدالا  نم  مهالا  یلع  هذه  تلمتـشا  دـق  امک  هلماش  ظافلالا  ثحابم  تامهمل  یه  یتلا  هلاسرلا  نم  اهیلع  قبس 

.هیلوصالا ثحابملا  امهب 

نمل الا  اهلذـبت  کلذـل و ال  الها  تنک  نا  اهردـق  فرعاف  لومأملا  هیاهن  اهنم  لصح  دـق  لب  لوصالا  هیافکب  اهامـس  نم  داـجا  دـقلف 
هاقب هّللا  لاطا  لاق  لیکولا  معن  یبسح و  وه  لیفکلا و  قفوملا و  هّللا  کلذک و  هتدجو 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

******

: حرش * 

نآ لوا  باتک و  هبطخ  رد 

نیدلا موی  یلا  نیعمجا  مهئادعا  یلع  هّللا  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  هقلخ  ریخ  یلع  مالسلا  هالصلا و  نیملاعلا و  بر  هّلل  دمحلا 

زا نیرخأتم  ءاملع  لاوقا  زا  يرـصتخم  مامـضناب  تسا  یناسارخ  دنوخآ  موحرم  لوصالا  هیافک  یـسراف  حرـش  مراهچ  دلج  نیا  دـعبف 
دروم ار  نآ  میناسر و  مامتاب  هقح  وه  امک  هماـمتب  ار  نآ  دراذـگ و  تنم  ریقح  نیا  رب  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  دـیما  هیاـفک  بحاـص 

رگا لوبق و  دروم  ار  نآ  ماظع  نیلـصحم  هک  تسا  دیما  دهد و  رارق  نونب  الام و ال  عفنی  موی ال  هریخذ  سدـقم و  عرـش  بحاص  لوبق 
تمحرم هب  دشاب  نآ  رد  انعم  ای  اظفل  یئاطخ 
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.القع وا  اعرش  هربتعملا  تارامالا  نایب  یف  سداسلا  دصقملا 

ناک نفلا و  لئاسم  نم  اجراخ  ناک  نا  ماکحالا و  نم  عطقلل  ام  ضعب  نایب  یلا  مـالکلا  فرـصب  ساـب  ـال  کـلذ  یف  ضوخلا  لـبق  و 
ماقملا عم  هتبسانم  هدشل  مالکلا  لئاسمب  هبشا 

******

: حرش * 

.ماصتعالا هب  لکوتلا و  هّللا  یلع  دنیامن و  حیحصت  دوخ 

دبع یلوم و  نیب  تسا  تجح  هک  القع  ای  اعرش  هربتعم  تاراما  نایب  رد  مشش  دصقم 

هراشا

: خلا نایب  یف  سداسلا  دصقملا  فنصملا  لاق 

یکردـم دـیاب  ود  نآ  نیب  لاعفا  زا  دوش  یم  عقاو  دـبع  الوم و  نیب  هک  ار  هچنآ  تسا و  هیلقع  هلدا  زا  ثحب  ، هیافک یناث  دـلج  نیا  رد 
یباقع دبع و  يارب  تسا  رذع  دیـسرن  عقاوب  تجح  نآ  رگا  هک  تسا  یعرـش  لیلد  هراما و  تجح و  شمـسا  كردـم  نآ  هک  دـشاب 

ای تسا و  عطق  ای  دوش  یم  ثحب  باـتک  نیا  رد  هک  ار  یتجح  نآ  تسا و  نیفرط  نیب  تجح  نوچ  تسین  زیاـج  ـالوم  فرط  زا  نآرب 
لیلد اب  دهدب  ماجنا  ار  یلمع  عقاو  رد  کش  ماقم  رد  ای  دشاب و  یعرش  ربتعم  هراما  نآ  هک  تسا  نآ  رابتعا  يانعم  هینظ و  هربتعم  هراما 
هللاءاش نا  دش  دهاوخ  نایب  لصفم  باتک  نیا  رد  اهنآ  مامت  ماکحا  هکنآ  امک  دشاب  هیلمع  لوصا  زا  یکی  قباطم  لمع  نآ  هک  یعرش 

.یلاعت

: خلا کلذ  یف  ضوخلا  لبق  هلوق و 

.تسا مسق  دنچ  تجح  هک  دش  مولعم  قباس  نایب  زا 

ماکحا عطق و  زا  ثحب  هچرگا  دومن  میهاوخ  نایب  ار  نآ  ماـکحا  ضعب  هکنآ  اـمک  دراد  یتاذ  تیجح  نآ  هک  تسا  عطق  اـهنآ  زا  لوا 
نینچ نیا  نآ  ماکحا  عطق و  دوش و  یم  عقاو  هیهقف  هلئسم  يربک  نآ  هجیتن  هیلوصا  هلئـسم  نوچ  تسا  هقف  لوصا  لئاسم  زا  جراخ  نآ 

ریس نیا  مییوگ  یم  جح  يارب  ریس  رد  اعرش و  تسا  بجاو  بجاو  همدقم  هک  میدرک  تابثا  بجاو  همدقم  ثحب  رد  رگا  الثم  تسین 
تـسا جراخ  هیلوصا  زا  هلئـسم  زا  عطق  باب  تسا  بجاو  جح  يارب  ریـس  سپ  تسا  بجاو  ، بجاو جح  همدقم  تسا و  جح  همدقم و 

دش نایب  هک  نانچمه  دوش  یمن  عقاو  هیلوصا  هلئسم  يربک  عطق  نوچ 
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وأ هب  عطقلا  هل  لصحی  نا  اماف  هیدلقمب  وا  هب  قلعتم  يرهاظ  وا  یعقاو  یلعف  مکح  یلا  تفتلا  اذا  ملقلا  هیلع  عضو  يذلا  غلابلا  نا  ملعاف 
ال

******

: حرش * 

.یلوصا مکح  هچ  دشاب و  یعرف  مکح  هچ  تسا  مکحب  عطق  هجیتن  هب  عطق  هکلب 

هک یعطق  دوش و  ادـیپ  هجیتن  هب  عطق  هکنآ  ات  دوش  یم  هدروآ  يربک  يرغـص و  دوش  یم  ثحب  هک  يا  هلئـسم  ره  رد  هکنآ  لـصاح  و 
میـشاب یمن  يربک  يرغـصب و  جاتحم  تسا و  لصاح  لیـصحت  هجیتن و  یهقف  ای  دشاب  یلوصا  مکح  نآ  هچ  دوش  یم  یمکحب  قلعتم 

 . هللاءاش نا  نآ  ثحب  دیآ  یم  هکنآ  امک  دشاب  عوضوم  ءزج  هک  یعطق  هلب 

عوضوم و ءازجا  یقاـب  لـثم  دوش  یم  عوـضوم  طرـش  اـی  عوـضوم  ءزج  لاـح  نیا  رد  یلو  تسا  نکمم  یلوـصا  ثحب  تهج  نیا  زا 
ثحب هک  هیمالک  لئاسم  نوچ  تسا  مالک  لئاسمب  هبـشا  عطق  ثحب  هکنآ  هیلوصا و  لئاسم  زا  تسا  جراخ  اضیا  نآ  دشاب  یم  طیارش 

نانچمه دشاب  یم  نآ  مدع  باقع و  هذـخاؤم و  هب  تشگرب  نآ  رد  عطق  ثحب  دوش و  یم  نایب  داعم  أدـبم و  لاوحا  تسا  نید  لوصا 
يارب تسا  نمؤـم  تجح و  تهج  زا  نوـچ  هقف  لوـصا  رد  ثحب  لاـح  لـک  یلع  یلو  دـشاب  یم  تهج  نیا  زا  مـالک  ملع  ثحب  ، هک

.یفخی امک ال  عطق  ثحب  دراد  تبسانم  تهج  نیا  زا  تسا  عطق  دشاب  یتاذ  هک  نمؤم  تجح و  لوا  فلکم و 

ملق هک  یغلاب  هک  نادـب  دـشاب  یم  دـبع  الوم و  نیب  هک  ار  تجح  ماکحا  رـصتخم  یتسناد  هک  ینامز  خـلا  يذـلا  غلابلا  نا  ملعاف  هلوق 
ای یعقاو  یلعف  مکحب  تافتلا  رگا  هک  تسا  كردتـسم  دوش و  یم  مولعم  ملقلا  هیلع  عضو  دـیق  زا  یفخی  تسا ال  تباث  وا  رب  فیلکت 
هب دوش  یم  لصاح  عطق  فلکم  صخـش  نیا  يارب  ای  شدوخ  نیدلقمب  ای  دشاب و  وا  دوخ  هب  قلعتم  مکح  نآ  هک  دومن  يرهاظ  مکح 

.میراد مسق  ود  یعقاو  مکح  دنامن  یفخم  دوش  یمن  لصاح  عطق  ای  يرهاظ  مکح  هچ  دشاب و  یعقاو  مکح  هچ  مکح  نآ 

هکنآ لثم  تسا  هتفر  ءایشا  هیلوا  نیوانع  يور  هک  تسا  یمکح  نآ  لوا  مسق 
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هموکحلا ریدقت  یلع  دادسنالا  تامدقم  تمت  دق  لصح و  ول  نظلا  عابتا  نم  لقعلا  هب  لقتسا  ام  یلا  هئاهتنا  نم  ّدب  یناثلا ال  یلع  و 

******

: حرش * 

.نآ لاثما  تسا و  مارح  ریزنخ  محل  لکا  تسا  مارح  رمخ  مییوگ  یم 

تسا مارح  ررـض  تقو  رد  هزور  ای  تسا  بجاو  ءام  ندوبن  تقو  رد  ممیت  هکنآ  ریظن  تسا  هیرارطـضا  ماکحا  نآ  یعقاو  مود  مسق  و 
.نآ لاثما  و 

ای كوکـشم  ناوـیح  محل  تمرح  تیلح و  ریظن  میـشاب  هتـشاد  یعقاو  مکح  رد  کـش  هکنآ  زا  تـسا  تراـبع  يرهاـظ  مـکح  اـما  و 
تهج نیا  زا  میراد  یعقاو  مکح  نآ  رد  کـش  عقاو  رد  هک  یمکح  ره  هکنآ  لاـثما  هراـهطلا و  كوکـشم  بآ  تساـجن  تراـهط و 

.یفخی امک ال  دوش  یم  يرهاظ  مکح 

دادسنا هناگراهچ  تامدقم  رصتخم 

یهتنم دیاب  دبال  هیرهاظ  ای  هیعقاو  ماکحا  رد  دشن  لصاح  عطق  نآ  دلقم  دهتجم و  يارب  رگا  خلا و  هئاهتنا  نم  دب  یناثلا ال  یلع  هلوق و 
دوشب و لصاح  اهنآ  يارب  رگا  یـصخش  نظ  دنیامنب  ار  نظ  تیعبت  هک  تسنآ  لقع  مکح  تسا و  مکاح  لقع  هک  ار  هچنآ  هب  دنوشب 

.تموکح ریدقت  رب  انب  دادسنا  تامدقم  دوش  مامت 

ملع و باب  دادـسنا  رب  لئاق  ناشیا  هک  دـنا  هداد  ناشیا  هب  تبـسن  یمق  يازریم  موحرم  لثم  نییلوصا  ضعب  هک  تسنآ  مـالک  رـصتخم 
زیچ دـنچ  دادـسنا  تامدـقم  رـصتخم  دوشب و  لصاح  نظ  هک  یئاـجکره  زا  دـنیامن  یم  نظ  قلطمب  لـمع  تهج  نیا  زا  تسا  یملع 

.تسا

.میشاب هتشادن  یفیلکت  هک  میتسین  تاناویح  لثم  ام  هیعرش و  فیلاکت  توبثب  میراد  ملع  هکنآ  لوا 

.تسا دسنم  اهنآ  هب  یملع  ملع و  باب  هیعرش و  ماکحا  هب  تسا  یملع  ملع و  باب  دادسنا  هکنآ  مود 
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یلع رییختلا  لاغتشالا و  هءاربلا و  نم  هیلقعلا  لوصالا  یلا  عوجرلاف  الا  و 

******

: حرش * 

تـسین زیاج  رگید  فرط  زا  میروایب و  ار  نآ  تالمتحم  ماـمت  یلاـمجا و  ملع  فارطا  رد  اـم  مینکب  طاـیتحا  تسین  مزـال  هکنآ  موس 
.مینک تئارب  لصاب و  عوجر 

لمع میراد  هیعرـش  ماکحاب  نظ  هک  یئاج  رد  ینعی  تسا  حیبق  تسا  نظ  هک  حجار  رب  دـشاب  مهو  هک  حوجرم  حـیجرت  هکنآ  مراهچ 
شدوخ لحم  رد  هکنآ  امک  تسین  حیحـص  اهنآ  رثکا  هک  تسا  دادـسنا  تامدـقم  رـصتخم  نیا  تسا  مزـال  نظب  لـمع  حـیبق و  مهوب 

نایب هکنآ  امک  تسا  حوتفم  یملع  ملع و  باب  تسا  اهنآ  مها  هک  تامدـقم  نآ  زا  یکی  هک  یلاعت  هللاءاش  نا  دوش  یم  ناـیب  الـصفم 
.دوش یم 

باب نم  ای  هیعرـش  ماکحاب  نظ  تسا و  مزال  هیعرـش  ماکحاب  نظب  لمع  دشاب  حیحـص  دادسنا  تامدقم  هکنیا  رب  انب  لاح  لک  یلع  و 
ار دادـسنا  مسق  نیا  تسا  هیعرـش  تجح  تسا و  یعرـش  نظ  دوـش  یم  لـصاح  هک  ینظ  نیا  هک  دـنک  یم  مکح  لـقع  هـک  تـسنآ 

دادـسنا تقو  رد  نظ  هک  تسا  مکاح  لقع  هکنآ  رگید  مسق.دوش  یم  یملع  ملع و  باب  حاتفناب  قحلم  دـنمان و  یم  یفـشک  دادـسنا 
.دشاب هدادن  رارق  تجح  سدقم  عراش  ار  نآ  هکنآ  ول  دبع و  يارب  تسا  تجح 

یـصخش نظ  یعرـش و  فشک  رب  انب  هن  تموکح  ریدقت  رب  انب  دشاب  مامت  دادـسنا  تامدـقم  هک  دومرف  نایب  فنـصم  تهج  نیا  رب  انب 
یحاتفنا هک  دـشاب  یناسک  زا  دـهتجم  فلکم و  رگا  اما  القع و  نظ  تیعبت  تسا  مزـال  دراوم  نیا  رد  فلکم  يارب  دوشب  لـصاح  مه 

نظ ینعی  فشک  رب  اـنب  یلو  دـشاب  يدادـسنا  هکنیا  اـی  نآ و  ناـیب  یلاـعت  هللاءاـش  نا  دـیآ  یم  تسا و  نیمه  قـح  هکنآ  اـمک  دـشاب 
.تسا يدبعت  عطق  نوچ  تسا  عطقب  قحلم  یحاتفنا  نظ  يدادسنا و  نظ  دروم  ود  نیا  رد  دشاب  هتشاد  یعرش  تیجح  يدادسنا 

ماکحاب هچ  دشن  لصاح  ربتعم  نظ  ای  عطق  نآ  دلقم  دهتجم و  يارب  رگا  خلا و  هیلقعلا  لوصالا  یلا  عوجرلاف  الا  هلوق و 
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یلاعت هللا  ءاش  نإ  هلحم  یف  یتأی  لیصفت 

هیعقاولا ماکحالاب  اقلعتم  ناک  اذا  امب  هماکحا  صاصتخا  مدعل  عطقلا  قلعتم  انممع  امنا  و 

هّللا یلعا  همالعلا  انخیـش  هلاسر  یف  امع  انلدع  کلذـل  هیلع و  علطتـس  ام  یلع  هب  اقلعتم  ناک  اذا  امب  اهـصاصتخال  یلعفلاب  انـصصخ  و 
ماسقالا ثیلثت  نم  هماقم 

******
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هک رییخت  لاغتـشا و  تئارب و  زا  تسا  یلقع  لوـصا  نآ  هک  هیلمع  لوصاـب  ندرک  عوـجر  تسا  مزـال  هیرهاـظ  ماـکحاب  هچ  هـیعقاو و 
تئارب عوجر  هک  دومن  نایب  فنـصم  لوق  هک  دـنامن  یفخم  یلاعت  هللاءاش  نا  دـمآ  دـهاوخ  دوخ  لحم  رد  شطیارـش  اب  اهنآ  لیـصفت 

امک هیلقع  تئارب  رب  تسا  مدقم  دورو و  هیعرـش  تئارب  نوچ  دـسر  یمن  هیلقع  تئارب  هب  تبون  دـشاب  یعرـش  تئارب  رگا  دوشب  هیلقع 
.یلاعت هللاءاش  نا  دش  دهاوخ  نایب  هکنآ 

کش نظ و  عطق و  میسقت  رد  خیش  موحرم  رب  هدراو  تالاکشا 

تهجب دوشب  هیرهاظ  هیعقاو و  ماکحا  لماش  هک  میتفرگ  مومع  ار  عطق  قلعتم  دیامرف  یم  فنـصم  خـلا  عطقلا  قلعتم  انممع  امنا  هلوق و 
یلو تسا  هتفرگ  هیعقاو  ماکحا  طقف  ار  عطق  قلعتم  هک  تسا  نیمه  اهنآ  زا  یکی  تسا  هدش  يراصنا  خیش  موحرم  رب  یتالاکشا  هکنآ 

.هیرهاظ ای  هیعقاو  ماکحا  نیب  درادن  یقرف  عطق  قلعتم  هک  میدومن  نایب  ام 

مکح اـما  تسا  یلعف  مکحب  صوصخم  هریغ  يرهاـظ و  یعقاو و  هب  مکح  میـسقت  هکنیا  مود  لاکـشا  خـلا  یلعفلاـب  انـصصخ  هلوق و 
فلکم يارب  يرثا  تسا  هدشن  یلعف  هک  یمادام  یئاشنا  مکحب  عطق  نوچ  دیآ  یمن  اهنآ  رد  میسقت  نیا  يزیجنت  ای  یئاضتقا  ای  یئاشنا 

مود لاکشا  نیا  رخآ و  یلعف  مکحب  درک  ادیپ  تافتلا  رگا  فلکم  هک  میدومن  نایب  ام  اذل  درادن 
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وأ ال ربتعم  قیرط  هدنع  موقی  نا  اما  یناثلا  یلع  وأ ال و  عطقلا  هل  لصحی  نا  اما  فلکملا  نا  لاقی  نا  یلوالاف  کلذ  نع  الا  تیبا  نا  و 
مدـقت نم  عطاقلا و  ریغل  القن  وا  القع  هررقملا  دـعاوقلا  یلا  ریخالا  یلع  هعجرم  ماکحالا و  نم  اهل  رکذـی  امیف  ماـسقالا  لخادـتی  ـالئل 

هماـسقا عطقلا و  ماـکحا  ناـیبف  ناـک  فیک  اـهلیلد و  یـضتقی  امبـسح  یلاـعت  هللا  ءاـش  نإ  هلحم  یف  یتأـی  لیـصفت  یلع  قیرطلا  هدـنع 
: روما مسر  یعدتسی 
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.تسا هدومرفن  یلعفب  دیقم  ار  مکح  هک  يراصنا  خیش  موحرم  رب  تسا 

ربتعم ریغ  نظ  هک  یئاج  رد  اذل  تسا و  هدومرفن  یعرش  رابتعاب  دیقم  ار  هیّنظ  ةراما  هک  تسنآ  يراصنا  خیـش  موحرم  رب  موس  لاکـشا 
دراد و کش  مکح  تسا و  يراـج  باحـصتسا  زاـب  دـشاب  نآ  رد  ربتعم  ریغ  نظ  رگا  هک  بابحتـسا  ریظن  دراد  ار  کـش  مکح  دـشاب 

اهنآ رد  یـصخش  نظ  هک  تسین  مزال  دـحاو  ربخ  تیجح  ظافلا و  تاروهظ  ریظن  یعرـش  ةربتعم  تاراما  رد  هک  انعم  نیاـب  سکعلاـب 
زاب دـشاب  اهنآ  فالخب  رگا  یعرـش  ربتعم  ریغ  نظ  هکلب  تسا  ربتعم  یعرـش  تیجح  دـشاب  مه  کش  ماقم  رد  رگا  هکلب  دوش  لـصاح 

.اهنآ رب  تسا  تجح 

دیآ یم  هکنآ  امک  نظ  رد  کش  اهاج  یـضعب  کش و  رد  اهاج  یـضعب  دوش  یم  نظ  لخادـت  موس  لاکـشا  لصاح  هکنآ  لـصاح  و 
اجنآ رد  هک  فیرـشلا  هماقم  هّللا  یلعا  همـالع  اـم  خیـش  ۀـلاسر  رد  هک  ار  هچنآ  زا  میدرک  لودـع  اـم  اهلاکـشا  نیا  ۀطـساوب  نآ  ناـیب 

.تسا هدش  رکذ  هک  هچنآ  رخآ  یلا  کش  ای  نظ و  ای  هیعرش و  ماکحاب  دوش  یم  لصاح  عطق  فیلکت  يارب  ای  تسا  هدومرف 

يارب ای  فلکم  دوش  هتفگ  هک  تسنآ  یلوا  سپ  دشاب  هتشاد  ام  بلطم  نیا  زا  عانتما  ابا و  یسک  رگا  خلا  کلذ  نا  الا  تیبا  نا  هلوق و 
دوش یمن  لصاح  عطق  ای  هیعرش  ماکحا  رد  دوش  یم  لصاح  عطق  نآ 
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کش ماقم  رد  دشاب  هتشادن  یعرش  هربتعم  ةراما  رگا  درادن و  ای  نآ  ریغ  هراما و  ریظن  دراد  يربتعم  قیرط  ای  درادن  عطق  هک  یئاجنآ  و 
رد لخادـت  دـنکن  لوبق  یـسک  ار  ام  نایب  نیا  رگا  هکنآ  تهجب  دـیامن  یم  هریغ  رییخت و  لاغتـشا و  تئارب و  زا  هیلمع  لوصاـب  عوجر 
ای القع  تسا  هررقم  دـعاوقب  عوجر  دـشاب  کش  یماقم  رد  هک  ریخا  عجرم  دـش و  نایب  هک  تسا  موس  لاکـشا  نیا  دوش و  یم  ماـسقا 

هللاءاش نا  دـیآ  یم  هک  یلیـصفت  رب  انب  دـشاب  هتـشادن  یعرـش  ةراما  هک  تشذـگ  البق  هک  یـسک  يارب  عطاق و  ریغ  فلکم  يارب  ـالقن 
.دنک یم  اضتقا  اهنآ  لیلد  هک  ار  هچنآ  بسح  شدوخ  لحم  رد  یلاعت 

ناشیا میسقت  رد  قیقحت  خیش و  موحرم  رب  تالاکشا  رد 

يارب هک  تسا  هدومرف  ناـیب  فیرـشلا  هماـقم  هّللا  یلعا  يراـصنا  خیـش  موحرم  هک  تسا  یمیـسقت  ناـمه  قح  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم 
ای نظ  ای  تسا  عطق  ای  یعرـش  مکحب  تافتلا  یلوا  عبط  هکنآ  امک  کش  ای  نظ  اـی  هیعرـش  ماـکحاب  دوش  یم  لـصاح  عطق  اـی  فلکم 

.تسین دراو  اهنآ  زا  مادک  چیه  خیش  رب  دش  نایب  هک  یتالاکشا  اما  تسا و  هدومن  میسقت  هس  نیمه  رب  ار  دوخ  باتک  تسا و  کش 

یئاجنآ رد  يرهاـظ  مکح  قلعتم  نوچ  تسین  دراو  نیا  داد  رارق  يرهاـظ  یعقاو و  مکح  زا  معا  ار  مکح  قلعتم  فنـصم  هک  لوا  اـما 
دیاـب الـصا  میـسقت  ـالا  میراد و  يرهاـظ  مکحب  عطق  میئوـگب  هک  درادـن  ینعم  نیا  میـشاب و  هتـشاد  یعقاو  مکح  رد  کـش  هک  تسا 

دبع الوم و  نیب  یتجح  نّمؤم و  يور  زا  دـیاب  دوش  یم  عقاو  ـالوم  دـبع و  نیب  هک  یلاـمعا  نآ  ماـکحا و  ماـمت  نوچ  دـشابن  حـیحص 
نمؤم و نآ  شلامعا و  مامت  رد  دراد  رطاخ  نانیمطا  دیآ و  یم  نوریب  ریحت  زا  دـبع  تجح  نّمؤم و  لیـصحت  زا  دـعب  دـشاب و  نیفرط 
اه نیا  رگا  هک  هیلمع  لوصا  كرادـم  ای  یعرـش  ةربتعم  ةراما  ریظن  تسا  یـضرع  اـی  هطـساوالب  دـشاب  عطق  هک  تسا  یتاذ  اـی  تجح 
هچ دنک  تجح  نّمؤم و  لیصحت  دیاب  دبع  هکنآ  تهجب  درادن  انعم  میـسقت  نیاربانب  سپ  تسا  لسلـست  رود و  ای  دنوشن  عطقب  یهتنم 

.یفخی امک ال  یضرع  ای  دشاب  یتاذ  نآ 
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یئاوتف دنک و  ادیپ  عطق  ای  نظ  ای  کش  دـشاب  یلعف  شدـلقم  ای  شدوخ  يارب  هک  یماکحا  مامت  هک  تسین  مزال  دـهتجم  يارب  اضیا  و 
دوش یمن  یلعف  ماکحا  نآ  تسا  هدـش  نایب  اهنآ  رد  هک  یماکحا  زا  يدایز  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  مینک  یم  رظن  ام  هکلب  دـهدب  نآرب 

زا ای  ربتعم و  نظ  ای  عطق  يور  زا  دـنهد  یم  يوتف  نیدـهتجم  لاح  نیااب  تسیقاب  ءاـشنا  هتوب  رد  هکلب  شدـلقم  يارب  اـی  دـهتجم  يارب 
یم تسا و  هدـش  اسب  هچ  لاح  نیااب  یلو  دـنا  هتـشون  ار  نآ  کسانم  اهقف  رثکا  هک  ار  جـح  ماکحا  لـثم  باـب  نم  هیلمع  لوصا  يور 

دـشاب تعاطتـسا  هک  شطرـش  نوچ  تسا  هدـشن  یلمع  یلعف و  نآ  نیدـلقم  ضعب  دـهتجم و  دوخ  يارب  جـح  ماـکحا  نیا  هک  دوـش 
رد هک  تسا  یماکحا  دایز  نآ  ریغ  تالماعم و  تادابع و  رد  دـنا و  هدومن  نایب  یئاـشنا  مکح  لاـح  نیااـب  یلو  تسا  هدـشن  دوجوم 

.تسا هدرکن  ادیپ  تیلعف  تسیقاب و  دوخ  ءاشنا 

نوچ هیعرش  ماکحا  ارثکا  هلب  تسین  حیحص  تیلعف  دیق  یلعف  مکحب  نآ  دلقم  ای  دهتجم  درک  ادیپ  تافتلا  رگا  هکنآ  لاکـشا  اجنیا  زا 
.دش هداد  باوج  مود  لاکشا  فنصم و  لوا  لاکشا  ام  نایب  اب  درادن و  یعنام  تهج  نیا  زا  دوش  یم  یلعف  دوش و  یم  لمع 

ربتعم نظ  نظ  زا  دارم  نوچ  تسین  دراو  مه  لاکـشا  نیا  کـش  رد  تسا  نظ  نظ و  رد  تسا  کـش  لخادـت  هک  موس  لاکـشا  اـما  و 
تـسا نکمم  دوش  یم  هدروآ  مالک  رد  هک  يدـیقم  تسا و  هدومن  ناـیب  ار  نآ  تئارب  لوا  رد  خیـش  موحرم  هکنآ  اـمک  تسا  یعرش 
رابخا تادیقم  تاقلطم و  رد  هکنآ  هک  دوش  هدروآ  ادـعب  دـشاب  لصفنم  تسا  نکمم  دوش و  هدروآ  مالک  نآ  دوخ  رد  دـشاب  لصتم 

.تشذگ

هیعرش ماکحا  رد  دوش  یم  لصاح  وا  يارب  عطق  ای  هک  فلکم  زا  دارم  هک  مالعا  ضعب  زا  تسا  هدش  خیش  موحرم  رب  يرگید  لاکـشا 
یعرـش ربتعم  تاراما  تسا و  تجح  ود  ره  يارب  درادن و  دلقم  دهتجم و  نیب  قرف  تسا و  یتاذ  هچرگا  عطق  تیجح  کش  ای  نظ  ای 

ةوق دلقم  نوچ  تسا  دهتجمب  صتخم  امامت  اه  نیا  هیلمع  لوصا  نینچمه  و 
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امزج هقبط  یلع  هکرحلا  موزل  القع و  عطقلا  قفو  یلع  لمعلا  بوجو  یف  ههبش  لوالا ال  رمالا 
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.دیامنب اهنآ  طیارش  لیصحت  هک  تسا  دهتجمب  صتخم  اهنآ  مامت  وا و  رب  تسین  نکمم  درادن و  ار  اهنآ  طیارش  ضراعم و  صحف و 

زا یکی  دلقم  دوش و  یم  ود  ره  لماش  القع  يانب  هیئالقع  دعاوق  نوچ  دـلقم  ای  دـشاب  دـهتجم  فلکم  نیب  درادـن  یقرف  هکنآ  باوج 
دهتجم يارب  تنـس  باتک و  تاروهظ  هکنآ  امک  تسا  تجح  دـلقم  يارب  دـهتجم  مالک  روهظ  ظاـفلا و  تاروهظ  اذـل  ،و  ـالقع دارفا 

چیه دراوم  نیا  رد  دلقم و  نینچمه  هریغ  دهتجم و  سبح  لثم  تسین  صحف  زا  نکمتم  دراوم  ضعب  دـهتجم  هکنآ  امک  تسا  تجح 
.دننک يراج  تئارب  دنناوت  یمن  مادک 

دهتجم تسا  هداد  یئاوتف  هک  ار  هچنآ  زا  وا  کش  ای  وا  نظ  ای  دـلقم  عطق  قلعتم  هک  تسنآ  دـلقم  دـهتجم و  نیب  قرف  هکنآ  لصاح  و 
تسا و لقع  تنـس و  باتک و  نآ  قیرط  يرهاظ و  ای  تسا  یعقاو  مکح  نآ  قلعتم  هک  دهتجم  نظ  کش و  عطق و  فالخب  دشاب  یم 
زا نآ  طیارش  زا  تسین  نکمتم  هک  ار  هچنآ  دنک و  یم  لمع  شطیارش  اب  دیامنب  هیعرش  ماکحا  لیـصحت  دناوت  یم  دلقم  هک  ار  هچنآ 

دهتجم دوخ  هکنآ  امک  ملاعب  لهاج  عوجر  ای  ءاتفتـسا و  ءاتفا و  بوجو  لیلدـب  دـنک  یم  دـهتجمب  عوجر  رگید  تاـضراعم  صحف و 
دعاوق هکنآ  رب  هوالع  ماکحا  تاعوضوم  رد  دـنک  یم  القع  فرعب و  عوجر  هیئـالقع  هیفرع و  ظاـفلا  یناـعم  رد  دراوم  ضعب  رد  مه 

.یفخی امک ال  دلقم  دهتجم و  نیب  تسا  كرتشم  هریغ  تیلح و  تساجن و  تراهط و  هدعاق  لثم  هملسم  هیهقف 

عطق ماکحا  ضعب  رد 

تسا يرطف  ای  ءالقع  ءانب  ای  یلقع  موزل  ایآ  هک  تسا  عطق  تعباتم  موزل  رد  لوا  رما 

هراشا

: دوش یم  رکذ  روما  دنچ  عطق  تباب  رد  خلا  لمعلا  بوجو  یف  ههبش  لوالا ال  رمالا  هلوق 

تهج دنچ  زا  عطق  تعباتم  بوجو  دـنامن  یفخم  القع  ندروآ  اجب  نآ  قفوب  لمع  ندومن و  عطق  تعباتم  تسا  مزال  روما  نآ  زا  لوا 
تسا لئاق  فنـصم  هکنآ  امک  تسا  عطق  یتاذ  هکنآ  ای  تسا  القع  يانب  ۀطـساوب  ای  تسا  یلقع  تعباتم  بوجو  ایآ  تسا  هدش  هتفگ 

هکنآ اما 
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.......

******

: حرش * 

هن تسا  الوم  فئاظو  زا  رجز  ثحب و  مازلا و  درادن و  یمکح  یلقع  هک  تسا  هتشذگ  هقباس  ثحابم  رد  دشاب  لقع  مکح  هطـساو  هب 
ياجب ار  دـبع  دومن  یباقع  الوم  رگا  تسا و  حـیبق  نآ  تفلاخم  تسا و  وکین  عطق  تعباتم  هک  دـنک  یم  كرد  لقع  هلب  لـقع  مکح 
تـسا دایز  ار  یلقع  كاردا  مازلا و  هن  تسا  عقاو  كرد  میدومن  لقع  مکح  يارب  هک  اـنعم  نیا  عطق و  تفلاـخم  رد  تسا  هدوب  دوخ 

.یفخی امک ال  دوش  یم  هدیمان  یلقع  مکحب  هک 

مزال عطق  مکح  تعباتم  دوشب و  تسیابن  تفلاخم  هک  تسا  مکاح  لقع  لاکـشا  ـالب  عطق  تفلاـخم  رد  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  رگا 
.دنک یم  تلالد  نآرب  يرشب  ره  نادجو  تسا و  یلقع 

رارف هکنیا  رب  تسا  لاد  نآ  ترطف  نآ و  یلبج  ناویح  وه  امب  ناویح  تسا و  تاناویح  عاونا  زا  یعون  کی  نوچ  ناسنا  هکنآ  باوج 
ماـمت هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  نآ  لـیم  قباـطم  هـک  یئاـهزیچ  نآ  دـنک  لیـصحت  دراد و  ررـض  وا  رب  هـک  ار  هـچنآ  زا  دـنک 

نیا رب  تاناویح  ترطف  مامت  هکلب  دشاب  یلقع  مکح  هن  مکح  نیا  دیامن و  یم  تعفنم  بلج  دـنک و  یم  دوخ  زا  ررـض  عفد  تاناویح 
.تسا

دنک یم  لمع  دوخ  عطقب  عطاق  دش  ادیپ  یعطق  اجکره  هک  دشاب  نیا  رب  ءالقع  يانب  عطق و  تعباتم  دـشاب  ءالقع و  مکحب  هکنیا  اما  و 
حبق لدـع و  نسحب  تشگرب  اهنآ  مامت  عجرم  ملاع و  رد  رـشب  عون  اضیا  تسا و  ملاع  ماظن  ظـفح  يارب  ناـشلامعا  رد  ـالقع  ياـنب  هب 

رد مدآ  طوبه  ناـمز  رد  لـقع  مکح  تعباـتم  نوچ  تسین  حیحـص  مه  تهج  نیا  تسا  تباـث  دوخ  لـحم  رد  هکنآ  اـمک  تسا  ملظ 
دوش یمن  ملاع  ماظن  لالتخا  بجوم  هیعرش  ماکحا  تفلاخم  هکنآ  رب  هوالع  تسا  هدوبن  نآ  رد  القع  يانب  هک  تسا  هدوب  نیمز  يور 

.یفخی امک ال 

دـسا زا  رارف  تسا  کلهم  رـضم و  هک  يدـسا  هب  عطق  ـالثم  تسا  ندومن  عوطقم  تعباـتم  ینعی  ندومن  عطق  تعباـتم  دـنامن  یفخم  و 
هکنیا هب  دنلئاق  مالعا  زا  یضعب  تسا  عوطقم  هک  تسا 
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اروصق أطخا  امیف  ارذع  هتفلاخم و  یلع  باقعلا  مذلا و  قاقحتساب  باصا  امیف  یلعفلا  فیلکتلا  زجنتل  ابجوم  هنوک  و 

ناهرب هماقا  نایب و  دیزم  یلا  هجاح  الف  مکاح  دهاش و  هب  نادجولا  حیرص  مزال و  کلذ  یف  هریثأت  و 

******

: حرش * 

نآ زا  رارف  تسا  یتشوگ  لالح  ناویح  دسا  نآ  هک  درک  لایخ  رگا  دش  رکذ  هک  یلثم  رد  الثم  عوطقم  هن  دوشب  لمع  دـیاب  عطق  راثآ 
نآ زا  تسا  دسا  هک  درک  ادیپ  نآب  عطق  درک و  لایخ  ار  يدنفـسوگ  رگا  هکنآ  امک  دـشاب  یقیقح  دـسا  اعقاو  ول  ،و  فلکم دـنک  یمن 

لهج دراوم  رد  هکنآ  امک  عوطقم  هن  دوشب  لمع  دیاب  عطق  راثآ  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  دشاب  دنفـسوگ  اعقاو  ول  دـنک و  یم  رارف 
.تسا مسق  نیمه  بکرم 

اهنآ هب  عطق  لایخ و  هن  تسا  ءایـشا  تقیقح  زیچ  نآ  دـنک  یم  ررـض  عفد  دـنیامن و  یم  تعفنم  بلج  القع  هک  ار  هچنآ  هکنآ  باوج 
یم نآ  لاثما  ای  تابن  ای  دـنق  تقیقح  درب  یم  ار  تبوطر  هک  ینیریـش  الثم  تسا  اهنآ  لاـیخ  هن  تسا  ءایـشا  تقیقح  زا  هیقیقح  راـثآ 

تـسا مسق  نیمهب  مه  عطق  ریغ  تاراما  جـجح و  هکنآ  امک  دور  یم  اطخ  هب  اهنآ  تابثا  قیرط  دراوم  ضعب  هلب  ، اـهنآ لاـیخ  هن  دـشاب 
.یفخی امک ال 

: خلا زجنتل  ابجوم  هنوک  هلوق و 

هک یئاجنآ  رد  دوش  یم  فیلکت  نآ  زیجنت  هب  بجوم  یلعف  فیلکتب  عطق  تسا و  یتاذ  عطق  قفو  رب  لمع  بوجو  هک  دـش  ناـیب  ـالبق 
هک یئاج  رد  فلکم  يارب  تسا  رذع  عطق  دـشاب و  یم  نآ  تفلاخم  رب  یلوم  زا  باقع  القع و  مذ  قحتـسم  دـشاب و  عقاو  قباطم  عطق 

تـسا مسق  نیمهب  هیعرـش  تاراما  لوصا و  رد  هکنآ  امک  نآ  ریـصقت  هن  دشاب  فلکم  روصق  هک  یئاج  رد  دـسرن  عقاوب  دورب و  ءاطخ 
.یفخی امک ال 

تسا یتاذ  مزال  نآ  تیجح  نآ و  قبطرب  تکرح  بوجو  رد  عطق  ریثأت  خلا و  کلذ  یف  هریثأت  هلوق و 
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اطیسب هلعج  عبتی  اضرع  لب  همزاول  ءیّشلا و  نیب  هقیقح  یفیلأت  لعج  مدعل  لعاج  لعجب  نوکی  کلذ ال  نا  یفخی  و ال 

******
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مکاح ریثأت و  نیاب  تسا  دهاش  نادجو  حیرص  دوش و  ادج  هعبرا  زا  تسین  نکمم  هک  هعبرا  تیجوز  لثم  دوش  یمن  عطق  زا  کفنم  و 
شتآ و ترارح  الثم  دـهاوخ  یمن  ار  تلع  ءیـش  ندوب  یتاذ  نوچ  تسین  ناهرب  ۀـماقا  نایب و  دـیزمب  جاـیتحا  تسا و  بلطم  نیا  رب 
لـیلد و تسا  یتاذ  نوچ  نآ  قبطرب  لـمع  بوجو  عطق و  تیجح  نینچمه  دـهاوخ  یمن  لـیلد  تسا  اـهنآ  یتاذ  نوـچ  نغور  یبرچ 

البق هکنآ  اـمک  تسا  لسلـست  رود و  ـالا  عطقب و  دوش  عوجر  اـهنآ  دـیاب  عطق  ریغ  رگید  تاراـما  هلدا و  نوچ  دـهاوخ  یمن  كردـم 
.دومن نایب  فنصم  هکنآ  امک  تسا  هیلوا  تایهیدب  نادجو و  نآ  كردم  ، دیسر عطقب  هکنیا  زا  دعب  یکردم  یلیلد و  ره  تشذگ و 

دراد یعیرشت  هن  ینیوکت و  لعج  هن  تسا  یتاذ  عطق  تیجح 

لعج هن  نآ  لـعج  تسین  نکمم  تسا  یتاذ  عطق  تیجح  هک  دـش  ناـیب  هکنآ  زا  دـعب  دـنامن  یفخم  خـلا  کـلذ  نا  یفخی  ـال  هلوق و 
.ایفن هن  اتابثا و  هن  یعیرشت  لعج  هن  ینیوکت و 

يارب ءیـش  هیتاذ  مزاول  لعج  زا  اتقیقح  تسا  تراـبع  نآ  هک  یفیلأـت  یبیکرت و  لـعج  تسا  مسق  ود  رب  مهنآ  هک  ینیوکت  لـعج  اـما 
هب دـشاب  یم  اهنآ  هیتاذ  مزاول  زا  هک  نغور  یبرچ  شتآ و  ترارح  نآ  زا  دـعب  دوشب و  نغور  شتآ و  داجیا  الثم  هک  انعم  نیاب  ءیش 

نکمم نآ  تابثا  هن  تسا  وا  هارمه  نآ  ۀیتاذ  مزاول  درک  ادیپ  دوجو  ءیش  هک  ینآ  زا  دعب  نوچ  هصقان  ناک  وحن  یلع  دوش  هداد  اهنآ 
.ینیوکت لعج  نآ و  یفن  هن  تسا و 

نآ ۀـیتاذ  مزاول  هک  دوش  شتآ  داجیا  ای  نغور  داجیا  هکنآ  لثم  دوش  ادـیپ  ءیـش  دوجو  هک  اـنعم  نیاـب  تسا  طیـسب  لـعج  مود  مسق 
.دش نایب  هک  تسا  انعم  نیمه  اضرع  لب  هلوق  تسا  هدش  قلخ  تسا و  هدش  لعج  زاجملاب  ضرعلاب و 
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امک ال هباصالا  هروص  یف  هقیقح  اقلطم و  اداقتعا  نیدـضلا  عاـمتجا  هنم  مزلی  ّهنأ  عم  اـضیا  هریثأـت  نع  عنملا  عاـنتما  حدـقنا  کلذـل  و 
یفخی

زجنتلا و هبترم  غلبی  دـکی  مل  اـیلعف  رـصی  مل  اـم  اـیلعف و  رـصی  مل  رجزلا  ثعبلا و  هبترم  غلبی  مل  اـم  فیلکتلا  نا  کـیلع  بهذـی  ـال  مث 
هفلاخملا یلع  هبوقعلا  قاقحتسا 

******
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اداقتعا ای  اتقیقح و  تسا  نیدض  عامتجا  بجوم  ای  عطق  زا  عنم 

دوبن نکمم  عطق  يارب  دنـشاب  یم  ینیوکت  ود  ره  هک  طیـسب  لعج  یفیلأت و  لعج  دش  رهاظ  قباس  نایب  زا  خـلا  حدـقنا  کلذـل  هلوق و 
تسین و نکمم  نآ  يارب  هینیوکت  روما  رد  فرـصت  عراش  وه  امب  عراـش  نوچ  تسین  نکمم  عطق  يارب  مه  یعیرـشت  لـعج  نینچمه 

ریظن تسا  هیرابتعا  روما  زا  تسا  عراش  دـیب  نآ  لـعج  هک  ار  هچنآ  تسا و  هینیوکت  هیتاذ  روما  زا  نآ  تیجح  هینیوکت و  روما  زا  عطق 
نآ تیعبت  عطق و  ریثأت  زا  عراش  عنم  تسا  عنتمم  تهج  نیا  زا  تسا  عراش  دیب  اهنآ  تابثا  یفن و  هک  هیعـضو  ماکحا  هسمخ و  ماکحا 

.ادبعت نآ  عنم  تسین  نکمم  تسا و  یتاذ  نآ  تیعبت  نوچ 

عطاق رظن  رد  اداقتعا  نیدض  عامتجا  دـیآ  یم  مزال  دـسرب  عراش  فرط  زا  یعنم  عطق و  ریثأت  رد  دـشاب  عراش  عنم  رگا  هکنیا  رب  هوالع 
.دشاب عقاو  قباطم  نآ  عطق  هچ 

زیاج تسا و  لوب  دراد  نیقی  فلکم  هک  ار  ار  یلوب  الثم  عقاوب  ندیـسر  تروص  رد  دوش  یم  نیدـض  عاـمتجا  اـتقیقح  فلاـخم و  اـی 
عاـمتجا دروم  نیا  رد  نآ  زا  نتفرگ  وضو  تسا  مزـال  تسبآ  لوب  نیا  دـیامرفب  دروم  نیا  رد  عراـش  نآ  لاـثما  ءوـضو و  نآـب  تسین 

.عقاو رد  تسا  نیدض  عامتجا  دشاب  لوب  اتقیقح  عیام  نآ  رگا  دشاب و  بآ  اعقاو  رگا  نآ  رظن  رد  فلکم و  داقتعا  رد  تسا  نیدض 

تسا يرگید  رب  مدقم  يا  هبترم  ره  تسا و  هبترم  راهچ  فیلکت  يارب  دنامن  یفخم  خلا  فیلکتلا  نا  کیلع  بهذی  مث ال  هلوق 

رظن ار  یلمع  سدقم  عراش  هکنآ  ریظن  هدسفم  تحلصم و  اضتقا و  هبترم  لوا 
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هبوثملا قاقحتسا  هتقفاوم  بجوی  امبر  ناک  نا  و 
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.دشاب یم  نآ  رد  نآ  كرت  ای  نآ  داجیا  ءاضتقا  دراد و  هدسفم  ای  دراد و  تحلصم  هک  دنک  یم  نآب 

یم تمرح  ءاشنا  دراد  هدـسفم  رگا  نآرب و  دـنک  یم  بوجو  ءاشنا  دراد  تحلـصم  لعف  نآ  ۀـظحالم  زا  دـعب  ینعی  ءاشنا  ۀـبترم  مود 
ماـکحا تسا  نکمم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسین و  یلعف  تهارک  هدارا و  ۀـمزالم  هک  تـسا  ینوناـق  ءاـشنا  ءاـشنا  نـیا  نآرب  دـنک 

.دشاب ءیش  رب  فلتخم  هیئاشنا 

یلو دـبع  زا  دـهاوخ  یم  ار  مکح  اتقیقح  مکح و  فرطب  دـنک  یم  رجز  ثعب و  ـالوم  هک  ینعم  نیاـب  تسا  تیلعف  ۀـبترم  موس  هبترم 
هچ دش  مامت  فلکم  يارب  تجح  هک  ینآ  زا  دعب  تسین و  نآ  رد  یباقع  دوشب  تفلاخم  رگا  هک  تسا  هدـشن  مامت  دـبع  يارب  تجح 

.دروم نیا  رد  لوصا  تاراما و  لثم  یتاذ  ریغ  ای  عطق  لثم  دشاب  یتاذ  تجح 

هک تسا  تهج  نیا  زا  دوشب  مامت  فلکم  يارب  تجح  رب  هک  تسا  یلعف  فیلکت  نآ  زجنم  فیلکت  دوش و  یم  زجنم  فیلکت  مراهچ 
ای یئاـضتقا  فیلکت  هک  تیلعف  زا  لـبق  ینعی  دوـش  یمن  یلعف  دـسرن  رجز  ثعب و  هبترم  هب  هک  یماداـم  فـیلکت  دـیامرف  یم  فنـصم 

تفلاخم رب  باقع  قاقحتـسا  تسا  هدیـسرن  زیجنت  هبترم  هب  هک  یمادام  یلعف  فیلکت  درادن و  فلکم  يارب  يرثا  اهنآ  هب  عطق  یئاشنا 
.نآ تفلاخم  رد  تسا  بترتم  نآرب  باقع  زیجنت  زا  دعب  هلب  درادن  نآ 

وا هب  يدایقنا  باوث  قاقحتـسا  دومن  یلامتحا  لاثتما  فلکم  فیلکت  زیجنت  زا  لبق  هچرگا  خـلا  هتقفاوم  بجوی و  امبر  ناک  نا  هلوق و 
.داد دنهاوخ 
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هّللا تکـس  امم  ناک  لب  نایـصعب  دـمع  نع  هتفلاخم  یهن و ال  رماب و ال  هقیقح  نکی  مل  هبترملا  کلت  غلبی  مل  ام  مکحلا  نال  کلذ  و 
.ربدت ظحالف و  ربخلا  یف  امک  هنع 

نإ هلیصفت  یتأی  ام  یلع  نیلثملا  وا  نیدضلا  عامتجا  موزل  لاکشا  لهاجلل  اعرـش  هررقملا  فئاظولل  ادروم  هبترملا  هذهب  هنوک  یف  معن 
.رظتناف يرهاظلا  یعقاولا و  مکحلا  نیب  قیفوتلا  یف  هعفد  یف  قیقحتلا  وه  ام  عم  یلاعت  هللا  ءاش 

******

: حرش * 

ادـمع نآ  تفلاخم  تسین و  یهن  رما و  اتقیقح  دـسرن  زیجنت  ۀـبترم  هب  هک  یمادام  مکح  هکنآ  تهجب  خـلا  مکحلا  نال  کـلذ  هلوق و 
ریما زا  يورم  ربدـت  ظـحالف و  ربـخلا  یف  اـمک  هنع  هّللا  تکـس  هک  تسا  یئاـهزیچ  زا  مـکح  نـیا  هـکلب  دـشاب  یمن  نآ  رد  ینایـصع 

مل ءایـشا  نع  تکـس  اهوصعت و  الف  ضئارف  ضرف  اهودـتعت و  الف  ادودـح  دـح  یلاعت  هّللا  نا  تسا  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینمؤملا 
.مکل هّللا  نم  همحر  اهوفلکتت  الف  انایسن  اهنع  تکسی 

لهاج يارب  اعرش  تسا  ررقم  هک  یفیاظو  يارب  یلعف  مکح  نآ  میدومن  نایب  هک  یلعف  مکح  رد  خلا  هبترملا  هذهب  هنوک  یف  معن  هلوق 
لیصفت دیآ  یم  هکنآ  رب  تسا  دراو  هک  رگید  تالاکشا  نیلثم و  عامتجا  ای  نیدض  عامتجا  تالاکشا  زا  هلمج  نم  تسه  یتالاکـشا 

عمج يرهاظ و  یعقاو و  مکح  نیب  قرف  هک  تالاکـشا  نآ  عفد  رد  تسا  قیقحت  هک  هچنآ  اب  شدوخ  لحم  رد  یلاـعت  هللاءاـش  نا  نآ 
.رظتناف ، دوش یم  نایب  اهنآ  نیب 

هدش لعج  اهنآ  زا  یمکح  هکنیا  رب  انب  دنسرب  عقاو  هب  اه  نیا  رگا  هیلمع  لوصا  هیعرش و  تاراما  هلدا و  هکنآ  تالاکشا  نآ  لصاح  و 
زامن الثم  دوش  یم  نیدض  عامتجا  دنسرن  عقاوب  دنورب و  عقاو  فالخ  رگا  دوش و  یم  نیلثم  عامتجا  دراوم  نیا  رد  دشاب 
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هباصالا هروص  یف  هقفاوملا  یلع  هبوثملا  هفلاخملا و  یلع  هبوقعلا  قاقحتـسا  بجوی  عطقلا  نا  یف  ههبـش  هنا ال  تفرع  دـق  یناثلا  رمالا 
ائیش بجوی  وا ال  هتقفاومب  دایقنالا  یلع  هبوثملا  قاقحتسا  هتفلاخمب و  يرجتلا  یلع  هباصالا  مدع  هروص  یف  اهقاقحتسا  بجوی  لهف 

******
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نیا عفد  دـنلئاق و  یـضعب  هکنآ  امک  تبیغ  نامز  رد  تسا  مارح  هک  درک  تابثا  هراـما  لـیلد و  یلو  عقاو  رد  تسا  هدوب  بجاو  هعمج 
یلاعت هللاءاش  نا  دیآ  یم  شدوخ  لحم  رد  يرهاظ  یعقاو و  مکح  نیب  ندرک  عمج  رد  تالاکشا 

نآ باقع  يرجت و  رد  هناگشش  لاوقا  مود  رما 

هراشا

: خلا هنا  تفرع  دق  یناثلا  رمالا  هلوق 

یم ببـس  اضیا  تسا و  نآ  تفلاخم  رب  باذع  تبوقع و  قاقحتـسا  بجوم  عطق  هک  تسین  يا  ههبـش  هک  تسنآ  ماکحا  رد  مود  رما 
عطق رگا  تسین و  نآ  رد  یلاکـشا  دراوم  نیا  رد  دـسرب  عقاوب  دـشاب و  عقاو  قباـطم  عطق  هک  یتروص  رد  نآ  تقفاوم  رب  باوـث  دوـش 

تفلاخم هک  یئاج  رد  تسا  هدیـسرن  عقاوب  هک  دوش  یم  باقع  قاقحتـسا  بجوم  دروم  نیا  رد  ایآ  دسرن  عقاوب  دورب و  عقاو  فلاخم 
.دنمان یم  يرجت  احالطصا  ار  دراوم  نیا  دوش و  یم  نآ 

هن هکنآ  ای  تسا  هدیـسرن  عقاوب  ول  هدومن و  لمع  شعطق  قفاوم  فلکم  هک  يداـیقنا  باوث  دوش  یم  باوث  قاقحتـسا  اـیآ  نینچمه  و 
دشاب عقاو  فلاخم  دسرن و  عقاوب  هک  یئاج  رد  دوش  یمن  عطق  رب  بترتم  اه  نیا  زا  مادک  چیه  باوث و  هن  تسباقع و  قاقحتسا 

.تسا لوق  شش  دنا  هدومرف  نایب  مالعا  یضعب  هک  هچنآ  رب  انب  يرجت  باب  رد  لاوقا 

نآرب ءیـش  چـیه  نآ و  نطاب  تثابخ  لعاف و  ةریرـس  ءوس  زا  تسا  فشاک  يرجت  تسا  هدـش  لئاق  يراصنا  خیـش  موحرم  هکنآ  لوا 
یجراخ لمع  هک  یمادام  نآ  لاثما  هنیک و  دسح و  لخب و  ریظن  لعاف  ینطاب  تثابخ  نیا  رب  تمذم  مول و  ياوس  دوش  یمن  بترتم 
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......

******
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یلعف و باقع  هن  یلعاف و  باقع  هن  اعرـش  درادن  یباقع  چیه  يرجتم  لعاف  سپ  تسا  همومذم  فاصوا  زا  اهنآ  لعاف  زا  دوشن  رداص 
اعرـش و تسا  تباـث  مکح  نآ  مه  يرجت  زا  دـعب  تسا  هدوـب  نآرب  يرجت  زا  لـبق  هک  یمکح  ره  تسا  هدروآ  اـجب  هک  ار  یلعف  نآ 

.تسا هدرکن  رییغت  چیه  عقاو 

درادن باقع  قاقحتسا  یلو  تسا  هدش  یحیبق  لمع  بکترم  يرجتم  لعاف  ار و  یلعاف  حبق  دنک  یم  اضتقا  يرجت  هکنآ  لاوقا  زا  مود 
.تسا هداد  ماجنا  هک  ار  یلمع  نآ  ۀطساوب 

ریظن تسا  نایصع  رب  نآ  ةدارا  نآ و  مزع  درجم  رب  نآ  تبوقع  شلعاف و  رب  تبوقع  قاقحتـسا  يرجت  دنک  یم  ءاضتقا  لاوقا  زا  موس 
هن تسا  عیرشت  هدارا  نآرب  نآ  ندوب  مارح  طقف  درادن  یتمرح  یعیرـشت  لمع  نآ  هک  دهد  ماجنا  فلکم  اعیرـشت  هک  تسا  یئاهزیچ 

.یجراخ لامعا 

نایغط ناونع  قابطنا  تهج  زا  دراد  یعرـش  باقع  نآ  لعاف  القع و  دشاب  حیبق  هب  يرجتم  لعف  دـنک  یم  ءاضتقا  يرجت  هکنآ  مراهچ 
لمع نآ و  لـعف  یلو  دراد  یعرـش  باـقع  تهج  نیا  زا  تسا  هدومن  ـالوم  تمرح  کـته  ناـیغط و  يرجتم  لـعاف  نوچ  لـعف  نآرب 
لئاق فنصم  ار  مراهچ  لوق  نیا  درادن  يرجت  تهج  زا  یعرش  تمرح  تسا و  اراد  تسا  هتشاد  هک  یعرـش  مکح  نامه  نآ  یجراخ 

.تسا نیمه  مه  قح  دمآ و  دهاوخ  نآ  نایب  هکنآ  امک  تسا 

یعرـش مارح  ای  بجاو  رایـسب  هچ  هک  هیعقاو  ماکحا  اب  دنک  یم  ادـیپ  ضراعت  محازم و  هکلب  درادـن  یتاذ  تمرح  يرجت  هکنآ  مجنپ 
دمآ دهاوخ  نآ  نایب  هک  دنا  هداد  لوصف  بحاص  موحرمب  تبسن  ار  لوق  نیا  هک  دشاب  یم 

تسا یتاذ  يرجت  حبق  نوچ  تسا  مارح  اعرش  هب  يرجتم  لمع  هکنآ  مشش 
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هنوک هتیدوبع و  موسر  نع  هجورخ  هالومل و  هتمرح  کته  هیرجت و  یلع  همذ  هتذـخاؤم و  هحـصب  نادـجولا  هداهـشل  هبجوی  هنا  قحلا 
یلع ءانبلا  هتقفاوم و  یلع  مزعلا  نم  هیدوبع  هیـضق  وه  امب  هتماقا  یلع  هحدم  هتبوثم و  هحـص  نایـصعلا و  یلع  همزع  نایغطلا و  ددـصب 

.هتعاطا

******

: حرش * 

تهج نیا  زا  دـشاب  یم  وا  رب  ملظ  یلوم و  رب  نایغط  هب  يرجتم  لـمع  نوچ  دـنوشب  دـنناوت  یمن  نآ  محازم  هیعقاو  ماـکحا  تاـهج  و 
یفخی امک ال  دنک  یمن  رییغت  یتهج  چیه  هب  تسا و  یتاذ  نآ  تمرح 

نآ لعف  نودب  دراد  باقع  يرجتم  هکنآ  كردم 

: خلا هبجوی  هنا  قحلا  هلوق 

دننک یم  تمذم  يرجتم و  هذخاؤم  تحـص  رب  تسا  نادجو  تداهـش  نآ  كردـم  دوش و  یم  باقع  بجوم  يرجت  هک  تسنآ  قح 
یلوم رب  نایغط  ددـصب  هکنیا  تیدوبع و  موسر  زا  يرجتم  تسا  هدـش  جراخ  هدومن و  یلوم  کته  رب  يرجت  هک  یلمع  رب  ار  وا  القع 

.تسا هدوب  وا  تیصعم  رب  مزع  و 

نز دش  مولعم  ادـعب  تسا و  یلوم  نز  هکنآ  نیقیب  دـش  رتسب  مه  وا  اب  درک و  ادـیپ  ار  ینز  رگا  دراد  یلوم  رب  ینمـشد  دـبع  رگا  الثم 
رد نیا  تسا  هدـش  جراخ  تیدوبع  نوناق  زا  تسا و  هدومن  وا  رب  نایغط  یلوم و  کته  دروم  نیا  رد  لاکـشا  ـالب  تسا  هدوب  وا  دوخ 
رب تسا  دـهاش  نادـجو  هک  یلوم  رماوا  رد  نینچمه  دوش و  فالخ  فشک  ادـعب  تسا و  هدومن  یلوم  یهن  تفلاخم  هک  تسا  یئاج 

هدوب مزاع  تسا و  هدومن  یگدـنب  هفیظو  هب  لمع  هکنیا  رب  دـنیامن  یم  ار  وا  حدـم  دوش و  هداد  دـبع  نآـب  باوث  تسا  حیحـص  هکنیا 
ول دوش و  یم  هداد  دبعب  يدایقنا  باوث  لاکشا  الب  دراوم  نیا  رد  تسا  هتـشاد  تعاطا  رب  يانب  یلوم و  رماوا  ندومن  تقفاوم  رب  تسا 
ایآ هک  یهاون  رد  تسا  لوا  مسق  رد  طقف  تسین و  اـملع  نیب  فـالتخا  دـشاب  يداـیقنا  باوث  هک  مود  مسق  رد  دـسرن و  عقاوب  شعطق 

میدومن نایب  هک  ینانچمه  هن  ای  دراد  باقع 
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اقحتـسم ناک  نا  اهنـسح و  وا  هتریرـس  ءوس  درجمب  هقفاوملا  وا  هفلاخملا  یلع  مزعی  مل  ام  هتبوثم  وا  هتذخاؤم  قحتـسی  هناب ال  انلق  نا  و 
الا اهب  قحتـسی  هنماک ال  هفـص  هیف  تماد  ام  هلمجلاب  هنـسحلا و  وا  همیمذـلا  قالخالا  تافـصلا و  رئاسک  هناعبتتـسی  امب  حدـملا  وا  مولل 

اهقفو و یلع  لمعلا  اهقبط و  یلع  يرجلا  ددصب  راص  اذا  امهدحا  یلا  افاضم  هبوقعلا  وا  هبوثملاب  ءازجلا  قحتـسی  امنا  امول و  وا  احدـم 
.مزع مزج و 

کلذ نود  نم  هتریرس  ءوس  درجمب  هتذخاؤم  هحص  مدعل  کلذ  و 

******
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مزع هک  یمادام  درادن  لمع  رب  باوث  ای  باقع  هذخاؤم و  قاقحتسا  يرجتم  هک  میوشب  لئاق  هچرگا  خلا  قحتسی  هناب ال  انلق  نا  هلوق و 
نسح ای  دشاب  یم  وا  داقتعا  رد  هک  همومذم  تفص  نیا  وا و  ةریرس  ءوس  درجم  هک  ینعم  نیاب  تسا  هدومنن  تقفاوم  رب  ای  تفلاخم  رب 
تـسا اراد  ار  تفـص  نیا  هکنآ  تهجب  ول  تسین و  وا  رب  یباوث  باقع و  تسا  هدـشن  رداص  وا  زا  یجراخ  لمع  هک  یماداـم  تقفاوم 
هدشن رداص  یلمع  وا  زا  يرجتم  هک  لاح  نیا  رد  دنشاب و  تفـص  نآرب  علطم  رگا  دشاب  یم  ءالقع  حدم  ای  تسا  ءالقع  تمذم  دروم 

هک لخب  دوج و  نبج و  تعاجش و  لثم  دشاب  یم  هنـسح  قالخا  همیمـض و  فاصوا  ریاس  لثم  دشاب  یم  وا  رد  هک  یتفـص  نیا  ، تسا
تفـص نیا  لاح  نیا  رد  تسین و  بترتم  نآرب  یباوث  ای  باقع  دوشن  رهاـظ  نآ  بحاـص  زا  یجراـخ  لـمع  هک  یماداـم  تافـص  نیا 

دنک و لمع  اهنآ  قبط  یلع  يرج  ددصب  هک  تسا  یتقو  نآ  رد  باوث  ازج و  دـشاب و  یمن  یمذ  حدـم و  قاقحتـسا  يرجتم  رد  هنماک 
.میدومن نایب  لثم  رد  هک  ینانچمه  دوش  رداص  وا  زا  مه  یجراخ  لمع  یجراخ و  لمع  رب  دشاب  مزاع  مزاج و 

.خلا هتذخاؤم  هحص  مدعل  کلذ  هلوق و 

بوخ ای  دب  تفص  نتشاد  درجمب  درادن  یباوث  باقع و  میدومن  نایب  هکنیا 
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قاقحتـسا نم  ناعبتتـسی  ام  نایـصعلا و  هعاطالا و  باب  لثم  یف  لالقتـسالاب  مکاـحلا  نادـجولا  هعجارم  هب  دهـشی  اـمک  هعم  اهنـسح  و 
نانجلا وا  نارینلا 

ثودـح الب  اعقاو  همرحلا  وا  بوجولا  حـبقلا و  وا  نسحلا  نم  هیلع  وه  ام  یلع  هب  داقنملا  وا  هب  يرجتملا  لعفلا  ءاقب  عم  کـلذ  نکل  و 
وا نسحلاب  عطقلا  نا  هرورض  الصا  ههجب  هحبق  وا  هنسح  ریغی  هفصلا و ال  مکحلا و  نم  هیلع  وه  ام  ریغب  عطقلا  قلعت  ببـسب  هیف  توافت 

یتلا تارابتعالا  هوجولا و  نم  نوکی  حبقلا ال 

******
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كردم دشاب و  یم  نانج  ای  نارین  قاقحتسا  نایـصع  ای  دشاب  تعاطا  هچ  یجراخ  لمع  زا  دعب  هکلب  درادن  باوث  ای  باقع  رب  تلالد 
رد ینعی  نایـصع  تعاطا و  باب  رد  تسین  يرگید  ءیـشب  جاتحم  لالقتـساب و  تسا  مکاح  نادـجو  هک  تسا  نادـجو  تعجارم  نآ 

نایـصع تعاطا و  باب  رد  هکنآ  لثم  دوش  دراو  مه  رگا  دـشاب و  یمن  یعرـش  یهن  رماب و  جاتحم  نآ  نایـصع  یلوم و  تعاطا  باـب 
هب مکاح  نوچ  دوش  یم  داشرا  دیکأت و  رب  لمح  دراوم  نیا  لثم  رد  ( مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا  ) تسا هدش  دراو 

.تسا لسلست  ای  رود  ای  دوش  تباث  يولوم  یعرش  رماب  رگا  ریغ و  تسا ال  لقع  یلوم  نایصع  تعاطا و 

هراما هچ  دشاب و  عطق  هچ  دوش  تباث  دـبع  رب  تجح  هک  یئاهاج  مامت  رد  هکلب  تسین  عطقب  صوصخم  يرجت  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
یم ثحب  دروم  دش  عقاو  نآ  فالخ  فلکم و  دومن  تفلاخم  رگا  دراوم  مامت  رد  هریغ  تیرمخ و  باحـصتسا  لثم  دشاب  لصا  هچ  و 

.یفخی امک ال  دشاب 

هدش نآب  يرجت  هک  یلعف  لاح  نیا  اب  دراد  باوث  ای  دراد  باقع  دـش  نایب  هک  يرجت  دروم  رد  خـلا  لعفلا  ءاقب  عم  کلذ  نکل  هلوق و 
حیبق ای  تسا  هدوب  نسح  عقاو  رد  لعف  نآ  رگا  دـشاب  یم  شدوخ  یلـصا  لاح  رب  تسا  هدـش  نآب  لاـثتما  داـیقنا و  هک  یلعف  اـی  تسا 

ای تسا  هدوب  بجاو  ای  تسا  هدوب 
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نم هیلع  وه  -م) یلع ) اـمع لـعفلا  ریغت  مدـع  هرورـض  اعرـش  هیـضوغبملا  هیبوبحملل و  اـکالم  ـال  ـالقع و  حـبقلا  نسحلا و  نوـکی  اـهب 
هل و اضوغبم  هنوک  نع  جرخی  داکی  یلوملا ال  نبا  لتقف  هل  اضوغبم  وا  ابوبحم  هنوکب  دبعلا  عطق  ببسب  یلوملل  هیبوبحملا  هیضوغبملا و 

ادبا ابوبحم  هنوک  نع  جرخی و  هنبا ال  هناب  عطقلا  عم  هودع  لتق  اذک  هودع و  هناب  دبعلا  دقتعا  ول 

******
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تسا و هدشن  ادـیپ  یتوافت  چـیه  العف  نآب  فلکم  ملع  عطق و  قلعت  ببـسب  تسا و  یقاب  شدوخ  لاح  رد  عقاو  تالاح  مامت  رد  مارح 
هک لعف  نآ  حـبق  ای  دـشاب  تحلـصم  هکنآ  نسح  تفـص  مکح و  نآ  تسا  یقاب  هسمخ  ماـکحا  زا  تسا  هتـشاد  هک  یمکح  ره  عقاو 

رییغت ار  عقاو  هک  یتارابتعا  هوجو و  زا  عطق  نیا  یلعف  حبق  ای  یلعف  نسحب  عطق  هکنآ  تهجب  تسا  هدومنن  يرییغت  چیه  دـشاب  هدـسفم 
.تسین دهدب 

عقاو نآب  یـصخش  مارتحا  هک  یئاـج  رد  دوش  یم  بترتم  وا  رب  نسح  ناونع  دراوم  ضعب  هک  تسا  هنـسحم  نیواـنع  زا  هک  ماـیق  ریظن 
عقاو نآرب  ءازهتسا  ای  میظعت  ناونع  هک  تسا  یجراخ  لمع  کی  هک  دوش  عقاو  يرگید  صخـش  يارب  ءازهتـسا  دراوم  رد  مایق  ای  دوش 

.دوش عقاو  ضوغبم  ای  بوبحم  دراوم  یضعب  هک  تسین  مایق  نآ  لثم  ءیشب  عطق  دوش و  یم  عقاو  لعف  نآ  حبق  نسح و  بجوم  دوش 

نیقی رگا  الثم  دوش  یمن  عقاو  رییغت  ببس  نآ  عطق  درک  ادیپ  یمکحب  ای  عوضوم  قلعتم  ای  یعوضوم  هب  عطق  دبع  رگا  هکنآ  لصاح  و 
سکعلاب هریغ و  راکسا و  زا  دوش  یمن  عقاو  نآرب  تیرمخ  راثآ  تسبآ  عقاو  رد  تسا و  رمخ  نآ  هک  یجراخ  عیام  کی  هب  درک  ادیپ 

لاحب ءایـشا  راثآ  هکلب  دـشاب  رمخ  اعقاو  هک  یئاج  رد  دوش  یمن  بترتم  وا  رب  بآ  رثا  تسبآ  یجراـخ  عیاـم  نآ  درک  ادـیپ  نیقی  رگا 
.دوش یمن  هداد  رییغت  اهنآ  هب  عطق  تسیقاب و  دوخ 

تسا یلوم  ضوغبم  تیضوغبم و  زا  دوش  یمن  جراخ  یلوم  نیا  لتق  سپ 
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هنا عطق  امب  الا  هدصقی  عطاقلا ال  ناف  ایرایتخا  نوکی  بوجولا ال  وا  همرحلا  عوطقم  وه  امب  هب  داقنملا  وا  هب  يرجتملا  لعفلا  نا  عم  اذه 
تاهج نم  نوکی  فیکف  هیلا  تفتلی  امم  ناونعلا  اذهب  ابلاغ  نوکی  لب ال  یلآلا  يراطلا  هناونعب  یلالقتـسالا ال  یعقاولا  هناونع  نم  هیلع 

هیرایتخا تناک  اذا  الا  کلذل  هبجوم  هفص  نوکی  داکی  اعرش و ال  همرحلا  وا  بوجولا  تاطانم  نم  القع و  حبقلا  وا  نسحلا 

******
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نمشد دنکب  ادیپ  عطق  هک  یتقو  رد  نآ  نمشد  نآ  ّودع  لتق  نینچمه  تسا و  یلوم  نمشد  ّودع و  نآ  هک  دبع  دنک  ادیپ  داقتعا  ول  و 
.دشابن بوبحم  دورب و  نوریب  تیبوبحم  زا  یلوم  نبا  هک  دوش  یمن  ببس  ودعب  عطق  نیا  تسا  یلوم  نبا  عقاو  رد  یلو  تسا 

زا نینچمه  تسا و  هتـشاد  يا  هدسفم  ای  تحلـصم  عقاو  رد  رگا  درادن و  یعرـش  تمرح  یجراخ  لعف  هک  دش  نآ  مدقت  ام  لصاح  و 
امک دنک  یمن  رییغت  یجراخ  لعف  نآ  فلکم  عطق  هطـساو  هب  تسا و  یقاب  دوخ  لاحب  تسا  هدوب  اراد  ار  اهنآ  زا  یکی  هسمخ  ماکحا 

.یفخی ال 

تسا فلکم  يرایتخا  ریغ  دشاب  عوطقم  هک  هب  يرجتم  لعف 

هدش نآب  لاثتما  دایقنا و  لعف  ای  تسا  هدش  نآب  يرجت  هک  یجراخ  لعف  هکنیا  رب  رگید  هجو  خـلا  هب  يرجتملا  لعفلا  نا  عم  اذـه  هلوق 
هب تافتلا  دـنیب و  یم  ار  عقاو  يرجتم  لعاف  هکنآ  تهجب  درادـن  یعرـش  تمرح  تهج  نیا  زا  تسا و  جراخ  فلکم  راـیتخا  زا  تسا 

عوـطقم اـی  تسا  تمرحلا  عوـطقم  هک  یلعفب  دـشاب  هتـشاد  رظن  هکنآ  هن  تـسا  عـقاو  عوـطقمب و  شرظن  یعطاـق  ره  درادـن و  شعطق 
.بوجولا

نسح هک  تسین  یئاهزیچ  زا  عطق  دنیب و  یم  ار  عوطقم  عطق  نیح  رد  هکلب  ابلاغ  درادن  شدوخ  عطقب  تافتلا  یعطاق  ره  هکنآ  لصاح 
القع دوش  بترتم  وا  رب  حبق  و 
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دـصقب دـشاب و  هتـشاد  مایقب  تافتلا  هک  تسا  قبطنم  وا  رب  میظعت  ناونع  یتقو  رد  دوش  یم  عقاو  یـصخش  يارب  میظعت  هک  ماـیق  لـثم 
هتـشادن تافتلا  رگا  نیهوت  هچ  میظعت و  هچ  تالاح  ماـمت  رد  هک  دوش  یم  عقاو  نیهوت  يارب  هک  یماـیق  نینچمه  دـنک و  ماـیق  میظعت 

.دوش یمن  عقاو  نیهوت  میظعت و  دوخ  مایقب  دشاب 

.القع دوش  بترتم  وا  رب  حبق  نسح و  ات  دشاب  فلکم  يرایتخا  دیاب  لعف  سپ 

شتافتلا مامت  هکلب  درادـن  ود  ره  فوصوم  تفـص و  هب  تاـفتلا  ینعی  درادـن  نآـب  تاـفتلا  فلکم  تسا  عطقب  قلعتم  هک  یلعف  اـما  و 
حبق نسح و  بجوم  هک  یتفـص  ره  فلکم و  درادن  تسا  عطق  هکنآ  تفـص  هب  یتافتلا  چیه  دشاب و  یم  عقاو  فوصوم و  عوطقمب و 
نایب تشذگ  هکنآ  امک  القع  دوش  یمن  بترتم  نآرب  یحبق  نسح و  دشابن  يرایتخا  رگا  الا  دـشاب و  فلکم  يرایتخا  دـیاب  دوش  یم 

.نآ

نـسح تسین  فلکم  يرایتخا  باوخ  لاح  رد  لعف  نوچ  درک  یناسحا  ای  یلومب  درک  ینیهوت  باوخ  مون و  لاح  رد  يدبع  رگا  الثم 
.دوش یمن  بترتم  نآرب  یحبق  و 

ره تسین و  نآ  رد  يا  ههبـش  هک  تسا  یئاـهزیچ  زا  ـالامجا  نتـشاد  نآـب  تاـفتلا  فلکم و  يارب  عطق  ندوب  يراـیتخا  دـنامن  یفخم 
دنک یم  ادیپ  عقاو  عوطقمب و  تافتلا  نآ  زا  دعب  دراد و  عطقب  ءادتبا  مه  یلیصفت  تافتلا  هکلب  دراد  شعطق  هب  یلامجا  تافتلا  یعطاق 
ریغ ظفل  رگا  اذـل  ملکتم و  دراد  اهنآ  هب  یلیـصفت  هکلب  دـشاب  یم  اهنآ  هب  یلامجا  تافتلا  هک  یناـعم  رد  تسا  ظاـفلا  لامعتـسا  ریظن 

درادن نآب  تافتلا  عطق  هک  فنـصم  لوق  رد  لاکـشا  دش  رهاظ  نایب  نیا  زا  ار  نآ  دـننک  یم  لیدـبت  ضوع و  طلغ  ای  دروآ  ار  حیـصف 
عطاق

ماکحا زا  یمکح  ره  لعف  هک  میدومن  نایب  ام  یلو  اعرـش  هب  يرجتم  لعف  تمرح  يارب  دـندومن  نایب  یهوجو  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
تسا هدشن  ضوع  عطق  ۀطساوب  نآ  هدسفم  تحلصم و  تسا و  یقاب  هتشاد  هیعرش 
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نآ رد  قح  ءایشا و  حبق  نسح و  رد  هثالث  لاوقا 

يرجتم لعف  هک  دش  نایب  البق  عرـشلا و  هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  املک  هیلقع  ةدعاق  هب  دنا  هدرک  کسمت  هک  تسنآ  هوجو  نآ  زا  لوا 
هب يرجتم  لعف  هک  مینک  یم  مکح  نوناق  نیاب  سپ  دش  نایب  الصفم  هکنآ  امک  تسا  یلومب  کته  ملظ و  نوچ  القع  دراد  باقع  هب 

اضیا اعرش  تسا  مارح 

شتآ و ترارح  لثم  ءایـشا  صاوخ  ریظن  دنـشاب  یم  یتاذ  ءایـشا  حـبق  نسح و  ایآ  هک  ءامدـق  ءاملع  نیب  تسا  فالتخا  هکنآ  باوج 
دوش یم  فلتخم  تارابتعا  هوجو و  ۀطساوب  هک  تسا  یلقع  ءایشا  حبق  نسح و  هکنآ  ای  نآ و  لاثما  ءام و  تدورب 

عراش هک  تسا  يزیچ  نآ  نسح  درادن و  یحبق  نسح و  مه  لقع  نینچمه  دنرادن و  یتاذ  حبق  نسح و  ءایـشا  الـصا  هکنآ  موس  لوق 
ار لوق  نیا  ام و  میرادن  الصا  یلقع  حبق  نسح و  دشاب و  هدیـسر  نآب  عراش  زا  یهن  هک  تسا  يزیچ  نآ  حبق  دشاب و  هدومرف  نآب  رما 

میدومن نایب  یهوجو  هب  هدارا  بلط و  رد  ار  نآ  در  دنلئاق و  ننست  لها  زا  هرعاشا 

تـسین حیبق  ابذک  دنک  توبن  ياعدا  هک  یـسک  تسدب  یهلا  سدقا  تاذ  رگا  ار  يا  هزجعم  هک  تسنآ  لوق  نیا  دـسافم  زا  هلمج  نم 
اهبوخ ار و  ءایبنا  مامت  تمایق  زور  رگا  تسین  حیبق  یهلا  سدقا  تاذ  يارب  دـعو  فلخ  هک  تسنآ  نآ  دـسافم  یلاوت  زا  یکی  القع و 

القع یلاـعت  يادـخ  رب  حـبق  درادـن و  یعناـم  دربب  تشهب  هب  ار  اـهنآ  نیعباـت  ار و  رفک  ياـسؤر  ماـمت  درادـن و  یعناـم  دربب  منهجب  ار 
عجارف تشذگ  هدارا  بلط و  رد  الصفم  اهنآ  در  نایب  و  اریبک ) اولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  ) تسین

رگا تسا و  حـیبق  القع  هسفن  دـح  یف  بذـک  الثم  تاراـبتعاب  دوش  یم  فلتخم  تسا و  یلقع  ءایـشا  حـبق  نسح و  هک  تسنآ  قح  و 
تاجن ببـس  يدراوم  رگا  القع و  تسا  حـیبق  یلوم  کته  نینچمه  مزال و  هکلب  تسا و  نسح  القع  نمؤم  تاـجن  يارب  دوشب  ببس 

نآ لاثما  تسا و  نسح  کته  نیا  لتق  زا  دشاب  یلوم 
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حلاصم و ار و  ماکحا  تاکالم  دـنک  یم  كرد  لقع  هک  یمـسق  میراد  یلقع  مکح  مسق  ود  دـش  نآب  کسمت  هک  یلقع  مکح  اما  و 
رد هک  همزلم  تحلـصم  ریظن  یعرـش  مکح  رب  دوش  یم  بجوم  یلقع  مکح  دراوم  نیا  رد  اهنآ  تلع  هب  دـسر  یم  ار و  اـهنآ  دـسافم 

.دنک یم  تمرح  هب  مکح  هک  هدسفم  كاردا  رد  نینچمه  دشاب و  هتشادن  یمحازم  هک  یئاج  رد  دشاب  یم  همرتحم  سفن  ظفح 

دراوم نیا  رد  تسا و  مکح  تحلـصم  كالم و  زا  رخأتم  هبترم  نیا  تسا و  لاثتما  نایـصع و  ماقم  رد  لقع  مکح  هیف  نحن  اـم  اـما  و 
اعرش هالص  بوجو  زا  دعب  الثم  تسا  لسلـست  ای  رود  ای  الا  دشاب و  تسین  نکمم  یعرـش  مکح  لاثتما  ای  نایـصعب  لقع  مکح  زا  ریغ 

مارح و القع  یهاون  نایصع  نینچمه  مینک و  یم  نآ  رد  مالک  لقن  دشاب  یعرش  رماب  لاثتما  بوجو  رگا  بجاو و  القع  هالص  لاثتما 
اعرش هن  تسین  زیاج 

َلوُسَّرلا َو اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ   ) هیآ ریظن  دوش  یم  داشرا  رب  لمح  نایصع  تعاطا و  رد  هدراو  یهاون  رماوا و  میدومن  نایب  البق  اذل  و 
.یفخی امک ال  یلقع  مکح  ۀطساوب  دوشب  فشک  تسین  نکمم  يولوم  یعرش  مکح  هیف  نحن  ام  رد  سپ  ْمُْکنِم ) ِْرمَْألا  ِیلوُأ 

تسا يا  همدقم  دنچ  دنا  هدومن  کسمت  هک  مود  هجو 

ـالثم ال دـشاب  فلکم  يراـیتخا  عوضوم  قلعتم  هچ  عوضوم و  هچنآ  قلعتم  دـیاب  دـسر  یم  فـلکم  يارب  هک  یفیلکت  هک  تسنآ  لوا 
نآ ملاـعلا  مرکا  نینچمه  رمخ و  عقاو  هن  تسا  فیلکت  قلعتم  رمخ  نآ  تسا  رمخ  دراد  نیقی  فـلکم  هک  يرمخ  نآ  - رمخلا برـشت 

جراخ فلکم  تردـق  زا  لاثم  ود  رد  عقاو  نوچ  یعقاو  ملاع  هن  تسا  فیلکت  قلعتم  ملاع  نآ  فلکم  رظن  رد  تسا  تباث  هک  یملاـع 
تسا همدقم  کی  نیا  دوش  یمن  عقاو  فیلکت  دروم  تهج  نیا  زا  تسا 

تالضع کیرحت  دوش و  یم  فلکم  ةدارا  ببس  هک  ار  هچنآ  هکنآ  مود  ۀمدقم 
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اب تروص  نآ  ندوب  قباطم  نوچ  دشابن  ای  دشاب  عقاو  اب  قباطم  تروص  نآ  هکنآ  ياوس  تسا  هینهذ  تروص  لعف  ةوحن  تسا  فلکم 
تسین هب  فلکم  تهج  نیا  زا  تسا  جراخ  فلکم  رایتخا  زا  ندوبن  ای  عقاو 

جراـخ فلکم  راـیتخا  زا  عقاو  نوچ  فلکم  راـیتخا  ققحت  رد  دـنراد  تیعوضوم  هینهذ  تروص  عـطق و  هکنآ  نآ  تامدـقم  زا  موـس 
تایعقاو دـشاب و  یم  فلکم  يرایتخا  هک  دـنوش  یم  هینهذ  روص  نآ  لماش  هلدا  تاقالطا  درادـن و  نآـب  فیلکت  تهج  نیا  زا  تسا 

هکنآ ياوس  تسا  هینهذ  روص  تسا  فیلکت  قلعتم  هک  ار  هچنآ  تسین و  فیلکت  دروم  تهج  نیا  زا  دنتـسین  فلکم  يراـیتخا  نوـچ 
دشابن ای  دشاب  عقاو  قباطم 

نآ زا  دعب  دناوخ و  زامن  تسا و  هدش  تقو  رد  لخاد  هک  درک  ادیپ  نیقی  فلکم  رگا  میهد  یم  باوج  اضقن  الوا  هجو  نیا  زا  باوج 
رد يرجت  نوچ  دـشاب  هدـش  طقاس  فیلکت  ناشیا  لوق  رب  انب  دـیاب  لاح  نیا  رد  تسا  هدوب  هدـشن  لخاد  تقو  دـش و  فـالخ  فشک 

دیآ یم  مه  تابجاو  رد  نینچمه  تسین  تامرحم  صوصخ 

رد رگا  دشاب و  یم  نیا  رب  القع  یهاون  رماوا و  هک  نانچمه  تسا  هیعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  هیعرش  ماکحا  هکنآ  الح  باوج  اما  و 
اعقاو هکنآ  هن  فلکم  دراد  یلقع  رذـع  دراوم  نیا  رد  دیـسرن  عقاوب  تفر و  اـطخ  رگا  دـسافم  حـلاصم و  عقاوب و  قیرط  دراوـم  ضعب 
تیلآ باب  نم  لعف  ندوب  يرایتخا  دش و  نآ  هب  هراشا  البق  هکنآ  امک  دشابن  هچ  دشاب و  قباطم  هچ  دشاب  هینهذ  تروص  نآ  هب  رومام 

.دشاب هتشاد  تیعوضوم  هکنآ  هن  تسا  عقاوب  تیقیرط  و 

اـصوصخم تفر  يررـض  نونظم  قیرط  فلکم  رگا  هک  ءاملع  زا  قافتاب  اعرـش  هب  يرجتم  لعف  تمرح  رب  دندومن  کسمت  موس  هجو 
عقاو رد  هک  دوشب  مولعم  دوشب و  عقاو  فالخ  فشک  ول  تسا و  تیصعم  قیرط  نیا  لاکشا  الب  دشاب  نآ  رد  سفن  فلت  لامتحا  رگا 

شنونظم هک  یفلکم  هب  دنا  هدرک  کسمت  نینچمه  تسا و  هتشادن  يررض 
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ول تسا و  هدرک  تیـصعم  لاکـشا  الب  دـنکن  لمع  نیا  هب  تردابم  یلو  تسا  هدـش  عقاو  کـنت  قیـض و  زاـمن  يارب  تقو  هک  تسنآ 
تسیقاب تقو  هک  دوش  فالخ  فشک 

هک تسا  رـضاح  رفاسم و  هالـص  ریظن  دشاب  ررـض  عقاوب  تیقیرط  هکنآ  هن  دراد  تیعوضوم  ررـض  فوخ  دراوم  نیا  رد  هکنآ  باوج 
یفخی امک ال  درادن  اهنآ  رد  فالخ  فشک  يرگید و  عوضومب  تسا  عوضوم  لدبت  یمادکره 

خیـش موحرم  تسا  هدـش  دراو  باب  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  اعرـش  هب  يرجتم  لعف  تمرح  رب  دـنا  هدومن  کـسمت  هک  مراـهچ  هجو 
تیصعم و دصق  ءوس و  دصق  باقع  رد  تسا  هدش  دراو  هک  یتایاور  هتسد  نآ  اهنآ  نیب  تسا  هدومن  عمج  هیلع  هّللا  ناوضر  يراصنا 

ضراـعتم هک  یتاـیاور  هتـسد  ود  نیا  بتکت  ـال  ءوس  هین  هکنیا  تسین و  تیـصعم  ، تیـصعم دـصق  دراد  تلـالد  هک  يرگید  تاـیاور 
.دنشاب یم  رگیدکی 

عقاوب یلو  دروایب  ار  تیـصعم  تامدقم  ضعب  یـصاع  هک  تسا  هدومن  يدراوم  نآرب  لمح  ءوس  تین  دراد  تیـصعم  هک  ار  لوا  مسق 
.دسرن

هدـشن رداص  وا  زا  یجراخ  لعف  تسا و  هدومن  ار  یتیـصعم  تین  طقف  هک  تسا  يدراوم  رد  ءوس  تین  درادـن  تیـصعم  هک  مود  مسق 
.تسا

هک تسنآ  قح  میرادن و  نآرب  دهاش  كردم و  تسا و  یعربت  عمج  تسا  هدومن  رابخا  نیب  خیش  موحرم  هک  ار  یعمج  دنامن  یفخم 
ار تیـصعم  نآ  دومن و  دی  عفر  دوخبدوخ  یلو  تشاد  تیـصعم  تین  یـصاع  صخـش  هک  یئاج  رد  دوشب  وحن  نیاب  رابخا  نیب  عمج 

هتـسد دوش  یم  لمح  مسق  نیا  رب  تسین  یهانگ  تیـصعم  تین  ءوس و  تین  هک  دـنراد  تلالد  هک  یتاـیاور  هتـسد  نآ  دادـن و  ماـجنا 
دناوتن دوشب و  هتفرگ  یصاع  نآ  تیصعم  ولج  هک  دوش  یم  يدروم  نآرب  لمح  تسا  تیصعم  تیـصعم  تین  دراد  تلالد  هک  یمود 

.دهدب ماجنا  اجراخ  ار  تیصعم 
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سیل ام  یلع  اباقع  الا  اهیلع  باقعلا  ناک  له  عطقلا و  هفلاخم  یلع  هبوقعلا  قاقحتـسال  هجو  الف  کلذـک  لـعفلا  نکی  مل  اذا  تلق  نا 
رایتخالاب
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: تسا روهشم  يوبن  تیاور  عمج  نیا  رب  دهاش  و 

هّللا یّلص  لاق  لوتقملا  لاب  امف  لتاقلا  اذه  هّللا  لوسر  ای  لبق  رانلا  یف  امهالک  لوتقملا  لتاقلاف و  امهفیسب  ناملسملا  یقتلا  اذا  هنا  نم  »
« هبحاص لتق  دارا  هنال  هلآ  هیلع و 

یم باقع  تهج  نیا  زا  عقاوب  دیسرن  وا و  يارب  دشن  نکمم  ار و  دوخ  فرط  نتـشک  هتـشاد  انب  نوچ  لوتقم  هک  تسنآ  تیاور  رهاظ 
یباقع نامه  باـقع  نیا  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  ـالا  اعرـش  تسا  مارح  تسا و  عازن  لـحم  هک  تسا  هب  يرجتم  لـعف  ناـمه  نیا  دوش و 

.ادیج لمأتف  اعرش  ، تسا لعف  يارب  باقع  هن  ، دش هتفگ  البق  لعاف  يارب  هک  تسا 

نآ رد  قح  يرجت و  لعف  تمرح  رابخا  نیب  عمج 

: خلا لعفلا  نکی  مل  اذا  تلق  نا  هلوق 

عطاق دـش  نایب  البق  هکنآ  تهجب  تسین  فلکم  يرایتخا  لـعف  نیا  دـیدومن  هک  یناـیب  نیاـب  يرجتم  لـعف  هکنیا  هب  دوش  لاکـشا  رگا 
مه دـیقم  ارهق  تسین  فلکم  يراـیتخا  لـعف  دـیق  نوچ  دـشاب و  یم  عقاو  عوطقمب و  هجوت  ماـمت  هکلب  درادـن  شدوخ  عـطقب  تاـفتلا 

يارب تسین  یهجو  لاـح  نیا  رد  سپ  اـهنت  دـیق  اـی  اـهنت  عقاو  يارب  هن  تسا  دـیقم  دـیق و  يارب  باـقع  نوچ  تسین  فلکم  يراـیتخا 
رب یلقع  تفلاخم  رب  باقع  لاح  نیا  رد  درادـن و  دوخ  عطقب  تاـفتلا  الـصا  عطاـق  هکنآ  تهجب  عطق  تفلاـخم  رب  تبوقع  قاقحتـسا 

هماع طیارـش  زا  یکی  تردـق  دـشاب و  یم  نآ  طرـش  رایتخا  فیلاکت  مامت  رد  لاکـشا  الب  تسین و  فلکم  يرایتخا  هک  تسا  يزیچ 
رمخ برـش  نآ  یلو  تسا  یعقاو  رمخ  برـش  دراد  نآب  تافتلا  تسا و  هدرک  راـیتخا  فلکم  هک  ار  هچنآ  ـالثم  فیلاـکت  يارب  تسا 

تسین فلکم  رایتخاب  نآ  هک  تسا  تیرمخلا  مولعم  برـش  تسا  هدش  عقاو  هک  ار  هچنآ  جراخ و  رد  تسا  هدرکن  ادیپ  ققحت  یعقاو 
تسین حیحص  لعف  نآرب  باقع  سپ 
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.رایتخا الب  ناونعلا  اذهب  رداصلا  لعفلا  یلع  نایغطلا ال  یلع  مزعلا  نایصعلا و  دصق  یلع  نوکی  امنا  باقعلا  تلق 

.لسلستل الا  هیرایتخاب و  تسیل  یه  رایتخالا و  يدابم  نم  نوکی  امنا  مزعلا  دصقلا و  نا  تلق  نا 

امیف لمأتلاب  همدـع  نم  نکمتلل  رایتخالاب  هدوجو  نوکی  ابلاغ  هیدابم  ضعب  نا  الا  رایتخالاب  نکی  مل  نا  رایتخالا و  نا  یلا  اـفاضم  تلق 
.همذملا موللا و  هبوقعلا و  هعبت  نم  هیلع  مزع  ام  یلع  بترتی 

******
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هک دشاب  یلعف  رب  باقع  هکنآ  هن  تسا  یلوم  نایغط  رب  مزع  نایـصع و  دصق  رب  باقع  هکنآ  باوج  خلا  نوکی  امنا  باقعلا  تلق  هلوق 
هیرمخلا عوطقم  ناونعب  فلکم  زا  تسا  هدش  رداص  لعف  نآ 

فلکم يرایتخا  لعف  نیا  دوش  هتفگ  هک  ناونع  نیا  رب  هدش  رداص  هک  تسا  یلعف  رب  هن  دوش  یم  فلکم  هک  یباقع  نیا  ، نیاربانب سپ 
.تسا نایغط  رب  مزع  نایصع و  دصق  رب  باقع  هکلب  تسین 

لعف رب  هن  تسا  يرجت  مزع  دصق و  رب  باقع  باوج  يرجت  باقع  رب  لاکشا 

هدارا يدابم  زا  تسا و  رایتخا  يدابم  زا  مزع  دـصق و  هک  دوش  رگید  لاکـشا  لاـح  نیا  رد  رگا  خـلا  مزعلا  دـصقلا و  نا  تلق  نا  هلوق 
ره نوچ  دـیآ  یم  مزال  لسلـست  دـشاب  يرایتخا  رگا  تسین و  يرایتخا  هدارا  سفن  هک  هدارا  بلط و  رد  دـش  ناـیب  ـالبق  هدارا  تسا و 
ریغ هدارا  سفن  تسین و  فلکم  يرایتخا  لعف  نآ  الا  تسا و  هتفرگ  قلعت  نآب  فلکم  هدارا  هک  تسا  نآ  ۀطـساوب  نآ  يرایتخا  لـعف 

.لسلستی نا  یلا  تسا  يرگید  ةدارا  نآ  مزال  دشاب  يرایتخا  رگا  هک  تسا  يرایتخا 

: خلا رایتخالا  نا  یلا  افاضم  تلق 

يدابم ضعب  هکنآ  الا  تسین  فلکم  يرایتخا  هدارا  سفن  هچرگا  هکنآ  باوج 
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.ار نآ  مدع  ای  ار  نآ  دهدب  دوجو  فلکم  يارب  تسا  نکمم  هک  تسا  فلکم  رایتخاب  نآ  دوجو  ابلاغ  نآ  تامدقم  ضعب  رایتخا و 

.دنا هدومن  نایب  همدقم  تفه  هب  ار  لعف  ندوب  يرایتخا  مالعا  زا  ضعب  دنامن  یفخم 

وه عناوملا و  عفدـب  لـعفلا  رودـص  یغبنی  هناـب  بلقلا  مکح  هعبارلا  ، ءیـشلا یلا  لـیملا  هثلاـثلا  ، هیاـغلاب قیدـصتلا  هیناـثلا  ، ملعلا یلوـالا 
تالضعلا تکرح  هعباسلا  ، هدارالا هسداسلا  ، مزعلاب یمسملا  دکؤملا  قوشلا  لبق  وه  يذلا  لیملا  هسماخلا  ، مزجلاب یمسملا 

هناگ تفه  تامدـقم  نیا  رد  دـندومن  نایب  هک  ار  هچنآ  دراد و  تقبـس  يرگید و  رب  تسا  مدـقم  بتارم  نیا  زا  کـیره  یفخی  ـال  و 
.یفخی امک ال  تسین  يرایتخا  اهنآ  لوق  رب  انب  رگید  یقاب  ول  بلاغ و  رد  تسا  فلکم  يرایتخا  مزع  مزج و 

هکنآ تاـعبت  زا  نآ  رد  دـنک  لـمات  فلکم  تسا  نکمم  تسا  فـلکم  يراـیتخا  نوـچ  نآرب  مزج  لـعف و  رب  مزع  لاـح  نیا  رد  سپ 
.دنک هدارا  نآ  كرت  تهج  نیا  زا  تسا  تمذم  مول و  تبوقع و 

ضعب هب  نآ  يراـیتخا  وـل  تـسا و  يراـیتخا  هدارا  سفن  تـسا  فـلکم  يراـیتخا  هدارا  تامدـقم  ضعب  هـکنآ  زا  دـعب  دـنامن  یفخم 
ات رگید  ةدارا  هب  هن  ، دشاب یم  نآ  دوخ  تاذب  هدارا  يرایتخا  میدرک  نایب  ام  هدارا  بلط و  رد  هکلب  فنـصم  لوق  یلع  دشاب  تامدـقم 

.دوش تاذلاب  ام  الا  یهتنم  دیاب  ضرعلاب  ام  نوچ  دیآ  مزال  لسلست 

دوش و عـطقب  یهتنم  دـیاب  یلیلد  ره  تیجح  اذـک  تسا و  تاذـلاب  نغور  یبرچ  دوـش و  نغور  هب  یهتنم  دـیاب  ءیـش  ره  یبرچ  ـالثم 
.تسا یتاذ  هدارا  ندوب  يرایتخا  تسا و  هدارا  هطساو  هب  یلعف  ره  يرایتخا  سپ  تسا  یتاذ  عطق  تیجح 

صخش زا  هک  یلعف  دومن  ار  مات  ةدارا  هکنیا  زا  دعب  دنیب  یم  شدوخ  لصا  رد  دنک  رظن  یسکره  هرطفلاب  نادجولاب و  هکنآ  لصاح  و 
تالاح مامت  رد  دوش  یم  رداص 
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یف نایـصعلاب  هتعبت  نم  ناـک  اـمک  هیلع  هیرجتب  هدیـس  نع  هدـعب  هعبت  نم  نوکی  اـمنا  هبوقعلا  هذـخاؤملا و  نسح  نا  لاـقی  نا  نکمی 
ءوسب هنا  الا  هرایتخاب  نکی  مل  نا  هناـف و  هبوقعلا  نسح  بجوی  نا  یف  رغـال و  کلذـک  هنع  دـعبلا  بجوی  هنا  اـمکف  هفداـصملا  هروص 

ناف ملب  لاؤسلا  عطقنی  لاکشالا و  عفتری  هیلا  رمالا  یهتنا  اذا  اناکما و  اتاذ و  هدادعتـسا  ءاضتقا  هناصقن و  بسحب  هنطاب  ثبخ  هتریرس و 
عیطملا و نایـصعلا و  رفکلا و  یـصاعلا  رفاکلا و  راـتخا  مل  هنا  نع  لاؤسلا  عطقنی  اـضیا  کلذـب  تاذـلل و  توبثلا  يرورـض  تایتاذـلا 

اقطان نوکی  مل  ناسنالا  اقهان و  نوکی  مل  رامحلا  نا  نع  لاؤسلا  قواسی  هناف  نامیالا  هعاطالا و  نمؤملا 

هنجلا و قاقحتـسا  یف  اـهفالتخال  ببـس  هنع  دـعبلا  هئاـیربک و  تمظع  هنأـش و  لـج  هنم  برقلا  یف  ناـسنالا  دارفا  تواـفت  هلمجلاـب  و 
للعی یتاذلا ال  ایتاذ و  نوکی  هرخالاب  کلذ  یف  اهتوافت  اهمدع و  هعافشلا و  لین  یف  اهتوافتل  بجوم  اهتاکرد و  رانلا و  اهتاجرد و 

******
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ینعم نیا  دوش و  یم  داجیا  فلکم  رایتخاب  لـعف  تـالاح  ماـمت  رد  دوش و  یمن  لـعف  زا  سفن  تردـق  بلـس  تسا و  ناـسنا  راـیتخاب 
دوش روبجم  فلکم  تسا  نکمم  دراوم  ضعب  هتبلا  ترطف  نادـجو و  زا  ریغ  تسین  لیلد  چـیه  هب  جاـیتحا  تسا و  يرطف  ینادـجو و 

تسا و لعف  ندوب  يرایتخا  تسا  فیلکت  دروم  هک  ار  هچنآ  هیف و  نحن  اـم  زا  تسا  جراـخ  دراوم  نیا  لـعف و  كرت  اـی  لـعف  داـجیاب 
یفخی امک ال  میدومن  نایب  هکنآ  امک  نآ  كرت 

للعی یتاذلا ال  تسا و  یتاذب  تشگرب  نایصع  هعاطا و 

هک یئاـج  رد  دـبع  تبوـقع  تحـص  هذـخاؤم و  نسح  هک  دوـشب  هتفگ  تسا  نکمم  خـلا  هذـخاؤملا  نسح  نا  لاـقی  نا  نکمی  هلوـق 
دیـسرب و تسا  دـبع  دـعب  عباوت  زا  دراوم  نیا  تسا  هدومن  ار  یهلا  یعقاو  مکح  تفلاخم  ینعی  دـسر  یم  عقاوب  دـنک و  یم  تفلاـخم 

تسا دبع  يرجت  دوش  یم  دبع  هذخاؤم  ببس  هک  ار  هچنآ  هکنآ  لصاح  یلوم و  رب  تسا  وا  يرجت  هطساوب ي  دوخ و  یلوم 
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تفلاـخم ار  یلاـیخ  مکح  طـقف  هکنآ  اـی  هدومن  تفلاـخم  ار  یهلا  مکح  اـعقاو  دـشاب و  عقاو  هقباـطم  وا  يرجت  هکنآ  ياوس  یلوم  رب 
.دشاب هدومن 

مکح هک  یئاج  رد  ینعی  يرجت  رد  تسا  نینچمه  یلوم  رب  تسا  دـبع  يرجت  نآ  تبوقع  ببـس  یعقاو  تفلاخم  هک  یناـنچمه  سپ 
تـشذگ هکنآ  امک  درادن  دوخ  عطقب  تافتلا  نوچ  تسین  فلکم  رایتخاب  لعف  هچرگا  لاح  نیا  رد  دشاب و  هدومن  تفلاخم  ار  یلایخ 

اتاذ نآ  دادعتسا  ياضتقا  نآ و  ناصقن  بسحب  دشاب  یم  وا  ینطاب  ثبخ  تسا و  دبع  ةریرس  ءوس  ۀطـساوب  یجراخ  لعف  نیا  هکنآ  الا 
.اناکما و 

تسبوخ و نآ  ارچ  هک  دوش  یم  عطقنم  لاؤس  دوش و  یم  هتـشادرب  لاکـشا  نآـب  رما  دـش  یهتنم  دیـسر و  هریرـس  ءوسب  بلطم  یتـقو 
.دوش یم  عطقنم  اضیا  ام  نایب  نیاب  ءیش و  يارب  نآ  توبث  تسا  يرورض  تایتاذ  هکنآ  تهجب  دب  يرگید 

عیطم و ارچ  هک  تسین  لاؤس  ياج  دوش و  یم  عطقنم  نینچمه  ار و  نایصع  یـصاع  ار و  رفک  رفاک  تسا  هدرک  رایتخا  ارچ  هک  لاؤس 
ناسنا تسا و  قهان  راـمح  ارچ  هک  تسا  لاؤس  نیا  اـب  يواـسم  لاؤس  نیا  هکنیا  تهجب  تسا  هدومن  لوبق  ار  ناـمیا  تعاـطا و  نمؤم 

.تسا قطان 

ببس یهلا  دعب  برق و  نیا  تسنآ و  تاکرد  ران و  قاقحتـسا  ببـس  یهلا  سدقا  تاذ  دعب  برق و  رد  ناسنا  دارفا  توافت  هلمجلاب  و 
یتاذلا ال تسا و  یتاذ  دـعب  برق و  رد  اهنآ  توافت  تعافـش و  هب  ندیـسرن  ای  تعافـش  هب  ندیـسر  رد  دوش و  یم  رـشب  دارفا  توافت 

.میدومن نایب  هکنآ  امک  للعی 

هداد رییغت  تسین  نکمم  للعی و  یتاذ ال  تسا و  یتاذ  رشب  تواقش  تداعـس و  هک  تسنآ  فنـصم  مالک  رهاظ  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
تجاح لحم  هک  هچنآ  العف  هریغ و  ضیوفت و  ربج و  رد  میراد  هحفـص  هاـجنپ  بیرق  هدارا  بلط و  رد  ار  فنـصم  باوج  اـم  دوش و 

هتشذگ رصتخم  هداعا  تسا و  تواقش  تداعس و  ندوب  یتاذ  رد  نایب  تسا 
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.ار دوخ  رظن  هدومن  رارکت  هبترم  دنچ  فنصم  فورح  يانعم  رد  هکنآ  امک  تسین  هدئاف  یب 

تواقش تداعس و  رگا  يرغص  اما  نآ  ياربک  هن  تسا و  تسرد  نآ  يرغص  هن  تواقش  تداعس و  رد  فنـصم  ریظن  مییوگ  یم  سپ 
ناسنا و ریظن  دنشاب  عون  ود  دیعـس  یقـش و  ناسنا  هک  تسنآ  نآ  ۀمزال  رامح  ندوب  قهان  ای  ناسنا  ندوب  قطان  ریظن  دشاب  ناسنا  یتاذ 

.ینعم نیا  ناسنا و  رد  دشاب  یم  همات  هلع  يانعم  هب  تواقش  تداعس و  دبال  سپ  تسین  نینچ  نیا  هکنآ  لاح  رقب و  منغ و 

مینک یم  نایب  لیلد  راهچ  هب  ار  نآ  باوج 

.تنس مراهچ  ، باتک موس  ، نادجو مود  ، ناهرب لوا 

تداعس و هچ  دشاب  یم  دوخ  تاذ  عبات  یناسنا  ره  امش  فرح  رب  انب  همات  تلع  ای  دشاب  ناسنا  یتاذ  تداعس  تواقش و  رگا  ناهرب  اما 
لدبم ار  دوخ  تیقطان  دوش  هتفگ  ناسناب  تسین  نکمم  الثم  دـنک  يرگید  هب  لیدـبت  ار  اهنآ  زا  یکیره  تسین  نکمم  تواقـش و  هچ 

.سکعلاب دنک و  تیقهان  هب 

هدیاف یب  دوخ  دبعب  تبـسن  یلاوم  یهاون  رماوا و  مامت  هکلب  تسا  هدـیاف  یب  بتک  لسر و  لاسرا  عیارـش و  نایدا و  لاح  نیا  رد  سپ 
تاذ تسا و  یقـش  دوش  لزان  وا  يارب  بتک  ناربمایپ و  نایدا و  هچره  اتاذ  دـشاب  یقـش  یـصخش  رگا  امـش  فرح  رب  اـنب  نوچ  تسا 

.دهدب رییغت  دناوت  یمن  ار  شدوخ 

يانب اریبک و  اولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  رـشب  يارب  تسا  هدومرف  لزاـن  ار  بتک  ار و  ناربماـیپ  هدـیاف  یب  هدوهیب و  یلاـعت  يادـخ  سپ 
.یفخی امک ال  دوب  دهاوخ  نآ  فالخ  همیقلا  موی  یلا  مالّسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  القع 

دوش یم  هتـشادرب  دور و  یم  نیب  زا  ـالقع  نیب  رد  یلقع  حـبق  نسح و  دـشاب  ناـسنا  یتاذ  تواقـش  تداعـس و  رگا  رگید  تهج  زا  و 
راک یسک  رگا  امش  فرح  رب  انب  نوچ 
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تداعس دنک  لیدبت  تسا  هدوبن  نکمم  هدوب و  دیعـس  وا  تاذ  تسا و  هدوب  دوخ  تاذ  عبات  نوچ  درادن  یلقع  نسح  داد  ماجنا  یکین 
.دشاب یم  هدوب  یقش  هک  شتاذ  عبات  هدوب و  روبجم  نوچ  درادن  حیبقت  داد  ماجنا  يدب  راک  یسک  رگا  یقش  رد  اذک  تواقش و  هب  ار 

لامعا رب  تسین  روبجم  دراد و  رایتخا  ناسنا  هکنیا  رب  دـنک  یم  مکح  یناسنا  ره  نادـجو  هک  نادـب  دـشاب  نادـجو  هک  مود  لیلد  اـما 
رایتخا شدوخ  لامعا  مامت  رد  هکلب  نامیا  تعاطا و  ای  نایصع  رفکب و  دنک  روبجم  ار  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  ناسنا  تاذ  رد  دوخ و 

دوخ رایتخاب  یـصخش  ره  ار  یلمع  ره  تسا و  مسق  نیمهب  القع  رگید  ياهراک  مامت  رد  هکنآ  امک  دـهاوخب  ار  مادـکره  دـیامن  یم 
.دهد یم  ماجنا 

هک تسا  یئاج  رد  ام  مالک  تسا و  جراـخ  هیف  نحن  اـم  زا  دراوم  نیا  رد  دـش  لـعف  كرت  اـی  لـعفب  روبجم  رگا  دراوم  ضعب  رد  هتبلا 
.دریگن ار  رشب  ولج  یعنام 

دیعس ای  دنک  یم  رایتخا  ار  تداعس  ادعب  تسا و  هدوب  یقش  رمع  لوا  زا  یـصخش  مینیب  یم  ام  هک  تسنآ  بلطم  نیا  رب  رگید  لیلد  و 
.دنک یم  رایتخا  ار  تواقش  ادعب  رمع و  لوا  زا  تسا  هدوب 

رگا دوشب و  اـهنآ  هب  عوجر  هک  دراد  داـیز  ياـیاضق  تاـیاکح و  اذـه  اـنموی  یلا  مدآ  طوبه  ناـمز  زا  میدوـمن  ناـیب  هک  یئاـنعم  نیا 
زا دعب  لعف  ره  ةدارا  هتشذگ  البق  دیامنب و  يرگید  هب  لیدبت  ار  اهنآ  زا  مادکره  تسین  نکمم  دشاب  ناسنا  یتاذ  تواقـش  ای  تداعس 
یم ماجنا  لعف  ای  كرت  ار  یمادـکره  رایتخاب  تسا و  فلکم  تسدـب  نآ  كرت  لعف و  رایتخا  زاب  دوش  یم  همات  ةدارا  هک  شتامدـقم 

.دهد

رایتخا رب  تسه  دایز  یتایآ  فیرـش  نآرق  رد  ، تسا لطاب  ربج  هکنیا  رب  تسا  لاد  هسفنب  نآرق  دوخ  هکنیا  رب  هفاضا  باتک  لـیلد  اـما 
.تسا هدوبن  ربجب  رهقب و  هدوب و  وا  دوخ  رایتخاب  دوش  یم  رداص  ناسنا  زا  هک  یلامعا  دناسر  یم  دوخ و  لامعا  رد  ناسنا  نتشاد 
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هفیرش تایآ  نیا  لاثما  و  اهَعْـسُو » ّالِإ  ًاسْفَن  ُهّللا  ُفِّلَُکی  ال   » رگید ۀیآ  و  ًاروُفَک » اّمِإ  ًارِکاش َو  اّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  ّانِإ   » تایآ زا  هلمج  نم 
.یفخی امک ال  تسا ، دایز  نآرق  رد 

دشاب یم  نآ  رسفم  هک  رگید  تیاور  هب  همأ  نطب  یف  یقش  یقشلا  هیاور  باوج 

تسا و لطاب  اطخ و  اهیـضیوفت  اهیربج و  رظن  هک  میراد  هرتاوتم  تاـیاور  اـم  تاـیاور  ناـیم  رد  راـبخا  تنـس و  تهج  زا  باوج  اـما 
ناسنا رد  همات  تلع  ای  دشاب  ناسنا  یتاذ  تواقش  تداعس و  رگا  هکنیا  رب  هفاضا  میتسه  لمع  رد  راتخم  ام  هک  دنک  یم  تباث  تایاور 

ار وا  ادـخ  هکنیا  تبقاـع و  نسح  بلط  ادـخ و  زا  قـیفوت  بلط  ندرک و  اـعد  يرگید  هب  ندرک  لیدـبت  ار  نآ  دـشابن  نکمم  دـشاب و 
هدیاف یب  دـنکب  مه  اعد  رگا  امـش  فرح  رب  انب  نوچ  تسا  ناسل  هقلقل  درجم  تسا و  هدـیاف  یب  تسا و  ضحم  وغل  دـهد  رارق  دـیعس 

نینچمه تسا  یقـش  وا  تاذ  رگا  تسا و  دیعـس  دنکن  مه  اعد  ول  تسا و  دیعـس  وا  تاذ  رگا  دهد  رییغت  ار  تاذ  تسا  لاحم  تسا و 
.دنک لدبم  تداعس  هب  ار  تواقش  تسین  نکمم 

هیلع و هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  تسا  هدمآ  ینانک  هحیحـص  رد  تسا  هدومن  نایب  هدارا  بلط و  رد  دنوخآ  موحرم  هک  یتیاور  اما  و 
.همأ نطب  یف  دعس  نم  دیعسلا  همأ  نطب  یف  یقش  نم  یقشلا  دیامرف  یم  هک  هلآ 

تداعـس و هک  تسنآ  رهاظ  ، تایاور نیا  لاـثما  هک  ص 153  راحبلا ج 5  هضفلا  بهذـلا و  نداـعمک  نداـعم  ساـنلا  رگید  تیاور  و 
.تسین نکمم  اهنآ  رییغت  دش  یتاذ  رگا  هتبلا  دنشاب و  یم  ناسنا  یتاذ  تفص  ود  تواقش 

یم مدقم  هک  یتادیقم  تاصصخم و  تاقلطم و  تامومع و  ریظن  درادن  رتشیب  يروهظ  کی  اه  نیا  هک  تسنآ  تایاور  نیا  زا  باوج 
.دندوب دوخ  يانعم  رد  صن  ای  دندوب  رهظا  اهنآ  هکنآ  تهج  زا  ار  اهنآ  میتشاد 

اه نیا  دنشاب و  یم  تاقلطم  تامومع و  رب  مدقم  تادیقم  تاصصخم و  تهج  نیا  زا 
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هدارا اهنآ  رهاظ  تایاور  نیا  هک  میراد  هیلقع  هیعطق  ۀـنیرق  اجنیا  رد  ام  تسا و  هدـشن  قـالطا  اـی  مومع  ةدارا  هک  دـنا  هیجراـخ  ۀـنیرق 
هک تسنآ  نآ  ۀمزال  دوش  هتفرگ  اهنآ  رهاظ  رگا  تسا و  نینچمه  تایآ  تایاور و  ضعب  هکنآ  امک  میربب  لیوأت  دـیاب  تسا و  هدـشن 

یمرب اهنآ  روهظ  زا  تسد  هیعطق  نئارق  نیا  هطساو  هب  ارهق  تشذگ و  هکنآ  امک  دشاب  هدیاف  یب  ینامسآ  بتک  عیارش و  نایدا و  مامت 
.میراد

.تسه يرگید  ضعب  رسفم  اهنآ  ضعب  ینآرق  تایآ  هک  ینانچمه  ایناث  و 

تسا هدش  دراو  ریمع  یبا  نبا  هحیحص  اجنیا  رد  تسه و  يرگید  یـضعب  رـسفم  ضعب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀمئا  رابخا  نینچمه 
.دشاب یم  نارسفم  ینانک و  تیاور  يانعم  نایب  رد 

همأ نطب  یف  یقـش  نم  یقـشلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لوق  ینعم  نع  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  ابا  تلأس  لاـق 
وه هّللا و  هملع  نم  دیعسلا  ءایقشالا و  لامعا  لمعیس  هنا  همأ  نطب  یف  وه  هّللا و  هملع  نم  یقـشلا  لاقف  همأ  نطب  یف  دعـس  نم  دیعـسلا 

.ردصملا سفن  ءادعسلا  لامعا  لمعیس  هنا  همأ  نطب  یف 

ای دیعس  لمع  نآ  هطساو  هب  هک  دنک  یم  یلمع  هدنیآ  هک  دناد  یم  یلاعت  يادخ  ردام  محر  رد  يدنزرف  ره  هک  دنک  یم  نایب  تیاور 
تـسا عقاو  فشک  ملع  هکلب  دوش  یمن  ناگدنب  لاعفا  داجیا  تلع  ببـس و  یلاعت  يادخ  ملع  هکنیا  زا  تشذگ  البق  دوش و  یم  یقش 

بش بورغ  زا  دعب  هک  امش  دیراد  ملع  هکنآ  ریظن  تسا  یجراخ  بابسا  هطـساو  هب  هکلب  تسین  ملع  هطـساو  هب  عقاو  ندوب  دوجوم  و 
.دوش یم  لخاد 

هداد نآ  باوج  هک  دـش  ناـیب  ـالبق  هک  تسا  یئاربک  نیا  دـنک و  رییغت  تسین  نکمم  ءیـش  یتاذ  دومن  ناـیب  هک  فنـصم  لوق  اـما  و 
.دش دهاوخ 

دوش یم  ادیپ  اهنآ  زا  هک  يراثآ  تادوجوم  تانکمم و  مامت  هکنآ  میدـش و  دوجولا  تلاصا  هب  لئاق  ام  هکنآ  زا  دـعب  هکنآ  باوج  و 
اهنآ تیهام  تسا و  دوجو  زا  راثآ  نآ 
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راذنالا ظعولا و  بتکلا و  لازنا  لسرلا و  ثعب  یف  هدئاف  الف  اذه  یلع  تلق  نا 

لاق هّللا  انیده  نا  ول ال  يدتهنل  انک  ام  هسنا  هبر  عم  صلخی  هسفن و  هب  لمکتل  هتنیط  تباط  هتریرس و  تنـسح  نم  هب  عفتنیل  کلذ  تلق 
نع کله  نم  کلهیل  هتنیط  تثبخ  هتریرس و  تئاس  نم  یلع  هجح  نوکیل  َنِینِمْؤُْملا و  ُعَْفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  یلاعت َو  كرابت و  هّللا 

هغلاب هجح  هل  ناک  لب  هجح  هّللا  یلع  سانلل  نوکی  یک ال  هنیب  نع  یح  نم  ییحی  هنیب و 
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ار هچنآ  تسا و  یهلا  سدقا  تاذ  هطـساو  هب  اهنآ  ینیوکت  دوجو  ار  ءایـشا  مامت  میئوگب  سپ.درادن  يرثا  چیه  هک  تسا  يرابتعا  رما 
ادـیپ دوجو  یهلا  تردـقب  امامت  عرف  لصا و  نآ و  هیلک  تامزاول و  موزلم و  مزـال و  یتاذ و  زا  تسا  راـثآ  أـشنم  تسا و  قولخم  هک 

.دشاب یم  اهنآ  قلاخ  تردق  دیب  اهنآ  مامت  تسا و  هدرک 

ضرع ول  دـش و  هتفرگ  امالـس  ادرب و  ینوک  ران  اـی  رما  هطـساو  هب  هک  شتآ  زا  ترارح  ریظن  درادرب  ءیـش  زا  ار  يرثا  تسا  نکمم  و 
زا اه  نیا  ریغ  دنور و  یم  هار  بآ  يور  رب  هّللا  ءایلوا  یلو  دور  یمورف  هکلب  دـنام  یمن  بآ  يور  لیقث  مسج  نینچمه  دـشاب و  یتاذ 

مامت راکنا  هک  تسنآ  نآ  ۀمزال  دنک  رییغت  تسین  نکمم  ءیـش  ره  یتاذ  راثآ  میئوگب  ام  رگا  هریغ و  مالـسلا و  مهیلع  ءایبنا  تازجعم 
.یفخی امک ال  ریغ  تسا ال  هزجعم  ءایبنا  مامت  كردم  لصا  مینک و  ءایبنا  تازجعم 

نیا رد  سپ  همات  تلع  ای  دشاب  ناسنا  یتاذ  تواقـش  تداعـس و  هکنیا  رب  انب  دوش  لاکـشا  رگا  خلا  هدـئاف  الف  اذـه  یلع  تلق  نا  هلوق 
.اریبک اولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  تسا  هدیاف  یب  اهنآ  مامت  تسین و  راذنالا  ظعولا و  بتک و  لازنا  لسر و  ثعب  رد  يا  هدیاف  لاح 

هریرس هک  یسک  دوشب  عفتنم  هک  تسنآ  يارب  بتک  لازنا  لسر و  ثعب  هکنآ  باوج  خلا  هب  عفتنیل  کلذ  تلق  هلوق 
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هبوقعلل و قاقحتـسالا  باب  یف  قالطالا  یلع  مکاحلا  نادجولا  هب  مکح  ام  هحـص  یلع  هداهـش  تایاورلا  تایآلا و  یف  نا  یفخی  و ال 
هبوثملا
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ینطاب ثبخ  سکعب  دروایب  لمع  ماقم  رد  دراد  دوخ  ریمـضلا  یف  ام  هک  هچنآ  هکنآ  ات  تسا  كاپ  نآ  تنیط  تسا و  وکین  وا  نطاب  و 
هّللا لاق  هّللا  انادـه  نا  ول ال  يدـتهنل  انک  ام  ، دوخ راگدرورپ  اب  صخـش  نآ  صولخ  دـشاب و  یم  وا  سفن  لـیمکت  يارب  اـهنآ  ماـمت  و 

دـنراد و هریرـس  ءوس  هک  یناسک  يارب  تسا  تجح  بتک  لازنا  لسر و  ثعب  َنِیِنمْؤُْملا و  ُعَْفنَت  يرْکِّذـلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  یلاعت َو  كرابت و 
هجح هل  ناک  لب  هجح  هّللا  یلع  سانلل  نوکی  یک ال  هنیب  نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  اهنآ  هکنآ  ات  ینطاـب  ثبخ 

هغلاب

تسا یضتقم  ود  تواقش  تداعس و  هک  میوش  هب  لئاق  ام  هک  دراد  رثا  یتقو  رد  تایآ  نیا  دومن  نایب  فنصم  هک  یتایآ  دنامن  یفخم 
راـیتخا دـشاب و  نکمم  دـهدب  ماـجنا  دـهاوخب  شرگید  تامدـقم  اـب  ار  اـهنآ  زا  مادـکره  هک  تسا  نیمه  قح  هکنآ  اـمک  ناـسنا  رد 

دناوتن هک  ناسنا  يارب  دـشاب  همات  تلع  ای  دـشاب  ناسنا  یتاذ  تواقـش  تداعـس و  رگا  اـما  دـشاب و  فلکم  تسدـب  اـهنآ  زا  مادـکره 
.دش رکذ  الصفم  هکنآ  امک  درادن  يریثأت  هروکذم  تایآ  دراوم  نیا  رد  دنک  يرگید  هب  لیدبت  ار  اهنآ  زا  مادکره 

نیا دومن و  نایب  مه  هدارا  بلط و  رد  هک  ینانچمه  تسا  یتاذ  تواقش  تداعس و  هک  تسنآ  فنـصم  لوق  رهاظ  هکنآ  رگید  بلطم 
یسک دراوم  نیا  رد  نیدهتجم و  يارب  دوش  یم  عقاو  هفلتخم  دراوم  رد  یتاهبش  هکنیا  امک  فنـصم  يارب  تسا  يا  ههبـش  کی  ینعم 
تسا نیدهتجملا  ءاهقف و  داتـسا  هکلب  نیدهتجم  زا  یکی  ناشیا  هکلب  هربجم  لوقب  تسا  لئاق  تسا و  يربج  فنـصم  هک  دنکن  لایخ 

.نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  همئالا  مارمل  انقفو  للذلا و  نم  مکایا  هّللا و  انمصع 

ینآرق تایآ  رد  القع  تسا  باقع  قحتسم  يرجتم  هک  میدومن  نایب  هک  یبلاطم  خلا  تایاورلا  تایآلا و  یف  نا  یفخی  هلوق و ال 
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ای تبوقع  قاقحتـسا  باب  رد  تسا  مکاح  هک  ینادـجو  نآ  دـشاب  یم  نادـجو  دومن  یم  نآب  مکح  هک  ار  هچنآ  تحـص  رب  تداهش 
.تبوثم قاقحتسا 

موحرم تسا  هدش  دراو  مکح  نآ  دـیؤم  تایاور  تایآ و  رد  تسا  مکاح  باقع  باوث و  باب  رد  هک  نادـجو  مکح  هکنآ  لصاح  و 
هین ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هلوق  اهنم  دئاوف  رد  هدرک  رکذ  ار  تایاور  تایآ و  زا  یـضعب  فیرـشلا  هماقم  هّللا  یلعا  يراصنا  خیش 

.مهتاین یلع  سانلا  رشحی  امنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  هلمع و  نم  رش  رفاکلا 

هیلع ناک  ام  یلع  تابثلا  یلع  نیتفئاطلا  نم  لک  مزع  هب  هنجلا  یف  هنجلا  لها  دولخ  راـنلا و  یف  راـنلا  لـها  دولخ  لـیلعت  نم  درو  اـم  و 
.ایندلا یف  اودلخ  ول  هعاطلا  هیصعملا و  نم 

دارا هنال  لاق  لوتقملا  لاب  ام  لتاقلا  اذه  هّللا  لوسر  ای  لیق  رانلا  یف  لوتقملا  لتاقلاف و  امهفیـسب  ناملـسملا  یقتلا  اذا  هنا  نم  درو  ام  و 
ام يوحف  نمؤم و  هیاعسل  یشاملا  رمخلا و  سراغک  مرحلا  بترت  دصقب  تامدقملا  ضعب  لعف  یلع  باقعلا  یف  درو  ام  هبحاص و  لتق 

مثا اضرلا و  مثا  نامثا  لخادلا  یلع  مهعم و  هیف  لخادلاک  موق  لعفب  یضارلا  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لثم  لعفلاک  لعفب  اضرلا  نا  یلع  لد 
 . ُهّللا ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  ْوَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  یلاعت  هلوق  هدیؤی  لوخدلا و 

لتقلا هبسن  نا  نم  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُهوُُمْتلَتَق  َِملَف  یلاعت  هلوق  ریسفت  یف  درو  ام  لعفی و  مل  نا  همزل و  دقف  لعفب  یـضر  نم  درو  ام  و 
َنیِذَِّلل ال اـُهلَعَْجن  ُهَرِخآـْلا  ُراّدـلا  َکـِْلت  یلاـعت  هلوق  اـضیا  هدـیؤی  مهلعفب و  مهاـضرل  ریثکب  نیلتاـقلا  نع  مهرخأـت  عم  نیبطاـخملا  یلا 

.یهتنا ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُهَشِحاْفلا  َعیِشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت  هلوق  ًاداسَف و  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  اُولُع  َنوُدیُِری 

ول تسا و  هانگ  تسا و  تیصعم  ، تیـصعم دصق  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  اهنآ  زا  يدایز  دش  رکذ  هک  یتایاور  تایآ و  دنامن  یفخم 
يا هتسد  دشاب و  هتشادن  یجراخ  لمع 
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باقعلل يرجتملا  قاقحتسا  یلع  لدتسا  ام  یلا  هجاح  هعم ال  و 
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رد هک  تسین  تیـصعم  تیـصعم  دصق  درجم  دهاوخ و  یم  مه  یجراخ  لمع  هکنیا  رب  تسا  لاد  هروکذم  تایاور  تایآ و  زا  رگید 
لمع دراد و  تیـصعم  دـصق  یـصاع  صخـش  هک  ار  تایآ  رابخا و  نیب  عمج  میدومن  ناـیب  ـالبق  اـم  تسا و  هدـش  رکذ  رگید  راـبخا 

لوتقملا و لتاقلاف و  امهفیـسب  ناملـسملا  یقتلا  ذا  تیاور  ار  عمج  دـهاش  دـسر و  یمن  عقاوب  یلو  دوش  یم  رداص  وا  زا  مه  یجراـخ 
.مدقت ام  عجارف  میداد  رارق  عمج  دهاش  ار  تیاور  نیا  تیاور  رخآ  ات  رانلا 

نآ باوج  يراوزبس و  موحرم  زا  يرجت  لعف  تمرح  كردم 

زا لـقن  تسین  رگید  كردـمب  جاـیتحا  دـشاب  یم  يرجتم  قاقحتـسا  رب  نادـجو  مکح  هکنآ  زا  دـعب  رخآ  یلا  هجاـح  ـال  هعم  هلوـق و 
هک یئاج  رد  دوش  یم  ریوصت  اهنآ  باقع  رد  مسق  راهچ  دنماشایب  ار  یعیام  رفن  ود  رگا  هک  هریخذ  رد  هدـش  يراوزبس  ققحم  موحرم 

.بآ رگید  دوب و  رمخ  یکی  عقاو  رد  عیام و  نآ  تیرمخ  هب  دنتشاد  نیقی  ود  ره 

.دنشاب باقع  قحتسم  ود  ره  هکنآ  لوا 

.دنشابن باقع  قحتسم  اهنآ  زا  مادک  چیه  هکنآ  مود 

.تسا هدیماشآ  ار  یعقاو  رمخ  تسا و  هدیسر  عقاوب  شعطق  هک  تسا  یسک  نآ  باقع  قحتسم  هکنآ  موس 

هکنیا رب  تسین  یلاکـشا  رمخ  هن  هدوـب  بآ  اـعقاو  هدـیماشآ و  ار  یلاـیخ  رمخ  هک  تسا  یـسک  نآ  يارب  باـقع  طـقف  هکنآ  مراـهچ 
باقع رگا  تسین و  حیحص  دنشاب  هتشادن  باقع  مه  مادک  چیه  نینچمه  تسین و  حیحـص  یقاب  نودب  دنـشاب  هتـشادن  باقع  يرخآ 
قباطم نوچ  تسا  رایتخا  زا  جراخ  هک  يزیچ  هب  تسا  طونم  باقع  نیا  هدـیماشآ  ار  یعقاو  رمخ  هک  یـسک  نآ  يارب  دـشاب  رـصحنم 

دنباقع قحتسم  ود  ره  ارهق  سپ  تسا  فلکم  رایتخا  زا  جراخ  نآ  مدع  عقاو و  رمخب  عوطقم  ندوب 
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نع هجراخلا  هعطق  هفداصم  نم  رایتخالا  نع  جراخ  وه  امب  هبوقعلا  قاقحتسا  هطانا  مزلی  هل  یصاعلا  قاقحتسا  عم  هالول  هنا  هلصاح  امب 
.هداسف هنالطب و  عم  هرایتخا  هتردق و  تحت 

هققحت مدع  رایتخا و  دمع و  نع  هتفلاخم  وه  هیف و  قاقحتسالا  ببس  ققحتل  وه  امنا  هنود  یصاعلا  قاقحتـسا  ناب  لوقی  نا  مصخلل  ذا 
نم هنا  عطق  ام  باکتراب  يرجتلا  یف  امک  رایتخالاب  هدارفا  ضعب  یف  هنم  لعف  رودص  مدع  لب  رایتخا  الب  ول  الـصا و  هتفلاخم  مدعل  هیف 

هیعقاولاک ببـس  هیداقتعالا  هفلاخملا  نا  تابثا  یلا  جاتحیف  رمخلاب  نکی  مل  ّهنأ  عم  رمخ  اعئام  ناب  الثم  عطق  اذا  اـمک  مارحلا  قیداـصم 
هیلع دیزم  امب ال  تفرع  امک  هیرایتخالا 

******
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دشاب صخش  نآ  يارب  میدومن  نایب  هک  یمسق  راهچ  نیا  رد  باقع  رگا  هک  تسنآ  يراوزبس  موحرم  لیلد  خلا  هالول  هنا  هلصاح  هلوق 
زا دعب  نوچ  دشاب  فلکم  رایتخا  زا  جراخ  هک  دشاب  يزیچ  نآ  ببـس  باقع و  تلع  دیآ  یم  مزال  تسا  هدیماشآ  ار  یعقاو  رمخ  هک 

فلکم رایتخا  تحت  دـشابن  قباطم  ای  جراخ  ای  اهنآ  عطق  ندوب  قباطم  تسا  رمخ  یجراخ  عیام  نآ  هکنیا  هب  دـنراد  عطق  ود  ره  هکنیا 
.دنیب یم  ار  عوطقم  لاح  مامت  رد  هکلب  درادن  هن  ای  تسا  عقاو  قباطم  وا  عطق  هکنیا  هب  تافتلا  عطاق  هک  میدومن  نایب  هکلب  تسین 

هک یباقع  هکنیا  هب  مینک  در  تسا  نکمم  ار  ناشیا  كردم  هک  دهد  یم  باوج  فنصم  خلا  قاقحتـسا  ناب  لوقی  نا  مصخلل  ذا  هلوق 
یعقاو تفلاخم  نآ  باقع  ببـس  نوچ  یلایخ  رمخ  نودب  تسا  هدیماشآ  ار  یعقاو  رمخ  هک  تسا  یـسک  نآ  قحتـسم  طقف  دش  نایب 

نوچ درادن  باقع  تسا  هدیماشآ  ار  یلایخ  رمخ  رگید  نآ  فلکم و  زا  تسا  هدش  رداص  رایتخا  دمع و  يور  زا  هک  تسا 
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نیباقع قاقحتسال  هجو  الف  دحاو  کته  وه  هبوقعلا و  قاقحتسال  دحاو  أشنم  الا  هیقیقحلا  هیـصعملا  یف  سیل  هنا  کیلع  بهذی  مث ال 
امهقاقحتـسا ریدقت  یلع  امهلخادتل  هجو  امک ال  هدحاو  هبوقع  الا  بجوت  هدـحاولا ال  هیـصعملا  نا  هرورـض  عم  مهوت  امک  نیلخادـتم 

یفخی امک ال 

******

: حرش * 

ماجنا ار  یتیـصعم  دراد  انب  یـصخش  هکنآ  ریظن  تسا  هدوبن  فلکم  يرایتخا  ببـس  نیا  ول  تسا و  هدـشن  رداص  وا  زا  تفلاخم  ببس 
هدوبن فلکم  يرایتخا  عنام  نآ  هک  تسا  عنام  دوجو  تهجب  تیـصعم  مدع  دروم  نیا  رد  هک  دریگ  یم  ار  نآ  ولج  یعنام  یلو  دـهد 

.يرجت دارفا  ضعب  رد  نآ  رایتخاب  یلعف  فلکم  زا  تسا  هدش  رداص  هکلب 

هب درک  ادـیپ  عطق  هکنآ  لثم  دـنمان  هیعوضوم  هبـش  ار  نآ  هک  تسا  تاعوضوم  رد  يرجت  نآ  مسق  کـی  میراد  مسق  ود  يرجت  نوچ 
هدش عقاو  هک  ار  هچنآ  تسا و  هدشن  عقاو  هدرک  دـصق  هک  هچنآ  سپ  تسا  هدوب  بآ  عقاو  رد  دـیماشآ و  تسا و  رمخ  نآ  هک  یعیام 

.تسا فلکم  يرایتخا  لعف  اجنآ  رد  دنمان  یم  هیمکح  تاهبش  هک  ماکحا  رد  يرجت  مود  مسق  هلب  - هتشادن دصق  تسا 

يرایتخا لـعف  نیا  تسا و  هدوبن  مارح  هک  دـش  مولعم  دـعب  ندـیماشآ و  تسا و  مارح  يرمت  ریـصع  هک  درک  ادـیپ  داـقتعا  هکنآ  ریظن 
هک مصخ  دـنک  تاـبثا  هک  دراد  جاـیتحا  میدومن  ناـیب  اـم  هک  یناـیب  نیاـب  سپ  تسا  وا  تمرح  داـقتعا  رد  أـطخ  طـقف  تسا  فلکم 

رکذ ام  هک  ار  هچنآ  رگم  میرادن  نآرب  لیلد  هک  یتسناد  هیرایتخا و  هیعقاو  تفلاخم  لثم  دراد  باقع  تسا و  ببـس  هیداقتعا  فلاخم 
.دشاب نادجو  مکح  هک  میدرک 

هدومرف ناشیا  هک  دنا  هداد  لوصف  بحاص  موحرمب  ار  نآ  تبـسن  هک  تسه  رگید  يا  هبـش  يرجت  رد  خلا  کیلع  بهذـی  مث ال  هلوق 
ار یعقاو  رمخ  هکنآ  لـثم  هـیعقاو  تیـصعم  باـقع  يرجت و  باـقع  دراد  باـقع  ود  فـلکم  دـیامنب  ار  هـیعقاو  تفلاـخم  رگا  تـسا 

فنصم دروم  نیا  رد  هدیماشآ 
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نع نإلا  وحنب  فشکت  ببـسملا  هدـحو  نا  نع  هلفغلا  عم  هدـحاو  هبوقع  الا  هدـحاو  هیـصعم  یف  سیل  هنا  ههادـب  الا  همهوتل  أشنم  و ال 
.ببسلا هدحو 

******
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قح رد  ملظ  دحاو و  کته  تسا  الوم  کته  تیـصعم  باقع و  نآ  أشنم  هک  دراد  باقع  کی  تیـصعم و  کی  هک  دـهد  یم  باوج 
دشاب یم  رگیدکی  لخادتم  باقع  ود  نآ  دراد و  باقع  ود  میئوگب  هک  درادن  یهجو  تسا و  هدومن  یلوم 

ببس یعقاو  رمخ  برش  لثم  هدحاو  تیصعم  تسا  يرورض  هکنآ  تهجب  تسا  هدومن  مهوت  لوصف  بحاص  ار  ینعم  نیا  هکنآ  امک 
نیا هک  درادن  یهجو  یعقاو  تیـصعم  باقع  يرجت و  باقع  باقع  ودـب  میدـش  لئاق  ام  رگا  هکنآ  امک  هدـحاو  باقع  الا  دوش  یمن 

.دنشاب یم  باقع  يارب  لقتسم  ببس  ود  نوچ  دنشاب  رگیدکی  رد  لخادت  باقع  ود 

دارم رگا  تسا و  اهنآ  نیب  عمج  هکلب  تسین  لخادـت  دروم  نیا  رد  تیـصعم  ود  ردـقب  دـشاب  هبوقع  دـشا  رگا  لخادـتب  دارم  اـضیا  و 
.یفخی امک ال  دشاب  رگیدکی  رد  لخادت  هکنآ  ات  تسین  نیباقع  يارب  یهجو  سپ  دشاب  باقع  تدحو 

دوش یم  محازتم  هیعقاو  ماکحا  اب  يرجت  هک  لوصف  بحاص  لوق  در 

رگید فرط  زا  هدـش و  يرجتم  باقع  لئاق  فرط  کی  زا  هک  تسنآ  لوصف  بحاص  موحرم  مهوت  أشنم  خـلا  همهوتل  أشنم  ـال  هلوق و 
نیا دراد  لقتـسم  باقع  ود  یعقاو  تیـصعم  ره  رد  دـیوگب  رگا  سپ  هرورـضلا  عامجالاب و  دراد  باقع  لاکـشا  الب  یعقاو  تیـصعم 

زا ینعی  ینا  قیرطب  دـنک  یم  فشک  ببـسم  تدـحو  هکنیا  زا  لفاغ  یلو  هدـش  نیباقع  لخادـتب  لئاق  ارهق  تسا  ءاملع  قافتا  فالخ 
.فلکم دشاب  هدومن  یعقاو  تفلاخم  ول  هدومن و  تیصعم  کی  هک  میرب  یم  تلع  هب  یپ  لولعم 

ار یعیام  رگا  الثم  دوش  یم  محازتم  اهنآ  تاکالم  هیعقاو و  ماکحا  اب  يرجت  باقع  هک  تسنآ  هدش  لقن  لوصف  بحاص  زا  هک  هچنآ 
اذک دشاب و  بآ  اعقاو  هک  تسنآ  زا  رتدایز  وا  باقع  دوب  سجن  بآ  اعقاو  یلو  تسا  رمخ  هکنآ  داقتعاب  فلکم  دیماشآ 
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وا هب  مه  باوث  تسا  نکمم  هدوب  یلوم  گرزب  نمـشد  دـش  مولعم  دـعب  هدوب و  یلوم  هکنیا  داـقتعاب  دـیناسر  لـتقب  ار  یـصخش  رگا 
دنهدب

دـسرن هچ  دـسرب و  عقاوب  هچ  القع  تسا  باقع  قحتـسم  دـبع  تسا  هدومن  یلوم  قح  رد  ملظ  کته و  نوچ  يرجت  رد  هکنآ  باوج 
نآ ندیـسرن  اـی  عقاوب  فلکم  عطق  ندیـسر  نوچ  دـشاب  یم  یلوم  قح  رد  ملظ  کـته و  اـضیا  نآ  كـالم  یعقاو  تیـصعم  رد  هکلب 

هکلب دوش  محازم  يرجت  اب  یعقاو  مکح  كالم  تسین  نکمم  تسین  فلکم  رایتخاب  عقاو  هک  تهج  نیا  زا  تسین و  فلکم  راـیتخاب 
یفخی امک ال  دشاب  فلکم  رایتخاب  فرط  ود  هک  تسا  یئاج  رد  محازت  ضراعت و 

هدش لقن  يراصنا  خیش  موحرم  لوق  زا  هک  يرجت  هناگشش  ماسقا 

.تسا مسق  شش  يرجت  ماسقا  رد  تسا  هدش  لقن  يراصنا  خیش  موحرم  زا  هک  هچنآ  و 

دشاب هدنیآ  ول  دراد و  رمخ  برش  دصق  هکنآ  لثم  رگید  تامدقم  نودب  دنک  یم  تیصعم  دصق  درجم  هکنآ  لوا 

رد درادن  یقرف  ۀیناز  هناخ  فرطب  دنک  یم  تکرح  هکنآ  لثم  رگید  تامدقم  ضعبب  لاغتـشا  اب  یلو  دراد  تیـصعم  دـصق  هکنآ  مود 
وا ۀجوز  هناخ  ای  دشاب  هیناز  هناخ  هناخ  نآ  هک  لاح  نیا 

نز هکنآ  داقتعاب  شدوخ  ۀجوز  اب  دنک  یم  تعماجم  هکنآ  لثم  تسا  تیـصعم  هک  دراد  هک  هچنآ  هب  سبلت  اب  دراد  دصق  هکنآ  موس 
تسا هیبنجا 

هک دیامن  یم  ار  فرظ  ود  زا  یکی  عیام  برـش  هکنآ  لثم  دـشاب  تیـصعم  نآ  هکنآ  لامتحاب  دـهد  یم  ماجنا  ار  یلمع  هکنآ  مراهچ 
دشاب رمخ  فرط  نآ  هکنآ  ءاج  رب  تسا  هبتشم 

دشابن ای  دشاب  تیـصعم  فداصم  هک  تسا  یلاباال  لاح  نیا  رد  یلو  دراد  تیـصعم  لامتحا  هک  دهد  یم  ماجنا  ار  یلمع  هکنآ  مجنپ 
دشاب بآ  ای  دشاب  رمخ  هکنآ  ياوس  شطع  عفر  يارب  صوصخم  فرظ  کی  زا  ندیماشآ  دنک  یم  هدارا  هکنآ  لثم 
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نا نود  نم  باقعلا  مذلا و  وا  باوثلا  حدملا و  قاقحتـسا  القع  بجوی  باصا  وا  أطخا  فیلکتلاب  عطقلا  نا  تفرع  دق  هنا  ثلاثلا  رمالا 
.باطخ یف  اعرش  ذخؤی 

.هقلعتم فلاخی  رخآ  مکح  عوضوم  یف  ذخؤی  دق  و 

******
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هدارا هکنآ  لـثم  دراد  مه  تیـصعم  زا  فوـخ  لاـح  نیااـب  دـشابن و  تیـصعم  هکنیا  لاـمتحاب  دـهد  یم  ماـجنا  ار  لـمع  هکنآ  مشش 
یفخی امک ال  دشابن  رمخ  عیام  نآ  هکنآ  دیما  هب  دشاب  رمخ  نآ  هک  درب  یم  لامتحا  هک  دراد  صوصخم  بآ  ندیماشآ 

تسا باقع  مذ و  ای  باوث  حدم و  قاقحتسا  القع  باوث  ای  دورب  اطخ  هب  هچ  فیلکت  هب  عطق  موس  رما 

هراشا

دـشاب و باوث  ای  دورب  اطخ  هب  هکنآ  ياوس  فیلکتب  عطق  هک  یتخانـش  البق  خـلا  فیلکتلاب  عطقلا  نا  تفرع  دـق  هنا  ثلاثلا  رمـالا  هلوق 
عطق نینچمه  یلوم و  تعاطا  لاثتما و  رد  دشاب  اراد  ار  باوث  حدم و  قاقحتـسا  عطاق  القع  هک  دوش  یم  ببـس  عطق  نیا  دـسرب  عقاوب 

ای یمکح  رد  دوشن  هتفرگ  عطق  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  تفلاـخم  ياـج  رد  دوخ  بحاـص  يارب  دوش  یم  باـقع  مذ و  بجوم  عطاـق 
عطق ار  عطق  مسق  نیا  فلاخم و  ای  دشاب  عقاو  قباطم  هکنآ  ياوس  دشاب  یم  عقاولا  یلا  قیرط  درجم  هکلب  هیعرـش  ماکحا  زا  یعوضوم 

دنمان یم  یقیرط 

نامه یقیرط  عطق  یعوضوم  عطق  یقیرط و  عطق  میراد  مسق  ود  عطق  هک  دنامن  یفخم  خلا  رخآ  مکح  عوضوم  یف  ذـخؤی  دـق  هلوق و 
.باقع ای  دنهدب  عطاقب  باوث  هچ  لقع  مکح  يارب  تسا  عوضوم  طقف  میدومن و  نایب  هک  تسا  یمسق 

عوضوم رد  ای  دوش  یم  هتفرگ  یعرش  مکح  رد  ای  یعوضوم  عطق  هکنآ  تهجب  حیحص  هچ  عنتمم و  هچ  دراد  یماسقا  یعوضوم  عطق 
نآ مولعم  تمرح  ای  مولعم و  رمخ  لثم  یعرش 

دوش یم  هتفرگ  مکح  نامه  سفن  رد  ای  دوش  یم  هتفرگ  یعرش  مکح  رد  هک  لوا 
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مامت نوکی  وحنب  هرات  اذکب  قیدصتلا  کیلع  بجی  ءیـش  بوجوب  تعطق  اذا  هنا  باطخلا  یف  الثم  درو  اذا  امک  هداضی  هلثامی و ال  ال 
ناب هدـیق  هئزج و  نوکی  وحنب  يرخا  کلذـل و  ابجوم  أطخا  ول  اقلطم و  بوجولاـب  عطقلا  نوکی  ناـب  عوضوملا  نوکی  ناـب  عوضوملا 

وه امب  رخآ  هقلعتم و  نع  كاح  فشاک و  وه  امب  اروط  ذـخؤی  امهنم  لـک  یف  هل و  اـبجوم  باـصا  اـم  صوصخ  یف  هب  عطقلا  نوکی 
.عوطقملا وا  عطاقلل  هصاخ  هفص 
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زاب عوضوم و  مامت  ای  تسا  عوضوم  ءزج  ای  تروص  راهچ  نیا  زا  کیره  مکح و  نآ  فالخ  ای  مکح  نآ  لثم  ای  مکح  نآ  دـض  اـی 
یم ادیپ  تروص  هدزناش  حیحـص  ریغ  حیحـص و  ماسقا  نیا  هک  تیتفـص  وحنب  ای  تیقیرط  وحنب  تسا  هدش  هتفرگ  ای  اه  نیا  زا  کیره 
نآ دض  رد  ای  مکح  نآ  لثم  رد  ای  مکح  نامه  سفن  رد  ای  دوش  هتفرگ  یعرـش  عوضوم  رد  هک  تسا  یئاجنآ  رد  مسق  نیمه  دـنک و 

عوضوم مامت  ای  تسا  عوضوم  ءزج  عطق  ای  تروص  راهچ  نیا  مامت  رد  مکح و  نآ  فالخ  رد  ای  مکح 

هک دراد  ریوصت  تروص  هدزناش  اضیا  عوضوم  رد  هک  تیقیرط  وحنب  ای  تسا  هدـش  هتفرگ  تیتفـص  وحنب  ای  تالاح  ماـمت  رد  اـضیا  و 
یفخی امک ال  دوش  یم  مولعم  هدنیآ  تانایب  رد  جیردتب  عوضوم  رد  ای  مکح  رد  اهنآ  عنتمم 

دوش هتفرگ  رگا  دوخ و  قلعتم  يارب  تسا  یضرع  ملع  عطق و  هکنآ  ههجب  تسین  نکمم  سپ  مکح  سفن  رد  دوش  هتفرگ  عطق  رگا  اما 
عطق هک  ضرع  رب  دراد  فقوت  تسا  ضورعم  هک  مکح  نوچ  تسا  لطاب  رود  نیا  دوخ و  رب  نآ  مدقت  دـیآ  یم  مزال  دوخ  قلعتم  رد 
لطاب دوخ  مکح  سفن  رد  تسا  هدـش  هتفرگ  عطق  هک  یماسقا  ماـمت  رد  سپ  ضورعم  رب  دراد  فقوت  تسا  ضراـع  هک  عطق  دـشاب و 

دیآ یم  مزال  رود  نوچ  تسا 

بوجوب تعطق  اذا  دیامرفب  یلوم  هکنآ  لثم  مکح  نآ  لثم  رد  دوش  هتفرگ  عطق  اما  خلا  هداضی  هلثامی و ال  هلوق ال 
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******

: حرش * 

یم مزال  نیلثم  عامتجا  هکنآ  تهجب  تسین  نکمم  هک  تسا  لئاق  فنصم  دروم  نیا  رد  رخآ  بوجوب  هالـصلا  کیلع  بجی  هالـصلا 
دیآ

دروایب و اجب  شدوخ  تقوب  ار  رهظ  زامن  هک  فلکم  دـننک  رذـن  هکنآ  ریظن  تسا  یناث  مکح  دـیکأت  دراوم  روط  نیا  رد  هکنآ  باوج 
حیحـص رذن  لاکـشا  الب  دراوم  نیا  رد  هک  ار  رهظ  زامن  دهد  ماجنا  شدوخ  تقو  رد  هک  يدقع  نمـض  رد  درک  طرـش  رگا  نینچمه 

بوجوب تعطق  اذا  ) دیامرفب یلوم  هکنآ  لثم  دوخ  دض  عوضوم  رد  دوش  هتفرگ  عطق  رگا  اما  دقع و  نمض  رد  طرش  نینچمه  تسا و 
دشاب عقاو  قباطم  عطاق  عطق  رگا  اعقاو  دیآ  یم  مزال  نیدض  عامتجا  نوچ  تسین  حیحص  دراوم  نیا  رد  ( هالصلا کیلع  مرحی  هالـصلا 

یفخی امک ال  تسا  هدیاف  یب  مهنآ  ءاشنا  تسین  نکمم  نآ  تیلعف  هک  یمکح  دشاب و  عقاو  فلاخم  نآ  عطق  رگا  عطاق  رظنب  ای 

تـسا بجاو  هالـص  بوجوب  يدرک  ادـیپ  عطق  رگا  دـیامرفب  یلوم  هکنآ  لثم  دـشاب  یم  فلاخم  مکح  دروم  رد  حیحـص  ماسقا  سپ 
رد عطق  هک  یلاح  نیا  رد  دوش و  یم  عمج  دنرادن و  رگیدـکی  اب  تافانم  هقدـص  بوجو  اب  هالـص  بوجوب  عطق  وت و  رب  نداد  هقدـص 

تسا هدش  هتفرگ  عوضوم  دیق  عوضوم و  ءزج  وحنب  ای  فلاخم و  هچ  دشاب  عقاو  قباطم  هچ  تسا  عوضوم  مامت  ای  دش  هتفرگ  عوضوم 

هصاخ تفص  وحنب  ای  تسا و  هدش  هتفرگ  تیقیرط  تیفـشاک و  وحنب  ای  عوضوم  ءزج  ای  تسا  عوضوم  مامت  ای  عطق  هک  یلاح  نیا  رد 
ملع رگا  هالـص  رد  سابل  ندب و  تراهط  لثم  رد  الثم  ءازجا  رد  عناوم  طیارـش و  رد  هرمث  دوش  یم  رهاظ  لاح  نیا  رد  هک  عطاق  يارب 

سجن سابل  ندب و  هدش و  فالخ  فشک  ادـعب  اهنآ و  تراهط  هب  دومن  ادـیپ  ملع  رگا  تیقیرط  وحن  یلع  تسا  هدـش  هتفرگ  اهنآ  رد 
تسا حیحص  تسین و  لطاب  هالص  تسا  هدش  هتفرگ  عوضوم  ءزج  رگا  تسا و  لطاب  هالص  هدوب 

هتفرگ تیتفص  وحنب  ملع  رگا  برغم  زامن  اهزامن و  نیلوا  نیتعکر  ود  رد  اضیا  و 
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وه امب  هیف  ذخؤی  نا  حص  هریغل  ارون  هسفنل و  ارون  ملعلا  ناک  اذـل  هفاضالا و  تاذ  هیقیقحلا  تافـصلا  نم  ناک  امل  عطقلا  نال  کلذ  و 
.هفشک ههج  ءاغلاب  هصوصخم  هلاح  هصاخ و  هفص 

******

: حرش * 

رد نظ  تسا  هدـش  هتفرگ  تیفـشاک  تیقیرط و  وحنب  رگا  دریگ و  یمن  ار  ملع  ياج  تاراما  ریاس  هنیب و  لثم  رگید  لیلد  تسا  هدـش 
فرـصت رد  عطق  تیقیرط  هن  تیعوضوم  وحن  یلع  دـشاب  یم  عوضوم  مامت  هک  عطق  دراوم  زا  تاعکر و  ریاس  لثم  دراد  تیجح  اهنآ 

سمشب هدومرف  هراشا  تداهش  باب  رد  مالّسلا  هیلع  هلوق  لثم  عوضوم  ءزج  دشاب و  یم  روذعم  نآ  فرـصتم  هک  دشاب  یم  ریغ  کلم 
یفخی امک ال  تیتفص  وحن  یلع  تسا  تداهش  عوضوم  ءزج  ملع  نآ  رهاظ  هک  عدوا  ادهشاف و  اذه  لثم 

ّتیقوف ریظن  هیرابتعا  ۀیعازتنا  تافص  هیقیقح و  تافص  میراد  مسق  ود  تافـص  هک  دنامن  یفخم  خلا  ناک  امل  عطقلا  نال  کلذ  هلوق و 
توـق و ریظن  دراد  فرط  کـی  هب  جاـیتحا  نآ  زا  مسق  کـی  دوـش  یم  مسق  ود  اـضیا  هیقیقح  تافـص  هریغ و  تیجوز و  تیتـحت و  و 

نوچ دراد و  اضیا  رودقم  مولعمب و  جایتحا  هک  تردق  ملع و  ریظن  دراد  فرط  ودـب  جایتحا  رگید  مسق  نبج و  تعاجـش و  فعض و 
دراد فرط  ود  هک  تهج  نیا  زا  هریغل  تسا  روـن  هسفنل و  تسا  روـن  مـلع  تـسا و  هفاـضا  تاذ  هـک  تـسیا  هـیقیقح  تافـص  زا  مـلع 

یصوصخم تلاح  ملع و  نیا  دوش  هتفرگ  رظن  رد  عطاق  فرط  زا  هک  هصاخ  هفـص  وه  امب  دوش  هتفرگ  یعوضوم  رد  هک  تسا  حیحص 
.میشاب هتشادن  رظن  رد  ار  نآ  تیقیرط  تهج  ینعی  دوش  نآ  فشک  تهج  ءاغلا  عطاق و  يارب  تسا 

رگید ۀبترم  دوش و  یم  هظحالم  تسه  دـیزب  هک  تبـسن  فرط  هبترم  کی  هک  تسه  مئاق  دـیز  نیب  تبـسن  ریظن  عطق  هکنآ  لصاح  و 
ود تهج  نیا  زا  عوطقم  رابتعا  هب  ای  تسا  عطاق  رابتعاب  ای  دوش  یم  عوضوم  هک  یئاج  رد  عطق  سپ  تسه  مئاقب  تبسن  هک  یفرط 
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.اهعم هیف  يرخا  هیصوصخ  رابتعا  وا 

یف ذوخأم  ریغ  القع  ضحم  قیرط  وه  ام  یلا  هفاضم  هعبرا  هماسقا  نوکیف  هنع  كاح  هقلعتم و  نع  فشاک  وه  امب  ذخؤی  نا  حص  امک 
اعرش عوضوملا 

******

: حرش * 

نآ رد  دوش  یم  هظحالم 

صخـش زا  ای  یـصاخ  ببـس  عراش  فرط  زا  تسا  نکمم  دوش  عوضوم  عطق  هک  یئاج  رد  خلا و  هیف  يرخا  هیـصوصخ  رابتعا  وا  هلوق 
دهد رارق  مکح  عوضوم  ار  صاـخ  عطق  نآ  دریگب و  رظن  رد  سدـقم  عراـش  ار  اـه  نیا  زا  مادـکره  رگید  يدروم  رد  اـی  صوـصخم 

دهد رارق  مکح  عوضوم  ار  صاخ  عطق  نآ  دریگب و  رظن  رد  سدقم  عراش  ار  اه  نیا  زا  مادکره  رگید 

تبـسن نآ  فرط  کی  دراد  فرط  ود  ملع  عطق و  هک  میدومن  نایب  هک  ینآ  زا  دـعب  خـلا  فشاـک  وه  اـمب  ذـخؤی  نا  حـص  اـمک  هلوق 
لاح نیا  رد  هک  تسا  عوطقم  مولعمب و  تبسن  نآ  رگید  فرط  تسا و  هدش  هظحالم  صوصخم  تفـص  نآ  هک  تسا  ملاع  عطاقب و 

دشاب یم  نآ  زا  یکاح  تسا و  عقاوب  قیرط  تسا و  هدش  هظحالم  ار  عقاو  ندوب  فشاک 

وحنب ای  تیتفص و  وحنب  ای  اه  نیا  زا  مادکره  عوضوم و  ءزج  ای  عوضوم  مامت  دش  مسق  راهچ  یعوضوم  عطق  ماسقا  لاح  نیا  رد  سپ 
یم مسق  جنپ  نآ  اب  یمکح  رد  هن  دوب و  هدشن  هتفرگ  عوضوم  رد  هک  ضحم  یقیرط  عطق  نآ  اب  مسق  راهچ  نیا  تیفـشاک  تیقیرط و 

یفخی امک ال  دوش 

هک تسنآ  هن  یعوضوم  عطقب  دارم  اضیا  تسا و  یقیرط  عطق  ارثکا  تسا و  مک  رایسب  هیعرش  ماکحا  رد  یعوضوم  عطق  دنامن  یفخم 
زا دارم  هکنیا  رب  اـنب  ُهْمُـصَْیلَف ) َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَـش  ْنَمَف   ) هفیرـش هیآ  ـالثم  دـشاب  عطقب  دـیقم  مکح  اـعقاو  هکلب  دـشاب  لـیلد  ناـسل  رد 

بجاو هک  تسنآ  رهاظ  ول  هفیرش و  هیآ  نیا  رد  دشاب  هام  ندید  رهش و  روضح  هدهاشم 
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.اهرابتعا اهتیجح و  لیلدب  هربتعملا  تارامالا  قرطلا و  مایق  یف  بیر  مث ال 

******

: حرش * 

دوشب تباث  هک  یناسک  يارب  تسا  بجاو  لاح  نیااب  یلو  دشاب  یم  هدید  ارهام  هدومن و  لاله  هدـهاشم  هک  یـسک  يارب  موص  ندوب 
ناضمر هام  اهنآ  دزن 

تسین نکمم  یقیرط  یعوضوم  عطق  هک  فنصم  رب  لاکشا 

وحنب عطق  نتفرگ  يانعم  نوچ  دشاب  یم  نیضقانتم  نیب  عمج  ریظن  هکنآ  ههجب  تسین  نکمم  یقیرط  عوضوم  مامتب  عطق  دنامن  یفخم 
عقاو ینعی  تسا  عوضوم  مامت  هکنآ  يانعم  مکح و  ققحت  رد  تسا  لیخد  عقاو  فشکنم و  هک  تسنآ  جراـخب  تیقیرط  فاـشکنا و 

دشابن ای  دشاب  عقاو  قباطم  هکنآ  ياوس  تسا  عوضوم  مامت  عطق  نیا  تسین و  نآ  رد  لیخد 

تیقیرط و یلع  اما  تسین و  لیخد  عقاو  عوضوم  ءزج  هچ  عوضوم و  مامت  هچ  هصاخ  هفـص  وحن  یلع  یعوضوم  عطق  هکنآ  لصاح  و 
هک دوش  یم  مسق  هس  عوضوم  عطق  ماسقا  سپ  نآ  رد  تسا  لیخد  عقاو  فشکنم و  عوضوم  ماـمت  هچ  عوضوم و  ءزج  هچ  تیفـشاک 

یفخی امک ال  دوش  یم  مسق  راهچ  یقیرط  عطق  اب 

دنمان و یم  قیرط  ار  نآ  دنک  یم  تابثا  ار  یعرـش  مکح  هک  یلیلد  هک  تسنآ  تاراما  قرط و  نیب  قرف  خلا  مایق  یف  بیر  مث ال  هلوق 
دنمان یم  هراما  ار  نآ  دنک  یم  تابثا  ار  یعرش  عوضوم  هک  یلیلد 

نوچ دوش  تباث  عطق  اب  دـیاب  اهنآ  قلعتم  ای  یمکح  عوضوم  اـی  هیعرـش  ماـکحا  زا  یمکح  ره  رد  یلوا  لـصا  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
اما دهاوخ  یم  لیلد  مینک  تباث  میهاوخب  تسین  یتاذ  نآ  تیجح  هک  رگید  هجحب  رگا  تشذگ و  هکنآ  امک  تسا  یتاذ  نآ  تیجح 

هحـصلا هلاصا  غارف و  هدعاق  ریظن  هزرحم  لوصا  تاراما و  قرط و  هک  تسین  نآ  رد  یلاکـشا  سپ  یعوضوم  عطق  نودب  یقیرط  عطق 
فیلکت طوقس  رد  هچ  فیلکت و  تابثا  رد  هچ  دنریگ  یم  ار  یعیبط  عطق  ياج  هریغ  و 

ربخ رگا  نینچمه  هعمج  هالص  بوجوب  میدرک  ادیپ  عطق  رگا  هک  نانچمه  الثم 
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.مسقلا اذه  ماقم 

******

: حرش * 

عطق رگا  فیلکت  رد  نینچمه  مینک و  لاثتما  دیاب  هک  دشاب  یم  نآ  بوجوب  عطق  لثم  تسا  بجاو  هعمج  زامن  هک  درک  تابثا  یقثوم 
يا هدرک  ءادا  ار  رهظ  زامن  هک  درک  تابثا  غارف  ةدعاق  رگا  نینچمه  میا  هدرک  لاثتما  ءادا و  ار  رهظ  زامن  الثم  هک  میدرک  ادیپ  طوقسب 

تسا و هتـسناد  ربتعم  ار  اهنآ  هک  یلیلد  نآ  هربتعم  تاراما  قرط و  هکنآ  لصاح  دـشاب و  یم  رهظ  زامن  ءاداب  عطق  لثم  دروم  نیا  امش 
دنریگ یم  ار  یقیرط  عطق  ياج  لیلد  نامهب  تسا  هداد  اهنآ  هب  تیجح 

لاکشا الب  دنوش  یم  عقاو  یقیرط  عطق  ياج  تاراما  قرط و 

: مسقلا اذه  ماقم  هلوق 

راهچ نآرب  دوش  هتفرگ  یعوضوم  عطق  هک  تسا  یئاجنآ  رد  لاکـشا  ءاهقف و  نیب  تسین  یلاکـشا  دراوم  نیا  رد  یقیرط و  عطق  ینعی 
تاراما قرط و  ایآ  تیقیرط  وحن  هچ  تیتفـص و  وحن  یلع  هچ  عوضوم  ءزج  هچ  عوضوم و  مامت  هچ  دومرف  نایب  فنـصم  هک  یمـسق 

هن ای  دنریگ  یم  ار  ماسقا  نیا  ياج 

تسا لوق  هس  اهنآ  رد  لاوقا  مالعا  ضعب  زا  لوقنم 

هچ عوضوم و  ءزج  هچ  تیفشاک  ای  تیتفص  وحنب  هچ  دوش  یم  عقاو  اهنآ  ياجب  دریگ و  یم  ار  ماسقا  مامت  تاراما  قرط و  هکنآ  لوا 
عوضوم مامت 

راتخم لوق  نیا  دریگ و  یمن  تاراما  قرط و  ار  اهنآ  ياـج  هناـگراهچ  ماـسقا  نیا  زا  مادـک  چـیه  هک  تسا  لوا  لوق  لـباقم  مود  لوق 
.باتک رد  دیآ  یم  هک  نانچمه  تسا  هیافک  بحاص 

قرط و دراوم  نیا  رد  تیقیرط  وحن  تسا و  هدش  هتفرگ  عطق  تیفـشاک  وحنب  رگا  روکذـم  مسق  راهچ  زا  هک  تسا  لیـصفت  موس  لوق 
مامت ای  دشاب  عوضوم  ءزج  هکنآ  ياوس  عطق  دوش  هتفرگ  عوضوم  رد  هصاخ  تیتفص  وحنب  عطق  رگا  دریگ و  یم  ار  اهنآ  ياج  تاراما 

دریگ یمن  ار  اهنآ  ياج  تاراما  قرط و  دراوم  نیا  رد  عوضوم 
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لیلد نم  ّدب  لب ال  ماسقالا  کلت  نم  هیتفـصلا  وحن  یلع  عوضوملا  یف  ذخا  ام  ماقم  لیلدلا  کلذ  درجمب  اهمایق  مدع  یف  بیر  امک ال 
.عوضوم هفص و  وه  امب  هل  راثآلا ال  نم  هجح  وه  امب  عطقلا  ام  بیترت  رابتعالا  هیجحلا و  هیضق  ناف  لیزنتلا  یلع  رخآ 

.تافصلا تاعوضوملا و  رئاسک  نوکی  کلذک  هنا  هرورض 

******

: حرش * 

دنا هداد  فیرشلا  هماقم  هّللا  یلعا  يراصنا  خیش  موحرمب  تبسن  هک  تسا  یلوق  نیا 

تیجح درجمب  دوش  یمن  عقاو  تاراما  قرط و  ياج  یعوضوم  عطق  هکنآ  كردم 

فنـصم هکنآ  امک  دنریگ  یم  ار  یقیرط  عطق  ياج  اه  نیا  هک  میدومن  نایب  تاراما  قرط و  رد  خلا  اهمایق  مدع  یف  بیر  امک ال  هلوق 
یفاک تاراما  قرط و  رابتعا  لیلد  درجمب  دـشاب  هصاخ  تفـص  وحن  هک  یعوضوم  عطق  ياج  تاراما  قرط و  اـما  دومن و  ناـیب  ار  نآ 

دنک یم  تابثا  دشاب  یم  عطق  ۀـلزنم  هب  تاراما  قرط و  هک  تسا  هدومن  تابثا  هک  یلیلد  نوچ  دـهاوخ  یم  يرگید  لیلد  هکلب  تسین 
تافـص ریظن  عطق  سفن  تابثا  نوچ  ار  عطق  تیتفـص  سفن  دـننک  تابثا  هکنآ  هن  یعقاو  راثآ  ینعی  درک  تباث  دـیاب  ار  عطق  راـثآ  هک 

راثآ رگم  تسین  نکمم  تسا  عطق  نظ  هکنآ  هب  سدقم  عراش  دبعت  سپ  تواخس  تعاجش و  تلادع و  لثم  دشاب  یم  رگید  هیجراخ 
.نظ يارب  عطق  دوخ  هن  دوش  تباث  عطق 

دنیامنب ار  عطق  دوخ  تابثا  هن  دروم  نیا  رد  تسا  تباث  عطق  راثآ  هک  دـنک  یم  تابثا  تاراـما  قرط و  تیجح  لـیلد  هکنآ  لـصاح  و 
نآ يانعم  دشاب  نآ  ياج  ردنغچ  گرب  دشن  ادیپ  تشخ  ریش  رگا  دنتفگ  رگا  هداس  یفرع  لثم  دوش  تباث  دیاب  يرگید  لیلدب  نآ  هک 

.تسا تشخ  ریش  ردنغچ  گرب  هکنآ  هن  دراد  ردنغچ  گرب  هلمجلا  یف  ار  تشخ  ریش  راثآ  صاوخ و  هک  تسنآ 

تاعوضوم زا  یعوضوم  کی  لاح  نیا  رد  هصاخ  هفص  وحن  یلع  عطق  نتفرگ  ینعی  خلا  هنا  هرورض  هلوق 

ص:56

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1154 

http://www.ghaemiyeh.com


یف وحنلا  اذـهب  ذوخأـملا  عطقلا  ناـف  فشکلا  وحن  یلع  عوـضوملا  یف  ذـخا  اـم  ماـقم  لیلدـلا  كاذـب  اـهمایق  مدـع  حدـقنا  دـق  هنم  و 
مقی مل  ام  هرابتعا  یلع  لیلد  مایق  وا  هتیجح  درجمب  ءیـش  هماقم  موقی  الف  اضیا  تاعوضوملا  یف  لخد  اهل  ام  رئاـسک  اعرـش  عوضوملا 

هلخدک عوضوملا  یف  هلخد  هلیزنت و  یلع  لیلد 

******

: حرش * 

.دنک یمن  تباث  ار  عوضوم  دنک  یم  تباث  ار  مکح  هک  یلیلد  میدومن و  رکذ  هکنآ  امک  دوش  یم  هیجراخ 

.نآ رد  دوش  یم  رابتعا  هس  تشذگ  هکنآ  امک  عطق  دنامن  یفخم  خلا  اهمایق  مدع  حدقنا  دق  هنم  هلوق و 

.عوضوم مامت  هچ  عوضوم و  ءزج  هچ  تیفشاک  تیقیرط و  وحنب  یعوضوم  عطق  لوا 

.عطاق هصاخ  تفص  وحنب  مود 

ياج تاراما  قرط و  هک  دنک  یم  تابثا  طقف  تاراما  تیجح و  هلدا  دیامرف  یم  فنصم  تیعوضوم  نودب  طقف  تیقیرط  رابتعا  ءوس 
ار یعوضوم  تیقیرط  ای  مینک  تابثا  ار  یعوضوم  عطق  هصاخ  تفص  میشاب  هتساوخ  رگا  دریگ و  یم  دشابن  عوضوم  هک  یقیرط  عطق 

.دنهاوخ یم  يرگید  لیلد  اهنآ  زا  مادکره 

مئاق دـشاب و  یم  رگید  هیجراخ  تاعوضوم  لثم  نآ  تاـبثا  دروم  نیا  رد  تیفـشاک  تیقیرط و  وحنب  تسا  یعوضوم  هک  یعطق  سپ 
ياج تاراما  قرط و  تیجح  ینعی  دریگ  یمن  ار  نآ  ياج  دـشاب  یم  تیجح  رب  لیلد  ای  تسا  تجح  هک  يزیچ  یعطق  نینچمه  ماقم 

ندوب لیخد  نیب و  رد  دشابن  يرگید  لیلد  هک  یمادام  عوضوم  مامت  هچ  دـشاب و  عوضوم  ءزج  هچ  دریگ  یمن  ار  یعوضوم  عطق  نیا 
.دوش تباث  يرگید  لیلدب  دیاب  هک  تسا  عطق  دوخ  ندوب  لیخد  لثم  مکح  رد  یعوضوم  عطق 
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اقیرط هنوک  ههج  نم  اعوضوم و  هنوک  ههج  نم  عطقلا  هلزنمب  هلعج  هفالخ و  لامتحا  ءاغلا  یلع  لادـلا  راـبتعالا  لـیلد  هیاـفک  مهوت  و 
ّدب ثیح ال  نیلیزنتلا  دحاب  الا  یفکی  داکی  لامتحالا ال  ءاغلا  یلع  لادلا  لیلدـلا  ناف  ادـج  دـساف  اعوضوم  وا  ناک  اقیرط  هماقم  موقیف 

.یلالقتسالا رخآلا  یف  یلآ و  امهدحا  یف  امهظاحل  هیلع و  لزنملا  لزنملا و  ظاحل  نم  امهنم  لیزنت  لک  یف 

******

: حرش * 

دوش یم  عقاو  تاراما  قرط و  ياج  یعوضوم  عطق  هک  دنلئاق  هک  یناسک  كرادم  در 

دنریگ یم  ار  عطق  ياج  اهنآ  هک  دـنک  یم  تابثا  تاراـما  قرط و  راـبتعا  هلدا  هک  دـنلئاق  هک  یناـسک  خـلا  لـیلد  هیاـفک  مهوت  هلوق و 
نک و اغلا  ار  نآ  فالخ  لامتحا  دوش  یم  ادـیپ  تاراما  قرط و  زا  هک  ینظ  دـنک  یم  تابثا  اـهنآ  راـبتعا  لـیلد  هک  اـنعم  نیاـب  اـقلطم 
رد تیعوضوم  رابتعا  هک  دوب  حیحـص  دوب  لصاح  ینادجو  عطق  رگا  هک  ینانچمه  عطق و  هلزنم  هب  ار  نظ  نآ  دهد  یم  رارق  زادـنیب و 

دریگ یم  ار  ینادجو  عطق  ياج  يدبعت  نظ  هریغ و  هچ  هصاخ و  هفـص  وحن  یلع  هچ  یقیرط و  ریغ  هچ  دشاب و  یقیرط  هچ  دوشب  نآ 
.یعوضوم هچ  دشاب و  یقیرط  هچ  تسا  تباث  مه  يدبعت  عطق  يارب  تسا  تباث  ینادجو  عطق  يارب  هک  يراثآ  ره  و 

عطق مکح  ار  نآ  هکنآ  نظ و  رد  لامتحا  ءاغلا  رب  تسا  لاد  هک  یلیلد  هکنآ  تهجب  ادج  تسا  دـساف  مهوت  نیا  دـیامرف  یم  فنـصم 
یعوضوم و عطقب  نظ  لیزنت  اهنآ  زا  یکی  تسا  مزال  لیزنت  ود  هیف  نحن  اـم  رد  تسین و  رتشیب  لـیزنت  کـی  لـیلد  نآ  دـهد  یم  رارق 

لزنم يرگید  لزنم  ظاحل  یکی  دـنراد  مزال  ظاحل  ود  نیلیزنت  نیا  زا  مادـکره  ینادـجو و  عطق  يادؤم  هب  نظ  يادؤم  لیزنت  يرگید 
تـسا یلآ  ظاحل  اهنآ  زا  یکی  ظاحل  ود  نیا  عطق و  يادؤم  رد  ای  عوضوم  رد  تسا  عطق  لثم  نظ  هک  دوشب  هظحالم  دـیاب  ینعی  هیلع 

دحاو نآ  رد  تسین  نکمم  تسا و  یعوضوم  عطق  لثم  نظ  هک  یلالقتـسا  ظاحل  زا  يرگید  تسا و  هدـش  رابتعا  عطق  يادؤم  رد  هک 
ود ءیش  کی  يارب 
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یف هلخد  یف  هتلزنمب  هنوک  یف  قیرطلا و  يدؤم  عقاولا و  یلا  هقیقحلا  یف  هتیقیرط  یف  عطقلا  هلزنم  هلیزنت  هتیجح و  یف  رظنلا  نا  ههادـب 
یلع الیلد  نوکی  نا  نکمی  امهنیب  عماج  هموهفمب  ام  نیبلا  یف  ناـک  ول  معن  اـمهنیب  عمجلا  نکمی  داـکی  ـال  امهـسفنا و  یلا  عوضوملا 
هحـص هقلعتم و  زجنتل  هبجوم  هجح  نوکیف  یل  الا  ظاـحللا  كاذـب  ـالا  لـیزنتلا  یلع  ـالیلد  نوکی  ـالف  سیل  هنا  ضورفملا  نیلیزنتلا و 

.يرجتملا قاقحتسا  یلع  ءانب  هئاطخ  هتباصا و  یتروص  یف  هتفلاخم  یلع  هبوقعلا 

******

: حرش * 

یلآ يرگید  یلالقتسا و  امهدحا  ای  یلآ و  ود  ره  ای  یلالقتسا  ود  ره  هچ  دوش  ظاحل 

ار نآ  نداد  رارق  دوش و  یم  ادیپ  تاراما  قرط و  زا  هک  نظ  نآ  تیجح  رد  رظن  هک  تسا  یهیدب  خلا  هتیجح  یف  رظنلا  نا  ههادب  هلوق 
قیرط يادؤم  تسا و  هداد  رارق  عوطقم  عقاو  لثم  سدـقم  عراش  ار  نونظم  عقاو  ینعی  تسا  عقاوب  هقیقحلا  یف  تیقیرط  رد  عطق  ياـج 

رظن رظن  نیا  دـهد  رارق  یعوضوم  عطق  هلزنم  هب  ار  نظ  نآ  هک  یئاجنآ  رد  دـشاب و  یم  یلآ  رظن  نظب  رظن  اجنیا  رد  تسا  اـنعم  نیمه 
رظن دـشاب  ءیـش  کـی  هب  رظن  ود  دـحاو  نآ  رد  تسین  نکمم  الالقتـسا و  تسا  هدـش  ود  ره  نظ  عـطقب و  رظن  هـک  تـسا  یلالقتـسا 

.تشذگ هکنآ  امک  یلآ  رظن  یلالقتسا و 

رب لیلد  عم  اجنآ  لاح  نیا  رد  تسا  نکمم  دوشب  نیظاحل  ود  ره  لماش  شدوخ  موهفمب  عم  اـجنآ  هک  دـشاب  یعماـج  نیب  رد  رگا  هلب 
رد سپ  دراد  یلآ  ظاحل  لیزنت  نآ  هک  تسین  رتشیب  لـیزنت  کـی  تسین و  نیب  رد  یعماـج  هک  تسا  نآ  ضورفم  یلو  دـشاب  نیلیزنت 

نیا رد  دوب و  دوخ  قلعتم  زیجنت  يارب  ببـس  عطق  هک  ینانچمه  دوش  یم  شقلعتم  زیجنت  يارب  ببـس  دوش و  یم  تجح  نظ  لاح  نیا 
ندیسرن اطخ و  تروص  رد  دش  یم  لصاح  هربتعم  تاراما  قرط و  زا  هک  ینظ  تفلاخم  رب  تبوقع  تسا  حیحص  لاح 
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.یعرشلا مکحلا  نم  هیلع  هل  ام  بیترت  عوضوملا و  یف  هلخد  یف  هلثم  نوکیف  یلالقتسالا  رخآلا  ظاحللا  کلذب  وا 

یلع الیلد  هنوک  یف  لاکـشا  لاقی ال  هناف  نیبلا  یف  هنیرق  كاـنه  نکی  مل  اـم  نیلیزنتلا  دـحا  یلع  ـالیلد  نوکی  ـال  اذـه  یلع  لاـقی  ـال 
رخـآلا ظاـحللا  بسحب  هلیزنت  جاـتحی  اـمنا  هیرتـعت و  ههبـش  ـال  هیف و  بیر  ـال  اـمم  یلـآلا  ظاـحللا  بسحب  هنا  یف  هروهظ  ناـف  هتیجح 

.مالعالل مادقالا  لازم  قیقد و  هناف  ماقملا  یف  لمأتف  هیلع  هلالد  بصن  نم  یلالقتسالا 

******

: حرش * 

هکلب تسین  عطقب  صوصخم  يرجت  هک  میدومن  نایب  البق  اذـل  تسا و  تباث  مه  نظ  يارب  تشاد  یقیرط  عطق  هک  يراـثآ  نآ  نآـب و 
.يرجتم قاقحتسا  رب  انب  دیآ  یم  نآ  رد  يرجت  هربتعم  تاراما  قرط و  تفلاخم 

تسا هدش  یلالقتـسا  ظاحل  لاح  نیا  رد  هک  یعوضوم  عطق  عطق  ياجب  تسا  نظ  لیزنت  هکنآ  ای  خلا و  رخآلا  ظاحللا  کلذب  وا  هلوق 
رب یعرـش  مکح  راثآ  بیترت  تسا  یعوضوم  عطق  لثم  نظ  نآ  هک  ینآ  زا  دـعب  تسا و  عوضوم  رد  عطق  لثم  دروم  نیا  رد  نظ  سپ 

.دوب یعوضوم  عطق  رد  هک  ینانچمه  دوش  یم  هداد  وا 

ای عراش  فرط  زا  تسا  هدـش  دراو  نیلیزنت  زا  یکی  دـیدومن  نایب  امـش  هک  دروم  نیا  رد  دوشن  لاکـشا  خـلا  اذـه  یلع  لاـقی  ـال  هلوق 
ار نظ  ایآ  سدـقم  عراش  هک  میناد  یمن  نوچ  دوش  یم  لمجم  مالک  دـشابن  نیب  رد  يا  هنیرق  هک  یمادام  یلالقتـسا و  ای  یلآ  لـیزنت 

لیزنت هن  تسا  عطق  يادؤم  لیزنت  لـیزنت  هکنیا  رد  تسین  یلاکـشا  هکنآ  باوج  یعوضوم  عطق  اـی  تسا  هداد  رارق  یقیرط  عطق  لـثم 
عطق دراد  ار  عـطق  مکح  نظ  هک  دراد  یفرع  روـهظ  دراوـم  نیا  رد  نوـچ  یقیرط  عـطق  لـثم  تـجح  ار  نـظ  نداد  رارق  یعوـضوم و 

بسحب یعوضوم و  عطق  هن  یقیرط 
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******

: حرش * 

لیلدب تسا  جاتحم  نآ  نداد  رارق  یعوضوم  عطق  ياجب  ار  نظ  تسین و  دروم  نیا  رد  يا  ههبـش  دشاب و  یم  وا  رد  یلآ  ظاحل  ظاحل 
.مالعالل مادقالا  لازم  قیقد و  هناف  ماقملا  یف  لمأتف  دشاب  یلالقتسا  هک  يرخآ 

لیزنت کی  هب  تاراما  ياج  یعوضوم  عطق  ندش  عقاو  كردم 

ناـمه دوش و  یم  عقاو  یقیرط  یعوـضوم  عـطق  ياـج  دوـش  یم  ادـیپ  تاراـما  قرط و  زا  هک  ینظ  هک  تسنآ  قـح  هک  دـنامن  یفخم 
ياـج ربـتعم  نظ  دـیامرفب  یلوم  يارب  تسا  نکمم  نوچ  تسا  تباـث  مه  نظ  يارب  هیعرـش  هیلقع و  ماـکحا  زا  دراد  عطق  هک  یمکح 

اه نیا  زا  مادکره  تسا  نکمم  یعوضوم  یقیرط  ياج  تسا  عطق  ياج  ای  یقیرط  عطق  تسا  عطق  ياج  ای  یعوضوم  عطق  تسا  عطق 
.یلاعت هللاءاش  نا  نآ  لیصفت  دمآ  دهاوخ  هکنآ  امک  یفیلکت  مکح  هن  دنراد  یعضو  مکح  لعج  هک  دنک  لعج  ار 

يدـبعت و عطق  اه  نیا  هک  نونظ  نیمه  لثم  يدـبعت  قیرط  ای  ینیوکت  عطق  لثم  ینادـجو  قیرط  میراد  مسق  ود  قیرط  هکنآ  لصاح  و 
ءاغلا عراش  ار  فـالخ  لاـمتحا  نآ  دور  یم  فـالخ  لاـمتحا  هک  ینونظ  رد  سدـقم  عراـش  هک  ینعم  نیا  هب  دنـشاب  یم  يدـبعت  ملع 
هچنآ ماـکحا  ملع و  نآ  راـثآ  فـلکم  درک  یم  ادـیپ  ینادـجو  ملع  رگا  هک  یناـنچمه  هداد  رارق  عـطق  مکح  ار  نظ  تسا و  هدوـمرف 

.تشاد هریغ  ای  تیقیرط  ای  تیعوضوم 

وحن یلع  عطق  هک  ینانچمه  هک  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا  تسا  يدـبعت  عطق  دراد و  ار  ینادـجو  عطق  مکح  نظ  تسا  هدومرف  عراـش 
هب سدقم  عراش  ار  نآ  رابتعا  دراد و  ار  عطق  مکح  تاهج  مامت  رد  مه  يدبعت  نظ  نینچمه  دش  یم  هتفرگ  عطاق  يارب  هصاخ  تفص 

.تسا هدادن  هصاخ  تهج  کی 

نآ يانعم  دـشاب  هتـشادن  رظن  رد  يا  هصاخ  تهج  تسا و  هناخ  نآ  لثم  هناخ  نیا  دـیوگب  یـصخش  جراخ  رد  هکنآ  لثم  یفرع  لثم 
دیفس هناخ  نیا  ياهقاطا  هک  ینانچمه  تسا  نینچمه  مه  رگید  ۀناخ  نآ  الثم  دراد  قاطا  راهچ  هناخ  نیا  هک  نانچمه  هک  تسنآ 
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یلع لاد  دحاو  لیلدب  قیرطلا  موقی  نا  نکمال  کلذ  ول ال  هنا  یفخی  و ال 

******
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لثم هناخ  نیا  هک  تسنآ  شیانعم  دومرفن  نایب  ار  یتیصوصخ  رگا  هیبشت  لیزنت و  تقو  رد  تسا  نینچمه  مه  رگید  هناخ  امامت  تسا 
نآ تسا  هداد  رارق  تجح  سدـقم  عراش  هک  ار  ینظ  هریغ  هرجنپ و  برد و  گنر و  نامتخاس و  تحاسم و  ثیح  زا  تسا  هناـخ  نآ 

دوـخ ار  نآ  هکنآ  اـمک  تیتفـص  وـحن  رب  ار  نآ  نتفرگ  یتـح  عـطق  تاـهج  ماـمت  رد  تسا  يدـبعت  نیقی  دراد و  ار  نیقی  مکح  نـظ 
.دیآ یم  ادعب  هک  تسا  لئاق  فنصم 

عطق مکح  نظ  هک  ینآ  زا  دعب  دوب و  یلالقتسا  یلآ و  ظاحل  دحاو  ءیش  کی  رب  ظاحل  ود  عانتما  دومن  نایب  فنصم  هک  یعنام  طقف 
ار نونظم  نداد و  رارق  عطق  يدؤم  ياجب  نظ  يادؤم  لیزنت  اما  اقلطم و  تسا  تباث  نآرب  عطق  راثآ  تاهج  مامت  رد  دـنک  یم  ادـیپ  ار 

یئام تیرمخ  دومن  تابثا  هراما  رگا  هکنآ  تهجب  تسا  لطاب  هک  بیوصت  دیآ  یم  مزال  نوچ  تسین  حیحص  نداد  رارق  عوطقم  لثم 
تـسین دراو  اـم  رب  لاکـشا  نیا  عقاو و  فـالخ  رد  تسا  عوضوم  لدـبت  هکلب  درادـن  فـالخ  فـشک  ادـبعت و  تسا  رمخ  ءاـم  نآ  ار 

.قیرطلا يذ  هب  هن  تسا  هدروخ  نظ  قیرطب و  طقف  یعرش  دبعت  هکنوچ 

فلاخم ای  دوشب  نآ  قباطم  نظ  هچ  تسا  یقاب  دوخ  لاحب  عقاو  تشذگ و  هکنآ  امک  تسا  عطق  يرجت  لثم  نظ  يرجت  تهج  نیا  زا 
ود تموکح  نوچ  يدبعت  ای  ینادـجو  نآ  هچ  دـهد  یم  هعـسوت  ار  عقاو  قیرط  عقاوب و  قیرط  رد  دراد  هیرهاظ  تموکح  هراما  طقف  و 
رب دـنراد  یعقاو  تموکح  هک  جرح  ـال  ررـض و  ـال  هلدا  لـثم  یعقاو  تموکح  تشذـگ و  هکنآ  اـمک  يرهاـظ  تموکح  میراد  مسق 
یم عقاو  لوط  رد  هک  تاراما  قرط و  هلدا  فالخب  دنشاب  یم  هیعقاو  ماکحا  ضرع  رد  ار و  اهنآ  دنهد  یم  صیصخت  هیعقاو و  ماکحا 

.یفخی امک ال  دنشاب 

هنیآره دش  رکذ  هکنآ  امک  دمآ  یمن  مزال  نیذهل  عامتجا  رگا  دیامرف  یم  فنصم  خلا  کلذ  ول ال  هنا  یفخی  هلوق و ال 
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.هیتفصلا وحن  یلع  عوضوملا  یف  ذخا  امیف  ول  هماسقا و  مامتب  عطقلا  ماقم  هفالخ  لامتحا  ءاغلا 

عوضوملا یف  اذوخأم  سیل  ام  ماقم  الا  اهرابتعا  لیلدـب  موقت  هرامالا ال  نا  انرکذ  -خ) امم ) امب صلختف  هماوق  هب  هدـیق و  وا  همامت  ناـک 
.الصا

******
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خیـش موحرم  لوق  در  مـالک  نیا  تسا  نکمم  تیتفـص  وحن  یلع  یتح  اـقلطم  دراد  ار  عطق  مکح  نظ  هک  میوش  لـئاق  اـم  دوب  نکمم 
ءاغلا دشاب  یم  نظ  تیجح  رب  هک  یلیلد  تشذـگ و  هکنآ  امک  یقیرط  یعوضوم  عطق  ماقم  تسا  نظ  ياجب  لئاق  هک  دـشاب  يراصنا 

یف انیلاوم  نم  دـحال  رذـع  دـیامرف ال  یم  هک  مالّـسلا  هیلع  هلوق  الثم  دـهد  یم  رارق  يدـبعت  عطق  ار  نظ  دـنک و  یم  فالخ  لاـمتحا 
.تاراما قرط و  تیجح  رب  تسا  لاد  هک  رگید  رابخا  نینچمه  انتاقث و  انع  هیوری  امیف  کیکشتلا 

یم عوطقم  ربخ  الثم  كوکـشم  رمخ  تسا و  عطق  ياج  نظ  قیرط و  سفن  هکنیا  رب  تسا  لاد  تیاور  نیا  لاثما  رهاـظ  دـنامن  یفخم 
ياجب ار  نظ  يادؤم  هن  تاراما  قرط و  رد  تسا  نیمه  رب  مه  القع  ياـنب  هک  یناـنچمه  تسا  لـئاق  فنـصم  هکنآ  يادؤم  هک  دـشاب 

نایب ام  هکنآ  امک  دوش  یم  تباث  نظ  رب  عطق  ۀیعرـش  هیلقع و  ماکحا  مامت  نیاربانب  تسا و  عطق  ياج  نظ  سفن  هکلب  دنهد  رارق  عطق 
.میدومن

.خلا هدیق  وا  همامت  ناک  هلوق 

ءزج هچ  دـشاب و  عوضوم  مامت  هچ  تیتفـص  وحن  یلع  ول  دوب و  عطق  ياج  نظ  دـمآ  یمن  مزال  نیظاـحل  نیب  عمج  رگا  دراوم  نیا  رد 
عطق هک  یئاجنآ  رگم  دریگ  یمن  ار  عطق  ياج  هراما  میدومن  رکذ  اـم  هک  ار  هچنآ  صخلم  تشذـگ و  نآ  ماـسقا  هکنآ  اـمک  عوضوم 
یلع یعوضوم  عطق  هچ  عطق  یعوضوم  هن  دریگ  یم  ار  ضحم  یقیرط  عطق  ياـج  طـقف  قرط  هراـما و  لـیلد  ینعی  دـشابن  یعوـضوم 

.یفخی امک ال  هتفرگ  عوضوم  مامت  ای  عوضوم  ءزج  ای  تیقیرط  ای  تیتفص  وحن 
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راثآلا و نم  هل  ام  بیترت  ماقملا  مایق  نم  دارملا  نا  حوضول  باحـصتسالا  ریغ  اـضیا  اـهتلداب  هماـقم  اـهمایقل  ینعم  ـالف  لوصـالا  اـما  و 
القع وا  اعرش  لمعلا  ماقم  یف  لهاجلل  هررقم  فئاظو  الا  تسیل  یه  هراشالا و  هیلا  ترم  امک  هریغ  فیلکتلا و  زجنت  نم  ماکحالا 

******
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یقیرط ای  یعوضوم  عطق  هچ  دنوش  یم  عقاو  عطق  ياج  ایآ  هیلمع  لوصا 

.خلا ینعم  الف  لوصالا  اما  هلوق و 

طقف ای  هن و  ای  دـنریگ  یم  ار  عطق  ماسقا  ياج  ربتعم  نظ  هک  دـننک  یم  تابثا  قرط  تاراما و  هلدا  ایآ  هک  دوب  نآ  رد  هقباـس  ثحاـبم 
ایآ نآ  لاثما  تراهط و  ةدعاق  طایتحا و  رییخت و  تئارب و  باحـصتسا و  هیلمع  لوصا  سب و  دـنریگ و  یم  ار  یقیرط  عطق  ياج  اهنآ 

ار یعوضوم  عطق  ای  تاراما  لثم  تسا  تیقیرط  وحن  یلع  ایآ  دنوش  یم  عقاو  عطق  ياج  رگا  هن و  ای  دنوش  یم  عقاو  عطق  ياج  اه  نیا 
.نآ ماسقاب  دنریگ  یم 

يرگید زیچ  ياج  يزیچ  رگا  هکنآ  تهجب  باحـصتسا  زا  ریغ  دنوش  عقاو  اقلطم  عطق  ياج  لوصا  درادـن  ینعم  دـیامرف  یم  فنـصم 
لثم لیزنت  هجو  هیلع و  لزنم  لزنم و  دوش  یم  هظحالم  تهج  هس  هک  درک  تباث  لوا  يارب  ار  یمود  ءیـش  راـثآ  دـیاب  دـش  هتـشاذگ 

عقاوب رظن  الصا  لمع و  ماقم  رد  تسا  عقاوب  لهاج  يارب  یفیاظو  اه  نیا  هیلمع  لوصا  میدومن و  تباث  نظ  يارب  البق  هک  عطق  ماکحا 
هدـعاق لثم  اعرـش  اما  دوش  لمع  القع  ای  اعرـش  تسا  هدـش  ررقم  لهاج  يارب  يا  هفیظو  کـی  عقاوب  ندیـسرن  تقو  رد  هکلب  دـنرادن 

.یلقع طایتحا  رییختلا و  تلاصا  هیلقع و  تئارب  ةدعاق  لثم  القع  اما  تئارب و  لح و  هدعاق  تراهط و 

رد هچ  دـنوش  عطقب  هیبشت  لـیزنت و  هک  دـنرادن  یتـهج  تسا  لـهاج  هفیظو  درجم  دـنرادن و  عقاوب  رظن  نوچ  لوصا  هکنآ  لـصاح  و 
هلدا هن  ای  تسا  رمخ  ایآ  یعیام  هک  میدومن  کش  رگا  سپ  دـنراد  عقاوب  رظن  هک  تاراما  قرط و  فالخب  قیرطلا  يذ  رد  هچ  قیرط و 

هک دناسر  یمن  فلکم و  تسا  روذعم  نآ  برش  رد  هک  دناسر  یم  تئارب 
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.ناک ول  فیلکتلا  زجنت  یف  هماقم  همایقب  لوقلاب  سأب  طایتحالا ال  نا  لاقی  ال 

اذه یف  هماقم  موقی  ءیش  هتفلاخم ال  یلع  هبوقعلا  هحـص  فیلکتلا و  زجنتب  لقعلا  مکح  سفنالا  سیلف  یلقعلا  طایتحالا  اما  لاقی  هناف 
اما مکحلا و 

******
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.تسه ای  تسین  يدبعت  رمخ  نآ 

هسفنب اهنآ  تیجح  لیلد  سپ  دنشابن  هراما  هکنآ  رب  انب  غارف  زواجت و  ةدعاق  باحـصتسا و  لثم  دنراد  عقاوب  رظن  هک  هزرحم  لوصا  اما 
عطق ياجب  اما  دوش و  یم  تباث  اهنآ  رب  دشاب  تیروذـعم  تیزجنم و  عطق  راثآ  دـنریگ و  یم  ار  یقیرط  عطق  ياج  اهنآ  هک  تسا  لاد 

.هصاخ هفص  وحن  یلع  اصوصخم  دنوش  عقاو  یعوضوم 

.دوش یم  هتفرگ  عطق  رد  تهج  هس  دنامن  یفخم  لاکشا  هیفف 

تـسین نکمم  لاکـشا  الب  تهج  نیا  درادـن  ریحت  بارطـضا و  عطق  بحاص  هکنآ  عطاـق و  يارب  تسا  هصاـخ  تفـص  نآ  هکنآ  لوا 
.تسا نیضیقن  عامتجا  تفص  نیاب  اهنآ  عوضوم  رد  کش  ذخا  نوچ  لوصا  رد  دوش  هتفرگ 

نآب داقتعا  یلو  دـشاب  هتـشاد  عطق  یـصخش  تسا  نکمم  نوچ  نآـب  داـقتعا  عطق و  نآـب  مازتلا  موس.تیفـشاک  تیقیرط و  تهج  مود 
.دندوبن عطق  نآب  مزتلم  ابلق  هکلب  هدوب  ناسل  درجم  هن  اهنآ  راکنا  ْمُهُسُْفنَأ و  اْهتَنَْقیَتْسا  اِهب َو  اوُدَحَج  همیرک َو  ۀیآ  ریظن  دشاب  هتشادن 

تهج نیا  رد  نآ  لاثما  درادن و  اهنآ  هب  مازتلا  داقتعا و  هک  هقح  روماب  ناطیش  عطق  ریظن  و 

فرط کی  تسا  هدومرف  سدـقم  عراش  هکنآ  یقیرط و  یعوضوم  عطق  دـنوش  عقاو  عطق  ياـج  لوصا  تسا  نکمم  تیقیرط  اـب  موس 
.یفخی امک ال  - ادبعت دشاب  هتشاد  نآب  بلق  دقع  تسا و  عقاو  فرط  نآ  هک  دوش  هتشاذگ  یلمع  يانب  تسا  عقاو  رد  هک  یکش 

یکی - دنوش عقاو  تسین  نکمم  عطق  ياج  اه  نیا  هک  لوصا  رد  دوش  لاکشا  خلا  طایتحالا  نا  لاقی  هلوق ال 
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یف هب  -خ ل) لوقی ) لوقن هنا ال  ـالا  عطقلاـک  هفلاـخملا  یلع  هبوقعلا  هحـص  زیجنتلا و  بجوی  اـمم  ناـک  نا  هب و  عراـشلا  مازلاـف  یلقنلا 
.مهفاف یلامجالا  ملعلاب  هنورقملا  یف  یلقنب  نوکی  هیودبلا و ال  ههبشلا 
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.تسا عقاو  زیجنت  عطق  راثآ  زا  یکی  هک  ینانچمه  فیلکت  زیجنت  رد  دوشب  عقاو  عطق  ياج  دراد  یعنام  هچ  تسا و  طایتحا  لوصا  زا 

.یلقن طایتحا  یلقع و  طایتحا  تسا  مسق  ود  طایتحا  بوجو  هکنآ  باوج 

نیا رد  نآ  لاثما  دریگب و  ءوضو  فرظ  ود  زا  ـالثم  تسا  مزـال  هک  فاـضم  بآ  هب  هروصحم  ههبـش  فارطا  لـثم  یلقع  طاـیتحا  اـما 
دوخ سفن  هکلب  دـشاب  هتفرگ  ار  عطق  ياج  هک  دـشاب  يزیچ  هکنآ  هن  تسا  عطق  راثآ و  نآ  هک  تسا  لقع  مکح  دوخ  زا  زیجنت  دروم 

یفخی امک ال  تفلاخم  تروص  رد  باقع  نسحب  تسا  مکاح  لقع  مکح 

تفلاخم رب  تبوقع  دشاب  حیحص  دوش و  عقاو  زیجنت  بجوم  ار و  نآ  دنک  بجاو  سدقم  عراش  تسا  نکمم  سپ  یلقن  طایتحا  اما  و 
یم نآ  كرت  بوجوب  لئاق  هیمیرحت  ۀهبـش  رد  هک  نییرابخالل  افالخ  میـشاب  یمن  بوجوب  لئاق  اـم  هیودـب  تاهبـش  رد  هکنآ  ـالا  نآ 

.دنشاب

مزال القع  هکلب  تسین  یعرـش  مکح  دراوم  نیا  رد  صحف  زا  لـبق  طاـیتحا  ریظن  دـشاب  یم  یلاـمجا  ملعب  نورقم  هک  یطاـیتحا  اـما  و 
.مهفاف لقع  مکح  نآب  تسا  داشرا  هیعرش  هلدا  طایتحا و  تسا 

هیعرـش تئارب  نینچمه  وا  يارب  تسا  نمؤم  فلکم و  رذـع  بجوم  هراـما  هک  ناـنچمه  تئارب  لـثم  لوصا  زا  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
اعرـش تسا  تباث  تئارب  يارب  دشاب  تیروذعم  تیزجنم و  هک  عطق  راثآ  عقاو و  فالخ  رد  تسا  روذعم  فلکم  هک  دـنک  یم  تابثا 

راثآ ینعی  تسا  یلقع  اهنآ  رد  مکح  رییخت  طایتحا و  ای  یلقع  تئارب  لـثم  رگید  لوصا  رد  هکنآ  اـمک  دـشاب  هتـشادن  عقاوب  رظن  ول  و 
هّمهم دراوم  رد  یعرش  طایتحا  رد  اصوصخ  رگید  ءیش  هن  تسا  تباث  اهنآ  رب  تسا  یلقع  مکح  هک  عطق 

ص:66

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1164 

http://www.ghaemiyeh.com


نم ّدب  نیقیلا ال  ضقنت  لثم ال  نا  اقلطم و  عوضوملا  یف  ذوخأملا  عطقلا  ماقم  همایقب  یفی  اضیا ال  باحـصتسالا  لیلد  نا  یفخی  مث ال 
.نیقیلا سفن  ظاحلب  وا  نقیتملا  ظاحلب  اما  اقوسم  نوکی  نا 

لیزنت بجوی  اـمنا  راـبتعالا  لـیلد  نا  عطقلا و  عـقاولا و  هلزنم  لـیزنتلا  یف  دـحاو  ظاـحل  حیحـصت  هجو  یف  هیـشاحلا  یف  اـنرکذ  اـم  و 
عطقلا لیزنت  اـمهلیزنت و  نیب  همزـالملاب  عوضوملا  یف  لـخد  هل  اـمیف  عطقلا  لـیزنت  ناـک  اـمنا  عقاولا و  هلزنم  يدؤملا  بحـصتسملا و 

عطقلا هلزنم  ادبعت  الیزنت و  عقاولاب 

******

: حرش * 

.تسا تباث  دشاب  تیروذعم  تیزجنم و  هک  عطق  راثآ  دراوم  نیا  رد  هک  هریغ  جورف و  ءامد و  رد  طایتحا  ریظن 

دشاب هتشادن  عقاوب  رظن  اهنآ  یـضعب  ول  ادبعت و  ای  انادجو  ای  تسا  تباث  لوصا  رب  عطق  راثآ  یـضعب  هک  میئوگب  میناوت  یم  اقلطم  سپ 
.یفخی امک ال 

دریگ یم  ار  یقیرط  عطق  ياج  باحـصتسا  طـقف  فنـصم  لوق  رب  اـنب  هیلمع  لوصا  زا  خـلا  باحـصتسالا  لـیلد  نا  یفخی  ـال  مث  هلوق 
عوضوم و ماـمت  هچ  دـشاب و  عوضوم  ءزج  هچ  تیقیرط  رب  هچ  دـشاب  تیتفـص  وحن  یلع  هچ  یعوضوم  ، اـقلطم یعوضوم  عطق  نودـب 

یلعف کش  تسا و  نیقی  ظاحلب  ای  تسا و  عقاو  يادؤم  باحـصتسا  يادؤم  هک  تسا  نقیتم  ظاحلب  اـی  نیقیلا  ضقنت  ـال  لـثم  تیاور 
تابثا دـیاب  اه  نیا  زا  یکی  ارهق  دوش و  یم  تابثا  يدـبعت  نیقی  اـنعم  رد  تسا  ینادـجو  نیقی  مکح  کـش  نآ  هدوب  نیقی  اـقباس  هک 

رد اذل  داد  یم  رارق  عقاو  ياج  ار  اهنآ  يادؤم  لیزنت  تاراما  قرط و  باب  رد  فنـصم  نوچ  نقیتم و  ماکحا  ای  نیقی و  ماکحا  ای  دوش 
.یفخی امک ال  نقیتم  تسا و  يادؤم  لیزنت  مه  اجنیا 

خیش موحرم  لئاسر  هیشاح  رد  میدرک  رکذ  ام  هک  ار  هچنآ  دیامرف  یم  فنصم  خلا  هیشاحلا  یف  انرکذ  ام  هلوق و 

ص:67

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1165 

http://www.ghaemiyeh.com


امیف الا  هرثا  ظاحلب  کلذـک  وه  امب  هدـیق  وا  عوضوملا  ءزج  لیزنت  حـصی  داکی  هناف ال  فسعت  لب  فلکت  نم  ولخی  هقیقح ال  عقاولاـب 
ءزج لیزنت  یلع  لیلد  باحـصتسالا  وا  هرامالا  لیلد  نوکی  داکی  الف  هضرع  یف  هلیزنت  وا  نادـجولاب  ازرحم  هتاذ  وا  رخـآلا  هئزج  ناـک 

هقباطملاب امهلیزنت  یلع  لیلد  نکی  مل  امیف  هقیقح و  ازرحم  نکی  مل  امیف  رخآلا  هئزج  لیزنت  یلع  لیلد  كاـنه  نکی  مل  اـم  عوضوملا 
.تفرع ام  یلع  هیف  نحن  امیف  امک 

******

: حرش * 

ياج تاراما  باحـصتسا و  هکنآ  يارب  تسا  یفاک  لیزنت  کی  دـحاو و  ظاحل  کی  هک  ینعم  نیاب  اهنآ  حیحـصت  هجو  رد  يراـصنا 
عطق هک  يدراوم  رد  میهدـب و  رارق  عقاو  ياج  ار  تراما  يادؤم و  لیزنت  هک  تسنآ  لـیزنت  نآ  عطق و  ماـسقا  ماـمتب  دـنوشب  عقاو  عطق 
عقاوب هراما  يادؤم  لـیزنت  زا  دـعب  هک  تسنآ  همزـالم  هجو  دوش  تباـث  هیفرع  ۀـمزالم  هب  تسا  عوضوم  رد  لـیخد  تسا و  یعوضوم 

: عقاو رب  دراد  يدبعت  تیجح  هراما  هک  میراد  ینادجو  نیقی 

هک هبکرم  تاعوضوم  ریظن  ادبعت  تسا  تباث  دشاب  عقاو  هک  رگید  ءزج  تسا و  تباث  دشاب  ینادجو  عطق  هک  عوضوم  ءزج  کی  سپ 
امهدحا ای  يدبعت و  ای  ، تسا ینادجو  ای  نآ  ءازجا  بکرم  عوضوم  ره  هک  دوش  تباث  ادبعت  رگید  ءزج  انادجو و  یئزج  تسا  نکمم 

.دراد ءزج  ود  هک  ءام  تیرک و  لثم  تسا  ینادجو  رخآ  يدبعت و 

فسعت ای  فلکت و  زا  یلاخ  میدومن  نایب  بساکم  هیـشاح  رد  هک  ار  بلطم  نیا  دوش  یم  تباث  یعوضوم  عطق  ماسقا  مامت  راثآ  سپ 
تسین حیحـص  هکنآ  تهجب  دیآ  یم  مزال  رود  فسعت  هجو  افرع  تسین  عوضوم  لیزنت  يادؤم  لیزنت  هک  تسنآ  فلکت  هجو  تسین 

.ادبعت ای  نادجولاب  دشاب  زرحم  نآ  دیق  ای  رخآ  زج  هک  یئاج  رد  الا  نآ  مکح  نآ و  رثا  ظاحلب  عوضوم  دیق  ای  عوضوم  ءزج  لیزنت 

ای دـشاب و  تباث  انادـجو  دـیاب  ای  رگید  ءزج  ادـبعت  مینک  تابثا  میـشاب  هتـساوخ  ار  نآ  ءزج  رگا  یبکرم  عوضوم  ره  هکنآ  لـصاح  و 
رد شدبعت  رد  هک  یلاحرد  ادبعت 
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هلالد همزالملاب و ال  عطقلا  لیزنت  یلع  هتلالد  یلع  فقوتت  يدؤملا  لـیزنت  یلع  هتلـالد  ناـف  الـصا  هیلع  ـالیلد  هراـمالا  لـیلد  نکی  مل 
يدؤملا لیزنت  یلع  هتلالد  دعب  الا  کلذک 

وا ال يدبعتلا  یلیزنتلا  عوضوملا  ققحت  نودب  یقیقحلا و  عوضوملاب  عطقلا  یلیزنتلا و  عوضوملاب  عطقلا  نیب  یعدت  امنا  همزالملا  ناف 
هرامالا لیلدب 

******

: حرش * 

نکمم هیف  نحن  ام  رد  تسا و  رود  دوش  تابثا  دیـشاب  هتـساوخ  لوا  دـبعتب  ار  مود  ءزج  رگا  نآ و  لوط  رد  هن  دـشاب  لوا  ءزج  ضرع 
تابثا رگا  بکرم  عوضوم  ءزج  ود  رد  هکنآ  لصاح  دـشاب و  رخآ  ءزج  لیزنت  رب  لاد  اه  نیا  باحـصتسا  لیلد  ای  هراـما  لـیلد  تسین 

.موزلم يرگید  مزال و  یکی  هن  دهاوخ  یم  هقباطملاب  لیلد  ود  لیزنت و  ود  تسا  يدبعت  نآ 

لیلد کی  هک  میتفگ  البق  عطق و  لیزنت  رب  لیلد  ای  عقاو و  رب  لیزنت  لیلد  ای  تسین  رتشیب  لـیلد  کـی  هک  یتسناد  ـالبق  هیف  نحن  اـم  رد 
.یلالقتسا ظاحل  یلآ و  ظاحل  تسا  نیظاحل  نیب  عمج  نوچ  ار  ود  ره  دنک  یمن  تابثا 

نوچ دـشاب  تباث  عوضوم  رگید  ءزج  هک  دـنک  یم  ار  عقاو  يدؤم  تابثا  یتقو  رد  هراما  لیلد  ینعی  خـلا  هراـمالا  لـیلد  نکی  مل  هلوق 
دـنک و یمن  ار  رگید  ءزج  تاـبثا  يدؤم  تاـبثا  درجم  عطق و  دوـخ  عـطق و  يدؤـم  زا  تسا  بکرم  مکح  عوـضوم  هک  تسنآ  ضرف 

ءزج هک  دوشب  یعوضوم  عطق  تابثا  هک  دراد  فقوت  عقاو  يدؤم  دـبعت  سپ  تسا  رثا  یب  عقاو  يدؤم  دـبعت  رگید  ءزج  تاـبثا  نودـب 
.تسا لطاب  رود  نیا  عقاو و  يدؤم  تابثا  رب  دراد  فقوت  دشاب  یعوضوم  عطق  هک  عوضوم  ءزج  تابثا  تسا و  عوضوم 

يدبعت یعوضوم  عطق  نیب  لیزنت  هک  تسا  حیحص  نآ  ياعدا  یتقو  رد  همزالم  خلا  یعدت  امنا  همزالملا  ناف  هلوق 
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عقاولا هلزنم  يدؤملا  لیزنت  یقیقحلا و  عوضوملاب  عطقلا  هلزنم  هب  عطقلا  لیزنت  نیب  همزالملا  یعدـی  یک  یلیزنتلا  عوضوملاـب  عطق  ـال 
هلزنم يدؤملا  لیزنت  یقیقحلا و  یعوضوملاب  عطقلا  هلزنم  هب  عطقلا  لیزنت  نیب  نوکت  ) هقد نع  ولخی  هناف ال  ادـیج  لمأتف  یفخی  امک ال 

( هخسن - هقد نع  ولخی  هناف ال  ادیج  لمأتف  یفخی  امک ال  عقاولا 

******

: حرش * 

دوش ياعدا  ات  میرادن  یلیزنت  عوضومب  عطق  هراما  لیلدب  يدـبعت  یعوضوم  عطق  ققحت  نودـب  دوشب و  عقاو  یقیقح  یعوضوم  عطق  و 
ادیج لمأتف  یفخی  امک ال  تسا  عقاو  هلزنم  هب  يدؤم  لیزنت  تسا و  یعوضوم  عطق  هلزنم  هب  نآ  عطق  نیب  همزالم 

هدومن نتم  بارطضا  دییقت و  اب  لاغـشا  ار  قرو  کی  بیرق  دروم  نیا  رد  دشاب  یم  راصتقا  رب  انب  هکنیا  اب  هیافک  تارابع  دنامن  یفخم 
تسا هدوبن  یمهم  نادنچ  بلطم  نیا  هکنآ  لاح  و 

يادؤم هب  عطق  يرگید  عقاو و  يادؤم  یکی  دـشاب  تباث  عوضوم  ءزج  ود  هک  تسا  تباث  یتقو  رد  یعوضوم  عطق  هکنآ  شلـصاح  و 
تابثا زا  دعب  يدبعت  عطق  نوچ  تسا  رود  نیا  مینک  تابثا  ار  يدـبعت  عطق  يادؤم  لیزنت  زا  دـعب  میـشاب  هتـساوخ  رگا  يدـبعت و  عطق 

تسین نآ  ضوع  رد  دوش و  یم  تباث  عقاو  يادؤم 

تلفغ و لهج  نظ و  کش و  هکلب  تسین  عطقب  صوصخم  رود  لاکـشا  دـش و  نایب  البق  هکنآ  امک  دـیآ  یم  مزال  رود  تهج  نیا  زا 
تسا دراو  لاکشا  نیا  دوش  هداد  رارق  مکح  عوضوم  ای  مکح  طرش  رگا  ار  اهنآ  زا  مادکره  مکح  زا  هرخأتم  نیوانع  عیمج  تافتلا و 

هک ار  یهوجو  میدومن  نایب  اجنآ  رد  تشذگ و  یلصوت  يدبعت و  باب  رد  هکنآ  امک  شدوخ  قلعتم  رد  دوش  ذخا  هک  رما  دصق  ریظن 
.عجارف دوش  هتفرگ  تسا  نکمم  شدوخ  قلعتم  رد  رما  دصق 

هلزنم نظ  يادؤم  لیزنت  هک  تسنآ  تالاکـشا  نآ  زا  هلمج  نم  مالعا  یـضعب  زا  تسا  هدـش  فنـصم  رب  هک  یتالاکـشا  دـنامن  یفخم 
هداد اهنآ  رد  هعـسوت  هیعقاو  ماکحا  نوچ  تسا  بیوصت  مزلتـسم  ینعم  نیا  هیعقاو و  ماکحا  رد  تسا  هیعقاو  تموکح  نآ  همزال  عقاو 

رگید مسق  دوش و  یم  تباث  ینادجو  عطقب  اهنآ  زا  مسق  کی  هک  تسا  هدش 
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.فشکلا وحن  یلع  اذوخأم  عطقلا  ناک  اذا  امب  هل  صاصتخا  معل و ال  مت  ول  اذه  نا  کیلع  بهذی  مث ال 

نیلثملا و ال عامتجا  موزلل  هلثم  رودـلا و ال  موزلل  مکحلا  اذـه  سفن  عوضوم  یف  مکحب  عطقلا  ذـخؤی  نا  نکمی  داکی  عبارلا ال  رمـالا 
.نیدضلا عامتجا  موزلل  هدض 

******

: حرش * 

امک تسین  اهنآ  رب  یلاجم  هن  ای  دشاب  یم  ءازجا  رب  لاد  رما  هک  ءازجا  ثحابم  درادـن و  فالخ  فاشکنا  لاح  نیا  رد  يدـبعت و  عطقب 
.تشذگ هکنآ 

ماـکحا تفرعم  بوجو  هک  میدومن  ناـیب  ماـکحا  تفرعم  بوجو  رد  هک  یباوج  نآـب  دوش  هداد  باوـج  لاکـشا  نیا  زا  تسا  نکمم 
طایتحا تاراما و  هب  لمع  بوجو  میدومن  نایب  اجنآ  رد  دشاب و  يداشرا  ای  يریغ  بوجو  ای  یـسفن  بوجو  هن  تسا  یقیرط  بوجو 

بجاو همدقم  رد  عجارف  فلکم  يارب  تسا  رذع  دیسرن  عقاوب  رگا  تسا و  زجنم  عقاو  دیسر  عقاوب  رگا  هک  تسا  یقیرط  بوجو 

عطق یقیرط و  عـطق  يارب  میدوـمن  ناـیب  بساـکم  هیـشاح  رد  هک  یهجو  نآ  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  کـیلع  بهذـی  ـال  مـث  هلوـق 
هچ عوضوم  ءزج  هچ  عوضوم و  مامت  هچ  یقیرط و  هچ  یعوضوم و  عطق  هچ  دریگ  یم  ار  عطق  ماسقا  مامت  دـشاب  مامت  رگا  یعوضوم 

.تیتفص وحن  یلع  ای  تیفشاک  وحن  یلع 

عطق ماسقا  مامت  میداد  رارق  ینادجو  عطق  لثم  ار  يدبعت  عطق  دشاب و  عطق  سفن  رد  لیزنت  رگا  هک  میدومن  نایب  ام  البق  دـنامن  یفخم 
امک ال تسا  لمأت  لحم  باحـصتسا  رد  اهنآ  ندـش  يراـج  ماـسقا  ماـمت  هکنآ  رگم  تسا  يراـج  باحـصتسا  قرط و  تاراـما و  رد 

یفخی

دوش هتفرگ  شدوخ  قلعتم  رد  عطق  تسا  نکمم  هک  يدراوم  : مراهچ رما 

هراشا

نکمم دیامرف  یم  فنصم  دنوش  یم  عقاو  عوضوم  رد  هک  نظ  عطق و  هک  تسنآ  رد  خلا  عبارلا  رمالا  هلوق 
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.هدض وا  هلثم  وا  هنم  يرخا  هبترم  یف  مکحلا  نم  هبترمب  عطقلا  ذخا  حصی  معن 

******

: حرش * 

عطق رگا  دـیامرفب  یلوم  تسین  حیحـص  ـالثم  رود  دـیآ  یم  مزـال  مسق  نیا  نوچ  دوش  هتفرگ  شدوخ  عوضوم  رد  مکحب  عطق  تسین 
هک هالـص  بوجو  رب  ـالوا  دراد  فقوت  تسا و  ضرع  عطق  نوچ  هعمج  هالـص  وت  رب  تسا  بجاو  يدرک  ادـیپ  هعمج  هالـص  بوجوب 

حیحـص نینچمه  تسا و  لـطاب  رود  نیا  تشذـگ  هک  یناـنچمه  عطق  رب  دـشاب  هتـشاد  فقوت  هالـص  بوجو  رگا  تسا و  عطق  قلعتم 
ادیپ هعمج  هالص  بوجوب  عطق  رگا  دیامرفب  یلوم  تسین  حیحـص  الثم  مکح  نامه  لثم  عوضوم  رد  یمکحب  عطق  دوش  هتفرگ  تسین 

دوشب عمج  نآرب  بجاو  ود  هک  هعمج  هالـص  رد  نیلثم  عامتجا  دـیآ  یم  مزـال  دروم  نیا  رد  هعمج  هالـص  وت  رب  تسا  بجاو  يدرک 
تسین حیحص  مه  نیا  عطق و  قلعت  زا  دعب  بوجو  عطق و  قلعت  زا  لبق  بوجو 

ود ای  بابحتـسا  بوجو و  ود  ریظن  دنـشاب  خنـس  کی  زا  مکح  ود  رگا  هیفیلکت  ماکحا  رد  نیلثم  عامتجا  تشذـگ  البق  دـنامن  یفخم 
نآب رذن  بوجو  هک  رهاظ  هالـص  ریظن  دوش  یم  دـکؤم  مکح  نآ  تسین و  يروذـحم  دراوم  نیا  رد  تهارک  مارح و  کی  ای  مارح و 

یفخی امک ال  دوش  قلعتم 

هالص بوجوب  عطق  رگا  دیامرفب  یلوم  تسین  حیحص  الثم  نآ  دض  عوضوم  رد  یمکحب  دوشب  هتفرگ  عطق  تسین  حیحـص  نینچمه  و 
.نآ تمرح  هعمج و  هالص  بوجو  تسا  نیدض  عامتجا  دروم  نیا  رد  نوچ  هعمج  زامن  نآ  وت  رب  تسا  مارح  يدرک  ادیپ  هعمج 

یلوـم هکنآ  ریظن  مکح  زا  رگید  يا  هبترم  ود  هبترم  کـی  هب  دوـش  هتفرگ  عـطق  تسا  حیحـص  هلب  خـلا  عـطقلا  ذـخا  حـصی  مـعن  هلوـق 
عطق رگا  دـیامرفب  هکنآ  ریظن  نآ  لثم  ای  هعمج  زاـمن  وت  رب  تسا  بجاو  يدرک  ادـیپ  هعمج  زاـمن  یئاـشنا  بوجوب  عطق  رگا  دـیامرفب 

يدرک ادیپ  یئاشنا  بوجوب 
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هبترم هعم  ناک  امل  هنا  الا  نونظملا  مکحلا  كاذ  سفن  عوضوم  یف  هذـخا  زاوج  مدـع  یف  عطقلاک  ناک  نا  وهف و  مکحلاب  نظلا  اما  و 
.هدروم یف  رخآ  مکح  لعج  ناک  هظوفحم  يرهاظلا  مکحلا 

******

: حرش * 

عطق ذخا  تسا  یعقاو  تحلصم  نامه  هعمج  زامن  تحلـصم  رگا  هک  تسنآ  مود  لوا و  نیب  قرف  هعمج  زامن  العف  وت  رب  تسا  بجاو 
بوجوب عطق  رگا  دـیامرفب  هکنآ  ریظن  نآ  دـض  ای  دـشاب  یم  نآ  لـثم  تسا  تحلـصم  نآ  ریغ  رگا  دـشاب و  یم  شدوخ  عوضوم  رد 

مکح تسا  فلتخم  مکح  بتارم  نوچ  درادـن  یعناـم  دراوم  نیا  رد  وت  رب  هعمج  زاـمن  تسا  مارح  يدرک  ادـیپ  هعمج  زاـمن  یئاـشنا 
دنرادن یعنام  دنشاب  يرگید  مکح  يارب  عوضوم  مادکره  هک  يزیجنت  مکح  یلعف و  مکح  یئاشنا و  مکح  یئاضتقا 

دراد هبترم  ود  مکح  طقف  تسین  حیحـص  بتارم  نیا  هیاـفک  رد  تسا  هدومرف  ناـیب  فنـصم  هک  ار  مکح  هعبرا  بتارم  دـنامن  یفخم 
هک ءاشنا  هبترم  رد  ار  عطق  ذخا  نیاربانب  دشاب و  یم  نآ  عوضوم  تیلعف  هب  هکنآ  تیلعف  مود  هبترم  ثعب و  یعادب  ءاشنا  لعج و  هبترم 
یم شدوخ  مکح  تیلعف  رد  لـیخد  عطق  هک  میدرک  ضرف  اـم  رگا  تسین و  نکمم  هیقیقح  هیـضق  وحنب  دـشاب  تیلعف  يارب  عوـضوم 

یفخی امک ال  تسا  دراو  رود  لاکشا  دشاب 

تسا مسق  ود  یس و  عطق  لثم  یعرش  عوضوم  رد  ای  مکح  رد  نظ  نتفرگ 

: خلا وه  مکحلاب و  نظلا  اما  هلوق و 

عوضوم ای  تسا  یعرـش  مکح  اـی  نظ  قلعتم  نوچ  تسا  تباـث  مه  نظ  يارب  دوب  تباـث  عطق  يارب  هک  یماـسقا  ناـمه  دـنامن  یفخم 
مـسق ود  یـس و  ماسقا  مامت  نآ و  فالخ  ای  نآ  دـض  اـی  نآ  لـثم  رد  اـی  هدـش  هتفرگ  نآ  دوخ  رد  نظ  اـی  اـهنآ  زا  کـیره  یعرش و 

رد نظ  قلعتم  هک  هبوجو  وا  هیرمخلا  نونظم  اذـه  یئوگب  هکنآ  لثم  دـیآ  یم  نظ  رد  هدـش  هتفگ  عطق  رد  هک  حیحـص  ریغ  حـیحص و 
.عوضوم ءزج  ای  عوضوم  مامت  ای  مه  یعوضوم  یعوضوم  ای  دشاب  یقیرط  نظ  تسا  نکمم  تسا و  مکح  مود  تسا و  عوضوم  لوا 
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.ناکمالا نم  ناکمب  هدض  وا  نونظملا  مکحلا  لثم 

******

: حرش * 

یعوضوم عطق  يارب  هک  یمسق  راهچ  نآ  تیفشاک  تیقیرط و  وحن  یلع  ای  تسا  هدش  هتفرگ  هصاخ  تفص  وحن  یلع  ای  لاح  نیا  رد 
ماـمت نظ  رد  میدومن  عـطق  رد  عوـضوم  ماـمت  رد  تیقیرط  تیفـشاک و  وـحن  یلع  یعوـضوم  عـطق  رد  هک  یلاکـشا  میدوـمن و  ناـیب 

یعوضوم نظ  رد  اـهنآ  دراوم  ضعب  دوبن  حیحـص  یعوضوم  عطق  رد  هک  يدراوـم  نآ  یلو  تسا  دراو  تیقیرط  وـحن  یلع  عوـضوم 
دنک یمن  ادیپ  فلکم  عقاو  فالخب  عطق  تسا و  ظوفحم  نظ  رد  يرهاظ  مکح  ۀبترم  نوچ  تسا  حیحص 

الوم هکنآ  لثم  دوش  هعمج  هالـص  بوجو  ءزج  اـی  دـیق  هعمج  هالـص  بوجوب  ار  نظ  هکنآ  لـثم  تسین  حیحـص  هک  يدراوم  نآ  اـما 
تسا بوجو  نآ  قلعتم  دروم  نیا  رد  نظ  نوچ  هعمج  هالـص  وت  رب  تسا  بجاو  يدرک  ادیپ  هعمج  هالـص  بوجوب  نظ  رگا  دیامرفب 

یعوضوم عطق  رد  هک  تسا  يرود  نامه  نیا  تسا  تالـص  هب  نظ  نآ  طرـش  هالـص  بوجو  هک  تسنآ  ضرف  دشاب و  دـیاب  البق  هک 
دوش یم  مکح  دوخ  دیق  ای  ءزج  میدومن  نایب 

دیامرفب یلوم  هکنآ  لثم  دوش  هتفرگ  نظ  قلعتم  رد  نونظم  مکح  لثم  اما  خلا  ناکمالا  نم  ناکمب  هدض  وا  نونظملا  مکحلا  لثم  هلوق 
البق هتبلا.تسا  هدـش  تباث  مکح  لثم  دروم  نیا  رد  هک  هعمج  زامن  وت  رب  تسا  بجاو  يدرک  ادـیپ  هعمج  هالـص  بوجوب  نامگ  رگا 
تهج زا  دوش  دراو  نآرب  يرگید  بجاو  هک  رهظ  هالـص  ریظن  بوجو  کـی  هب  تسا  بوجو  ود  دـیکأت  دراوـم  نیا  رد  هک  تشذـگ 

رد هعمج  هالـص  وت  رب  تسا  مارح  هعمج  هالـص  بوجوب  يدرک  نامگ  رگا  دیامرفب  یلوم  هکنآ  لثم  مکح  نآ  دـض  اما  هریغ  ای  رذـن 
هبترم ود  هکنآ  تهجب  نیدض  عامتجا  ای  نیلثم  عامتجا  دیآ  یمن  مزال  تسا و  حیحص  نکمم و  دیامرف  یم  فنـصم  ار  دروم  ود  نیا 
نیلثم ای  نیدـض  عامتجا  تسا و  يرهاظ  مکح  هک  رهاظ  هبترم  تسا و  نظ  قلعتم  تسا و  هتفرگ  قلعت  نآـب  نظ  هک  عقاو  ۀـبترم  تسا 

عقاو هبترم  کی  رد  هک  تسا  یئاج  رد 
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یلعف مکح  عوضوم  یف  هذـخا  نکمی  یلعفلا ال  مکحلاب  اقلعتم  نظلا  نوکی  ناب  اضیا  اـیلعف  نظلا  هب  قلعتملا  مکحلا  ناـک  نا  تلق  نا 
لعنلا قباط  عطقلا  یف  امک  رخآ  مکح  عوضوم  یف  هذخا  حصی  امنا  نیلثملا و  وا  نیدضلا  عامتجاب  نظلا  همازلتـسال  هدض  وا  هلثم  رخآ 

.لعنلاب

******

: حرش * 

فنصم لوق  رب  انب  نآ  لثم  ای  نونظم  مکح  دض  رد  دنامن  یفخم  يرهاظ  مکح  یعقاو و  مکح  دنراد  هبترم  ود  هک  یئاجنآ  هن  دنوشب 
تسین حیحص  دشاب  ربتعم  نظ  رگا 

ربتعم نظ  هک  یئاج  رد  اما  دنوش  عمج  دنراد  هبترم  ود  هک  نیدض  ای  نیلثم  تسا  نکمم  تسا و  ربتعم  ریغ  نظ  رد  فنـصم  مالک  هلب 
نکمم لاـح  نیا  رد  تسا  تجح  اـهنآ  هیلقع  مزاول  تسا و  هدـش  هتفرگ  هراـما  اـی  قیرط  زا  ربـتعم  نظ  هک  تسنآ  ضرف  نوچ  دـشاب 

.عقاو ۀبترم  رهاظ و  ۀبترم  دیئوگب  دشاب  هبترم  ودب  ول  دنوش و  عمج  دراوم  کی  رد  نیدض  مکح  ود  تسین 

هب يدرک  ادیپ  ربتعم  ریغ  نظ  رگا  یلوم  دیوگب  تسین  حیحـص  دـنوش و  عمج  تسین  نکمم  اضیا  ربتعم  ریغ  نظ  رد  هک  تسنآ  قح  و 
دمآ و دهاوخ  نآ  باوج  یعقاو  يرهاظ و  مکحب  ار  نآ  سایق  تسا و  نیدض  نیب  عمج  نوچ  نآ  برش  تسا  بجاو  یعیام  تمرح 

ریظن ناونع  ودـب  دـنوشب  عمج  دروم  کی  رد  یهن  رما و  تسا  حیحـص  هک  زاوج  لوق  رب  انب  یهن  رما و  عامتجاب  ار  دروم  ساـیق  اـضیا 
هالـص ناونع  دنزاوج  هب  لئاق  هک  یناسک  هک  تشذگ  یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  هکنآ  تهجب  تسا  لطاب  سایق  نیا  بصغ  هالص و 
تـسا هیف  نحن  اـم  رد  هک  ینظ  ناونع  لـثم  دـش  یلیلعت  تهج  رگا  هک  یلیلعت  تهج  هن  دـنهد  یم  رارق  يدـییقت  ناوـنعب  ار  بصغ  و 

.دنوشب عمج  تسین  نکمم 

دوخ قلعتم  رد  دوش  هتفرگ  نظ  تسا  نکمم  هک  يدراوم 

تـسا یعقاو  یلعف  مکح  مکح  نآ  تسا  مکحب  قلعتم  هک  ینظ  هک  دوش  لاکـشا  رگا  خـلا  هب  قلعتملا  مکحلا  ناـک  نا  تلق  نا  هلوـق 
هتفرگ مکح  نآ  لثم  رگید  یلعف  مکح  عوضوم  رد  دوش  هتفرگ  ار  نظ  نآ  تسین  نکمم 
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عم هبوقعلا و  هتفلاخم  یلع  قحتسا  زجنتل و  لاحلا  نم  هیلع  وه  ام  یلع  عطقلا  هب  قلعت  ول  هنا  ینعمب  ایلعف  مکحلا  نوکی  نا  نکمی  تلق 
وا لصا  لعج  زوجی  لب  نکما  امیف  هیلع  طایتحالا  موزل  لعجب  وا  نکما  ول  هلهج  عفرب  فلکملا  رذع  عفد  مکاحلا  یلع  بجی  کلذ ال 

يرخا هدض  یلا  هرات و  هیلا  هیدؤم  هراما 

******

: حرش * 

نکمم اهنآ  هب  عطق  هک  ینانچمه  نیلثم  ای  نیدض  عامتجا  تسا و  نیلثم  ای  نیدـض  عامتجا  نآ  همزال  هکنآ  تهجب  نآ  دـض  ای  دوشب 
رد ار  نظ  نتفرگ  تسا  حیحـص  هلب  تسین  نکمم  مه  نیلثم  اـی  نیدـض  عاـمتجا  لاـمتحا  هکلب  تسین  نکمم  مه  اـهنآ  هب  نظ  تسین 

کیلع مرح  وا  قدصتلا  کیلع  بجو  العف  هعمجلا  بوجوب  تننظ  اذا  دیامرفب  یلوم  الثم  تشذگ  هکنآ  امک  يرگید  مکح  عوضوم 
.لعنلاب لعنلا  قباط 

نکمم مات  ریغ  یلعف  اما  مات  یلعف  مود  هبترم  مات و  ریغ  یلعف  لوا  ۀـبترم  تسا  هبترم  ود  لـعف  مکح  يارب  هکنآ  باوج  خـلا  تلق  هلوق 
دوش و یم  زجنم  دـش  نآ  هب  ملاـع  فلکم  رگا  هک  تسنآ  ماـت  ریغ  یلعف  ياـنعم  شدـض و  اـی  شلثم  عوضوم  رد  دوـشب  هتفرگ  تسا 

یم ار  نآ  عناوم  مامت  عفر  یلوم  هک  يوحن  هب  تسا  يوق  دراوم  یضعب  لعف  تحلصم  هکنآ  لصاح  دشاب و  یم  نآرب  باقع  باوث و 
تاهبـش لثم  دورن  نیب  زا  عقاو  هکنآ  عقو و  ظفح  يارب  دـنک  یم  بجاو  نآرب  ار  طاـیتحا  درکن  ادـیپ  نآـب  ملع  فلکم  رگا  دـیامن و 

یم مات  یلعف  ار  مسق  نیا  عقاو و  ظفح  يارب  تسا  هدومن  بجاو  ار  طایتحا  سدـقم  عراش  دروم  نیا  رد  هک  جورف  ءاـمد و  رد  هیودـب 
دنمان

رد فلکم  رب  دنک  بجاو  ار  طایتحا  سدقم  عراش  هک  تسا  هدشن  ببس  تحلصم  نآ  یلو  دراد  یتحلصم  لعف  هک  تسنآ  مود  مسق 
عقاو لباقم  رد  ار  یقرط  هراما و  ای  لصا  سدقم  عراش  هک  تسا  هدش  ببس  لیهست  تحلصم  هکلب  دشاب  هتـشادن  عقاوب  ملع  هک  یئاج 

نیا تسا  هداد  رارق  فلکم  يارب  هیعرش  تجح  ار  اهنآ  دنک و  لعج 
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.مهفاف یفخی  امک ال  هدض  وا  هلثم  رخآ  مکح  لعج  هب  عطقلا  عم  نکمی  داکی  و ال 

عامتجال امزلتسم  نوکی  هنا  الا  وه  له  کلذ و  نکمی  فیک  تلق  نا 

******

: حرش * 

.یعقاو مکح  ضرع  رد  هن  دشاب  یم  یعقاو  مکح  لوط  رد  هیعرش  ججح 

زا فلکم  يارب  تسا  رذـع  دندیـسرن  عقاوب  رگا  فـلکم و  يارب  تسا  تباـث  زجنم و  یعقاو  مکح  دندیـسر  عـقاوب  رگا  تهج  نیا  زا 
هیعرش هلدا  هب  دش  تباث  رگا  هک  تسا  یعقاو  مکح  کی  تقیقح  رد  هکنآ  یعقاو و  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  دوش  یم  مولعم  اجنیا 

عطق و لثم  فلکم  يارب  تسا  رذع  هکلب  تسا  هدوبن  یمکح  دـش  تباث  نآ  فالخ  رگا  دوش و  یم  زجنم  یعقاو  مکح  نآ  هروکذـم 
نیا دش و  نآ  هب  يا  هراشا  کی  اضیا  ءازجا  باب  رد  یلاعت و  هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد  نآ  لیصفت 

نآرب دـنک  مزال  اـی  دـیامنب  ار  فلکم  لـهج  عفر  هک  سدـقم  عراـش  مکح و  يارب  تسین  مزـال  دـیامرف  یم  فنـصم  هک  تسا  ینعم 
هیعرـش تجح  اهنآ  زا  مادکره  هک  يا  هراما  ای  لصا  فلکم  يارب  تسا  هداد  رارق  هکلب  دـشاب  نکمم  مادـکره  هک  یئاج  رد  طایتحا 

.عقاو دض  دراوم  ضعب  دنسر و  یم  عقاوب  دراوم  ضعب  هک  دنا 

رد اه  نیا  دنوشب  هتفرگ  تسا  نکمم  هک  میدومن  نایب  تاراما  لوصا و  يارب  هک  یئانعم  نیا  خـلا  هب  عطقلا  عم  نکمی  داکی  هلوق و ال 
مکح لعج  تسین  نکمم  عقاوب  دراد  عطق  عطاق  هک  یلاحرد  نوچ  تسین  نکمم  عطق  رد  اـهنآ  دـض  اـی  دـشاب  اـهنآ  لـثم  هک  یمکح 
لهج نآ  عطق  رگا  عطاق  رظن  رد  ای  عقاو  رد  ای  تسا  نیـضقانتم  عامتجا  نوچ  عوطقم  دـض  ای  عوطقم  مکح  لثم  رد  نآ  يارب  يرهاـظ 

.مهفاف تشذگ  هکنآ  امک  دشاب  بکرم 

دروم رد  لصا  ای  هراما  نداد  رارق  هک  دش  رکذ  هک  ار  هچنآ  رب  دوش  لاکشا  رگا  خلا  کلذ  نکمی  فیک  تلق  نا  هلوق 
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.نیدضلا وا  نیلثملا 

هدروم یف  یلعف  رخآ  مکح  عم  زجنتل  قافتالا  باـب  نم  هب  عطق  ول  يا  ینعملا  كاذـب  یلعفلا  یعقاولا  مکحلا  عاـمتجاب  سأـب  ـال  تلق 
نیب قیفوتلا  یف  قیقحتلا  نم  یتأیـس  اـم  یلع  هب  صوصخلاـب  مکحلاـب  نظلا  هعوضوم  یف  ذـخا  لـیلد  وا  هراـمالا  وا  لـصالا  یـضتقمب 

.یعقاولا يرهاظلا و  مکحلا 

******

: حرش * 

.تشذگ هک  عطق  لثم  ار  نیدض  ای  نیلثم  عامتجا  تسا  مزلتسم  هکنآ  رگم  تسین  مکح  لعج  مسق  نیا  یلعف  مکح 

دنکب ادـیپ  عطق  رگا  هک  انعم  نیاب  یلعف  یعقاو  مکح  هتبلا  رخآ  یلعف  مکح  اب  یلعف  یعقاو  مکح  عامتجا  درادـن  یعناـم  هکنآ  باوج 
.تشذگ هکنآ  امک  دنک  دبع  زا  عناوم  عفر  هک  یلوم  يارب  تسین  بجاو  یلو  دوش  یم  زجنم  یعقاو  یلعف  مکح  نآ  فلکم 

زا دیآ  یم  هک  هچنآ  رب  انب  نآ  دض  ای  شدوخ  لثم  عوضوم  رد  نظ  دوشب  هتفرگ  لیلد  ای  هراما  ای  لصا  ياضتقم  هب  درادن  یعنام  سپ 
.ثحب نیمه  رد  میدومن  نایب  البق  ام  ار  نآ  ارصتخم  یلاعت و  هللاءاش  نا  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  قیفوت  قیقحت 

.فشک وحن  هچ  دشاب و  هصاخ  تفص  وحن  یلع  هچ  عوضوم  ءزج  هچ  دشاب  عوضوم  مامت  هچ  یعوضوم  نظ  ماکحا  دنامن  یفخم 

هیعرـش ماکحا  رد  الـصا  مـالعا  ضعب  لوق  رب  اـنب  یعوضوم  نظ  تسا و  نهذ  حیرـشت  يارب  اـه  نیا  میدومن  ناـیب  هک  یمـسق  راـهچ 
رد هک  يربتعم  نظ  ریظن  تسا  یقیرط  نظ  اهنآ  مامت  تسا  یعوضوم  نظ  دنا  هدرک  نامگ  هک  تسا  هدش  رکذ  هک  ار  هچنآ  میرادن و 

راطفا تسا  مزال  اجنآ  هک  تسه  هزور  رد  هک  يررض  هب  نظ  نینچمه  دشاب و  مامت  هالص  تسا  مزال  دراوم  نیا  هک  دراد  ررـض  رفس 
دشاب یتلع  نامسآ  رد  هک  یئاج  رد  تقو  لوخدب  نظ  ای  لوق  یلع  یصخش  تلادع  هب  نظ  ای  تاعکر  ددع  رد  نظ  نینچمه  و 
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وه امک  ادایقنا  اداقتعا و  هل  میلـستلا  امازتلا و  هتقفاوم  یـضتقی  المع  هتقفاوم  یـضتقی  امک  عطقلاب  فیلکتلا  زجنت  لـه  سماـخلا  رمـالا 
بسحب يرخالا  نانجلا و  بلقلا و  بسحب  امهادحإ  ناتعاط  نالاثتما و  هل  ناک  ثیحب  هیداقتعالا  رومالا  هینیدلا و  لوصالا  یف  مزاللا 

امنا لب  هیلع  هبوقعلا  قحتـسی  الف  یـضتقی  وا ال  المع  هقفاوملا  عم  ول  اـمازتلا و  هقفاوملا  مدـع  یلع  هبوقعلا  قحتـسیف  ناـکرالاب  لـمعلا 
.هیلمعلا هفلاخملا  یلع  اهقحتسی 

******

: حرش * 

اهنآ زا  مادک  چیه  تسا و  هضحم  هقیرط  نونظ  اهنآ  مامت  اه  نیا  لاثما  هلبقب و  ملع  زا  فلکم  دشاب  رذـعتم  هک  یئاج  رد  هلبقب  نظ  ای 
.تسین یعوضوم 

هن ای  ار  یبلق  لاثتما  دراد  مزال  ایآ  هب  رومأم  لاثتما  مجنپ : رما 

هراشا

: خلا فیلکتلا  زجنت  له  سماخلا  رمالا  هلوق 

دـش تباث  رگا  نینچمه  یلامجا و  ای  یلیـصفت  عطقب  دـش  تباث  دـش و  زجنم  فیلکت  هک  یئاـجکره  دوش  یم  ناـیب  مجنپ  رما  نیا  رد 
امازتلا فیلکت  نآ  تقفاوم  ایآ  اجراخ  نآ  لاثتما  تسا  مزال  ادمع و  فیلکت  نآ  تقفاوم  تسا  مزال  هک  ینانچمه  يا  هراما  ای  قرطب 

.دشاب بجاو  ود  یفیلکت  ره  رد  هک  ادایقنا  اداقتعا و  فلکم  دوش  فیلکت  نآ  میلست  تسا و  بجاو  مه 

هیداقتعا روما  رد  تسا و  مزال  نید  لوصا  رد  داقتعا  میلـست و  هکنآ  امک  یحناوج  يداقتعا و  لـمع  يرگید  یجراـخ و  لـمع  یکی 
لاثتما و ود  فیلکت  يارب  تسا  مزال  دشاب  مزال  اضیا  هیداقتعا  تقفاوم  رگا  تابجاو  رد  تسا و  مزال  میلست  هیداقتعا و  تقفاوم  اهنآ 

تبوقع فلکم  تسا  قحتسم  لاح  نیا  رد  سپ  ناکراب  لمع  بسحب  يرگید  نانج و  بلق و  بسحب  یکی  یبجاو  ره  رد  تعاطا  ود 
اـضتقا ای  نآرب  باـقع  ود  تسا  مزـال  دومن  ود  ره  كرت  رگا  هک  تسا  هدروآ  ار  یجراـخ  لـمع  ول  اـمازتلا و  وا  تقفاوم  مدـع  رب  ار 

.تسین مزال  یبجاو  ره  رد  یبلق  تقفاوم  فلکم و  تسا  باقع  قحتسم  یلمع  تفلاخم  طقف  درادن و 
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رمال لثتمملا  دبعلا  قاقحتـسا  مدعب  لقعلا  لالقتـسا  کلذب و  نایـصعلا  هعاطالا و  باب  یف  مکاحلا  نادجولا  هداهـشل  یناثلا  وه  قحلا 
هل اداقنم  ادقتعم و  هب و  امزتلم  -خ ل)و  املستم ) املسم نکی  مل  ول  هبوقعلا و  نود  هبوثملا  الا  هدیس 

يدل هتجرد  طاطحنا  هصیقنت و  -خ ل) بجوی ) بجول کلذ  ناک  نا  و 

******

: حرش * 

تابجاوب و مازتلا  اما  تسا و  یجراـخ  لـمع  تعاـطا  فلکم  يارب  تسا  بجاو  هک  هچنآ  هک  تسنآ  قح  خـلا  یناـثلا  وه  قحلا  هلوق 
تسا مزال  هّللا  تاولص  مهیلع  راهطا  همئا  مرکا و  یبن  قیدصت  تسا و  نید  لوصا  نوئش  زا  اه  نیا  اهنآ  يارب  میلست  اهنآ و  هب  داقتعا 

مزال هیفیلکت  ریغ  ای  هیفیلکت  هسمخ  ۀیعرـش  ماکحا  مامت  رد  هکلب  دشاب  تامرحم  ای  تابجاو  صوصخ  هن  انعم  نیا  یفلکم و  ره  يارب 
عورفب طبر  تسا  نید  لوصا  رد  انعم  نیا  اـهنآ و  هب  مازتلا  قیدـصت و  تسا  مزـال  مالّـسلا  مهیلع  همئا  یبن و  تاراـبخا  رد  هکلب  تسا 

وا رب  تسا  مزال  یفلکم  ره  تسا و  نید  لوصاب  عجار  دـنا  هدومن  رکذ  دروم  نیا  رد  مالعا  ضعب  هک  يرابخا  تایآ و  درادـن و  نید 
یفخی امک ال  تسا  هدش  هرداص  اهنآ  زا  هک  هچنآ  مامت  رد  دیامنب  مالّسلا  مهیلع  همئا  یبن و  قیدصت 

مکاح لقع  نایـصع و  کی  ای  دراد  تعاطا  کی  یبجاو  ره  نایـصع  تعاـطا و  تباـب  رد  تسا  مکاـح  نادـجو  نید  عورف  رد  اـما  و 
بجاو نآب  مزتلم  میلـست و  دـبع  نیا  ول  باـقع و  نودـب  تسا  باوث  کـی  وا  يارب  دـیامن  یم  یلوم  رما  لاـثتما  هک  يدـبع  هک  تسا 

کی ای  تعاطا  کی  رب  تسا  نادـجو  لقع و  مکح  تسا  مکاح  هک  هچنآ  نایـصع  تعاطا و  باب  رد  هکنآ  لصاح  دـشاب و  هتـشادن 
لقع مکح  نایـصع  تعاطا و  باب  رد  مکاح  نوچ  دشاب  نایـصع  ود  ای  تعاطا  ود  هکنآ  هن  یمرحم  ره  رد  ای  یبجاو  ره  رد  نایـصع 

تشذگ الصفم  هکنآ  امک  تسا  دیکأت  داشرا و  دوش  دراو  باب  نیا  رد  يدبعت  رگا  تسا و 

تهج نیا  زا  دروآ  یم  ار  یجراخ  لمع  ول  اداقتعا و  فلکم  ندوبن  مزتلم  هچرگا  خلا  بجوی  کلذ  ناک  نا  هلوق و 
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هتفلاخم یلع  هبوقعلا  قاقحتـسا  ریغ  اذه  اهل و  دایقنالا  هالوم و  ماکحاب  داقتعالا  نم  هب  دبعلا  فصتی  نا  قیلی  امب  هفاصتا  مدـعل  هدـیس 
یفخی امک ال  المع  هتقفاوم  عم  امازتلا  هیهن  وا  هرمال 

هقفاوملا هیلع  بجی  امیف ال  ول  بجت و  اهنم  انکمتم  فلکملا  ناـک  ول  هیمازتلـالا  هقفاوملا  موزل  ریدـقت  یلع  هنا  کـیلع  بهذـی  ـال  مث 
مرحی المع و ال  هیعطقلا 

******

: حرش * 

یتفـصب دبع  تسا  هدش  فصتم  نوچ  دـشاب  وا  بلق  رب  علطم  هک  یلوم  دزن  تسا  وا  ۀـجرد  طاطحنا  دوش و  یم  دـبع  صیقنت  بجوم 
ریغ ینعم  نیا  دشاب و  هتشاد  اهنآ  رب  دایقنا  دشاب و  هتـشاد  یلوم  ماکحاب  داقتعا  دیاب  دبع  هکلب  تسین  یگدنب  راوازـس  تفـص  نآ  هک 

مازتلا طقف  تسا  هدومن  یجراخ  یلمع و  تقفاوم  ول  امازتلا و  یلوم  یهن  تفلاخم  اـی  یلوم  رما  تفلاـخم  رب  تسا  تبوقع  قاقحتـسا 
یفخی امک ال  تسا  هتشادن  اهنآ  هب 

البق تسا و  مکاح  نایـصع  تعاطا و  تباـب  رد  هک  لـقع  رگم  میرادـن  اـم  هیداـقتعا  هیمازتلا و  تقفاوم  يارب  كردـم  هکنآ  لـصاح 
ره هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب  هجو  دـصق  اهنآ  كردـم  رگا  نآ و  مازتلا  رد  هن  یجراخ  لمع  تعاطا  رد  تسا  مکاح  لقع  هک  تشذـگ 
رد هیدبعت و  تابجاوب  تسا  صتخم  دـشاب  ینعم  نیا  رگا  دـنیامنب  ار  نآ  بوجو  دـصق  تسا  مزال  یجراخ  لمع  رب  هفاضا  ار  یبجاو 

يدـبعت و باب  رد  تشذـگ  هکنآ  امک  میرادـن  نآرب  كردـم  مه  هیدـبعت  تابجاو  رد  هکنیا  رب  هوـالع  دـیآ  یمن  هیلـصوت  تاـبجاو 
رما اظفل و  ای  القع و  ای  یجراخ  لمع  بوجو  رب  تسا  لاد  رما  هک  تشذـگ  البق  دـشاب  رما  ۀغیـص  سفن  نآ  كردـم  رگا  یلـصوت و 

یفخی امک ال  دشاب  یمن  مازتلا  بوجو  رب  لاد 

فلکم هک  تسا  یئاج  رد  نآ  بوجو  هیمازتلا  تقفاوم  دشاب  مزال  رگا  ضرفرب  دیامرف  یم  فنصم  خلا  هنا  کیلع  بهذی  مث ال  هلوق 
بجاو اجنآ  رد  دشابن  نکمتم  هک  یئاج  رد  نآ و  لاثتما  زا  دشاب  نکمتم 
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اعقاو تباثلا  وه  امب  مازتلالا  نم  نکمتلل  هتمرح  وا  ءیش  بوجوب  الامجا  ملع  اذا  امک  امهعانتمال  اضیا  کلذک  هیلع  هیعطقلا  هفلاخملا 
صوصخب هب  مازتلالا  موزل  نع  الا  تیبا  نا  همرحلا و  وا  بوجولا  هنا  ملعی  مل  نا  تباثلا و  عقاولا و  وه  امب  هب  داـقتعالا  هل و  داـیقنالا  و 

فیلکتلا دضب  مازتلالا  روذـحم  ناف  اعطق  دـحاوب  مازتلالا  هیلع  بجو  امل  هنکمم و  ذـئنیح  هیمازتلالا  هیعطقلا  هتقفاوم  تناک  امل  هناونع 
مازتلالا الا  یـضتقی  دـکی  مل  مازتلالل  هئاضتقاب  لیق  ول  فیلکتلا  نا  هرورـض  عم  ههادـب  هب  مازتلالا  مدـع  روذـحم  نم  لـقاب  سیل  ـالقع 

ارییخت هدضب  وا  هب  مازتلالا  انیع ال  هسفنب 

******

: حرش * 

دـشابن نکمم  فلکم  يارب  هیعطق  تقفاوم  ای  هیعطق و  تفلاخم  هک  يدراوم  ریظن  نآ  لاثتما  دشاب  نکمم  الامجا  ول  الیـصفت و  تسین 
لاح نیا  رد  یلو  دوش  یم  رداص  فلکم  زا  اهنآ  زا  یکی  ارهق  جراخ  رد  هک  مارح  ای  تسا  بجاو  ءیـش  دراد  نیقی  هک  يدراوم  لثم 

الامجا دنک  ادـیپ  نآب  مازتلا  تسا  نکمم  تسه  عقاو  هک  هچنآ  دراوم  روط  نیا  رد  درادـن و  هیعطق  تقفاوم  ای  هیعطق  تفلاخم  هب  عطق 
.دناد یمن  ار  اهنآ  صوصخب  ول  بجاو و  هچ  دشاب و  مارح  اعقاو  هچ 

هناونع و هصوصخب و  اهنآ  زا  یکی  مازتلا  تسا  مزال  میراد  مارح  ای  بوجوب  یلامجا  ملع  روکذم  دروم  رد  هک  دوش  لئاق  یـسک  رگا 
زا یکی  هب  مازتلا  تسا  نکمم  هک  ار  هچنآ  هکلب  تسین  نکمم  نیا  تسین  حیحص  دشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  هک  دهاوخ  یم  یلیـصفت  ملع 

فلکم دوش  مزتلم  ار  بجاو  صوصخب  رگا  ینعی  تسین  مازتلا  مدع  زا  رتمک  القع  فیلکت  دضب  مازتلا  روذحم  دشاب و  یم  اعقاو  اهنآ 
بوجوب لئاق  ام  رگا  داقتعا  مازتلا و  هب  فیلکت  تسا  یهیدب  هکنآ  تهجب  سکعلاب  دـشاب و  مارح  ینعی  دـشاب  نآ  دـض  تسا  نکمم 

تـسا مارح  رگا  بجاو و  نآ  بوجوب  مازتلا  تسا  بجاو  رگا  ینعی  انیع  میوش  مزتلم  ار  نآ  سفن  رگم  دـنک  یمن  اـضتقا  میدـش  نآ 
اهنآ دضب  مازتلا  هن  نینچمه 
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تناک ول  ملعلا  فارطا  یف  هیعوضوملا  وا  هیمکحلا  لوصالا  ءارجا  نع  عنام  مازتلالا  موزل  لبق  نم  نوکی  ـال  هنا  حدـقنا  دـق  اـنه  نم  و 
.هنع رظنلا  عطق  عم  هیراج 

******

: حرش * 

تشذگ هکنآ  امک  اریخت  ای  انیعت 

لوصا میدـش  بوجوب  لئاق  ام  رگا  هک  دـندومن  نایب  اداقتعا  یفیلکت  رهب  مازتلا  راثآ  زا  دـنامن  یفخم  خـلا  حدـقنا  دـق  انه  نم  هلوق و 
اهنآ رد  هیمازتلا  تفلاخم  نوچ  دوشن  عقاو  هیلمع  تفلاخم  ول  دوش و  یمن  يراج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هیعوضوم  لوصا  ای  هیمکح 

ای هیعطق  تفلاخم  تسین  نکمم  هک  يدراوم  رد  الثم  لوصا  نایرج  زا  تسا  عنام  يداقتعا  مازتلا  ندوب  بجاو  تهج  نیا  زا  دشاب  یم 
درادن یلمع  تفلاخم  ول  دراد و  یمازتلا  تفلاخم  اهنآ  نایرج  هیلمع  لوصا  دراوم  نیا  رد  تشذگ  هکنآ  امک  هیعطق  تقفاوم 

ادعب اهنآ  زا  یکی  دوب و  سجن  انیقی  البق  فرظ  ود  هکنآ  لثم  نآ  زا  بانتجا  تسا  هدوب  مزال  هک  یلامجا  ملع  فارطا  رد  نینچمه  و 
عقاو یلمع  تفلاخم  ول  دـشاب و  یم  اهنآ  زا  یکی  ندوب  رهاظب  داقتعا  فلاـخم  قباـس  تساـجن  باحـصتسا  دروم  نیا  رد  دوش  رهاـط 

.دوشن

هلاصا لـثم  هیمکح  لوصا  هیعوضوم  اـی  هیمکح  لوصا  ناـیرج  زا  دوش  یمن  عناـم  يداـقتعا  مازتلا  ندوب  بجاو  دـیامرف  یم  فنـصم 
فیلکت رد  هن  تسا  یلیـصفت  فیلکت  رد  دـشاب  بجاو  رگا  نوچ  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد  هحاـبالا  هلاـصا  لـثم  هیعوضوم  هءاربـلا و 

یم طقاس  ضراعتب  دـنوش و  یم  يراج  لوصا  ایآ  یلامجا  ملع  فارطا  هک  تسا  ثحب  لحم  نوچ  لوصا  دوشب  يراج  رگا  یلاـمجا 
دنوش یمن  يراج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  لوصا  الصا  هکنآ  ای  دنوش 

دشاب یم  یلعف  هک  هچنآ  رکذ و  ام  رد  تسین  یلعف  یعقاو  مکح  نوچ  هکنآ  لصاح  و 
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هب مازتلالا  مدع  روذحم  انه  عفدی  امک ال 

هفالخب مازتلالا  لب 

اهنایرج و نم  مزاللا  مازتلالا  مدع  یف  روذـحم  مدـع  یلع  فوقوم  اهنایرج  نال  رئاد  هجو  یلع  الا  اضیا  ذـئنیح  هیف  روذـحملاب  لیق  ول 
ضرفلا بسحب  اهنایرج  یلع  فوقوم  وه 

******

: حرش * 

مازتلا هکنآ  رب  هوالع  یعقاو  مکح  رد  هن  تسا  يرهاظ  مکح  رد  دـشاب  بجاو  مازتلا  رگا  سپ  لوصا  هطـساو  هب  تسا  يرهاـظ  مکح 
تشذگ هکنآ  امک  درادن  يرهاظ  مکح  اب  تافانم  نیمکح  عقاو  زا  یکی  هب 

ملع فارطا  رد  هیراج  هیعوضوم  لوصا  هدومرف  هک  يراـصنا  خیـش  موحرم  لوق  رب  تسا  در  مـالک  نیا  خـلا  اـنه  عفدـی  ـال  اـمک  هلوق 
الثم نآب  مازتلا  دشاب  بجاو  هک  تسین  یمکح  دش  هتـشادرب  عوضوم  هکنآ  زا  دعب  ادـبعت و  دوش  یم  هتـشادرب  مکح  عوضوم  یلامجا 

وا تمرح  یطو و  بوجو  نیب  تسا  رئاد  رما  هدومن  یط  كرت و  رذن  ای  ار  دوخ  هجوز  یط  هدرک و  رذن  ایآ  هک  دنک  کش  جوز  رگا 
دـش هتـشادرب  بوجو  تمرح و  عوضوم  هکنآ  زا  دعب  تسین  مارح  بوجو و  دروم  هجوز  هک  دـناسر  یم  هحابالا  هلاصا  دروم  نیا  رد 

دوش یم  هتشادرب  یلوا  قیرطب  نآب  مازتلا  بوجو  هدوبن  يرذن  اعرش  ینعی 

تـسا مارح  ای  بجاو  ای  هک  یط  ینعم و  نیا  هب  تسا  یعقاو  مکح  فـالخب  مازتلا  لوصا  ناـیرج  همزـال  ینعی  خـلا  مازتلـالا  لـب  هلوق 
میوش نآ  هحابا  هب  مازتلا  اعقاو 

یلامجا ملع  فارطا  رد  لوصا  نایرج  رد  یعنام  يروذحم و  هک  دوش  هتفگ  رگا  خلا  هیف  روذحملاب  لیق  ول  هلوق 
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فارطالا و یف  ماحتقالا  مادقالا و  یف  صیخرت  كانه  نکی  مل  اذا  امیف  نوکی  امنا  هیف  روذحملاب  لقعلا  لالقتسا  نا  لاقی  نا  الا  مهللا 
هیف روذحم  هعم ال 

رخآ مکحب  مازتلالا  یف  لب و ال 

رئاسک هیلمع  ماکحا  اهنا  عم  اهیلع  یلمع  رثا  بترت  مدع  عم  یلامجالا  ملعلا  فارطا  یف  لوصالا  نایرج  زاوج  یف  ذئنیح  نأشلا  نا  الا 
هیعرفلا ماکحالا 

******

: حرش * 

عنام هک  تسفوقوم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  لوصا  ندش  يراج  هکنآ  تهجب  تسا  لطاب  رود  هجو  رب  شتیعنام  عنام  نآ  دـشاب و  یم 
رب تسفوقوم  عنام  روذحم و  نتشادرب  يداقتعا و  مازتلا  ندوب  بجاو  زا  تسا  ترابع  روذحم  عنام و  نآ  دشابن و  نآ  رد  يروذحم  و 

ضرف بسح  تسا  حضاو  رود  نیا  لوصا و  نایرج 

هک يدروم  رد  يداقتعا  مازتلا  بوجوب  دنک  یم  مکح  لقع  هکنیا  هب  دوش  یم  هتـشادرب  روکذم  رود  ینعی  خلا  لاقی  نا  الا  مهللا  هلوق 
يراج یلامجا  ملع  فارطا  رد  لوصا  دش و  هداد  صیخرت  هک  ینآ  زا  دعب  دشاب و  هدیـسرن  سدـقم  عراش  فرط  زا  هحابا  صیخرت و 

هن دـشاب  یم  یقیلعت  اـجنیا  رد  لـقع  مکح  نوچ  دوش  یم  هتـشادرب  لـقع  مکح  تسین و  يروذـحم  عراـش  صیخرت  نیا  اـب  دوش  یم 
تسا یقیلعت  نآ  مکح  لاثتما  رد  لقع  مکح  دراوم  مامت  رد  هکنآ  امک  يزیجنت 

سپ دـشاب  یم  یعقاو  مکح  فلاخم  نآ  هک  دـشاب  یم  يرهاظ  مکحب  مازتلا  لوصا  ناـیرج  رد  ینعی  خـلا  مازتلـالا  یف  ـال  لـب و  هلوق 
.تسین نآ  رد  يروذحم 

ملع فارطا  رد  ایآ  رگید  تاهج  زا  رظن  عطق  اب  هیلمع  لوصا  هک  تسنآ  رد  مالک  خلا  نأشلا  نا  الا  هلوق 
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نا هماقم و  هّللا  یلعا  همالعلا  انخیش  هاعدا  امک  اهلومش  ریدقت  یلع  اهلولدم  یف  ضقانتلا  موزلل  هفارطال  اهتلدا  لومـش  مدع  یلا  افاضم 
ادیج ربدتف  رظن  لمأت و  لحم  ناک 

******

: حرش * 

.اهنآ نایرج  مدع  يارب  تسا  هدش  هتفگ  هک  یهوجو  هن  ای  دنوش  یم  يراج  یلامجا 

یلامجا ملع  فارطا  رد  لوصا  نایرج  مدع  رد  دش  هتفگ  هک  یهوجو 

هدـیاف یب  هیف  نحن  ام  لثم  دـنا  هیلمع  ماکحا  لوصا  نیا  هکنیا  اب  درادـن  یلمع  رثا  اهنآ  نایرج  رد  دـنک  یم  ناـیب  فنـصم  هکنآ  : لوا
لصا سپ  ارهق  دشاب  یم  كرت  لعف و  نیب  رییخت  زاب  فلکم  دوشن  يراج  لوصا  رگا  مدقت  ام  رد  یط  بوجو و  ای  تمرح  الثم  تسا 

.درادن یلمع  رثا 

.تسا ضقانت  نآ  ۀمزال  دوش  يراج  لوصا  رگا  یلامجا  ملع  فارطا  هک  دنک  یم  نایب  فنصم  هوجو  زا  مود 

رخآ و نیقیب  هضقنا  لب  نآ  لیذ  تایاور  یـضعب  کشلاب و  نیقیلا  ضقنت  ـال  تسا  هدـش  دراو  باحـصتسا  باـب  رد  هک  یتیاور  ـالثم 
اب تسا  ضقانم  نآ  ددصرد  هراهطلا  هلاصا  نایرج  تسا  سجن  اهنآ  زا  یکی  هک  نیفرظ  رد  رذق  هنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیـش  لک  اذـک 

تهج نیا  هچرگا  تسا  ضقانم  اهنآ  زا  یکی  تساجن  اب  ود  ره  هراهط  سپ  اهنآ  زا  یکی  تساجن  دـیراد  یلامجا  ملع  نوچ  نآ  لیذ 
.تسا لمأت  لحم  هجو  نیا  یلو  هدومرف  نایب  هماقم  هّللا  یلعا  همالعلا  خیش  موحرم  ار 

هروصحم ریغ  تاهبـش  رد  اذـل  تسا و  یـضتقم  طقف  هکلب  فیلکت  زیجنت  يارب  تسین  همات  تلع  یلامجا  ملع  نوچ  هکنآ  لـمأت  هجو 
.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  اهنآ  ثحب  هکنآ  امک  دوش  یم  يراج  تئارب  فیلکت و  تسین  زجنم  یلامجا  ملع 

نآ فارطا  رد  صیخرت  تسین  نکمم  سپ  یلیـصفت  ملع  لثم  فیلکت  زیجنت  يارب  تسا  همات  تلع  یلامجا  ملع  دنا  هتفگ  رگید  هجو 
ۀهبـش رد  ماـعب  کـسمت  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد  لوـصا  ناـیرج  دـنا  هتفگ  يرگید  هجو  دـشاب  یلاـمتحا  وـل  هضقاـنم و  عوـقو  يارب 

.ادیج ربدتف  یلاعت  هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  اهنآ  لصفم  تسا و  هیقادصم 
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نم فراعتم و  وحنب  الـصاح  نوکی  نا  نیب  ءالقع  راثآلا  نم  عطقلا  یلع  بترتی  امیف  الـصا  لقعلا  رظن  یف  تواـفت  ـال  سداـسلا  رمـالا 
عاطقلا یف  ابلاغ  لاحلا  وه  امک  هنم  هلوصح  یغبنی  فراعتم ال  ریغ  وا  هنم  هلوصح  یغبنی  ببس 

******

: حرش * 

دشاب یم  نآ  تیجح  كردم  نآ و  ماسقا  عاطق و  عطق  رد  : مشش رما 

هراشا

.دوش یم  ثحب  تهج  ود  سداس  رما  نیا  رد  خلا  سداسلا  رمالا  هلوق 

.هن ای  دننک  یم  ادیپ  عطق  دایز  هک  یناسک  دشاب و  عاطق  عطق  ول  دراد و  تیجح  اقلطم  عطق  هکنآ  لوا 

رد هک  هن  ای  دراد  قرف  اهنآ  تیجح  ایآ  هیلقع  تامدـقم  لثم  تنـس  باتک و  ریغ  تامدـقم  زا  دوش  یم  لـصاح  هک  یعطق  هکنآ  مود 
هب تشگرب  دراوم  نیا  رد  دـنا  هدومن  رکذ  هک  تهج  ود  هچرگا  دـیآ  یم  هکنآ  امک  تسا  هدـش  هداد  نییرابخا  هب  تبـسن  بلطم  نیا 
هچ ای  دشاب  یلقع  نآ  ببس  هچ  يداع و  ریغ  ای  دشاب  يداع  ببـس  هچ  تسا  اقلطم  نآ  تیجح  عطق  هکنیا  نآ  دوش و  یم  تهج  کی 

.یلقع ریغ 

ای دنک  یم  ادیپ  عطق  ببـس  نآ  زا  مدرم  رثکا  هک  دوشب  ادیپ  عطق  هک  یئاج  رد  الـصا  تسین  لقع  رظن  رد  یتوافت  دیامرف  یم  فنـصم 
یفخم تسین  مدرم  نیب  فراعتم  نآ  ببـس  تسا و  روط  نیمه  ابلاغ  عاـطق  عطق  رد  هکنآ  اـمک  دـشابن  مدرم  نیب  فراـعتم  عطق  ببس 

: میراد مسق  ود  عاطق  عطق  دنامن 

نیمه ءایلوا  ضعب  (ع)و  راهطا ۀـمئا  مرکا و  ربمغیپ  رد  هکنآ  امک  دـشاب  ملاع  يارب  یندـل  ملع  هک  تسا  یئاج  رد  اـهنآ  زا  مسق  کـی 
رد هکنآ  اـمک  دوـش  یم  كرد  ملع  نآ  تناـطف  هب  تسارف و  هب  تسا و  یباـستکا  یلو  تسین  یندـل  ملع  ملاـع  ملع  اـی  تسا و  مسق 

تهج نیا  هریغ و  هرفـص و  زا  ضیرم  راـثآ  هطـساو  هـب  اـبلاغ  دوـش  یم  لـصاح  اروـف  وا  يارب  مـلع  دـنک  ضیرمب  يرظن  رگا  بیبـط 
وا يارب  یملع  نف  لها  هک  تسا  مسق  نیمه  نآ  صـصختم  هب  تبـسن  عیانـص  نونف و  مامت  رد  دـنلفاغ  نآ  زا  مدرم  رثکا  هک  یباستکا 

لصاح
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هحـص مدـع  هتفلاخم و  یلع  هعطاق  هذـخاؤم  هحـص  هلوصح و  یغبنی  اـمم ال  لـصاحلا  عطقلاـب  فیلکتلا  زجنت  يری  لـقعلا  نا  هرورض 
یلا هتافتلا  عم  ول  کلذب و  هیلع  جاجتحالا  نسح  مدع  هفالخب و  عطقلا  عم  هذخاؤملا  هحـص  مدع  کلذک و  لصح  هناب  اهنع  راذتعالا 

هلوصح هیفیک 

******

: حرش * 

.دشاب یمن  ءاملع  نیب  فالتخا  تسین و  ام  ثحب  لحم  عاطق  زا  مسق  نیا  دوش  یمن  لصاح  ارثکا  مدرم  یقابب  تبسن  هک  دوش  یم 

کشلا و ریثک  نظلا و  ریثک  ریظن  دوش  ادـیپ  عطق  يزیچ  كدـنا  هب  دـشاب و  هتـشادن  يداع  ببـس  هک  تسا  یئاجنآ  عاطق  زا  مود  مسق 
کشب رابتعا  کشلا  ریثک  هکنیا  هب  تسا  هدومن  مکح  هک  ینآ  زا  دعب  دشاب  یم  هرـس  سدق  ءاطغلا  فشاک  زا  لوقنم  تهج  نیا  لصا 

.تسین وا 

ریثکل کش  ـال  تیاور  هب  عوجر  کـشلا  ریثک  اـما  یهتنا  هقح  یف  اـمهرابتعا  وغلیف  هنظ  وا  هعطق  یف  هداـعلا  نع  جرخ  نم  اذـک  لاـق و 
اذا مالّسلا  هیلع  هلوق  لثم  دوش  هتفرگ  مکح  عوضوم  رد  هک  یئاج  رد  نظلا  ریثک  اما  دوش و  یمن  شکـش  هب  ءانتعا  دوش و  یم  کشلا 

لماش نآ و  زا  تیاور  دشاب  هتشاد  فارصنا  نظلا  ریثک  تسین  دیعب  خلا  ءیش  یلا  کمهو  بهذی  مل  عبرالا و  ثالثلا و  نیب  تککش 
.دوشن نظلا  ریثک 

مکاح رگا  دوش  یم  مکح  نآ  مکاحب  عوجر  مکح  نآ  دییقت  قالطا و  رد  یمکح  ره  دنامن  یفخم  خلا  يری  لقعلا  نا  هرورـض  هلوق 
یفرع مکح  دییقت  قالطا و  دشاب  فرع  مکاح  رگا  نینچمه  تسا  سدقم  عراش  تسدـب  مکح  دـییقت  قالطا و  تسا  سدـقم  عراش 

دشاب یم  وا  تسدب 

لقع تسا  لقع  عطق  تیجح  هب  مکاح  نوچ  هیف  نحن  ام  رد  تسا و  لقع  دیب  مکح  دـییقت  قالطا و  دـشاب  لقع  مکاح  رگا  نینچمه 
دوش یم  زجنم  فیلکت  دناد و  یم  تجح  لقع  ار  نآ  دوشب و  ادیپ  یمسق  ره  زا  هک  عطق  تیجح  نیب  دراذگ  یمن  یقرف  چیه 
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دروم لک  یف  هلیلد  هلالد  هصوصخ  همومع و  یف  عبتملا  اعرش و  عوضوملا  یف  ذوخأملا  عطقلا  یف  لاحلا  توافتی  امبر  معن 

******

: حرش * 

دوشب و لـصاح  عطق  دراوم  نآ  زا  اـفرع  تسا  هدوـبن  راوازـس  هک  دـشاب  يدراوـم  زا  وـل  دوـش و  لـصاح  فـلکم  يارب  هک  یعطق  رهب 
رذع دبع  هک  تسین  حیحـص  فرط  نآ  زا  تسا و  هدـش  ادـیپ  هروکذـم  دراوم  زا  وا  عطق  هک  یفلکم  رب  یلوم  هذـخاؤم  تسا  حـیحص 

زا يدرک  ادـیپ  وت  هک  ار  یعطق  هک  دـبع  رب  جاـجتحا  تسین  حیحـص  دوب و  هدـش  ادـیپ  يداـع  ریغ  دراوم  زا  نم  عطق  هکنیا  هب  درواـیب 
.تسا هدش  لصاح  هفراعتم  ریغ  دراوم  زا  وا  عطق  هک  دشاب  هتشاد  تافتلا  فلکم  ول  هدوب و  فراعتم  ریغ  دراوم 

امک ال دوش  یم  ادیپ  عطق  عبتب  مهنآ  راثآ  دـش  ادـیپ  عطق  اجکره  دـشاب و  یم  عطق  یتاذ  راثآ  زا  ریذـعت  زجنم و  هکنآ  مالک  لصاح  و 
.یفخی

نکمم دروم  نیا  رد  اعرـش  هدش  هتفرگ  عوضوم  رد  دـشاب و  یعوضوم  عطق  رگا  دراوم  یـضعب  هلب  خـلا  لاحلا  توافتی  امبر  معن  هلوق 
تـسا ماع  ایآ  هکنآ  صوصخ  ای  عطق  مومع  رد  تسا  عبتتم  هک  هچنآ  دوشن و  نآ  لماش  یعرـش  لیلد  دوش و  جراخ  عاـطق  عطق  تسا 

.صاخ ای  تسا  ماع  نآ  تلالد  هک  دومن  دیاب  ار  لیلد  نآ  تیعبت  تسا  صاخ  ای  دوش  یم  عطق  دارفا  همه  لاح  لماش 

نآ لماش  دوش و  عاـطق  عطق  زا  فارـصنا  تسین  نکمم  یلو  اعرـش  تسا  هدـش  هتفرگ  عوضوم  رد  ول  یعوضوم و  عطق  دـنامن  یفخم 
تهجب دـشابن  زیاـج  نآ  لـمع  دوش و  جراـخ  تسین  نکمم  تسا  یتاذ  نآ  تیجح  هک  دراوم  یقاـب  لـثم  مه  عاـطق  عطق  هکلب  دوشن 

یم حیحـص  ار  اهنآ  تسا  هدـش  نآ  عطق  ببـس  هک  یبابـسا  نآ  دـناد و  یم  شدوخ  دراوم  زا  بسانم  ار  شعطق  لوصح  عطاـق  هکنآ 
نکمم تسا و  هبتشم  دارفا  زا  يدرف  ره  رد  دشاب  یعوضوم  نآ  عطق  ول  عاطق و  عطق  هکنآ  رب  هوالع  دناد 
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تابسانم بسحب  تاماقملا  فالتخا  هلدالا و  فالتخا  یلع  رخآ  یف  هب  هصاصتخا  مدع  دروم و  یف  مسقب  هصاصتخا  یلع  لدی  امبرف 
تارامالا نم  اهریغ  تاعوضوملا و  ماکحالا و 

القع و ببـسلا ال  ثیح  نم  دروملا و ال  ثیح  نم  عطاقلا و ال  ثیح  نم  توافتی  داکی  القع ال  اعوضوم  ناک  اـمیف  عطقلا  هلمجلاـب  و 
اتابثا ایفن و ال  لعجلا  دی  هلانت  هنا ال  نم  تفرع  امل  اعرش  حضاو و ال  وه 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  يداع  ریغ  ای  تسا  هدش  لصاح  يداع  ببس  زا  عطق  زا  درف  نیا  ایآ  هک  دوش  نیعم  هک  تسین 

هقدص درک  ادیپ  شدنزرف  ندوب  هدـنز  هب  نیقی  رگا  هک  دـشاب  هدرک  رذـن  هک  تسا  یئاج  تسا  یعوضوم  عطق  هک  یئاجنآ  ریظن  اما  و 
ربخم ربخ  زا  هک  یئاج  رد  تسین  بجاو  رذن  هب  لمع  تسا  ملاس  حیحـص و  وت  دنزرف  هک  دنروآ  يربخ  رگا  دروم  نیا  رد  دـهدب  يا 

.دوشن لصاح  عطق 

زا هک  دهتجم  عطق  ریظن  یـصاخ  دروم  رد  نآ  لیلد  دراد  صاصتخا  دراوم  ضعب  یعوضوم  عطق  خلا  هصاصتخا  یلع  لدی  امبرف  هلوق 
ةدافتسا دوش و  یم  عطق  مومع  لماش  هکلب  درادن  صاصتخا  دراوم  یضعب  هریغ و  لمر و  رفج و  زا  هن  دوش  هتفرگ  دیاب  تنس  باتک و 

اهنآ ریغ  تاعوضوم و  ماکحا و  تابـسانم  بسحب  اصوصخ  ای  دراد  تلالد  امومع  هک  تاماقم  فالتخا  تسا و  هلدا  فالتخا  رب  نآ 
.هیلخاد ای  هیجراخ  نئارق  تاراما و  زا 

نآ تیجح  رد  یتوافت  دـشاب  یم  لقع  مکح  عوضوم  هک  یقیرط  عطق  هکنآ  لصاح  خـلا و  اعوضوم  ناـک  اـمیف  عطقلا  هلمجلاـب  هلوق 
ادیپ یئاجکره  رد  کلذ  ریغ  عطق و  ببس  ای  عطق  دروم  ای  عطاق  تهج  زا  تسین 
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لب هبـسنلا  هذـه  یلع  دـعاست  مهتاملک ال  هعجارم  نا  الا  هیلقع  تامدـقمب  ناک  اذا  امب  رابتعا  ـال  هنا  نییراـبخالا  ضعب  یلا  بسن  نا  و 
هب يدانی  امک  هبوجوب  عرـشلا  مکح  ءیـش و  بوجوب  لقعلا  مکح  نیب  همزالملا  عنم  ماقم  یف  اـما  نوکت  اـمنا  اـهنا  اهبذـکب و  دهـشت 

.عجارف همزالملا  باب  یف  ردصلا  دیسلا  نع  یکح  ام  هتوص  یلعاب 

******

: حرش * 

عطق رد  الـصفم  هکنآ  امک  نآ  تابثا  هن  اعرـش و  نآ  یفن  تسین  نکمم  تسا و  یتاذ  نآ  تیجح  دش  لصاح  یـصخش  ره  زا  دـش و 
.تشذگ یقیرط 

تسین تجح  تنس  باتک و  ریغ  زا  عطق  هک  نییرابخا  كردم 

قئادح بحاص  يرئازج و  دیـس  يدابآرتسا و  نیما  لثم  نییرابخا  ضعبب  دنا  هداد  تبـسن  خـلا  نییرابخالا  ضعب  یلا  بسن  نا  هلوق و 
دنرادن یعرـش  تیجح  اعرـش و  تسین  اهنآ  رب  يرابتعا  هیلقع  تامدقم  زا  دوش  یم  لصاح  هک  یعطق  هک  دنلئاق  اه  نیا  مهرـس  سدق 

ءیش حبق  ۀمزالم  نینچمه  اعرش و  نآ  بوجو  القع و  ءیـش  نسح  نیب  ۀمزالم  باب  رد  امک  دشاب  لقتـسم  یلقع  مکح  هکنآ  ياوس 
نیا رد  دشاب  همات  تحلصم  درادن و  یمحازم  دراد و  تحلصم  ءیش  هک  درک  كرد  لقع  رگا  ینعی  اعرش  ءیـش  نآ  تمرح  القع و 

.دراد یعرش  بوجو  ءیش  نآ  هک  دنک  یم  مکح  لقع  دراوم 

نآ هک  دنک  یم  مکح  لقع  دراوم  نیا  رد  محازم  نودب  ار  نآ  ۀمات  ةدسفم  ار و  ءیـش  حـبق  دـنک  كرد  لقع  هک  یئاج  رد  نینچمه 
يدراوم نیا  دیامن  یم  عرشلا  هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  املک  يربکب  تشگرب  لقع  مکح  دراوم  زا  مسق  نیا  تسمارح و  اعرـش  ءیش 

.تسا لقتسم  لقع  مکح  میدومن  رکذ  هک 

مکح زا  دعب  هک  بجاو  ۀمدقم  بوجو  ریظن  تسا  عرش  مکح  عبتب  لقع  مکح  هک  يدراوم  نآ  لقتسم و  ریغ  لقع  مکح  دراوم  اما  و 
رگید ماکحا  نینچمه  دشاب و  جح  يارب  ریس  هک  دناد  یم  بجاو  لقع  ار  نآ  ۀمدقم  جح  بوجو  لثم  هک  سدقم  عرش 
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نیمـالا ثدـحملا  خیـشلا  حیرـص  وـه  اـمک  نظلا  ـالا  دـیفت  ـال  اـهنال  هـیلقعلا  تامدـقملا  یلع  داـمتعالا  زاوـج  مدـع  ماـقم  یف  اـما  و 
سیل ام  كردم  راصحنالا  یلع  هدئاوف  یف  هب  لدتسا  ام  هلمج  یف  لاق  ثیح  هّللا  همحر  يدابآرتسالا 

******

: حرش * 

.تشذگ اهنآ  ثحب  الصفم  هکنآ  دض  زا  یهن  ءیش  هب  رما  ریظن 

نیا تسین  مه  لقع  مکح  دشابن  یعرش  مکح  رگا  هک  دشاب  یم  عرش  مکح  عبتب  هکلب  تسین  لقتـسم  لقع  مکح  هک  دراوم  نیا  ریظن 
تامدـقم نیاب  عطق  نوچ  درادـن  يراـبتعا  دـشاب  یعطق  یعرـش  مکح  ول  یلقع و  مکح  مسق  ود  نیا  رد  یعرـش  مکح  هک  دـنلئاق  اـه 

تبسن نیا  دعاسم  اهنآ  تاملکب  هعجارم  دیامرف  یم  فنـصم  هکنآ  الا  دنا  هداد  اهنآ  هب  تبـسن  هک  هچنآ  رب  انب  درادن  یعرـش  بوجو 
لقع مکح  همزالم  عنم  ماقم  رد  ای  تسا  عجار  اهنآ  تاملک  دـهد و  یم  بلاطم  نیا  بذـکب  تداهـش  اـهنآ  تاـملک  هکلب  درادـن  ار 

رد ردص  دیس  موحرم  زا  تسا  هدش  تیاکح  هک  ار  هچنآ  هتوص  یلعاب  هب  يدانی  هکنآ  امک  نآ  بوجوب  عرش  مکح  ءیش و  بوجوب 
.عجارف همزالم  باب 

تلع لقع  دنک  یم  كرد  هک  یتاهج  هک  تسنآ  مالعا  یـضعب  دنا  هدومن  رکذ  هک  هچنآ  رب  انب  ردص  دیـس  موحرم  قیقحت  صخلم  و 
نکمم هک  تسا  هحبقم  ای  هنـسحم  تاهج  ضعب  دـنک  یم  كرد  لقع  هک  ار  هچنآ  تیاغ  هکلب  دـشاب  یمن  یعرـش  مکح  يارب  هماـت 

اب دنـشاب  ضراعم  تاهج  نآ  دـشاب و  هدرکن  ار  اهنآ  كرد  لقع  هک  دـشاب  رگید  تاهج  تسا  نکمم  دـشاب و  مکح  یـضتقم  تسا 
روهظ ات  تسا  دوجوم  العف  هکلب  هدوب  هیعرـش  ماکحا  رثکا  رد  مالـسا  ردـص  رد  تهج  نیا  هکنآ  امک  هدرک  كرد  لقع  هک  ار  هچنآ 

هب مکح  املک  ةدـعاق  تسین و  نکمم  نآ  يارب  یعرـش  مکح  هماـت  تلع  كرد  لـقع  سپ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هّللا  لـجع  تجح 
.تسین مامت  عرشلا  هب  مکح  لقعلا 

يدامتعا هک  تسنآ  ماقم  رد  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  نییرابخا  ءاملع  تاملک  ای  خلا و  دامتعالا  زاوج  مدع  ماقم  یف  اما  هلوق و 
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.نیقداصلا نع  عامسلا  یف  نیدلا  تایرورض  نم 

مکحب نظلا  هتدافا  ثیح  نم  ربتعی  امنا  مالسلا  هالـصلا و  مهیلع  مهمالکب  کسمتلا  ینعی  کلـسملا  کلذ  ریغ  کلـسم  لک  نا  عبارلا 
نطفت ام  رکذ  دعب  اضیا  اهتلمج  یف  لاق  اهیفنب و  وا  یلاعت  هماکحا  سفنب  قلعتملا  نظلا  یلع  دامتعا  هنا ال  اقباس  انتبثا  دـق  یلاعت و  هّللا 

: هظفل اذه  ام  هقیقدلا  نم  همعزب 

مل هریغب  انکسمت  نا  ءاطخلا و  نم  انمصع  دقف  مالّسلا  مهیلع  مهمالکب  انکـسمت  نا  لوقنف  هفیرـشلا  هقیقدلا  نم  هاندهم  ام  تفرع  اذا  و 
یلع -خ) اولدتسا ) اودنتسا هیمامالا  نا  يرت  الا  القع  اعرش و  هیف  بوغرم  بولطم  رما  ءاطخلا  نم  همـصعلا  نا  مولعملا  نم  هنع و  مصعن 

.حیبق هنال  لاحم  رمالا  کلذ  ءاطخلا و  -خ ل) عابتاب ) عاقیاب هدابع  یلاعت  هرما  مزلل  همصعلا  ول ال  هناب  همصعلا  بوجو 
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اقلطم درادـن  هیعرـش  تیجح  نظ  تسا و  نظ  دوش  یم  هدافا  هک  هچنآ  هیلقع  تامدـقم  زا  رما  تیاـغ  نوچ  تسین  هیلقع  تامدـقم  رب 
یئاج رد  دشاب  یم  هیلع  هّللا  همحر  يدابآرتسا  نیما  ثدحم  خیش  ترابع  حیرـص  ینعم  نیا  هکنآ  امک  عطق  هن  هصاخ  دراوم  رد  رگم 

ریغ دـشابن و  نید  تایرورـض  زا  هک  ار  هچنآ  هکنیا  هب  شدـئاوف  نآ  رد  تـسا  هدوـمن  لالدتـسا  هـک  يدـئاوف  رد  تـسا  هدوـمرف  هـک 
: هک تسنآ  ناشیا  ظفل  درادن  يرگید  هار  دوش و  هدینش  اهنآ  زا  دیاب  تسا  نیقداص  عامس  زا  نآ  كردم  دشاب  يرورض 

تسین و ربـتعم  قیرط  نآ  دـشاب  مالّـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  قیرط  ریغ  یقیرط  ره  ینعی  خـلا  کـلذ  ریغ  کلـسم  لـک  نا  عـبارلا  هلوـق 
.یلاعت هّللا  مکحب  دنک  یم  نظ  هدافا  هکنآ  تهج  زا  درادن  یعرش  تیجح 

تیجح تسین و  ربتعم  نظ  نآ  ماکحا  یـسفنب  ای  دـشاب  یم  یلاعت  هّللا  ماـکحا  سفنب  هک  ینظ  رب  داـمتعا  هک  اـقباس  میدرک  تباـث  اـم 
تیجح نآ  زا  ریغ  دوش و  ادیپ  مالّسلا  مهیلع  همئا  مالک  زا  هک  تسا  ینظ  نآ  دراد  یعرـش  تیجح  هک  ینظ  نآ  طقف  درادن و  یعرش 

یعرش
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هجاحلا عضوم  یهتنا  یلاعت  هماکحا  یف  ینظلا  لیلدلا  یلع  دامتعالا  زوجی  هنا ال  هاضتقم  نا  تملع  لیلدـلا  اذـه  یف  تلمات  اذا  تنا  و 
.هلاسرلا یف  هماقم  هّللا  یلعا  همالعلا  انخیش  هلقن  يذلا  وه  هقیقدلا  نم  هدهم  ام  همالک و  نم 
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وا یکریز  نطفتم و  شدوخ  نامگب  هک  ار  هچنآ  تسا  هدرک  رکذ  هک  ینآ  زا  دـعب  شرگید  تاملک  هلمج  رد  هدومرف  اـضیا  درادـن و 
.هفیرش ۀقیقد  همدقم  زا  میدومن  نایب  ام  هک  ار  هچنآ  یتخانش  یتسناد و  هک  ینامز  هک  تسنآ  وا  ظفل  تسا  هدوب 

زا میـشاب  یم  ظوفحم  تمـصع و  هتبلا  میدز  اهنآ  نماد  هب  تسد  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  مالکب  میدومن  کـسمت  رگا  مییوگ  یم  سپ 
اطخ زا  میشاب  یمن  ظوفحم  میتفرگ  همئا  مالک  ریغ  زا  ار  هیعرـش  ماکحا  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  مالک  ریغب  میدرک  کسمت  رگا  اطخ و 

.دشاب یم  همئا  ریغ  مالک  رد  اطخ  لامتحا  هکلب 

هب دـینک  یمن  رظن  ایآ  القع  اعرـش و  القع  نیب  تسا  هیف  بوغرم  بولطم و  تسا  يرما  ءاـطخ  زا  تمـصع  هک  تسنآ  تاملـسم  زا  و 
دشاب موصعم  دیاب  ماما  هک  نیهارب  لیلدب و  دندومن  نایب  مالّسلا و  هیلع  ماما  تمـصع  بوجو  رب  دنا  هدومن  لالدتـسا  هک  هیماما  لاوقا 
تـسا هدومن  رما  هّللاب  ذوعن  -و  اطخ عابتاب  ار  شناگدـنب  یلاعت  يادـخ  دـشاب  هدومرف  رما  دـیآ  یم  مزـال  دـشابن  موصعم  ماـما  رگا  هک 

زا نآ  رودص  رما  نیا  تسا  حیبق  نوچ  لاحم  تسا  يرما  بلطم  نیا  دشاب و  یم  نآ  رد  هیعرـش  اطخ  لامتحا  هک  يدراوم  هب  ناگدنب 
.اریبک اولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  یهلا  سدقا  تاذ 

اهنآ رد  ینک  لمأت  هک  ینآ  زا  دـعب  يدابآرتسا  نیما  ثدـحم  موحرم  زا  میدومن  رکذ  هک  ار  یبلاـطم  نیا  خـلا  تلمأـت  اذا  تنا  هلوق و 
يادـخ ماکحا  رد  ینظ  لیلد  رب  ندرک  لمع  داـمتعا و  تسین  زیاـج  هک  تسنآ  ناـشیا  هدومرف  رکذ  هک  هچنآ  ياـضتقم  هک  یناد  یم 

هدومن لقن  ار  همدقم  نآ  هیلقع  هقیقد  ۀمدقم  زا  تسا  هدومن  ایهم  هک  ار  هچنآ  ناشیا و  مالک  زا  هجاح  عضوم  یهتنا  یلاعت 
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.لئاسو رد  هماقم  هّللا  یلعا  همّالعلا  انخیش  تسا 

هریغ قطنم و  رد  ینیما  ثدحم  موحرم  تامدقم  لقن 

نآ هک  هدام  هب  دوش  یم  یهتنم  اهنآ  زا  مسق  کی  تسا  مسق  ود  هب  رظن  مولع  هک  تسنآ  دنا  هدومن  لقن  مالعا  یضعب  ار  همدقم  نآ  و 
یم هیـسح  روماب  بیرق  اهنآ  هک  قطنم  ملع  باوبا  رثکا  باسح و  ملع  هسدـنه و  ملع  تسا  مسق  نیمه  زا  تسا و  سحب  بیرق  هداـم 

.دوش یمن  ادیپ  اهنآ  راکفا  جیاتن  رد  اطخ  ءاملع و  نیب  یفالخ  اهنآ  رد  دوش  یمن  عقاو  مولع  زا  مسق  نیا  دوش و 

هدام و تهج  زا  اـی  تسا و  تروص  تهج  زا  اـی  دوخ  رکف  رد  یملع  ره  رد  دـنک  یم  ناـسنا  هک  یهابتـشا  ءاـطخ و  هک  تسنآ  ببس 
همیقتـسم و ناهذا  دزن  تسا  همولعم  هحـضاو و  روما  زا  روص  تفرعم  هکنآ  تهجب  ءاملع  زا  دوش  یمن  عقاو  تروص  تهج  زا  ءاـطخ 
رد ءاطخ  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  هیـسح  روماب  مولع  نیا  داوم  هکنآ  تهجب  مولع  نیا  رد  دوش  یمن  روصت  اضیا  هدام  تهج  زا  ءاطخ 

.دوش یمن  عقاو  اهنآ  داوم 

ملع هیهلا و  تمکح  ملع  تسا  موـلع  مسق  نیمه  زا  هیـسح و  روـما  زا  تسا  دـیعب  اـهنآ  داوـم  هک  تسا  یملع  موـلع  زا  رگید  مسق  و 
زا دـیعب  مولع  نیا  هک  قطنم  رد  تسا  هدـش  رکذ  هک  يدـعاوق  ضعب  هیهقف و  هیرظن  لـئاسم  هقف و  لوصا  ملع  مـالک و  ملع  هیعیبـط و 

ءاملع نیب  هیعیبط و  هیهلا و  تمکح  رد  هفسالف  نیب  عازن  رجاشت و  فالخ و  تسا  هدش  عقاو  تهج  نیا  زا  دنـشاب و  یم  هیـسح  مولع 
.دنراد اهنآ  رد  فالتخا  هک  مولع  زا  اه  نیا  زا  ریغ  مالک و  ملع  هیهقف و  لئاسم  هقف و  لوصا  رد  مالسا 

زا هن  تروص  تهج  زا  دنریگ  یم  ار  رکف  ءاطخ  ولج  دنـشاب و  یم  ءاطخ  زا  مصاع  هیقطنم  دـعاوق  هک  تسنآ  اهنآ  فالتخا  ببـس  اما 
یماسقا هب  یلک  هجو  رب  تسا  داوم  میـسقت  هسیقا  باب  رد  قطنم  ملع  زا  دوش  یم  هدافتـسا  هک  يزیچ  تیاهن  هکنآ  تهجب  هدام  تهج 

زا دشاب و  یم  اهـسایق  زا  مادک  رد  داوم  نیا  مینادـب  هک  تسین  یلک  هدـعاق  قطنم  ملع  داوم  نیا  قطنم و  ملع  رد  تسا  هدـش  رکذ  هک 
عنتمم تسا  مولعم  هک  یئاهزیچ 
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بوجو هنأـش و  یلاـعت  هماـکحا  سفن  یف  هینظلا  تاطابنتـسالاب  کـسمتلا  زاوج  لاـطبا  یف  لوـالا  اـضیا  اـهلوصف  تسرهف  یف  لاـق  و 
.یهتنا (ع) مهنع درو  مکحب  وا  هّللا  مکحب  عطقلا  دقف  دنع  فقوتلا 

امیف ال لقنلا  ریغ  عابتا  زاوج  مدع  تابثا  همه  امنا  عطقلل و  دیفملا  ریغلا  یلقعلا  وه  هماربا  هضقن و  دروم  همالک و  لحم  نا  يرت  تنا  و 
.عطق
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.یهتنا دشاب  داوم  نیا  لفکتم  هک  يا  هدعاق  ینوناق و  عضو  تسا 

زا تدابع  هکنآ  تروص  يا  هدام  کی  دراد و  یتروص  کی  لوا  لکـش  رد  ـالثم  قطنم  ملع  رد  هک  تسنآ  ناـشیا  شیاـمرف  لـصاح 
ضعب يربک  يرغـص و  داوم  هکنآ  الا  تسین  نآ  رد  يا  ههبـش  تسا و  يرورـض  نآ  ۀجیتن  شرگید  طیارـش  اب  دشاب  يربک  يرغص و 

هداد اهنآ  نیب  يزیمت  هک  تسین  قطنم  رد  ینوناق  دوش و  یم  هتشاذگ  یعطق  ياج  هکوکشم  هکلب  هینظ  دراومب  دوش  یم  هابتـشا  دراوم 
.تسا روکذم  قطنم  رد  الصفم  هکنآ  امک  دوش 

هّللا و ماکحا  سفن  رد  هینظ  تاطابنتـساب  کسمت  زاوج  لاطبا  رد  لوا  تسا  هدومرف  تسرهف  رد  اضیا  خـلا و  تسرهف  یف  لاـق  هلوق و 
زا هک  یمکحب  ای  میرادن  یلاعت  يادـخ  مکحب  عطق  هک  یئاج  رد  یلاعت  يادـخ  ماکحا  رد  هینظ  تاطابنتـساب  لمع  تسین  زیاج  هکنآ 
رد نظب  لمع  مینک و  فقوت  تسا  مزال  یلاعت  يادخ  مکحب  میشاب  هتـشادن  عطق  هک  يدراوم  رد  تسا و  هدیـسرن  مالّـسلا  مهیلع  همئا 
رد مالّـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  تسا  هدـش  دراو  هرتاوتم  رابخا  هک  تسا  هدومرف  سماخ  لالدتـسا  رد  اضیا  تسین و  زیاج  دراوم  نیا 

مینک راهطا  همئا  زا  لاؤس  تسا  مزال  هک  رگید  تایآ  نآ  ریاظن  نینچمه  َنوُمَْلعَت و  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  هفیرـش  هیآ  ریـسفت 
زا ول  راـهطا و  همئا  ریغ  زا  لاؤـس  نیا  تسین  بجاو  هک  تسنآ  مـالک  نیا  ياـضتقم  هیعرـش و  ماـکحا  رد  میئاـمنب  اـهنآ  هب  عوـجر  و 

لحم هک  ینیب  یم  وت  هبنتف و  دشاب  هیلقع  تامدقم 
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زیاج میرادـن  یعطق  مکح  هک  یئاهاجنآ  تسا و  عطق  دـیفم  ریغ  یلقع  مکح  نآ  وا  ماربا  ضقن و  دروم  يداـبآرتسا و  موحرم  مـالک 
نآ رد  میرادـن و  عطق  هک  یئاج  رد  لقن  زا  ریغ  عباـت  تسین  زیاـج  هک  دـنک  تاـبثا  هک  تسنآ  ناـشیا  مهم  ماـمت  نآـب و  لـمع  تسین 

.تسین زیاج  نآب  لمع  تسا  ینظ  مکح  هک  يدراوم 

تسا مسق  هس  دوش  یم  یعرش  مکح  بجوم  هک  هیلقع  ماکحا 

.دوش یم  تمسق  هس  دوش  یم  ادیپ  یلقع  مکح  زا  یعرش  مکح  نآ  هک  یعرش  مکحب  لمع  زا  عنم  دنامن  یفخم 

هدسفم ای  هدرک  ادیپ  ءیـش  تحلـصم  هب  ملع  هکنآ  زا  دعب  یلعف  رد  ار  هدسفم  ای  ار  تحلـصم  دوجو  دـنک  یم  كرد  لقع  هکنآ  لوا 
هکنآ امک  تسا  دسافم  حلاصم و  عبات  هیعرـش  ماکحا  هک  هیلدـع  لوق  رب  انب  دراوم  نیا  رد  دـیامن  یم  یعرـش  مکح  توبثب  مکح  نآ 

دشاب یم  نآ  عبات  یعرش  مکح  دش  هدسفم  ای  تحلصم  كرد  اجکره  سپ  تسا  نیمه  قح 

نآ كرت  هک  دـنک  یم  كرد  تسا و  حـیبق  ای  تسا  نسح  لعف  نالف  هکنآ  هب  لـقع  دـنک  یم  كرد  هک  تسنآ  لـقع  مکح  زا  مود 
رد دوش  یم  هداد  نآرب  باوث  تسا و  حودـمم  نسح و  لعف  نالف  هک  دـنک  یم  كرد  نینچمه  دراد و  تمذـم  باقع و  نسح  لـعف 

.حبق نسح و  نآ  عبتب  یعرش  مکحب  دنک  یم  مکح  دروم  نیا 

ینعی تعیرـش  عرـش و  مکح  زا  رظن  عطق  اب  تسا  تباث  رما  نآ  هک  دشاب  یم  یجراخ  رماب  قلعتم  هک  تسنآ  لقع  مکح  زا  موس  مسق 
عامتجا ای  نیـضیقن  عامتجا  ندوب  لاحم  ریظن  ناملـسم  ریغ  هچ  ناملـسم و  هچ  دـنیامن  یم  نآب  لمع  ایند  يـالقع  ماـمت  ار  دراوم  نیا 

.ار یعرش  مکح  دنک  یم  فشک  تسا  القع  سیئر  هکلب  القع  زا  یکی  سدقم  عراش  هک  یعرش  مکح  همیمض  هب  نیدض و 

نیا رد  تسین  نکمم  تسین و  یعرـش  مکح  مزلتـسم  دراوم  نیا  رد  دشاب  نآ  هدسفم  ای  لعف  تحلـصم  كرد  درجم  هک  لوا  مسق  اما 
دروم رد  یعرش  یعطق  مکح  دراوم 
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هدوـمنن و كرد  ار  نآ  هک  دـشاب  يا  هدـسفم  محازم  هدرک  كرد  لـقع  هک  ار  یتحلـصم  تسا  نـکمم  دراوـم  ضعب  نوـچ  دـنیامنب 
ای تحلصم  تسا  نکمم  اه  نیا  رب  هوالع  دشاب  يرگید  تحلـصم  محازم  هدرک  كرد  لقع  هک  ار  يا  هدسفم  تسا  نکمم  سکعلاب 

هدسفم ای  تحلصم  نآ  تیلعف  دوش  یم  اسب  هچ  دریگب و  ار  اهنآ  ولج  عنام  دشاب و  عنامب  نورقم  هدومن  كرد  لقع  هک  ار  يا  هدسفم 
.دیامنب روما  نیا  عیمجب  هطاحا  هکنآ  يارب  تسین  نکمم  لقع  تسا و  هدشن  لصاح  طرش  نآ  هک  تسا  یطرشب  طورشم 

هدومرف هک  مالـسلا  هیلع  ماما  لوق  زا  نقیتم  تاقرتفملا و  نیب  عمجی  تاعمتجملا و  نیب  قرفی  سدـقم  عراـش  تسا  هدـش  هتفگ  اذـل  و 
عطق لوصح  زا  دننک  یم  عنم  تسا  نییرابخا  اب  قح  مسق  نیا  رد  تسا و  یلقع  مکح  دراوم  نیا  لوقعلاب  باصی  هّللا ال  نید  نا  تسا 

.دوش یمن  یعرش  مکح  ملعب  ببس  هدسفم  ای  تحلصم  كرد  درجم  یعرش و  مکحب 

رظن تسین  دیعب  تسا و  لصاح  مکح  طرش  هن  دوقفم و  عنام  هن  تسا و  دوجوم  یضتقم  هن  یلقع  مکح  مسق  نیا  رد  هکنآ  لصاح  و 
.یفخی امک ال  دشاب  مسق  نیمه  هیلقع  تامدقم  زا  عطق  لوصح  زا  نییرابخا  زا  نیعنام 

یلوم و تعاطا  كرت  رب  مذلا  باقع و  قاقحتسا  ءایشا و  حبق  نسح و  لقع  كاردا  زا  دشاب  ترابع  هک  یلقع  مکح  زا  مود  مسق  اما 
نیا رگا  تسا و  نایدا  مامت  يرورـض  هکلب  بهذم  تایرورـض  زا  یلقع  مکح  زا  مسق  نیا  یلوم  تعاطا  رب  حدم  باوث و  قاقحتـسا 

ءایـشا هدسفم  تحلـصم و  كرد  لثم  یلقع  مکح  مسق  نیا  درادن و  يا  هدیاف  چـیه  یلوم  فرط  زا  رجز  ثعب و  دـشابن  یلقع  مکح 
زا یهن  رما و  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  دـشاب  یم  یعرـش  مکح  لوـط  رد  لـقع  مکح  مسق  نیا  یلو  اـهنآ  كرد  دـشابن  نکمم  هک  تـسین 
رد ضیوفت و  ربج و  رد  هکنآ  امک  دشاب  یم  یعرـش  مکح  لولعم  تسا و  يرورـض  لقع  مکح  مسق  نیا  دسرب  سدقم  عراش  فرط 

هنوگچ لاح  نیااب  سپ  تشذگ  يرجت 
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داکی امم ال  القع  هیلع  هراثآ  رئاس  بترت  اذک  هتباصا و  دـنع  هتفلاخم  یلع  هذـخاؤملا  هحـص  اقلطم و  عطقلا  عابتا  موزلف  ناک  فیک  و 
مکحلاب یلیـصفتلا  ملعلا  لوصح  نع  عنملا  نم  هعیرـشلا  یف  کلذ  فـالخ  مهوی  اـمیف  دـب  ـالف  لـضاف  نع  الـضف  لـقاع  یلع  یفخی 

.ادیج ربدتف  الامجا  ول  هل و  هبجوملا  هتامدقم  ضعب  عنم  لجال  -خ ل) یلقعلا ) یلعفلا

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  دوش  ادیپ  نآ  زا  یعرش  مکح  تسا  نکمم 

ینعی نآ  همدـقم  بوجو  ءیـش و  بوجو  نیب  همزالم  كاردا  ریظن  دوش  یم  ادـیپ  یجراخ  رما  زا  هک  یلقع  مکح  زا  موس  مسق  اما  و 
نکمم ینعی  القع  تسا  بجاو  نآ  همدقم  هک  دنک  یم  مکح  لقع  جح  بوجو  لثم  عراش  فرط  زا  دوش  بجاو  ءیـش  هکنآ  زا  دعب 

دـیکات و نآ  یعرـش  بوجو  همدـقم  یلقع  بوجو  زا  دـعب  میدومن  نایب  اذـل  القع و  نآ  همدـقم  بوجو  نودـب  جـح  بوجو  تسین 
تسا مزال  دشاب  هلازا  هکنآ  دض  هالـص  لثم  دش  بجاو  ءیـش  رگا  دنک  یم  مکح  لقع  نینچمه  يولوم و  بوجو  هن  تسا  يداشرا 

.هلازا كرت  تسا  مزال  القع  تهج  نیا  زا  هلازا  اب  هالص  لعف  تسین  نکمم  نوچ  القع  تسا  مارح  نآ  دض  نآ و  كرت 

دعب دشاب و  جح  هالص و  هک  تسا  یعرش  بوجو  نآ  نیتمدقم  زا  یکی  نوچ  دنمان  یم  لقتسم  ریغ  یلقع  مکح  ار  مکح  مسق  نیا  و 
رظن رد  تسا  نیدض  عامتجا  مزلتـسم  نوچ  اعرـش  نآ  عنم  تسین  زیاج  دراوم  نیا  رد  دوش و  یم  ادیپ  یلقع  مکح  یعرـش  بوجو  زا 
نیا رب  نایدا  مامت  نید و  ساسا  هک  یتخانـش  البق  نوچ  تسین  يراج  دروم  نیا  رد  لوقعلاـب  باـصی  ـال  هّللا  نید  نا  تیاور  عطاـق و 

.یفخی امک ال  دشاب  یم  یلقع  مکح  مسق 

ای دشاب  عاطق  عطق  عطق  نآ  هکنآ  ياوس  دش  لصاح  عطق  هکنآ  زا  دـعب  هکنآ  لصاح  خـلا  اقلطم  عطقلا  عابتا  موزلف  ناک  فیک  هلوق و 
زا نآ  ریغ  ای  دوش  لصاح  هیلقع  همدقم  زا  عطق  هکنآ  ياوس  نآ و  ریغ 
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******
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رب باـقع  هذـخاؤم و  تسا  حیحـص  نآ و  تیعبت  تسا  مزـال  تسین و  نکمم  نآ  عـنم  تسا و  یتاذ  نآ  تیجح  دـش  ادـیپ  یببـس  ره 
.عطاق يارب  تسا  رذع  دوشب و  عقاو  فلاخم  هک  یئاج  رد  لقع  راثآ  ریاس  دوش  یم  بترم  نینچمه  نآ و  تفلاخم 

فالخ مهوم  هک  یئاج  رد  دبال  سپ  دـشاب  لضاف  هکنآ  زا  الـضف  یلقاع  صخـش  يارب  تسین  یفخم  میدومن  نایب  هک  ار  بلطم  نیا 
یلعف مکحب  یلیـصفت  ملع  هک  مینک  مکح  دوش و  هدرب  لیوأت  تسا  مزال  درادـن  تیجح  عطق  هک  تسنآ  شرهاظ  تسا و  بلطم  نیا 

.ادیج ربدتف  دشاب  الامجا  ول  تسا و  هدوبن  حیحص  نآ  تامدقم  ضعب  نوچ  تسا  هدشن  لصاح  یلقع 

انم و هوعمـست  مل  اـمم  ءیـشب  اولوقت  نا  مکیلع  مارح  دـندومرف  هک  مالّـسلا  مهیلع  مهلوق  لـثم  دوش  هدرب  لـیوأت  دـیاب  هک  يدراوم  زا 
هلامعا نوکیف  هّللا  یلو  هیالو  فرعی  مل  هلام و  عیمجب  قدصت  هرهد و  جـح  هراهن و  ماص  هلیل و  ماق  الجر  نا  ول  مالّـسلا  مهیلع  مهلوق 

دراوم نیا  رد  یلیـصفت  ملع  هکنآ  دوشب و  نآ  رهاظ  رد  فرـصت  دـیاب  رابخا  نیا  رئاـظن  باوث و  هّللا  یلع  هل  ناـک  اـم  هیلاویف  هتلالدـب 
مهیلع نیقداص  ریغ  هناـخ  برد  هک  نیفلاـخم  لـباقم  رد  تسا  تیـالو  لـصاب  عجار  راـبخا  نیا  اـه  نیا  رب  هوـالع  دوش  یمن  لـصاح 
طرـش تیالو  لصا  تسا  مولعم  هتبلا  هک  دناسر  یم  ار  تیالو  لصا  تایاور  نیا  قوس  دندومن  یم  ماکحا  ذخا  دـنتفر و  یم  مالّـسلا 

.یفخی امک ال  تسا  هقف  رد  نآ  ياج  لامعا و  لوبق  طرش  ای  تسا  لامعا  تحص 

یهلا جـجح  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  دراو  تایآ  رابخا و  رد  نوچ  دوش  یم  ادـیپ  هیلقع  تامدـقم  زا  هک  یعطق  تیجح  دـنامن  یفخم 
تیجح رب  تسا  لاد  هک  ینآرق  تایآ  اما  اعرـش  تسا  تجح  مه  نآ  دوش  یم  ادـیپ  لقع  زا  هک  یمکح  ره  تهج  نیا  زا  تسا  لقع 

( َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ   ) اهنآ زا  هلمج  نم  تسا  دایز  فیرش  نآرق  رد  لقع 
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عطقلا لهف  ایفن  وا  اتابثا  لعجلا  دـی  هلانت  داکی  هزجنتل ال  همات  هلع  یلعفلا  فیلکتلاب  یلیـصفتلا  عطقلا  نوک  تفرع  دـق  هنا  عباسلا  رمـالا 
.لاکشا هیف  کلذک  یلامجالا 

نم نذالا  زاج  هظوفحم  هعم  يرهاـظلا  مکحلا  هبترم  تناـک  فاـشکنالا و  ماـمت  هب  فشکنی  مل  ثیح  فیلکتلا  نا  لاـقی  نا  دـعبی  ـال 
یف یعقاولا  عم  يرهاظلا  مکحلا  هضقانم  روذـحم  وه  امنا  الامجا  عوطقملا  عم  هتـضقانم  روذـحم  اعطق و  لب  الامتحا  هتفلاخمب  عراشلا 

هیودبلا ههبشلا  لب  هروصحملا  ریغلا  ههبشلا 

******

: حرش * 

دننک یمن  دوخ  لقع  يوریپ  ارچ  هک  رگید  تایآ  رد  هدومن  تمذـم  و  یهُّنلا ) ِیلوُأـِل  ِباـْبلَْألا و  ِیلوُأـِل  َنوُرَّکَفَتَی و  ٍمْوَِقل   ) رگید ۀـیآ 
تمذـم اه  نیا  مامت  هک  َنآْرُْقلا ) َنوُرَّبَدَـتَی  الَف  َأ   ) اضیا و  َنُولِقْعَی ) ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ   ) رگید ۀـیآ  ای  َنُولِقْعَی ) الَف  َأ   ) هفیرـش ۀـیآ  لثم 

.تسا لقع  مکح  كرتب  لمع 

لسرلا و ءایبنالاف و  هرهاظلا  اما  هنطاب و  هجح  هرهاظ و  هجح  نیتجح  ساـنلا  یلع  هّلل  نا  ماـشه  اـی  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  تیاور  و 
ادیپ ضراعت  رگا  اهنآ  رب  هوالع  اعرـش  لقع  تیجح  رد  تسا  هدـش  دراو  هک  يرگید  رابخا  نیا  زا  ریغ  لوقعلاف و  هنطابلا  اما  همئالا و 

تعیرش نید و  لصا  نوچ  تسا  مدقم  لقع  مکح  ضراعت  ماقم  رد  لاکشا  الب  رابخا  لثم  یعرـش  تیجح  لقع و  تیجح  نیب  دوشب 
.مدقت ام  یلع  هوالع  دوش  یم  هداد  نییرابخا  باوج  تهج  نیا  زا  دوش و  یم  تباث  لقع  مکحب  نآ  ساسا  سأر 

نآ كردم  هن و  ای  فیلکت  يارب  تسا  همات  تلع  ایآ  یلامجا  ملع  : متفه رما 

هراشا

تـسین نکمم  فیلکت و  زجنت  يارب  تسا  همات  تلع  یلعف  فیلکتب  یلیـصفت  عطق  یتخانـش  البق  خـلا  تفرع  دـق  هنا  عباسلا  رمالا  هلوق 
لاکـشا هیف  هن  ای  تسا  یلیـصفت  عطق  لثم  یلامجا  عطق  ایآ  تشذـگ و  یلیـصفت  عطق  باب  رد  هکنآ  امک  ایفن  ای  اتابثا  اعرـش  نآ  لعج 

تسا ددرم  لوهجم و  نآ  قلعتم  درادن و  مات  فشک  هک  یئاج  رد  یلامجا  ملعب  فیلکت  دوش  هتفگ  هک  تسین  دیعب 
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یلعفب نوکی  امهیف ال  فیلکتلا  نا  لاقی  (ال 

******
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ملع اب  يرهاظ  مکح  ۀبترم  تهج  نیا  زا  تسا  كوکـشم  اهنآ  زا  مادـکره  رهاظ  رد  دـشاب و  سجن  اهنآ  زا  یکی  هک  یفرظ  ود  ریظن 
دماشایب و اهنآ  زا  یکی  ینعی  الامتحا  دارفا  زا  مادـکره  فلاخمب  نذا  عراش  فرط  زا  تسا  زئاج  لاح  نیا  رد  تسا  ظوفحم  یلامجا 

عقاو رد  تسا  بجاو  اهنآ  زا  یکی  هک  يا  هروصحم  ۀهبش  فارطا  مامت  هک  انعم  نیا  هب  اعطق  هکلب  هدوب  سجن  هک  دوش  مولعم  ادعب  ول 
.دیامنن لاثتما  دنک و  كرت 

دیامنب بجاو  كرت  ای  دوشب  مارح  بکترم  فلکم  مارح  هچ  دـشاب و  بجاو  هچ  هروصحم  ۀهبـش  رد  درادـن  یعناـم  هکنآ  لـصاح  و 
ریغ ۀهبش  رد  یعقاو  مکح  اب  تسا  يرهاظ  مکح  هضقانم  روذحم  نامه  دراوم  نیا  رد  سدقم  عراش  مکح  هضقانم  روذحم  لاکشا و 
دوش یم  لماش  فیظن  ءیـش  لک  ةدعاق  تسا و  دراو  لاکـشا  نیا  تاراما  لوصا و  مامت  رد  هکلب  هیودـب  ههبـش  رد  هکلب  هروصحم و 

.تسا یعقاو  سجن  عقاو  رد  تسا و  هساجنلا  كوکشم  رهاظ  رد  هک  ار  يدرف  نآ 

هروصحم ۀهبـش  رد  هک  یلاـمجا  ملع  دروم  رد  دوش  یم  هداد  یعقاو  يرهاـظ و  مکح  نیب  عمج  يارب  هک  یباوج  ره  هکنآ  لـصاح  و 
.دوش هروصحم  ۀهبش  فارطا  مامت  بکترم  فلکم  تسا  زیاج  نیاربانب  سپ  دوش  یم  هداد  مهنآ  دشاب  یم 

مکح دروم  ود  نیا  رد  هک  هروصحم  ریغ  ۀهبـش  هیودب و  ۀهبـش  نیب  تسا  قرف  هک  دوشن  لاکـشا  خلا  امهیف  فیلکتلا  نا  لاقی  هلوق ال 
فالخب دوش  یم  يراج  هیودب  ۀهبش  هروصحم و  ریغ  ۀهبـش  فارطا  رد  لوصا  تهج  نیا  زا  تسا و  یئاشنا  هکلب  تسین  یلعف  یعقاو 

هک تسا  ناـیب  نیمه  اـهنآ  نیب  قرف  دوش و  یمن  يراـج  لوـصا  تهج  نیا  زا  سپ  تسا  یلعف  یعقاو  مکح  نآ  هک  هروـصحم  ۀـهبش 
.میدومن
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- کلذ نودـب  وا  هلامتحا  وا  هب  عطقلا  عم  هیودـبلا  تاهبـشلا  یف  وا  هروصحم  ریغ  فارطا  یف  هتوبث  دراوم  یف  لاقملا  فیک  لاقی  هناف 
امهنیب ( هخـسن - الـصا تاهبـشلا  نیب  هفلاخم  یف  ماـحتقالا  یف  نذـالا  یعقاولا و  فلکملا  نیب  ) هضقاـنملا یف  تواـفت  مدـع  هرورـض  خ)

دق یفخی و  امک ال  اضیا  هروصحملا  فارطالا  یف  هب  عطقلا  یف  هنع  یصفتلا  هب  ناک  امهیف  روذحملا  نع  یصفتلا  هب  امف  الصا  کلذب 
.الصفم هللا  ءاش  نإ  یتأی  اقباس و  هیلا  انرشا 

******
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ای هروصحم  ریغ  فارطا  رد  یعقاو  مکح  توبث  دراوم  رد  هکنآ  تهجب  تسین  اـهنآ  نیب  رد  قرف  هکنآ  باوـج  خـلا  لاـقی  هناـف  هلوـق 
ار هروصحم  ریغ  ۀهبـش  مامت  هک  یئاج  رد  دـنرگیدکی  ضقانم  یعقاو  اب  يرهاـظ  مکح  هک  میراد  عطق  دراوم  نیا  رد  هیودـب  تاـهبش 

فیلکت مدعب  ملع  ای  فلکم  دشاب  تلفغ  رد  هکنآ  لثم  اه  نیا  نودب  ای  هیودب  تاهبـش  رد  یلامتحا  ۀـضقانم  ای  فلکم  دوش  بکترم 
عامتجاب عطق  هک  ینانچمه  هکنآ  لصاح  تسین و  اهنآ  نیب  یتوافت  یقرف و  هک  تسا  يرورض  هروکذم  دراوم  مامت  رد  دشاب و  هتشاد 

رد یعقاو  مکح  اب  يرهاظ  مکح  رد  هضقانم  باوج  هک  ار  هچنآ  تسا و  لاحم  زاب  مهنآ  کش  ای  نظ  تسا  لاحم  نیـضیقن  نیدض و 
رد روذـحم  دوش و  یم  هداد  هروصحم  ۀهبـش  رد  باوج  نامه  دوش  یم  هداد  باوج  اهنآ  ریغ  يودـب و  ۀهبـش  هروصحم و  ریغ  ۀـهبش 

باوج هللاءاـش  نا  دـیآ  یم  عبار و  رما  لـیذ  رد  ـالبق  میداد  باوج  تسا و  هروصحم  ۀهبـش  ناـمه  يودـب  تاهبـش  هروـصحم و  ریغ 
.یفخی امک ال  تاراما  قرط و  لعج  باب  رد  لصفم 

باوج تسا و  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  ههبـش  نامه  هروصحم  ههبـش  فارطا  رد  لوصا  ندـش  يراج  ۀهبـش  هکنآ  لصاح  و 
.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  شدوخ  ياج  رد  الصفم  تسا و  هدش  هداد  راوما  زا  دایز  رد  المجم  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج 

ملع ایآ  هکنآ  لوا  دوش  یم  نایب  تهج  دنچ  زا  یلامجا  ملع  زا  ثحب  دنامن  یفخم 
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.هن ای  فیلکت  زیجنت  يارب  تسا  همات  تلع  هک  تسا  یلیصفت  ملع  ریظن  یلامجا 

رد لوصا  نایرج  ریظن  تسا  يراج  نآ  فارطا  رد  لوصا  هکلب  تسین و  فیلکت  يارب  همات  تلع  هک  دـش  رهاـظ  فنـصم  تاـملک  زا 
ملع هک  تسنآ  قح  دوش و  یم  يراج  لوصا  هک  تسا  یعامجا  یقافتا و  دروم  ود  نیا  رد  هک  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  هیودب و  ۀهبش 

تهجب دشاب  یم  لقع  نادجو و  نآ  كردم  تسین و  ود  نآ  نیب  یقرف  چیه  دنام و  یم  یلیصفت  ملع  لثم  فیلکت  زیجنت  رد  یلامجا 
نآ دشک  یم  دسانش و  یم  هصخشب  ار  یلوم  دنزرف  هک  یئاج  رد  دبع  تمذم  حبقب و  مکح  رد  دنراذگ  یمن  یقرف  مینیب  یم  ام  هکنآ 

ءالقع نیب  رد  نآ  لاثما  دـناسرب و  لتقب  ار  اهنآ  مامت  دـشاب و  لوهجم  هک  دـشاب  رفن  هس  ای  رفن  ود  نیب  رد  یلوم  دـنزرف  هکنآ  اـی  ار و 
نآرب لاد  نادجو  نینچمه  یلیصفت و  ملع  تفلاخم  لثم  تسباقع  بجوتسم  يدبع  وچمه  هک  تسین  نآ  رد  يا  ههبش  چیه  ملـسم و 

دشاب یم 

فیلکت دارفا  زیمت  بجاو  ای  دشاب  مارح  نآ  فارطا  هچ  یلامجا  ملع  رد  فلکمب  تسا  هدیـسر  انیقی  فیلکت  هکنآ  زا  دـعب  هلمجلاب  و 
نادـجو لقع و  هک  یتسناد  دراوم  نیا  رد  دـشابن  مولعم  هنیعب  دـشاب و  كوکـشم  مولعم  دارفا  ول  تهج و  نیا  زا  تسین و  زجنت  طرش 

یئاج رد  لوصا  نوچ  دوش  یمن  يراـج  نآ  فارطا  رد  هک  دـش  مولعم  ناـیب  نیا  زا  فلکمب  تسا  فیلکت  ندیـسر  لوصو و  رب  لاد 
یمن يراج  لوصا  تسا  تباث  اـهنآ  رد  فیلکت  زجنم و  یلاـمجا  ملع  فارطا  هکنآ  زا  دـعب  دـشابن و  عراـش  فرط  زا  ناـیب  هک  تسا 

.یفخی امک ال  تسا  نایب  اب  هکلب  تسین  نایب  الب  نآ  تفلاخم  باقع  زجنم و  فیلکت  دض  هضقانم و  دوشب  يراج  رگا  هک  دوش 

عفد تسین و  تسرد  مه  ینعم  نیا  درک  نایب  اهنآ  هب  ار  هضقانم  عفد  دومن و  نایب  فنـصم  هک  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  اما  و 
هکنآ تهجب  تسا  یلعف  يرهاظ  مکح  تسا و  یلعف  ریغ  یعقاو  مکح  میئوگب  هک  دوش  یمن  هتـشادرب  مکح  هبترم  فالتخاب  هضقاـنم 

اهنآ هیرابتعا  روما  هک  تشذگ  ظافلا  ثحابم  رد  ام  قباس  تانایب  زا 
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يرهاظ ود  ره  هچ  یلوم  فرط  زا  دوش  تباث  فلکم  ۀمذ  رب  ءیـش  رابتعا  هکنآ  رگم  تسین  مکح  يانعم  دنرادن و  یفانت  رگیدـمه  اب 
.فلتخم ای  یعقاو  ای 

تهج زا  ای  تسا  اهنآ  نیب  یفانت  هک  هچنآ  درادن و  داضت  یفانت و  رگیدمه  اب  دنـشاب  یم  هیرابتعا  روما  هک  هیعرـش  ماکحا  سفن  سپ 
هب لئاق  هک  هرعاشا  کلـسم  رب  انب  تسا  تهارک  قوش و  ای  هیلدع  يأر  رب  انب  دشاب  هدسفم  ای  تحلـصم  هک  تلع  تسا و  مکح  أدـبم 

رسک نودب  هدسفم  تحلصم و  ياراد  ءیش  کی  تسین  نکمم  هک  دشاب  أدبم  هک  تسا  اهنآ  نیب  ای  داضت  دنتسین  هدسفم  تحلصم و 
ۀبترم ول  مکح و  لاـثتما  نآ  يارب  دـشابن  نکمم  فلکم  هک  یئاـج  رد  لولعم  مکح و  لاـثتما  ماـقم  ینعی  یهتنم  اـی  دـشاب  راـسکنا  و 

.هریغ رذ و  ابا  ناملس و  ریظن  دشاب  هتشاد  ار  یلعا  دایقنا  تعاطا و 

دـشابن نکمتم  فلکم  رگا  دروم  نیا  رد  ملاع  ریغ  يرگید  تسا و  ملاع  اهنآ  زا  یکی  هک  نمؤم  رفن  ود  نداد  تاـجن  دراوم  رد  ـالثم 
نیا رد  لاکـشا  الب  دیامن  نآ  زا  یهن  دـیامنب و  ءیـش  هب  رما  رگا  نینچمه  تسا و  تباث  نآ  يارب  فیلکت  کی  ارهق  ار  ود  ره  تاجن 

.دوش هداد  نآ  كرت  رد  نذا  دیامنب و  ءیش  هب  رما  رگا  نینچمه  القع و  دشاب  یم  لاثتما  ماقم  رد  داضت  دروم 

مکح رد  تحلـصم  هکنآ  تهجب  تسا  یفانت  يرهاظ  یعقاو و  مکح  رد  یهتنم  هن  أدبم و  زا  هن  هکنآ  هیودـب  تاهبـش  زا  باوج  اما  و 
دشاب و یصیخرت  يرهاظ  مکح  هکنآ  ءاوس  دشاب  یم  لیهـست  تحلـصم  نآ  لوعجم و  رد  هن  دشاب  یم  مکح  لعج  سفن  رد  يرهاظ 

.تهارک هدارا و  ای  دشاب  اهنآ  نیب  یفانت  ات  دندشن  عمج  هدسفم  تحلصم و  يرهاظ  مکح  أدبم  رد  سپ  یمازلا  ای 

مکح هک  یمادام  سپ  نآ  لوصو  مدع  عقاو و  زجنت  مدع  دـشاب و  یم  عقاو  رد  کش  يرهاظ  مکح  دروم  سپ  یهتنم  تهج  زا  اما  و 
درادن یلقع  لاثتما  دشابن  زجنم  یعقاو 
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القع عنام  هنع  عنمی  مل  ول  اضیا  فیلکتلا  زجنت  بجویف  هماتلا  هیلعلا  یف  ءاضتقالا ال  درجم  یف  یلیـصفتلاک  یلاـمجالا  ملعلا  ناـک  معن 
مارح لالح و  هیف  ءیش  لک  رهاظ  وه  امک  اهیف  ماحتقالا  یف  عراشلا  نذا  امیف  امک  اعرش  وا  هروصحم  ریغ  هریثک  فارطا  یف  ناک  امک 

.هنیعب هنم  مارحلا  فرعت  یتح  لالح  کل  وهف 

******

: حرش * 

تـسا هروصحم  ههبـش  فارطا  رد  هکنآ  امک  فلکمب  دیـسر  دش و  زجنم  فیلکت  هکنآ  زا  دعب  اما  تسا و  تئارب  فیلکت  رد  کش  و 
مکح ارهق  دـشاب و  یم  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  یفانت  سپ  تشذـگ  هکنآ  اـمک  ءـالقع  نادـجو و  مکحب  تسا  زجنم  فیلکت  هک 

رد یهتنم و  رد  یفانت  داضت و  هروصحم  ههبـش  رد  دـش  مولعم  ام  نایب  زا  تسا و  زجنم  یعقاو  مکح  نوچ  دوش  یم  هتـشادرب  يرهاـظ 
.دشاب یم  لاثتما  ماقم 

رد فیلکت  تهجب  ای  تسنآ و  رد  لاثتما  ندوبن  نکمم  تهجب  ای  نآ  رد  طاـیتحا  ندوبن  بجاو  هروصحم و  ریغ  ههبـش  رد  تئارب  اـما 
رد هک  یلاعت  هللاءاش  نا  نآ  نایب  دمآ  دهاوخ  دوخ  ياج  رد  هک  کلذ  ریغ  ءالتبا و  مدع  تهجب  ای  يررض و  ای  جرح و  ای  رـسع و  نآ 

.تسا يراج  تئارب  اذل  اضیا و  تسین  زجنم  فیلکت  دراوم  نیا 

فیلکت يارب  یـضتقم  یلو  تسین  فیلکت  يارب  همات  تلع  ول  یلامجا و  ملع  دیامرف  یم  فنـصم  خـلا  یلامجالا  ملعلا  ناک  معن  هلوق 
یعرـش عنام  ای  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  دشابن  نآ  فارطا  مامت  رب  تردق  هکنآ  لثم  دشن  ادیپ  نآ  يارب  یلقع  عنام  رگا  هک  دشاب  یم 
مالّـسلا هیلع  قداصلا  نع  نانـس  نب  هّللا  دبع  تیاور  رهاظ  لثم  هدش  هداد  نآ  رد  عراش  فرط  زا  نذا  هک  هروصحم  ههبـش  لثم  دـشاب 
فیلکت دوبن  نیب  رد  یعرش  ای  یلقع  عنام  رگا  هکنآ  لصاح  هنیعب و  مارحلا  فرعت  یتح  لالح  کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیـش  لک 

.تسا تباث 
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تسا لیذ  ردص و  هضقانم  بجوم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  لوصا  نایرج 

لیذ تایاور  لاثما  هکنآ  رب  هوالع  یلیـصفت  ملع  لثم  فیلکت  يارب  تسا  همات  تلع  یلامجا  ملع  یتسناد  البق  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
ههبـش فارطا  لماش  ارهاظ  ول  تیاور و  ردص  هکنآ  تهجب  يراصنا  خیـش  موحرم  هدومن  نایب  هکنآ  امک  دشاب  یم  ردص  ضقانم  نآ 

ملع هچ  دوش  یم  ملع  قلطم  لماش  هنم  مارحلا  فرعت  یتح  لیذ  هکنآ  الا  تسا  كوکـشم  اهنآ  زا  يدرف  ره  نوچ  دوش  یم  هروصحم 
.تسا لیذ  ردص و  هضقانم  ینعم  نیا  تسا و  هیئزج  هبلاس  هیلک  هبجوم  ضیقن  نوچ  تفرعم  نینچمه  یلیصفت و  هچ  دشاب و  یلامجا 

هیودب تاهبشب  درک  دییقت  دیاب  ار  ردص  ای  دوشن و  یلامجا  ملع  لماش  هک  یلیـصفت  ملعب  درک  دییقت  دیاب  ار  تیاور  لیذ  ای  دبال  سپ 
لقع مکح  حـجرم  یلو  دوش  یم  لمجم  تهج  نیا  زا  تیاور  تسین و  مالک  رد  مادـکره  يارب  یحجرم  دوشن و  یلامجا  لـماش  هک 

.عجارف یتخانش  هکنآ  امک  یلامجا  ملع  رد  تسا 

لئاق خیـش  موحرم  ول  دوشن و  یلامجا  ملع  لماش  هک  هعدـتف  هنیعب  هنم  مارحلا  فرعت  یتح  مالّـسلا  هیلع  هلوق  تیاور  لیذ  هنیرق  اـما  و 
نوچ ارهق  دـشاب و  کش  دـض  کش و  یفانم  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا  مکح  تیاغ  هک  تفرعم  ملع و  رهاـظ  یلو  هدـش  نآ  دـیکأتب 

.تسا کش  نآ  فارطا  نوچ  دوش  یمن  یلامجا  ملع  لماش  تهج  نیا  زا  تفرعم  ملع و  اب  کش  دراد  تافانم 

رخآ نیقیب  هضقنا  نکل  کشلاب و  نیقیلا  ضقنت  تیاور ال  رد  هکنآ  امک  دـشاب  یم  نیقی  قلعتم  نیع  کش  قلعتم  يرخا  تراـبع  هب  و 
ملعب تیاغ  دیاب  ارهق  تسا و  كوکـشم  نآ  دارفا  نوچ  دوش  یمن  لصاح  یلامجا  ملعب  هیاغ  سپ  تسا  کش  قلعتم  نیع  نیقی  قلعتم 

.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  شدوخ  لحم  رد  نآ  لیصفت  دوش و  لصاح  یلیصفت 
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یف نذالا  عم  وا  اهرصح  مدع  عم  اهتحـص  مدع  هروصحم و  فارطا  نیب  هب  عطقلا  عم  هتفلاخم  یلع  هذخاؤملا  هحـص  هیـضق  هلمجلاب  و 
.همات هلع  زجنتلل ال  ایضتقم  یلامجالا  عطقلا  نوک  وه  اهیف  ماحتقالا 

هفلاـخملا كرت  هیلاـمتحالا و  هقفاوملا  یلا  هبـسنلاب  هیلعلا  وحنب  هیعطقلا  هقفاوملا  موزل  یلا  هبـسنلاب  ءاـضتقالا  وـحنب  هنا  لاـمتحا  اـما  و 
عطقلا -خ ل) مدـع ) مدـه نوکی  الف  هلاحتـسالا  یف  امهتوبثب  عطقلاـک  نیـضقانتملا  توبث  لاـمتحا  نا  هرورـض  ادـج  فیعـضف  هیعطقلا 
اـضیا هیعطقلا  یف  حـص  هیلامتحالا  هفلاخملا  یف  نذالا  اهعم  حـص  ول  لب  ماحتقالا  یف  نذالا  زاوجل  ابجوم  -خ ل) اـهعم ) اـمهعم کلذـب 

.مهفاف

******
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رد نآ  فارطا  رد  یلامجا  ملع  تفلاخم  رد  باقع  هذخاؤم و  تسا  حیحص  یفرط  زا  هکنآ  لصاح  خلا  هحـص  هیـضق  هلمجلاب  هلوق و 
ود ره  رد  هیودب و  ۀهبش  رد  نینچمه  تسین و  حیحـص  باقع  یلامجا  ملع  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  رگید  فرط  زا  هروصحم و  ههبش 

یـضتقم اقلطم  یلامجا  ملع  هک  دوش  یم  مولعم  رکذ  اـم  نیا  زا  يراـج  ود  ره  رد  لوصا  ینعی  تسا  هدـش  هداد  عراـش  فرط  زا  نذا 
تـسا همات  تلع  یلیـصفت  ملع  لثم  یلامجا  ملع  هک  یتسناد  هکنآ  باوج  فیلکت  يارب  دشاب  همات  تلع  هکنآ  هن  تسا  فیلکت  يارب 

.عجارف

زیاج ایآ  هکنآ  رگید  تهج  دوش  یم  تهج  دـنچ  زا  یلامجا  ملع  ثحب  هک  تشذـگ  البق  خـلا  ءاضتقا  وحنب ال  هنا  لامتحا  اـما  هلوق و 
ضعب رد  لوصا  هدومرف  هک  نیناوق  بحاص  موحرمب  دـنا  هداد  تبـسن  هکنآ  اـمک  فارطا  ماـمت  هن  فارطا  ضعب  رد  عراـش  نذا  تسا 

تسا و یفاک  یلاـمتحا  تقفاوم  ینعی  تقفاوم  يارب  تسا  یـضتقم  یلاـمجا  ملع  نیارباـنب  دوش  یم  يراـج  هروصحم  ههبـش  فارطا 
لوصا فارطا  مامت  رد  ینعی  تسین  زیاج  هیعطق  تفلاخم  یلو  فارطا  مامت  كرت  تسین  مزال 
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یف هریثأت  نا  نع  انهاه  غارفلا  دعب  لاغتشالا  هءاربلا و  باب  یف  بسانملا  نا  امک  کلذ  نع  ثحبلا  وه  ماقملل  بسانملا  نا  یفخی  و ال 
.هتوبث مدع  القع و  وا  اعرش  عناملا  توبث  نع  ثحبلا  وه  هیلعلا  ءاضتقالا ال  وحنب  زیجنتلا 

******

: حرش * 

.تسا یضتقم  فیلکت  طوقس  يارب  یلو  فیلکت  زیجنت  يارب  تسا  همات  تلع  یلامجا  ملع  سپ  دوش  یمن  يراج 

لطاب ضقانت  میراد  عطق  رگا  یئاج  رد  هک  ینانچمه  دنام  یم  هضقانم  هب  عطق  لثم  فیلکت  هضقانم  لامتحا  دهد  یم  باوج  فنـصم 
مامت رد  اعرـش  دـشاب  زیاج  فارطا  ضعب  رد  نذا  رگا  تسا و  لطاب  اضیا  ضقانت  لامتحا  فارطا  ماـمت  رد  لوصا  ناـیرج  لـثم  تسا 

.مهفاف دشاب  زیاج  دیاب  اضیا  نآ  فارطا 

رد لوصا  نایرج  سپ  فیلکت  زیجنت  يارب  تسا  همات  تلع  یلامجا  ملع  هک  میدومن  نایب  اـم  هکنآ  زا  دـعب  هک  تسنآ  باوج  رد  قح 
لاثتما ماقم  رد  ار  تالمتحم  مامت  ءالقع  دـیاب  تسا و  یلاـمجا  ملع  ضقاـنم  هک  ماـمت  رد  دـشاب  یم  نآ  ناـیرج  لـثم  فارطا  ضعب 

زا رگم  مامت  لاثتما  تسا  مزـال  هیبوجو  ههبـش  رد  نینچمه  میئاـیب و  نوریب  زجنم  فیلکت  هدـهع  زا  اـت  هیمیرحت  ههبـش  رد  دوش  كرت 
ریظن دشاب  یم  یلیـصفت  ملع  لاثتما  رد  هکنآ  امک  فیلکت  طوقـس  ماقم  رد  لمتحم  دارفا  ضعب  دوش  لدب  لعج  سدـقم  عراش  فرط 

یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  شدوخ  لحم  رد  هک  ریغ  رتس و  هراهط و  باحصتسا  ای  زواجت و  ای  غارف  هدعاق 

.خلا بسانملا  نا  یفخی  هلوق و ال 

همات تلع  یلامجا  ملع  اـیآ  ینعی  کـلذ  نع  دوش  ثحب  ـالوا  هک  تسنآ  عطق  باـب  رد  یلاـمجا  ملع  زا  ثحب  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
یعرش ای  یلقع  عنام  ایآ  لاغتشا  تئارب و  رد  دوش  ثحب  دشاب  یضتقم  هکلب  دشابن  همات  تلع  هکنآ  زا  دعب  هن و  ای  فیلکت  يارب  تسا 

.هن ای  دوش  یم  يراج  نآ  فارطا  رد  لوصا  ینعی  هن  ای  دریگ  یم  ار  یضتقم  ولج 
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.هب هزجنت  فیلکتلا و  تابثا  یلا  هبسنلاب  اذه  یفخی  امک ال  الصا  كانه  هنع  ثحبلل  هیلعلا  وحنب  هنا  یلع  ءانبلا  دعب  لاجم  امک ال 

.تایلصوتلا یف  هیف  لاکشا  الف  الامجا  هقفاوی  ناب  هب  هطوقس  اما  و 

******
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نآ فارطا  رد  لوصا  نایرج  يارب  یلاجم  یلامجا  ملع  رد  میـشاب  همات  تلع  هب  لئاق  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  خـلا  دـعب  لاجم  امک ال  هلوق 
تئارب و باب  رد  هک  يراصنا  خیـش  موحرم  رب  تسا  لاکـشا  مـالک  نیا  میدومن  ناـیب  اـم  هکنآ  اـمک  دـشاب  یم  هضقاـنم  نوچ  تسین 

يارب دـشاب  هماـت  تلع  یلاـمجا  ملع  رگا  نوـچ  تسین  حیحـص  هکنآ  لاـح  اـقلطم و  ار  یلاـمجا  ملع  ثحب  تـسا  هداد  رارق  لاغتـشا 
یلامجا ملع  رگا  هلب  میدوب  لئاق  ام  هکنآ  امک  هن  ای  دوش  یم  يراـج  نآ  فارطا  رد  لوصا  اـیآ  میئوگب  هک  تسین  نآ  ياـج  فیلکت 

ملع ۀطساوب  دوب  فیلکت  تابثا  رد  اجنیا  ات  هن  ای  دراد  یلقع  ای  یعرش  عنام  ایآ  هک  دشاب  یم  ثحب  ياج  فیلکت  يارب  دشاب  یـضتقم 
.یلامجا

تایدابع تایلصوت و  رد  یلامجا  ملعب  فیلکت  لاثتما 

.یلامجا ملع  ۀطساوب  فیلکت  طوقس  ینعی  خلا  هب  هطوقس  اما  هلوق و 

یلیصفت و لاثتما  دشابن  نکمم  هک  یئاج  رد  تسا  نسح  وکین و  اعرش  القع و  هیعرـش  ماکحا  مامت  رد  طایتحا  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
کنید كوخا  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لثم  طایتحا  نسح  رد  هدـش  دراو  هک  يرابخا  تسا و  طایتحا  كرت  رد  طایتحا  دراوم  ضعب  رد  ول 

تسا دایز  رابخالا  نم  کلذ  ریغ  کنیدل و  طتحاف 

تایدبعت رد  ای  تسا و  تایلصوت  رد  ای  تسا  مسق  ود  رب  نآ  دنک و  یم  طایتحا  یلو  یلیـصفت  لاثتما  دشاب  نکمم  هک  یئاج  رد  اما  و 
هک یمـسق  رهب  هب  رومأم  تایلـصوت  رد  نوچ  تاعاقیا و  دوقع و  تراهط و  لثم  تایعـضو  دوش  یم  اهنآ  هب  قحلم  هک  تایلـصوت  اما 

تسین اهنآ  رد  لاکشا  اذل  تسا و  حیحص  دوش  عقاو 
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ددرت اذا  امک  رارکتلا  یلا  جاتحی  امیف ال  کلذکف  تایدابعلا  یف  اما  و 

******
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لاکـشا ـالب  درک  ریهطت  اـهنآ  يود  رهب  ار  سجن  ساـبل  رگا  فاـضم  يرگید  تسا و  قـلطم  بآ  اـهنآ  زا  یکی  هـک  یعیاـم  ود  ـالثم 
تسا حیحص  اهنآ  زا  یکی  هک  دناد  یم  هک  هددعتم  تائاشنا  هب  فلکم  درک  طایتحا  رگا  نینچمه  انیقی و  تسا  هدش  لصاح  تراهط 

خیش موحرم  فرط  زا  هدش  لاکشا  ار  اهنآ  حیحص  دنهدن  زیمت  ول  تسا و  حیحص  لاکشا  الب  هریغ  حاکن و  ياه  هغیص  رد  ددعت  لثم 
.تسا لطاب  ءاشنا  رد  دیدرت  تسا و  ءاشنا  رد  دیدرت  دراوم  نیا  رد  هکنیا  هب  هغیص  ددعت  رد  طایتحا  رد  يراصنا 

دراوم نیا  رد  دشاب و  ببـس  هک  سدقم  عراش  فرط  زا  تسا  هدش  ءاضما  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  دراوم  نیا  رد  دیدرت  هکنآ  باوج 
أـشنم رد  هکلب  تسین  ءاشنا  رد  دیدرت  هکنآ  لصاح  نآ و  ربتعمب  تسا  مئاق  هک  تسا  يرابتعا  رما  ءاشنا  نوچ  تسین  ءاشنا  رد  دـیدرت 

ول تسا و  تئارب  ياج  هک  يدراوم  نآ  دریگ  یم  ار  هیعوضوم  تاهبش  رد  تادابع  رد  طایتحا  دراوم  نیا  رد  نینچمه  اعرـش و  تسا 
.دشاب صحف  زا  لبق 

تئارب ول  هن و  ای  اجنیا  تسا  دجـسم  ایآ  هک  یعـضوم  رد  درک  کش  دناوخب و  زامن  رهـش  دجاسم  مامت  رد  درک  رذن  فلکم  رگا  الثم 
هک صحف  زا  دعب  هیمکح  تاهبش  رد  نینچمه  دناوخ و  زامن  درک و  طایتحا  لحم  نآ  رد  نآ و  زا  صحف  تسین  مزال  تسا و  يراج 

طایتحا دروم  نیا  رد  لاکـشا  الب  درک  طایتحا  یلو  نآ  رد  تسا  يراج  تئارب  نآ و  لاثما  نتت و  برـش  لثم  دشاب  يودـب  ههبـش  نآ 
سپ دـشاب  زجنم  فیلکت  هک  يدراوم  رد  یلیـصفت  لاثتما  ماقم  زا  تسا  رتالاب  دراوم  نیا  لاثتما  ماـقم  هکلب  تسا  وکین  تسا و  نسح 

.یفخی امک ال  تسا  يدایقنا  لاثتما  دشاب  هدیسرن  عقاو  هب  رگا  دشاب و  هدیسر  عقاوب  رگا  تسا  تعاطا  دراوم  نیا  رد  طایتحا 

لمع رد  رارکتب  جایتحا  اهنآ  زا  مسق  کی  دوش  یم  مسق  ود  تادابع  رد  طایتحا  خلا  کلذکف  تایدابعلا  یف  اما  هلوق و 
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ذخؤی نا  نکمی  امم ال  اهنم  ضرغلا  لوصح  یف  هرابتعا  لمتحی  وا  ربتعی  امم  ءیـشب  لالخالا  مدعل  رثکالا  لقالا و  نیب  هدابع  -خ) رما )
الا ذـئنیح  لالخا  نوکی  رثکالاب و ال  یتا  اذا  امیف  زیمتلا  هجولا و  هعاطالا و  دـصقک  اهب  رمالا  لـبق  نم  أـشن  هخـسن ) - هنوکل ) هناـف اـهیف 
یلا فیخـس  هیاغلا و  یف  فیعـض  ضرغلا  لوصح  یف  اهدصق  لخد  لامتحا  اهدـصقب و  اهریدـقت  یلع  هتیئزج  لمتحا  ام  نایتا  مدـعب 

.هیاهنلا

******
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تسا و بجاو  زامن و  ءزج  هروس  ایآ  هک  دراد  کش  الثم  رثکا  لقا و  نیب  نآ  رما  تسا  دروم  رگید  مسق  دمآ  دهاوخ  ادـعب  هک  تسا 
.هن ای  تسا  طرش  ءیش  نالف  ای 

لحم رد  تسا و  رثـکا  لـقا و  رد  کـش  دروـم  نیا  رد  هس  ره  اـی  تسا  بجاو  اـهنآ  زا  یکی  اـیآ  هک  هعبرا  تاـحیبست  رد  نینچمه  و 
ربتعم هک  هچنآ  هب  یلالخا  طایتحا  دراوم  نیا  رد  یلو  تسا  لقا  ناـمه  هب  رومأـم  تسا و  رثکا  زا  تئارب  هک  میا  هدومن  تباـث  شدوخ 

ای ءزج  تسین  نکمم  هک  دـشاب  یئاهزیچ  زا  تدابع  زا  ضرغ  لوصح  رد  نآ  رابتعا  لامتحا  هکنآ  ای  دـناسر  یمن  هب  رومأـم  رد  تسا 
دنوش یم  ادیپ  رما  لبق  زا  اه  نیا  نوچ  اعرش  دوش  هتفرگ  هب  رومأم  طرش 

هک یعرش  هن  تسا  یلقع  اهنآ  رابتعا  هک  فنـصم  فرط  زا  تشذگ  یلـصوت  يدبعت و  باب  رد  زیمت و  هجو و  دصق  رما و  دصق  ریظن 
اعرش دنوش  هب  رومأم  ءزج  ای  طرش  اهنآ  هک  درادن  یعنام  هک  میداد  باوج  ام  ول  تسا و  رود  دشاب  یعرش  رگا 

دـشاب یم  نآ  تیئزج  لامتحا  هک  يزیچ  نآ  هچنآ  رگم  دـناسر  یمن  هب  رومأم  هب  یلالخا  رثکا  هب  لاثتما  دراوم  نیا  رد  هکنآ  لـصاح 
فیعـض ضرغ  لوصح  رد  تیئزج  دصق  لامتحا  دـشاب و  مزال  ءازجا  مامت  رد  تیئزج  دـصق  هک  يددـعت  رب  انب  هدرواین  ار  نآ  دـصق 

نآ تیئزج  دصق  لامتحا  هکنیا  هب  فیکف  تسین  مزال  اهنآ  تیئزج  دصق  دنـشاب  یم  زامن  ءزج  املـسم  هک  یئازجا  ینعم  نیا  هب  تسا 
دشاب مزال 
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مدـعب ریبخ  تنأ  هثلاث و  اثبع  ابعل و  هنوک  يرخا و  زیمتلاب  هرات و  هجولاب  لالخالا  ههج  نم  لکـشی  امبرف  رارکتلا  یلا  جاتحا  امیف  اما  و 
لالخالاف زیمت  هل و ال  نییعت  هنا ال  رمالا  هیاغ  هبوجول  بجاولا  یلع  نیتلمتـشملا  نیتالـصلاب  الثم  ناـیتالا  یف  هجوب  هجولاـب  لـالخالا 

ّدب هلثم ال  یف  ابلاغ و  هنع  لفغی  امم  ّهنأ  عم  رابخالا  یف  رثا  هنم و ال  نیع  مدعل  فعـضلا  هیاغ  یف  اضیا  هرابتعا  لامتحا  هب و  نوکی  امنا 
.اقباس هیلع  انهبن  امک  ضرغلاب  لخال  الا  ضرغلا و  یف  هلخد  هرابتعا و  یلع  هیبنتلا  نم 

******
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.هیاهنلا یلا  تسا  فیخس  هیاغلا و  یف  تسا  فیعض  ینعم  نیا  اهنآ  تیئزج  دصق  دشاب  مزال  ءازجا  ندروآ  نیح  رد  هکنآ  لصاح  و 

تسین یفاک  یلامجا  لاثتما  هک  هدش  هتفگ  هک  یهوجو 

.خلا رارکتلا  یلا  جاتحا  امیف  اما  هلوق و 

تهج زا  ندـناوخ  بناج  راهچ  هب  هالـص  ای  هالـص و  مامتا  ای  رـصق  ریظن  دوش  لمع  رارکت  بجوم  یلامجا  لاثتما  هک  یئاج  رد  اما  و 
.هجو هسب  تسا  هدش  لاکشا  دراوم  نیا  رد  هلبق  هابتشا 

رد دیامنب و  شبوجو  دصق  دروآ  یم  اجب  هک  یلمع  نآ  تسا  مزال  دنا  هتفگ  هک  ینعم  نیا  هب  دوش  یم  هجو  دصقب  لالخا  هکنآ  لوا 
.دشابن بجاو  اعقاو  دیاش  تسه  بوجو  لامتحا  هک  یلاح  نیا 

هجو دصق  بجاو و  ریغ  ای  تسا  بجاو  دناد  یمن  العف  دوش  یم  لوغشم  هک  يزامن  نیا  نوچ  درادن  زیمت  دصق  هکنآ  لاکشا  زا  مود 
.تدابع رد  دنربتعم  زیمت  ود  ره  دصق  و 

رد یلوم  هکنآ  ریظن  یلوم  رماب  تسا  ثبع  بعل و  هکلب  تسین  یلوم  رما  لاثتما  دروآ  یم  اجب  هک  ار  یلمع  نیا  هکنآ  لاکشا  زا  موس 
نیبجنکس اهنآ  زا  یکی  هک  هشیـش  هد  دبع  دروم  نیا  رد  دیروایب  نیبجنکـس  هشیـش  کی  دنک  یم  رما  الثم  تسا  هتـسشن  سلجم  کی 

هک نیبجنکس  هشیش  دنک و  لاؤس  هتسناوت  یم  هکنآ  لاح  یلوم و  يارب  دروآ  یم  تسا 
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ثبع بعل و  ارهق  نآ  هک  هدومن  یلامجا  لاثتما  هدومن و  دی  عفر  ار  یلیصفت  لاثتما  لاح  نیااب  دروایب  ار  نآ  دشاب  یم  یلیـصفت  لاثتما 
.تسا هدش  دراو  یلامجا  لاثتما  رد  دوش  یم  لمع  رارکت  بجوم  هک  يدراوم  يارب  لاکشا  هس  نیا  تسا  یلوم  رماب 

فرط ودب  هک  يزامن  ود  نوچ  تسا  فرطرب  لوا  لاکـشا  ینعی  دوش  یمن  هجوب  لالخا  هک  یئاناد  وت  ریبخ  تنا  دیامرف  یم  فنـصم 
تسا نیمه  هجو  يانعم  دیامن و  یم  ار  بوجو  دصق  تسا و  بجاو  رب  لماش  زامن  ود  نآ  هلبق  هابتشا  يارب  دنک  یم  لاثتما 

هدرواین زامن  ود  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  طقف  یمود و  ای  تسا  بجاو  یلوا  ایآ  هک  فلکم  دهد  یمن  زیمت  نییعت و  هک  تسنآ  رمالا  هیاغ 
تیاغ رد  نآ  ندوب  بجاو  نآ و  موزل  لامتحا  دـشاب و  مود  لاکـشا  هک  تسا  زیمت  دـصق  رابتعا  لاـمتحا  تسا  هدومن  نآـب  لـالخا  و 
بجاو ایآ  دنادب  هکنآ  زیمت و  دصق  تسا  مزال  يدابع  بجاو  هک  تسا  هدشن  دراو  رابخا  رد  يرثا  نیع و  هکنآ  تهجب  تسا  فعض 

فرط زا  رگا  دراوم  نیا  لثم  دـنلفاغ و  نآ  زا  نیفلکم  رثکا  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  زیمت  دـصق  هجو و  دـصق  اهنآ  رب  هوالع  هن  ای  تسا 
یم یلوم  ضرغ  رد  لیخد  زیمت  دصق  هجو و  دصق  هک  دنک  نایب  نآرب و  هیبنت  عراش  يارب  دوب  مزال  دوب  بجاو  مزال و  سدقم  عراش 

هک مینک  یم  تابثا  تاقالطا  نآ  ۀطـساوب  دوش و  یم  اهنآ  لماش  یلاح  تاقالطا  یماقم و  تاقالطا  تسا  هدومرفن  ناـیب  نوچ  دنـشاب 
رما دصق  تعاطا و  دصق  ریظن  هک  تشذگ  اقباس  دوش و  یمن  اهنآ  لماش  یظفل  قالطا  ول  دشاب و  یمن  یلوم  ضرغ  رد  لیخد  اه  نیا 

.دنوش هتفرگ  رما  قلعتم  رد  تسین  نکمم  دنوش  یم  ادیپ  رما  لبق  زا  هک  یئاهزیچ  نآ  زیمت و  هجو و  دصق  و 

رگا مدقت  ام  رب  انب  دنوش  هتفرگ  ناشدوخ  قلعتم  رد  اهنآ  تسا  نکمم  هک  تشذگ  یلصوت  يدبعت و  باب  رد  اهنآ  باوج  یفخی  و ال 
مزال هک  هچنآ  نوچ  تسا  حیحـص  ءوضو  نآ  سکعلاب  ای  هدوبن  بجاو  هک  دش  مولعم  ادعب  دروآ و  بجاو  هینب  ءوضو  لثم  ار  یبجاو 

بجاو نآ  باوج  دصق و  هدروآ و  مهنآ  هدوب و  تبرق  دصق  تدابع  رد  هدوب 
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هیفیک یف  یلوملا ال  رماب  ابعل  ناک  اذا  رـضی  امنا  خ ل)  - ینـالقع ) یئـالقع عادـل  نوکی  اـمبر  هنا  عمف  اـثبع  اـبعل و  رارکتلا  نوک  اـما  و 
.لاثتمالاب الیصفت  عطقلا  نم  نکمت  اذا  ام  لابق  یف  هلک  اذه  یفخی  امک ال  اهیلا  یعادلا  لوصح  دعب  هتعاطا 

******

: حرش * 

.ماقم رد  هدش  عامجا  ياعدا  زیمت  هجو و  دصق  موزل  يارب  رگید  كردم  تدابع  رد  هدوبن  مزال  بحتسم  زا  بجاو  زیمت  دصق  ای 

يدبعت عامجا  سپ  دنا  هدومن  رکذ  نیملکتم  هک  دـشاب  یهوجو  نآ  أشنم  دراد  لامتحا  ماقم  رد  هدـش  رکذ  هک  یعامجا  هکنآ  باوج 
.یفخی امک ال  تسین  تجح  هک  هدش  تباث  شدوخ  لحم  رد  لوقنم  عامجا  نآرب  هوالع  دشاب  یمن 

تـسین روط  نیا  اهلاثتما  مامت  رد  یلوم  لاثتماب  دـشاب  ثبع  بعل و  رارکت  هکنآ  زا  باوج  خـلا و  اثبع  اـبعل و  رارکتلا  نوک  اـما  هلوق و 
فرط ود  رد  تسا  هبتـشم  وا  يارب  هلبق  یلحم  کـی  رد  هک  یـسک  ـالثم  تسا  یئـالقع  ضرغ  يارب  لـمع  رارکت  دراوـم  ضعب  هـکلب 
هکنآ لاؤس  دروایب و  اجب  حبـص  زامن  ود  فلکم  تسا  نکمم  دروم  نیا  رد  دشاب  نآرب  يدایز  لغـش  دـشاب و  حبـص  زامن  اصوصخم 

دنتـسین هب  رومأم  هک  يدارفا  ندروآ  هکنآ  ایناث  تسا و  ینالقع  طایتحا  رب  یعاد  دراوم  نیا  رد  دـنک  دـی  عفر  تسا  هلبق  فرط  مادـک 
یمن ثبع  بعل و  دراوم  نیا  رد  دشاب  یم  بجاو  قادصم  هک  يدارفا  نآ  ندروآ  یلو  یلوم  لاثتماب  تسا  ثبع  بعل و  هچرگا  اعقاو 

دشاب

اهنآ دنشاب  هیملع  همدقم  یلوم و  لاثتماب  نیقی  لیصحت  يارب  رومأم  دارفا  اب  اهنآ  مامضنا  هب و  رومام  ریغ  دارفا  ندروآ  هکنآ  لصاح  و 
.تسین یلوم  رما  لاثتماب  ثبع  بعل و  درادن و  یعنام  دراوم  نیا  رد  ینیقی  فیلکت  زا  غارف  يارب 

دومن و نایب  مه  فنصم  میدومن و  نایب  ام  هک  تسنامه  تسا  بعل  یلوم  رما  لاثتما  هک  موس  لاکشا  زا  حیحـص  باوج  دنامن  یفخم 
تسا نکمم  هک  لوا  باوج  اما 
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تیدابع یئالقع  ضرغ  قلطم  دشاب و  یبرق  دصق  زا  دیاب  تدابع  رودص  نوچ  تسین  حیحص  باوج  نآ  دشاب  یئالقع  ضرغب  رارکت 
یفخی امک ال  دیامن  یمن  حیحص  ار  تدابع 

ار یلیـصفت  لاثتما  دناوت  یم  فلکم  رگا  هک  ینعم  نآ  هب  تسا  یلیـصفت  لاثتما  لوط  رد  یلامتحا  لاثتما  هک  دـنلئاق  مالعا  زا  یـضعب 
لقع دراوم  نیا  رد  دوش  مولعم  یعقاو  هب  رومأم  تسا  نکمم  رگید  دراوم  نیا  رد  نوچ  دسر  یمن  یلامتحا  لاثتماب  تبون  دهد  ماجنا 

تئارب دـهاوخ و  یم  ینیقی  تئارب  ینیقی  لاغتـشا  میئامنب  مهنآ  رد  کش  رگا  دـسر و  یمن  یلاـمتحا  لاـثتماب  تبون  هک  تسا  مکاـح 
هیف نحن  ام  رد  دـشاب و  عراش  دـیب  نآ  عفر  عضو و  هک  دـشاب  یم  یئاـج  رد  یعرـش  تئارب  نوچ  تسین  يراـج  دراوم  نیا  رد  یعرش 

.مینک لمع  ار  یلیصفت  لاثتما  مینک و  طایتحا  دیاب  دبال  اذل  تسا و  لقع  مکحب  لاثتما  نوچ 

ملع زا  تسا  نکمتم  ول  دـیامن و  یلامتحا  لاثتماب  لـمع  هیف  نحن  اـم  رد  تسا  زیاـج  هک  دـنلئاق  روهـشم  هک  تسنآ  قح  هکنآ  باوج 
ریغ لقع  دروآ و  یم  فلکم  هک  تسنآ  ضرف  هب  رومأم  ءازجا  طیارـش و  زا  تسا  هدومرف  رما  یلوم  هک  هچنآ  هکنآ  تهجب  یلیـصفت 

هک تسا  انعم  نیمه  تعاطا  يانعم  دنک و  مک  ای  هب  رومأم  رد  دنک  دایز  ار  يزیچ  هک  تسین  عرـشم  درادن و  يرگید  مکح  اه  نیا  زا 
تبرق دصق  طیارـش و  ءازجا و  زا  هب  رومأم  هک  تسنآ  ضرف  دوش و  هدروآ  دیاب  هدومرف  رما  یلوم  هک  هچنآ  هک  دـنک  یم  مکح  لقع 

البق هکنآ  امک  تسا  تئارب  ینعم  نیا  تسا و  هب  رومأم  رب  دـیاز  دـیق  رد  کش  دـشاب  لاثتما  رد  کش  رگا  تسا و  اراد  ار  اـهنآ  ماـمت 
مادکره دـشاب و  یم  یقیقح  یمزج و  فیلکت  نآ  كرحم  دـیامن  یم  یلامتحا  لاثتما  فلکم  هک  یماقم  رد  اهنآ  رب  هوالع  تشذـگ 

زیمت دارفا  نآ  ندروآ  نیح  رد  رمالا  هیاغ  تسا  ینیقی  ثعب  نآ  كرحم  نآ  ببس  دهد  یم  ماجنا  تسا  لمتحم  هک  ار  يدارفا  نیا  زا 
.تسین اهنآ  نیب 

دنک كرت  ار  يرگید  ضعب  لمتحم و  دارفا  ضعبب  فلکم  دنک  یفتکا  رگا  هلب 
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مل اذا  امیف  الا  هرابتعا  یلع  لیلد  عقی  مل  ول  ینظلا  لاثتمالا  یلع  همیدـقت  یف  لاکـشا  الف  کلذـک  هب  نظلا  نم  الا  نکمتی  مل  اذا  اـما  و 
.هنم نکمتی 

.یلامجالا لاثتمالاب  ءازتجالا  یف  لاکشا  امک ال  ینظلاب  ءازتجالا  یف  لاکشا  الف  اقلطم  هرابتعا  یلع  ماق  ول  اما  و 
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.تسا جراخ  ثحب  لحم  زا  نآ  لاثما  هک  تسنآ  ضرف  یلو  تسا  یلامتحا  لاثتما  دروم  نیا  رد 

.یفخی امک ال  ررکم  ریغ  ای  دشاب  ررکم  لمع  هکنآ  نیب  تسا  حیحص  هک  درادن  یقرف  طایتحا  ، ام نایب  نیاربانب  سپ 

.لاثتماب یلیصفت  عطق  زا  دشاب  نکمتم  فلکم  هک  تسا  یئاج  رد  میدومن  نایب  هک  یبلاطم  نیا  مامت  دنامن  یفخم 

یلیـصفت ینظ  لاثتما  زا  رگم  یلیـصفت  یعطق  لاثتما  زا  دـشابن  نکمتم  فلکم  رگا  اما  خـلا و  هب  نظلا  نم  الا  نکمتی  مل  اذا  اما  هلوق و 
رد لاکشا  تسا ال  مدقم  اه  نیا  زا  مادک  دراوم  نیا  رد  ایآ  یلامجا  یعطق  لاثتما  نیب  یلیصفت و  ینظ  لاثتما  نیب  تسا  رئاد  رما  ینعی 

دروم نیا  رد  نوچ  میـشاب  هتـشادن  نظ  رابتعا  رب  لیلد  هک  یئاج  رد  یلیـصفت  ینظ  لاثتما  رب  تسا  مدـقم  یلامجا  یعطق  لاثتما  هکنیا 
هتبلا یلامجا  یعطق  لاثتما  زا  دـشابن  نکمتم  فلکم  هکنآ  رگم  یلامجا  یعطق  لاثتما  نکمم  هکنآ  اب  تسا  تجح  نودـب  نظب  لـمع 
رگا اما  میشاب و  هتـشادن  نظ  تیجح  رابتعا  رب  لیلد  هک  تسا  یئاج  رد  نایب  نیا  دیامنب  یلیـصفت  ینظ  لاثتما  دیاب  دبال  دراوم  نیا  رد 

تسین یلاکشا  هکنآ  امک  ینظ  یلیـصفت  لاثتما  رد  تسین  یلاکـشا  دراوم  نیا  رد  میـشاب  یحاتفنا  هکنآ  امک  دشاب  نآ  رابتعا  رب  لیلد 
نآرب یلیـصفت  عطق  ماکحا  ماـمت  تسا و  ملع  اعرـش  دراد و  یلیـصفت  عطق  مکح  نظ  دراوم  نیا  رد  نوچ  یلاـمجا  یعطق  لاـثتما  رد 

.تشذگ البق  هکنآ  امک  تسا  بترتم 
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نم ناک  ول  اـما  طاـیتحالا و  بوجو  مدـع  هتامدـقم  نم  نوکی  نا  یلع  ءاـنب  دادـسنالا  لیلدـب  ربتعملا  قلطملا  نظلاـب  ینظلا  لاـبق  یف 
اذا امیف  یلوملا  رماب  ثبع  بعل و  وحن  وه  لب  هدابعلا  هعاطلا و  هوجو  نم  سیل  هنال  وا  ماظنلاب  لخملا  رسعلا  همازلتسال  هنالطب  هتامدقم 

هدابع نالطب  یلا  باهذـلا  نع  صانم  الف  هیلع  کلذـک و  نظلا  یلا  الیـصفت  عطقلا  نع  لزنتلا  وه  نیعتملاف  مهوت  امک  رارکتلاب  ناـک 
یفخی امک ال  اهیف  طاتحا  نا  داهتجالا و  دیلقتلا و  یقیرط  كرات 
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تسا داهتجا  دیلقت و  كرات  طایتحاب و  لمع  رد  لاکشا 

: خلا نظلاب  ینظلا  لابق  یف  هلوق 

مامت رد  تسا  یلیـصفت  عطق  مکح  یحاتفنا  نظ  تیجح  يدادسنا  لیلدب  ای  یحاتفنا  لیلدب  ای  تسا  مسق  ود  نظ  تیجح  رابتعا  ینعی 
نآ طوقس  فیلکت و  تابثا  رد  دراد  یعرش  تیجح  نظ  ول  هکنآ و  تهجب  تسا  یقاب  نآ  رد  طایتحا  هلب  تشذگ  هکنآ  امک  ماکحا 

لامتحا هک  یلیـصفت  ملعب  فیلکت  طوقـس  فالخب  تسا  وکین  نسح و  نآ  رد  طایتحا  اذل  تسا و  یقاب  فالخ  لامتحا  انادجو  یلو 
.تسا مسق  ود  رب  مهنآ  يدادسنا  لیلدب  نظ  تیجح  اما  تسین و  نآ  رد  فالخ 

رد دنامن  یفخم  درادن  یعنام  تسا و  حیحـص  نآ  طایتحاب  لمع  لاح  نیا  رد  طایتحا  دـشابن  بجاو  دادـسنا  تامدـقم  زا  هکنآ  لوا 
ینظ رب  مدقم  یلامجا  یملع  لاثتما  سپ  دیآ  یم  هکنآ  امک  دوش  یم  قیـض  طایتحا  ةریاد  هکلب  درادـن  یعرـش  تیجح  نظ  لاح  نیا 

.تسا

رـسع و طایتحا  تسا  مزلتـسم  نوچ  طایتحا  دشاب  مارح  تسا و  طایتحا  ندوب  لطاب  دادـسنا  تامدـقم  زا  رگا  دادـسنا  مود  مسق  اما  و 
تـسا یلوم  رماب  ثبع  بعل و  طایتحا  نآ  هکلب  تسین  تدابع  تعاطا و  هوجو  زا  طایتحا  هکنآ  ای  تسا  ملاع  ماظنب  لخم  هک  یجرح 

.تسا رارکت  بجوم  طایتحا  هک  یئاج  رد 

رگا نینچمه  سجن و  سابل  دنچ  هب  دوش  هبتشم  كاپ  سابل  کی  رگا  هکنآ  امک 
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: حرش * 

دـنک و یم  دـی  عفر  لاح  نیااب  ار و  اهنآ  دـنک  نییعت  اعرـش  تسا  نکمم  هک  يدوجو  اـب  دراوم  نیا  رد  هک  هلبق  ریغب  دوش  هبتـشم  هلبق 
یم یلوم  رماب  ثبع  بعل و  قدص  دراوم  نیا  رد  هک  دیامن  یم  ءادا  لوهجم  ۀـلبق  فرطب  هبتـشم و  ياه  سابل  رد  يددـعتم  ياهزامن 

.تسا مزال  هک  زیمت  هجو و  دصق  تهجب  هکنآ  ای  دشاب و 

نیاربانب يدادسنا و  یلیصفت  نظب  دنک  عوجر  دیاب  تسین  نکمم  یلیصفت  عطق  لاثتما  رگا  دراوم  نیا  رد  تسا  هدش  مهوت  هکنآ  امک 
یم طایتحاب  لمع  ول  تسا و  داهتجا  دـیلقت و  قیرط  كرات  هک  یفلکم  تداـبع  ندوب  لـطابب  میوشب  لـئاق  دـیاب  هک  تسین  يا  هراـچ 

.دنک

دنک طایتحاب  لمع  دنکن و  لاثتما  ار  اههار  نیا  زا  یکی  دنکن و  داهتجا  ای  دـیلقت  فلکم  رگا  رخآ  مسق  دادـسنا  رب  انب  هکنآ  لصاح  و 
دیامنب ربتعم  نظ  لیصحت  فلکم  تسا  نکمتم  تسا و  طایتحا  فالخ  دراوم  نیا  رد  طایتحا  نوچ  تسا  لطاب  نآ  لمع  لاکـشا  الب 

.میدومن نایب  هک  یهوجو  نآب  تسا  لطاب  لاکشا  الب  نآ  لمع  دنک  طایتحاب  لمع  دنک و  نآ  كرت  لاح  نیااب  دهتجم و  لوق  زا 

سدـقم عراش  یـضرم  دراوم  نیا  رد  طایتحا  هک  میتفگ  میداد و  رارق  ار  طایتحا  ندوب  لـطاب  دادـسنا  تامدـقم  زا  رگا  دـنامن  یفخم 
مینک یم  فشک  لاح  نیا  رد  هریغ  جرح و  رسع و  ندوب  مزلتسم  هجو و  دصق  تافانم  تهج  زا  ای  نآرب و  عامجا  ياوعد  هب  ای  تسین 

هدادن رارق  ام  يارب  تجح  رگا  هک  نآب  لمع  هیعرـش و  ماکحا  نییعت  رد  تسا  هداد  رارق  ام  يارب  یتجح  سدقم  عراش  هک  ینا  لیلدب 
هب تسا  مکاح  لقع  تامدـقم  نیا  زا  دـعب  قاطی  امب ال  فلکت  دـیآ  یم  مزـال  تسا  نیفلکم  همذ  رب  فیلکت  رگید  فرط  زا  دـشاب و 

ار مهو  اـی  کـش  نظ  دوجو  اـب  هکنآ  تهجب  تسا  نظ  تجح  نآ  تسا  هداد  رارق  اـم  يارب  عراـش  هک  یتجح  نآ  هک  میـسقت  ربس و 
نظ يدادسنا و  نظ  نیا  نیب  قرف  دراد و  یعرش  تیجح  نظ  لاح  نیا  رد  سپ  تسا  لقع  مکح  فالخ  دهد  رارق  تجح 
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مهملا وه  اـمیف  لاـقملا  عقیف  لاغتـشالا  هءاربـلا و  ثحبم  یف  رخـآلا  هضعب  یتأـی  ماـقملا و  بساـنی  اـمم  عطقلا  یف  مـالکلا  ضعب  اذـه 
یغبنی کلذ  یف  ضوخلا  لبق  لاقی و  نا  حص  وا  تارامالا  نم  هرابتعاب  لیق  ام  نایب  -خ ل) یف ) وه دصقملا و  اذه  دقع  -خ ل ) نع ) نم

.روما میدقت 

نا اقلطم و  لب  هیلعلا  وحنب  اهتایـضتقم  اهمزاول و  نم  هیجحلا  نوک  یف  عطقلاک  تسیل  هیملعلا  ریغلا  هرامالا  نا  یف  بیر  ـال  هنا  اهدـحا 
وحنب دادسنالا  تامدقم  ریرقت  یلع  ءانب  القع  هیجحلا  اهئاضتقال  هبجوم  تالاح  ورط  تامدقم و  توبث  وا  لعج  یلا  جاتحم  اهل  اهتوبث 

.هموکحلا

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  نآ  تجح  لیلد  نآ و  تیفشاک  تجح  زا  الا  تسین  صاخ 

هینظ تاراما  ضعب  رابتعا  رد 

هراشا

.خلا عطقلا  یف  مالکلا  ضعب  اذه  هلوق 

رد رگید  مالک  یـضعب  تسا و  ماقم  بسانم  هک  یئاهزیچ  زا  تشذـگ  هکنآ  ماسقا  عطق و  تیجح  رد  دوب  مـالک  ضعب  یلبق  بلاـطم 
ای تسا  هدـش  هتفگ  هک  ار  هچنآ  ناـیب  دـصقم  نیا  دـقع  رد  اـم  مهم  مـالک  لاغتـشا و  تئارب و  ثحب  رد  دـیآ  یم  یلاـمجا  عطق  باـب 

مدـقم ار  يروما  تسا  راوازـس  میوشب  بلطم  رد  دراو  هکنآ  زا  لبق  اهنآ و  تیجح  تسا و  تاراـما  زا  دوشب  هتفگ  هک  تسا  حـیحص 
.مینک

.خلا هیملعلا  ریغلا  تارامالا  نا  یف  بیر  هنا ال  اهدحا  هلوق 

نیا هریغ  هنیب و  دحاو و  ربخ  لثم  تشذگ  هکنآ  امک  یعوضوم  نظ  هن  یقیرط  نظ  دنشاب  هینظ  هک  هیملع  ریغ  تاراما  تاروما  زا  لوا 
رد هک  ینانچمه  تیلع  وحنب  دشاب  اهنآ  تایـضتقم  اهنآ و  تاذ  مزاول  زا  تیجح  دنـشاب و  یتاذ  اهنآ  تیجح  هک  دنتـسین  عطق  لثم  اه 

.تسا عطق  تاذ  مزاول  زا  تیجح  هک  تشذگ  عطق 

يارب یضتقم  رگا  هک  دنرادن  مه  تیجح  يارب  یضتقم  ینعی  اقلطم  لب  هلوق 
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اتوبث کلذ  نودب  هیجحلل  عطقلا  ریغ  ءاضتقا  مدع  حوضول  کلذ  و 

******

: حرش * 

تیجح توبث  دـنرادن و  مه  ار  نیا  یتح  دنـشاب  تجح  دـشاب  دوقفم  عنام  هک  یئاج  رد  هک  تسنآ  نآ  همزـال  دنـشاب  هتـشاد  تیجح 
ءاضماب القع  ءانب  هچ  دـشاب و  سدـقم  عراش  هچ  لعاج  دـهد  رارق  تجح  ار  اـهنآ  هک  عراـش  لـعجب  تسا  جاـتحم  تاراـما  نآ  يارب 

رب انب  القع  دنشاب  هتشاد  تیجح  تاراما  نآ  هک  دوش  ببـس  تالاح  ندش  ضراع  يراوط  تامدقم و  توبثب  تسا  جاتحم  ای  عراش و 
.تموکح وحنب  دادسنا  تامدقم  ریدقت 

فشک وحنب  رگا  دنراد و  یعرش  لعج  لاح  نآ  رد  دشاب  فشک  وحنب  رگا  هک  یلاعت  هللاءاش  نا  دیآ  یم  ادعب  دادسنا  تامدقم  نوچ 
.تسا یلقع  اهنآ  تیجح  دنشاب  تموکح  هکلب  دشابن 

ةریاد قییـضت  لاح  نیا  رد  هکلب  دشاب  هتـشاد  یلقع  تیجح  نظ  هک  دوش  یمن  بجوم  تموکح  وحنب  دادسنا  تامدقم  دـنامن  یفخم 
رد نظب  لمع  رمالا  هیاغ  دـنیآ  يواسم  اه  نیا  مامت  مهو  نظ و  کش و  دادـسنا  لاح  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تانونظم  رد  تسا  طایتحا 

.تسا مدقم  اهنآ  نیب 

دادسنا تامدقم  رب  انب  ای  یملع  حاتفنا  باب  لثم  دشاب  هتشاد  یعرش  لعج  هک  یئاجنآ  رد  تسا  رـصحنم  نظ  تیجح  هکنآ  لصاح  و 
.دنشاب نظ  يارب  یعرش  لعج  فشک  بجوم  اهنآ  هک 

بجاو طایتحا  هک  یئاج  رد  رمالا  هیاغ  دنـشاب  یم  هیوسلا  یلع  اهنآ  مامت  تاموهوم  تاکوکـشم و  تانونظم و  تموکح  رب  انب  اما  و 
نظ هکنآ  هن  دیامن  یم  قیـضم  ار  طایتحا  ةریاد  ینعم  نیا  تاموهوم و  تاکوکـشم و  هب  لمع  رب  تسا  مدقم  تانونظمب  لمع  دـشابن 

.تشذگ هکنآ  امک  دشاب  هتشاد  یلقع  تیجح 

دنرادن تیجح  ءاضتقا  اه  نیا  هک  تسا  مولعم  تسا و  حضاو  هیملع  ریغ  تاراما  خلا  ءاضتقا  مدع  حوضول  کلذ  هلوق و 
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عفد موزل  مدع  لجال  هلعل  غارفلاب و  نظلاب  ءافتکالا  فالخلا و  نیققحملا  ضعب  نم  هیف  رهظی  امبر  ناک  نا  اطوقـس و  فالخ و ال  الب 
.لمأتف لمتحملا  ررضلا 

******

: حرش * 

فیلکت طوقس  نینچمه  نآ و  تابث  فیلکت و  توبث  نوچ  فیلکت  طوقس  يارب  دنتسه  یضتقم  هن  فالخ و  الب  فیلکت  تابثا  يارب 
هدشن تباث  هک  ینونظ  اعرـش و  دشاب  ربتعم  هک  دشاب  يا  هراما  هب  ای  دراد و  یتاذ  تیجح  هک  دـشاب  عطقب  ای  دـیاب  ود  ره  نآب  لاثتما  و 

فیلکت و طوقـس  رد  دوش  یم  رهاظ  هچرگا  فیلکت و  طاقـسا  يارب  هن  دنراد و  يا  هدـیاف  فیلکت  تابثا  يارب  هن  اهنآ  تیجح  تسا 
.نآب لاثتما 

طوقـس هک  دنلئاق  اه  نیا  هک  یناهبهب  ققحم  موحرم  يراسنوخ و  نیدلا  لامج  ققحم  موحرمب  دنا  هداد  تبـسن  هک  نیققحم  ضعب  زا 
ءافتکا تسا  زیاج  ینیقی  تئارب  رد  دهاوخ  یم  ینیقی  تئارب  ینیقی  لاغتـشا  ةدعاق  دـشاب و  ینظ  رگا  تسا  زیاج  نآب  لاثتما  فیلکت و 

عفد تسین  مزال  هک  دشاب  نیا  اهنآ  رظن  دـیاش  دـشاب و  هتـشاد  ینیقی  غارف  امتح  تسین  مزال  نآب و  لاثتما  غارفب و  نظب  ینظ  تئارب  هب 
.لماتف لمتحم  ررض 

دشاب و ملع  باب  دادسنا  هک  تسا  یئاج  رد  ینظ  لاثتما  هک  هیـشاح  بحاص  تسا  هدومن  نایب  هک  ار  هچنآ  هب  تسا  هراشا  لمأتف  هلوق 
فـشک رب  انب  ای  دـشاب  ملع  حاتفنا  رگا  اما  تسا و  ینظ  ود  ره  نآ  طوقـس  فیلکت و  تابثا  لاح  نیا  رد  هک  دـشاب  تجح  نظ  قلطم 

تسا هیمکح  تاهبش  رد  تسا  ررض  باقع و  لامتحا  هک  يدراوم  زا  دهاوخ و  یم  ینیقی  تئارب  ینیقی  لاغتشا  لاکـشا  الب  يدادسنا 
یم مزال  لاثتما  ماقم  رد  نظب  ءافتکاب  لئاق  تسا و  نآ  رد  باقع  ررض و  لامتحا  نوچ  تسا  مزال  صحف  لاکشا  الب  صحف و  زا  لبق 

.میدومن نایب  ام  هک  تسا  یهجو  نامه  غارف  رد  نظب  ءافتکا  هجو  سپ  دراوم  نیا  رد  ار  صحف  موزل  دناد 
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ناکمالا سیل  هموزلل و  هتلاحتسا  يوعد  لابق  یف  القع  هنم  لاحم  موزل  مدع  اعرش و  هیملعلا  ریغلا  هرامالاب  دبعتلا  ناکما  نایب  یف  اهیناث 
ناکمالا راثآ  بیترت  یلع  مهتریـس  نوک  عنمل  عانتمالا  نم  هلباقی  ام  لامتحا  ماقم  یف  ءالقعلا  دـنع  عبتم  لصا  اقلطم  لـب  ینعملا  اذـهب 

دبعتلا ناکما  یف  نآلا  مالکلاف  ناک  ول  هب  نظلا  اهرابتعا و  یلع  یعطق  لیلد  مایق  مدـعل  اهتوبث  ملـس  ول  اهتیجح  عنم  هیف و  کشلا  دـنع 
نم لاجم  بترت  مدـع  هب  فشکتـسی  ثیح  هناکما  تابثا  قرط  نم  اهب  دـبعتلا  عوقو  لیلد  نکل  هب  کنظ  امف  هعانتما  )و  هخـسن - هب ) اهب

.یلاعت میکحلا  یلع  وا  اقلطم  عنتمیف  لطاب  ( هخسن - لات ) یلات

******

: حرش * 

نآ ناکما  ماسقا  اعرش و  هیملع  ریغ  هراما  هب  دبعت  ناکما  رد 

تاراماب دـبعت  تسا  نکمم  الـصا  ایآ  هک  تسا  هیملع  ریغ  تاراماب  دـبعت  ناکما  رد  مود  رما  خـلا  دـبعتلا  ناکما  نایب  یف  امهیناث  هلوق 
نظب دبعت  هک  دنا  هدرک  اعدا  هک  یناسک  لباقم  رد  هن  ای  نآ  زا  دبعت  زا  یلاحم  دـیآ  یم  مزال  ایآ  اعرـش و  تسین  نکمم  ای  هیملع  ریغ 

.دوش یم  لاحم  بجوم 

.میراد مسق  ود  ناکما  دنامن  یفخم 

.نآ لاثما  نآ و  عافترا  نیضیقن و  عامتجا  ریظن  تسا  یتاذ  عانتما  نآ  لباقم  هک  یتاذ  ناکما  لوا 

دوش یم  لاحم  مزلتسم  یلو  دوش  عقاو  تسا  نکمم  اتاذ  ءیـش  هک  ینعم  نیاب  تسا  یعوقو  عانتما  نآ  لباقم  هک  یعوقو  ناکما  مود 
ایآ اعرـش  نآ  تیجح  نظب و  دـبعت  ینعی  تسا  یعوـقو  ناـکما  ثحب  نیا  رد  اـم  دارم  نظب و  دـبعت  رد  تسا  هدـش  اـعدا  هـکنآ  اـمک 

لـصا ناکما  نیا  دشاب  مه  یتاذ  ناکما  یتح  اقلطم  هکلب  میدومن  نایب  هک  ینعم  نیا  هب  یعوقو  ناکما  هن و  ای  ار  لاحم  تسا  مزلتـسم 
.تسین ءالقعلا  دنع  عبتم 

یم بترم  ءیش  نآرب  ار  ناکما  راثآ  دراوم  نیا  رد  القع  هک  میئوگب  نکممریغ  ای  تسا  نکمم  ءیش  نالف  ایآ  هک  میدرک  کش  رگا 
نیا سپ  نآ  رد  کش  تقو  رد  دیامن 
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يوعد یف  ام  کلذـب  حدـقنا  دـق  حـضاو و  وه  امک  هتابثا  یف  هدـئاف  هنودـب ال  ناکمالا و  تابثا  یلا  عوقولا  يوعد  یف  هعم  هجاح  الف 
.الصا عانتمالا  لامتحا  عم  ءالقعلا  دنع  ناکمالا  نوک  نم  هماقم  هّللا  یلعا  همالعلا  انخیش 

******

: حرش * 

لصا نآ  رابتعا  رب  یعطق  لیلد  نوچ  ار  نآ  تیجح  مینک  یم  عنم  ام  ءالقع  دزن  دشاب  یلصا  ضرفرب  تسین و  القع  دزن  یلـصا  ناکما 
يرگید نظب  تسه  ینظ  هک  یئالقع  ءانب  میـشاب  هتـساوخ  رگا  هک  دـشاب  یم  نآ  تیجح  رد  مـالک  دـشاب  رگا  ینظ  لـیلد  میرادـن و 

.تسا لاحم  تسا و  رود  بجوم  مینک  تابثا 

نوچ دنک  یم  ار  نآ  ناکما  تابثا  شدوخ  لحم  رد  دوش  یم  نایب  هک  رابخا  تایآ و  زا  هیملع  ریغ  تاراماب  دـبعت  عوقو  لیلد  نکل  و 
لیلد نیا  دنک  یم  فشک  میراد  نظب  دبعت  لیلد  هکنآ  زا  دعب  دشاب و  یم  نآ  زا  صخا  عوقو  دـشاب و  یم  ءیـش  نآ  عوقو  لیلد  لوا 

.یفخی امک ال  یلاعت  میکحلا  یلع  ای  اقلطم  نظب  دبعت  دشاب  عنتمم  هک  درادن  يدساف  یلات  تسین و  لاحم  بجوم  نظب  دبعت  هک 

يانب هب  ار  نآ  ناکما  مینک  تابثا  هک  میتسین  جاتحم  میراد  اـنیقی  نظب  دـبعت  رب  یعوقو  لـیلد  هکنآ  زا  دـعب  خـلا  هعم  هجاـح  ـالف  هلوق 
دیاب تسا و  یلوصا  ثحب  ام  ثحب  نوچ  تسین  ءـالقع  ياـنب  تاـبثا  رد  يا  هدـیاف  میدومن  ناـیب  اـم  هک  عوقو  لـیلد  نودـب  ءـالقع و 
اعدا هک  ار  هچنآ  ام  نایب  زا  دش  رهاظ  سپ  درادـن  يا  هدـیاف  یئالقع  لصا  عوقو  لیلد  زا  رظن  عطق  اب  یهقف و  ةرمث  نآرب  دوش  بترتم 

ناکما نآ  - نآ عانتما  لامتحا  اب  ءالقع  دزن  یعوقو  هچ  دشاب و  یتاذ  هچ  ناکما  هکنیا  زا  هماقم  هّللا  یلعا  همالع  ام  خیـش  تسا  هدومن 
.ءالقعلا دنع  عبتم  یلصا  تسا 

.تسا لاکشا  هس  يراصنا  خیش  موحرم  رب  هیافک  بحاص  لاکش  لصاح  و 

.ءالقع دزن  میرادن  ناکما  لصا  نیا  رد  یئانب  الصا  هکنآ  لوا 
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ینعمب ناهربلا  حـضاو  هنع  كدذـی  مل  ام  ناکمالا  هعقب  یف  هرذـف  بئارغلا  نم  کعمـس  عرق  املک  سیئرلا  خیـشلا  مـالک  ناـکمالا  و 
.ناهرب هنیب و  الب  هیف  عجرملا  وهف  نادجولا  الا  هل  نطوم  نا ال  حضاولا  نم  ناقیالا و  عطقلل و  لباقملا  لامتحالا 

******

: حرش * 

میرادن نآ  تیجح  رب  یعطق  لیلد  دشاب  یئانب  ضرفرب  هکنآ  مود 

.میدرک نایب  هکنآ  امک  درادن  يا  هدئاف  هرمث و  دوش  تباث  نآ  تیجح  ضرفرب  هکنآ  موس 

کعنمی مل  ام  يا  خلا  كدذی  مل  ام  ناکمالا  هعقب  یف  هرذف  بئارغلا  نم  کعمس  عرق  املک  سیئرلا  خیـشلا  مالک  یف  ناکمالا  هلوق و 
ناهربلا حضاو  هنع 

لـصا ناکما  رد  کش  هک  دـیامن  یم  خیـش  موحرم  ياعدـم  رب  تلالد  هکلب  دـیؤم  سیئرلا  خیـش  مـالک  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 
نودـب اروف  يدینـش  ار  يزیچ  رگا  ینعی  تسا  عطق  لباقم  رد  هدومن  نایب  سیئرلا  خیـش  هک  یناکما  لصا  هکنآ  باوج  تسا  یئالقع 

هک تسنآ  تاحـضاو  زا  دیـشاب و  هتـشادن  فرط  کی  رب  لیلد  هک  یمادام  نکم  نامگ  ار  نآ  تاـبثا  اـی  نآ  دوجو  یفن  رکف  لـمأت و 
هن تسین  ناهرب  هنیب و  هب  جاتحم  تسا و  ینادـجو  نآ  مدـع  ای  ءیـش  ره  دوجو  ناکما  تسا و  نهذ  رد  ناکما  لاـمتحا و  نیا  ياـج 

.دنک نایب  دشاب  هتساوخ  ار  یتاذ  ناکما  ای  یعوقو  ناکما  هکنآ 

تـسین نینچ  یلو  دـشاب  ناکما  قلطم  ناکما  زا  دارم  هک  تسا  یئاج  رد  خیـش  موحرم  رب  هیافک  بحاـص  تالاکـشا و  دـنامن  یفخم 
ام دیسر و  ینظ  رابتعا  رب  یعرش  لیلد  رگا  هک  تسنآ  نآ  دارم  تسا و  ثحب  بسانم  ینعم  نیا  تسا و  یعوقو  ناکما  نآ  دارم  هکلب 
یم نآ  تحـص  عوقو و  رب  تجح  ار  نآ  دنریگ و  یم  ار  یلوم  مالک  روهظ  هک  تسنآ  رب  ءالقع  ءانب  نظ  نآ  رابتعا  رد  میدرک  کش 

یلوم فرط  زا  رما  رگا  الثم  دنناد 
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.روما لاحمب  نکی  مل  ول  لطابلا و  وا  لاحملا  نم  ملعلا  ریغب  دبعتلا  مزلی  ام  نایب  یف  لاقی  نا  نکمی  وا  لیق  امف  ناک  فیک  و 

.الثم نیمیرحت  وا  نیباجیا  نم  نیلثملا  عامتجا  اهدحا 

******

: حرش * 

ای دـشاب  نکمم  دـشاب و  حیحـص  رما  قالطا  هک  دراد  تحلـصم  ءاملع  قاسف  مارکا  ایآ  هک  فلکم  دومن  کش  ءاملعلا و  مرکا  دیـسر 
دراد تحلصم  ءاملع  قاسف  مارکا  هک  مینک  یم  تابثا  میکح  یلوم  مالک  قالطا  زا  لاکـشا  الب  دشاب  لاحم  درادن و  تحلـصم  هکنآ 

.تسا تجح  یلوم  مالک  روهظ  تسا  هدشن  تباث  ءیش  هلاحتسا  هک  یمادام  تسا  نکمم  و 

هکنآ تهجب  ینیوکت  ناکما  هن  تسا  یعیرشت  ناکما  ناکما  زا  دارم  هک  خیـش  موحرم  رب  تسا  هدش  مالعا  ضعب  زا  يرگید  لاکـشا 
روذـحمب تشگرب  اـهنآ  ضعب  هک  یعیرـشت  ملاـعب  تسا  عـجار  هیملع  ریغ  تاراـماب  نظب و  دـبعت  رب  تسا  هدـش  دراو  هک  یتالاکـشا 

هک يزیچ  ندوب  بجاو  لثم  تسا  یباطخ  روذحمب  تشگرب  يرگید  ضعب  هدسفم و  رد  ءاقلا  ای  تحلصم  تیوفت  لثم  تسا  یکالم 
تالاکـشا و مامت  لاح  لک  یلع  اهنآ و  مامت  دوش  یم  نایب  هکنآ  امک  اعقاو  دـشاب  بجاو  هک  يزیچ  ندوب  مارح  ای  اعقاو  دـشاب  مارح 

نیوکت ملاع  هن  عیرشت  ملاعب  تسا  عجار  ریذاحم 

هکلب میرادن  مسق  ود  یعیرشت  ناکما  ینیوکت و  ناکما  تسا و  لقع  اهنآ  كردم  هک  تسا  یئاهزیچ  هلاحتسا  ای  ناکما  هکنآ  باوج 
روما زا  رگید  دراوم  ضعب  تسا و  ینیوکت  روما  زا  دراوم  ضعب  نآ  ضورعم  نآ و  قـلعتم  رمـالا  هیاـغ  تسا  ینیوـکت  اـمئاد  ناـکما 

.یفخی امک ال  لاحم  ای  تسا  نکمم  نظب  دبعت  ای  یهن  رما و  عامتجا  دوش  یم  هتفگ  الثم  تسا  یعیرشت 

هیلمع لوصا  ای  هیملع و  ریغ  تاراما  زا  تسا  ملع  ریغب  دبعت  نایب  رد  مالک  لصاح  خلا  لاقی  نا  نکمی  وا  لیق  امف  ناک  فیک  هلوق و 
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باصا امیف 

.نیبلا یف  راسکنا  رسک و  الب  نیتمزلم  هدسفم  هحلصم و  ههارک و  هدارا و  نم  میرحت و  باجیا و  نم  نیدض  وا 

******

: حرش * 

دوش یم  لصاح  دوش  یم  عقاو  وا  ریغ  زا  ول  تسین و  حیحـص  یلاعت  میکح  زا  نآ  عوقو  ینعی  یلطاب  ای  لاحم  اهنآ  هب  دـبعت  زا  ایآ  هک 
.تسا لاکشا  دنچ  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ءاملع  زا  نیرخأتم  نیمدقتم و  زا  دنا  هدومن  نظب  دبعت  رب  هک  یتالاکشا  هن  ای 

تـسا نیلثم  عامتجا  میرحت  باجیا و  رد  دـش  عقاو  قباطم  نظب  دـبعت  رگا  هک  مارح  ود  ای  بجاو  ود  زا  تسا  نیلثم  عامتجا  اهنآ  لوا 
ار نآ  بوجو  درک  تابثا  مه  يرهاظ  لیلد  تسا و  بجاو  اعقاو  هک  رهظ  هالص  الثم 

تـسین اهنت  نیمیرحت  نیباجیا و  رد  نیلثم  عامتجا  ینعی  ـالثم  هلوق  میرحت  رد  نینچمه  لاـحم و  تسا و  نیلثم  عاـمتجا  دراوم  نیا  رد 
رد ار  نآ  ۀحابا  ای  ار و  نآ  تهارک  ای  ار و  ءیـش  نآ  بابحتـسا  درک  تابثا  يرهاظ  لیلد  الثم  دـیآ  یم  هسمخ  ماکحا  مامت  رد  هکلب 

حابم ود  ای  تهارک  ود  ای  بحتسم  ود  تسا  نیلثم  عامتجا  دشاب  نیمه  مه  یعقاو  مکح  هک  یئاج 

امک تسا  نیلثم  عامتجا  دش  قباطم  يرهاظ  مکح  ای  یعقاو  مکح  دـشاب و  یمکح  عقاو  رد  هک  یئاج  رد  ینعی  خـلا  باصا  امیف  هلوق 
میدومن نایب  هکنآ 

هدسفم تحلصم و  نیب  عمج  نیدض و  ای  نیلثم  عامتجا  زا  نظب  دبعت  تامزاول 

تـسا تهارک  هدارا و  ءاشنا و  رد  میرحت  باجیا و  زا  تسا  نیدض  نیب  عمج  هیملع  ریغ  ةراما  هب  دـبعت  مزاول  زا  خـلا  نیدـض  وا  هلوق 
راسکنا رسک و  هدسفم  تحلصم و  نیا  هک  یئاج  رد  لعف و  سفن  رد  دنشاب  مزلم  ود  ره  هک  يا  هدسفم  تحلصم و  یلوم و  سفن  رد 

رسیم رمخ و  الثم  دحاو  ءیش  رد  تسین  نیدض  نیب  عمج  دشاب  راسکنا  رسک و  رگا  هک  دشابن  اهنآ  نیب  رد 
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.ماکحا تارامالا  تایدؤم  ریغ  كانه  نوکی  نا ال  بیوصتلا و  وا  أطخا  امیف 

.بجاولا دض  بوجو  یلا  يداو  أطخا  اذا  امیف  نیدضلا  بلط  اهیناث 

******

: حرش * 

تسا میرک  نآرق  رد  هکنیا  امک  ( امهعفن نم  ربکا  امهمثا  (و  اهنآ هدسفم  هکنآ  الا  تسا  يا  هدسفم  تحلصم و  اه  نیا  رد 

نیا دـیامن و  یم  دـشاب  اهنآ  تمرح  هک  مکح  کی  دور و  یم  نیب  زا  تسا  رتدایز  هک  هدـسفم  لابق  رد  اهنآ  تحلـصم  تهج  نیا  زا 
رتشیب هکنآ  ارهق  هک  دشاب  يرگید  زا  رتشیب  اهنآ  زا  یکی  هک  دشاب  هتـشاد  يا  هدسفم  تحلـصم و  هک  دـشاب  یم  ءایـشا  رثکا  رد  ینعم 

نیب عمج  دروم  نیا  رد  راسکنا  رـسک و  الب  دحاو  ءیـش  کی  رد  دشاب  مزلم  هدـسفم  تحلـصم و  ود  ره  رگا  یلو  دـنک  یم  رثا  تسا 
.تسا نیدض 

دنلئاق هیلدـع  ار  نآ  هکنآ  امک  دـشاب  یعقاو  مکح  عقاو  رد  هک  یئاج  رد  هکنآ  تالاکـشا  لصاح  خـلا  بیوصتلا  وا  أـطخا  اـمیف  هلوق 
عامتجا دراوم  نیا  رد  هک  دوش  یم  یعقاو  مکح  فلاخم  ای  تسا و  نیلثم  عامتجا  اجنیا  رد  هک  دوش  یم  عقاو  قباطم  ای  يرهاظ  مکح 
بیوصت دیآ  یم  مزال  یلو  دیآ  یمن  مزال  نیدـض  عامتجا  دـشاب  يرهاظ  مکح  طقف  دـشابن و  یمکح  عقاو  رد  رگا  تسا و  نیدـض 

.تسا بیوصت  ینعم  نیا  دشابن و  عقاو  رد  یماکحا  تاراما  تایدؤم  ریغ  هیعرش  ماکحا  هکنیا  هرورضلاب و  تسا  لطاب  نآ  هک 

دون و هحفـص  مود  دلج  رد  ظافلا  ثحابم  رد  ءازجا  باب  رد  ار  اهنآ  تیببـس  ار و  تاراما  تیعوضوم  بیوصت و  ماسقا  دـنامن  یفخم 
عجارف ار  نآ  ماسقا  میدومن  نایب  ام  هس 

مکح هک  یئاج  رد  نیدض  بلط  دیآ  یم  مزال  ملع  ریغب  دبعت  رب  تالاکشا  زا  مود  خلا  نیدضلا  بلط  اهیناث  هلوق 
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اموکحم هنوک  مارح و  وه  ام  همرح  مدع  وا  بجاو  وه  ام  بوجو  مدع  یلا  يدا  امیف  هدـسفملا  یف  ءاقلالا  وا  هحلـصملا  تیوفت  اهثلاث 
.ماکحالا رئاسب 

هیجحلا هتیجح و  لـعجب  وه  اـمنا  یملع  ریغ  قـیرطب  دـبعتلا  نـال  کـلذ  لـطاب و  ریغ  وا  مزـال  ریغ  اـما  هموزل  یعدا  اـم  نا  باوـجلا  و 
هحص باصا و  اذا  هب  فیلکتلا  زجنتل  هبجوم  نوکت  امنا  لب  قیرطلا  هیلا  يدا  ام  بسحب  هیفیلکت  ماکحا  ءاشنال  هعبتتـسم  ریغ  هلوعجملا 

.أطخا اذا  هب  راذتعالا 

******

: حرش * 

هک دنک  یم  تابثا  دـشابن  عقاو  قباطم  هک  رهاظ  لیلد  تسا و  بجاو  عقاو  رد  هعمج  زامن  الثم  دـشاب  یعقاو  مکح  اب  فلاخم  يرهاظ 
نآ ءاشنا  ینعی  تسین  نکمم  یلوم  سفن  رد  ینعم  نیا  ار و  بجاو  دض  بوجو  دـنک  یم  تابثا  يرهاظ  مکح  لصاح  تسا و  مارح 
دـض مکح  نآ  هک  ار  يرگید  مکح  دـنک  تابثا  يرهاظ  لیلد  یلو  دـشاب  بجاو  هعمج  زامن  اـعقاو  هک  تسین  نکمم  یلوم  فرط  زا 

.دنشاب یم  رگید  دض  اهنآ  مامتب  هسمخ  ماکحا  نوچ  هریغ  ای  بحتسم  هچ  دشاب و  بجاو  هچ  دشاب  مارح 

فلکم ءاقلا  ای  فلکم  رب  تسا  تحلـصم  تیوفت  ملع  ریغب  دعب  رد  هکنآ  فلکمب  هبـسنلاب  يالوم  رب  دـیآ  یم  مزال  هک  موس  لاکـشا 
بجاو هک  یئاـج  رد  تسا  بجاو  عقاو  رد  هک  يزیچ  نآ  ندوبن  بجاوب  دوش  يّدؤـم  يرهاـظ  مکح  هک  یئاـج  رد  هدـسفم  رد  تسا 

یکی تسین و  مارح  هک  دوش  تابثا  تسا  مارح  اعقاو  ءیـش  هک  یئاج  رد  ای  فلکم  رب  تسا  تحلـصم  تیوفت  دـش  تباث  نآ  فالخ 
هک ءیـش  نوچ  تسا  حیبق  نآ  هدسفم و  رد  ار  فلکم  تسا  هدومن  ءاقلا  یلوم  دراوم  نیا  رد  دوش  تباث  نآرب  تمرح  ریغ  ماکحا  زا 

.یفخی امک ال  دشاب  هتشاد  هدسفم  دیاب  تسا  مارح  اعقاو 

ریغ ای  نآ  موزل  تسا  هدش  اعدا  هک  ار  هچنآ  هکنآ  تالاکشا  نیا  زا  باوج  خلا  امنا  باوجلا  هلوق و 
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وا نیلثم  نیمکح  عامتجا  مزلی  الف  هلوعجملا  ریغلا  هجحلا  نأش  وه  امک  هتباـصا  مدـع  عم  اداـیقنا  اـیرجت و  هتقفاوم  هتفلاـخم و  نوکل  و 
یفخی امک ال  هدارالا  ههارکلا و  هحلصملا و ال  هدسفملا و  عامتجا  نیدضلا و ال  بلط  نیدض و ال 

******

: حرش * 

لطاب ریغ  ای  دحاو  ءیش  رد  دحاو  ۀبترم  رد  تهارک  هدارا و  هدسفم و  تحلـصم و  عامتجا  ای  نیدض  ای  نیلثم  عامتجا  لثم  تسا  مزال 
ملع ریغ  قیرطب  دـبعت  هک  تسنآ  نآ  نایب  هفلتخم  بتارم  رد  نیدـض  ای  نیلثم  عامتجا  لثم  تسین  لطاب  یلو  دـیآ  یم  مزـال  هچرگا  و 

هیعضو ماکحا  اه  نیا  هک  تیّرح  ای  تیجوز و  ای  تیکلم  لعج  لثم  دهد  رارق  تجح  عراش  ار  یملع  ریغ  ءیـش  نآ  هک  تسنآ  اعرش 
تیجح تسا و  يدبعت  عطق  ریغ  تیجح  تسا و  یتاذ  عطق  تیجح  هبترم  یهتنم  تسا  عطق  تیجح  لثم  هیفیلکت  ماکحا  هن  دنشاب  یم 

عبات هیفیلکت  ماکحا  زا  یکی  دوشب  ادـیپ  تیجح  هک  یئاجکره  هک  دـشاب  نآ  رد  هیفیلکت  ماکحا  زا  یکی  ءاشنا  هک  درادـن  مزال  ءیش 
قباطم يرهاظ  لیلد  هک  یئاج  رد  دوشب  زجنم  عقاو  هک  دوش  یم  ببـس  دوش و  یم  بجوم  ءیـش  تیجح  لعج  طـقف  هکلب  دـشاب  نآ 

.دوش عقاو  فلاخم  يرهاظ  لیلد  هک  یئاج  رد  فلکم  يارب  تسا  رذع  ای  دوشب و  عقاو 

رگا ینعی  دـسرن  عقاوب  هک  یئاج  رد  دایقنا  ای  تسا  يرجت  ای  نآ  تقفاوم  ای  تجح  تفلاخم  هکنآ  تهجب  خـلا  هتفلاخم  نوکل  هلوق و 
رد تسا  داـیقنا  تقفاوم  نیا  دومن  ار  نآ  تقفاوم  رگا  هکنآ  اـمک  تسا  يرجت  تفلاـخم  نیا  فلکم  دومن  هیعرـش  تجح  تفلاـخم 

.فرط ود  ره  دنشاب  هدیسرن  عقاوب  هک  یئاج 

تسا و یتاذ  نآ  تیجح  هک  عطق  لثم  هلوعجم  ریغ  تجح  يارب  تسا  تباث  ناـیب  نیمه  یعرـش  تیجح  يارب  میدومن  هک  یناـیب  نیا 
ءاشنا یمکح  چیه  تسا و  یعرش  هراما  تیجح  تسا و  یتاذ  عطق  تیجح  هک  تسنآ  دشاب  یم  یعرـش  تیجح  عطق و  نیب  هک  یقرف 

نیمه مه  یعرش  تیجح  رد  هکنآ  امک  عطق  زا  دوش  یمن 
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تیوفتلا هدسفم  یلع  هبلاغ  هحلـصم  هب  دبعتلا  یف  تناک  اذا  الـصا  هیف  روذحم  الف  هتدسفم  یف  ءاقلالا  وا  عقاولا  هحلـصم  تیوفت  اما  و 
.ءاقلالا وا 

******

: حرش * 

.فلکم يارب  تسا  رذع  دیسرن  عقاوب  رگا  دوش و  یم  زجنم  یعقاو  مکح  دیسر  عقاوب  رگا  طقف  تسا و  روط 

زا دـیآ  یمن  مزال  تسا  یعقاو  مکح  کی  طقف  هیفیلکت و  ماکحا  زا  تسین  یمکح  اعرـش  هراما  لعج  رد  میدومن  هک  یناـیب  نیارباـنب 
تهارک هن  تحلصم و  هدسفم و  عامتجا  هن  نیدض و  بلط  دیآ  یمن  مزال  نینچمه  نیدض و  ای  نیلثم  نیمکح  عامتجا  یعرـش  لعج 

نوچ يرهاظ  مکح  دوشب  ءاشنا  هیعرـش  ماـکحا  زا  یمکح  یعرـش  لـعج  رد  هک  تسا  یئاـج  رد  تالاکـشا  نیا  ماـمت  نوچ  هدارا  و 
دوش و یم  هتـشادرب  اهنآ  مامت  دـشابن  یمکح  هک  یئاج  رد  تسا و  مکحب  قلعتم  اهنآ  ماـمت  تهارک  هدارا و  اـی  هدـسفم  تحلـصم و 

.یفخی امک ال  دشاب  یم  یعقاو  مکح  طقف 

هدومن تیوفت  ار  عقاو  تحلـصم  یلوم  هک  دـیآ  یم  مزال  ملع  ریغ  لعج  زا  هک  موس  لاکـشا  خـلا  عقاولا  هحلـصملا  تیوفت  اما  هلوق و 
رد يروذحم  دوش و  یم  هتـشادرب  مه  لاکـشا  نیا  میدومن  نایب  هک  ینانچمه  هدسفم  رد  ار  نآ  دشاب  هدومن  ءاقلا  ای  فلکم  رب  دـشاب 

.هدسفم رد  ءاقلا  رد  ای  تیوفت  ةدسفم  رب  دشاب  بلاغ  نآ  تحلصم  ملع  ریغ  هب  دبعت  هک  یئاج  رد  الصا  تسین  نآ 

نآ دراوم  ضعب  رد  هک  عقاو  تحلـصم  نآ  زا  تسا  رتشیب  اهنآ  تحلـصم  تسا  یئالقع  تاراما  اهنآ  لصا  هک  هیعرـش  تاراـما  ـالثم 
صخالاب ءالقع و  دزن  تسا  لوادتم  هک  یتاراما  نآب  لمع  لیهست و  تحلـصم  اصوصخم  دنـسرن  عقاوب  دنورب و  عقاو  فالخ  تاراما 

اعرش اهنآ  هب  لمع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دراد  يدایز  ةدسفم  دنادرگرب  یئالقع  تداع  زا  ار  اهنآ  سدقم  عراش  دشاب  هتـساوخ  رگا 
توف دراوم  ضعب  رد  هک  یتحلصم  نآ  زا  تسا  رتالاب  تسا و  رتدایز  اهنآ  تحلصم  تسا  یئالقع  تاراما  نآ  هک 
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ناک نا  نیمکح و  عامتجاف  ماکحالا  کلت  لعج  الا  اهلعجل  ینعم  هناـب ال  وا  هیفیلکتلا  ماـکحالل  هیجحلا  لـعج  عابتتـساب  لـیق  ول  معن 
.مزلی

******

: حرش * 

بلطم نیا  رب  تلالد  هیصخش و  تحلـصم  رب  تسا  مدقم  هشیمه  هیعون  تحلـصم  نوچ  هدسفم  رد  فلکم  دوش  یم  ءاقلا  ای  دوش  یم 
فلکم رب  تسا  تحلصم  تیوفت  لاکشا  الب  دراوم  ضعب  رد  اه  نیا  مامت  هکنآ  تهجب  ررض  جرح و  رسع و  یفن  هلدا  مامت  دنک  یم 

.یفخی امک ال  هدسفم  رب  تسا  فلکم  ءاقلا  ای 

رد دیاب  فلکم  ارهق  دوبن  یعرش  دبعت  رگا  هکنیا  هب  هدسفم  رد  نآ  ءاقلا  ای  فلکم و  رب  تحلصم  تیوفت  زا  دنا  هداد  باوج  اهیـضعب 
یم عقاو  فالخ  دراوم  یلیخ  تسین و  عقاو  قباطم  دراوم  مامت  رد  وا  مولع  هکنیا  رد  لاکشا  دنک و ال  ملعب  لمع  هیعرـش  ماکحا  مامت 

دور

تـسا هدومن  هیملع  ریغ  قرط  لعج  تهج  نیا  زا  دور  یم  عقاو  فالخ  فلکم  ملع  هک  دـنیب  یم  بوخ  سدـقم  عراـش  تهج  نیا  زا 
نظب دبعت  درادـن  یعنام  تهج  نیا  زا  دـشاب  يواسم  ای  دـشاب  ملع  ياطخ  زا  رتمک  تسا  نکمم  اهنآ  ندیـسرن  عقاوب  اهنآ و  ءاطخ  هک 

دوش یم  عقاو  وا  رب  هدسفم  رد  ءاقلا  ای  تحلصم  تیوفت  دراوم  ضعب  رد  فلکم  تالاح  مامت  رد  نوچ 

ملعب لمع  زا  دـعب  دـهد و  یمن  فالخ  لاـمتحا  تسا  ملاـع  هک  یلاـحرد  نوچ  تسین  فلکم  يراـیتخا  ملع  رد  ءاـطخ  هکنآ  باوج 
تیوفت دـشاب و  یم  یلوم  يرایتخا  اهنآ  لعج  نوچ  وا  يارب  تاراما  قرط و  لعج  فالخب  دوش  یم  رهاظ  دراوم  ضعب  رد  نآ  ءاطخ 

.یفخی امک ال  تسا  حیبق  نآ  تسا و  عراش  لعج  نآ  ببس  هدسفم  رد  ءاقلا  ای  تحلصم 

هک تسین  نکمم  هیملع  ریغ  قرط  يارب  تیجح  لعج  هک  دوش  لئاق  یسک  رگا  خلا  عابتتساب  لیق  ول  معن  هلوق 
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هدرجمب راذتعالا  هحصل  وا  زجنتلل  بجوملا  هئاشنال  هبجوم  هسفن  یف  هحلصم  نع  یقیرط  امهدحا  نال  نیدض  وا  نیلثمب  اسیل  امهنا  الا 
.هقلعتمب هقلعتم  کلذک  ههارک  وا  هیناسفن  هدارا  نود  نم 

******

: حرش * 

لعج هیفیلکت  ماکحا  ءادتبا  الـصا  هکنآ  ای  تسا  هدش  لعج  عبتب  یفیلکت  مکح  دراوم  نیا  رد  امتح  دـشابن و  نآ  عبات  هیفیلکت  ماکحا 
رد سپ  هیعضو  ماکحا  لعج  رد  تسا  فالتخا  هکنآ  رب  فنـصم  دیدرت  لعج  يارب  تسین  يرگید  ینعم  نیا  زا  ریغ  نوچ  تسا  هدش 

یعقاو مکح  يرهاظ و  مکح  تسا  نیمکح  عامتجا  لاح  نیا 

تسا یقیرط  يرهاظ  مکح  هکنآ  یعقاو و  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد 

دـشاب یمن  نیدض  ای  نیلثم  عامتجا  هکنآ  الا  تسا  هدش  یفیلکت  مکح  لعج  دراوم  نیا  رد  ول  هکنآ و  باوج  خـلا  اسیل  امهنا  الا  هلوق 
دشاب یم  مکح  نآ  لعج  سفن  رد  نآ  تحلـصم  هک  تسا  یقیرط  مکح  دشاب  يرهاظ  مکح  هک  مکح  ود  نآ  زا  یکی  هکنآ  تهجب 

راذـتعا ای  دیـسر و  عقاوب  رگا  دوش  یم  عقاو  زجنت  بجوم  مکح  نآ  ءاشنا  هکنآ  ءاشنا  يارب  تسا  هدـش  ببـس  مکح  تحلـصم  نآ  و 
دشاب يرهاظ  مکح  نآ  قلعتم  رد  هیسفن  تهارک  ای  هیسفن  ةدارا  هکنیا  نودب  دسرن  عقاوب  هک  یئاج  رد  تسنآ  رذع  فلکم و 

ياج رد  هبترم  ود  دیـسرن  فلکمب  مکح  نیا  یلو  ادیز  مرکا  دوخ  دبعب  درک  رما  ار و  دـیز  مارکا  درک  هدارا  یلوم  رگا  لثم  باب  نم 
.اذه مرکا  درک  رما  موس  هبترم  رد  دیسرن  فلکمب  مکح  زاب  ورمع  اخا  مرکا  درک  رما  رگید 

یقیرط مکح  مکح  لوا  زا  ریغ  رگید  ماکحا  لعج  تسا و  مکح  کی  مکح  طـقف  دـشاب  یم  هددـعتم  تاءاـشنا  هک  يدراوم  نیا  رد 
.عقاوب دسرب  فلکم  هکنآ  رگم  تسین  رگید  ماکحا  رد  هدسفم  تحلصم و  چیه  یلوا و  مکحب  دسرب  فلکم  هک  تسا 

لیصحت ایآ  هک  تشذگ  بجاو  همدقم  رد  ظافلا  ثحابم  رد  یقیرط  مکح  نیا  ریظن 
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ادبملا یف  ههارک  وا  هدارا  امهببسب  ثدحی  مل  نا  لعف و  یف  نیتمزلملا  هدسفم  وا  هحلصملا  عم  ّهنإ  ثیح  امهحادقنا  كانه  نکمی  امیف 
هـسفن یف  حدقنی  هلاحم  الف  یلولا  هب  مهلا  وا  یبنلا  یلا  هدـسفملا  وا  هحلـصملا  کلت  لبق  نم  ینأشلا  مکحلاب  یحوا  اذا  هنا  الا  یلعالا 

یف هدـسفم  (و-خ ل ) وا هحلـصم  كانه  سیل  اـم  فـالخب  ارجز  وا  اـثعب  ءاـشنالل  هبجوملا  ههارکلا  وا  هدارـالا  -خ) امهببـسب ) هفیرـشلا
وا هتدارال  هبجوم  هقلعتم  یف  هدـسفم  وا  هحلـصم  نع  یقیقح  یعقاو  رخآلا  ایقیرط و  هب  رمالا  ءاشنا  سفن  یف  تناـک  اـمنا  لـب  قلعتملا 
امک هدسفملا  وا  هحلـصملاب  ملعلا  الا  یلعالا  ادـبملا  یف  نکی  مل  نا  هیلاعلا و  يدابملا  ضعب  یف  ارجز  وا  اثعب  هئاشنال  هبجوملا  هتهارک 

.انرشا

******

: حرش * 

هک میدومن  نایب  اجنآ  ام  تسا و  یقیرط  بوجو  ای  يداشرا و  اـی  يریغ و  بوجو  اـی  دراد  یـسفن  بوجو  هیعرـش  ماـکحا  يارب  ملع 
هحفص 163 عجارف  تسا  یقیرط  بوجو  هیعرش  ماکحاب  ملع  لیصحت  بوجو 

هک لاوـما  جورف و  ءاـمد و  لـثم  تاـعوضوم  رد  یتـح  تسا  هدـش  بجاو  دراوـم  ضعب  رد  هک  یطاـیتحا  تسا  یقیرط  مکح  ریظن  و 
.عقاو ظفح  يارب  تسا  یقیرط  بوجو  نآ  بوجو  اهنآ  رد  طایتحا 

نکمم تهارک  هدارا و  هک  یئاج  رد  اما  دـشاب  نکمم  تهارک  هدارا و  هک  تسا  یئاج  رد  قباـس  ناـیب  خـلا  كاـنه  نکمی  اـمیف  هلوق 
ای هدارا  تحلـصم  نآ  ببـسب  دوش  یمن  ثداح  هچرگا  دراوم  نیا  رد  دشاب  لعف  رد  همزلم  هدسفم  ای  همزلم  تحلـصم  هکنآ  اب  دـشابن 

تاذ هکنآ  الا  نآب  ملع  زا  تسا  ترابع  یلعف  ره  رد  وا  تهارک  وا و  هدارا  نوچ  دشاب  یهلا  سدـقا  تاذ  هک  یلعأ  أدـبم  رد  یتهارک 
.دوخ یلوب  دیامن  یم  ماهلا  ای  دوخ  یبن  هب  هدسفم  ای  تحلصم  نآ  لبق  زا  ینأش  مکحب  دیامن  یم  یحو  یهلا  سدقا 
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******
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ای هدارا  هدـسفم  ای  تحلـصم  نآ  ببـسب  یلو  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  فیرـش  سفن  رد  دوش  یم  رهاـظ  لاـحم  ـال  لاـح  نیا  رد 
هک یئاج  رد  ارجز  ای  دشاب  بجاو  لعف  نآ  هک  یئاج  رد  اثعب  لعف  يارب  ءاشنا  يارب  دنوش  یم  ببـس  تهارک  هدارا و  نآ  هک  یتهارک 
رد هدسفم  ای  تحلـصم  رما  نآ  هک  یئاج  فالخب  دشاب  یعقاو  رماب  تهارک  هدارا و  هک  تسا  یئاج  رد  نایب  نیا  دشاب  مارح  لعف  نآ 

عقاوب هک  تسا  یقیرط  رما  نآب  رما  هک  دـشاب  یم  نآ  ءاشنا  سفن  رد  هدـسفم  تحلـصم و  هکلب  هیرهاـظ  رماوا  ـالثم  دـشابن  نآ  قلعتم 
.فلکم دسرب 

یم یهن  رما و  نآ  قـلعتم  رد  هک  تـسا  يا  هدـسفم  يور  زا  یهن  اـی  تحلـصم  يور  زا  رما  نآ  هـک  تـسا  یقیقح  یعقاو  رگید  رما  و 
يارب تسا  هدش  بجوم  تهارک  هدارا و  نآ  هکنآ  تهارک  ای  لعف  نآ  هدارا  يارب  تسا  هدش  ببس  هدسفم  تحلـصم و  نآ  هک  دشاب 
دنوش یم  ببـس  اهنآ  دـشاب  یم  رما  قلعتم  رد  هک  يا  هدـسفم  ای  تحلـصم و  نآ  ینعی  هیلاع  يدابم  ضعب  رد  ارجز  ای  اـثعب  نآ  ءاـشنا 

یم یلو  ای  یبن  هک  هیلاع  أدبم  یضعب  رد  تمرح  ای  بوجو  ءاشنا  ببـس  تهارک  هدارا و  هکنآ  یهن  تهارک و  ای  لعف  نآ  ةدارا  يارب 
امک هدسفم  ای  تحلصم  هب  یهلا  سدقا  تاذ  ملع  رگم  تسین  دشاب  یهلا  سدقا  تاذ  هک  یلعا  أدبم  رد  تهارک  هدارا و  هچرگا  دوش 

.البق ام  میدومن  هراشا  هکنآ 

نایب البق  ام  یلو  تسا  هتفرگ  هدسفم  هب  ملع  ای  تحلـصم  هب  ملع  فنـصم  یهلا  سدقا  تاذب  تبـسن  ار  تهارک  هدارا و  دنامن  یفخم 
تافـص نیب  قرف  نآ و  لاثما  قزر و  قلخ و  تفـص  ریظن  دشاب  یم  یهلا  سدـقا  تاذ  لعف  تافـص  زا  هدارا  بلط و  باب  رد  میدومن 

لثم تسا  یتاذ  تفـص  نآ  نآ  دـضب  یهلا  سدـقا  تاذ  دوبن  نکمم  رگا  یتفـص  ره  هک  دوـب  نآ  لـعف  تافـص  یهلا و  سدـقا  تاذ 
.تسا لعف  تفص  تفص  نآ  نآ  دضب  یهلا  سدقا  تاذ  دشاب  نکمم  هک  یتفص  ره  نآ و  لاثما  ملع و  تردق و 

هدارا ار و  دیز  تایح  تسا  هدومن  هدارا  یلاعت  يادخ  میئوگب  هکنآ  ریظن 
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نیب هداضم  یقیرط و ال  رخآ  مکح  ءاشنا  ارجز و  وا  اثعب  یقیقح  یعقاو  مکح  ءاشنا  مزل  امنا  ههارک و  هدارا و  عامتجا  اـضیا  مزلی  ـالف 
یعقاولا مکحلا  قلعتم  یلا  هبـسنلاب  الا  الـصا  ههارک  هدارا و ال  اقفتا و ال  امیف  نیلثملا  عامتجا  نم  نوکی  افلتخا و ال  اذا  امیف  نیئاشنالا 

.مهفاف

ناف هیعرشلا  هحابالا  هلاصاک  هیلمعلا  لوصالا  ضعب  یف  رمالا  لکشی  معن 

******

: حرش * 

عجارف تاذ  تافص  هن  دشاب  یم  لعف  تافص  زا  تهارک  هدارا و  هک  میدومن  نایب  اجنآ  لاح  لک  یلع  ار و  ورمع  تایح  تسا  هدومنن 
.لوا دلج  ۀحفص 267  هب 

.خلا ههارک  هدارا و  عامتجا  اضیا  مزلی  الف  هلوق 

دـش رکذ  هک  يدـساف  یلاوت  نآب  نظب  دـبعت  تسین  نکمم  هک  دـنلئاق  هک  یئاهنآ  رب  در  هکنآ  رارکت  اـب  فنـصم  مود  باوج  لـصاح 
طقف دراوم  نیا  رد  تسین و  تهارک  هدارا و  عاـمتجا  هیعقاو  رماوا  اـب  دوش  یم  هدـیمهف  تاراـما  قرط و  زا  هک  يرماوا  رد  هک  تسنآ 

.دشاب هتشاد  هدسفم  ای  یعقاو  لعف  دشاب  هتشاد  تحلصم  هک  یئاج  رد  تسا  یتقیقح  یعقاو  مکح  ءاشنا  کی 

هن يا و  هدارا  هن  یقیرط  مکح  نآ  عـقاوب و  ندیـسر  يارب  تـسا  یقیرط  مـکح  مـکح  نآ  هـک  تـسا  يرخآ  مـکح  لاـح  نـیا  رد  و 
عقاوب ندیـسر  يارب  طقف  نآ  تحلـصم  یقیرط  مکح  نآ  لعج  هکلب  دشاب  یم  نآ  قلعتم  رد  يا  هدسفم  هن  یتحلـصم و  هن  یتهارک و 

هن -و  دنـشاب قفتم  هک  یئاج  رد  تسین  نیلثم  عاـمتجا  نینچمه  دنـشاب و  فلتخم  هک  یئاـج  رد  تسین  نیئاـشنا  نیب  داـضت  سپ  تسا 
هدارا هدسفم و  تحلصم و  ياراد  یعقاو  مکح  نآ  هک  یعقاو  مکح  قلعتمب  هبسنلاب  الا  دشاب  یم  يرهاظ  رما  قلعتم  رد  یتهارک  هدارا 

-. مهفاف دشاب  یم  تهارک  و 

.خلا لوصالا  ضعب  یف  رمالا  لکشی  معن  هلوق 

لوا هجو  هک  روکذم  هجو  ودب  میدومن  یعقاو  مکح  يرهاظ و  مکح  نیب  هک  یعمج 
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هحلصم مدع  لجال  هیف ال  هحلـصم  لجال  هیف  نذالا  ناک  نا  مارحلا و  فداص  امیف  امک  العف  عنملا  یفانی  ماحتقالا  مادقالا و  یف  نذالا 
اـضیا هیلاعلا  يدابملا  ضعب  یف  ههارکلا  وا  هدارالا  حادقنا  مدعب  مازتلالا  نع  الا  هلثم  یف  صیحم  الف  هیف  نوذأملا  یف  همزلم  هدسفم  وا 

.یلعالا ادبملا  یف  امک 

رئاـسک هیلع  زجنتل  فلکملا  هب  ملع  ول  وحن  هفـص و  یلع  هنوک  ینعمب  یلعفب  یعقاولا  فیلکتلا  نوـک  مدـعب  مازتلـالا  بجوـی  ـال  هنکل 
.اهب عطقلا  ببسب  زجنتت  یتلا  هیلعفلا  فیلاکتلا 

******

: حرش * 

هدعاق لثم  لوصا  ضعب  رد  هجو  ود  نیا  دوب  یقیرط  مکح  يرهاظ  مکح  مود  هجو  تاراما  يارب  دوب  تیجح  لعج  دـقف  هک  دوب  نآ 
هک هیلمع  لوصا  نیا  هکنآ  تهجب  تسین  نکمم  نآ  لاثما  لالح و  کل  ءیـش  لک  نم  هحابالا  هلاـصا  نآ و  باحـصتسا  تراـهط و 

هحابا اب  دشاب  مارح  اعقاو  هک  ءیـش  تسا و  مارح  اعقاو  هک  یلعف  رد  ندـش  دراو  مادـقا و  رد  دـنوش  یم  فلکم  نذا  ببـس  دـش  رکذ 
دوخ رد  تحلـصم  يارب  ءیـش  نآ  رد  نذا  هچرگا  دشاب  یم  یلعف  هیعقاو  ماکحا  هک  تسنآ  ضرف  نوچ  دوش  یمن  عمج  نآ  ۀـیرهاظ 

.هیف نوذأم  رد  دشاب  مزال  هک  يا  هدسفم  ای  تحلصم  مدع  يارب  هن  دشاب  یم  لوصا  نآ 

فرط زا  تهارک  هدارا و  هک  میوشب  مزتـلم  هکنآ  ـالا  دوشب  يراـج  تسین  نکمم  میدومن  رکذ  هک  یهجو  ود  نآ  دراوم  نیا  رد  سپ 
- دراوم نیا  رد  تسین  یتهارک  هدارا و  یعقاو  مکح  رد  ینعی  دـیآ  یمن  نآ  یلو  اـی  دـشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  هک  یلوم 

هیف نحن  اـم  رد  یلو  نآ  رد  تسا  تهارک  هدارا و  نآ  ۀـمزال  یلعف  مکح  ره  نوـچ  یئاـشنا  هکلب  دـشاب  یمن  یلعف  یعقاو  مکح  سپ 
.میدرک رکذ  هکنآ  امک  تسا  روط  نیمه  دشاب  یهلا  سدقا  تاذ  هک  یلعا  أدبم  رد  هکنآ  امک  تسین  یتهارک  هدارا و 

هیعقاو ماکحا  رد  لوصا  نایرج  رب  لاکشا  عفد 

فیلکت هک  میوشب  مزتلم  هک  تسنآ  هن  تسین  یتهارک  هدارا و  هک  يدروم  نیا  رد  نکل  خلا  مازتلالا  بجوی  هنکل ال  هلوق 
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امب حدـقناف  هیف  هحلـصم  لجال  نذالا  اهیف  حدـقنی  مل  اذا  امیف  هیولولا  وا  هیوبنلا  سفنلا  یف  رجزلا  وا  ثعبلا  بجوی  اـمنا  اـیلعف  هنوک  و 
ذئنیح نایتالا  موزل  مدـعب  هرات  لکـشی  یک  ایلعف  تارامالا  لوصالا و  دروم  یف  یعقاولا  مکحلا  نوک  مدـعب  مازتلالا  مزلی  هنا ال  اـنرکذ 

.هیلعف رصت  مل  ام  هیئاشنالا  ماکحالا  لاثتما  موزل  مدع  هرورض  هبوجو  یلع  هرامالا  تماق  امب 

.ناهرب هماقا  وا  نایب  دیزم  یلا  جاتحی  امم ال  هب  نایتالا  موزل  رجزلا و  ثعبلا و  هبترم  غلبت  مل  و 

******

: حرش * 

زجنم یلعف و  هنیآره  دشاب  يدـبعت  ملع  ول  دـنک و  ادـیپ  فیلکت  نآب  ملع  فلکم  رگا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  تسین  یلعف  یعقاو 
.فلکم رب  دوش  یم  زجنم  اهنآ  هب  عطق  ۀطساوب  هک  هیلعف  فیلاکت  ریاس  لثم  دوش  یم 

.خلا ایلعف  هنوک  هلوق و 

ینعی نآ  رد  دوشن  هداد  نذا  هک  یئاـج  رد  نآ  یلو  اـی  يوبن  سفن  رد  رجز  اـی  ثعب  دوـش  یم  ببـس  فـیلکت  نیا  ندوـب  یلعف  ینعی 
مکح دورو  زا  دـعب  نآ و  یلو  اـی  يوـبن  سفن  رد  دراد  یلعف  رجز  ثعب و  یفیلکت  وـچمه  تـسا  هدـشن  يراـج  لوـصا  هـک  یماداـم 

.دوش یم  هتشادرب  نآ  تیلعف  دشاب  يرهاظ  مکح  رد  تحلصم  ول  لعف و  نآ  رد  يرهاظ 

لاثتما تسین  مزال  دشابن  یلعف  یعقاو  مکح  رگا  هک  تاراما  لوصا و  دروم  رد  دـیآ  یمن  مزال  لاکـشا  میدرک  رکذ  هک  ینایب  نیاب  و 
تـسین مزال  ینأش  هکلب  دنـشابن  یلعف  هک  یماقم  رد  هیعرـش  ماکحا  هک  تسا  يرورـض  نوچ  دـنک  تباث  ار  مکح  نآ  هراما  ول  نآ و 

.اهنآ هب  لمع 

نوچ نآ  لاثتما  تسین  مزال  هدیسرن  رجز  ثعب و  هبترم  هب  مکح  هک  یمادام  ینعی  خلا  ثعبلا  هبترم  غلبت  مل  هلوق و 
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.هبترملا کلت  غلبت  هیلعف  ریصت  کلذب  اهنال  هیئاشنا  اهیلا  هرامالا  ءادا  لبق  تناک  اهناب  لیق  ول  لاکشالا  اذهل  لاجم  لاقی ال  ال 

یئاشنا مکح  ادـبعت ال  یئاشنا  مکح  الا  ادـبعت  هقیقح و ال  یئاشنا ال  مکح  یلع  هربتعملا  هرامالا  مایق  ببـسب  زرحی  داکی  لاقی ال  هناـف 
يذلا عقاولا  ادبعت ال  عقاولا  وه  هادؤم  نوک  هرامالا  هیجح  هیـضق  وه  ام  يراصق  نالف  ادـبعت  اما  حـضاوف و  هقیقح  اما  هرامالا  هیلا  تدا 

.مهفاف هرامالا  هیلا  تدا 

******

: حرش * 

تسین ناهرب  هماقا  نایبب و  جاتحم  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  هیعرش  هیعقاو  ماکحا  ندروآ  ندوب  مزال  تسا و  یئاشنا  مکح 

وحن نیاب  ار  هیعقاو  هیرهاظ و  ماکحا  نیب  عمج  ناشیا  دنا  هداد  تبـسن  هک  تسا  خیـش  موحرم  عمج  رب  فنـصم  لاکـشا  دنامن  یفخم 
نوچ تسین  دراو  فنـصم  رب  نآ  لاـثما  لاکـشا و  نیا  تسا و  یلعف  هیرهاـظ  ماـکحا  تسا و  یئاـشنا  هیعقاو  ماـکحا  هک  تسا  هدومن 

.تشذگ داد و  رارق  نیب  نیب  هکلب  دادن  رارق  تاهجلا  عیمج  نم  یلعف  ار  یعقاو  مکح 

تسا یئاشنا  اهنآ  رب  هراما  ۀماقا  زا  لبق  هیعقاو  ماکحا  هک  تسا  یئاج  رد  روکذم  لاکشا  هک  دوشن  لاکـشا  خلا  لاجم  لاقی ال  هلوق ال 
دیآ یم  دراو  لاکشا  لاح  نیا  رد 

نوچ دـنوش  یم  زجنم  اـهنآ  ندوب  یلعف  هطـساو  هب  دـنوش و  یم  هیلعف  هیعقاو  ماـکحا  ار  اـهنآ  دومن  تاـبثا  هراـما  هکنآ  زا  دـعب  اـما  و 
.تسا تباث  اهنآ  رب  يدبعت  یملع  كردم 

هربتعم هراما  مایق  ببسب  دوشب  تباث  دوشب و  زارحا  تسین  نکمم  هکنآ  باوج  خلا  لاقی  هناف  هلوق 
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.ءاضتقالا هلالدب  هیجحلا  لیلد  وه  اهل  يدؤم  راص  يذلا  عقاولا  هلزنم  يدؤملا  لیزنت  یلع  لیلدلا  نا  لاقی  نا  الا  مهللا 

******

: حرش * 

دنـشاب یم  یقاب  یئاشنا  مکح  نآ  هب  هکلب  دـنوش  یمن  یلعف  هیعقاو  ماکحا  هراما  هطـساو  هب  ینعی  اهنآ  تیلعف  یئاشنا  مکح  رب  یعرش 
دنک یمن  تباث  ینیوکت  مکح  دبعت  نوچ  دنوش  یمن  یلعف  اهنآ  اتقیقح  اما 

دهد و رارق  یلعف  ار  یئاشنا  مکح  هکنآ  هن  ادبعت  ار  یئاشنا  مکح  دنک  یم  تابثا  دبعت  لیلد  هکنآ  تهجب  دوش  یمن  تباث  ادبعت  اما  و 
اما هرامالا  هیلا  تدا  هک  یئاشنا  مکح  دـبعت  دـنک  یم  تابثا  دوش  یم  نیاب  تشگرب  هک  دوشب  زجنم  هراما  ۀطـساوب  نآ  تیلعف  زا  دـعب 

.تشذگ تسا و  حضاو  سپ  ار  بلطم  نیا  دنک  تابثا  اتقیقح 

تابثا هکنآ  هن  ادـبعت  تسا  عقاو  هراما  يادؤم  هک  دـنک  تابثا  هراما  تیجح  هک  تسنآ  هراما  ءاضتقا  تیاهن  دوش  تاـبثا  ادـبعت  اـما  و 
سفن دنشاب  یئاشنا  هکلب  دنشابن  یلعف  هراما  زا  لبق  رگا  هیعقاو  ماکحا  تیلعف  هکنآ  لاکشا  لصاح  هرامالا و  تدا  هک  یعقاو  نآ  دنک 

هچ دشاب  یئاشنا  مکح  هچ  دنک  یم  تابثا  ار  شدوخ  قیرطلا  يذ  یقیرط  ره  تسا و  رود  نوچ  ار  اهنآ  تیلعف  دنک  یمن  تابثا  هراما 
مهفاف یلعف  مکح 

لیلد نآ  تسا  عقاو  ۀـلزنم  هب  هراما  يادؤم  هک  دـنک  یم  تاـبثا  هک  یلیلد  نآ  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  خـلا  لاـقی  نا  ـالا  مهللا  هلوق 
یب وغل و  یلوم  مالک  هراما و  رب  لیلد  دـشابن  یلعف  یعقاو  مکح  رگا  ینعی  ءاضتقا  تلـالد  هب  ار  یعقاو  مکح  تیلعف  دـنک  یم  تاـبثا 

تابثا ادبعت  هکنآ  هب  فیکف  نآ  لاثتما  تسین  مزال  دنک  ادیپ  نآب  ملع  انادـجو  فلکم  رگا  ار  یعقاو  یئاشنا  مکح  نوچ  تسا  هدـیاف 
.دوش
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.یفخی امک ال  لاجم  هلالدلا  کلتل  نکی  مل  الا  الصا و  رثا  هیئاشنالا  اهتبترمب  ماکحالل  نکی  مل  اذا  الا  متی  داکی  هنکل ال 

هلفکتملا هیلمعلا  لوصـالا  قرطلا و  دراوم  یف  هیرجز  وا  هیثـعب  هیلعف  ماـکحا  لاـمتحا  عم  کلذـب  قیفوتلا  نوـکی  فـیک  هناـب  يرخا  و 
مازتلاب نیمکحلا  نیب  قیفوتلا  حـصی  الف  هلامتحا  نکمی  کلذـک ال  نییفانتملا  توبثب  عطقلا  نکمی  اـمک ال  هنا  هرورـض  هیلعف  ماـکحال 

.یلعف ریغ  ایئاشنا  قرطلا  دروم  نوکی  يذلا  یعقاولا  مکحلا  نوک 
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رب لمح  ار  نآ  مالک  رگا  دـشاب  هدـیاف  یب  یلوم  مالک  هک  یئاج  رد  تسا  حیحـص  ءاضتقا  لیلد  هکنآ  باوج  خـلا  داکی  هنکل ال  هلوق 
یلوم مالک  نوچ  دـنک  یمن  ار  اهنآ  تیلعف  تابثا  لاح  نیا  رد  دنـشاب  هتـشاد  يرثا  هیعقاو  هیئاشنا  ماـکحا  رگا  اـما  مینکن  یلعف  مکح 

يرگید مکح  يارب  عوضوم  سدـقم  عراش  ار  اهنآ  هک  تسنآ  هیعقاو  هیئاـشنا  ماـکحا  راـثآ  زا  یکی  اـهنآ و  تیوغل  زا  تسا  ظوفحم 
نکمم ار  هیئاشنا  ماکحا  نینچمه  نآ و  لاثما  قدـصتلا و  کیلع  بجی  یئاشنا  مکحب  تننظ  اذا  یلوم  دـیامرفب  هکنآ  لثم  دـهد  رارق 

.درادن باقع  ادمع  اهنآ  كرت  ول  دوش و  هداد  وا  هب  باوث  دنک و  لمع  فلکم  اهنآ  هب  ملع  زا  دعب  تسا 

مکح یعقاو  هکنآ  هب  دنا  هدومن  يرهاظ  یعقاو و  مکح  نیب  عمج  هک  یناسک  رب  هدـش  يرگید  لاکـشا  خـلا  فیک  هناب  يرخا  هلوق و 
لامتحا اـب  دوش  نیمکح  نیب  عمج  قیفوت و  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  تسنآ  لاکـشا  هجو  تسا  یلعف  يرهاـظ  مکح  تسا و  یئاـشنا 

لفکتم امامت  اه  نیا  هک  هیلمع  لوصا  قرط و  دراوم  رد  یهاون  رد  دنـشاب  یلعف  يرجز  اـی  رماوا  رد  دنـشاب و  یلعف  یثعب  هیعقاو  هکنآ 
.دنشاب یلعف  اضیا  هیعقاو  ماکحا  دوش  یم  هداد  لامتحا  لاح  نیا  رد  دنشاب و  یم  هیلعف  ماکحا 

ص:141

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1239 

http://www.ghaemiyeh.com


.نیتبترمب یعقاولا  نع  يرهاظلا  مکحلا  رخأت  هرورض  نیتبترم  یف  لب  هدحاو  هبترم  یف  اسیل  نیمکحلا  ناب  قیفوتلا  حصی  امک ال 

مزل هافانملا  ریدـقت  یلع  اضیا و  هتبترم  یف  نوکی  هنا  الا  یعقاولا  بتارم  مامت  یف  نکی  مل  نا  يرهاظلا و  ناف  يدـجی  داکی  کلذ ال  و 
.قیقح لمأتلاب  قیقد و  هناف  قیفوتلا  یف  قیقحتلا  نم  انرکذ  امیف  لمأتف  هبترملا  هذه  یف  نییفانتملا  عامتجا 
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نآ لامتحا  تسین  نکمم  نینچمه  نییفانتم  توبث  عطق  تسین  نکمم  هک  ینانچمه  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  تسین  نکمم  نیا  و 
حیحـص سپ  تسین  نکمم  مه  اهنآ  لامتحا  نیـضیقن  عامتجا  ای  نیدض  لثم  دـنوشب  عمج  مکح  ود  تسین  نکمم  هک  يدراوم  ینعی 

یلعف ریغ  یئاشنا  مکح  نآ  تسه  لوصا  قرط و  دروم  رد  هک  یعقاو  مکح  هک  دنا  هدـش  مزتلم  هک  نیمکح  نیب  عمج  قیفوت و  تسین 
.دوش یمن  فرطرب  دروم  نیا  رد  نییفانتم  عامتجا  دشاب و  یلعف  تسا  نکمم  هکلب  دشاب 

هریغ خیش و  موحرم  زا  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  هدش  هک  یعمج  هوجو 

اـضیا دنا  هداد  خیـش  موحرمب  ار  نآ  تبـسن  هک  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  تسا  هدش  يرگید  عمج  خـلا  قیفوتلا  حـصی  امک ال  هلوق 
رد دراد  یفانت  هک  یمکح  نآ  دنـشاب و  یم  هبترم  ود  رد  هکلب  دنتـسین  هبترم  کـی  رد  یعقاو  يرهاـظ و  مکح  هک  تسنآ  عمج  هجو 

ودـب یعقاو  مکح  زا  تسا  رخأتم  يرهاظ  مکح  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  دنـشاب  نیزجنم  ای  نییلعف  مکح  ود  ره  هک  تسا  یئاـج 
مکح رد  کش  نآرب  مکح  زا  دـعب  تمرح  لثم  نآرب  مکح  دـعب  رمخ  لثم  ار  دوخ  عوضوم  دراد  مزال  الوا  یعقاو  مکح  نوچ  هبترم 

.دنتسین یفانتم  دنراد  عوضوم  رد  فالتخا  ءیش  ود  رگا  تیلح و  لثم  دیآ  یم  يرهاظ  مکح  نآ  زا  دعب  دوش  ادیپ  یعقاو 

دشاب یمن  یعقاو  مکح  بتارم  مامت  رد  هچرگا  يرهاظ  مکح  هکنآ  عمج  نیا  باوج  خلا  يدجی  داکی  کلذ ال  هلوق و 
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ققحم یعقاو  مکح  لاح  نیا  رد  رگا  یعقاو  مکح  رد  کش  ماقم  رد  نوچ  دـشاب  یم  يرهاظ  مکح  هبترم  رد  یعقاو  مکح  هکنآ  ـالا 
لاحم مهنآ  بیوصت و  دـیآ  یم  مزال  دـشابن  یعقاو  مکح  کش  ماقم  رد  رگا  يرهاظ و  یعقاو و  مکح  یفاـنت  دـیآ  یم  مزـال  دـشاب 

نییفانتم عامتجا  دـشاب  قلطم  رگا  هک  دـیقم  اـی  تسا  قلطم  اـی  یعقاو  مکح  ینعی  تسا  لاـحم  عقاو  رد  لاـمها  هکنیا  رب  هوـالع  تسا 
هبترم نیا  رد  نییفانتم  عامتجا  دیآ  یم  مزال  تافانم  ریدقت  یلع  تسا و  لاحم  مهنآ  بیوصت و  دیآ  یم  مزال  دشاب  دیقم  رگا  تسا و 

.قیقح لمأتلاب  قیقد و  هناف  نیمکح  نیب  عمج  رد  قیقحت  زا  میدومن  رکذ  ام  هک  ار  هچنآ  رد  لمأتف 

هدارا و یفانت  تهجب  هیقیقح  هیفیلکت  ماکحا  داـضت  هکنآ  هب  دـنا  هدومن  وحن  نیاـب  ار  یعقاو  يرهاـظ و  مکح  نیب  عمج  مـالعا  ضعب 
تـسا اهنآ  أدبم  هطـساو  هب  اهنآ  داضت  تهارک  هدارا  تسا و  یقیقح  یفیلکت  مکح  رایعم  تهج  نیا  تسا و  اهنآ  رد  اضر  تهارک و 
حجرا نآ  مدع  نآ و  مدع  زا  دشاب  حجرا  نآ  دوجو  دحاو  نآ  رد  تسین  نکمم  دحاو  ءیـش  کی  نوچ  دشاب  یم  مدع  دوجو و  هک 

دشاب و قلعتم  نآب  هدارا  یتهج  زا  تسا  نکمم  دوجو  زا  دشاب  هتـشاد  هددعتم  تاهج  دحاو  ءیـش  کی  رگا  اما  نآ و  دوجو  زا  دـشاب 
يارب هکنآ  تهج  زا  دشاب و  یم  یلوم  بوبحم  دشاب  رافک  لتق  يارب  هکنآ  تهج  زا  دحاو  ریشمش  کی  لثم  تهارک  رگید  تهج  زا 

بوبحم گنر  زا  هناخ  کی  شرف و  کی  الثم  دـیآ  یم  تاـبکرم  رد  ینعم  نیا  دـشاب  یم  ار  یلوم  ضوغبم  دـشاب  یم  نیملـسم  لـتق 
.ضوغبم رگید  تهج  زا  تسا و 

صیخرت اهنآ  رب  تجح  هماقا  کش و  لاح  رد  تسا و  یلوم  هدارا  قلعتم  تاعوضوم  رب  هیعقاو  ماکحا  دـش  رکذ  هک  یناـیب  نیا  رب  اـنب 
میدز لـثم  هکنآ  اـمک  تسا  زیچ  ود  تهارک  هدارا و  تهج  نوچ  دنـشاب  یمن  یلوم  ضوـغبم  هکلب  یلوـم  فرط  زا  اـهنآ  رد  هدیـسر 

هدارا تسا  نکمم  دحاو  ءیش  سپ  هریغ  شرف و  ریشمش و  لثمب 
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یعقاو يرهاظ  مکح  نیب  عمج  رد  تسا  ناشیا  شیامرف  رصتخم  نیا  هددعتم  تاهج  زا  یلو  دحاو  نآ  رد  دشاب  نآب  قلعتم  تهارک  و 
.لمأتف

اهنآ در  یعقاو و  يرهاظ و  مکح  رد  هدش  فنصم  زا  هک  یعمج  هوجو 

ضعب هک  هچنآ  رب  اـنب  تسا  فلتخم  هدومن  ناـیب  يرهاـظ  یعقاو و  مکح  ناـیب  رد  فنـصم  هک  یعمج  هوـجو  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
.دنا هدومن  نایب  مالعا 

تشذگ هکنآ  امک  یفیلکت  مکح  هن  تسا  تیجح  طقف  هیرهاظ  ماکحا  رد  لعج  هکنآ  لوا 

رد هدارا  تهارک و  هدسفم و  تحلصم و  ای  لاح  نیا  رد  عبتلاب  ای  هلاصالاب  ای  تسا  یفیلکت  مکح  هیرهاظ  ماکحا  رد  لعج  هکنآ  مود 
بوـجو لـثم  تسا  عـقاوب  ندیـسر  يارب  رگا  نآ  تحلـصم  يرهاـظ و  مکح  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  يرهاـظ  مـکح  نآ  لـعج  سفن 

هدومن نایب  فلتخم  ار  عمج  هجو  دشابن  لعج  سفن  رد  هدسفم  تحلـصم  رگا  تشذـگ و  هکنآ  امک  هریغ  دراوم و  ضعب  رد  طایتحا 
ياج تسا  یلعف  يرهاظ  مکح  تسا و  ینأش  یعقاو  مکح  هک  هدومن  نایب  دراوم  ضعب  خیش  موحرم  لئاسر  هیشاح  هیافک و  رد  اضیا 

یعقاو مکح  دومن  نایب  اریخا  هیاـفک  رد  تسا و  یلعف  تاراـما  قرط و  رد  يرهاـظ  مکح  تسا و  یئاـشنا  یعقاو  مکح  هدومرف  رگید 
هن دنـشاب  یلعف  ود  ره  هک  تسا  یئاج  رد  ماکحا  داضت  تسا و  تاهجلا  عیمج  نم  یلعف  يرهاظ  مکح  تسا و  تاهج  ضعب  زا  یلعف 

.دشاب فلتخم  هک  یئاج 

نیا دـنیوگ و  یمن  مکح  ار  ینعم  نیا  نآرب  مکح  لعج  نودـب  دـشاب  ءیـش  تحلـصم  درجم  ینأـش  مکح  زا  دارم  رگا  هکنآ  باوج 
هدـش لعج  هک  یعقاو  مکح  ینأش  مکح  زا  دارم  رگا  تشذـگ و  ءازجا  باب  رد  بیوصت  ماسقا  تسا و  لطاب  يرعـشا  بیوصت  ینعم 
اضیا ینعم  نیا  هارکا  رارطـضا و  هطـساو  هب  هیعقاو  ماکحا  لیدبت  ریظن  دوش  یم  لیدبت  تاراما  قرط و  هطـساو  هب  یلو  دشاب  ءایـشا  رب 

درادن دییقت  ای  قالطا  یلو  هدش  لعج  یعقاو  مکح  هک  دشاب  نآ  دارم  رگا  تسین و  لوا  لثم  ول  تسا و  لطاب  یلزتعم  بیوصت 

ص:144

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1242 

http://www.ghaemiyeh.com


******

: حرش * 

.تسا لمهم  هکلب 

عامتجا دوش  یم  لماش  مه  ار  کش  لاح  یتح  تسا  قلطم  رگا  تسا  لاحم  مکاح  رظن  رد  عقاو و  رد  لامها  هک  تشذگ  نآ  باوج 
.تسا بیوصت  تسا  دیقم  رگا  تسا و  نییفانتم  نیمکح 

ریغ هیئازهتسا و  هیرخس و  هیناحتما و  فیلاکت  رد  هکنآ  امک  رجز  ثعب و  زا  درجم  دشاب  یئاشنا  مکح  یعقاو  مکح  زا  دارم  رگا  اما  و 
رجز ثعب و  هک  یعقاو  مکح  هکنیا  رب  هوالع  تسین  یمکح  اعقاو  نوچ  تسا  یقاب  شدوخ  لاحب  بیوصت  لاح  نیا  رد  دشاب  یم  نآ 

هیعقاو ماکحا  زا  صحف  نیاربانب  تسین  يزیچ  هکلب  تسا  مارح  شتفلاخم  هن  نآ و  تقفاوم  تسین  مزال  تسین و  مکح  اتقیقح  درادن 
.درادن ینعم  تسا  مزال  صحف  نآ  هک 

میدومن نایب  هکنآ  امک  دوش  یم  یلعف  نآ  هب  دشاب  ملاع  فلکم  رگا  هک  دشاب  تاهج  ضعب  نم  یلعف  یعقاو  مکح  زا  دارم  رگا  اما  و 
لعج کی  هیعرش  ماکحا  هک  تسا  هتشذگ  ارارک  نوچ  تسین  حیحـص  مه  ینعم  نیا  تسا  تاهجلا  عیمج  نم  یلعف  يرهاظ  مکح  و 

هک عیطتـسمب  یلوم  رما  الثم  دوش  یم  یلعف  مکح  شدویق  مامت  اب  دش  ققحم  جراخ  رد  رگا  عوضوم  لعج  زا  دـعب  هک  دـنراد  یعرش 
تیلعف مدع  تسا  لاحم  درک  ادـیپ  ققحت  تعاطتـسا  هک  ینآ  زا  دـعب  تسا و  تعاطتـسا  ققحتب  جـح  تیلعف  جـح  وا  رب  تسا  بجاو 

رد دنکن  ادیپ  ققحت  لولعم  دوش و  ادیپ  تلع  تسین  نکمم  تلع و  زا  تسا  لولعم  فلخت  ۀـلزنم  هب  تیلعف  مدـع  هکنآ  تهجب  مکح 
.بیوصت دیآ  یم  مزال  دشابن  یمکح  عقاو  رد  رگا  نیلثم و  ای  نیدض  نیب  عمج  دیآ  یم  مزال  دشاب  یلعف  یعقاو  مکح  رگا  لاح  نیا 

تـسا دراو  فنـصم  دوخ  رب  اهنآ  رثکا  یعقاو  يرهاظ و  مکح  عمج  رد  خیـش  موحرم  رب  دومن  فنـصم  هک  یتالاکـشا  دـنامن  یفخم 
.یفخی امک ال  عجارف 
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نآ رد  قح  یعقاو و  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد  قیقحت 

.مینک یم  نایب  ام  هک  تسنآ  هلئسم  رد  قح  و 

یمن دراو  تموکح  رب  انب  دادسنا  لاح  رد  تالاکـشا  نیا  تسا  هدـش  نایب  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  يارب  هک  یتالاکـشا  الوا 
.تسا هدشن  لعج  یعرش  مکح  رهاظ  رد  تسا و  یعقاو  مکح  کی  تموکح  رب  انب  نوچ  دوش 

رد دـنا  هدومن  فالتخا  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ءاملع  هک  هفلتخم  دراوم  رد  تشذـگ  ـالبق  حاـتفنا  لاـح  رد  اـی  فشک  رب  اـنب  اـما  و 
لثم فلکم  همذ  رب  ار  يرما  یلوم  رابتعا  زا  تسا  ترابع  هیفیلکت  ماکحا  تقیقح  هک  میدومن  ناـیب  اـم  یلو  هیفیلکت  ماـکحا  تقیقح 

.اعرش ای  القع  نویدم  همذ  رب  نید  رابتعا 

هیلع ماما  تسا  هدـش  توف  هک  یتاولـص  ءاضق  باب  رد  هدـش  دراو  نیدـب و  تایاور  ضعب  رد  هیهلا  ماکحا  زا  تسا  هدـش  ریبعت  اذـل  و 
یحاون رد  اکرت  ای  رماوا  رد  العف  فلکم  همذ  رب  تسا  رابتعا  کی  یعرش  مکح  سپ  - یـضقی نا  قحا  هّللا  نید  - تسا هدومرف  مالـسلا 
تهارک ای  دـکؤم  قوش  یلوم  يارب  دـیاب  مکح  لعج  زا  لبق  هکنآ  رابتعاب  هلب  دـنرادن  يداضت  رگیدـمه  اـب  اـتاذ  يراـبتعا  رما  نیا  و 
يرابتعا رما  نآ  لعج  هک  ینآ  زا  دعب  نینچمه  يرابتعا و  رما  نآ  لعج  يارب  دنوش  ببـس  اه  نیا  هک  هدـسفم  ای  تحلـصم  ای  دـکؤم 

.جراخ رد  دبع  لاثتما  يارب  دوش  یم  ببس  نآ  لوصو  هک  فلکمب  يرابتعا  رما  نآ  دیسر  جراخ و  رد  فلکم  يارب  دش 

أدـبم هیحان  زا  ای  داضت  هیقیقح  تسا و  ضرعلاب  يرابتعا  رما  نآ  داضت  هعبرا و  روما  نیب  تسا  هطـساو  يراـبتعا  رما  نآ  تهج  نیا  زا 
لعف كرتب  قلعتم  يرگید  دـشاب و  لعفب  قلعتم  اـهنآ  زا  یکی  دنـشاب  یمازلا  هک  یفیلکت  ود  سپ  یهتنم  هیحاـن  زا  اـی  تسا  مکح  نآ 
قوش زا  یشان  نآ  ندوب  بجاو  لعفب و  مازتلا  هکنآ  الا  تسین  اتاذ  اهنآ  نیب  يداضت  دنشاب و  یم  يرابتعا  رما  فیلکت  ود  نیا  هچرگا 

تحلصم توبث  ای  دوش  یم  دکؤم 
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******

: حرش * 

ءیـش رد  رما  ود  نیا  عامتجا  لعف و  نآ  رد  هدـسفم  توبث  اـی  دـشاب  یم  لـعف  تهارک  زا  یـشان  لـعف  كرتب  مازلا  نینچمه  نآ و  رد 
.تسا ینعم  نیمه  أدبم  هطساو  هب  نیفیلکت  نیب  داضت  تسا و  حضاو  هکنآ  امک  تسا  لاحم  دحاو 

دحاو ءیـش  رد  لعف  كرتب  يرگید  لعفب و  یکی  یمازلا  فیلکت  ود  هکنآ  زا  دعب  فلکم  هکنآ  تهجب  یهتنم  هطـساو  هب  نینچمه  و 
يرگید دـشاب و  یمازلا  نیفیلکت  زا  یکی  هک  تسا  یئاـج  رد  مـالک  نینچمه  فـیلکت و  ود  نیا  لاـثتما  تـسین  نـکمم  دیـسر  وا  هـب 

.يرهاظ ود  ره  ای  دنشاب  یعقاو  ود  ره  هک  تسا  یئاج  رد  دش  نایب  هک  یفیلاکت  نیا  رد  یضرع  داضت  یصیخرت و 

تسین اهنآ  نیب  داضت  دراوم  نیا  رد  يرهاظ  يرگید  دشاب و  یعقاو  نیفیلکت  زا  یکی  هک  یئاج  رد  اما 

نانچمه تسا  اهنآ  لعج  رد  هک  یتحلصم  زا  تسا  یشان  هیرهاظ  ماکحا  هک  دومن  نایب  هیافک  بحاص  هک  نینچمه  أدبم  هیحان  زا  اما 
دشاب یلومب  عجار  تحلصم  نآ  هچ  دشاب  یم  اهنآ  تاقلعتم  رد  هک  دوش  یم  یتحلصم  زا  یشان  هیعقاو  ماکحا  دش و  نایب  الصفم  هک 

.تسا روط  نیمه  هیعرش  ماکحا  رد  هکنآ  امک  دبعب  ای 

عمج دحاو  ءیـش  رد  نآ  مدع  هدسفم و  ای  تحلـصم و  دوجو  ای  هدسفم  تحلـصم و  دوجو  عامتجا  میدومن  هک  ینایب  نیا  رب  انب  سپ 
جورف و ءامد و  دراوم  رد  طایتحا  ندوب  بجاو  لثم  دشاب  یم  اهنآ  لعج  سفن  رد  اهنآ  نوچ  تهارک  قوش و  نینچمه  تسا و  هدشن 

.یهتنم هیحان  زا  دشاب و  یم  أدبم  هیحان  رد  نایب  نیا  نیفلکم  رب  الیهست  شدوخ  دراوم  رد  تئارب  لعج  ای  عقاو و  ظفح  يارب  لاوما 

يارب یعوضوم  دنام  یمن  یقاب  هدیـسر  فلکمب  یعقاو  مکح  هک  یئاج  رد  نوچ  فلکمب  فیلکت  ود  نآ  لوصو  تسین  لوقعم  سپ 
یعقاو مکح  هک  یمادام  يرهاظ و  مکح 
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بترت مدع  ینعمب  امزج  هتیجح  مدع  اعقاو  هب  دبعتلا  -خ ل) زوجی  ) زرحی اعرـش و ال  صوصخلاب  هرابتعا  ملعی  امیف ال  لصالا  نا  اهثلاث 
.اعطق هیلع  هجحلا  نم  هبوغرملا  راثآلا 

هرورـض اعبتم  اقیرط  هلعج  هب و  دبعتلا  زرحا  اذا  الا  اهب  فاصتالا  نوکی  داکی  العف و ال  هیجحلاب  فصتا  ام  یلعالا  بترت  داکت  اهناف ال 
يدل ارذع  نوکی  هتباصا و ال  درجمب  فیلکتلا  هفلاخم  یلع  هذخاؤملا  حصی  هنودب ال  هنا 

******

: حرش * 

.تسا يرهاظ  مکح  طقف  فلکم  رب  دشاب  هدشن  لصاو 

هدیـسر عقاوب  هک  یئاج  رد  دـنک  یم  لاثتما  ار  یعقاو  مکح  اتقیقح  ای  نوچ  لاثتما  ماـقم  رد  تسین  هریحتم  فلکم  لاـح  نیا  رد  سپ 
امامت لوصا  قرط و  تاراـما و  رد  دـنک  یمن  یقرف  دـش  رکذ  هک  یناـیب  نیا  تسا و  يرهاـظ  مکح  لاـثتما  دـسرن  عقاوب  رگا  دـشاب و 

.یفخی امک ال  تسا  يراج 

نآرب تسا  تیجح  راثآ  مدع  ادبعت  نظ  تیجح  رد  کش 

.خلا لصالا  نا  اهثلاث  هلوق 

ینعی ار  نآ  رابتعا  میناد  یمن  ام  هک  يزیچ  رد  لصا  هک  تسنآ  تاراما  رد  ثحب  زا  لبق  دوشب  مدقم  تسا  راوازس  هک  يروما  زا  موس 
هک يراثآ  ینعم  نیا  هب  امزج  تسا  ءیش  نآ  تیجح  مدع  لصا  اعقاو  نآب  دبعت  تسا  هدشن  تباث  اعرش و  صوصخلاب  ار  نآ  تیجح 

.دوش یمن  عقاو  ءیش  نآرب  راثآ  نآ  تجح  رب  دوش  یم  بترتم 

يارب تسا  رذع  دسرن  عقاوب  رگا  دسرب و  عقاوب  هک  یئاج  رد  فلکم  يارب  دوش  یم  زجنم  نآب  عقاو  اعرـش  دوش  تجح  ینظ  رگا  الثم 
دـشابن تجح  رگا  اعرـش و  دشاب  یم  ءیـش  نآ  تیجح  راثآ  زا  اه  نیا  مامت  يرجت  دایقنا و  باقع و  باوث و  مذ و  حدم و  فلکم و 

.دوش یمن  بترتم  نآرب  راثآ  نیا  زا  مادک  چیه 

.خلا بترت  داکت  اهناف ال  هلوق 

یلعف نآ  تیجح  هک  یئیش  رب  تسا  بترتم  امامت  هروکذم  راثآ  نآ  ینعی 
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.ادایقنا هقفاوم  یه  امب  هتقفاوم  نوکی  ایرجت و ال  هتفلاخم  نوکی  اهمدع و ال  عم  هتفلاخم 

مدـع هتیجح و  مدـعب  عطقی  هب  دـبعتلا  یف  کشلا  عمف  هتباصا  ءاـجرب  تعقو  اذا  کلذـک  عقاولا  هقفاومل  هلمتحم  یه  اـمب  تناـک  نا  و 
.ناهرب هماقا  وا  نایب  دیزم  یلا  جاتحی  حضاو ال  اذه  يرمعل  هعم و  عوضوملا  عافتناب  عطقلل  هیلع  راثآلا  نم  ءیش  بیترت 

******

: حرش * 

دوش یمن  بترتم  نآرب  هروکذم  راثآ  نآ  دشاب  هدیسرن  فلکمب  یلو  دشاب  تجح  اعقاو  ءیش  رگا  تیجح و  نآ  دشاب  زرحم  دشاب و 
فیلکت تفلاخم  رب  هذخاؤم  تسین  حیحص  العف  تسا  هدشن  زارحا  تسین و  مولعم  نآ  تیجح  هک  یئیش  تسا  يرورض  هکنآ  تهجب 
هذخاؤم لاح  نیا  رد  دومنن  نآب  لمع  فلکم و  دومن  تفلاخم  دیـسر و  عقاوب  ربتعم  ریغ  نظ  رگا  ینعی  عقاوب  ءیـش  نآ  ۀباصا  درجمب 

ءیـش نآ  رب  بترتم  راثآ  نیا  زا  مادک  چیه  تیجح  رد  کش  لاح  رد  دشاب و  یمن  نآ  تفلاخم  رد  رذع  نینچمه  درادـن و  باقع  و 
.دوش یمن 

.خلا هلمتحم  یه  امب  تناک  نا  هلوق و 

امک دوش  یم  هداد  فلکمب  يداـیقنا  باوث  هتبلا  اـطایتحا  اـئاجر و  دوـشب  نآـب  لـمع  رگا  میراد  نآ  تیجح  رد  کـش  هک  يزیچ  نآ 
دبعت رد  کش  اب  سپ  تسا  هیف  نحن  ام  زا  جراـخ  اـئاجر  طاـیتحاب  لـمع  ماـقم  یلو  تسا  نینچمه  تاـطایتحا  دراوم  ماـمت  رد  هکنآ 
یمن بترم  دـبع و  یلوم و  نیب  تسین  تجح  انیقی  دـشاب و  یم  نآ  تیجح  مدـعب  عطق  هن  ای  دراد  یعرـش  تیجح  ایآ  هکنآ  ءیـشب و 

راثآ نوچ  تسا  یفتنم  نآ  رد  کش  اب  تجح  عوضوم  هک  میراد  عطق  نوچ  ءیـش  نآرب  تجح  هروکذـم  راـثآ  زا  مادـک  چـیه  دوش 
هک ینایب  نیا  زا  دایزب  جاـیتحا  حـضاو و  اذـه  يرمعل  كوکـشم و  هن  نآ  تیجح  دـشاب  مولعم  هک  دوش  یم  بترتم  ءیـش  رب  تیجح 

.دشاب یمن  ناهرب  هماقا  ای  دش  رکذ 
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ریرقت یلع  القع  نظلا  هیجح  نا  هرورـض  اهراثآ  نم  اسیلف  یلاعت  هیلا  هتبـسن  هحـص  ماکحالا و  نم  هیلا  يدا  اـمب  مازتلـالا  هحـص  اـما  و 
ام ائیش  هیجحلا  یف  يدجی  ناک  امل  هب  دبعتلا  یف  کشلا  عم  اعرش  امهتحص  ضرف  ولف  امهتحص  بجوت  دادسنالا ال  لاح  یف  هموکحلا 

.افنآ هیلا  انرشا  امک  الصا  امهتحص  مدع  رضی  ناک  امل  هعم  اهراثآ و  نم  رکذ  ام  هیلع  بترتی  مل 

******

: حرش * 

.خلا هیلا  يدا  امب  مازتلالا  هحص  اما  هلوق و 

هک تسا  يزیچ  نآ  تسا  تجح  هک  یئیـش  تسا  هدومن  نایب  هک  هماقم  هّللا  یلعا  يراـصنا  خیـش  موحرم  لوق  رب  تسا  در  مـالک  نیا 
يراب هب  ار  نآ  تبسن  دشاب  حیحص  نینچمه  فیلکت و  طاقسا  ای  فیلکت  تابثا  ماقم  رد  میئامنب  نآب  افتکا  نآب و  مازتلا  دشاب  حیحص 
تـسا نکمم  هکلب  تسین  تیجح  راـثآ  زا  رثا  ود  نیا  هک  دـهد  یم  باوج  فنـصم  تسا  یلاـعت  يادـخ  مکح  نآ  میئوگب  یلاـعت و 

.دشابن بترتم  نآرب  رثا  ود  نیا  یلو  دشاب  تجح  ءیش 

تجح نظ  هک  دنک  یم  مکح  لقع  هک  دادسنا  تامدقم  ندوب  مامت  دادسنا و  لاح  رد  تموکح  ریدـقت  رب  انب  القع  نظ  تیجح  ریظن 
لئاق نظ و  يادؤم  هب  میوشب  مزتلم  هک  دوش  یمن  ببـس  القع  نظ  تیجح  نآ  هکنآ  اب  فیلکت  طاقـسا  اـی  فیلکت  تاـبثا  يارب  تسا 

نآ دبعت  رد  کش  هک  يزیچ  هب  تبسن  ار  ود  نآ  تسا  حیحص  هک  دوش  ضرف  رگا  اضیا و  تسا  یعرـش  مکح  يدؤم  نآ  هک  میوشب 
باقع و راـثآ  نآ  هک  تیجح  راـثآ  ءیـش  نآرب  دوشن  بترتم  هک  یماداـم  درادـن  نآ  تیجح  رد  ةدـیاف  هنیآره  دوش  هداد  دـشاب  یم 
رد هکنآ  امک  نآرب  دشابن  حیحص  رثا  ود  نآ  ول  درادن و  ءیـش  نآرب  ررـض  هروکذم  راثآ  تحـص  اب  دشاب و  دایقنا  يرجت و  باوث و 

.میدومن نایب  صحف  زا  لبق  هیودب  تاهبش  يدادسنا و  نظ  تیجح 
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مهمب هیلع  لالدتـسالا  نوکی  الف  ماقملاب  طبترم  ریغ  یلاعت  هیلا  دانتـسالا  زاوج  مدع  دبعتلا و  یف  کشلا  عم  مازتلالا  هحـص  مدع  نایبف 
حدقنا دـق  لمأت و  هیلع و  هانقلع  امب  هعجارف  ماربالا  ضقنلا و  نم  بنطا  امب  هیکزلا  هسفن  هماقم  هّللا  یلعا  همالعلا  انخیـش  هب  بعتا  امک 

.ادیج ربدتف  لصالا  ریرقت  یف  انرکذ  ام  بابلا  یف  مهملا  وه  امیف  باوصلا  نا  انرکذ  امب 

******

: حرش * 

نآ رد  قح  خیش و  موحرم  رب  فنصم  لاکشا  عفد 

.خلا مازتلالا  هحص  مدع  نایبف  هلوق 

نآ هک  دوش  یمن  ببـس  اه  نیا  یلاعت  يادخ  هب  ار  نآ  تبـسن  دـشابن  حیحـص  نینچمه  نآب و  مازتلا  دـشابن  حیحـص  يزیچ  رگا  سپ 
.درادن ام  ماقمب  طبر  دشابن و  تجح 

درادن تیجح  هب  طبر  تسا و  يواسم  اهنآ  مدع  دوجو و  هداد  رارق  ءیش  تیجح  راثآ  خیش  موحرم  هک  يرثا  ود  نآ  هکنآ  لصاح  و 
رب هداد  لوط  دایز  هک  يزیچ  هب  هیکزلا  هسفن  هماـقم  هّللا  یلعا  همـالعلا  انخیـش  هب  بعتا  هکنآ  اـمک  تسین  مهم  اـهنآ  رب  لالدتـسا  سپ 

ار هچنآ  هب  دـش  رهاظ  قیقحتب  نآ و  رد  نک  لمأت  میا و  هتـشون  ناشیا  باتک  رب  هک  ام  هیـشاح  هب  نک  عوجر  سپ  ماربا  ضقنب و  اـهنآ 
ادیج ربدتف  لصا  ریرقت  رد  میدومن  رکذ  هک  تسا  يزیچ  نآ  باب  نیا  رد  تسا  مهم  هک  هچنآ  رد  باوص  هک  میدومن  رکذ  ام  هک 

يدادسنا نظ  رب  راثآ  نآ  هک  فشک  هن  تموکح  رب  انب  يدادسنا  نظ  دومن  خیش  موحرم  رب  فنصم  هک  یضقن  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
یقیقح تجح  تسا و  زاـجم  هحماـسم و  نظ  نآ  رب  تجح  قـالطا  هک  تسنآ  قح  تسا  تجح  نظ  نآ  هکنآ  هب  دوش  یمن  بترتـم 

زا يدادـسنا  نظ  تیجح  یلومب و  ار  نآ  تبـسن  نآـب و  دانتـسا  دـشاب  حیحـص  دوش و  عقاو  تاـبثا  يارب  هطـساو  هک  تسا  يزیچ  نآ 
تـسا مکاح  لقع  تاموهوم  تاکوکـشم و  تانونظم و  رد  دش  تباث  فیلکت  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  طایتحا  ضیعبتب  تسا  لقع  مکح 

.طقف تانونظم  ذخاب 

مینک یم  مکح  دروم  نیا  رد  هعمج  رهظ  هالـص  بوجوب  داد  ربخ  یقثوم  ربخم  رگا  اعرـش  دـش  تباث  نظ  تیجح  هکنآ  زا  دـعب  الثم 
ار نآ  تسا و  بجاو  رهظ  هالص  هک 
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هیئاشنا تیجح  تسا و  تقیقح  تیجح  يانعم  نیا  تسین  بجاو  میروایب  ار  هعمج  رهظ  هالـص  هکنآ  طایتحا  هدومرف و  یلاعت  يادخ 
هکنآ هب  تسا  هدش  لاکـشا  ول  دشاب و  یم  عوضوم  ءزج  دیق و  ملع  لاح  نیا  رد  تسا و  هدشن  تباث  زارحا و  هک  یمادام  درادن  يرثا 

دشاب ملعب  دیقم  هیفیلکت  ماکحا  رگا  هک  نانچمه  دیآ  یم  مزال  رود 

هیمامت هکنآ  هب  عیب  لوبق  رد  تسا  هدش  رود  عفد  هک  نانچمه  دـشاب  یم  هیلعف  تیجح  هب  بجوم  هیئاشنا  تیجح  هب  ملع  هکنآ  باوج 
تسا لطاب  رود  نیا  عیب  رب  دراد  فقوت  اضیا  لوبق  تسین و  عیب  لوبق  نودب  نوچ  لوبق  رب  دراد  فقوت  عیب 

تـسا هدش  يرگید  لاکـشا  تسا  زیچ  ود  هیلع  فوقوم  فوقوم و  سپ  نآ  یئاشنا  لوبق  رب  دراد  فقوت  عیب  یلعف  لوبق  هکنآ  باوج 
يدبعت ره  رد  هکلب  دشاب  هتـشاد  یلمع  رثا  دیاب  باحـصتسا  تسا و  رثا  یب  دروم  نیا  رد  باحـصتسا  هکنآ  هب  تیجح  مدـع  لصا  رب 

باحـصتسا يارب  یئاج  تسا و  لصاح  لیـصحت  سپ  القع  تسا  تیجح  مدـع  بجوم  تیجح  رد  کش  هکنآ  نآ  هجو  تسا  نینچ 
.درادن يرثا  نآ  نایرج  دنام و  یمن 

لثم دوش  یم  تئارب  هیعرـش  هلدا  هب  ضقن  نینچمه  نآ و  تمرح  ساـیق و  عـنم  رب  تسا  لاد  هک  يا  هلدا  هب  ضقن  ـالوا  هکنآ  باوـج 
کش هک  يزیچ  ره  تسا  مکاح  لقع  هکلب  اهنآ  تمرح  هب  تسا  مکاح  لقع  دروم  ود  نآ  هکنآ  هب  هریغ  نوملعی و  ام ال  عفر  ثیدح 

تسا تعدب  یلومب  ار  نآ  تبسن  تسین و  زیاج  نآب  دانتسا  دشاب  نآ  هب  دبعت  رد 

هطساو هب  تسا و  هیجحلا  كوکشم  عوضوم  رد  لقع  مکح  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  یعرش  مکح  لوط  رد  لقع  مکح  هکنآ  هب  ایناث  و 
یفخی امک ال  ادبعت  تسا  تیجح  مدعب  عطق  اعرش و  دوش  یمن  فرطرب  کش  یعرش  مکح 

ملع ریغب  لمع  رب  هعنام  تامومعب  کسمت  رگا  هکنآ  هب  تسا  هدش  يرگید  لاکشا 
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مارح تسا و  نظ  نآ  صیـصخت  مدع  لصا  دوش و  یم  ماعب  کسمت  دـش  ینظ  تیجح  رد  کش  رگا  دـشاب  صیـصخت  باب  نم  رگا 
نظ نوچ  تسا  نیمه  قح  هکنآ  امک  دشاب  تموکح  باب  نم  رگا  دوش و  یم  رهاظ  خیش  موحرم  مالک  زا  هکنآ  امک  نآب  لمع  تسا 
درف تسا و  هیقادصم  ههبش  رد  نآب  کسمت  هکنآ  تهجب  ماعب  کسمت  كوکـشم  درف  رد  تسین  زیاج  نیاربانب  ادبعت  تسا  ملع  ربتعم 

.میرادن نآ  تمرح  رب  یظفل  لیلد  كوکشم 

تجح تسا  هدشن  لصاو  هک  یمادام  دشاب و  یم  نآ  عوضوم  ءزج  ملع  نوچ  تسین  تجح  هّیجحلا  كوکشم  درف  الوا  هکنآ  باوج 
.درادن تموکح 

تاهبـش رد  ماعب  کسمت  نوچ  تسین  زیاج  دشاب  تیجح  رد  کش  هک  یئاج  رد  هیلمع  لوصا  هلدا  تامومعب  کسمت  نیاربانب  ایناث  و 
تـسا هدش  رهاط  سجن  بآ  هک  يدحاو  لدع  دهدب  ربخ  رگا  لاح  نیا  رد  هیمکح  هچ  دشاب و  هیعوضوم  ههبـش  هچ  تسا  هیقادـصم 

اهنآ لوق  رب  انب  نوچ  تساجن  ءاقب  باحـصتسا  تسین  زیاج  دـشابن  تجح  تاعوضوم  رد  دـحاو  ربخ  هکنیا  رب  انب  نآرب  ناراـب  دوروب 
ءارجا تسین  حیحص  هیودب  تاهبش  رد  نینچمه  تاعوضوم و  رد  دشاب  تجح  دحاو  ربخ  تسا  نکمم  تسا و  یقادصم  ههبش  ، ههبش

.دشاب یمازلا  مکح  عقاو  رد  تسا  نکمم  نوچ  تئارب 

هدـیاف یب  وغل و  اهنآ  ترثک  اب  تامومع  نآ  رودـص  لاح  نیا  رد  ءیـش  تیجح  کش  رد  دـشابن  زیاج  تامومعب  کـسمت  رگا  اـثلاث 
عطق رگید  هتـسد  کی  دشاب و  یمن  لیلدب  جاتحم  اهنآ و  تیجح  هب  میراد  عطق  هک  تسا  تانونظم  زا  هتـسد  کی  هکنآ  تهجب  تسا 

رد کش  هک  تسا  موس  هتـسد  تسا  لیلدب  جاتحم  هک  ار  هچنآ  دشاب و  یمن  لیلدب  جاتحم  اضیا  اه  نیا  هک  اهنآ  تیجح  مدعب  میراد 
رد ینعم  نیا  تسا و  هدـیاف  یب  وغل و  دـنکن  تابثا  ار  اهنآ  تیجح  مدـع  دوشن و  اهنآ  لماش  تاـمومع  هلدا  رگا  میراد  اـهنآ  تیجح 

.دیآ یم  تنس  باتک و  رد  هدراو  تامومع 

نظب لمع  تمرح  رب  هعبرا  هلدا  هکلب  تسا  هدش  اهنآ  هب  کسمت  هک  یتامومع  اما 
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رهاظ عابتا  موزل  یف  ههبـش  لصف ال  لوصف  لیذ  یف  رکذن  هجورخب  لیق  وا  لصالا  اذه  تحت  نع  اعوضوم  جرخ  امف  کلذ  تفرع  اذا 
تادارملا نییعت  یف  تاروهظلا  عابتا  یلع  ءالقعلا  هقیرط  رارقتسال  هلمجلا  یف  هدارم  نییعت  یف  عراشلا  مالک 

******

: حرش * 

تسا رارق  نیا  زا  هدش  لقن  خیش  موحرم  زا  هک 

نم ءارتفا و  وه  عراشلا و  نم  مکحلا  دانـسا  نم  هّللا  نم  نذاب  سیل  ام  نا  یلع  لد  َنوُرَتْفَت » ِهّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهّللآ  ُْلق  یلاـعت  هلوق 
.ملعی وه ال  قحلاب و  یضق  لجر  رانلا و  لها  نم  دادع  یف  مالّسلا  هیلع  هلوق  هنسلا 

لقعلا نم  ءاملعلا و  نع  الـضف  ماوعلا  دـنع  ایهیدـب  زاوجلا  مدـع  نوک  نم  هلئاسر  ضعب  یف  یناهبهبلا  دـیرفلا  هاعدا  ام  عامجالا  نم  و 
عجارف تسا  تباث  شدوخ  ياج  اه  نیا  لیصفت  یلوملا و  نع  هدوروب  ملعی  امب ال  یلوملا  لبق  نم  فلکتی  نم  ءالقعلا  حیبقت 

رهاوظ تیجح  رد 

دراد یئالقع  تیجح  دوش  یم  ادیپ  ظافلا  روهظ  زا  هک  ینونظ 

دراد یعرش  رابتعا  هک  ینونظ  ینعی  اعوضوم  یلمع  لصا  زا  ای  تامومع  زا  تسا  هدش  جراخ  هک  هچنآ  خلا  امف  کلذ  تفرع  اذا  هلوق 
وا فنـصم  هدومرف  اذـل  اهنآ و  تیجح  تسا  یفالتخا  نونظ  ضعب  تامومع و  زا  تسا  جراخ  اعوضوم  اذـل  تسا و  ملع  ادـبعت  اـهنآ 

.هجورخب لیق 

نئارق زا  هچ  دشاب و  يوغل  یعضو  زا  هچ  نهذ  رد  تسا  ینعم  تالامتحا  زا  یکی  ناحجر  ظفل  روهظ  يانعم  عراشلا  مالک  رهاظ  هلوق 
هریغ و راوید و  هب  دسا  لکش  ای  دسا  همـسجم  لامتحا  هچرگا  سرتفم  ناویح  رد  تسا  ینعم  ناحجر  ادسا  تیار  الثم  هصاخ  ای  هماع 

.دومن شومارف  ای  هدومن  فذح  ملکتم  یلو  هدوب  يا  هنیرق  هک  دور  یم  عاجش  لجر  ای 

دراد روهظ  ناحجر و  هک  یمری  ادسا  تیأر  دیوگب  ملکتم  رگا  نآ  سکعب 
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حضاو وه  امک  همالک  نم  همارمل  هدافالا  ماقم  یف  يرخا  هقیرط  عارتخا  مدع  حوضول  اهنع  عدرلا  مدعب  عطقلا  عم 

******

: حرش * 

رگا دوش و  یم  لمجم  مـالک  دـش  يواـسم  تـالامتحا  رگا  دور و  یم  عاجـش  لـجر  ریغ  لاـمتحا  هچرگا  عاجـش  لـجر  رد  هنیرق  اـب 
نایب هدنیآ  بلاطم  رد  اهنآ  لیـصفت  لک  یلع  تسا  صن  ینعم  نآ  دیایب  نهذ  رد  ینعم  کی  طقف  مالک و  رد  دـشابن  يرگید  لامتحا 
عابتا موزل  رد  تسین  يا  ههبـش  فنـصم  هدومرف  اذـل  تسین و  نآ  رد  ههبـش  ملاع  تاغل  ماـمت  رد  مـالک  تاروهظ  تیجح  دوش و  یم 

وا دارم  نییعت  رد  عراش  مالک  رهاظ 

هدش فالتخا  تهج  هس  رد  یلو  تسین  یعازن  مالک  رهاوظ  تیجح  لصا  رد  ینعی  هلمجلا  یف  هلوق 

هن ای  فالخب  نظ  مدع  ای  قافوب  نظب  تسا  طورشم  روهظ  تیجح  ایآ  لوا 

درادن و تیجح  تسین  وا  هب  مالک  هیجوت  هک  یسک  تسا و  وا  هب  مالک  ندیمهف  دصق  هک  یـسک  هب  تیجح  دراد  صاصتخا  ایآ  مود 
دنشاب کیرش  مهاب  فیلکت  رد  ول 

بلاطم رد  دوش  یم  نایب  ثحب  هس  ره  نآ و  رد  هدراو  رابخا  همیمـض  هب  ای  تسا و  قلطم  نآ  تیجح  فیرـش  نآرق  رهاوظ  اـیآ  موس 
.یلاعت هللاءاش  نا  هدنیآ 

نآ زا  یعنم  عدر و  مه  سدقم  عراش  تسا و  ملـسم  ءالقع  نیب  رد  مالک  رهاوظ  تیجح  هکنیا  زا  دعب  خلا  عدرلا  مدعب  عطقلا  عم  هلوق 
یم مولعم  اجنیا  زا  تسا  هدومرفن  نایب  شدوخ  دوصقم  ةداـفا  ماـقم  رد  مه  يرگید  هار  یعارتخا و  ءـالقع و  قیرط  رد  تسا  هدیـسرن 
امک دـشاب  یم  القع  سیئر  هکلب  تسا  القع  زا  یکی  مه  وا  هک  تسا  ـالقع  قیرط  ناـمه  هدافتـسا  هداـفا و  رد  عراـش  هقیرط  هک  دوش 

تسا حضاو  بلطم  نیا  هکنیا 
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لاجم هنا ال  هرورـض  اعطق  اهفالخ  یلع  کلذک  نظلا  مدـعب  العف و ال  نظلل  اهتدافاب  دـییقت  ریغ  نم  اهعابتا  یلع  مهتریـس  نا  رهاظلا  و 
فالخلاب نظلا  دوجوب  قافولاب و ال  نظلل  اهتدافا  مدعب  اهتفلاخم  نع  راذتعالل  مهدنع 

******

: حرش * 

تسین نآ  طرش  مدع  ای  دوجوب  یصخش  نظ  تسا و  یعون  ظفل  نظ  تیجح 

سوفن و دراوم  رد  القع  هکنآ  قافوب  نظ  هدافا  هجو  دش  رکذ  هک  لوا  فالتخا  رب  تسا  در  مالک  نیا  خـلا  مهتریـس  نا  رهاظلا  هلوق و 
.دنهاوخ یم  قافوب  نظ  هکلب  دننک  یمن  روهظ  درجمب  افتکا  لاوما  ضارعا و 

هک فیلکت  طوقـس  فـالخب  تسا  مزـال  طاـیتحا  هروکذـم  دراوم  نوچ  دراد  قرف  عقاو  كرد  فیلکت و  طوقـس  ماـقم  هکنآ  باوج 
.مهفاف نآ  رد  تسا  تجح  روهظ 

دومن یلعف  نظ  هدافا  روهظ  رگا  هک  تسین  دیفم  تسا و  قلطم  اهنآ  تیجح  مالک و  رهاوظ  تیعبت  رد  ءالقع  هریس  عوطقم  هکلب  رهاظ 
نم يارب  دـشن  لصاح  یلعف  نظ  هکنیا  هب  فلکم  دومن  تفلاخم  ار  رما  نآ  دـبعب و  دومن  يرما  یلوم  رگا  الثم  الف  الا  تسا و  تجح 

- نآ رذـع  دومن و  یلوم  رما  تفلاخم  رگا  نینچمه  دراد و  تجح  نآرب  یلوم  هکلب  دوش و  یمن  لوبق  وا  زا  رذـع  نیا  یلوم  مالک  زا 
قحتـسم تسین و  هجوم  وا  رذـع  اـضیا  دراوم  نیا  رد  مدومن  تفلاـخم  تهج  نیا  زا  متـشاد  نم  یلوم  دارم  فـالخب  نظ  هک  دوب  نآ 

.تسا باقع 

مالک هک  ءالقع  دزن  درواـیب  دـناوت  یمن  يرذـع  تسین و  دـبع  يارب  یلاـجم  تسا  يرورـض  هک  تسا  هدومرف  فنـصم  تهج  نیا  زا 
یلوم تفلاخم  تسین و  هجوم  فلکم  رذع  دراوم  نیا  مامت  رد  متـشاد  نم  یلوم  فالخب  نظ  هکنآ  ای  دوبن  قافوب  نظ  بجوم  یلوم 
تیاور هک  ربتعم  نظ  اـما  دـشاب و  ربـتعم  ریغ  نظ  هک  تسا  یئاـج  رد  تسا  هدـش  رکذ  هک  يدراوم  نیا  رد  ـالقع  دزن  تسا  هدومن  ار 

تسا مدقم  مادک  هک  تسا  تباث  شدوخ  لحم  رد  هریغ  دشاب و 
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هماهفا دصق  نمب  کلذ  صاصتخا  مدع  رهاظلا  نا  امک 

******

: حرش * 

نآ هلدا  تاروهظ و  رد  نیناوق  بحاص  موحرم  در 

هک هیلع  هّللا  همحر  یمق  يازریم  موحرم  مود  فالتخا  تهج  رب  تسا  در  مالک  نیا  خـلا  کلذ  صاصتخا  مدـع  رهاظلا  نا  اـمک  هلوق 
دـصق نم  نیب  دنراذگ  یمن  یقرف  هک  تسنآ  عوطقم  هکلب  اقلطم  تسا  رهاوظ  تیعبت  القع  لمع  رهاظ  ینعی  تسا  هدش  لئاق  لیـصفت 

تسا رارق  نیا  زا  دنا  هدرک  رکذ  هک  نیناوق  بحاص  كردم  هریغ  هماهفا و 

نایب ماقم  رد  ملکتم  هک  یئاـج  رد  هکنآ  تهجب  عماـس  ملکتم و  رد  تسا  تلفغ  مدـع  هلاـصا  روهظلا  هلاـصا  أـشنم  تسا  هدومن  ناـیب 
مالک رد  دشن و  رهاظ  ملکتم  هدارا  فالخب  رگا  يا  هنیرق  لاح  نیا  رد  دـشاب  ملکتم  دارم  ندـیمهف  عامتـسا و  ماقم  رد  عماس  دـشاب و 
لفاغ ملکتم  هکنآ  ای  تسا  ضرف  فالخ  نآ  هک  دـشاب  هدرواین  ار  يا  هنیرق  ادـمع  ملکتم  هکنآ  دور  یمن  رهاظ  فالخ  ةدارا  لامتحا 
مدع لصا  نآ  أشنم  روهظلا  تلاصا  سپ  اتلفغ  تسا  هتـشادن  نآب  تافتلا  بطاخم  یلو  تسا  هدروآ  يا  هنیرق  ای  هنیرق  بصن  زا  هدـش 

تسا بطاخم  ملکتم و  تلفغ 

تلفغ مدع  لصا  ، دنبئاغ هک  یـصاخشا  لثم  درادن  وا  هب  ملکتم  ندیمهف  دصق  دشاب و  یمن  وا  هجوتم  مالک  هک  یـسک  لاح  نیا  رد  و 
درادن تیجح  دنرادن  باطخ  رد  روضح  هک  یناسک  يارب  مالک  روهظ  تهج  نیا  زا  دوش و  یمن  يراج  اهنآ  رد 

لـصا یلو  تسین  يراج  دنـشاب  یمن  باطخ  رطاـخ  هک  یـصاخشا  رد  ول  تلفغ و  مدـع  لـصا  هکنآ  یمق  يازریم  موحرم  زا  باوج 
نم صوصخ  مومع و  اهنآ  نیب  دنـشاب و  یم  هسأرب  یلـصا  اه  نیا  زا  مادکره  هکلب  دـشاب  یمن  روهظلا  هلاصا  يارب  أشنم  تلفغ  مدـع 

تسین يراج  روهظ  تلاصا  هکنیا  اب  دوش  یم  يراج  لقاع  غلاب  صخش  لعف  رد  تلفغ  مدع  تلاصا  نوچ  تسا  هجو 

هکنیا اب  تسا  يراج  مالّسلا  مهیلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  مالک  رد  روهظلا  هلاصا  اضیا  و 
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.هصخی وا  همعی  فیلکت  نم  یلوملا  مالک  رهاظ  هنمضت  ام  فلاخ  اذا  هماهفا  دصقی  نم ال  راذتعا  عمسی  اذل ال  و 

الضف هماهفا  مدع  دصق  ول  هعمس و  نم  لک  نم  رارقالاب  هداهشلا  هحص  هب  دهشت  امک  جاجللا  همصاخملا و  يدل  جاجتحالا  هب  حصی  و 
.هماهفا ددصب  نکی  مل  اذا  امع 

******

: حرش * 

تلفغ مدـع  روهظلا و  هلاصا  هک  فرع  لها  تاملک  رد  دـنعمج  ود  ره  هک  یئاج  تسین و  يراج  اـهنآ  مـالک  رد  تلفغ  مدـع  لـصا 
.اهنآ تاملک  رد  تسا  يراج 

مالک روهظ  رگید  فرط  زا  درادـن  تلفغ  لـصا  مدـعب  طـبر  ءـالقع و  نیب  رد  تسا  یلـصا  نآ  دوخ  روهظلا  هلاـصا  هکنآ  لـصاح  و 
زا دنشابن  باطخ  سلجم  رد  رـضاح  دشاب و  هتـشادن  ار  اهنآ  دصق  هدارا  ملکتم  نایب  تقو  رد  ول  ءالقع و  نیب  رد  تسا  تجح  ملکتم 
اب دنداد  یم  ار  تائاتفتـسا  نیلئاس و  باوج  دندومن و  یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  رابخا  رهاظب  ذـخا  مهیلع  هّللا  ناوضر  ءاملع  تهج  نیا 

.تسا هدومرف  فنصم  تهج  نیا  زا  تسا  نیلئاس  ماهفاب  دوصقم  هکنآ 

.خلا نم  راذتعا  عمسی  اذل ال  هلوق و 

هچ دـشاب و  ماع  هچ  فیلکت  نآ  هک  دوب  یفیلکت  نمـضتم  مالک  نآ  هک  نیعم  صخـش  فرطب  دومن  نایب  ار  یمـالک  یلوم  رگا  ینعی 
دنفلکم اهنآ  لاکـشا  الب  دیـسر  اهنآ  هب  فیلکت  نآ  دـندوبن و  رـضاح  باطخ  سلجم  رد  هک  یـصاخشا  نآ  رگا  لاح  نیا  رد  صاخ 

هکنآ لثم  صاخ  فیلکت  تسا  تجح  دـندوبن  باطخ  سلجم  رد  رـضاح  هک  یـصاخشا  رب  یلوم  مالک  روهظ  فیلکت و  نآ  لاثتماب 
.صوصخم لمع  نآ  ینالف  دبع  رب  تسا  بجاو  رضاح  دبعب  دیامرفب  یلوم 

دومن رارقا  یصخش  رگا  هکنآ  مالک  روهظ  تیجح  مومع  رب  رگید  لیلد  ینعی  خلا  يدل  جاجتحالا  هب  حصی  هلوق و 
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******
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ندنامهف دصق  نویدم  ول  دهد و  تداهش  دناوت  یم  هدینش  ار  وا  رارقا  هک  یسکره  الثم  دهاوخ  یم  ناموت  دص  کی  نم  زا  ینالف  هک 
.هتشادن ار  اهنآ  هب  ندنامهف  ددصرد  هکنآ  زا  الضف  ملکت  نیح  رد  هتشادن  ار  اهنآ  هب 

امب هک  يربـخ  نآ  تسا  نکمم  ینعی  ار  راـبخا  رد  عـیطقت  میهد  یم  لاـمتحا  اـم  هک  تسنآ  یمق  يازریم  قـقحم  موـحرم  مود  لـیلد 
نآ روهظب  کسمت  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  ای  هدافا و  مـالک و  روهظ  فـالخرب  هدوب  نآ  دـعب  اـی  نآ  لـبق  هنیرق  کـی  هدیـسر 

.دشاب هقث  ریغ  لداع و  ریغ  ربخ  يوار  هک  تسا  حیحص  یئاج  رد  مالک  نیا  هکنآ  باوج  مالک 

مالک تایصوصخ  رد  اهنآ  ندوب  هربخ  نید و  رد  اهنآ  عرو  هدش  تباث  هک  یناسک  زا  هریغ  یفاک و  بحاص  ینیلک  موحرم  لثم  اما  و 
.اهنآ رب  هنیرق  ندوب  یفخم  تسا  دیعب  مالک  نآ  يایازم  و 

رد هدوب  عیطقت  رگا  هدوب و  هنیرق  نودب  مالک  نآ  هک  مینک  یم  ادیپ  ام  عطق  هکلب  نانیمطا  هنیرق  نودـب  دـندومن  یمالک  لقن  رگا  سپ 
لئاسم ءاملع  زا  تائاتفتـسا  رد  هک  نانچمه  دـندومن  یم  لاؤس  هفلتخم  لئاسم  زا  هک  هدوب  نیا  هاور  هداع  نوچ  هتـشادن  یطبر  مـالک 
باـتک رد  هکنآ  اـمک  ندوب  شدوخ  باـبب  ار  يا  هلمج  ره  مهیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  مـالعا  ياـملع  دوش و  یم  لاؤس  اـبلاغ  هفلتخم 

.تسا روهشم  هریغ  یفاک و  باطتسم 

یم دـشاب  هماهفا  دـصق  هک  یناسک  باطخ و  نیهفاشم  هب  صوصخم  مالـسلا  مهیلع  همئا  رابخا  تیجح  ضرفرب  هکنآ  رگید  باوج  و 
نیفلکم و مومع  يارب  شعـضو  یفاک  باتک  یفاک و  بحاصب  دیـسر  تیاور  ات  دندومن  یم  يرگید  هب  باطخ  مادکره  هاور  مییوگ 

تسا مسق  نیمهب  نیفلؤم  نیفنصم و  بتک  هکنآ  امک  دشاب  یم  مدرم  مومع 

نآ هدوب و  ملـسم  نب  دمحم  طقف  ترـضح  دـصق  هدومرف و  یم  نایب  ملـسم  نب  دـمحم  يارب  ار  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  الثم 
میدومن نایب  هکنآ  امک  یفاک  بحاصب  دسرب  ات  نینچمه  شدوخ و  زا  دعب  يوار  يارب  هدومن  نایب  ملسم  نب  دمحم  ار  تیاور 
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هیجح مدـع  یلا  باحـصالا  ضعب  بهذ  نا  نیرهاطلا و  همئالا  نیلـسرملا و  دیـس  ثیداحا  نیبملا و  باتکلا  نیب  کلذ  یف  قرف  ـال  و 
هداتق هفینح و  یبا  عدر  یف  درو  ام  هب  دهـشی  امک  هب  بطوخ  نم  هلهاب و  هتفرعم  نآرقلا و  مهف  صاصتخا  يوعدـب  اما  باـتکلا  رهاـظ 

.هب يوتفلا  نع 

******

: حرش * 

اـمک ال دـش  هداد  نآ  هلدا  باوج  تسا و  هدـش  یملع  ملع و  دادـسناب  لـئاق  میدرک  رکذ  هک  یتامدـقم  نیا  اـب  یمق  ققحم  موحرم  و 
.یفخی

.خلا باتکلا  نیب  کلذ  یف  قرف  هلوق و ال 

تیجح نیب  رد  یقرف  دیامرف  یم  فنـصم  دـمآ  دـهاوخ  نآ  لصفم  نایب  هک  تاروهظ  رد  موس  تهج  فالخب  تسا  هراشا  هلمج  نیا 
مهیلع هّللا  تاولـص  نیرهاط  همئا  نیلـسرم و  دیـس  ثیداحا  دـشاب و  نیبم  باتک  زا  مالک  روهظ  نآ  هچ  القع  نیب  تسین  مالک  رهاوظ 
تیجح مدـعب  لئاق  نییرابخا  زا  يدایز  باحـصا و  ضعب  هچرگا  تسا و  قلطم  مالک  روهظ  تیجح  دـشاب  اهنآ  مالک  ریغ  ای  نیعمجا 

.تسا یهوجو  اهنآ  لیلد  كردم و  تسین و  تجح  ام  رب  باتک  رهاوظ  هکنیا  هب  دنلئاق  دنشاب و  یم  باتک  رهاظ 

نآرق هک  تسا  یناسک  يارب  نآرق  ندیمهف  نآرق و  لهاب  نآ  تفرعم  نآرق و  ندیمهف  دراد  صاصتخا  هک  دنا  هدومن  اعدا  هکنآ  لوا 
يوتف زا  هداتق  هفینح و  یبا  عدر  رد  تسا  هدش  دراو  هک  هچنآ  ام  ياعدا  هب  دـهد  یم  تداهـش  هکنآ  امک  تسا  هدـش  باطخ  اهنآ  هب 

.هدش لقن  نآرق  نآب 

دبع وبا  لاق  هنا  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  باحصا  ضعب  نع  ادنـسم  يأرلاب  مکحلا  ءاضقلا و  زاوج  مدع  باب  رد  هاضق  رد  لئاسو  رد 
باتک فرعت  هفینح  ابا  ای  لاق  هیبن  هنـس  هّللا و  باتکب  لاق  مهیتفت  مبف  لاق  معن  لاق  قارعلا  لها  هیقف  تنا  هفینح  یبال  مالـسلا  هیلع  هّللا 

لها دـنع  الا  کلذ  هّللا  لعج  اـم  کـلیو  اـملع  تیعدا  دـقل  هفینح  اـبا  اـی  لاـق  معن  لاـق  خوسنملا  خـسانلا و  فرعت  هتفرعم و  قح  هّللا 
هیرذ نم  صاخلا  دنع  الا  وه  مهیلع و ال  لزنا  نیذلا  باتکلا 
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ریغلا راظنالا  یلوا  راکفا  يدـیا  اهیلا  لـصت  داـکی  ـال  هیلاـع  هضماـغ  بلاـطم  هخماـش و  نیماـضم  یلع  هئاوتحا  لـجال  هنا  يوعدـب  وا 
عم یلاعت  همالکب  کنظ  امف  لضافالا  نم  يدـحوالا  الا  لئاوالا  تاملک  مهف  یلا  لصی  داکی  فیک و ال  هلیوأـتب  نیملاـعلا  نیخـسارلا 

.ءیش لک  مکح  نوکی و  ام  ناک و  ام  ملع  یلع  هلامتشا 

******
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.ثیدحلا افرح  هباتک  نم  هّللا  کثرو  ام  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  انیبن 

دیز نع  ادنـسم  نآرقلا  رهاوظ  نم  هیرظنلا  ماکحالا  طابنتـسا  زاوج  مدـع  باـب  یف  ءاـضق  رد  لـئاسو  رد  هدومن  لـقن  هک  مود  تیاور 
وبا لاقف  نومعزی  اذـکه  لاقف  هرـصبلا  لها  هیقف  تنا  هداتق  ای  لاقف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  یلع  هماـعد  نب  هداـتق  لـخد  لاـق  ماحـشلا 
انا تنا و  تناف  ملعب  هرسفت  تنک  ناف  مالـسلا  هیلع  رفعج  وبا  هل  لاقف  معن  هداتق  هل  لاقف  نآرقلا  رـسفت  کنا  ینغلب  مالـسلا  هیلع  رفعج 
هیلع رفعج  وبا  رگید  تیاور  لیذ  رد  هب و  بطوخ  نم  نآرقلا  فرعی  امنا  هداتق  ای  کحیو  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  لاق  نا  یلا  کلأسأ 

.هب بطوخ  نم  نآرقلا  فرعب  امنا  هداتق  ای  کلیو  تکلها  تکله و  دقف  لجرلا  نم  هترسف  دق  تنک  نا  هداتق  ای  دندومرف  مالسلا 

تسین تجح  نآرق  ظافلا  تاروهظ  هک  نییرابخا  هلدا 

دـسرب تسین  نکمم  هیلاع  هضماغ  بلاطم  تسا و  هخماش  نیماضم  لماش  نآرق  هکنآ  اهنآ  هلدا  زا  مود  خلا  لجال  هنا  يوعدب  وا  هلوق 
میدومن رکذ  هک  یناعم  نیا  ینعی  دنـشاب  یم  نآرق  لیوأتب  ملاع  هک  ینیخـسار  نآ  نیخـسار  ریغ  راظنا  نابحاص  راکفا  نیماـضم  نآـب 

یلا هدیـسرن  هک  دوش  یم  كرد  یناعم  نیا  هنوگچ  نیعمجا و  مهیلع  هّللا  تاولـص  تسا  ربمغیپ  تیب  لهاب  صوصخم  اـهنآ  ندـیمهف 
.نوکی ام  ناک و  ام  ملع  تسا  لماش  فیرش  نآرق  هکنیا  هب  یلاعت  همالکب  کنظ  امف  لضافالا  نم  دحوالا  الا  لئاوالا  تاملک  مهف 

اذهل رباج و  نبا  تیاور  رد  نآرقلا و  نم  لاجرلا  لوقع  نع  دعبا  ءیش  سیل  سپ  جاجحلا  نبا  تیاور  رد  لوقنم  ار  ءیش  ره  مکح  و 
ینعم هنک  دحا  غلبی  اههابشا ال  هلعلا و  یه 
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.هلامجا هباشتملا و  هباشتل  هلومش  لامتحا  نم  لقا  رهاظلل ال  هعابتا  نع  عونمملا  هباشتملا  لومش  يوعدب  وا 

نم دـحاو  ریغ  یف  زوجتلا  دـییقتلا و  صیـصختلا و  رطب و  یلامجالا  ملعلل  اضرع  هنم  راص  هنا  الا  اتاذ  هنم  نکی  مل  نا  هنا و  يوعدـب  وا 
رهاظلا وه  امک  هرهاوظ 

******

: حرش * 

هل الإ و  نانثا  هیف  فلتخی  رما  نم  ام  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  قداصلا  نع  يورم  هؤایـصوا  وا  هیبن  الإ  یلاـعت  هّللا  باـتک  ریـسفت  هقیقح 
.لاجرلا لوقع  هغلبی  نکل ال  هّللا و  باتک  یف  لصا 

.دابعلا هیلا  جاتحی  ائیش  كرت  ام  هّللا  نا  لاق  یتح  ءیش  لک  نایبت  نآرقلا  یف  لزنا  هّللا  نا  لاق  هنا  اضیا  مالسلا  هیلع  هنع  و 

نآرق دوخ  هک  یتاهباشتم  نآ  ار  تاهباشتم  تسا  لماش  دراد و  ربرد  نآرق  هکنآ  هوجو  زا  موس  خلا  هباشتملا  لومـش  يوعدب  وا  هلوق 
.خلا ِِهلیِوْأَت  َءاِغْتبا  ِهَْنتِْفلا َو  َءاِغْتبا  ُْهِنم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  یلاعت  هلوقب  تسا  هدومن  نآ  عابتا  زا  یهن  فیرش 

نوچ دشاب  هباشتم  هک  دراد  لامتحا  فیرـش  نآرق  لقاال  دـشاب و  نآ  رد  فالخ  لامتحا  هک  تسا  يزیچ  نآ  هباشتم  ظفل  هکنیا  رب  انب 
کـسمت تهج  نیا  زا  دوشب  مه  رهاظ  لماش  هک  دور  یم  لامتحا  هباشتم  ظـفل  سپ  تسا  لـمجم  تسا و  هباـشتم  هباـشتم  ظـفل  دوخ 

.تسین هباشتم  رهاظ  نآ  هک  مینک  ادیپ  عطق  هکنآ  ات  تسین  زیاج  نآرق  رهاوظب 

هباشتم ازاجم  اضرع و  هکنآ  الا  تسین  هباشتم  اـتاذ  ول  فیرـش و  نآرق  هکنآ  مراـهچ  خـلا  اـتاذ  هنم  نکی  مل  نا  هنا و  يوعدـب  وا  هلوق 
لامجا دندش  ببـس  اه  نیا  نآرق و  نآ  رهاوظ  زا  دحاو  ریغ  رد  تازوجت  تادـییقت و  تاصیـصختب و  میراد  یلامجا  ملع  نوچ  تسا 

رهاظلا وه  امک  ازاجم  دوش  یم  هباشتم  لمجم و  تهج  نیا  زا  میرادن  ار  اهنآ  جورخب  ملع  هصوصخب  نوچ  ار و  رهاوظ  نآ 
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.يأرلاب نآرقلا  ریسفت  نع  هیهانلا  رابخالا  لومش  يوعدب  وا 

.هوجولا بسحب  ایوربک  ایورغص و  فلتخی  عازنلا  نا  یفخی  ینعملا و ال  اذه  هدارا  یلع  ینعم  یف  رهاظلا  مالکلا  لمحل 

******

: حرش * 

.تسا لمجم  یلامجا  ملع  دارفا  ینعی 

تسین زیاج  هکنآ  يأرب و  نآرق  ریسفت  زا.تسا  هدیـسر  دایز  هیهان  رابخا  هکنآ  : مجنپ هجو  خلا  هیهانلا  رابخالا  لومـش  يوعدب  وا  هلوق 
.رانلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  يأرب  نآرقلا  رسف  نم  يوبن  لثم  هدش  لقن  هک  تسا  يرابخا  هلمج  نم  نتفرگ  ار  نآرق  روهظ 

أـطخا و دـقف  باـصاف  هیأرب  نآرقلا  رـسف  نم  يرخا  هیاور  یف  بذـکلا  هّللا  یلع  يرتـفا  دـقف  هیأرب  نآرقلا  رـسف  نم  رخآ  يوبن  یف  و 
ثیدـحلا نع  ءامـسلا و  نم  دـعبا  طقـس  أطخا  نإ  رجؤی و  مل  باصا  نا  هیأرب  نآرقلا  رـسف  نم  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  نع  لوقنم 

.ینید یف  سایقلا  لمعتسا  نم  ینید  یلع  ام  یقلخب و  ینهبش  نم  ینفرع  ام  هیارب و  یمالک  رسف  نم  یب  نمآ  ام  یسدقلا 

- رفک دقف  هّللا  باتک  نم  هیآ  هیأرب  رسف  نم  رفک و  دقف  نینثا  نیب  هیأرب  مکح  نم  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  یشایعلا  ریسفت  نع  و 
.هدش لقن  تیاور  هاجنپ  تسیود و  هب  ار  نآرق  ریسفت  زا  هیهان  رابخا  هعیشلا  لئاسو  رد 

تسا يأرب  ریـسفت  نیا  دش  نایب  ینعم  نآ  دراد و  یئانعم  کی  روهظ  رد  هک  یمالک  هکنیا  رب  انب  ینعی  خلا  رهاظلا  مالکلا  لمحل  هلوق 
ینعی ایورغـص  هروکذـم  هوجو  بسحب  ایوربک  ایورغـص و  دوش  یم  فلتخم  عازن  دـنامن  یفخم  - دوشب لماش  ار  اه  نیا  هیهان  رابخا  و 

تسین تجح  روهظ  نآ  یلو  دراد  یئانعم  کی  رد  روهظ  ینعی  ایوربک  یئانعم  کی  رد  درادن  روهظ  نآرق  تاملک  الصا 
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.ایورغص نوکی  ثلاثلا  ریخالا و  هجولا  ریغ  بسحبف 

هرهاظ یلع  رهاظلا  لمح  نوکل  وا  الامتحا  وا  اعطق  هباشتملا  نم  هنال  اما  رهاظلا  نع  عنملا  نوکی  يوربک و  هنا  رهاظلاف  امهبـسحب  اما  و 
.هدساف يواعدلا  هذه  لک  يأرلاب و  ریسفتلا  نم 

نا ههادـب  هتامکحم  هتاهباشتمب و  همامتب  همهف  صاصتخا  هلهأب  هتفرعم  نآرقلا و  مهف  صاصتخا  یلع  لد  امم  دارملا  امناف  یلوالا  اـما 
نم هیلا  عوجرلاب  يوتفلا  یف  لالقتـسالا  لجال  وه  امنا  هب  يوتفلا  نع  هداـتق  هفینح و  یبا  عدر  یفخی و  ـال  اـمک  هب  صتخی  ـال  اـم  هیف 
نع سایلا  عم  هب  يوتفلا  هیفانی و  امع  صحفلا  مهتاـیاور و  یلا  عوجرلا  عم  ول  اـقلطم و  هرهاـظب  لالدتـسالا  نع  ـال  هلها  هعجارم  نود 

.هب رفظلا 

******
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الـصا ینعی  دـشاب  یم  يورغـص  عازن  دـشاب  هباـشتم  هک  ثلاـثلا  هریخا و  هجو  ریغ  بسحب  سپ  خـلا  ریخـالا  هجولا  ریغ  بسحبف  هلوـق 
میدومن نایب  هکنآ  امک  دشاب  تجح  ات  درادن  يروهظ  نآرق  تاملک 

موس هجو  بسحب  تسا  هدش  دراو  يأرب  نآرق  ریسفت  رد  هیهان  رابخا  هک  ریخا  هجو  رهاظ  بسحب  اما  خلا  رهاظلاف  امهبسحب  اما  هلوق و 
یئانعم کی  رد  فیرـش  نآرق  دراد  روهظ  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  تسا  يوربک  اهنآ  رد  عازن  هجو  ود  نیا  تسا  هباـشتم  ياراد  نآرق  هک 

هک یئانعم  رب  رهاظ  لمح  هکنآ  ای  دراد و  هباشت  لامتحا  ای  اعطق  تسا  هباشتم  هک  تسنآ  تهجب  ای  روهظلا  تیجح  زا  تسا  هدـش  عنم 
هوجو يواعد و  نیا  مامت  رب  انب  نآرب و  دشاب  هدیسر  عراش  فرط  زا  یهن  دشاب و  يأرب  ریـسفت  نیا  ینعم  نآ  رد  دراد  روهظ  ظفل  نآ 

.دشاب یمن  نییرابخا  يارب  كردم  تسا و  دساف  هوجو  نآ  مامت  دش  رکذ  هک  يا  هسمخ 
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.هتایآ نع  دحاو  ریغب  لالدتسالا  باتکلا و  یلا  عاجرالا  تایاورلا  نم  دحاو  ریغ  یف  عقو  دق  فیک و 

******
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ماـمت نآرق و  ماـمت  ندـیمهف  هک  تسنآ  دارم  دـشاب  یم  شلها  هب  صتخم  نآ  تفرعم  نآرق و  ندـیمهف  دـش  رکذ  هک  یلوا  هجو  اـما 
هک یناسک  نآرق  لهاب  صوصخم  هتبلا  تایـصوصخ  نیا  مامت  ندـیمهف  تامکحم و  تاـهباشتم و  یتح  نآ  ياـیازم  تایـصوصخ و 

تسا و یهیدـب  هکنآ  تهجب  دـشاب  یم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  راهطا  همئا  هک  دـشاب  یم  تسا  هدـش  نآرق  رد  اـهنآ  هب  باـطخ 
دومن نآرق  رد  رظن  یسکره  هکلب  تسین  نآرق  لهاب  صتخم  اهنآ  هک  تسه  فیرـش  نآرق  رد  يرگید  ياهزیچ  تسین  لیلدب  جاتحم 
تسا هدش  دراو  هک  یـصصق  دشاب و  یم  نآ  رد  حیرـص  هکلب  ینعم  رد  روهظ  هک  یظافلا  لثم  دوش  یم  صخـش  نآ  لماش  ینعم  نآ 
روهظ هکلب  تسین  همئا  هب  صتخم  اه  نیا  تسا  هدش  هدز  ناگدنب  نادـب  اهبوخ و  يارب  هک  ییاهلاثم  ناگتـشذگ و  تربع  نآرق و  رد 

.یفخی امک ال  نیفلکم  مامت  يارب  تسا  تجح  اهنآ 

هک تسنآ  تهجب  اـه  نیا  دوب  هدـش  دراو  اـهنآ  تمذـم  رد  هک  تسیتاـیاور  نآ  نآرقب  ياوـتف  زا  هداـتق  عدر  هفینح و  یبا  عدر  اـما  و 
امک دشاب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هدراو  رابخاب  عوجر  هکنآ  نودب  دندومن  یم  نآرقب  عوجر  هک  دنتشاد  ياوتف  رد  لالقتسا 

تسا و هدیـسر  تایآ  نآ  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  اب  نآرق  رهاوظب  عوجر  اـما  تسا و  ننـست  لـها  هماـع و  تداـع  زا  ینعم  نیا  هکنآ 
.درادن یعنام  ینعم  نیا  تیاور  ندرک  ادیپ  زا  سأی  ات  نداد  روهظ  نآب  ياوتف  دشاب و  اهنآ  یفانم  هک  يزیچ  نآ  زا  ضحم 

هیعرش ماکحا  رد  نآرقب  عوجرب  تسا  لاد  هک  يرابخا 

زا يدایز  هکنآ  لاح  دشابن و  تجح  فیرش  نآرق  رهاوظ  تسا  نکمم  هنوگچ  خلا  تایاورلا  نم  دحاو  ریغ  یف  عقو  دق  فیک و  هلوق 
ضراعم هک  يرابخا  رد  میئامنب  هّللا  باتکب  عوجر  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور 
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لحم وه  امک  اهتیجح  ماـکحالل و  هنمـضتملا  هرهاوظ  مهف  نع  عنمی  ـال  هضماـغلا  هیلاـعلا  نیماـضملا  یلع  هئاوتحا  نـالف  هیناـثلا  اـما  و 
.مالکلا

******
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فلاخم دیریگب و  تسا  فیرش  نآرق  قباطم  هک  یتایاور  نآ  دنا  هدومرف  مهیلع  هّللا  تاولـص  راهطا  همئا  اجنآ  دنـشاب و  یم  رگیدکی 
رگا دـینک و  در  ار  نآ  اضیا  تسا  باتک  فلاخم  رگا  تسا  هدـش  دراو  تالماعم  باب  رد  هک  یطیارـش  رد  نینچمه  دـینک و  حرط  ار 

.دینک لمع  تسا  قباطم 

نآرق و قباـطم  تسا  نکمم  هنوـگچ  دـشابن  تجح  رگا  تـسا و  تـجح  فیرـش  نآرق  رهاوـظ  هـکنیا  رب  تـسا  لاد  تاـیاور  نـیا  و 
ار باتک  روهظ  ینآرق و  تایآ  زا  دحاو  ریغب  دـنا  هدومرف  لالدتـسا  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نینچمه  دوش و  هداد  زیمت  نآ  فلاخم 

.دنا هداد  رارق  تجح 

یم حـسم  لاؤس  یتقو  دوب  هتـشاذگرب  یمهرم  هک  دوب  هدـش  يروط  نآ  نخان  وا و  تشگنا  هک  یـسک  رد  یلعالا  دـبع  تایاور  لـثم 
هرارملا یلع  حسما  جرح  نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  هّللا  باتک  نم  ههابشا  اذه و  فرعی  دیامرف  یم  ترضح  دوش 

ترضح سأر  ضعبب  دوش  یم  هدیمهف  حسم  اجک  زا  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ماما  زا  دومن  لاؤس  یتقو  هک  هرارز  تیاور  نینچمه  و 
نآرق رهاوظ  رگا  نینچمه  دراوم  نیا  رد  دندومن  نایب  فیرـش  نآرق  زا  ار  نآ  ةدافتـسا  دروم  ءابلا و  ناکمل  دنیامرف  یم  وا  باوج  رد 

نآرق و زا  دمهفب  دیاب  يوار  دوخ  هکنآ  فیرـش و  نآرقب  دـهدب  عوجر  ار  يوار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دراد  ینعم  هچ  دـشابن  تجح 
رابخا رد  تسا  دایز  نآ  لاثما 

تافانم اه  نیا  ار  هضماغ  هیلاع  نیماضم  فیرش  نآرق  نتـشادربرد  هکنآ  اهنآ  مود  لیلد  زا  باوج  خلا  هئاوتحا  نالف  هیناثلا  اما  هلوق و 
نمضتم رهاوظ  نآ  هک  فیرش  نآرق  رهاوظ  ندیمهف  زا  درادن 
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.لمجم هباشتمب و  سیل  لمجملا و  صوصخ  وه  هباشتملا  نوک  رهاظلا  ناف  هباشتملا  نم  رهاظلا  نوک  نع  عنمللف  هثلاثلا  اما  و 

هدارا دراومب  تایاورلا  یف  رفظلاب  لحنی  مل  اذا  امیف  لامجالا  بجوی  امنا  رهاظلا  فـالخ  هدارا  ورطب  ـالامجا  ملعلا  نـالف  هعبارلا  اـما  و 
.لامجالاب مولعملا  رادقمب  رهاظلا  فالخ 

******
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.تسا نیمه  ام  مالک  لحم  هکنآ  امک  هیعرش  ماکحا  رد  رهاوظ  نآ  ندوب  تجح  ار و  هیعرش  ماکحا  تسا 

ظفل نآ  دـشاب  یئانعم  کی  رد  روهظ  هک  یظفل  مینک  یم  عنم  ام  هکنآ  اهنآ  موس  ياوعد  زا  باوج  اما  خـلا  عنمللف  هثلاـثلا  اـما  هلوق و 
زا دـشاب  يواستم  ینعم  تالامتحا  مامت  دـشاب و  لمجم  هباشتم و  دوخ  يانعم  رد  هک  تسا  یظفل  نآ  هباشتم  ظفل  هکلب  دـشاب  هباشتم 

هباشتم رهاظ و  نیاربانب  لمجم  هن  تسا و  هباشتم  هن  دراد  ینعم  کی  رد  روهظ  هک  یظفل  هریغ و  كارتشا و  زاجم و  تقیقح و  تهج 
.دنشاب یم  رگیدکی  دض  لباقم و 

یم روهظ  عنام  یئاج  رد  نآرق  تادـیقم  تاصتخمب و  یلامجا  ملع  مراهچ  لیلد  زا  باوج  خـلا  الامجا  ملعلا  نالف  هعبارلا  اـما  هلوق و 
هکنآ زا  دـعب  نآرق و  رهاوظ  فـالخ  رد  تسا  هدـش  دراو  هک  یتاـیاور  رد  ندیـسر  رفظب و  دوشن  لـحنم  یلاـمجا  ملع  نآ  هک  دوـش 

دوش و یم  لحنم  یلامجا  ملع  دراوم  نیا  رد  لامجالاب  مولعم  رادقمب  نآرق  رهاظ  فالخرب  دراو  تایاورب  ندیسر  میدرک و  وجتسج 
تاصـصخم و اهنآ  نوچ  دـشاب  عنام  تاـقلطم  تاـمومع و  رد  هک  تسنآ  نآ  همزـال  دـشاب  روهظ  تیجح  زا  عناـم  یلاـمجا  ملع  رگا 

.یفخی امک ال  دش  مولعم  اجنآ  صحف  هزادنا  اضیا و  دنراد  تادیقم 
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.ادیج لمأتف  هدیعب  ریغ  هب  رفظل  هفلاخی  امع  صحفت  اذا  امب  هفارطا  صاصتخا  يوعد  نا  عم 

ریـسفتلا نم  سیلف  ملـس  ول  رهاظلل و  عانق  عانقلا و ال  فشک  هناف  ریـسفتلا  نم  هرهاـظ  یلع  رهاـظلا  لـمح  نوک  عنمیف  هسماـخلا  اـما  و 
هناحجرل هرهاظ  فالخ  یلع  ظفللا  لمح  هنم  ناک  امنا  هب و  رابتعا  ـال  يذـلا  ینظلا  راـبتعالا  وه  يأرلاـب  دارملا  نا  رهاـظلا  ذا  يأرلاـب 

امنا راـبخالا  ضعب  یف  ءایـصوالا و  نع  لاؤسلا  نود  نم  هیلع  راـبتعالا  كاذ  هدـعاسم  درجمب  هلمتحم  یلع  لـمجملا  لـمح  وا  هرظنب 
کلذب اونغتسا  مهئارآب و  مهسفنا  دنع  نم  الیوأت  هل  اوعضوف  هتقیقح  اوفرعی  مل  هانعم و  یلع  اوفقی  مل  مهنال  هباشتملا  یف  سانلا  کله 

.مهنوفرعیف ءایصوالا  هلئسم  نع 

******
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دـشاب و یم  تاصـصخم  تادـیقم و  مامتب  لوا  زا  یلامجا  ملع  هک  دوش  اعدا  تسا  نکمم  خـلا  هفارطا  صاـصتخا  يوعد  نا  عم  هلوق 
.تسا یقاب  دوخ  لاجم  دوش و  یمن  لحنم  یلامجا  ملع  صحف  زا  دعب 

صحفت زا  دعب  دشاب و  نیمه  تسین  دیعب  هدوب و  مک  قیض و  نآ  ةرئاد  لوا  زا  تاصصخم  تادیقمب و  یلامجا  ملع  هکنآ  نآ  باوج 
مامت تایاور و  باب  رد  یلامجا  ملع  نیمه  تسا  يودب  ههبـش  رگید  یقاب  دوش و  یم  لحنم  یلامجا  ملع  تاصـصخم  تادـیقم و  زا 

.ادیج لمأتف  دش  نایب  هک  تسا  باوج  نیمه  انیع  اجنآ  رد  باوج  تئارق و  باب  رد  یلاعت  هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  هیعرش  ماکحا 

یئانعم کی  رد  روهظ  هک  یظفل  هک  مینک  یم  عنم  ام  هکنآ  مجنپ  ياوعد  زا  باوج  خـلا  رهاظلا  لمح  نوک  عنمیف  هسماخلا  اما  هلوق و 
فشک ءیش  ریسفت  هکنآ  تهجب  دشاب  ریسفت  ینعم  نیا  دوش  رهاظ  نآرب  لمح  دراد و 
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هرورض هرهاظ  یلع  ظفللا  لمحل  اهلومش  ملس  ول  کلذ و  یلع  هب  ریـسفتلا  نع  هیهانلا  تایاورلا  هذه  لمح  نع  صیحم  ّهنأ ال  عم  اذه 
ضرع هیف و  امب  لمعلا  هب و  کسمتلا  یلع  لد  ام  نیلقثلا و  ربخ  لثم  نآرقلاب  کسمتلا  زاوج  یلع  لد  ام  نیب  اهنیب و  قیفوتلا  هیضق  هنا 

.هصوصن صوصخ  هرهاوظ ال  یلا  عاجرالا  هدارا  نع  صیحم  امم ال  کلذ  ریغ  هل و  هفلاخملا  طورش  در  هیلع و  هضراعتملا  رابخالا 

******

: حرش * 

ام ضرفرب  تسین و  رهاظ  نآرب  یباجح  تسا و  یعانق  دراد  ینعم  کی  رد  روهظ  هک  یظفل  ءیش و  زا  تسا  باجح  نتـشادرب  عانق و 
تهجب دشاب  يأرب  ریـسفت  میرادن  لوبق  تسا  ریـسفت  روهظ  نآ  یئانعم  کی  رد  دراد  روهظ  هک  یظفل  هک  مینک  لوبق  میوش و  میلـست 

.ءالقع دزن  دشاب  هتشادن  تیجح  هک  تسا  ینظ  رابتعا  نآ  تسا  هدش  دراو  تایاور  رد  هک  يأرب  دارم  تسنآ  رهاظ  هکنآ 

تـسا هدـش  ادـیپ  ربتعم  ریغ  نظ  زا  هک  دراد  یناحجر  کی  بطاخم  رظنب  نوچ  شرهاظ  فالخرب  ظفل  لمح  تسا  يأرب  ریـسفت  زا  و 
دزن تسا  ربتعم  ریغ  هک  ینظ  نآ  درجمب  نآ  تالامتحا  زا  یکی  رب  لـمجم  ظـفل  لـمح  تسا  يأرب  يریـسفت  نینچمه  ناـحجر و  نآ 

.نآرقلا مهف  یف  مهتعجارمب  سانلا  رما  نیذلا  مالسلا  مهیلع  ءایصوا  زا  دنک  لاؤس  هکنآ  نودب  بطاخم 

هانعم یلع  اوفقی  مل  مهنال  هباشتملا  یف  سانلا  کله  امنا  ثیدح و  یف  لاق  هنا  مالسلا  هالصلا و  هیلع  قداصلا  نع  رابخالا  ضعب  یف  و 
یلص هّللا  لوسر  لوق  اوذبن  ءایصوالا و  هلئسم  نع  کلذب  اونغتـسا  مهئارآب و  مهـسفنا  دنع  نم  الیوأت  هل  اوعـضوف  هتقیقح  اوفرعی  مل  و 

.ثیدحلا مهروهظ  ءارو  هلآ  هیلع و  هّللا 

تسا يأرب  ریسفت  نآ  دراد  ینعم  کی  رد  روهظ  هک  یظفل  هک  مینک  لوبق  ام  رگا  خلا  صیحم  هنا ال  عنم  اذه  هلوق 
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اهیف امب  لمعی  اهب و  کسمتی  نا  نکمی  وا  طورـشلا  وا  تایاورلا  ضراـعت  باـب  یف  اـعجرم  نوکت  نأ  نکمی  یتلا  تاـیآلا  نا  هرورض 
.یفخی امک ال  اصن  ناک  ام  اهیف  سیل  اهیناعم و  یف  هرهاظ  الا  تسیل 

******
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رتاوتم هک  رگید  رابخا  نیب  رابخا و  نیا  نیب  عمج  میرادـن  يا  هراچ  لاح  نیا  رد  دوش  یم  نآ  لماش  هیهان  تایاور  نآ و  دوش  ناـیب  و 
نیلقثلا مکیف  كرات  ینا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هلوق  تسا  هدیـسر  نیقیرف  زا  هک  نیلقث  ربخ  لـثم  نآرقب  کـسمت  زاوج  تسا  هدیـسر 

.اولضت مل  امهب  متکسمت  نا  ام  یتیب  لها  یترتع  هّللا و  باتک 

در هضراعتم و  رابخا  نینچمه  دوشب و  تسا  نآرق  رد  هک  يزیچ  نآب  لـمع  نآرقب و  کـسمت  تسا  هدیـسر  هک  یتاـیاور  نینچمه  و 
يا هراچ  دراوم  نیا  ریغ  تسا و  دودرم  دـش  نآرق  فلاخم  رگا  دـیریگب و  دـش  نآرق  قباطم  رگا  طورـش  رابخا و  هک  هفلاخم  طورش 
ظفل نآرب  ینعم  کـی  هک  تسا  یظفل  نآ  صن  ياـنعم  نآرق و  صوصن  صوصخ  هن  نآرق  رهاوظ  نآـب  مینک  عوـجر  هکنآ  زا  تسین 

.تشذگ ینعم  ود  ره  البق  هک  روهظ  فالخب  دوشن  هدرب  نآ  رد  يرگید  لامتحا  دشاب و 

طورش ای  تایاور  ضراعت  باب  رد  اهنآ  هب  دوشب  هعجارم  تسا  نکمم  هک  یتایآ  هک  تسا  يرورض  خلا  یتلا  تایآلا  نا  هرورض  هلوق 
صوصن دوشب  انب  رگا  هک  دنـشاب  یمن  صن  ناشدوخ  يانعم  رد  اهنآ  دـشاب و  دوخ  یناعم  رد  روهظ  تاـیآ  رثکا  اـهنآ  هب  کـسمت  اـی 

.ءالقع دزن  تسین  حیحص  تسا و  ردان  رب  لمح  ینعم  نیا  دوشب  رهاوظ  حرط  دوش و  هتفرگ  نآرق 

هریغ و و  ق )  ) و ن )  ) ای ملا )  ) روس حتاوف  لثم  نآ  یناعم  هن  دشاب  یم  نآ  ظافلا  فیرـش  نآرق  زا  دوصقم  هکنآ  اهیرابخا  مشـش  لیلد 
نیا رب  تلالد  مهیلع و  هّللا  تاولص  هئایصوا و  مرکا و  لوسر  رگم  ار  اهنآ  دمهف  یمن  یسک  دنشاب  یم  یئایـشا  زا  هیانک  ینآرق  تایآ 

ینعم
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.رابخالا ضعب  هب  دهشی  امک  هدیعب  ریغ  تناک  نا  فیحصتب و  وا  طاقساب  اما  وحنب  هیف  فیرحتلا  عوقوب  یلامجالا  ملعلا  يوعد  و 

******
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.نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  هئایصوا  وا و  ّیبن  قلاخ و  نیب  تسا  يزمر  نآرق  سپ  یتایاور  دراد 

نآرق ندوب  هزجعم  اب  تسا  یفاـنم  ینعم  نیا  ءـالقع  نیب  دوشن  هدافتـسا  نآ  یناـعم  دـشاب و  زومر  زا  فیرـش  نآرق  رگا  هکنآ  باوج 
دـیامن و یم  ملاع  لها  مامت  تیادـه  فیرـش  نآرق  هک  تسا  یفانم  ینعم  نیا  اضیا  تمایق و  زور  اـب  تسا  یمئاد  هزجعم  هک  فیرش 
هک تسا  حیحـص  یتقو  رد  یناعم  نیا  مامت  ناگدـنیآ و  ناگتـشذگ و  رابخا  هکنآ  ياهلاثم  نآ و  تمظع  نآ و  فراـعم  زا  هدافتـسا 

مدرم ندـیمهف  ول  دـننک و  هدافتـسا  رهاوظ  نآ  زا  ناشدوخ  مهف  ردـقب  ینامز  ره  رد  دـنناوتب  ملاـع  لـها  دـشاب و  تجح  نآرق  رهاوظ 
هدافتسا دشاب و  زمر  نآ  مامت  فیرش  نآرق  هک  دراد  تافانم  میدومن  نایب  هک  یتاهج  نیا  مامت  اهنآ و  لوقع  فالتخاب  تسا  فلتخم 

.یفخی امک ال  دوشن  نآ  یناعم  زا 

نآ باوج  نآرق و  فیرحتب  نییرابخا  متفه  لیلد 

نآرق رد  فیرحت  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  هک  تسنآ  اهیرابخا  متفه  لیلد  خـلا  هیف  فیرحتلا  عوقوب  یلاـمجالا  ملعلا  يوعد  هلوق و 
هطقن لیدبت  فیحصت  يانعم  تسا و  هدش  فیحصت  ای  تسا  هدش  هفیرـش  هیآ  زا  تالمج  یـضعب  طاقـسا  ای  ینعی  تسا  هدش  فیرش 

یم فلتخم  یناعم  تهج  نیا  زا  هداـتفا و  هدوب و  يا  هنیرق  تسا  نکمم  تسا و  اـهنآ  هب  هیبش  هک  هچنآ  تسا و  یتکرح  اـی  تسا  يا 
.دنا هدرک  تئارق  هجو  دنچ  ار  هیآ  کی  اذل  دوش و 

ینعم نیاب  تداهـش  هکنآ  امک  تسا  هدش  عقاو  فیرحت  فیرـش و  نآرق  رد  تسین  دیعب  هچرگا  ینعم  نیا  دـهد  یم  باوج  فنـصم 
.رابتعا تسا  ینعم  نیا  دعاسم  هدراو و  رابخا  ضعب  دهد  یم 
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فیرحتلا عوقو  یلا  بهذ  دقل  هلوق و  مینک  یم  رکذ  ار  اهنآ  هک  دروم  نیا  رد  دنا  هدرک  لقن  یلاوقا  تایاور و  مالعا  زا  دنامن  یفخم 
یـسربطلا بلاـط  یبا  نب  دـمحا  یمقلا و  مشاـه  نب  میهاربا  نب  یلع  هخیـش  ینیلکلا و  نـع  کـلذ  یکح  هیوـشحلا و  نویراـبخالا و 

.کلذ یلع  هلادلا  هریثکلا  رابخالا  یلا  ارظن  جاجتحالا  بحاص 

ّالَأ ُْمْتفِخ  ْنِإ  یلاعت َو  هلوق  نیب  هبـسانملا  نع  لئـس  ثیح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  لیق  امک  ارتاوتم  لب  اضیفتـسم  يور  ام  اـهنم 
.نآرقلا ثلث  نم  رثکا  امهنیب  طقس  دق  مالّسلا  هیلع  لاق  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  یلاعت  هلوق  نیب  یماتَْیلا و  ِیف  اوُطِسُْقت 

.لعفت مل  ناف  یلع  یف  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  اذکه  تلزن  ریدغلا  هیآ  نا  اضیفتسم  يور  ام  اهنم  و 

ول یجح و  يذ  یلع  انقح  یفخ  ام  صقن  هّللا و  باتک  یف  دیز  ول ال  لاق  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  یشایعلا  ریسفت  نع  یف  ام  اهنم  و 
نامثع هلعف  امف  مظعاب  سیل  نآرقلا  یف  فیرحتلا  عوقو  نا  ثیح  اضیا  کلذ  یلع  دـعاسی  رابتعالا  نآرقلا و  هقدـص  قطنف  انمئاق  ماـق 

یلع فحـصم  يوس  هنم  اهذخا  الا  نآرقلا  نم  ءیـش  اهیف  هفیحـص  دحا  دنع  كرتی  ملف  نآرقلا  فحـص  نم  سانلا  دنع  ام  عمج  هناف 
تامف امایا  یقبف  هعالضا  نم  نیعلض  رسک  یتح  هبرضف  یبا  عنتما و  هنکل  اهعفدب  دوعـسم  نبا  بلاط  نا  دوعـسم و  نبا  مالـسلا و  هیلع 

.سانلا يدیا  یف  يذلا  فحصملا  اذه  اهنم  فلاف  فحصلا  یلا  دمع  مث  کلذ  یف 

نب دیز  اعد  فحـصلا و  کلت  نم  فلا  امم  فحـصملا  اذـه  ابتکی  نا  ذـئموی  هیبتاک  اناک  هیمـس و  نب  دایز  مکحلا و  نب  ناورم  رما  و 
اهب و یمر  اهلـسغ و  مث  رانلا  یلع  ءاملاب  فحاصملا  کلت  خـبط  مث  کلذ  لعفف  اهیلع  سانلا  لمحی  هءارق  هل  لـعجی  نا  هرما  تباـث و 

اهنومضم نامثع  هرک  هریثک  تادایز  فحصلا  کلت  یف  ناک  دق  هنا  یلع  لدی  امم  اذه 
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رابتعالا هدعاسی  و 

******

: حرش * 

.اهیلع سانلا  نم  دحا  علطی  نا  و 

الا یضترملا و  هاعدا  امک  نیفرحملا  يدایا  هبعالم  نع  عنمی  ادح  هتـسارح  هظفح و  یف  نیملـسملا  هیانع  غلبت  مل  هنا  یلع  اضیا  لدی  و 
هیلزالا و تاذلاب  امئاق  اسیفن  هّللا  مالک  نوک  مازتلاب  هتعانـش  عفد  یف  هوعباتم  جلاع  هرفک و  بجوا  يذلا  عینـشلا  رمالا  اذـه  هنم  عقی  مل 

.هناحبس همالک  سفن  هنا  هنع ال  هیکاح  طوطخ  شوقن و  فحصلا  یف  بوتکملا  نا 

نآ رد  قح  نآرق و  فیرحت  مدع  رب  هلدا 

.خلا رابتعالا  هدعاسی  هلوق و 

نیا الا  هدوب و  يدایز  اهنآرق  یقاب  رد  هک  تسنآ  فشاک  لمع  نیا  دومن  خبط  درک و  عمج  ار  اهنآرق  مامت  نامثع  هکنآ  زا  دـعب  ینعی 
.دش رکذ  هکنآ  امک  دش  یمن  عقاو  لمع 

اماف لاـق  هنا  ناـیبلا  عمجم  رد  یـسربط  موحرم  زا  لوقنم  دـشاب  هدـش  عقاو  فیرحت  میرادـن  لوبق  هکنآ  لوا  نآرق  فیرحت  زا  باوج 
اناصقن و ارییغت و  نآرقلا  یف  نا  هماعلا  هیوشح  نم  موق  انباحـصا و  نم  هعامج  يور  دقف  ناصقنلا  اما  هنالطب و  یلع  عمجم  هیف  هدایزلا 

: لاق نا  یلا  هحور  هّللا  سدق  یضترملا  هرصن  يذلا  وه  هفالخ و  انباحصا  بهذم  نم  حیحصلا 

اهنالطب و یلع  عمجم  هیف  هدایزلا  نال  هب  قیلی  اممف ال  نآرقلا  ینعی  هناصقن  هتدایز و  یف  مالکلا  اما  هنایبت  یکحم  یف  هر  خیـشلا  لاق  و 
نم رهاظلا  وه  یـضترملا و  هرـصن  امک  انبهذـم  نم  حیحـصلاب  قیلالا  وه  هفالخ و  نیملـسملا  بهذـم  نم  اضیا  رهاظلاف  هنم  ناـصقنلا 
یلا عضوم  نم  هنم  ءیـش  لـقن  نآرقلا و  يآ  نم  ریثک  ناـصقنب  هصاـخلا  هماـعلا و  ههج  نم  هریثـک  تاـیاور  تیور  هنا  ریغ  تاـیاورلا 

یلا اهلیوأت  نکمی  هنال  اهب  لغاشتلا  كرت  اهنع و  ضارعالا  یلوالاف  املع  بجوت  یتلا ال  داحآلا  اهقیرط  نکل  عضوم 
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.الصا کلذب  اهیف  للخلا  عوقوب  ملعلا  مدعل  هرهاوظ  هیجح  نع  عنمی  هنا ال  الا 

.ماکحالا تایآ  یف  هعوقوب  ملع  الف  ملس  ول  و 

للخلا عوقوب  یلامجالا  ملعلا  تایآلا و  رئاس  رهاظ  هیجح  مدـعل  اهتایآ  هیجحب  رئاض  ریغ  تایآلا  نم  اهریغ  یف  وا  اـهیف  هعوقوب  ملعلا  و 
.هجح اهلک  تناک  اذا  اهتیجح  نع  عنمی  امنا  رهاوظلا  یف 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  نآرق  فیرحت  مدع  رب  میراد  عامتجا  هک  دش  مولعم  هدش  رکذ  تارابع  زا  هلاق  ام  رخآ 

تـسا تجح  نآ  رهاوظ  زا  دوش  یمن  عنم  دشاب  هدش  عقاو  نآرق  رد  فیرحت  ضرفرب  هکنآ  باوج  خلا  هیجح  نع  عنمی  هنا ال  الا  هلوق 
لاح نیا  رد  دشاب و  هدش  عقاو  نآرق  تاهباشتم  رد  فیرحت  تسا  نکمم  رهاوظ  نآ  رد  دشاب  هدش  عقاو  یللخ  هک  میرادـن  ملع  نوچ 

.للخ زا  دشاب  یم  ملاس  نآرق  رهاوظ 

فیرحت هطـساو  هب  تسا  هدش  عقاو  رهاوظ  رد  یللخ  هک  میوش  میلـست  ام  رگا  هکنآ  موس  باوج  خـلا  هعوقوب  ملع  الف  ملـس  ول  هلوق و 
مامت هن  تسا  ینآرق  ماکحا  تایآ  ام  عازن  لـحم  دـشاب و  هدـش  عقاو  فیرـش  نآرق  ماـکحا  تاـیآ  رد  فیرحت  هک  میرادـن  ملع  یلو 

.تسا یقاب  اهنآ  رهاوظ  تیجح  تهج  نیا  زا  دشاب و  هدش  فیرحت  ماکحا  تایآ  رد  هک  میرادن  ملع  ام  لاح  نیا  رد  نآرق و  رهاوظ 

یم ماکحا  تایآ  ریغ  ماکحا و  تایآ  رد  فیرحت  هک  دـنک  اعدا  یـسک  رگا  خـلا  تایآلا  نم  اـهریغ  یف  وا  اـهیف  هعوقوب  ملعلا  هلوق و 
ملع دشاب و 
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.یفخی امک ال  کلذ  نع  رهاظ  کفنی  داکی  الا ال  و 

مهفاف

******

: حرش * 

.درادن تیجح  اقلطم  رهاوظ  تهج  نیا  زا  تسا  اهنآ  مامت  رد  یلامجا 

تجح ام  يارب  اهنآ  رهاوظ  نآرق  یقاب  تسا و  ماکحا  تاـیآ  رهاـظ  تیجح  دـشاب  یم  اـم  يـالتبا  لـحم  هچنآ  هکنآ  مراـهچ  باوج 
یکی دـشاب و  سجن  اهنآ  زا  یکی  یفرظ  ود  الثم  رگا  هک  تسا  تباث  شدوخ  لحم  رد  تسا و  جراخ  ام  يالتبا  لحم  زا  نوچ  تسین 

.تسین رثؤم  یلامجا  ملع  دشاب  جراخ  ءالتبا  لحم  زا  نیهبتشم  اهنآ  زا 

ریظن نآرق  رهاوظ  همه  هن  تسا  ماکحا  تایآ  رهاوظ  دشاب  یم  ام  يالتبا  لحم  هک  هچنآ  نوچ  تسا  روط  نیمه  هیف  نحن  ام  رد  اذـل  و 
تسا و رثؤم  یتقو  رد  یلامجا  ملع  تسا و  هدـش  رکذ  فیرـش  نآرق  رد  هک  اهنآ  ریغ  داعم و  لاوحا  ظعاوم و  تایاکح و  صـصق و 

.دنشاب ام  يالتبا  لحم  ینعی  دنشاب  تجح  رهاوظ  نآ  مامت  هک  یئاج  رد  دنرادن  تیجح  رهاوظ 

یناعم کی  رد  روهظ  دنک و  یم  نایب  هک  یظافلا  ارهق  یملکتم  ره  هکنآ  مجنپ  باوج  خلا  کلذ  نع  رهاظ  کفنی  داکی  الا ال  هلوق و 
هچ فیرـش و  نآرق  هچ  دشاب  تجح  تسین  نکمم  يروهظ  چیه  الـصا  نیاربانب  تسین  تجح  روهظ  نآ  دراوم  ضعب  دنـشاب  هتـشاد 

.یفخی امک ال  دیامن  یم  ار  رهاظ  فالخ  ةدارا  ملکتم  دراوم  ضعب  نوچ  نآرق  ریغ 

رهاوظ هچ  تسا  تجح  اقلطم  نآرق  رهاوظ  هک  دشاب  نیاب  هراشا  تسا  نکمم  خلا  مهفاف  هلوق 
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ول ال روهظلا  هل  دـقعنا  نا  ذـئنیح و  هل  روهظ  داقعنا  مدـعل  هتیجحب  لخال  هب  لصتا  اـمب  هریغ  یف  وا  هیف  لـمتحملا  لـلخلا  ناـک  ول  معن 
.هلاصتا

یف فالتخالا  بجوی  امب  هءارقلا  یف  فالتخالا  نا  قیقحتلا  نا  مث 

******

: حرش * 

قح هکنآ  امک  دـشاب  یم  نآ  دوخ  هب  تبـسن  تایآ  نآ  زا  مادـکره  يالتبا  لحم  هریغ و  ظعاوم و  صـصق و  ای  دـشاب  ماـکحا  تاـیآ 
.تسا نیمه 

فیرحت ضرفرب  هکنآ  مشش  باوج  عجارف  لیق  امک  تسا  هدش  هتفرگ  خیـش  موحرم  تاملک  زا  فنـصم  ياهباوج  رثکا  دنامن  یفخم 
نوچ نآب  لمع  نآرقب و  عوجرب  دنا  هدومرف  رما  هک  مالسلا  امهیلع  نیقداص  زا  تسا  هدش  دراو  هک  یتایاور  نآرق  رد  دشاب  هدش  عقاو 
تهج نیا  زا  دـناسر  یمن  تایآ  زا  هدـنام  یقاب  روهظب  ررـض  دـشاب  فیرحت  رگا  دوش  یم  مولعم  تسا  فیرحت  زا  دـعب  تاـیاور  نآ 

.تسا تجح  هدنامیقاب  تایآ 

رد مالک  لصفنم  ای  تسا و  لصتم  ای  مالک  رد  دروآ  یم  ملکتم  هک  يا  هنیرق  دنامن  یفخم  خلا  هیف  لمتحملا  للخلا  ناک  ول  معن  هلوق 
یم ار  روهظ  تیجح  لصفنم  هنیرق  یلو  تسا  یقاب  دوخ  لاـحب  مـالک  روهظ  هک  دـشاب  یم  لـصفنم  هنیرق  هب  تشگرب  فیرحت  لـصا 

تـسا عوضوم  عافتناب  هبلاس  دـشاب  هریغ  ماکحا و  تایآ  رد  لصتم  هنیرق  رگا  تسین و  مالک  رد  يروهظ  الـصا  لصتم  هنیرق  اما  درب و 
نآ يارب  يروهظ  مالک  نآ  مـالک  رد  دوبن  لـصتم  هنیرق  رگا  ینعی  روهظلا  هل  دـقعنا  نا  هلوق و  دـشاب  تجح  اـت  تسین  يروهظ  ینعی 

.تشذگ هکنآ  امک  دور  یم  یلبق  تالمج  روهظ  هک  دوش  عقاو  یتالمج  بقع  هک  ءانثتسا  ریظن  دوب 

ءارق لوق  تیجح  مدع  تئارق و  رد  فالتخا 

دشاب دیدشتب  رگا  نرهطی  لثم  تئارق  رد  فالتخا  هک  تسنآ  بلطم  رد  قیقحت  خلا  فالتخالا  نا  قیقحتلا  نا  مث  هلوق 
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رتاوت تبثی  مل  نآرقلا و  وه  ام  زارحا  مدعل  لالدتـسالا  کسمتلا و  زاوجب  لالخالا  بجوی  فیفختلا  دـیدشتلاب و  نرهطی  لثم  روهظلا 
.هل لصا  امم ال  هنکل  اهرتاوت  روهشملا  یلا  بسن  نا  اهب و  لالدتسالا  زاوج  تاءارقلا و ال 

******

: حرش * 

ینعی َنْرُهْطَی  یّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  َو ال  دیامرف : یم  هفیرـش  هیآ  نوچ  هدرکن  لسغ  ضیح و  زا  هدـش  جراخ  هک  ینز  اب  تبراقم  تسا  مارح 
ندش جراخ  رهط  زا  دارم  دـشاب  فیفختب  رگا  تبراقم  تسا  مارح  هدرکن  لسغ  ینعی  هدرکن  كاپ  ار  شدوخ  ضئاح  نز  هک  یمادام 
مادـک چـیه  رد  روهظ  دوش و  یم  لمجم  اذـل  تسا  هدـش  تئارق  فالتخاب  نوچ  تبراقم و  تسا  زیاـج  لاـح  نیا  رد  تسا  ضیح  زا 

وبا عفان و  اهنآ  هک  عبـس  تاءارق  رتاوت  هدشن  تباث  اضیا  نآب و  کسمت  دشاب  حیحـص  ات  تسا  لزنم  نآرق  مادک  هدـشن  تباث  درادـن و 
.دنشاب یم  مصاع  ریثک و  نبا  رماع و  نبا  هزمح و  یئاسک و  ورمع و 

دنا هداد  روهشمب  تبسن  هچرگا  تشذگ  هکنآ  امک  اهنآ  تئارق  هدشن  تباث  اعرـش  نوچ  اهنآ  تئارق  هب  لالدتـسا  تسین  زیاج  اضیا  و 
اولدتـسا تسا  رارق  نیا  زا  دـنا  هدومن  لقن  مـالعا  ضعب  هک  هچنآ  رب  اـنب  روهـشم  كردـم  درادـن و  یلـصا  نکل  ار  اـهنآ  تئارق  رتاوت 

.هیلع دیزی  وا  رتاوتلا  دح  غلبب  ددعی  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  نع  انیلا  هلوقنم  تاءارقلا  کلت  نا  اهنم  هریثک  هوجوب 

یلماعلا و هحرش و  یف  یناثلا  ققحملا  هضورلا و  يرکذلا و  یف  نیدیهـشلا  هبتک و  نم  هلمج  یف  همالعلا  نع  لوقنملا  عامجالا  اهنم  و 
.یلیبدرالا

لثم فرحا  هعبس  یلع  نآرقلا  لوزن  یلع  هلادلا  رابخالا  اهنم  و 

هرتاوت مهضعب  یعدا  فاش و  فاک  اهلک  فرحا  هعبس  یلع  لزن  نآرقلا  نا  یماعلا  يوبنلا 

دحاو فرح  یلع  نآرقلا  أرقت  نا  كرمای  هّللا  نا  لاـقف  هّللا  نم  تآ  یناـتأ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  هنا  لاـصخلا  یف  و 
.فرحا هعبس  یلع  نآرقلا  أرقت  نا  كرمای  هّللا  نا  لاقف  یتما  یلع  عسو  بر  ای  تلقف 

كرادملا بحاصک  هصاخلا  هماعلا و  بتک  ضعب  یف  يورملا  ربخلا  اهنم  و 

نا
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.هورکذ ام  یلا  هعبتم  هنس  نآرقلا 

همعن دیسلا  ینارحبلا و  ثدحملا  سواط و  نبا  یـسربطلا و  خیـشلاک و  هصاخ  زا  یتعامج  ار  تاءارق  رتاوت  دنراد  راکنا  هکنآ  باوج 
.هریغ يرشخمزلاک و  هماعلا  نم  يرئازجلا و  هّللا 

رگا درادن  تیجح  اهنآ  لوق  لاکشا  الب  هدیـسر  امب  رتاوتب  هک  دشاب  ءارق  رفن  تفه  نآ  تئارق  رتاوت  زا  دارم  رگا  هکنآ  باوج  لصاح 
.تسین مولعم  اهنآ  رتاوت  هکنآ  هب  فیکف  دشاب  رتاوت 

لاکشا الب  ینعم  نیا  هدیسر  امب  رتاوتب  هدناوخ و  هجو  تفه  هب  ار  تایآ  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  هک  دشاب  نآ  رتاوت  دارم  رگا  و 
ینظ هن  دشاب  یعطق  دـیاب  رتاوت  تسا و  ربتعم  ریغ  نظب  نآ  توبث  دوش  تباث  رتاوت  رگا  تسا و  تباث  نآ  فالخ  هکلب  تسین  حـیحص 
مدع رب  لیلد  اهنآ  فالتخا  دـیامنب و  رگیدـکی  در  دـیابن  دوب  رتاوتم  عبـس  تئارق  رگا  تسین و  نیقی  دـیفم  داهتجا  سدـح و  درجم  و 

.تسا رتاوت 

یتسناد هکنآ  امک  دـشاب  یم  نیب  رد  فلاخم  هک  نآب  فیکف  درادـن  تیجح  هک  تسا  تباـث  شدوخ  لـحم  رد  لوقعم  عاـمجا  اـما  و 
.دشاب هروکذم  رابخا  نآ  كردم  تسا  نکمم  هکنآ  رب  هوالع 

نب لیضفلا  نع  حیحصلاک  نسحلا  یف  ینیلکلا  هاور  ام  لثم  دشاب  یم  اهنآ  زا  يوق  اب  ضراعم  اهنآ  دنس  فعـض  رب  هوالع  رابخا  اما  و 
یلع لزن  هنکل  هّللا  ءادعا  اوبذک  لاقف  فرحا  هعبـس  یلع  لزن  نآرقلا  نا  نولوقی  سانلا  نا  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبال  تلق  لاق  راسی 

دحاو و دنع  نم  لزن  دحاو  نآرقلا  نا  لاق  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  هرارز  نع  هدانـساب  اضیا  يور  دحاولا و  دنع  نم  دحاو  فرح 
.هاورلا لبق  نم  ءیجی  فالتخالا  نکل 

لیذه شیرق و  زا  دشاب  برع  تاغل  هعبس  دارم  فرحا  هعبس  زا  تسا  نکمم  و 
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.یفخی امک ال  امهنیب  همزالم  اهب و ال  هءارقلا  زاوج  تباثلا  امنا  و 

******

: حرش * 

دارم ای  نطبا  هعبـس  یلا  انطب  هنطبل  انطب و  ارهاظ و  نآرقلل  نا  هدش  تیاور  هکنیا  امک  دشاب  نطبا  هعبـس  تسا  نکمم  هریغ و  نمی و  و 
مـسق لک  ماسقا  هعبـس  یلع  نآرقلا  لزنا  یلاعت  هّللا  نا  لاق  هنا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  تیاور  هکنآ  امک  دشاب  مسق  تفه 

.صصق لثم و  لدج و  بیهرت و  بیغرت و  رجز و  رما و  یه  فاک و  فاش  اهنم 

دشاب ءارق  زا  یکی  هب  تسین  مزال  هالص  رد  تئارق 

عامجا نوچ  دـشاب  بجاو  هن  ءارق  زا  یکی  هب  تئارق  تسا  زیاج  تسا  تباث  هک  هچنآ  ینعی  خـلا  اهب  هءارقلا  زاوج  تباـثلا  اـمنا  هلوق و 
زارحا و نوچ  دـشاب  زیاج  اضیا  لالدتـسا  تسا  حیحـص  تئارق  رگا  هک  درادـن  همزالم  یلو  دوش  یم  رکذ  هک  يرابخا  میراد و  نآرب 
هب تئارق  تسا  بجاو  هک  دنلئاق  هک  یناسک  رب  تسا  در  فنـصم  مالک  لصف  رخآ  یلا  قیقحت  لوا  زا  نآ و  ندوب  نآرق  هدـشن  تباث 
امک ار  عبـس  ءارق  زا  یکی  تئارق  دـنناد  یم  بجاو  هک  یناسک  هریغ  ای  دـشاب  هالـص  هچ  تسا  لطاب  تئارق  نآ  نودـب  ءارق و  زا  یکی 

.دشاب یم  المع  الوق و  انباحصا  عامجا  اهنآ  لیلد  امهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ینارحب  ثدحم  یئاهب و  خیش  لثم  تسا  هدش  لقن  هکنآ 

تلعج هل  تلق  لاق  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع  باحـصالا  ضعب  یلا  هدنـسب  یفاک  رد  هلمج  نم  تسا  هدش  لقن  هک  يرابخا  اضیا  و 
اوءرقا مالّـسلا ال  هیلع  لاقف  مثأن  لهف  مکنع  انغلب  امک  اهأرقن  نا  نسحن  اهعمـسن و ال  امک  اندنع  یه  تسیل  تایآلا  عمـسن  انا  كادـف 

یلع سیل  افورح  مالسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  یلع  ءرق  لجر  لاق  هملـس  نب  ملاس  یبا  نع  هیف  يور  و.مکملعی  نم  ءیجیـسف  متملع  امک 
.ریبخلا میلعلا  موقی  یتح  سانلا  أرقی  امک  اوءرقا  هءارقلا  هذه  نع  فک  هّللا  دبع  وبا  لاقف  سانلا  اهؤرقی  ام 

رگید یضعب  دنا  هدومن  اهنآ  لوقب  لمع  تهج  نآزا  تاءارق  رتاوتب  دنلئاق  یـضعب  ینعی  تسا  یکردم  عامجا  هکنآ  عامجا  زا  باوج 
لوق دیامرف  یم  رابخا  هکنآ  باب  نم 
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هیجحلا نع  اهطوقـس  وه  تارامالا  ضراعت  یف  لصالا  نوک  دعب  اهنیب  حـیجرتلا  هظحالمل  هجاح  الف  اهب  لالدتـسالا  زاوج  ضرف  ول  و 
ریغ یف  حـیجرتلا  یلع  لـیلد  مدـع  عم  هیببـسلا  یلع  ءاـنب  اـهنیب  رییختلا  هیقیرطلا و  باـب  نم  اـهرابتعا  یلع  ءاـنب  يدؤملا  صوصخ  یف 

.تاماقملا فالتخا  بسح  مومعلا  وا  لصالا  یلا  ذئنیح  عوجرلا  نم  ّدب  الف  تارامالا  رئاس  نم  تایاورلا 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  تسا  تجح  دیریگب  ار  اهنآ 

امتح هکنآ  هن  دـیناوخب  امـش  دـنناوخ  یم  مدرم  هک  يروط  نآ  دـینک و  كرت  امـش  ار  تیب  لها  تئارق  هک  تسنآ  رب  اهنآ  رابخا  اما  و 
.عجارف تسنآ  رب  رابخا  قایس  هکنآ  امک  دشاب  بجاو  ءارق  تئارق 

.تسا لاغتشا  دراوم  نیا  رد  کش  دهاوخ و  یم  ینیقی  تئارب  ینیقی  لاغتشا  هک  هدش  لقن  يرگید  لیلد  و 

.تسا تباث  شدوخ  لحم  رد  هکنآ  امک  تسا  تئارب  طیارش  ءازجا و  رد  کش  هکنآ  باوج 

نوچ ضراعت  ماقم  رد  لاح  نیااب  عبـس  تاءارقب  لالدتـسا  تسا  زیاج  هک  دوش  ضرف  رگا  خـلا  اهب  لالدتـسالا  زاوج  ضرف  ول  هلوق و 
تیجح هکنیا  رب  انب  دوش  یم  تباث  تاراما  زا  هک  یمکح  ینعی  يادؤم  صوصخ  رد  تسا  تاراـما  طوقـس  ضراـعت  باـب  رد  الـصا 

رییخت ضراعت  ماقم  رد  ای  تسا  نیمه  قح  هکنآ  امک  میرادـن  تاـحجرم  رب  لـیلد  عقاوب  ندیـسر  تسا و  تیقیرط  باـب  نم  تاراـما 
.تشذگ ظافلا  ثحابم  رد  ءازجا  باب  رد  تاراما  تیببس  ماسقا  تاراما و  تیببس  رب  انب  تسا 

ریغ تسا و  هدش  دراو  تایاور  ضراعت  باب  رد  طقف  هیجالع  رابخا  میرادن و  اهنآ  زا  یکی  حیجرت  رب  لیلد  نییتآ  ضراعت  ماقم  رد  و 
رگا هک  هیف  نحن  ام  لثم  تایاور 
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اذ وه  فرعلا  لها  مهافتم  بسحب  امزج  هنم  موهفملا  نا  عطقلاب و  زرحا  ناـف  مارملا  نییعت  یف  مـالکلا  روهظ  هیجح  تفرع  دـق  لـصف 
يذـلا ینعملا  یلع  ینبی  هعم  هنا  رهاظلا  نکل  اهمدـع  لصالا  نا  یف  فالخ  الف  هنیرق  دوجو  لامتحا  لجال  ناک  ناف  ـالا  مـالک و  ـالف 

.مهفاف یفخی  امک ال  اهمدع  یلع  ءانبلا  دعب  هیلع  ینبی  هنا  الا  ءادتبا  هیف  ارهاظ  ظفللا  ناک  اهالول 

******

: حرش * 

نیا رد  تسا و  طقاست  لصا  میرادـن و  اهنآ  زا  یکی  حـیجرت  رب  لیلد  نآ  لاثما  عامجا و  ود  ای  دـش  عقاو  اـهنآ  نیب  یـضراعت  ۀـیآ  ود 
مومعب عوجر  ای  تسا  هدرکن  لسغ  یلو  ضیح  زا  تسا  هدـش  كاپ  هک  ینز  اب  دوش  یم  هعقاوم  تمرح  باحـصتساب  عوجر  ای  ماگنه 

.هیف فالتخا  یلع  ینامزا  مومع  رب  انب  ُْمْتئِش  ّینَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف  ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاِسن  ۀفیرش  ۀیآ 

.تبراقم زا  لبق  تسا  بحتسم  ضئاح  ندرک  لسغ  نیاربانب  تبراقم  تسا  زیاج  هک  میراد  هصاخ  رابخا  هیف  نحن  ام  رد  یلو 

نآ تیجح  ملکتم و  مالک  رد  روهظلا  هلاصا  كردم 

هچ دراد  یئانعم  کی  رد  روهظ  ود  دوش  یم  رداص  ملکتم  زا  هک  یمالک  دنامن  یفخم  خلا  مالکلا  روهظ  هیجح  تفرع  دق  لصف  هلوق 
البق هکنآ  اـمک  دوـش  ادـیپ  ملکتم  دارمب  نیقی  رگا  ملکتم  دارم  رد  تسا  تجح  روـهظ  نآ  يزاـجم  ياـنعم  اـی  دـشاب  یقیقح  ياـنعم 

.تشذگ

یلو دراد  روهظ  هکنآ  ای  درادـن  دارم  ینعم  رد  روهظ  ظفل  هک  تسنآ  ای  تسا  زیچ  ود  أشنم  میدومن  ملکتم  دارم  رد  کـش  رگا  اـما  و 
هک هنیرق  بصن  زا  تسا  ملکتم  تلفغ  لامتحا  ای  کش  ببـس  دارم  رد  کش  دراد و  روهظ  هک  یئاج  رد  میراد  ملکتم  دارم  رد  کش 
يا هدسفم  ای  هیف  هحلـصمل  تسا  هدرک  كرت  ار  هنیرق  ادمع  ای  تسا  هدش  لفاغ  یلو  رهاظ  فالخرب  دروایب  يا  هنیرق  تسا  هتـشاد  انب 

دراوم نیا  مامت  رد  رخؤم  ای  مدقم  هیلاقم  ای  دشاب  هیلاح  هلصفنم  هنیرق  نآ  تسا  هدومن  هلصفنم  ۀنیرق  رب  لاکتا  ملکتم  ای  نآ  بصن  رد 
کی رد  روهظ  ظفل  هکنیا  زا  دعب  ثالث 
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******

: حرش * 

دوجو لامتحا  دراد و  روهظ  مـالک  رگا  تسا  هدومرف  فنـصم  اذـل  ملکتم و  دارم  رد  تسا  تجح  روهظ  نآ  لاکـشا  ـالب  دراد  ینعم 
.میدومن نایب  هک  تسا  لامتحا  هسنآ  مدع  لصا  ینعی  تسا  هنیرق  نآ  مدع  لصا  هک  تسین  نآ  رد  یفالخ  دشاب  یم  مالک  رد  هنیرق 

هنیرق رگا  هک  یئاـنعم  نآ  رد  تسا  تجح  ظـفل  روهظ  هنیرق  لاـمتحا  اـب  هک  تسنآ  رهاـظ  نکل  تسا  تجح  ینعم  رد  ظـفل  روهظ  و 
.مهفاف یفخی  امک ال  دنک  ادیپ  تیجح  روهظ  ادعب  هنیرق و  مدع  لصا  رب  دوش  هتشاذگ  انب  ءادتبا  هکنآ  هن  دوب  تجح  دوبن 

ادیپ روهظ  ادعب  دننک و  يراج  ار  هروکذم  لوصا  نآ  ءادتبا  هکنآ  هن  ءالقع  نیب  رد  تسا  تجح  مالک  رهاوظ  ءادـتبا  هکنآ  لصاح  و 
.تسین مالک  رد  يروهظ  دوشن  يراج  هنیرق  مدع  لصا  ات  هک  دنا  هداد  يراصنا  خیش  موحرمب  ار  تبسن  نیا  هکنآ  امک  دوش 

دـشاب تجح  ات  دـشاب  یمن  يروهظ  دوشن  يراج  هروکذـم  هیمدـع  لوصا  ات  نوچ  تسا  خیـش  لوق  نامه  قح  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
امک ال هروکذم  لوصاب  هن  تسا  ظفل  روهظب  فرع  رظن  ءادتبا  دشاب و  یم  ءالقع  فرع و  يزاکترا  لوصا  نآ  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم 

.یفخی

هلاصاب تشذگ و  هکنآ  امک  هیلخاد  ای  دشاب  هیجراخ  هنیرق  نآ  هکنآ  نیب  درادـن  یقرف  مالک  رد  هنیرق  لامتحا  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
هیجراـخ و هیلخاد و  هنیرق  نیب  هدراذـگ  قرف  هیلع  هّللا  همحر  یمق  ققحم  یلو  تسا  تجح  روهظ  هک  دوـش  یم  تاـبثا  هنیرقلا  مدـع 

باتک نآ  زا  يردق  دنادب  هک  یباتک  یـصخش  تسدب  دسرب  رگا  نآرب  دـهاش  میرادـن و  نآ  مدـع  رب  ءالقع  ءانب  هیجراخ  هنیرق  هکنآ 
رد نینچمه  هداتفا و  هدوب و  يا  هنیرق  تسا  نکمم  نوچ  درادـن  تیجح  یقاـب  روهظ  لاکـشا  ـالب  تسا  یقاـب  نآ  زا  یـضعب  هداـتفا و 

تهج نیا  رب  انب  ءالقع و  دزن  درادن  تیجح  هدنامیقاب  دانسا  رتافد و 
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نا ـالا  دـبعتلا  باـب  نم  هقیقحلا  هلاـصا  هیجح  یلع  ءاـنب  لاکـشالا  نع  لاـخب  نکی  مل  نا  وهف و  دوجوملا  هینیرق  لاـمتحال  ناـک  نا  و 
.لمجملا هلماعم  هعم  لماعی  نا  رهاظلا 

******

: حرش * 

.تسا قلطم  نظ  باب  نم  اهنآ  تیجح  تهج  نیا  زا  هدش  عیطقت  لاکشا  الب  رابخا  رد  نوچ  هدش  یملع  ملع و  باب  دادسناب  لئاق 

هریغ ینیلک و  موحرم  لثم  هعبرا  بتک  نابحاص  نوچ  تسین  حیحص  رابخا  رب  نآ  قیبطت  یلو  تسا  حیحـص  يربک  ول  هکنآ و  باوج 
رایـسب اهنآ  رب  هنیرق  ءافخ  لامتحا  دـننکن و  رکذ  هدوب  يا  هنیرق  رگا  هکنآ  زا  تسا  عنام  رابخا  رد  ندوب  هربخ  لها  اهنآ و  ياوقت  ماقم 

ریظن مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  تالاؤس  هک  تشذگ  البق  هکنآ  امک  دـشاب  یم  لامتحا  نیمه  ینعمب  لقن  هکنآ  امک  تسا  نوهوم 
لثم هدومن  يروآ  عمج  دوخ  ياجب  ار  اه  لاؤس  مادـکره  هعبرا  بتک  نابحاص  تهج  نیا  زا  دـشاب و  یم  فلتخم  ءاـهقف  زا  تـالاؤس 
رکذ دوب  نآب  يا  هنیرق  مادـکره  رگا  ماکحا و  ریاس  نینچمه  تاکز و  باب  رد  ار  هاکز  تایاور  هالـص و  باب  رد  ار  هالـص  تاـیاور 

.یفخی امک ال  دندومن  یم 

نکمم تسا  مالکب  لصتم  يزیچ  یلو  دـشاب  هتـشاد  دارم  رد  روهظ  ملکتم  مالک  رگا  خـلا  دوجوملا  هینیرق  لاـمتحال  ناـک  نا  هلوق و 
.دوش یم  لمجم  مالک  هکلب  دشابن  تجح  مالک  روهظ  تسا 

 . اوُداطْصاَف ُْمْتلَلَح  اذِإ  یلاعت َو  هلوقک  رظح  بقع  تسا  عقاو  هک  يرما  ریظن 

دوجوم و هنیرق  دراوم  نیا  مامت  رد  دوش  عقاو  ددعتم  لمج  زا  دـعب  هک  یئانثتـسا  ای  ماع  دارفا  ضعبب  ددرگرب  هک  يریمـض  نینچمه  و 
هک تسنآ  دـبعت  يانعم  دـشاب و  دـبعت  باب  نم  هقیقحلا  هلاصا  تیجح  هکنآ  رب  اـنب  تسین  لاکـشا  رب  یلاـجم  تسا و  مـالکب  لـصتم 

دوش لصاح  فالخب  نیقی  عطق و  هکنآ  ات  دنیامن  ظفل  روهظب  لمع  دنراد  انب  ءالقع 
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رهاظ و هنا  یف  نظ  هناف  هیف  نظلا  هیجح  مدع  یـضتقی  لصالاف  افرع  هنم  موهفملا  وا  هغل  هل  عوضوملا  وه  امیف  کشلا  لجال  ناک  نا  و 
.رهاوظلا هیجح  یلعالا  لیلد  ال 

******

: حرش * 

تبـسن ار  ینعم  نیا  هکنآ  اـمک  تسا  یلاـمتحا  هکلب  تسین  ینیقی  نوچ  دوش  یمن  عقاو  رثؤم  دوجوم  هنیرق  هتبلا  دـشاب  ینعم  نیا  رگا 
روهظ تسا  تجح  ظافلا  باب  رد  هک  هچنآ  تسین و  ءالقع  نیب  رد  دبعت  هک  میدـش  لئاق  رگا  اما  دـنا و  هداد  یـضترم  دیـس  موحرمب 

.دوش یم  نآ  اب  لمجم  ۀلماعم  دوش و  یم  لمجم  ظفل  اذل  درب و  یم  ار  ظفل  روهظ  مالکب  لصتم  دوجوم  هنیرق  تسا و  اهنآ 

.دوشب ادیپ  هنیرق  زا  دشاب و  يزاجم  روهظ  ول  تسا و  روهظلا  هلاصا  فنصم  مالک  رد  هقیقحلا  هلاصا  زا  دارم  دنامن  یفخم 

عـضو هکنآ  رب  انب  دیعـص  ظفل  روهظ  ریظن  تسا  يدارفا  روهظ  ای  روهظ  هکنآ  رب  دنامن  یفخم  خـلا  امیف  کشلا  لجال  ناک  نا  هلوق و 
زارحا دیاب  اهنآ  زا  مادکره  لاح  لک  یلع  دش و  رکذ  هک  لبق  ياه  هلمج  ریظن  یبیکرت  روهظ  ای  دشاب و  ضرالا  هجو  قلطم  يارب  نآ 

.تسین اهنآ  تبثم  ربتعم  ریغ  نظ  دوش و  لصاح  نآب  نیقی  و 

رد کش  نینچمه  نآ و  لاثما  ءانغ و  ای  نطو  ای  دیعـص  ظـفل  ریظن  هغل  ظـفل  هل  عوضوم  رد  کـش  دـیامرف  یم  فنـصم  تهج  نیا  زا 
ضرالا یلع  بدی  ام  قلطم  هغل  ول  تسا و  سرف  رامح و  افرع  ایآ  هک  هباد  ظفل  ریظن  دـشاب  مولعم  يوغل  يانعم  ول  افرع و  ظفل  موهفم 

مدع لصا  نوچ  تسین  حیحـص  نظب  ار  اهنآ  تابثا  سپ  هباد  يارب  هاچ  بآ  ندیـشک  ینعی  حزن  تسا  مزال  هک  یئاج  رد  دشاب و  یم 
.هریغ هن  تسا  روهظب  عطق  ءالقع  دزن  دراد و  تیجح  هک  هچنآ  تسا و  کش  مکح  رد  نظلاب  روهظ  تابثا  تسا و  نظ  تیجح 
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ثیح کلذ  یلع  ءالقعلا  لب  ءاملعلا  قافتاب  مهل  لدتسا  عاضوالا و  نییعت  یف  صوصخلاب  يوغللا  لوق  هیجح  روهشملا  یلا  بسن  معن 
یلع عامجالا  يوعد  ضعب  نع  جاجللا و  همـصاخملا و  عم  ول  دـحا و  نم  راکنا  الب  جاجتحالا  ماقم  یف  هلوقب  نودهـشتسی  نولازی  ـال 

.کلذ

******
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نآ در  يوغل و  لوق  تیجح  كردم 

كردـم تسا و  هصاـخ  نونظ  زا  وا  لوق  هکنآ  ار و  يوغل  لوق  تیجح  روهـشمب  دـنا  هداد  تبـسن  خـلا  روهـشملا  یلا  بسن  معن  هلوق 
.تسا يروما  روهشم 

ءانب هک  اهنآ  ریغ  هیعرـش و  ماکحا  رد  دـهتجمب  عوجر  نامتخاس و  تمیق  رد  سدـنهم  لوق  ریظن  تسا  هربخ  لـها  زا  يوغل  هکنآ  لوا 
.تسا صاخ  لیلدب  دهتجم  هلادع  اما  اهنآ و  رد  ددعت  ای  دنشاب  لداع  دیاب  هکنآ  نودب  تسا  هربخ  لها  لوقب  لمع  رب  ءالقع 

هکنآ تسین و  نینچ  نیا  يوغل  هیسدح و  روما  رد  دنشاب  یم  رظن  لها  يأر و  اهنآ  هک  تسنآ  تهجب  هربخ  لهاب  عوجر  هکنآ  باوج 
رد ای  ینعم  کی  رد  دـنیامن  یم  ظفل  لامعتـسا  دراوم  ءارقتـسا  اهنآ  هبترم  تیاهن  هکلب  دـننک  یمن  يزاجم  زا  ار  یقیقح  يانعم  نییعت 

ریظن ددعت  تلادع و  نآ  رد  تسا  ربتعم  هک  دشاب  یم  هیـسح  روما  زا  رابخا  هکلب  درادن  داهتجا  ثدـحب و  جایتحا  تهج  نیا  یناعم و 
.دشاب ددعتم  لداع و  دیاب  دهاش  هک  رگید  هیجراخ  تاعوضوم  نییعت 

عیمج دـیاب  ـالا  تسا و  ظـفل  تالامعتـسا  دراوم  يارب  طـقف  هکلب  زاـجم  تقیقح و  يارب  هدـشن  عضو  تغل  بتک  هکنآ  رگید  باوج 
دشاب زاجم  اردان  الا  هیبرع  تاغل 

عوجر رگا  همـصاخم  جاـجتحا و  تقو  رد  یتح  يوغل  یناـعم  نتـسناد  يارب  تسا  تغل  بتکب  عوجر  ـالمع  ءاـملع  ةریـس  هکنآ  مود 
.دوش یم  هداد  موس  لیلد  رد  هریس  باوج  راکنا  نودب  ار  يوغل  لوق  دومن  یم  لوبق  رگید  فرط  دش  یم  تغل  بتکب 
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.هلادعلا ددعلا و  نم  هداهشلا  طئارش  عامتجا  عم  هیلا  عوجرلا  وه  هنم  نقیتملا  نا  عم  دیفم  ریغف  هقافتا  ملس  ول  قافتالا  نا  هیف  و 

لجلا باهذ  هجو  نوکی  نا  ابیرق  لمتحا  امم  هلأسملا  لثم  یف  اصوصخ  لوبقم  ریغ  هنم  لوقنملا  لـصاح و  ریغ  لـصحملا  عاـمجالا  و 
لکلا ول ال 

******

: حرش * 

.دنا هداد  یضترم  دیسب  تبسن  هکنآ  امک  يوغللا  لوق  تیجح  رب  هدش  عامجا  ياعدا  هکنآ  موس 

.خلا قافتالا  نا  هیف  هلوق و 

رد تسا  يوغل  لوقب  عوجر  ام  ثحب  لـحم  نوچ  میرادـن  لوبق  ار  ءاـملع  قاـفتا  ـالوا  هکنآ  لوقنم  عاـمجا  ءاـملع و  هریـس  زا  باوج 
نآ ءابدا و  راعشا  مظن  بطخ و  تاغل  يارب  تسا  نکمم  اهنآ  لوقب  عوجر  دشاب و  دعاوق  لوصا و  فلاخم  هک  هیمازلا  هیعرـش  ماکحا 
الثم دـشاب  تهج  کی  زا  اهنآ  قافتا  تهج  تسین  مولعم  دـشاب  قافتا  ضرفرب  اـیناث  دـشاب و  تسا  هیعرـش  ماـکحا  ریغ  هک  یئاـهزیچ 

.دوش یم  لاجر  ءاملع  لوقب  لمع 

بحاص لثم  یتعامج  یلیبدرا و  موحرمب  دـنا  هداد  تبـسن  هکنآ  امک  تسا  تداهـش  باـب  نم  اـی  تسا  فلتخم  لـمع  نآ  هجو  یلو 
یفاک دنـشاب  قثوم  اذل  دنا و  هتـسناد  تیاور  باب  نم  روهـشم  اهنآ و  رد  دنا  هتـسناد  ربتعم  ار  تلادع  ددعت و  اذـل  هریغ و  كرادـم و 
مولعم دـشاب  دـبعت  درجم  قافتا  تهج  سپ  تسا  هیداهتجا  نونظ  باب  نم  لاـجر  لوق  هک  دـنا  هداد  یناـهبهب  دـیحوب  تبـسن  تسا و 

.تسین

نآ نودب  دشاب و  لصاح  تلادع  ددـع و  زا  تداهـش  طیارـش  هک  تسا  یئاج  رد  نآ  نقیتم  هک  تسا  هیبل  هلدا  زا  ءاملع  ةریـس  اثلاث  و 
.تسا تیجح  رد  کش 

.خلا لصاح  ریغ  لصحملا  عامجالا  هلوق و 

ءاملع لاوقا  مامت  نوچ  ماقم  رد  تسین  نکمم  لصحم  عامجا  هکنآ  باوج 
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.هعنص لک  نم  هربخلا  لها  یلا  عوجرلا  نم  ءالقعلا  هیلع  قفتا  امم  هنا  داقتعا  وه 

.نانیمطالا قوثولل و  ابجوم  عوجرلا  ناک  اذا  امیف  وه  امنا  کلذ  نم  نقیتملا  اهب و  صتخا  امیف 

******

: حرش * 

لصحم عامجا  يانعم  دنا و  هدشن  هلئـسم  ضرعتم  اهنآ  زا  يدایز  اصوصخ  مالّـسلا  هیلع  موصعم  نامز  ات  ینامز  ره  رد  هدماین  تسدب 
رد نوچ  تسین  لوبق  لوقنملا  عامجالا  اما  مالّـسلا و  هیلع  موصعم  نامز  ات  دـشاب  دـحتم  یناـمز  ره  رد  ءاـملع  لاوقا  ماـمت  هک  تسنآ 

نتفر هجو  دراد  لامتحا  هک  ام  هلئـسم  نیا  لثم  رد  اصوصخ  درادـن  تیجح  لوقنم  عامجا  هک  ابیرق  هللاءاش  نا  دـیآ  یم  شدوخ  لحم 
ءانب هربخ  لهاب  عوجر  دـشاب و  هربخ  لها  زا  وا  هکنآ  باب  نم  يوغل  لوقب  عوجر  هک  دـشاب  نآ  اـهنآ  داـقتعا  دنـشابن  ماـمت  رگا  رثکا 

.تسنآ رد  ءالقع 

.خلا اهب  صتخا  امیف  هلوق 

نآ لیلد  نآ و  كردمب  عوجر  دـش و  یکردـم  لوقنم  عامجا  سپ  دـنیامن  یم  نآب  عوجر  تسا  وا  هب  صتخم  هک  یتعنـص  نآ  ینعی 
.دش نایب  نیمه  يوغل  لوقب  ءاملع  هریس  رد  هکنآ  امک  درادن  تیجح  عامجا  دوخ  دوش و  یم 

هن يوغل  لوق  زا  دوش  لصاح  نانیمطا  قوثو و  هک  تسا  یئاج  رد  لوقنم  عامجا  القع و  ءاـنب  ءاـملع و  ةریـس  زا  نقیتم  هکنآ  لـصاح 
مامت رب  ممیت  هک  داد  يوتف  دوش  یمن  ضرالا  هجو  قلطم  رب  دوش  یم  هتفگ  دیعص  ظفل  هتفگ  هک  يوغل  لوق  درجمب  سپ  کش  درجم 

.اهنآ رفن  دنچ  ای  رفن  کی  لوق  زا  دوش  لصاح  نانیمطا  هکنآ  رگم  جرخ  ام  الا  تسا  زیاج  نیمز  يور 
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.عاضوالاب قوثو  يوغللا  لوق  نم  لصحی  داکی  و ال 

ایأ نا  نییعت  هدراوم ال  طبـض  همه  نا  ههادـب  لامعتـسالا  دراوم  هربخ  لها  نم  وه  امنا  لب  کلذ  هربخ  لـها  نم  يوغللا  نوکی  ـال  لـب 
ضاـقتنالل هیف  هقیقح  ظـفللا  نوـک  همـالع  ـالوا  هرکذ  سیل  همـالع و  کلذـل  اوعـضول  ـالا  ازاـجم و  وا  هقیقح  هیف  ظـفللا  ناـک  اـهنم 

.كرتشملاب

******
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.خلا يوغللا  لوق  نم  لصحی  داکی  هلوق و ال 

تسا و هیجراخ  تاعوضوم  تابثا  هک  دراوم  نیا  لثم  رد  اـصوصخ  دوش  یمن  لـصاح  يوغللا  لوقب  قوثو  روکذـم  عاـمجا  زا  ینعی 
یتح اذه  یلع  اهلک  ءایشالا  هقدص و  نب  هدعسم  هیاور  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  اهنآ  عنم  عدر و  رد  تسا  یفاک  دوش  اهنآ  رد  کش  رگا 
دوش یمن  تباث  قثوم  دـحاو  ربخب  هیجراخ  روما  زا  اهنآ  لاثما  ءاـنا و  ءاـنغ و  بارت و  ءاـم و  لـثم  رد  سپ  هنیبلا  اـهب  موقت  وا  نیبتـست 

.دشاب قثوم  ریغب  فیکف 

.خلا يوغللا  نوکی  لب ال  هلوق 

يرغص الصا  باوج  نیا  دشاب و  هربخ  لها  زا  يوغل  لوق  ینعی  دشاب  ملـسم  يربک  هک  دوب  یئاج  رد  هدش  هداد  لاح  ات  هک  یئاهباوج 
يوغل تمه  تسا  یهیدب  هکنآ  تهجب  دشاب  یم  ظافلا  لامعتسا  دراوم  هربخ  لها  هکلب  تسین  هربخ  الصا  يوغل  نوچ  تسا  رکنم  ار 

دوب انب  رگا  الا  زاجم و  يرگید  تسا و  تقیقح  لامعتسا  نیا  هک  دنک  نییعت  هکنآ  هن  دشاب  یم  لامعتسا  دراوم  طبض  نآ  شـشوک  و 
.زاجم تقیقح و  تمالع  دومن  یم  نآرب  یتمالع  هنیآره  دینک  نایب  ار  زاجم  تقیقح و  دراوم 

كرتشم ظفلب  نآ  ضقن  دوش  لاکـشا  نیا  رگا  زاجم  یقاب  تسا و  تقیقح  ظفل  يارب  ینعم  لوا  يوغل  نایب  هک  دنکن  لاکـشا  یـسک 
نیب رد  هربخ  لها  تشذگ  البق  تسا و  تقیقح  یناعم  نآ  مامت  ظفل و  نآ  دراد  ددعتم  یناعم  هک  یظفل  كرتشم  تسا 
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درفلا لوخدـب  ملعی  ثیحب  ابلاغ  یناعملا  لیـصافتب  ملعلا  باـب  دادـسنال  یـصحت  نا  نم  رثکا  يوغللا  لوق  یلا  هجاـحلا  دراوم  نوک  و 
یفخی و امک ال  ماکحالاب  ملعلا  باب  حاتفنا  ماد  ام  هلوق  رابتعا  بجوی  هلمجلا ال  یف  امولعم  ینعملا  ناک  نا  هجورخ و  وا  كوکـشملا 

ادـع امیف  اهلیـصافتب  تاغللاب  ملعلا  باب  حاـتفنا  ضرف  نا  نظلا و  قلطم  هیجح  باـب  نم  نظلا  داـفا  اذا  اربتعم  هلوق  ناـک  دادـسنالا  عم 
.دروملا

.هلعلا همکحلا ال  وحن  یلع  هل  ابجوم  تاغللا  لیصافتب  ملعلا  باب  دادسنا  نوکی  نا  دعبی  هرابتعا ال  یلع  لیلد  كانه  ناک  ول  معن 

******
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ندرک عمج  میدومن  نایب  هک  ناـنچمه  يوغل  هیـسدح و  روما  رد  دـشاب  هتـشاد  ءیـش  رد  يأر  رظن و  لاـمعا  هک  تسا  یـسک  ءـالقع 
.یفخی امک ال  هیسدح  روما  رد  هن  هیسح  روما  رد  تسا  ظفل  تالامعتسا  دراوم 

.خلا يوغللا  لوق  یلا  هجاحلا  دراوم  نوک  هلوق و 

.تسا روما  دنچ  زا  بکرم  نآ  تسا و  ریغص  دادسنا  يوغل  لوق  تیجح  رب  مراهچ  لیلد 

ای تسا  مکح  عوضوم  ای  هک  اهنآ  ظافلا  بلغأ  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  رابخا  باتکب و  دوش  یم  تباث  هیعرـش  ماکحا  بلغا  هکنآ  لوا 
.اقیض اتعس و  تسا  لوهجم  اتغل  لومحم 

.یملع ای  املع  تسا  هیوغل  یناعم  دادسنا  تهج  نیا  زا  میرادن و  يوغل  لوق  زا  ریغ  یناعم  نآرب  یصاخ  لیلد  هکنآ  مود 

ماکحا زا  يدایز  رد  دوش  یعطق  تفلاخم  دـیآ  یم  مزـال  دوش  تئارب  هب  عوجر  رگا  ربتعم  ریغ  نظ  كوکـشم و  دراوم  رد  هکنآ  موس 
.هیعرش

لاکشا الب  مهو  کش و  نظب و  لمع  تسا  رئاد  رما  لمع  ماقم  رد  هکنآ  مراهچ 
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******

: حرش * 

دوش نظب  لمع  یناعم  صیخشت  رد  دنک  یم  مکح  لقع  تهج  نیا  زا  دشاب و  یم  دیدش  جرح  رسع و  بجوم  تالمتحم  مامتب  لمع 
.يوغل لوقب  لمع  دش  نیعم  تامدقم  نیاب  سپ  مهو  کش و  نودب 

لیـصافتب دـشاب  یم  یملع  ملع و  باـب  دادـسنا  تسا و  داـیز  ول  يوغل و  لوقب  میراد  جاـیتحا  هک  يدراوم  دـهد  یم  باوج  فنـصم 
ممیت باب  رد  دیعص  الثم  دنشاب  جراخ  ای  دنـشاب  هل  عوضوم  رد  لخاد  تسا  نکمم  كوکـشم  دارفا  ضعب  هک  یمـسق  هب  ابلاغ  یناعم 
دارفا دشاب  بارت  طقف  دیعـص  زا  دارم  رگا  عوضوم و  رد  تسا  لخاد  تسا و  حیحـص  اهنآ  مامت  رب  ممیت  دـشاب  ضرا  هجو  قلطم  رگا 

رد اهنآ  لاثما  ءانغ و  ءام و  ءانا و  لثم  دوش  یم  فلتخم  اهنآ  قیـض  هعـس و  هک  یمکح  عوضوم  دارفا  نینچمه  تسا و  جراـخ  رگید 
دـش رکذ  هک  یلیلد  نآ  تسا  لوهجم  اـهنآ  قیـض  هعـس و  یلو  هلمجلا  یف  تسا  مولعم  ینعم  هچرگا  دـیامرف  یم  فنـصم  دراوم  نیا 

.دشاب یم  ماکحا  رد  یملع  ملع و  باب  حاتفنا  هک  یمادام  اعرش  دشاب  ربتعم  يوغل  لوق  هک  دوش  یمن  ببس 

دوش و تئارب  هب  عوجر  درادن  یعنام  ملع  باب  حاتفنا  لاح  رد  سپ  هجاحلا  دراوم  نوک  هلوق و  ءادتبم  يارب  تسا  ربخ  بجوی  هلوق ال 
.یفخی امک ال  هیعرش  ماکحا  رد  یعطق  تفلاخم  تئارب  هب  عوجر  دیآ  یمن  مزال 

باب نم  دشاب  نظ  هدافا  هک  یئاج  رد  تسا  ربتعم  تجح و  يوغل  لوق  ماکحا  مامت  رد  یملع  ملع و  دادسنا  اب  اما  دادسنالا  عم  هلوق و 
يوغل و ریغ  زا  دوش  لصاح  نظ  ول  تسا و  تجح  نظ  قلطم  لاـح  نیا  رد  تغل و  رد  ریغـص  دادـسنا  صوصخ  هن  نظ  قلطم  تیجح 

كوکشم دروم  رد  ینعی  دروملا  ادع  امیف  تغل  لیصافتب  یملع  ای  ملع  دشاب  نکمم  دشاب و  تغل  باب  حاتفنا  لاح  نیا  رد  ول  اضیا و 
دوش یم  ملعب  لمع  نآ  ریغ  رد  ول  دوش و  یم  نظب  لمع 

رد دوش  یم  تئارب  هب  لمع  یملع  ملع و  حاتفنا  لاح  رد  هکنآ  باوج  لصاح  و 
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.هغللا یلا  عوجرلا  یف  هدئاف  اذه ال  یلع  لاقی  ال 

یف ظفللا  ناب  عطقلا  بجوی  امبر  ینعملاب و  عطقلا  بجوی  امبر  هناـف  اـهیلا  هعجارملا  یف  هدـئافلا  یفخت  داـکی  ـال  اذـه  عم  لاـقی  هناـف 
.يوتفلا یف  یفکی  وه  اریثک و  قفتا  امک  زاجم  وا  هیف  هقیقح  هناب  عطقی  مل  نا  هغللا و  یف  هریغب  هب و  رفظلا  دعب  ینعم  یف  رهاظ  دروملا 

******

: حرش * 

لوق ریغ  ول  دوش و  یم  نظ  قلطمب  لمع  دادـسنا  لاح  رد  تشذـگ و  هکنآ  امک  یلامجا  ملع  تفلاخم  دـیآ  یمن  مزـال  كوکـشم و 
اقیـض هعـس و  تسا  لوهجم  رابخا  نآرق و  ظافلا  رثکا  ول  هکنآ و  رگید  باوج  دشاب  تغل  رد  یملع  ملع و  باب  حاتفنا  دشاب و  يوغل 

درادن یعنام  مه  تئارب  هکنآ  امک  دیآ  یمن  مزال  جرح  رسع و  اهنآ  رد  طایتحا  اذل  تسا و  مک  لیلق و  رایـسب  هیمازلا  ماکحا  رد  یلو 
لیصافتب ملع  باب  دادسنا  هک  تسین  دیعب  میشاب  هتشاد  لیلد  رگا  میرادن و  اعرـش  يوغل  لوق  تیجح  رب  لیلد  هک  دوب  نآ  قباس  لیلد 

.دشاب تجح  يوغل  لوق  اضیا  حاتفنا  لاح  رد  تسا  نکمم  يوغل  لوق  تیجح  رب  همکحلا  وحن  یلع  دوش  بجوم  ظافلا  تاغل 

دادسنا رادم  رئاد  نآ  لوق  تیجح  درادن و  تیجح  يوغل  لوق  حاتفنا  لاح  رد  دشاب  يوغل  لوق  تیجح  يارب  تلع  دادسنا  لیلد  اما  و 
.یفخی امک ال  دشاب  یم  تلع  تمکح و  نیب  قرف  ینعم  نیا  دشاب و  یم 

لاح درادن و  يا  هدئاف  نآب  عوجر  درادن  یعرش  تیجح  هک  يوغل  لوق  هکنیا  هب  دوش  لاکشا  رگا  خلا  هدئاف  اذه ال  یلع  لاقی  هلوق ال 
.تسا القع  ةریس  زا  هکلب  دننک  یم  يوغل  لوقب  عوجر  ینامز  ره  رد  ءاملع  هکنآ 

دراوم یـضعب  دـشاب و  یم  ینعمب  عطق  دراوم  یـضعب  نآ  هدـئاف  هکلب  تسین  هدـیاف  زا  یلاـخ  يوغل  لوقب  ندرک  عوجر  هکنآ  باوج 
دوش یم  ادیپ  عطق  يوغل  لوقب  عوجر 
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.هجح دحاولا  ربخلاب  لوقنملا  عامجالا  لصف 

******

: حرش * 

يانعم رد  هک  دوش  یمن  ادیپ  نیقی  ول  میدومن و  هظحالم  ار  نآ  دروم  دنچ  هکنآ  زا  دعب  دراد  روهظ  شدوخ  يانعم  رد  ظفل  نالف  هک 
ياوتف رد  روهظ  نآ  تسا  یفاک  دراد و  یئالقع  تیجح  روهظ  نآ  هک  دوش  یم  ادیپ  روهظب  عطق  یلو  زاجم  ای  تسا  تقیقح  شدوخ 

.یفخی امک ال  دهتجم 

لوق هیجح  یلع  هب  لدتـسی  ام  يوقا  لاـق  ماـکحا  رد  تسا  هقث  ربخ  تیجح  نآ  كردـم  يوغل و  لوق  تیجح  هب  دـنلئاق  مـالعا  ضعب 
عوضوملا نع  ربخلا  نم  هنـال  مکحلل  اـضرعتم  سیل  يوغللا  ربـخ  نا  يوعد  ماـکحالا و  یف  هقثلا  ربـخ  هیجح  یلع  لد  اـم  وه  يوغللا 

یف نوفقوتی  ءاهقفلا ال  يرت  کلذـل  مازتلـالاب و  ول  مکحلا و  نع  ربخ  یلا  یهتنی  ربخ  لـک  ماـکحالا  یف  ربخلا  نم  دارملا  نـال  دـساف 
ناکم اذه  لاقف  اذک  ناکم  یلا  انیهتنا  وا  دیع  موی  اذه  لاقف  هعمجلا  موی  یف  موصعملا  یلع  انلخد  هناب  ربخا  ول  ملـسم  نبا  ربخب  لمعلا 

.همالک رخآ  یلا  هیف  فوقولا  هنم و  مارحالا  بجی  فقولا  وا  مارحالا  هب  رم  نم  یلع  بجی 

يرهوج لثم  هقث  يوغل  لوق  نینچمه  دوش  یم  تباث  هروکذـم  تاعوضوم  نآ  هقث  ربخب  هک  نانچمه  هک  تسنآ  ناشیا  مالک  لصاح 
.یفخی امک ال  اعرش  تسا  تجح  وا  لوق  تسا  طیلخ  زا  صلاخ  ءام  حارق  ءام  هک  داد  ربخ  رگا 

لوقنم عامجا 

دشاب یم  نآ  ماسقا  لوقنم و  عامجا  تیجح  رد 

عامجا نوچ  دـشاب  دـحاو  ربخ  تیجح  زا  دـعب  هک  تسنآ  قح  لوقنم  عامجا  تیجح  دـنامن  یفخم  خـلا  لوقنملا  عامجالا  لصف  هلوق 
ای دشاب  القع  امازتلا  ای  انمـضت  ول  دشاب و  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  موصعم  لوق  رابتعاب  رگم  درادن  تیجح  هسفن  دـح  یف  نآ  دوخ  لوقنم 

.تسا یلوا  نآ  كرت  درادن  ام  يارب  يرثا  نوچ  دنا  هدرک  لقن  فلتخم  سپ  هماع  دزن  عامجا  اما  دوش و  یم  رکذ  هکنآ  امک  هداع 
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نم هرابتعا  یف  ّدب  الف  صوصخلاب  لیلد  هیلع  نوکی  نا  نود  نم  هدارفا  نم  هنا  ههج  نم  صوصخلاب  ربخلا  رابتعاب  لاق  نمم  ریثک  دـنع 
.روما مسر  یعدتسی  هیف  لوقلا  قیقحت  اهقالطا و  وا  اهمومعب  هل  هرابتعا  هلدا  لومش 

هملع وـه  مهتاـملک  نـم  رهظی  اـم  یلع  هیکاـحل  هـب  عـطقلا  دنتــسم  (ع)و  ماـمالا يأرب  عـطقلا  وـه  عاــمجالا  راــبتعا  هـجو  نا  لوــالا 
.فطللا باب  نم  القع  (ع) هیأرل هیکحی  ام  مازلتساب  هعطق  وا  انیع  فرعی  مل  اصخش و  نیعمجملا  یف  (ع) هلوخدب

******

: حرش * 

هریغ یسدح و  یفطل و  یلوخد و  لوقنم  عامجا  ماسقا 

خیـش و ار  نآ  هدومن  ءاعدا  هکنآ  امک  ءاملع  زا  يدایز  دزن  تسا  تجح  لصحم  هن  لوقنم  عامجا  ینعی  خلا  لاق  نمم  ریثک  دـنع  هلوق 
قلطم باب  نم  هن  صوصخلاب  دشاب  یم  دحاو  ربخ  تیجح  هب  لئاق  هک  یناسک  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  اه  نیا  ریغ  دیهش و  همالع و 

دبال سپ  میرادن  نآرب  تنـس  باتک و  لقع و  زا  یـصاخ  لیلد  تسا  دحاو  ربخ  دارفا  زا  لوقنم  عامجا  هکنآ  تهج  زا  يدادسنا  نظ 
دوشب و لوقنم  عامجا  تیجح  لماش  هکنآ  قالطا  ای  هلدا  نآ  مومع  تسا  دـحاو  ربخ  تیجح  رابتعا  هلدا  لومـش  نآ  تیجح  رابتعا و 

: ار يروما  مسر  دراد  اعدتسا  بلطم  نیا  قیقحت 

رب انب  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  عطق  دنتـسم  نیعمجم و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لوخدب  تسا  عطق  عامجا  تیجح  رابتعا و  هجو  هکنآ  لوا 
فطل هدعاق  ای  مالسلا  هیلع  ماما  لوخد  تسا  هعبرا  روما  زا  یکی  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ءاملع  تاملک  زا  دوش  یم  رهاظ  هک  هچنآ 

.دوش یم  نایب  اه  نیا  زا  مادکره  لیصفت  ترضح و  تمدخ  فرشت  ای  سدح و  ای  و 

ترضح نآ  انیع  رگا  دسانشن و  ار  نآ  انیع  یلو  اصخش  تسا  نیعمجم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنک  ادیپ  ملع  عامجا  لقان  هکنآ  لوا 
.عامجا باب  نم  هن  تسا  ربخ  باب  نم  وا  لقن  دسانشب  ار 
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.هداع القع و ال  امهنیب  همزالم  نکت  مل  نا  هیأرب و  سدحلا  ههج  نم  اقافتا  وا  هداع  وا 

******

: حرش * 

نآ دـنا  هداد  اهنآ  هک  یئاوتف  تسا و  ءاملع  نیا  رد  لخاد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـنادب  هک  تسا  یئاـج  رد  مسق  نیا  رد  عاـمجا  لـقان  و 
.تساهنآ نیب  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  لوق  قباطم  يوتف 

قفتم رگا  سپ  فطل  باب  نم  اهنآ  زا  دوش  یم  تیاکح  هک  یلوق  نآ  اب  ماما  يأر  القع  دشاب  مزلتـسم  ماما  لوقب  عطق  بابـسا  زا  مود 
راهظا رگا  دنک و  فالخ  راهظا  تسا  بجاو  دشاب  مالـسلا  هیلع  ماما  يأر  فلاخم  يوتف  يوتف و  کی  رب  يرـصع  لها  ءاملع  دـندش 
يانعم تسا و  فطل  هدـعاق  نوناق  نآ  هک  تسا  هدـش  تباث  مالک  ملع  رد  ینوناق  نوچ  تسا  ماما  لوق  قباطم  لوق  نآ  دـشن  فـالخ 

ار مدرم  هک  یلمع  ره  نآ و  نایب  تسا  بجاو  ادخ  رب  دنک  یم  ادـخ  تعاطا  هب  کیدزن  ار  مدرم  هک  یلمع  لعف و  ره  هک  تسنآ  نآ 
مزال لیلد  نیمه  هطـساو  هب  دنمان و  یم  فطل  نوناق  ار  نوناق  نیا  یلاعت و  يادخ  رب  تسا  مزال  اضیا  ادخ  تیـصعم  زا  دـنک  یم  رود 
یم تیصعم  دعبم  هّللا و  یلا  برقم  ار  مدرم  اهنآ  نوچ  مالـسلا  مهیلع  همئا  بصن  بتک و  لازنا  لسر و  لاسرا  یلاعت  يادخ  رب  تسا 

.دشاب یم  وا  عابتا  هیلع و  هّللا  همحر  خیش  يانبم  عامجا  كردم  نیا  دنیامن و 

یلقع همزالم  هچرگا  نیعمجم و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يأرب  تسا  یسدح  ملع  موس  لیلد  خلا  سدحلا  ههج  نم  اقافتا  وا  هداع  وا  هلوق 
ملع دـشاب و  یم  املع  زا  نیرخأتم  هقیرط  موس  هجو  نیا  هکنآ  امک  دـشاب  یمن  نیعمجم  لوق  مالـسلا و  هیلع  ماـما  يأر  نیب  يداـع  و 

نآ رد  دنقفتم  هک  يا  هلئسم  کی  رد  املع  لوقب  درک  رظن  یسک  رگا  الثم  هرهاظ  ساوح  ریغ  زا  دوش  لصاح  هک  تسا  یملع  یسدح 
یم ادیپ  یسدح  ملع  هلئسم  نآرب  دنرادن  يرهاظ  لیلد  لاح  نیااب  اهنآ  دهز  يوقت و  نآ  اب  دنهد  یم  یلاعت  يادخ  هب  ار  نآ  تبسن  و 

تسا (ع) ماما يأر  قباطم  اهنآ  لوق  هک  دوش 
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ملعلا مدع  ابلاغ و  هیداعلا  همزالملا  هیلقعلا و ال  همزالملاب  داقتعالا  مدع  عم  مهنا  ثیح  عامجالا  يوعد  یف  نیرخأتملا  هقیرط  وه  امک 
.رهظی هنا  امک  اریثک  عامجالا  نوکحی  هداع  نیعمجملا  یف  (ع) هبانج لوخدب 

ضارقناب هنع  رذتعا  نمم  (ع)و  هلوخدـب ملعلا  یلا  عامجالا  يوعد  یف  دنتـسا  هنا  بسنلا  مولعم  هناب  فلاخملا  دوجو  نع  رذـتعا  نمم 
هنا هرصع 

******

: حرش * 

هک دوش  یم  ادیپ  یسدح  ملع  هک  هلئسم  کی  رد  دنشاب  قفتم  لاح  نیااب  داتسا  لوق  ندرک  لمعب  دنـشاب  دیقم  رگا  هذمالت  نینچمه  و 
هک تسنآ  اقافتا  هداع و  قرف  دـشابن و  داتـسا  اهنآ و  لوق  نیب  همزالم  هداع  ای  القع  ول  دـشاب و  یم  داتـسا  لوق  قباطم  نادرگاـش  لوق 

.دشاب یم  دراوم  ضعب  هک  قافتا  فالخب  مدرم  دزن  تسا  یبلاغ  هداع 

یمن هیلقع  همزالم  هب  لئاق  هکنآ  اب  نوچ  تسا  نیرخأتم  هقیرط  یـسدح  عاـمجا  تشذـگ  ـالبق  خـلا  نیرخأـتملا  هقیرط  وه  اـمک  هلوق 
دوش عوجر  تسا  عامجا  كرادـم  زا  یکی  هجو  نیا  دنتـسین  یبلاـغ  يداـع  همزـالم  هب  لـئاق  اـضیا  تسا و  یفطل  عاـمجا  هک  دنـشاب 

نیعمجم لخاد  (ع) ماما هک  نیرخأتم  دـنراد  داقتعا  اضیا  تسا و  هدـش  لقن  ددـعتم  عامجا  كرادـم  هک  خیـش  موحرم  لئاسر  عامجاب 
یم لاکـشا  هک  یـسک  زا  دوش  یم  رهاظ  هکنآ  امک  اریثک  دنک  یم  عامجا  هیاکح  لاح  نیااب  دشاب  یلوخد  عامجا  ات  هداع  دشاب  یمن 
نآ باوج  زا  تسا  بسنلا  مولعم  فلاخم  هک  دهد  یم  باوج  دـشاب  یم  هلئـسم  رد  فلاخم  هک  هدومن  عامجا  ياعدا  هک  نآرب  دوش 

ررـض بسنلا  مولعم  نوچ  تشذـگ  هکنآ  اـمک  نیعمجم  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  لوخد  نآ  دزن  عاـمجا  كردـم  دوش  یم  مولعم 
دنز یمن  یلوخد  عامجاب 

رد فلاخم  هک  دوش  وا  رب  لاکشا  رگا  دیامن  یم  عامجا  ياعدا  هک  یسک  اضیا  خلا و  نع  رذتعا  نمم  هلوق 
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.مهتاملک هعجارم  هب  دهشی  ام  یلع  کلذب  مهتاحیرصت  یلا  افاضم  اذه  فطللا  هدعاق  یلا  دنتسا 

.هبانج نم  يوتفلا  هذخا  (ع)و  هتیؤرب هفرشت  نم  رخآ  هجو  يدحوالا  ضعبل  قفتی  امبر  و 

.ءافخالا یعاود  ضعبل  عامجالا  یکحی  لب  هنع  لقنی  مل  امنا  و 

******

: حرش * 

هک دناسر  یم  باوج  نیا  هدش  ققحم  وا  زا  دعب  عامجا  وا و  نامز  تسا  هتشذگ  ضرقنم و  فلاخم  دهد  یم  باوج  دشاب  یم  هلئسم 
رکذ اـم  رب  هوـالع  هدـعاق  نآ  يارب  تسا  یفاـک  دـشاب  قاـفتا  ناـمز  کـی  رد  وـل  هک و  تـسا  فـطل  هدـعاق  وا  دزن  عاـمجا  كردـم 

تاملکب دـنک  هعجارم  هک  یـسک  يارب  دـهد  یم  میدومن  رکذ  ام  هک  هچنآ  رب  تداهـش  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ءاـملع  تاحیرـصت 
یفخی امک ال  اهنآ 

.تسا هجرف  هّللا  لجع  رصع  ماما  تمدخ  فرشت  لوقنم  عامجا  زا 

هّللا لجع  رـصع  ماما  تمدخ  تسا  عامجا  لقان  فرـشت  عامجا  تیجح  يارب  مراهچ  كردم  خلا  يدحوالا  ضعبل  قفتی  امبر  هلوق و 
.ترضح نآ  زا  يوتف  ذخا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت 

.خلا هنع  لقنی  مل  امنا  هلوق و 

دنک یمن  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  زا  لقن  ارچ  دسر  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  هک  یـسک  هک  تسا  ردـقم  لاؤس  باوج  مالک  نیا 
زا یکی  مدیـسر  ترـضح  تمدـخ  هب  نم  دـنکن  راـهظا  هکنآ  يارب  تسا  داـیز  یعاود  هکنآ  باوـج  میراد  عاـمجا  دـیوگ  یم  هکلب 
زا اهنآ  ریغ  دـننک و  بیذـکت  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تیؤر  ياعدا  هکنآ  ای  وا و  رـس  هعاذا  ای  ار  وا  بیذـکت  مدرم  هکنآ  فوخ  یعاود 
یم فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رـصع  ماما  تمدخ  هریغ  یلیبدرا و  سدقم  مولعلا و  رحب  موحرمب  دنهد  یم  تبـسن  اذل  یعاود و 

بلاغ هدش  لقن  دندومن  یم  نآرب  عامجا  تیاکح  دندومن  یم  ماکحا  ذخا  دندیسر و 
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ادج و ردان  وه  اسح و  وا  بلاغلا  وه  امک  اسدـح  هلقن  نمـض  یف  (ع ) هیأر لقنی  هراتف  عامجالا  لقن  فالتخا  یفخی  هنا ال  یناثلا  رمالا 
کلذ یف  الامجا  اروهظ و  هحارـص و  اضیا  لقنلا  ظافلا  فالتخا  اقافتا و  وا  هداع  وا  القع  هلقان  دـنع  ببـسلا  وه  ام  الا  لقنی  ـال  يرخا 

.ببسملا ببسلا و  لقن  وا  ببسلا  لقن  هنا  یف  يا 

******

: حرش * 

.هدوب تارایز  هیعدا و  بادآ و  رد  اهنآ  لاؤس 

زا دارم  دوش  یم  رکذ  ود  ره  ای  عامجا و  ببسم  ای  عامجا و  ببس  دوش  یم  نایب  یناث  رما  نیا  رد  خلا و  یفخی  هنا ال  یناثلا  رمالا  هلوق 
دراوم ضعب  هدش  نایب  فالتخا  ود  نآ  لقن  رد  تسا و  ببسم  هک  موصعم  لوق  نآرب  دوش  یم  ببس  هک  تسا  ءاملع  لوق  لقن  ببس 
عامجا رد  هدـش  رکذ  هک  يدراوم  لثم  ود  ره  دوش  یم  ببـسم  ببـس و  عامجا  لقن  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  يأر  دوش  یم  لـقن 

نیا هتبلا  اسح  دیامن  یم  مالّسلا  هیلع  ماما  يأر  لقن  دراوم  ضعب  تسا و  یسح  ریغ  اه  نیا  مسق  هس  ره  یـسدح و  یفطل و  یلوخد و 
رد روهظ  هک  ءاملعلا  وا  انباحـصا  وا  باحـصالا  قفتا  دـیوگب  هکنآ  لثم  تسا  ببـس  لقن  طقف  دراوم  ضعب  تسا و  مک  عاـمجا  مسق 

.دراد ببس 

هما لک  قفتا  دـیوگب  هکنآ  لثم  ببـسم  ببـس و  رد  نآ  ظافلا  تسا  حیرـص  یـضعب  تسا  فلتخم  عاـمجا  لـقان  ناـیب  دـنامن  یفخم 
ماما دوخ  لماش  یماما  قالطا  هک  هلئسم  نالف  رد  هیمامالا  تدرفنا  دیوگب  هکنآ  لثم  طقف  ببـس  لقن  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم 
لاثما تسا و  یقافتا  ای  تسا  یعامجا  هلئسم  نیا  دیوگب  هکنآ  لثم  ببسم  ای  ببس  رد  دشاب  لمجم  وا  ظفل  ای  دوش  یمن  مالّـسلا  هیلع 

.درادن اهنآ  زا  یکی  رد  روهظ  هکنآ 
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ول سح  نع  ببسملا  ببـسلا و  لقنل  انمـضتم  هلقن  ناک  اذا  ربخلا  هیجح  هلداب  لوقنملا  عامجالا  هیجح  یف  لاکـشا  هنا ال  ثلاثلا  رمالا 
هنا الا  سح  نع  ببـسلا  لقنل  اضحمم  ناک  لب  هل  انمـضتم  نکی  مل  اذا  اذک  ادـج و  نوهوم  هبیغلا  نامز  یف  کلذـک  هلقن  ناب  لقن  مل 

.اقافتا وا  هداع  وا  القع  اضیا  هیلا  لوقنملا  رظنب  اببس  ناک 

هراثآ هماکحاب و  هببسمب  مازتلالا  یف  لصحملا  هلماعم  لوقنملا  عم  ذئنیح  لماعیف 

******

: حرش * 

دشاب یسح  رگا  ببسم  ببس و  رد  لوقنم  عامجا  تیجح 

دیامرف ال یم  فنصم  دراد  تیجح  تاعامجا  ماسقا  زا  مادک  تابثا  ماقم  رد  دوش  یم  نایب  موس  رما  نیا  رد  خلا  هنا  ثلاثلا  رمالا  هلوق 
اهنآ لیـصفت  هک  ءالقع  ءاـنب  ءاـملع و  ةریـس  تاـیاور و  تاـیآ و  لـثم  دـحاو  ربخ  تیجح  هلدا  هب  لوقنم  عاـمجا  تیجح  رد  لاکـشا 

عمجا دیوگب  هکنآ  لثم  دنـشاب  یـسح  ود  ره  ببـسم  ببـس و  دشاب  نمـضتم  عامجا  لقن  هک  یئاج  رد  یلاعت  هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ 
تـسا نوهوم  تبیغ  نامز  رد  عامجا  زا  مسق  نیا  میئوگن  رگا  هلئـسم  نالف  رب  ما  هدـید  ار  وا  نم  هک  مالـسلا  هیلع  موصعملا  ءاملعلا و 

.دنسرب تافتلا  اب  ترضح  تمدخ  هک  تسا  مک  رایسب  نوچ 

ببـس لقن  يارب  اسح  تسا  ضحمتم  وا  لوق  هکلب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  لوق  اسح  تسین  نمـضتم  وا  لوق  ول  عامجا و  لقان  هکنآ  مود 
ءالقع ای  دـشاب  یم  ءاملع  لوق  قباطم  مالـسلا  هیلع  ماما  لوق  هک  تسا  ببـس  ود  ره  هیلا  لوقنم  لقان و  رظنب  عامجا  نیا  هکنآ  الا  طقف 

هکنآ امک  دشاب  اقافتا  ای  وا و  نادرگاش  داتـسا و  باب  رد  تشذگ  هکنآ  امک  دـشاب  همزالم  هداع  ای  دـشاب و  افطل  عامجا  كردـم  هک 
.اضیا تشذگ 

دوش یم  هلماعم  هیلا  لوقنم  لقان و  دزن  تسا  تباث  هک  هچنآ  لاح  نیا  رد  سپ  ینعی  خلا  ذئنیح  لماعیف  هلوق 
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کلت ضوهن  مدع  هرهظا  لاکـشا  هیفف  هیلا  لوقنملا  نود  هجوب  لقانلا  دنع  هتباث  همزالمب  لب  سح  نع  ببـسملل ال  هلقن  ناک  اذا  اما  و 
.کلذ امهتلالد  ریدقت  یلع  تایاورلا  تایآلا و  نم  فرصنملا  نا  امک  کلذ  ریغ  ءالقعلا  ءانب  نم  نقیتملا  ذا  هتیجح  یلع  هلدالا 

******

: حرش * 

لوقنم يارب  تسا  تجح  عامجا  مسق  نیا  هدومن و  عامجا  لیـصحت  وا  دوخ  هیلا  لوقنم  هک  تسنآ  لثم  لصحم و  عاـمجا  ، عاـمجا اـب 
هک عامجا  ببـسمب  لمع  تسا  مزال  سپ  تشذـگ  هک  یماسقا  نآ  اب  عامجا  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  لوقب  دراد  نیقی  نوچ  هیلا 

.نآ راثآ  ماکحاب و  المع  دشاب و  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق 

هک لقان  دزن  تسا  تباث  هک  يا  همزالم  هب  هکلب  تسین  یـسح  عامجا  لقان  هک  تسنآ  عامجا  موس  مسق  خـلا  هلقن  ناـک  اذا  اـما  هلوق و 
یلو یقافتا  هچ  دـشاب و  يداع  هچنآ  ریغ  هدومن و  اعدا  هّللا  همحر  خیـش  هک  یفطل  تاعامجا  ریظن  تسا  ماما  لوق  مزـالم  عاـمجا  نآ 

.تسین تباث  كردم  نآ  هیلا  لوقنم  دزن 

هلب ار  یـسدح  هن  دـشاب  یـسح  هک  يربخ  دوش  یم  لماش  دـحاو  ربخ  تیجح  هلدا  نوچ  تسا  لاکـشا  نآ  تیجح  موس  مسق  نیا  رد 
راثآ دشاب و  یم  صخـش  هکلم  هک  يدراوم  زا  تعاجـش  ای  تلادع  هب  رابخا  ریظن  تسا  تجح  مهنآ  دشاب  سحب  بیرق  هک  یـسدح 

تاـیآ و هکنآ  اـمک  تسا  دروم  ریغ  تسا  دـحاو  ربخ  تیجح  هلدا  زا  یکی  هک  ءـالقع  ءاـنب  زا  نقیتم  دـشاب و  یم  نآرب  لاد  هیرهاـظ 
تیجح كرادم  لیصفت  ار و  هیف  نحن  ام  دراد  فارـصنا  دنـشاب  هتـشاد  تلالد  رگا  دشاب  یم  دحاو  ربخ  تیجح  كردم  هک  تایاور 

.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  الصفم  دحاو  ربخ 
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همزالملا داقتعا  یف  لقانلا  ءاطخ  هیلا  لوقنملا  يأر  اذا  امیف  اصوصخ 

نولمعی امک  مه  ءالقعلا و  ءانب  وه  رابخالا  هیجح  هلدا  هدمع  ناف  رابتعالاب  لاقی  نا  دعبی  الف  هبتـشا  امیف  اما  لاحلا و  فشکنا  امیف  اذه 
فقوتلا و یلع  ءیـشب  اوربـخا  اذا  مهئاـنب  سیل  ّهنإ  ثیح  سدـح  نع  هنوک  لـمتحی  اـمیف  هب  نولمعی  سح  نع  هنا  ملع  اذا  هقثلا  ربـخب 

.کلذ نودب  هقفو  یلع  يرجلا  هقبط و  یلع  لمعلا  لب  سح  وا  سدح  نع  هنا  نع  شیتفتلا 

اذه همزالم  كانه  نوری  امیف ال  همزالملا  داقتعا  وا  سدحلا  یلع  هراما  كانه  نوکی  امیف ال  کلذ  یلع  مهئانب  نوکی  نا  دعبی  معن ال 
تاعامجالا نکل 

******

: حرش * 

رگا هیلا و  لوقنم  دزن  دشاب  كوکـشم  یـسح  ریغ  عامجا  كردم  هک  دوب  یئاج  رد  قباس  نایب  ینعی  خـلا  يأر  اذا  امیف  اصوصخ  هلوق 
.عامجا نآ  درادن  تیجح  یلوا  قیرطب  دشاب  هتشادن  تیجح  هیلا  لوقنم  دزن  عامجا  كردم 

دـشاب هبتـشم  رگا  اما  اسدح و  ای  اسح و  ای  كردم  دشاب  مولعم  هک  دوب  یئاج  رد  قباس  نایب  ینعی  خـلا  لاحلا  فشکنا  امیف  اذـه  هلوق 
هکنآ امک  دـحاو  ربخ  تیجح  هلدا  هدـمع  هک  تسنآ  نآ  تیجح  لیلد  دـشاب و  تجح  ربتعم و  عامجا  نآ  تسین  دـیعب  سپ  كردـم 

یم یسدح  یسح و  كوکشم  هقث  ربخ  رد  نینچمه  دشاب  یم  یسح  هقث  ربخ  رد  هک  نانچمه  ءالقع  ءانب  تسا و  ءالقع  ءانب  دیآ  یم 
نآب لمع  هکلب  سح  نع  ای  تسا  سدح  نع  ربخ  نیا  ایآ  هک  دننک  یمن  شیتفت  فقوت و  دیـسر  اهنآ  هب  هقث  ربخ  هک  یئاج  رد  دـشاب 

.نآ یسدح  دوش  تباث  ات  دنیامن  یم  ربخ 

همزالم داقتعا  ای  تسا و  یسدح  عامجا  هک  دشاب  هنیرق  هراما و  هک  یئاج  رد  ینعی  خلا  مهئانب  نوکی  نا  دعبی  معن ال  هلوق 
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ناک ببسلا  لقن  نا  فشکنی  مل  ام  اهل  رابتعا  الف  القع  همزالملا  داقتعا  وا  لقانلا  سدح  یلع  هینبم  ابلاغ  باحصالا  هنسلا  یف  هلوقنملا 
.سحلا یلا  ادنتسم 

عـضوم صوصخ  لقانلا و  لاح  هظحالمب  ول  اهظافلا و  هلالد  رادـقم  راهظتـسا  نم  هفلتخملا  اهظافلاب  هلوقنملا  تاعامجالا  یف  ّدـب  الف 
هلـصح امم  هیلا  مضی  مل  ام  يدجی  الف  الا  ببـسلا و  مامت  رادقمب  ناک  ناف  لصحملا  هناک  هعم  لماعی  رادقملا و  کلذب  ذخؤیف  لقنلا 

.مهفاف مت  هب  ام  تارامالا  رئاس  وا  لاوقالا  رئاس  نم  هل  لقن  وا 

******

: حرش * 

ابلاغ باحـصا  هنـسلا  رد  هلوقنم  تاعامجا  نکل  تسین  تباث  ءالقع  ءانب  دراوم  نیا  رد  نآ  لاثما  هیلا و  لوقنم  نودـب  دـشاب  لـقان  دزن 
هک تسا  هدـشن  فشک  هک  یمادام  درادـن  تجح  رابتعا و  سپ  لقان  دزن  تسا  یلقع  همزالم  داقتعا  ای  تسا و  لـقان  سدـح  رب  ینبم 

.سح ریغ  ای  تسا  سحب  دنتسم  عامجا  لقان 

.دوش هظحالم  دیاب  تهج  هس  هلوقنم  عامجا  رد  سپ  خلا  هلوقنملا  تاعامجالا  یف  ّدب  الف  هلوق 

هلآ و هیلع و  هّلل  یلـص  دـمحم  هما  عمجا  نوملـسملا و  عمجا  ریظن  تسا  موـمع  رب  لاد  اـیآ  هک  تسا  عاـمجا  رب  لاد  هک  یظاـفلا  : لوا
.نآ لاثما  ءاملعلا و  روهمج  ای  هعیشلا و  ءاهقف  عمجا  ای  ءاهقفلا  عمجا  ریظن  دشاب  صاخ  ای  نآ  لاثما 

.نآ ریغ  ای  ار و  ءاملع  لاوقا  تسا  عبتت  عالطا و  لها  زا  ایآ  عامجا  لقان  صخش  مود  تهج 

دامتعا ای  هردان و  ای  تسا  هروهـشم  لئاسم  زا  ایآ  دوش  یم  رکذ  نآرب  عامجا  هک  يا  هلئـسم  ینعی  لقنلا  عضوم  صوصخ  موس  تهج 
.هلئسم نآرب  هدومن  عامجا  ياعدا  اذل  تسا و  یعامجا  هدعاق  ای  لصا  نآ  هدومن  نامگ  هدعاق و  لوصا و  ضعب  رب  هدومن 
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یف دـحاولا  ربخلاک  مازتلالا  وا  نمـضتلاب  (ع) ماـمالا يأر  هتیاـکح  ههج  نم  دـحاولا  ربخلاـب  لوقنملا  عاـمجالا  نا  اـنرکذ  اـمب  صخلتف 
(ع) هیأر نیب  همزالملا  يری  نمم  هیلا  لقن  نم  ناک  اذا  رابتعالا 

.هماکحا یف  هکراشی  هماسقاب و  مسقنی  هرابتعا و  هلدا  همعت  لامجالا و  هلمجلا و  وحنب  لاوقالا  نم  هلقن  ام  و 

******
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مادکره نوچ  دومن  یـسررب  دیاب  ار  اهنآ  مامت  هدش  هتفگ  عامجا  هک  يا  هلئـسم  لقان و  صخـش  عامجا و  لقان  ظافلا  هکنآ  لصاح  و 
دوخ هک  تسنآ  لـثم  دوش و  یم  لـصاح  هیلا  لوقنم  يارب  تهج  هس  نیا  زا  عاـمجا  دـشاب و  یم  عاـمجا  تیوـقت  رد  لـیخد  اـهنآ  زا 

دوش و یم  ذخا  مالسلا  هیلع  ماما  لوق  يارب  دش  همات  تلع  ینعی  دش  ببسلا  مامت  رگا  لاح  نیا  رد  سپ  ار  نآ  هدرک  لیصحت  صخش 
ریاس ای  وا  هب  هدـش  لقن  ای  هدومن  لاوقا  ریاس  زا  لیـصحت  وا  دوخ  هک  ار  يزیچ  عاـمجا  نآـب  دـنک  مضنم  هکنآ  رگم  درادـن  هدـئاف  ـالا 

.مهفاف مالّسلا  هیلع  موصعم  لوق  رب  دنوش  همات  تلع  اعمج  دوش و  ببس  مهتم  هکنآ  لاثما  يا و  هدعاق  ای  یلصا  زا  تاراما 

.خلا انرکذ  امب  صخلتف  هلوق 

هیلع ماما  يأر  تیاکح  لقان  هکنآ  تهج  زا  دشاب  دـحاو  ربخ  نآ  يوار  هک  لوقنم  عامجا  هک  تسنآ  میدومن  رکذ  هک  هچنآ  صخلم 
هیلا و لوقنم  هک  یئاج  رد  تیجح  رابتعا و  رد  تسا  دـحاو  ربخ  لثم  یمازتلا  تلالد  هب  ای  ینمـضت و  تلـالد  هب  اـی  دـنک  یم  مالّـسلا 

.دشاب یم  مالّسلا  هیلع  ماما  يأر  عامجا و  نیب  همزالم  دنادب  هک  دشاب  لقان  هدیقع  لثم  نآ  هدیقع  هدیسر  نآب  عامجا  هک  یسک 

.خلا هلمجلا  وحنب  لاوقالا  نم  هلقن  ام  هلوق و 

درفدرف لوق  نوچ  لامجا  هلمج و  وحنب  دنک  یم  لقن  عامجا  لقان  هک  ار  هچنآ  ینعی 

ص:202

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1300 

http://www.ghaemiyeh.com


.هیاکحلا ههج  نم  رابتعالا  یف  هلثم  نکی  مل  الا  و 

ام لثم  عامجالا  لقن  ظافلاب  لامجالا  یلع  هیلا  تلقن  یتلا  لاوقالا  نم  رادقم  یلا  هبـسنلاب  رابتعالا  یف  وهف  ببـسلا  لقن  ههج  نم  اما  و 
لقن ام  هنم و  عومجملا  ناک  رادـقم  تارامالا  رئاس  وا  نیرئاسلا  لاوقا  نم  هل  لقن  وا  هلـصح  امم  هیلا  مض  ولف  لیـصفتلا  یلع  تلقن  اذا 
ربخلا رابتعا  یف  توافت  الوقنم و ال  هلک  ناک  اذا  امک  هلاح  نوکی  لصحملاک و  عومجملا  ناک  ماتلا  ببـسلا  رادـقمب  عاـمجالا  ظـفلب 

.ام نیب 

******
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عامجا نآ  دحاو  ربخ  هلدا  دوش  یم  لماش  ار و  مالّسلا  هیلع  ماما  يأر  تسا  ببـس  لوق  نآ  لامجالاب  هکلب  دنک  یمن  لقن  ار  ءاملع  زا 
ربخ هک  نانچمه  هریغ  فیعض و  نسح و  قثوم و  یئالعا و  حیحص  رتاوتم  داحآ و  زا  دحاو  ربخ  ماسقاب  عامجا  دوش  یم  میـسقت  ار و 
یم رکذ  هکنآ  امک  هریغ  ضراعت و  رد  ار  دحاو  ربخ  ماکحا  نآ  لوقنم  عامجا  تسا  کیرش  روکذم و  ماسقاب  دوش  یم  میسقت  دحاو 

.دوش

.خلا هلثم  نکی  مل  الا  هلوق و 

ای امامضنا و  مالّسلا  هیلع  ماما  يأرب  دنک  ادیپ  عطق  هدیـسر  نآب  عامجا  هک  یـسک  نآ  هیلا و  لوقنم  هک  دوب  یئاج  رد  قباس  نایب  ینعی 
.درادن تیجح  عامجا  نآ  درکن  ادیپ  مالّسلا  هیلع  ماما  يأرب  عطق  رگا  مازتلالاب و 

.خلا ببسلا  لقن  هجح  نم  اما  هلوق و 

دشاب ببس  هک  عامجا  ظفل  یلو  دوبن  مالّسلا  هیلع  ماما  يأر  مزلتسم  نوچ  درادن  تیجح  لوقنم  عامجا  نآ  میدومن  نایب  هکنآ  زا  دعب 
زا دـعب  سپ  دنـشاب  هدرک  لقن  وا  رب  ار  ءاملع  لوق  الـصفم  هک  تسنآ  لثم  تسا و  تجح  ءاملع  لوق  رب  دراد  تلالد  هک  يرادـقم  هب 

تاراما دنک  مضنم  ای  هدومن و  لیصحت  شدوخ  هک  یلاوقا  عامجا  نآب  دنک  مضنم  رگا  نآ 
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هیـضقلا هیـصوصخ  لئاسلا و  لاح  نییعت  یف  بیر  الب  هتیجح  هب  دهـشی  امک  هماوق  هب  هیف و  لـخد  هل  اـم  وا  هماـمت  هب  ربخملا  ناـک  اذا 
.همالک نم  مالّسلا  هیلع  همارم  نییعت  یف  لخد  هل  امم  کلذ  ریغ  اهنع و  لوئسملا  هعقاولا 

.هلطاب یه  فطللا و  هدعاقل  القع  همزالملا  داقتعا  وه  ابلاغ  عامجالا  يوعد  ینبم  نا  رم  دق  هنا  لوالا  روما  یلع  هیبنتلا  یغبنی  و 

******

: حرش * 

هک تسنآ  لثم  تسا و  تجح  دروم  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  يأرب  عطقب  دـشاب  مات  ببـس  رادـقمب  اهنآ  مامت  عامجا و  نآب  ار  رگید 
کی رد  دومن  لقن  ار  یعاـمجا  دیهـش  موحرم  رگا  ـالثم  وا  يارب  دوش  یم  لـصحم  عاـمجا  دومن و  عاـمجا  لیـصحت  هیلا  لوقنم  دوخ 
هلئسم نآرب  هعرشتم  ةریس  اضیا  عامجا و  نآ  اب  دندوب  قفاوم  نآ  زا  دعب  دیهـش و  زا  لبق  لاوقا  میدومن  رظن  رگید  فرط  زا  يا  هلئـسم 

.دوش یم  ادیپ  مالّسلا  هیلع  ماما  يأرب  عطق  دراوم  رد  دشاب  یم 

.خلا هب  هیف و  لخد  هل  ام  وا  همامت  هب  ربخملا  ناک  اذا  هلوق 

دومن تباث  یتیاور  رگا  الثم  دوش  یم  لماش  مه  ار  ببـس  ءزج  هکلب  دریگب  ار  ببـسلا  مات  تسین  مزـال  دـحاو  ربخ  تیجح  هلدا  ینعی 
مکح رد  لیخد  هک  هچنآ  لصاح  هدش و  لاؤس  هیضق  تیصوصخ  نینچمه  دوش و  هتفرگ  تسا  فیعض  ای  حودمم  ای  هقث  يوار  نالف 

یم تباث  ربخ  ضعب  هک  نانچمه  سپ  ار  نآ  دوش  یم  لماش  دـحاو  ربخ  تیجح  هلدا  دـشاب  یم  یعرـش  مکح  عوضوم  رد  ای  یعرش 
.نآ هلدا  هب  دوش  یم  تباث  اضیا  عامجا  ضعب  نآ  ۀلدا  هب  دوش 

خیش موحرم  عامجا  تیجح  رد  فطل  هدعاق  رد 

.روما یلع  هیبنتلا  یغبنی  هلوق و 

هدعاق نآ  هکنآ  تهجب  تسا  لطاب  نآ  دوب و  فطل  هدعاقل  عامجا  زا  مسق  کی  دوش  یم  نایب  تاعامجا  كرادم  هکنآ  روما  زا  لوا 
یلاعت و هتاذـب  برقت  زا  ار  نیفلکم  دـنکن  عنم  یلاعت  يراـب  رب  تسا  بجاو  هک  تسنآ  دـنهد  یم  یـسوط  خیـش  موحرمب  تبـسن  هک 

.بر طخس  زا  ار  اهنآ  دنک  دیعبت  حالص و  جهانمب  ار  اهنآ  دنک  داشرا  لوصو و 

ص:204

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1302 

http://www.ghaemiyeh.com


******

: حرش * 

رد عقاو  فـالخرب  دـندرک  قاـفتا  تما  رگا  نیارباـنب  بتک  لازنا  لـسر و  لاـسرا  یلاـعت  يادـخ  رب  تسا  مزـال  هدـعاق  نیمه  يور  و 
یلاعت هّللا  لجع  رـصع  ماما  تجح و  هطـساو  هب  دزادنیب  یفالخ  ههبـش و  ءاقلا  یلاعت  يادـخ  رب  تسا  مزال  هیعرـش  ماکحا  زا  یمکح 
فالخ الا  تسا و  مالّسلا  هیلع  ماما  يأر  قباطم  دوش  یم  فشک  دش  یعامجا  يا  هلئـسم  کی  رد  رگا  اهنآ و  نیب  رد  فیرـشلا  هجرف 

.تشذگ البق  هکنآ  امک  تسین  زیاج  عقاو 

نایب مه  ار  نآ  فراعتم و  وحن  رب  هیعرـش  ماکحا  غیلبت  یلاعت  يادخ  رب  تسا  مزال  هک  هچنآ  هدـعاق  میلـست  زا  دـعب  الوا  هکنآ  باوج 
مزال ماـما  رب  هدـش  یفخم  ماـکحا  نآ  دـندومن و  هیقت  تاور  موس  اـی  مود  هقبط  هک  دـش  ضرف  رگا  مالـسلا و  مهیلع  همئا  دـنا  هدومن 
ماما رب  میدش  ام  دوخ  رگا  تما  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  ءافتخا  ببـس  هکلب  دـیامنب  ار  ماکحا  نآ  لاصیا  هریغ  زاجعا و  قیرطب  هک  تسین 

.دنک قح  راهظا  تسین  مزال  مالسلا  هیلع 

رخألا لاوقالا  مامالا و  دنع  قحلا  نوکی  نا  زوجی  هنا  هنع  لوقنم  دوش  یم  رهاظ  یضترم  دیس  موحرم  تاملک  زا  ینعم  نیا  هکنآ  امک 
ماکحالا نم  هعم  نوکی  امب  هب و  عافتنالا  نم  انتوفی  ام  لکف  هدانتـسا  یف  ببـسلا  نحن  انک  اذا  انال  روهظلا  هیلع  بجی  هلطاب و ال  اـهلک 

.فیرشلا همالک  رخآ  یلا  انسفنا  لبق  نع  انتاف  دق 

ات مالـسا  ردص  زا  هدیعب  دالب  زا  يریثک  اذل  الف و  نآ  ءارجا  دشاب  مزال  نیفلکم  مامت  رد  اما  تسا  ملـسم  هلمجلا  یف  نوناق  نآ  ایناث  و 
نیمهب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رمالا  بحاص  روهظ  یلا  مالسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  هکلب  دنشاب  یم  هیعرش  ماکحاب  لهاج  لاح 

.دنشاب یم  هدوب و  مسق 

دـنا و هتفر  عقاو  فلاخم  يردـق  هکلب  عقاوب  اهنآ  مامت  لوصو  دوش  یمن  ببـس  ءاملع  نیب  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  فالخ  ءاـقلا  اـثلاث  و 
دشاب یم  عقاو  فلاخم  اهنآ  زا  یکی  لاکشا  الب  دشاب  يرگید  فلاخم  یکی  دحاو  رصع  رد  عامجا  ود  رگا  اضیا  قباطم و  يردق 
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.هملسم ریغ  ابلاغ  یه  هعامج و  يوتف  نم  مالّسلا  هیلع  هیأر  سدحب  اقافتا  وا 

یف ادـج  لیلقف  يواتفلا  نم  هداع  همزالی  امب  عـالطالل  هیأرب  ملعلا  وا  هعاـمجلا  یف  هصخـشب  ماـمالا  لوخدـب  ملعلا  ینبملا  نوک  اـما  و 
هعامجلا یف  لامجالا  وحن  یلع  مالّسلا  هیلع  هلوخدب  ملعلا  قفتی  داکی  لب ال  یفخی  امک ال  باحصالا  هنسلا  یف  هلوادتملا  تاعامجالا 

.انایحا هتفرعم  هتمدخب و  يدحوالا  ضعب  فرشت  لمتحا  نا  هبیغلا و  نامز  یف 

******

: حرش * 

نوچ درادـن  يرثا  ءاملع  نیب  رد  فالتخا  ءاقلا  سپ  دـیامن  عقاو  قباطم  ار  اهنآ  هدـعاق  نآ  تسین  مزال  لاح  نیااب  دنـشابن  ود  ره  رگا 
.یفخی امک ال  دراد  نآ  ضعب  تما و  لک  نیب  يرثا  هچ  دوش و  یم  عقاو  فالخ 

.عجارف موس  لیلد  رد  میدومن  نایب  هک  دوب  سدح  عامجا  كردم  مود  هجو  خلا  مالسلا  هیلع  هیأر  سدحب  اقافتا  وا  هلوق 

سدـح كردـم  اصوصخم  یـسدح  ربخ  زا  دراد  فارـصنا  دـحاو  ربخ  تیجح  هلدا  هک  میدومن  نایب  اضیا  موس  رما  رد  هکنآ  باوج 
ره زا  ول  دش و  لصاح  عطق  سکره  يارب  ینظ و  هن  تسا  یعطق  سدـح  تسا  تجح  هک  یـسدح  نآ  هیلا و  لوقنم  دزن  دـشاب  مولعم 

اهنآ هک  دوش  یم  فشک  يا  هلئـسم  کـی  رب  دـندومن  قاـفتا  رگا  هک  داتـسا  نادرگاـش و  لـثم  اـما  تسا و  تجح  عـطق  دـشاب  یبـبس 
دوشن هداع  هکنآ  هن  دنشاب  هتـشاد  داتـسا  هب  سرتسد  هک  تسا  یئاج  رد  نآ  دشاب  یم  داتـسا  يأر  قباطم  دننک و  یمن  داتـسا  فلاخم 

.دیسر داتسا  تمدخ 

ای تعامج  رد  تسا  هصخـشب  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوخد  مراهچ  موس و  مسق  عامجا  تیجح  كردم  خلا  ملعلا  ینبملا  نوک  اما  هلوق و 
رد لوادتم  تاعامجا  رد  ادج  تسا  لیلق  هسفن  دـح  یف  هجو  ود  نیا  یتعامج و  يواتف  نمـض  رد  دوش  ادـیپ  ترـضح  نآ  يأرب  ملع 

تبیغ نامز  رد  هکلب  باحصا  هنسلا 
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******

: حرش * 

نآ يارب  ملع  ای  دوش و  ادیپ  ترـضح  نآ  لوخدب  ملع  الامجا و  دـشاب  یتعامج  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هداتفین  یقافتا  هچمه 
.اهنامز ضعب  رد  دنوش  فرشم  ترضح  نآ  تمدخ  هب  يدحوا  ضعب  دور  یم  لامتحا  هچرگا  دوش  ادیپ  ترضح 

یم یتعامج  رد  ترـضح  نآ  هک  دنک  ادیپ  ملع  ای  دـسرب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  ءاملع  زا  یـسک  تبیغ  نامز  رد  هکنآ  لصاح  و 
عامجا نیب  قرف  دـنک  یمن  تباث  ار  عامجا  مومع  تیجح  تسا و  ردان  مک و  رایـسب  اهنآ  اـب  ترـضح  نآ  يأر  تسا  قباـطم  دـشاب و 

.دوش یم  ادیپ  هداع  اعون و  اجنیا  یلو  دش  یم  ادیپ  مالّسلا  هیلع  ماما  يأر  اقافتا  البق  هک  تسا  نآ  لبق  یقافتا  عامجا  اجنیا و  یسدح 

ینیلک و زا  هلوقنم  تاعامجا  لثم  ءارفس  نامز  رد  دشاب  تبیغ  نامز  لیاوا  ای  مالـسلا  مهیلع  همئا  نامز  رد  دوش  لقن  یعامجا  رگا  هلب 
ماما يأرب  مکح  ندوب  قباطم  لامتحاب  ول  تسا و  تجح  دروم  نیا  رد  مهرارسا  هّللا  سدق  مهرئاظن  نیدیـسلا و  دیفملا و  نیقودص و 

تـسین مزال  دومن  لقن  اسح  قثوم  لداع و  ار  يربخ  رگا  هک  تشذـگ  فنـصم  دوخ  زا  البق  ءارفـس و  زا  یکی  قباطم  اـی  مالّـسلا  هیلع 
لقن رگا  هکلب  دوش  یم  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  لومشم  نآ و  ندوب  یسح  لامتحا  اب  یـسدح  ای  تسا  یـسح  ایأ  هکنآ  رد  یـسسجت 
لیق امک  دراد  تیجح  دراوم  نیا  رد  نآ  تعاجش  دیز و  تلادع  هب  رابخا  ریظن  دشاب  سحب  بیرق  یسدح  یلو  دشاب  یسدح  عامجا 

.مهفاف دشاب  مسق  نیمه  زا  تسا  نکمم  تبیغ  نامز  لئاوا  رد  تاعامجا  لقن  و 

دنع يربتعم  لیلد  زا  دوش  فشک  هک  تسا  نآ  نآ  دوش و  یم  مجنپ  مسق  هک  هدش  رکذ  رگید  لوقنم  عامجا  مسق  کی  دـنامن  یفخم 
.دوش یم  مسق  ود  عامجا  مسق  نیا  یلو  ام  دزن  دوب  ربتعم  دیسر  یم  امب  لیلد  نآ  رگا  هک  یمسق  هب  نیعمجملا 

هک دوش  هداد  لامتحا  هک  دشاب  یقالطا  ای  يا  هدعاق  ای  یلصا  نیب  رد  هکنآ  لوا 
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هعم لماعی  لاقم و  وا  لاح  نم  هب  فنتکا  امب  هظفل  نم  زرحا  يذلا  رادـقملاب  ببـسلا  لقن  باب  نم  الا  عامجالا  لقن  يدـجی  داکی  الف 
لصحملا هلماعم 

.ببسملا بسحب  الا  ضراعتلا  نوکی  الف  رثکا  وا  اهنم  نانثا  ضراعت  اذا  هلوقنملا  تاعامجالا  نا  یفخی  هنا ال  یناثلا 

******

: حرش * 

هدـعاوق زا  یکی  رب  اـهنآ  داـمتعا  تسا  نکمم  نوچ  درادـن  موصعم  لوق  زا  تیفـشاک  مسق  نیا  دنـشاب  هدومن  نآرب  داـمتعا  نیعمجم 
.دشاب هروکذم 

اهنآ عامجا  لاح  نیا  رد  دشاب  اهنآ  ياوتف  يارب  كردم  دوش  هداد  لامتحا  هک  دشابن  نیب  رد  هروکذم  دعاوق  زا  یکی  هکنآ  مود  مسق 
هکنآ تهجب  يوتف  رب  لیلد  لصا  دوجو  اما  دوب  ربتعم  دیـسر  یم  امب  رگا  هک  هدوب  اهنآ  دزن  يربتعم  لـیلد  کـی  هک  دـنک  یم  فشک 

یلو دـشاب  یم  اهنآ  لضف  مهفب و  نانیمطا  تهجب  ام  دزن  لیلد  نآ  رابتعا  اما  لیلد و  نودـب  يوتف  رب  تسا  عنام  اهنآ  تلادـع  يوقت و 
هدوبن انب  هدوب و  يا  هدعاق  ای  یلصا  کی  رب  اهنآ  دامتعا  دوش  یم  هداد  لامتحا  باحـصا  ءامدق  زا  هلوقنم  تاعامجا  ضعب  لاح  نیااب 

.مهفاف دندومن  یم  مامت  عامجا  رکذب  ار  هلئسم  هکلب  دننک  رکذ  اهنآ  ار  هدعاق  ای  لصا و  هک 

يأرب ملع  هک  دش  نایب  دشاب و  مالّـسلا  هیلع  ماما  يأر  هک  دوب  ببـسم  نایب  رد  لاح  ات  مالک  خلا  عامجالا  لقن  يدـجی  داکی  الف  هلوق 
.تسا تسردان  مک و  رایسب  ترضح  نآ 

هیلاقم ای  هیلاح  نئارقب  ول  عامجا و  ظفل  نآرب  دنک  یم  تلالد  دوش و  یم  زارحا  هک  يرادـقم  هب  سپ  عامجا  سفن  ببـس و  لقن  اما  و 
لیـصحت هیلا  لوقنم  دوخ  هک  تسنآ  لثم  لصحم و  هلماعم  دوش  یم  نآب  هلماعم  دوش و  یم  هتفرگ  دـشاب  عامجا  لقان  تایـصوصخ  و 

.ببس رکذ  رد  تشذگ  الصفم  هکنآ  امک  هدومن 

ببسم ببس و  رد  هلوقنم  تاعامجا  ضراعت  رد 

.خلا یفخی  هنا ال  یناثلا  هلوق 

ببس رد  ای  ضراعت  ار  هلوقنم  تاعامجا  ضراعت  دوش  یم  نایب  مود  رما  نیا  رد 
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لکلا قدص  لامتحال  نیبلا  یف  ضراعت  الف  ببسلا  بسحب  اما  و 

یف ناک  اذا  الا  اهیف  فالخلا  توبثل  ببس  ءزج  اببـس و ال  نوکی  نال  حلـصی  ذئنیح ال  عامجالا  ظفلب  لامجالا  یلع  يواتفلا  لقن  نکل 
.فالخلا یلع  هعالطا  عم  ول  اهیلع و  علطا  ول  مالّسلا  هیلع  هیأرب  هیلا  لوقنملا  عطقل  هبجوم  هیصوصخ  نیضراعتملا  دحا 

******

: حرش * 

عامجا ءاعدا  هکنآ  لثم  دشاب  یعرـش  مکح  هک  ببـسم  رد  ضراعت  اما  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  يأر  هک  ببـسم  رد  ای  تسا و  مکح 
تسا طقاست  ضراعت  نوناق  دراوم  نیا  رد  نآ  بابحتـسا  رب  موس  عامجا  نآ و  بوجو  رب  رگید  عامجا  هعمج و  هالـص  همرح  رب  دوش 
حجرم رگم  تسا  طـقاست  تسین  یحجرم  نیب  رد  هکنآ  زا  دـعب  تسا و  اـهنآ  زا  یکی  یعقاو  مکح  نوـچ  دوـش  یم  ناـیب  هکنآ  اـمک 

.دیآ یم  هکنآ  امک  نیمکح  زا  یکی  يارب  دشاب 

.خلا ببسلا  بسحب  اما  هلوق و 

هب دـنک  یم  عامجا  ياعدا  رفن  کی  الثم  تسین  اـهنآ  نیب  ضراـعت  دوش و  عمج  تسا  نکمم  سپ  مکح  ببـس  بسحب  ضراـعت  اـما 
هداع دوشب  یـسدح  عامجا  ءاعدا  رگا  هلب  یلوخد  عامجاب  دنک  یم  اعدا  موس  یقافتا و  سدحب  دنک  یم  اعدا  يرگید  یفطل و  ءدعاق 

رگیدـکی فلاخم  مکح  ود  رد  ءاملع  دـننک  قافتا  نامز  کی  رد  هداع  نوچ  نامز  کـی  رد  دـنوش  عمج  تسین  نکمم  دروم  نیا  رد 
دشاب نامز  ود  رد  رگم  تسین  نکمم 

.خلا لامجالا  یلع  يواتفلا  لقن  نکل  هلوق 

دوش و یمن  ببـس  عامجا  ظفلب  هدش  املع  یلامجا  يواتف  لقن  هک  اهنآ  زا  مادکره  دندرک  طقاست  ضراعت و  عامجا  ود  هک  یئاج  رد 
اهنآ زا  یکی  رد  هکنآ  ـالا  ضراـعتب  دـندش  طـقاس  ود  ره  هک  تسنآ  ضرف  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  يأر  تاـبثا  يارب  ببـس  ءزج  هن 

مالّسلا هیلع  ماما  يأرب  نآ  عطق  هیلا  لوقنم  يارب  دنک  تلالد  هک  دشاب  يا  هنیرق  یتیصوصخ و 
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-خ المجم ) الا کلذـک  اهیلع  عـالطالا  مدـع  عم  هنا  ـالا  دـیعبب  الـصفم  اـهفالتخا  یلع  يواـتفلا  یلع  عـالطالا  عم  نکی  مل  نا  وه و  و 
.مهفاف دیعب  ل)

ارابخا هب  رابخالا  نوک  نم  هرابتعا  یف  ّدب  ببـسملا ال  ثیح  نم  هنا  رتاوتلا و  لقن  لاح  عامجالا  لقن  یف  انرکذ  امم  حدـقنی  هنا  ثلاثلا 
.هب ملع  ول  هب  ربخا  امب  هیلا  لوقنملا  عطق  بجوی  رادقمب  لامجالا  یلع 

******

: حرش * 

رفن دنچ  ای  تسا و  تایاور  نوتم  ناشیا  يواتف  تسا  فورعم  هک  دـشاب  نآ  رد  هیوباب  نبا  موحرم  ياوتف  نیعامجا  زا  یکی  هکنآ  لثم 
اهنآ لوقب  عالطا  رگا  هک  هریغ  یسوط و  خیـش  دیفم و  خیـش  موحرم  ریظن  دشاب  عامجا  نآ  رد  قوثو  نانیمطا و  لحم  ءاملع  ءامدق  زا 

.دشاب هتشاد  نآرب  عالطا  دشاب و  یفالتخا  هلئسم  ول  دش و  یم  لصاح  هیلا  لوقنم  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  يأرب  عطق  دومن  یم  ادیپ 

.خلا عالطالا  عم  نکی  مل  نا  وه و  هلوق و 

الصفم هدیسر  وا  هب  عامجا  هک  یسک  نآ  رگا  دوش  یم  نآ  حیجرت  ببس  نیعامجا  زا  یکی  رد  هک  يا  هنیرق  تیـصوصخ و  نآ  ینعی 
عامجا نآ  هک  دنک  عامجا  ظفلب  ءافتکا  طقف  دـنکن و  یـسررب  رگا  تیـصوصخ و  نآب  دـسرب  تسین  دـیعب  دوش  علطم  ار  ءاملع  يواتف 

زا عاـمجالا  هیلا  لوقنم  هک  دـشاب  نآـب  هراـشا  مهفاـف  هلوق  تسا  نکمم  مهفاـف  دـسرب  تیـصوصخ  نآـب  تسا  دـیعب  تسا  ءاـملع  لوق 
.دشابن عامجا  لخاد  زا  ول  تسا و  یفاک  نیعامجا  زا  یکی  حیجرت  يارب  درک  ادیپ  عجرم  هک  یئاجکره 

.خلا انرکذ  امم  حدقنی  هنا  ثلاثلا  هلوق 

زا رتاوتب  دیوگب  هکنآ  لثم  تسا  رتاوتم  ربخب  ای  نآ و  ماکحا  تشذگ  هک  تسا  دحاو  ربخب  ای  عامجا  لقان  دش  رهاظ  مدـقت  ام  نایب  زا 
.تسا ببسم  ببس و  رکذ  ای  دروم  نیا  رد  ءیش  هسجنی  مل  رک  ردق  ءاملا  غلب  اذا  هدیسر  مالسلا  مهیلع  همئا 

رد تسا  ببسم  هک  ءام  مکح  تابثا  يارب  دنسب  تیاور  نیلقان  هک  رکذ  ام  لثم 
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دح نود  الا  نوکی  امبرف ال  لیـصفتلا  یلع  هب  ربخا  اذا  امک  هیلع  الاد  رتاوتلاـب  هراـبخا  ناـک  رادـقم  لـک  هب  تبثی  ببـسلا  ثیح  نم  و 
.دحلا كاذ  عومجملا  غلبی  رابخالا  نم  رخآ  رادقم  قوحل  نم  هتلماعم  هعم  هتلماعم  یف  ّدب  الف  رتاوتلا 

.رادقملا نم  رتاوتلا  دحب  ام  یلع  لدی  مل  ول  هیلع و  هبیترت  بجول  ربخملا  دنع  ول  هلمجلا و  یف  رتاوتملا  ربخلل  رثا  كانه  ناک  ول  معن 

******

: حرش * 

دشاب و عامجا  هچ  رتاوت  نوچ  دنک  یم  لمع  درک  ادیپ  مکحب  عطق  هدیـسر  وا  هب  ربخ  تسا و  هیلا  لوقنم  هک  یـسک  رگا  هک  لاح  نیا 
درادـن هدـئاف  دوشن  لصاح  عطق  رگا  دومن و  یم  لیـصحت  وا  دوخ  رگا  دوش  لصاح  نآ  مکحب  عطق  تسا  يزیچ  نآ  عاـمجا  ریغ  هچ 

.دوش مضنم  نآب  ینئارق  يرگید و  ياهزیچ  رگم 

.خلا تبثی  ببسلا  ثیح  نم  هلوق و 

يارب تسا  عطق  بجوم  رگا  لقان  رابخا  هدیـسر  امب  رتاوتب  عبـس  تائارق  دـیوگب  هکنآ  لثم  تسا  ببـس  طقف  رتاوتم  عامجا  لـقان  اـی  و 
لوق دراوم  یـضعب  هدومن و  نایب  الـصفم  لقان  هک  تسنآ  لثم  وا و  ظفل  دراد  تلالد  هک  يرادـقم  هب  الا  دوش و  یم  لمع  هیلا  لوقنم 

دوش عطق  بجوم  ات  رگید  نئارق  رابخا و  نآب  دوش  یم  مضنم  دبال  هک  تسا  رتاوت  زا  رتمک  دوش و  یمن  عطق  بجوم  عامجا  لقان 

.خلا كانه  ناک  ول  معن  هلوق 

ماـجنا ار  یلمع  لـقانلا  دـنع  ول  دوش و  تباـث  رتاوت  رگا  هدرک  رذـن  هکنآ  لـثم  هلمجلا  یف  رتاوت  هب  دوش  بترتم  یمکح  رثا و  رگا  هلب 
دوش لصاح  عطق  هیلا  لوقنم  يارب  رتاوتم  عامجا  لقن  زا  هک  یئاج  رد  دنامن  یفخم  دشابن  تباث  هیلا  لوقنم  دزن  ول  تسا و  مزال  دـهد 

عامجا رب  لاد  ظافلا  تلالد  هلئسم و  تیـصوصخ  نآ و  عالطا  ترثک  لقان و  هطاحا  صوصخ  زا  تسا  نکمم  رگید  تامدقم  اب  یلو 
هیلا لوقنم  يارب  مکح  دوش  تباث  هریغ  و 
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يوحفلاب هیلع  دـحاولا  ربخلا  هیجح  هلدا  هلالد  مهوت  لیلد و  هدـعاسی  يوتفلا و ال  یف  هرهـشلا  صوصخلاـب  هراـبتعاب  لـیق  اـمم  لـصف 
حیقنت هتیاغ  نظلا  هتدافا  هرابتعا  طانم  نوک  یلع  اهتلالد  مدع  هرورـض  یفخی  ام ال  هیف  ربخلا  دیفی  امم  يوقا  هدیفت  يذـلا  نظلا  نوکل 

.هب رابتعا  رابتعالاب و ال  یلوا  اهناب  نظلا  الا  بجوی  وه ال  نظلاب و  کلذ 

******

: حرش * 

یم هیلا  لوقنم  عطق  ببـس  ءزج  رد  لیخد  تایـصوصخ  نیا  زا  مادکره  هک  تشذگ  دـحاو  ربخب  عامجا  لصا  تابثا  رد  هک  نانچمه 
.دشاب

ترهش تیجح  رد 

نآ یئاوتف  یلمع و  یتیاور و  ماسقا  ترهش و  تیجح  رد 

.خلا هرهشلا  صوصخلاب  هرابتعاب  لیق  امم  لصف  هلوق 

.امهریغ همالع و  زا  مکح و  عوضوم و  تابثا  رد  يرکذ  رد  دیهش  موحرم  زا  هدش  تیاکح  ترهش  تیجح  هب  لئاق 

ثیدح راهتشا  زا  تسا  ترابع  یتیاور  ترهش  اما  یئاوتف  ترهش  یلمع  ترهش  یتیاور  ترهش  میراد  مسق  هس  ترهش  دنامن  یفخم 
لحم رد  دـیآ  یم  یلاـعت  هللاءاـش  نا  هک  تسا  ضراـعت  باـب  رد  تاـحجرم  زا  یتـیاور  ترهـش  نیا  نآ و  لـقن  ترثـک  تاور و  نیب 

شدوخ

لمع راهتشا  زا  تسا  ترابع  یلمع  ترهش  تسا و  نیمه  کباحـصا  نیب  رهتـشا  امب  ذخ  دیامرف  یم  هک  مالـسلا  هیلع  هلوق  زا  دارم  و 
یلاجر هدعاوق  فعض  ياهتنم  تیاور  ول  دیامن و  یم  تیاور  فعض  رباج  یلمع  ترهش  نیا  تیاور و  نآب  ار  لمع  دانتسا  یتیاورب و 
يدؤت یتح  تذخا  ام  دیلا  یلع  فورعم  تیاور  نیرخأتم و  زا  هن  تسا  یئامدق  ترهش  تسا  رباج  هک  یترهش  نیا  یلو  دشاب  اراد  ار 

.تسا باحصا  ءامدق  لمع  نآ  رباج  هک  تسا  لیبق  نیمه  زا 

هک يرصب  نسحب  دوش  یم  یهتنم  تسا  یماع  تیاور  باحصا  بتک  رد  تسا  هدشن  لقن  الـصا  تیاور  نآ  مالعا  ضعب  لوق  رب  انب  و 
فعض رباج  هک  نانچمه  یلمع  ترهش  نیا  تسا و  هدش  هداد  نآرب  ياوتف  دایز  هقف  باوبا  رد  لاح  نیااب  تسا  مولعم  وا  لاح 
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.هفزاجم ریغ  طانمب  سیل  هناب  عطقلا  يوعد  نا  عم 

******

: حرش * 

دشاب یم  اضیا  فعضم  تسا  تیاور 

نآ سپ  هیئاوتف  ترهـش  اما  تهج و  نیمه  يارب  هدـشن  اهنآ  هب  لمع  ضارعا و  یئالعا  هحیحـص  تاـیاور  داـیز  هقف  باوبا  رد  اذـل  و 
ای دـشاب  قفاوم  تیاور  هکنآ  ياوس  دوش  هداد  یتیاورب  دانتـسا  هکنآ  نودـب  يا  هلئـسم  کی  رد  يوتف  ندوب  روهـشم  زا  تسا  تراـبع 

تسا هیئاوتف  ترهش  نیمه  ام  ثحب  لحم  دشابن و  الصا  ای  فلاخم 

هکنآ لوا  تسا  لیلد  دنچ  هدـش  هدروآ  كردـم  هک  ار  هچنآ  میرادـن و  نآ  تیجح  رب  يوتفلا و  یف  هرهـشلا  هدومرف  فنـصم  اذـل  و 
ترهش زا  هک  ینظ  هک  دناسر  یم  تقفاوم  موهفم  يوحفب و  دحاو و  ربخ  زا  تسا  نظ  هدافا  يارب  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  هدش  مهوت 

متـش برـض و  هک  ٍّفُأ  امَُهل  ْلُقَت  الَف  هفیرـش  هیآ  ریظن  دوش  یم  لـصاح  دـحاو  ربخ  زا  هک  تسا  ینظ  زا  يوقا  دوش  یم  ادـیپ  هیئاوتف 
تسا دحاو  ربخ  نظ  زا  يوقا  نوچ  تسا  تیجح  دوش  یم  لصاح  هیئاوتف  ترهش  زا  هک  ینظ  سپ  فا  زا  تسا  يوقا 

رد دشاب و  نآ  فالخب  یـصخش  نظ  ول  تسا و  تجح  دحاو  ربخ  اذل  تسا و  نظ  لوصح  يارب  هن  دـحاو  ربخ  تیجح  هکنآ  باوج 
هن نظب  تسا  تلع  طانم و  حیقنت  رمالا  هیاغ  تسا  نظ  ةدافا  تهجب  دحاو  ربخ  تجح  هک  تسا  هدـشن  تباث  دـحاو  ربخ  تیجح  هلدا 

.تسا يوعد  لوا  ینظ  هچمه  تیجح  تسا و  نظ  تیجح  رد  العف  مالک  عطقب و 

نآ همزـال  ـالا  تسا و  نظ  هداـفا  يارب  هن  دـحاو  ربـخ  تیجح  میراد  عطق  اـم  هکنآ  رگید  باوج  خـلا  هناـب  عطقلا  يوعد  نا  عم  هلوـق 
دحاو ربـخ  كـالم  هکلب  دـشاب  تجح  هیقف  ياوـتف  زا  لـصاح  نظ  یتـح  يواـسم  هچ  يوـقا و  هچ  دـشاب  تجح  ینظ  ره  هک  تسنآ 

لاـمتحا رکذ  اـم  رب  هوـالع  درادـن  ار  كـالم  نآ  تسا و  سدـح  زا  راـبخا  هک  هیئاوتف  ترهـش  فـالخب  تسا  عـقاو  ۀـقباطم  تیبـلغا 
.دحاو ربخ  تیجح  رد  دشاب  یم  رگید  تیصوصخ 
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.هیلع هلوبقملا  هروهشملا و  هلالد  مهوت  هنم  فعضا  و 

یف انع  مهتیاور  نم  ناک  ام  یلا  رظنی  هیناثلا  یف  کباحـصا و  نیب  رهتـشا  امب  ذـخ  یلوـالا  یف  هلوق  یف  لوصوملاـب  دارملا  نا  حوضول 
.یفخی نا  نم  حضوا  وه  امک  يوتفلا  معی  ام  هیاورلا ال  وه  هب  ذخؤیف  کباحصا  نیب  هیلع  عمجملا  هب  امکح  يذلا  کلذ 

******

: حرش * 

یئاوتف ترهش  تیجح  كرادم  رد 

.خلا روهشملا  هلالد  مهوت  هنم  فعضا  هلوق و 

یبا نبا  هدومن  لقن  هک  یتیاور  رد  هدـش  دراو  هکنآ  امک  صوصخلاـب  تسا  ترهـش  تیجح  هیئاوتف  ترهـش  تیجح  يارب  مود  لـیلد 
یتأی كادـف  تلعج  تلقف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ابا  تلأس  لاـق  هرارز  یلا  اـعوفرم  همـالع  موحرم  زا  یئـآللا  یلاوغ  باـتک  رد  روهمج 

.ثیدحلا ردانلا  ذاشلا  عدو  کباحصا  نیب  رهتشا  امب  ذخ  هرارز  ای  لاقف  ذخآ  امهّیابف  ناضراعتملا  ناثیدحلا  ناربخلا و  مکنع 

تیاور ترهـش  تیجح  رب  دراد  تلـالد  اـضیا  یتیاور و  هچ  دـشاب و  یئاوتف  ترهـش  هچ  هداد  رارق  تیجح  ار  ترهـش  تیاور  رهاـظ 
مهدانـساب هثالث  خیاشم  ار  نآ  دنا  هدومن  تیاور  دـنیوگ  یم  هلوبقم  ار  نآ  تهج  نیا  زا  باحـصا  ار  نآ  دـنا  هدومن  لوبق  هک  هلوبقم 

.نیتضراعتم نیتیاور  یف  هدراولا  هلظنح  نب  رمع  نع 

اهمکح و نم  هب  ذـخؤیف  کباحـصا  نیب  هیلع  عمجملا  هب  امکح  يذـلا  کلذ  یف  انع  مهتیاور  نم  ناک  ام  یلا  رظنی  مالّـسلا  هیلع  لاـق 
یقرف تسا و  روهـشم  هیلع  عمجم  زا  دارم  ثیدحلا  هیف  بیر  هیلع ال  عمجملا  ناف  کباحـصا  دـنع  روهـشمب  سیل  يذـلا  ذاشلا  كرتی 

.دوش یم  ود  ره  لماش  نآ  قالطا  هدراذگن و  یتیاور  ترهش  یئاوتف و  ترهش  نیب 

.خلا لوصوملاب  دارملا  نا  حوضول  هلوق 

رهتشا امب  ذخ  دیامرف  یم  هروهشم  تیاور  رد  هک  هلوصوم  ءامب  دارم  هکنآ  باوج 
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وا نظلل  هدـیفم  هراما  لک  هیجح  یلع  لب  هتیجح  یلع  مهئانب  صاصتخا  مدـع  يوعد  دـعبی  ءالقعلا ال  ءانبب  ربخلا  هیجح  یلع  ءاـنب  معن 
.داتقلا طرخ  کلذ  تابثا  نود  نکل  نانیمطالا 

******

: حرش * 

يوار لوق  نآرب  لیلد  یئاوتف  ترهـش  هن  تسا  یتیاور  ترهـش  ود  ره  زا  دارم  مهتیاور  نم  ناـک  اـم  هلوبقم  تیاور  کباحـصا و  نیب 
فلاخم نامز  کی  رد  تسین  نکمم  یئاوتف  ترهـش  ود  مکنع و  ناروثام  ناروهـشم  اـعم  اـمه  يدیـس  اـی  دـنک  یم  ضرع  هک  تسا 

.تسا نکمم  هک  یتیاور  ترهش  فالخب  دنشاب  رگیدکی 

ود ره  رد  یتیاور  ترهش  تسا  نکمم  نوچ  یئاوتف  ترهـش  هن  تسا  یتیاور  ترهـش  هیلع  عمجملا  زا  دارم  هلوبقم  تیاور  رد  اضیا  و 
ْنَأ یلاعت  هلوق  زا  دوش  یم  هدافتسا  هک  تسا  یتلع  یئاوتف  ترهـش  تیجح  نآرب  موس  لیلد  تشذگ  هکنآ  امک  یئاوتف  فالخب  دشاب 

یئاوتف ترهش  هب  لمع  نآرب و  دامتعا  تسین  راوازـس  هک  تسا  يزیچ  رب  دامتعا  ههافـس و  تلاهج  زا  دارم  نوچ  ٍَهلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِـصت 
.تسین یهفس  لمع 

اما تسا  قداص  نآرب  تهافس  تلاهج و  هک  هچره  هب  لمع  تسین  زیاج  هفیرش  ۀیآ  زا  دوش  یم  هدافتسا  هک  هچنآ  هیاغ  هکنآ  باوج 
هلب دنک  یمن  ترهش  تیجح  رب  تلالد  هفیرـش  هیآ  سپ  تسا  يوعد  لوا  تسین  تهافـس  تلاهج و  هک  هچره  هب  لمع  ندوب  بجاو 

فعـض رباج  هیدانـسا  هیلمع  ترهـش  هکنآ  امک  دـشاب  نآ  فـالخرب  هک  دوش  یم  یتیاور  نهوم  دـشاب  ءامدـق  زا  رگا  یئاوتف  ترهش 
.تشذگ هکنآ  امک  دوش  یم  تیاور 

ءالقع ءانب  تیجح  میئوگب  تسین  دـیعب  دـشاب  ءـالقع  ءاـنبب  دـحاو  ربخ  تیجح  رگا  هلب  خـلا  دـحاولا  ربخلا  هیجح  یلع  ءاـنب  معن  هلوق 
تـسا یئاهزیچ  زا  هیئاوتف  ترهـش  تسا و  تجح  نانیمطا  ای  دشاب  نظ  دیفم  هک  یتراما  ره  هکلب  دحاو  ربخب  طقف  درادن  یـصاصتخا 

.داتقلا طرخ  هنود  بلطم  نیا  تابثا  نکل  تسا  نانیمطا  دیفم  دراوم  ضعب  هکلب  تسا  نظ  دیفم  هک 
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.دحاولا -خ ل) ربخلا ) ربخ هیجح  باحصالا  نیب  روهشملا  لصف 

******

: حرش * 

ربخ تیجح  رد  تسا  ءالقع  ءانب  كردم  هدـمع  هکلب  دـحاو  ربخ  تیجح  رد  تسا  فنـصم  هدـیقع  فلاخم  مالک  نیا  دـنامن  یفخم 
دزن تسا  تجح  دشاب  یم  یـسح  ربخ  زا  نوچ  دحاو  ربخ  زا  نظ  هکنآ  حیحـص  باوج  دـشاب  یم  نآ  ءاضما  تایآ  رابخا و  دـحاو و 

تجح دـیاب  هیقف  کی  يوتف  زا  نظ  الا  ءالقع و  دزن  درادـن  تیجح  تسا  یـسدح  ربخ  زا  هک  هیئاوتف  ترهـش  زا  نظ  فـالخب  ءـالقع 
تشذگ هکنآ  امک  دشاب 

دحاو ربخ  تیجح  رد 

تسا هیلوصا  لئاسم  مها  هکنآ  دحاو و  ربخ  تیجح  رد 

ماکحا رد  رگم  تسین  نکمم  ابلاغ  نیفلکم  يارب  هیعرش  ماکحاب  يرورض  ملع  دنامن  یفخم  خلا  باحصالا  نیب  روهـشملا  لصف  هلوق 
مک لیلق و  رایـسب  اضیا  دـشاب  عطق  بجوم  نئارق  هطـساو  هب  هک  يربخ  ای  هرتاوتم و  راـبخا  هریغ و  جـح و  موص و  هالـص و  ریظن  هیلک 

تیجح رگا  تسا  هیلوصا  مها  زا  نآ  رد  ثحب  دوش و  یم  تباث  دـحاو  ربخ  هطـساو  هب  هیعرـش  ماکحا  رثکا  نایب  نیا  رب  انب  سپ  تسا 
تامدـقم مها  نآ  تسا و  یملع  ملع و  باـب  دادـسنا  نآ  توبث  مدـعب  تسا و  یملع  ملع و  باـب  حاـتفنا  صوـصخب  دـش  تباـث  نآ 

.يروما دنچ  رب  دراد  فقوت  دحاو  ربخب  یعرش  مکح  تابثا  تسا و  دادسنا 

نآ رودص  لصا  لوا 

هیدج هدارا  رب  لمح  دیاب  هک  دیامن  یم  ار  نآ  عفر  ءالقع  ءانب  دوشن و  هریغ  هیرخس و  رب  هیقت و  رب  لمح  هک  مالک  رودص  تهج  مود 
.دوش

.هماع نئارق  هیوغل و  عاضوا  زا  تشذگ  نآ  رد  ظافلا  باب  هک  مالک  روهظ  موس 

.دراد یئالقع  تیجح  هک  روهظلا  هلاصا  رد  تشذگ  مهنآ  هک  مالک  روهظ  تیجح  مراهچ 

اضیا تهج  نیا  هن  ای  هقث  ای  لداع  ربخب  دوش  یم  تباث  ایآ  وا  ریدقت  ای  وا  لعف  ای  موصعم  لوق  زا  دشاب  ترابع  هک  تنـس  رودص  اما  و 
.دوش یم  مسق  ود 

.موصعم لوق  رد  تسا  بذاک  ادمع  ربخ  يوار  هکنآ  لوا 
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هیلوصالا یف  كالملا  نا  بتکلا  لوا  یف  تفرع  دق  هیلوصالا و  لئاسملا  مها  نم  هلأسملا  هذـه  نا  یفخی  صوصخلاب و ال  هلمجلا  یف 
نوک لوحفلا  هنـسلا  یف  رهتـشا  نا  هعبرـالا و  هلدـالا  نع  اـهیف  ثحبلا  نکی  مل  ول  طابنتـسالا و  قیرط  یف  هلأـسملا  هجیتـن  عوقو  هحص 

.هلدالا یه  لوصالا  ملع  یف  عوضوملا 

******

: حرش * 

لوا مسق  تسا  مکاح  ءاطخلا  هلفغلا و  مدع  هلاصا  هک  دیامن  یم  ار  نآ  عفد  اضیا  ءالقع  ءانب  مود  مسق  هتفگ  هلفغ  اوهـس و  هکنآ  مود 
.تسا مالک  لحم 

دعب نوچ  دـشابن  نآ  زا  ضارعا  دـشاب و  یئالعا  لدـع  اصوصخم  دـشاب  لداع  هک  یئاـج  رد  ینعی  خـلا  صوصخلاـب  هلمجلا  یف  هلوق 
هـصاخ هلدا  هب  ینعی  صوصخلاب  دیآ  یم  هکنآ  امک  تسا  تجح  نآ  زا  مسق  مادک  هک  تسا  فالتخا  تسا  تجح  دحاو  ربخ  هکنآ 

.دادسناب هن  یلاعت  هللاءاش  نا  دوش  یم  نایب  هک 

لوا دلج  رد  باتک  لوا  رد  میدومن و  نایب  ام  هکنآ  امک  تسا  هیلوصا  لئاسم  مها  زا  دحاو  ربخ  تیجح  هلئـسم  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
یم الثم  تسا  یلوصا  هلئـسم  نآ  یهقف  مکح  طابنتـسا  قیرط  رد  نآ  هجیتن  دوش  عقاو  هک  يا  هلئـسم  ره  هک  دـش  ناـیب  یـسراف  حرش 

.دشاب یم  نآ  بوجو  رب  لاد  دحاو  ربخ  هکنآ  تهجب  تسا  بجاو  هعمج  هالص  میئوگ 

هعبرا هلدا  زا  ثحب  نآ  زا  ثحب  ول  دوش و  عقاو  یهقف  یلک  مکح  يربـک  نآ  هجیتـن  هک  تسیا  هلئـسم  نآ  هیلوصا  هلئـسم  لـصاحلا  و 
.تسا هعبرا  هلدا  لوصا  ملع  عوضوم  لوحف  هنسلا  رد  تسا  روهشم  هچرگا  دشابن و 

طقف لوصا  ملع  عوضوم  هک  تسا  یئاج  رد  دیآ  یم  هکنآ  امک  دحاو  ربخ  تیجح  ثحب  رد  هدش  دراو  هک  یتالاکـشا  دـنامن  یفخم 
هک الصفم  میدومن  نایب  لوا  دلج  رد  البق  ام  یمازتلا و  هن  هقباطم  تلالد  هب  دشاب  اهنآ  هیتاذ  ضراوع  زا  ثحب  دشاب و  هعبرا  هلدا 
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لیلدـلا لاوحا  نع  ثحب  لیلدـلا  هیلیلد  نع  ثحبلا  نا  يوعد  مشجت  هیلوصا  هلأسملا  هذـه  نوک  يا  کلذ  یف  دـیفی  داـکی  ـال  هیلع  و 
.اهنع یکاحلا  ربخلا  هیجح  نع  لب  هلدالا  هیلیلد  نع  سیل  هلأسملا  یف  ثحبلا  نا  هرورض 

هنسلا نا  یلا  هلأسملا  هذه  عجرم  نا  يوعد  مشجت  هیلع  دیفی  داکی  امک ال 

******
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یلوصا هلئسم  نآ  دوش  عقاو  یعرش  مکح  طابنتسا  قیرط  رد  نآ  هجیتن  هک  يا  هلئـسم  ره  هکلب  باب  نیا  رد  هدشن  دراو  یتیاور  ای  هیآ 
رگا دـشاب و  اراد  تسا  مزال  یـصاخ  عوضوم  یملع  ره  هکنآ  رب  انب  مینادـن  ار  نآ  الـصفم  ول  دومن و  نایب  فنـصم  هکنآ  اـمک  تسا 

.تسا عفدنم  لصا  زا  تالاکشا  دشاب  هتشاد  یصاخ  عوضوم  یملع  ره  تسین  مزال  الصا  میدش  لئاق 

زا دـحاو  ربخ  ثحب  تسین  نکمم  درادـن و  هدـئاف  دـشاب  هعبرا  هلدا  لوصا  ملع  عوضوم  هکنآ  رب  انب  خـلا  دـیفی  داـکی  ـال  هیلع  هلوق و 
ندوب لیلد  زا  ثحب  تسا و  عوضوم  هعبرا  هلدا  تاذ  میئوگب  دایز  تمحز  مشجت و  اـب  هک  ناـیب  نیاـب  دوش  هداد  رارق  لوصا  عوضوم 

ار نآ  هکنآ  اـمک  تسا  لـیلد  هیتاذ  ضراوـع  لـیلد و  لاوـحا  زا  ثحب  لـیلد  تیلیلد  زا  ثحب  سپ  تسا  اـهنآ  هـیتاذ  ضراوـع  اـهنآ 
.تسین هلدا  تیلیلد  زا  ثحب  دحاو  ربخ  زا  ثحب  هک  تسا  يرورض  تسا  لئاق  لوصف  بحاص 

هرارز ربخ  نوچ  یکحم  هن  تسا  تنس  یکاح  زا  ثحب  سپ  تنـس  اما  تسین  هک  تسا  حضاو  سپ  لقع  عامجا و  باتک و  ثحب  اما 
هب تسا و  هقباـطملاب  یکاـح  ضراوع  زا  ثحب  سپ  دـشاب  نآ  سفن  هن  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  لوق  یکاـح  دوـش  یم  تاـبثا  هک 

.تسا مالّسلا  هیلع  قداص  لوق  یکحم و  زا  ثحب  مازتلا  تلالد 

دایز تمحز  مشجتب و  هک  يراصنا  خیش  موحرم  لوق  رب  تسا  در  مالک  نیا  خلا  هیلع  دیفی  داکی  امک ال  هلوق 
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.هنیرقلا وا  رتاوتلا  نم  عطقلا  دیفی  امب  الا  تبثت  وا ال  دحاولا  ربخلاب  تبثت  له  هریرقت  وا  هلعف  وا  هجحلا  لوق  یه  و 

.یفخی امک ال  اهکوکشم  ضراوع  نم  لب  اهضراوع  نم  سیل  اهب  رابخالا  يدل  اهیف  کشلا  عم  اهتوبثب  دبعتلا  ناف 

نم وا  ثحابملا  نم  اهنا  یف  كالملا  وه  امنا  لئاسملا  یف  هنع  ثوحبملا  ربخلا و  هیجح  نم  هلأـسملا  یف  هنع  ثحبی  اـمل  مزـال  ّهنأ  عم 
.حضاو وه  امک  همزال  وه  ام  هریغ ال 

******
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هک تنـس  هک  نایب  نیاب  دشاب  هعبرا  هلدا  نآ  عوضوم  هکنآ  رب  انب  دهد  رارق  لوصا  ملع  عوضوم  زا  ار  دـحاو  ربخ  ثحب  اضیا  هتـساوخ 
دـشاب ربخ  نآب  عطق  هک  یئاج  رگم  دوش  یمن  تباث  ای  دـحاو  ربخب  دوش  یم  تباث  ایآ  دـشاب  یم  وا  ریدـقت  ای  وا  لـعف  اـی  موصعم  لوق 

.هیعطق هنیرق  اب  ای  رتاوت و  لثم 

هرارز ربخ  هک  میدرک  تابثا  رگا  ادبعت  نوچ  تسا  لوصف  بحاص  موحرم  باوج  نیع  باوج  خلا  کشلا  عم  اهتوبثب  دبعتلا  ناف  هلوق 
مازتلا تلـالد  هب  هلب  تنـس  ضراوع  هن  دـشاب  یم  نآ  ضراوع  هدـش و  كوکـشم  زا  ثحب  تسا  تنـس  ربخ  نآ  تسا  كوکـشم  هک 

.تشذگ هکنآ  امک  یعقاو  تنس  دوش  یم  تابثا 

هک تسا  دـحاو  ربخ  تیجح  رد  اـم  ثحب  هکنآ  هب  تسا  دراو  خیـش  موحرم  رب  رگید  لاکـشا  خـلا  هنع  ثحبی  اـمل  مزـال  ّهنأ  عم  هلوق 
نآ زا  ائادتبا  هک  تسا  يا  هلئسم  نآ  هیلوصا  لئاسم  ثحب  كالم  مالّسلا و  مهیلع  موصعم  لوق  دوش  یم  تابثا  همزالم  هب  نآ  تابثاب 

لوصف بحاص  در  رد  تشذگ  البق  هکنآ  امک  دشاب  یم  نآ  مزال  هک  يزیچ  نآ  زا  ثحب  هن  هقباطم  تلالد  هب  دوش  ثحب 
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هیهانلا تایآلاب  مهل  لدتسا  ربخلا و  هیجح  مدع  سیردا  نبا  یسربطلا و  هرهز و  نبا  یـضاقلا و  دیـسلا و  نع  یکحملاف  ناک  فیک  و 
اقفاوم نکی  مل  وا  نادهاش  وا  هّللا  باتک  نم  دهاش  نکی  مل  وا  (ع) مهلوق هنا  ملعی  مل  ام  در  یلع  هلادلا  تایاورلا  ملعلا و  ریغ  عابتا  نع 

ام الا  ثیدح  لوبق  نع  یهنلا  یلع  وا  فرخز  هّللا  باتک  قفاوی  ام ال  نا  یلع  وا  هّللا  باتک  هقدـصی  ام ال  نالطب  یلع  وا  مهیلا  نآرقلل 
.هنسلا وا  باتکلا  قفاو 

******
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الالقتسا تهج  هس  تسا  موصعم  لوق  هلزنم  لزان  نوچ  كوکـشم  ربخ  هکنآ  هب  ار  خیـش  موحرم  مالک  دنا  هدومن  هیجوت  مالعا  ضعب 
دـشاب و لمع  بوجو  هک  لیزنت  تهج  دـشاب و  موصعم  لوق  هک  هیلع  لزنم  دـشاب  هرارز  كوکـشم  ربخ  هک  لزنم  دوش  یم  هظحـالم 
دشاب و موصعم  لوق  هک  دوش  یم  هیلع  لزنم  زا  ثحب  نینچمه  دوش  یم  عقاو  ربخ  رب  ضراوع  دوش و  یم  لزنم  زا  ثحب  هک  نانچمه 

.دوش یم  تباث  اضیا  يرگید  مازتلاب  ول  دوش و  یم  عقاو  نآ  سفن  رب  هقباطملاب  مادکره  ضراوع 

الـصا نوچ  تسین  حیحـص  ینبم  لصا  هکنآ  رب  هوـالع  دـشاب  هرارز  ربخ  هک  تسا  لزنم  زا  ثحب  یلوصا  یلـصا  ضرغ  هکنآ  باوج 
تسا فشک  میمتت  هکلب  هدش  عقاو  هلزان  نآ  يادؤم  هن  هدش و  عطق  هلزان  دحاو  ربخ  لعج  هن  تسین  تاراما  ججح و  لعج  رد  یلیزنت 

.یفخی امک ال  ادبعت  داد  رارق  مات  فشک  ار  نآ  سدقم  عراش  عقاو  فشک  يارب  تسا  صقان  يربخ  نظ  نوچ  ینعی 

دنشاب یم  دحاو  ربخ  تیجح  مدعب  لئاق  هک  یناسک  هلدا 

.خلا یضاقلا  دیسلا و  نع  یکحملاف  ناک  فیک  هلوق و 

یـضعب راکنا و  دـشا  ار  نآ  تیجح  دـنا  هدومن  فالتخا  هن  ای  دـشاب  هیلوصا  لئاسم  زا  دـحاو  ربخ  ثحب  هکنآ  ءاوس  لاح  لک  یلع  و 
موحرم نیرکنم  زا  دنـشاب و  یم  نآ  تیجح  هب  لئاق  ءاملع  زا  نیرخأتم  دنا و  هدومن  نآرب  هرورـض  ياعدا  دـنا و  هدومن  سایقب  قحلم 

رگید ضعب  سیردا و  نبا  یسربط و  هرهز و  نبا  جارب و  نب  یضاق  یضترم و  دیس 
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هعبرا هلدا  هب  دحاو  ربخ  تیجح  مدع  رب  دنا  هدومن  لالدتسا  دنشاب و  یم 

.ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  هلوق  ٌْملِع و  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  یلاعت َو ال  هلوقک  ملع  ریغ  عابتا  زا  تسا  یهان  هک  یتایآ  لوا 

.رگید تایآ  زا  اهنآ  ریغ  ٍَهلاهَِجب و  ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  هلوق  َّنَّظلا و  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  یلاعت  هلوق  و 

همئا دوخ  هب  ار  نآ  ملع  دـینک  در  هدیـسر  ماما  زا  دـیناد  یمن  هک  یئاهزیچ  هکنآ  لوا  تسا  هفیاط  دـنچ  نآ  تسا و  تنـس  مود  لیلد 
نب دـمحم  نا  نم  هفلتخملا  ثیداحالا  نیب  عمجلا  هوجو  باـب  یف  ءاـضقلا  یف  لـئاسو  رد  هدـش  لـقن  هک  یتیاور  لـثم  مالّـسلا  مهیلع 
انیلع فلتخا  دق  مالّـسلا  مهیلع  كدادجا  کئابآ و  نع  انیلا  لوقنملا  ملعلا  نع  هلأسی  مالّـسلا  هیلع  دـمحم  نب  یلع  یلا  بتک  یـسیع 
هدرف اوملعت  مل  ام  هومزلاف و  انلوق  هنا  مهملع  ام  مالّـسلا  هیلع  بتکف  هیف  فلتخا  امیف  کیلع  درلا  وا  هفالتخا  یلع  هب  لـمعلا  فیکف  هیف 

.انیلا

هیلع رفعج  یبا  نع  ادنـسم  مدـقتملا  بابلا  یف  لئاسولا  یف  هاور  ام  لثم  الف  الا  دـیریگب و  دراد  باتک  زا  دـهاش  هک  يربخ  هکنآ  مود 
نیبی یتح  هدنع  اوفقف  الا  هب و  اوذخف  هّللا  باتک  نم  نیدهاش  ادهاش و  هیلع  متدجوف  ثیدح  انع  مکءاج  اذا  لاق  ثیدـح  یف  مالّـسلا 

.مکل

هب و قثن  نم  هیوری  ثیدـحلا  فالتخا  نع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابا  تلأس  لاق  رفعج  یبا  نع  ادنـسم  اضیا  بابلا  یف  هاور  اـم  لـثم  و 
اوذخف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لوق  نم  وا  هّللا  باتک  نم  ادهاش  هل  متدجوف  ثیدـح  مکیلع  درو  اذا  لاق  هب  قثن  نم ال  مهنم 

.یلوا هب  مکءاج  يذلاف  الا  هب و 

دـشار نب  بویا  نع  ادنـسم  مدقتملا  بابلا  یف  لئاسولا  یف  هاور  ام  لثم  الف  الا  دیریگب و  تسا  نآرق  تقفاوم  تیاور  رگا  هکنآ  موس 
نع ادنسم  بابلا  یف  اضیا  هاور  ام  فرخز و  وهف  نآرقلا  ثیدحلا  نم  قفاوی  مل  ام  لاق  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع 
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.کلذ ریغ  یلا 

******
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هودجت مل  نا  هب و  هوذخف  اقفاوم  نآرقلل  هومتدجو  ناف  انع  مکءاج  ام  انرما و  اورظنا  لاق  ثیدح  یف  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  رباج 
.انل حرش  ام  کلذ  نم  مکل  حرشن  یتح  انیلا  هودر  هدنع و  هوفقف  مکیلع  رمالا  هبتشا  نا  هودرف و  اقفاوم 

لاق و مدـقتملا  بابلا  یف  لئاسرلا  یف  خیـشلا  هرکذ  ام  لثم  تسا  لطاب  تیاور  نآ  هدرکن  تیاور  قیدـصت  باـتک  رگا  هکنآ  مراـهچ 
.لطاب وهف  هّللا  باتک  هقدصی  ثیدح ال  نم  مکءاج  ام  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ینعی  هلوق 

دبع ابا  تعمـس  لاق  برحلا  نب  بویا  نع  ادنـسم  لئاسولا  یف  رکذ  ام  لثم  تسا  فرخز  دشابن  باتک  قفاوم  تیاور  رگا  هکنآ  مجنپ 
.فرخز وهف  هّللا  باتک  قفاوی  ثیدح ال  لک  هنسلا و  باتکلا و  یلا  دودرم  ءیش  لک  لوقی  مالّسلا  هیلع  هّللا 

نب ماشه  هحیحص  لاق و  لئاسرلا  یف  خیـشلا  هرکذ  ام  لثم  دشابن  تنـس  ای  باتک  قفاوم  هک  یثیدح  لوبق  زا  هدیـسر  یهن  هکنآ  مشش 
همّدقتملا انثیداحا  نم  ادهاش  هعم  نودجت  وا  هنـسلا  باتکلا و  قفاو  ام  اثیدـح ال  انیلع  اولبقت  مالّـسلا ال  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  نع  مکحلا 

انبر لوق  فلاخ  ام  انیلع  اولبقت  هّللا و ال  اوقتاف  یبا  اهب  ثدحی  مل  ثیداحا  یبا  باحصا  بتک  یف  سد  هّللا  هنعل  دعـس  نب  هریغملا  ناف 
.هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  انیبن  هنس  و 

باتک قفاو  ام  الا  انیلع  قدصت  مالسلا ال  امهیلع  هّللا  دبع  وبا  رفعج و  وبا  لاق  لاق  ریدس  نع  مدقتملا  بابلا  یف  لئاسولا  یف  هاور  ام  و 
.هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هیبن  هنس  هّللا و 

دینکن و ذخا  دینک و  حرط  تسا  تنـس  فلاخم  هک  یتایاور  نآ  هکنیا  رب  تسا  هدش  دراو  هک  يرابخا  ینعی  خـلا  کلذ  ریغ  یلا  هلوق 
لقن يراصنا  خیـش  موحرم  زا  میدرکن و  رکذ  ار  اهنآ  زا  هدایز  بلطم  ندیـشک  لوط  يارب  ام  هک  تسا  رابخا  نآ  باـب  نیا  رد  هدـمع 

فلاخم هک  یتیاور  ره  دیاب  هک  تسا  هرتاوتم  رابخا  نآ  تنس  باتک و  فلاخم  رابخا  هک  تسا 
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بهذـم نم  اـفورعم  هکرت  نوک  یف  ساـیقلا  هلزنمب  هلعج  هنا  هنع  یکح  لـب  همـالک  نم  عـضاوم  یف  دیـسلا  نع  ّیکحملا  عاـمجالا  و 
.هعیشلا

عورفلا معی  ام  هیداقتعالا ال  لوصـالا  یف  ملعلا  ریغ  عاـبتا  وه  اـهتاقالطا  نم  نقیتملا  وا  اـهنم  رهاـظلا  ناـبف  تاـیآلا  نع  اـما  باوجلا  و 
نع لاخ  اهب  لالدتـسالا  نابف  تایاورلا  نع  اما  رابخالا و  رابتعا  یلع  هیتـآلا  هلدـالاب  هصـصخم  یهف  اـهل  اـهمومع  ملـس  ول  هیعرـشلا و 

.داحآ رابخا  اهناف  دادسلا 

******
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.مینکن نآب  ذخا  مینک و  كرت  تسا  تنس  باتک و 

هرس سدق  یضترم  دیس  زا  تسا  عامجا  لقن  تسین  تجح  دحاو  ربخ  هکنآ  يارب  موس  لیلد  خلا  دیسلا  نع  ّیکحملا  عامجالا  هلوق و 
ندرکن لمع  هک  نانچمه  تسا  ساـیق  هلزنم  هب  دـحاو  ربخب  ندرکن  لـمع  هک  ناـشیا  زا  هدـش  تیاـکح  هکلب  يا  هددـعتم  عضاوم  رد 

.هعیش دنع  تسا  فورعم  دحاو  ربخب  ندرکن  لمع  هعیش  بهذم  زا  تسا  فورعم  سایقب 

هک يزیچ  نوچ  دنا  هتـشاذگ  نآ  حوضوب  هکنآ  لثم  دنا و  هدرکن  رکذ  يراصنا  خیـش  موحرم  فنـصم و  دشاب  لقع  هک  مراهچ  لیلد 
.تسین زیاج  القع  نآ  طوقس  فیلکت و  تابثا  رد  فلکم  درادن  نآ  تیجح  هب  نیقی 

هریغ تنس و  باتک و  زا  دحاو  ربخ  تیجح  مدع  رب  هلدا  در 

هکنآ امک  نید  لوصا  رد  تسا  ملع  ریغ  يوریپ  اهنآ  زا  نقیتم  هکلب  اهنآ  روهظ  هکنآ  تایآ  زا  باوج  تایآلا  نع  اما  باوجلا  هلوق و 
ِِهب ْمَُهل  ام  یْثنُْألا َو  َهَیِمْسَت  َهَِکئالَْملا  َنوُّمَُـسَیل  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  یلاعت  هلوق  مجن  هروس  رد  هیآ  ردص  نآرب  دنک  یم  تلالد 

.َّنَّظلا َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم 
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.هلاحم اهضعب ال  رودصب  یلامجالا  ملعلل  الامجا  هرتاوتم  اهنا  الا  ینعم  اظفل و ال  هرتاوتم  نکت  مل  نا  اهنا و  لاقی  ال 
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.دوشب مه  یعرش  عورف  لماش  دشاب  هتشاد  مومع  هکنآ  هن  تسا  نید  لوصا  رد  هیآ  ردص  رهاظ 

دنک یم  تاـبثا  هک  يا  هلدا  هب  تسا  هدروخ  صیـصخت  تاـیآ  نآ  ار  تاـیآ  مومع  مینک  میلـست  اـم  رگا  هکنآ  تاـیآ  زا  مود  باوج 
زا نظ  هچ  عورف  رد  هچ  نید و  لوصا  رد  نظ  هچ  درادن  تیجح  نظ  قلطم  دنک  یم  تابثا  هفیرـش  تایآ  نوچ  ار  دحاو  ربخ  تیجح 

.دشاب یم  قثوم  ربخب  اهنآ  صیصخت  ربخ و  ریغ  زا  هچ  دشاب و  ربخ 

لمع لاح  نیا  رد  فشک و  میمتت  یلع  ءاـنب  تسا  ملعب  لـمع  ءـالقعلا  دـنع  قثوم  ربخب  لـمع  هکنآ  هدـش  هداد  هک  يرگید  باوج  و 
.دشاب صصخم  هن  تایآ  رب  دراد  تموکح  دحاو  ربخ  تایآ و  زا  تسا  جراخ  اعوضوم  سپ  نظب  لمع  هن  تسا  ملعب 

تیجح یـضتقم  هک  ملع  لباقم  هتاذ  ثیح  نم  دیامن  ار  نظ  تیجح  ءاضتقا  یفن  نظ  زا  هیهان  تایآ  تسا  نکمم  هکنآ  رگید  باوج 
لیلدـب نظ  يارب  تسا  یـضتقم  تابثا  نوچ  درادـن  نآ  یهن  اب  تافانم  دومن  ار  نظ  تیجح  تابثا  یـصاخ  لیلد  رگا  سپ  اـتاذ  تسا 

.ار نآ  مدع  هن  دراد و  ار  تیجح  یضتقم  هن  نظ  تاذ  ول  صاخ و 

کسمت هک  يرابخا  نیا  نوچ  تسین  لاکـشا  دادس و  زا  یلاخ  دحاو  ربخب  لمع  تمرح  رب  اهنآ  هب  لالدتـسا  تایاور  زا  باوج  اما  و 
.اهنآ مدع  نآ  دوجو  زا  دیآ  یم  مزال  تسا و  رود  بجوم  دحاو  ربخب  نآ  تابثا  تسا و  دحاو  ربخ  اهنآ  تسا  هدش  اهنآ  هب 

.تسا مسق  هس  رتاوت  دنامن  یفخم  خلا  اظفل  هرتاوتم  نکت  مل  نا  اهنا و  لاقی  هلوق ال 

مالّسلا هیلع  یلع  باب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  زا  هدیسر  رتاوتب  هکنآ  لثم  یظفل  رتاوت  لوا 
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مالکلا و لحم  وه  امک  ایلک  بلسلا  تابثا  یف  دیفم  ریغ  وه  هیلع و  تقفاوت  امیف  الا  دیفت  اهنا ال  الا  کلذک  تناک  نإ  اهنا و  لاقی  هناف 
ماقم یف  هنع  صیحم  لب ال  رئاضب  سیل  هب  مازتلالا  هنـسلا و  باتکلل و  فلاخملا  ربخلا  هیجح  مدع  دـیفت  امنا  ماربالا و  ضقنلا و  دروم 

.هضراعملا
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.هدیسر ترضح  نآ  زا  رتاوتب  هلمج  نیا  هک  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم 

تکاله هب  ار  گنج  ناعاجش  زا  مادکره  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هدش  هدینـش  ددعتم  ياه  گنج  رد  هکنآ  لثم  يونعم  رتاوت  مود 
یم دنقفتم و  ینعم  رد  یلو  ار  رافک  ترـضح  نآ  ندیناسر  كالهب  ترـضح  گنج  رد  دـنراد  یفلتخم  ظافلا  مادـکره  هک  دـیناسر 

.ار ترضح  نآ  تعاجش  دنناسر 

هدیـسر نظ  عنم  رب  یتیاور  کی  انیقی  هک  هیف  نحن  ام  ـالثم  تسا  يونعم  رتاوت  هن  تسا و  یظفل  رتاوت  هن  هک  تسا  یلاـمجا  رتاوت  موس 
.دیامرف یم  فنصم  اذل  دوش و  هتفرگ  تایاور  نآ  صخا  تسا  مزال  موس  مسق  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  ربخ  زا 

هک یئاج  رد  الا  درادن  يا  هدیاف  دـشاب و  یم  نظ  زا  هیهان  رابخا  رد  یلامجا  رتاوت  ول  ینعی و  خـلا  کلذـک  تناک  نا  اهنا و  لاقی  هناف 
یم ماربا  ضقن و  لحم  مالک و  لحم  هک  دـیامن  یمن  یلک  بلـس  تابثا  ینعم  نیا  دـشاب و  تنـس  باـتک و  فلاـخم  احیرـص  تیاور 
ریغ هچ  حیحـص و  هچ  دشابن  هچ  دشاب و  باتک  فلاخم  هچ  درادن  تیجح  قلطم  دحاو  ربخ  اهنآ  لوقب  هک  تسنآ  ثحب  نوچ  دـشاب 

.حیحص

ربخ مسق  نیا  هکنآ  تسا و  تنـس  باـتک و  فلاـخم  هک  يدـحاو  ربخ  تیجح  مدـع  دـنک  یم  تاـبثا  میدومن  هک  یناـیب  نیارباـنب  و 
رد هکنآ  امک  مینک  نآب  لمع  هضراعم  ماقم  رد  اـم  میرادـن  يا  هراـچ  هکلب  درادـن  یعناـم  ربخ  زا  مسق  نیا  هب  مازتلا  درادـن و  تیجح 

.دمآ دهاوخ  نیربخ  ضراعت  باب  رد  شدوخ  لحم 
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.هیهان رابخا  زا  تسا  هدش  هداد  ياهباوج  دنامن  یفخم 

نا دـش  دـهاوخ  نایب  شدوخ  لحم  رد  هک  هقث  دـحاو  ربخ  تیجح  رب  تسا  لاد  هک  يراـبخا  هب  تسا  ضراـعم  راـبخا  نیا  هکنآ  لوا 
.دوش یم  رکذ  هک  یهوجو  زا  یکی  هب  مینک  لمع  دیاب  ار  هیهان  رابخا  سپ  یلاعت  هللاءاش 

صوصخ مومع و  رگید  تاـیاور  تاـیآ و  اـب  شتفلاـخم  هکنآ  هن  درادـن  تیجح  ربخ  نآ  دراد  یلک  نیاـبت  هک  يربخ  ره  هکنآ  لوا 
.نآ تاقلطم  رب  نآرق و  مومع  رب  تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  تادیقم  تاصصخم و  دایز  نوچ  دشاب 

ام رگا  ابِّرلا و  َمَّرَح  دـیامرف  یم  هک  یلاعت  هلوق  قالطا  دـنک  یم  دـییقت  تیاور  نیا  دـلولا  دـلاولا و  نیب  اوبر  مالـسلا ال  هیلع  هلوق  الثم 
هیهان رابخا  قایس  هکنآ  اب  رثکا  صیصخت  دیآ  یم  مزال  میریگب  تسه  فیرش  باتک  فلاخم  هک  یتیاور  ره  تاقلطم  میشاب  هتساوخ 

الا فرخز  وا  هلقن  مل  انبر  لوق  فلاخ  ام  مالسلا  هیلع  ماما  دیامرفب  هکنآ  نجهتسم  تسا  حضاو  نوچ  صیـصخت  زا  تسا  عنام  یبآ و 
.دراوم هسمخ  یف 

لعج هک  یناسک  نیـساسد و  هک  تسا  هدومرف  ناشیا  هک  تسین  دراو  يراصنا  خیـش  موحرم  لاکـشا  میدومن  ام  هک  ینایب  نیا  الثم و 
دنتسناد یم  نوچ  دندرک  یمن  لعج  ار  تایاور  نآ  فیرش  نآرق  اب  دشاب  هتـشاد  یلک  نیابت  هک  یتایاور  اه  نیا  دندومن  یم  تایاور 

ار تایاور  نآ  ار  تایاور  نیلعاج  نیعضاو و  هک  تسنآ  خیـش  موحرم  باوج  - دندرک یمن  لوبق  اهنآ  زا  هعیـش  تاور  ار  تایاور  نآ 
هب نوچ  هدارفناب  دننک  لعج  اهنآ  دوخ  هکنآ  هن  دنداد  یم  رارق  مالـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  زا  تاقث  بتک  ءزج  دـندرک و  یم  لعج 

.دندرک یمن  لوبق  اهنآ  زا  یئاهنت 

هیلع هیبا  باحـصا  بتک  یف  سد  هنال  يور  اـم  یلع  ار  هریغم  تسا  هدومن  نعل  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تسا  هدیـسر  اذـل  و 
.هریثک ثیداحا  مالسلا 

زا تسا و  نید  لوصا  زا  هک  هچنآ  رب  دوش  لمح  هیهان  رابخا  نیا  مود  هجو 
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هنم لوقنملا  لصاح و  ریغ  هنم  لصحملا  نابف  عامجالا  نع  اما  و 
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رابخا نوچ  تسا  مک  لیلق و  نآ  رئاظن  هعبرا و  بتک  رد  العف  نکل  تسا  دایز  تایاور  نیا  تسین و  هعیش  بهذم  قفاوم  هک  یئاهزیچ 
.تسا هدش  كاپ  بذهم و  اهنآ 

زا دوش  یم  هدافتـسا  دـشاب و  یم  ام  نایب  نیا  رب  هنیرق  اهنآ  ضعب  رد  ضراعت و  تروص  رد  هیهان  راـبخا  دوش  لـمح  هکنآ  موس  هجو 
.هسفن دح  یف  دحاو  ربخ  تیجح  اهنآ 

دنک یم  تابثا  هک  يا  هلدا  هریغ و  حیحـص و  قثوم و  ریغ  قثوم و  ربخ  دوش  یم  لماش  تسا و  قلطم  هیهان  راـبخا  هکنآ  مراـهچ  هجو 
يا هلدا  تهج  نیا  زا  اقلطم و  ار  دحاو  ربخ  تیجح  دنک  تابثا  هکنآ  هن  دـشاب  قثوم  هک  تسا  صاخ  ربخ  نآ  ار  دـحاو  ربخ  تیجح 

.ار هیهان  رابخا  نآ  دهد  یم  صیصخت  ار  قثوم  ربخ  تیجح  دنک  یم  تابثا  هک 

باب نم  قثوم  دـحاو  ربخ  تیجح  رب  القع  ةریـس  هکنآ  دـیآ و  یم  هیهان  رابخا  رد  دـش  نایب  هیهان  تایآ  زا  هک  يرگید  باوج  مجنپ 
.تشذگ هکنآ  امک  هیهان  رابخا  رب  دراد  تموکح  القع  ةریس  نظب و  لمع  زا  تسا  جراخ  اعوضوم  الصا  تسا و  ملعب  لمع 

تایآ صیصخت  يارب  هدش  نآب  کسمت  هک  يا  هریـس  هکنآ  هب  نظب  لمع  زا  هیهان  تایآ  رب  تسا  هدش  لاکـشا  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 
دشاب هریس  نآ  در  رب  تسا  نکمم  هیهان  تایآ  درادن و  تیجح  دشابن  نآرب  عراش  ءاضما  ات  نوچ  تسا  يوعد  لوا  هریس  نآ  تیجح 

.تسا رود  بجوم  ار  تایآ  هریس  صیصخت  و 

هن دـشاب  رهاظ  باب  نم  هریـس  تیجح  ضرفرب  تایآ و  رب  دراد  تموکح  هک  تسا  ملعب  لـمع  هریـس  هب  لـمع  تشذـگ  هکنآ  باوج 
نآ دـسر  یم  نوچ  دوش  یم  ادـیپ  نظ  نآ  ّتیجح  هب  ملع  تهج  نیا  زا  تسا  القع  هریـس  نمـض  رد  هعرـشتم  هریـس  نوچ  ملعب  لمع 

.یفخی امک ال  نآ  زا  لبق  هکلب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  نامزب  هریس 

.خلا لصحملا  نابف  عامجالا  نع  اما  هلوق و 

نآ فالخ  هکلب  تسین  لصاح  ام  يارب  نآ  لصحم  الوا  عامجا  زا  باوج  اما 
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هفالخ یلا  روهشملا  باهذب  نوهوم  هلثمب و  ضراعم  ّهنأ  عم  لمأتملل  ههجو  رهظی  امک  هلأسملا  یف  اصوصخ  لباق  ریغ  هب  لالدتسالل 

ٍإَبَِنب ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  یلاعت  كرابت و  هّللا  لاق  أبنلا  هیآ  اهنمف  اهب  لدتسا  یتلا  تایآلا  یف  لصف  هعبرالا  هلدالاب  روهـشملل  لدتـسا  دق  و 
يذلا أبنلا  نع  نیبتلا  باجیاب  مکحلا  قیلعت  نا  طرشلا و  موهفم  ههج  نم  هنا  اهرهظا  هوجو  نم  اهب  لالدتـسالا  بیرقت  نکمی  اُونَّیَبَتَف و 

.هئافتنا دنع  هئافتنا  یضتقی  قسافلا  هب  یئاجلا  نوک  یلع  هب  ءیج 

******

: حرش * 

تیجح هک  تشذـگ  البق  لوقنم  عامجا  اما  دـشاب و  رابخا  نآ  كردـم  تسا  لـمتحم  دـشاب  لـصحم  عاـمجا  ضرفرب  تسا و  مولعم 
هکنآ رب  هوالع  تسا  يوعد  لوا  نآ  تابثا  تسا و  دحاو  ربخ  هلدا  یعامجا  كردم  اصوصخ  ینعی  هلأسملا  یف  اصوصخ  هلوق  درادن 

یم نآ  فالخرب  روهـشم  نوچ  تسا  نوهوم  عامجا  نیا  اضیا  دـحاو و  ربخ  تیجح  رب  هدومن  اعدا  هک  خیـش  عامجاب  تسا  ضراـعم 
.دندحاو ربخ  تیجح  هب  لئاق  دنشاب و 

هعبرا هلدا  هب  دحاو  ربخ  تیجح  تابثا 

.خلا اهب  لدتسا  یتلا  تایآلا  یف  لصف  هعبرالا  هلدالاب  روهشملل  لدتسا  دق  هلوق و 

ْمُکَءاج ْنِإ  هلوق  دنـشاب  یم  أبن  هیآ  تایآ  زا  یـضعب  دندومن  هعبرا  ۀلدا  هب  کسمت  دـشاب  یم  دـحاو  ربخ  تیجح  هب  لئاق  هک  روهـشم 
.َنیِمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَهلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف 

تاکز تاقدص و  نتفرگ  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ار  وا  داتسرف  هک  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دیلو  نأش  رد  تسا  هدش  لقن 
اهنآ يارب  هک  یمکح  نیاـب  دـندوب  حرف  لاحـشوخ و  هک  یلاـحرد  ار  وا  دـندرک  تاـقالم  دـندمآ و  نوریب  هفیاـط  نـیا  قلطـصم  ینب 

.تیلهاج نامز  رد  دوب  ینمشد  توادع و  اهنآ  نیب  رد  دوب و  هداتسرف 

لوسر فرطب  تشگرب  وا  لبق  يارب  دندش  عمج  اه  نیا  هک  درک  نامک  دیلو 
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عوضوملا ءافتناب  هبلاسلا  هموهفم  وا  هل  موهفم  الف  عوضوملا  ققحت  نایبل  هیضقلا  یف  طرشلا  نا  دری  ریرقتلا ال  اذه  یلع  هنا  یفخی  و ال 
ناک ول  معن  مهفاف 

******

: حرش * 

لاحـشوخ اهنآ  دوب و  نآ  فالخب  رما  هکنآ  لاح  ار و  تاقدص  دندرک  عنم  اه  نیا  درک  ضرع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ 
.هیآلا تلزنف  مه  وزغی  نا  مه  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  بضغف  دوب  هدیسر  اهنآ  رب  هک  یمکح  نآب  دندوب 

.تسا طرش  موهفم  تهج  زا  هوجو  نآ  رهظا  تسا  یهوجو  نآب  لالدتسا  هروکذم  هفیرش  هیآ 

.تسا فصو  موهفم  تهج  زا  مود 

.تسا قسف  موهفم  صوصخ  تهج  زا  موس 

.تسا هیآ  هب  رومأم  هک  نیبت  تهج  زا  مراهچ 

رد دراد و  موهفم  طرـش  هک  تشذگ  البق  تسا و  فصو  طرـش و  موهفم  هوجو  نآ  ةدمع  تسا و  هفیرـش  هیآ  لیلعت  تهج  زا  مجنپ 
قساف ار  ربخ  نآ  دروآ  یم  هک  يربخ  نآ  زا  قیقحت  نیبت و  ندوب  بجاو  هب  ار  مکح  یلاعت  يادخ  تسا  هدومن  قلعم  هفیرـش  هیآ  نیا 

.تسین مزال  دشابن  قساف  ربخ  هدنروآ  هک  یئاج  رد  نیبت  باجیا  هکنیا  رب  دنک  یم  ءاضتقا  قیلعت  نیا 

همرکاف دـیز  كءاج  نإ  رد  طرـش  عوضوم  هکنآ  امک  دـشاب  یم  تالاح  زا  نآ  هدـنروآ  تسا و  ءانب  طرـش  عوضوم  هکنآ  لصاح  و 
یم نیا  هلمج  نآ  موهفم  هنع و  نیبتلا  بجی  قسافلا  هب  ءاج  نا  أبنلا  تسنآ  ریدقت  تسا و  دیز  تلاح  زا  ندماین  ندمآ و  تسا و  دیز 

.تسا ملسم  طرش  موهفم  هتبلا  نایب  نیاربانب  نیبتلا  مزلی  مل  قسافلا  هب  ءیجی  مل  نا  أبنلا  دوش 

.خلا اذه  یلع  هنا  یفخی  هلوق و ال 

يارب هفیرش  هیآ  رد  طرش  دیآ  یمن  مزال  دشاب  أبن  عوضوم  میدومن  هک  ینایب  نیا 
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.عوضوملا ققحت  نایبل  هقوسم  هیطرشلا  هیضقلا  تناک  هب  قسافلا  ءیجم  أبنلا و  ققحت  سفن  وه  طرشلا 

******

: حرش * 

ٍهَّیِحَِتب ُْمتیِّیُح  اذِإ  َُهل و  اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  هفیرـش َو  هیآ  ای  هنتخاف و  ادلو  تقزر  نا  دنیوگب  هکنآ  لثم  دشاب  عوضوم  ققحت  نایب 
درادن موهفم  هک  اْهِنم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف 

اهنآ در  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  أبن  هیآ  تالاکشا 

إبنب قسافلا  ءیجم  دوش  یم  نآ  عقاو  رد  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  هفیرـش  هیآ  رد  عوضوم  تسا  هدرک  لقن  خیـش  موحرم  هک  هچنآ  رب  انب 
یم ترابع  نیا  عقاو  رد  هکنآ  لثم  دشاب  عوضوم  ءافتناب  هبلاس  نآ  موهفم  ای  درادن و  موهفم  دوش و  یم  مئاق  دـیز  لثم  نیبتلل  بجوم 

.تشذگ هکنآ  امک  درادن  موهفم  دشاب  میدومن  هک  ینایب  نیاب  عوضوم  رگا  هنع  نیبتلا  بجی  هب  ءیج  نا  قسافلا  أبن  دوش 

نا میتفگ  رگا  الثم  دنـشاب  یم  رگیدـکی  ضقانم  قوطنم  اب  موهفم  مکح  دراد  موهفم  هیطرـش  هیـضق  هک  یئاجک  ره  رد  دـنامن  یفخم 
دوش یم  هتفرگ  نآ  عوضوم  زا  هک  يا  هیـضق  ره  رد  همارکا و  بجی  الف  دیز  ءیجی  مل  نا  هک  تسنآ  نآ  موهفم  همرکاف  دیز  كءاج 

ماـمت رد  هریغ  ناـکم و  نآ و  ناـمز  عوضوم و  طرـش  زا  دوـش  هدروآ  عوـضوم  تایـصوصخ  ماـمت  دـشاب و  دوـخ  لاـحب  تسا  مزـال 
.میهد رییغت  ار  نآ  هکنآ  هن  مکح  رد  رگم  دشاب  دحتم  قوطنم  موهفم و  تایصوصخ 

حیحـص دوش و  یم  عقاو  طرـش  ءازج  اونیبتف  اذـل  تسا و  عوضوم  نیا  ار  يربخ  قساف  ندروآ  هک  تسنآ  نآ  رهاـظ  هفیرـش  هیآ  رد  و 
عوضوم ءزج  أبن  هکلب  تسا  عوضوم  مامت  أبن  هک  دومن  نایب  فنـصم  هکنآ  امک  میهد  رارق  عوضوم  لصا  ار  عوضوم  ءزج  کی  تسین 

هک یئبن  هکلب  تسین  اهنت  أبن  طرش  هک  دشاب  نیمهب  هراشا  دیاش  مهفاف  هلوق  ار  أبن  قساف  ندروآ  زا  تسا  بکرم  عوضوم  لصا  تسا و 
.ار نآ  دروآ  یم  قساف 

امک دشاب  قساف  ار  نآ  دروآ  یم  هک  يا  هفیرـش  هیآ  رد  طرـش  رگا  ینعی  أبنلا  ققحت  سفن  وه  طرـشلا  ناک  ول  معن  دومرف  ادعب  اذـل  و 
.درادن موهفم  تسا و  عوضوم  ققحت  يارب  هیضق  لاح  نیا  رد  تسا  نیمه  هفیرش  هیآ  رهاظ  هکنآ 
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هب ءاج  يذلا  أبنلا  یف  نیبتلا  بوجو  عوضوم  راصحنا  یف  هرهاظ  اهنا  الا  کلذـل  هقوسم  تناک  ول  هیـضقلا و  نا  لاقی  نا  نکمی  ّهنأ  عم 
.رخآ عوضوم  دوجو  هئافتنا و  دنع  نیبتلا  بوجو  ءافتنا  یضتقیف  قسافلا 

******

: حرش * 

زا ار  ربخ  لداع  ندروآ  دـشاب و  یم  إبنب  قساف  ءیجی  مل  نا  هکلب  تسین  إبنب  قساـف  مکءاـج  نا  ضیقن  ار  ربخ  لداـع  ندروآ  اـضیا  و 
هدومن رکذ  مالعا  ضعب  هک  نایب  نیاب  دراد  موهفم  هفیرـش  ۀـیآ  میئوگب  تسا  نکمم  هلب  دـشاب  ضیقن  نیع  هن  تسا  ضیقن  تاـنراقم 

نا لـثم  درادـن  موهفم  هک  تسا  یلقع  نآ  ءزج  کـی  هک  ءزج  ود  زا  دـشاب  بکرم  تسا  نکمم  هیطرـش  هیـضق  رد  عوـضوم  هک  دـنا 
دراد موهفم  تسا  یعرش  هک  رگید  ءزج  هنتخاف و  ادلو  تقزر 

درادـن و موهفم  تسا و  یلقع  بوکر  لصا  لثم  نیا  رد  هباکرب  ذـخف  هعمجلا  موی  هبوکر  ناک  ریمالا و  بکر  نا  دـش  هتفگ  رگا  الثم 
أبن ءزج  ود  زا  طرـش  عوضوم  تسا  بکرم  هفیرـش  هیآ  نیاربانب  دراد  موهفم  تسا و  یعرـش  نیا  هعمج  زور  رد  بوکر  نآ  ندوب  اما 

دراد و موهفم  نآ  دـشاب  قساف  ندروآ  هک  رگید  ءزج  تسا و  أبن  لها  درادـن  موهفم  هک  یئزج  نآ  قساف و  ار  أبن  نآ  ندروآ  تسا و 
.هفیرش ۀیآ  درادن  موهفم  نایب  نیاب  قلطم و  أبن  هن  دییقت  وحن  یلع  تسا  قساف  أبن  عوضوم  لصا  هکنآ  رب  دوشن  لاکشا 

توبث ماـقم  رد  ول  تسا و  تاـبثا  ماـقم  رد  مکحب  رگید  ضعب  عوضومب و  تسا  عجار  اـهنآ  یـضعب  هک  دویق  فـالتخا  هکنآ  باوج 
دیق تابثا  ماقم  رد  ول  تسا و  همارکا  بجی  یئاجلا  دیز  همرکاف  دیز  مکءاج  نا  هیضق  اّبل  الثم  عوضومب  ددرگ  یمرب  مکح  دویق  مامت 

.یفخی امک ال  ءیجم  تسا  مکح 

.خلا هیضقلا  نا  لاقی  نا  نکمی  ّهنأ  عم  هلوق 

ققحت يارب  هیطرش  هیضق  ول  هک و  تسنآ  هجو  نیا  هیآ و  موهفم  يارب  مینک  يرگید  هجوب  کسمت  تسا  نکمم  دیامرف  یم  فنـصم 
هدومرف خیش  موحرم  هکنآ  امک  تسا  عوضوم 
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نیب كرتشملا  هلاهجلاب  موقلا  هباصاب  لیلعتلا  نال  موهفملا  یف  هرهاظ  اهلاثما  نا  ملـس  ول  موهفم و  انهاه  اهل  سیل  هناـب  لکـشی  هنکل  و 
.موهفم اهل  سیل  هنا  یلع  هنیرق  نوکی  قوطنملا  موهفملا و 

******

: حرش * 

لداع هکنآ  أبن  درادن  قیقحت  نیبت و  قساف  ریغ  هک  دـناسر  یم  نآ  موهفم  نآ  رد  قیقحت  قساف و  أبن  نیبت  ندوب  بجاو  هکنآ  الا  تسا 
.دشاب

ار نآ  لداع  ربخ  هک  دـناسر  یم  نآ  رد  ققحت  قساف و  ربخ  نیبت  تسا  مزـال  هکنآ  عوضوم و  مکح و  نیب  تبـسانم  هکنآ  لـصاح  و 
تسین و لداع  رد  تهج  نآ  هک  تسا  قساف  دـحاو  ربخ  رد  بذـک  دـمعت  تهج  زا  تسا و  يریغ  بوجو  نیبت  بوجو  نوچ  درادـن 

نایب البق  هک  تسا  موس  هجو  ناـمه  ارهاـظ  هجو  نیا  یفخی و  ـال  اـمک  قساـف  زا  تسا  ـالاح  أوسا  دـشابن  تجح  مه  لداـع  ربخ  رگا 
.ربدتف تسا  هدش  نایب  موهفم  يارب  هجو  راهچ  زا  هفیرش  هیآ  هب  کسمت  هک  میدومن 

بوجو مدـع  نآ  موهفم  تسا  قساـف  ربخ  يارب  نیبـت  بوجو  نوچ  فصو  موهفم  باـب  نم  تسا  هفیرـش  هیآ  هب  کـسمت  موس  هجو 
فوصوم رب  دمتعم  هک  یئاج  اصوصخ  درادـن  موهفم  فصو  هک  تشذـگ  ظافلا  باب  رد  باوج  تسا  لداع  هک  قساف  ریغ  رد  تسا 

.دشاب یم  خلا  قساف  لجر  مکءاج  نا  لصا  هک  هدش  فذح  فوصوم  دشابن و 

.خلا هناب  لکشی  هنکل  هلوق و 

دیامرف یم  نایب  فنصم  تسا  یلاکشا  نیا  تالاکشا  نآ  مهم  دش و  هداد  باوج  اهنآ  زا  يردق  تسا  هدش  هفیرش  هیآ  رب  یتالاکـشا 
ضراعم موهفم  روهظ  نکل  دراد و  موهفم  رد  روهظ  هیآ  نیا  لاثما  هک  مینک  میلـست  ول  درادـن و  موهفم  دروم  نیا  رد  هفیرـش  هیآ  هک 

دشاب تسیابن  تلاهج  يور  زا  امش  لمع  ینعی  ٍَهلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِـصت  ْنَأ  دیامرف  یم  هک  تسه  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  هک  یلیلعت  اب  تسا 
هک يربخ  ره  امش و  لمع  هکلب 

ص:232

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1330 

http://www.ghaemiyeh.com


هرودص یغبنی  ام ال  لعف  ههافسلا و  ینعمب  اهنا  يوعد  نا  عم  ملعلا  مدع  ینعمب  هلاهجلا  نوک  یلع  ینتبی  امنا  لاکشالا  نا  یفخی  و ال 
.هدیعب ریغ  لقاعلا  نم 

******

: حرش * 

ول دشاب و  موهفم  هک  لداع  ربخ  نوچ  قوطنم  موهفم و  نیب  تسا  كرتشم  ینعم  نیا  دـشاب و  ملع  يور  زا  دـیاب  دـینک  یم  نآب  لمع 
نیا زا  دشاب و  یم  نآ  لوق  رد  هابتـشا  تلفغ و  لامتحا  لداع  ربخ  یلو  نآ  زا  مینومأم  دریگ و  یم  ار  نآ  قسف  ولج  تلادع  تهج  زا 

ضراعم رگا  لقاال  دوش و  یم  ود  ره  لماش  هیآ  رد  تلع  ام و  میرادن  ملع  ار  اهنآ  زا  مادک  چیه  هک  دـشاب  یم  قساف  ربخ  لثم  تهج 
دوش یم  مکح  صصخم  دراوم  ضعب  دنروآ  یم  مکح  يارب  هک  یتلع  درادن و  موهفم  هیآ  اذل  دوش  یم  دوجوم  هنیرق  لامتحا  دشابن 

ضماح ریغ  هچ  ضماح و  هچ  تسا  نامر  قلطم  زا  یهن  ول  دروم و  نیا  رد  ضماح  هنال  ناـمرلا  لـکات  ـال  یلوم  دـیامرفب  هکنآ  لـثم 
دـیامرفب ال هکنآ  لـثم  دـهد  یم  رارق  مومع  ار  یلبق  مکح  تلع  دراوـم  ضعب  ضماـحب  دـهد  یم  صیـصخت  ار  مکح  نآ  تلع  یلو 
ره دـشاب و  رمخ  ریغ  ول  دـهد و  یم  رارق  موـمع  ار  مکح  تلع  یلو  تسا  رمخ  نآ  عوـضوم  وـل  مکح و  رکـسم  هنـال  رمخلا  برـشت 

.دنک یم  ادیپ  تمرح  يرکسم 

.خلا امنا  لاکشالا  نا  یفخی  هلوق و ال 

تسا دراو  یئاج  رد  لاکشا  نآ  دیامرف  یم  هک  تسا  فنصم  لوق  هلمج  نم  تسا  هدش  هداد  دش  رکذ  هک  یلاکـشا  نیا  زا  یئاهباوج 
هک مینک  اـعدا  هک  تسین  دـیعب  تسا و  نکمم  یلو  میدوـمن  ناـیب  هکنآ  اـمک  دـشاب  ملع  مدـع  ياـنعم  هب  هفیرـش  هیآ  رد  تاـهج  هک 
یم نآب  لمع  القع  دزن  نوچ  قثوم  دـحاو  ربخ  لقاع و  زا  دوش  رداـص  تسین  راوازـس  هک  یلمع  تسا و  تهافـس  ياـنعم  هب  تلاـهج 

لاکـشا تسا  یهفـس  لمع  دوش و  یم  تمادـن  تمالم و  بجوم  هک  قساف  ربخب  لمع  فالخب  تسین  یهفـس  نآب  لـمع  اذـل  دوش و 
خیش موحرم  هکنآ  امک  دننک  یمن  نآرب  مادقا  القع  هک  یلمع  دشاب و  تهافس  تلاهج  زا  دارم  رگا  هک  دوشن 
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وا هطـساوب  (ع) مامالا لوقل  هیکاحلا  تایاورلل  اـهلثم  لومـش  لکـشا  اـمبر  لدـعلا  ربخ  هیجح  یلع  هیـآلا  هلـالد  هیماـمت  ملـس  ول  ّهنإ  مث 
ظاحلب یعرـشلا  رثالا  نم  هب  ربخملل  اـم  بیترت  بوجو  ینعمب  ـالا  سیل  يذـلا  قیدـصتلا  بوجوب  مکحلا  نکمی  فیک  هناـف  طـئاسو 

بوجولا اذه  سفن 

******
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.اهنآ عنم  عدر و  رب  دوش و  لزان  هیآ  هکنآ  یتح  دوش  رداص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  باحصا  زا  دیابن  هدومرف 

تسا و تهافـس  لمع  نیا  وا  ربخ  نیبت  نودب  هکنآ  دشاب و  یم  وا  قسف  رهظم  هیآ  دندوبن و  دیلو  قسفب  ملاع  اهنآ  دیاش  هکنآ  باوج 
ملع بجوم  اهنآ و  هب  لمع  تسا  تباث  هریغ  رارقا و  قوس و  دـی و  هنیب و  لثم  هیملع  ریغ  هربتعم  تاراما  لاکـشا  الب  هکنآ  نآرب  لیلد 

اهنآ و هب  دروخ  یم  صـصخت  هیآ  هک  دوش  هتفگ  رگا  صیـصخت  زا  دراد  عانتما  ابا و  هفیرـش  ۀـیآ  قایـس  فلکم و  يارب  دنـشاب  یمن 
هتشذگ و ارارک  هکنآ  امک  فشک  میمتت  رب  انب  تما  ملعب  لمع  ءالقعلا  دنع  قثوم  دحاو  ربخب  لمع  هکنآ  هفیرش  هیآ  زا  رگید  باوج 

خیـش موحرم  هک  یباوج  کی  دـشاب و  ملع  تلاهج  مدـع  زا  دارم  ول  هیآ و  رب  دراد  تموکح  تسا و  جراـخ  اـعوضوم  تهج  نیا  زا 
داریالا اذه  نع  یصفتلا  دیری  نمل  یلوالاف  هک  تسنآ  ناشیا  لوق  یکحم  هک  میدومن  هک  تسا  نایب  نیمه  هفیرـش  هیآ  زا  تسا  هداد 

.لمأتلا دعب  هقدلا  دعب  لئازلا  یئادتبالا  نظلا  وا  کشلا  هلاهجلاب  نانیمطالا و  لیصحت  نیبتلاب  دارملا  نا  نم  انرکذ  امب  ثبشتلا 

.خلا هیآلا  هلالد  هیمامت  ملس  ول  ّهنإ  مث  هلوق 

یتایاور لماش  هک  هیآ  رب  تسا  هدش  يرگید  لاکشا  دشاب  هتشاد  دحاو  ربخ  تیجح  رب  هلالد  هفیرش  هیآ  ضرفرب  دیامرف  یم  فنـصم 
دنک دـحاو  ربخ  تابثا  هیآ  رگا  دوش و  یمن  اهنآ  لماش  یطئاسو  ای  هطـساو  کی  هب  دـنک  یم  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  لوق  تیاـکح  هک 

رد هک  يا  هدوجوم  رابخا  مالّسلا و  هیلع  ماما  زا  دشاب  هدیسر  امب  هطساو  الب  هک  تسا  يرابخا  رد  طقف 
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ردان ای  دشاب  هدیـسر  امب  ماما  زا  هک  هطـساوالب  ربخ  دشاب و  یم  هطـساولا  عم  اهنآ  رثکا  تسا  هدیـسر  امب  بتک  نآ  ریغ  هعبرا و  بتک 
تسا ملسم  هطساو  کی  هکنآ  رب  دنامن  یفخم  درادن  يرثا  نادنچ  دحاو  ربخ  تیجح  رد  ثحب  تهج  نیا  زا  تسا  مودعم  ای  تسا و 

هدش هجو  ود  زا  هفیرش  ۀیآ  رب  لاکشا  هجو  تسا و  هطساو  کی  ریغ  رب  تالاکـشا  میدرکن و  تیؤر  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ام  نوچ 
هک يرثا  نآ  بیترت  بوـجو  ـالا  يرثا  وا  يارب  تسین  هک  يربـخ  نآ  قیدـصت  بوـجوب  مکح  تسا  نکمم  هنوـگچ  هکنآ  لوا  تسا 

.بوجو نیا  ظاحل  هب  یعرش  رثا  زا  دشاب  یم  هب  ربخم  يارب 

.دشاب تباث  نآ  عوضوم  هکنآ  زا  دعب  دشاب  هتشاد  یعرش  يرثا  دیاب  يدبعت  ره  هکنآ  لصاح  و 

هتـشاد یعرـش  رثا  دیاب  يدبعت  ره  رد  درادن و  یعرـش  رثا  نیا  میئامنب  تسا  ینادـجو  هک  ینیلک  موحرم  لوق  قیدـصت  ام  الثم  رگا  و 
نآ دنک و  یم  نایب  ینیلک  موحرم  هک  يرگید  تاعوضوم  رگا  هلب  مئاق  دیز  دیوگب  هکنآ  لثم  درادـن  هدـئاف  یعرـش  ریغ  رثا  دـشاب و 

تسا و هدشن  تباث  تاعوضوم  نآ  هک  تسنآ  ضرف  یلو  دوش  یم  تباث  یعرـش  رثا  دراوم  نیا  رد  دسرب  ماماب  طیاسو  تاعوضوم و 
دـنک و تابثا  ار  شدوخ  عوضوم  مکح  هک  دراد  مزال  ینعم  نیا  دـشاب و  یم  ینیلک  خیـش  موحرم  لوق  قیدـصت  ۀطـساوب  اهنآ  توبث 

تابثا لولعم  تسا و  لولعم  ۀـلزنم  هب  مکح  نوچ  دـنک  تابثا  ار  شدوخ  عوضوم  یمکح  ره  تسا  لاـحم  تهج  نیا  زا  هکنآ  لاـح 
رثا ینیلک  موحرم  لـثم  تلادـع  تاـبثا  هکنآ  لاکـشا  لـصاح  تسا و  مود  لاکـشا  نیا  تسا و  لاـحم  رود و  دـنک  ار  شدوخ  تلع 

تهج نیا  زا  تسا  ینیلک  موحرم  لوق  قیدصت  ۀطساوب  اهنآ  توبث  دنـشاب  یم  ربخ  نیب  طیاسو  هک  رگید  تاعوضوم  درادن و  یعرش 
.دیامنب ار  شدوخ  عوضوم  تابثا  یمکح  ره  هک  دیآ  یم  مزال 
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قیدصت بوجوب  هیآلا  لثم  یف  مکحلا  سفنب  هنا  الا  امهل  ایعرـش  ارثا  ناک  نا  هنال و  ربخملا  هلادـع  وا  لدـعلا  ربخ  هب  ربخملا  ناک  امیف 
.ضرفلا بسح  لدعلا  ربخ 

عوضوملا مکحلا و  داحتا  مزلی  الف  رخآ  لعجب  ارثا  راص  ّهنإ  ثیح  اضیا  ظاحلب  نوکی  نا  یف  سأب  الف  اـیناث  مکحلا  اذـه  أـشنا  ول  معن 
.ربدتف دحاو  لعج  الا  كانه  نکی  مل  اذا  ام  فالخب 

الا هدارفا و  ظاـحلب  لـب  رثـالا  هعیبط  ظاـحلب  اـهیف  مکحلا  هیعیبط و  هیـضقلا  نکی  مل  اذا  مزلی  اـمنا  هناـب  لاکـشالا  نع  بذـلا  نکمی  و 
.عوضوملا مکحلا و  داحتا  موزل  روذحم  الب  هدارفا  یلا  هیعیبطلا  مکح  هیارس  هیلا  يرسی  قیدصتلا  بوجوب  مکحلاف 

******
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دشاب ربخ  هک  هب  ربخم  ای  تسا  لداع  هرارز  هک  ینیلک  موحرم  لثم  داد  ربخ  يوار  رگا  ینعی  خلا  لدعلا  ربخ  هب  ربخملا  ناک  امیف  هلوق 
یعرـش مکح  يوار  تلادـع  اـی  لداـع  ربخ  يوار  دوش  تباـث  هکنآ  درجم  درادـن و  یعرـش  رثا  دراوم  نیا  رد  تسا  لداـع  نآ  يوار 

.دشاب یمن  لقتسم 

قدص الوا  دیوگب  هکنآ  لثم  درادـن  یعنام  عراش  فرط  زا  دـشاب  يرگید  لعج  کی  رگا  هلب  خـلا  ایناث  مکحلا  اذـه  أشنا  ول  معن  هلوق 
یئاجنآ رد  فالخب  عوضوم  مکح و  داحتا  دیآ  یمن  مزال  لاح  نیا  رد  هقدصف و  لداعلا  ربخب  خیـشلا  ربخا  اذا  دـیوگب  ایناث  لداعلا و 

.ربدتف دیآ  یم  مزال  عوضوم  مکح و  داحتا  هک  دشاب  لعج  کی  هک 

مزال لاکشا  یئاج  رد  هکنآ  لوا  دوش  یم  هداد  هجو  دنچ  هب  ار  لاکشا  باوج  خلا  لاکشالا  نع  بذلا  نکمی  هلوق و 
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ناک ال نا  باطخلا و  اذهب  هققحت  دعب  قیدصتلا  بوجو  يأ  رثألا  اذه  یف  راثآلا  رئاس  یف  طانملا  وه  ام  ققحتب  عطقلا  یلا  افاضم  اذـه 
.روذحملا لجال  هظوحلم  نوکی  نا  نکمی 

قیدصتلا و بوجو  یعرـشلا  هرثا  راص  عوضومب  رابخالا  يدـل  بیترتلا  بوجو  یف  راثآلا  رئاس  نیب  هنیب و  لصفلاب  لوقلا  مدـع  یلا  و 
مهفاف هیآلا  یف  مکحلا  سفنب  ول  لدعلا و  ربخ  وه 

******
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رثا تعیبط  ظاحلب  هیـضق  رد  نآ  مکح  دـشاب و  هیقیقح  هیعیبط و  هیـضق  هک  یئاج  رد  اما  دـشاب  هیجراخ  هیـصخش  هیـضق  هک  دـیآ  یم 
تعیبط نآ  دارفا  دشاب  تعیبط  نآ  هک  يدروم  ره  دنک  یم  تیارـس  قیدصت  بوجوب  مکح  دراوم  نیا  رد  هنیعم  دارفا  ظاحلب  هن  دشاب 

مالک نیا  میتفرگ  هیعیبط  ار  هیـضق  نآ  قداص و  یمالک  لک  تفگ  یلوم  رگا  الثم  عوضوم  مکح و  داحتا  ندمآ  مزال  روذحم  نودب 
.دشاب یم  یلوم  مالک  تعیبط  دارفا  زا  یکی  هک  یلوم  مالک  نیا  نوچ  دوش  یم  مه  مالک  نیمه  سفن  لماش  یلوم 

ام و نیب  هطـساو  هک  يدحاو  ربخ  تیجح  دش  تباث  هفیرـش  هیآ  هب  هک  ینآ  زا  دعب  هکنآ  مود  باوج  خلا  عطقلا  یلا  افاضم  اذـه  هلوق 
نامه نوچ  ار  اهنآ  تیجح  مینک  یم  تباث  تلع  طانم و  حیقنتب  رگید  دراوم  رد  هطـساو  کی  رگم  دـشاب  یمن  مالّـسلا  هیلع  ماما  نیب 

یلو دوش  یمن  اهنآ  لماش  ظفل  رابتعاب  ول  اهنآ و  ققحت  زا  دـعب  تسا  تباث  رابخا  یقاب  رد  دوب  هطـساوالب  رخآ  رد  هک  يراثآ  تلع و 
.دوش یم  تیاور  طیاسو  ۀمه  لماش  طانم  حیقنتب 

ماما ام و  نیب  دروخ  یم  هطـساو  کی  هک  یتیاور  هکنآ  دـهد  یم  فنـصم  هک  موس  باوج  خـلا  هنیب  لصفلاب  لوقلا  مدـع  یلا  هلوق و 
لئاق هکره  نوچ  دراد  تیجح  طیاسو  ریاس  درک  ادیپ  تیجح  دش و  لوبق  مالّسلا  هیلع 
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ربخب ّیکحملا  رافـصلا  ربخک  رابخالا  نم  طئاسولا  صوصخ  یف  لاکـشالل  کلذـب  لاکـشالا  عافدـنا  دـعب  لاـجم  ـال  هنا  یفخی  ـال  و 
مکحلا اذـه  نوکی  فیکف  دـیفملل  لماشلا  لداعلا  قیدـصت  بوجوب  مکحلا  سفنب  الا  ادـبعت  اربخ  نوکی  داـکی  ـال  هناـب  ـالثم  دـیفملا 

هرثا بیترت  بجو  هیآلا  مکحب  هقیقح  یعرش  رثا  اذ  لدعلا  ربخ  ناک  اذا  هنال  کلذ  اضیا و  هل  امکح  الثم  ادبعت  رافـصلا  ربخل  ققحملا 
هیـضقلا وحنب  ربخلل  یکاحلا  ربخلل  هیآلا  لثم  لومـش  نم  تفرع  امل  تاعوضوملا  نم  راثآلا  تاوذ  رئاسک  هب  لدـعلا  راـبخا  دـنع  هیلع 

.ادیج لماتف  لصفلاب  لوقلا  مدعل  وا  اظفل  هلمشی  مل  نا  اطانم و  هل  اهنم  اهیف  مکحلا  لومشل  وا  هیعیبطلا 

******

: حرش * 

-. مهفاف تسا  عنام  اقلطم  دشاب  یمن  تیجح  هب  لئاق  سکره  دراد و  لوبق  اقلطم  دحاو  ربخ  تیجح  هب  دش 

موحرم لوق  هیف  نحن  ام  رد  ادـبعت  ای  تسا و  تباث  انادـجو  ای  یمکح  ره  عوضوم  هکنآ  هب  مالعا  ضعب  زا  هدـش  هداد  يرگید  باوج 
دوش یم  یناث  عوضوم  هک  ادبعت  تسا  رافـص  لوق  تابثا  ینیلک  لوق  رثا  دوش و  یم  نآ  لماش  لداعلا  قدص  تسا و  ینادجو  ینیلک 

رد لیخد  هک  يزیچ  ره  سپ  یعرـش  عوضوم  رثا  اما  طئاسولا و  رخآ  یلا  اذـکه  ادـبعت و  تسا  ملع  وا  لوق  نوچ  فشک  میمتت  رب  انب 
ول دوش و  یم  عقاو  موـصعم  لوـق  تاـبثا  هلـسلس  رد  نوـچ  دریگ  یم  ار  نآ  یعرـش  دـبعت  دـشاب  نآ  یعوـضوم  رد  اـی  یعرـش  مکح 

هلسلس رد  نوچ  مادکره  رثا  دوش و  یم  تباث  يرگید  لوقب  طئاسو  تاعوضوم  سپ  دننک  یمن  یعرش  مکح  تابثا  القتسم  مادکره 
.دیریگ یم  ار  نآ  دبعت  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  موصعم  لوق  تابثا 

ربخ دوش  هتفگ  هک  تسین  لاکشا  رب  یلاجم  هجو  هس  هب  دش  هداد  تالاکـشا  باوج  هک  ینآ  زا  دعب  خلا  لاجم  هنا ال  یفخی  هلوق و ال 
قیدصت الا  ادبعت  تسین  ربخ  نآ  دیفم  لوقب  دوش  یم  تابثا  هک  رافص 
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******

: حرش * 

لوق يارب  مکح  مه  دوش و  عوضوم  مه  هنوگچ  سپ  تسا  دـیفم  لوق  رثا  رافـص  ربخ  سپ  تسا  دـیفم  لوق  نآ  هک  دوش  لداـع  لوق 
.دیفم

لوق ربخ و  نآ  راثآ  بیترت  تسا  بجاو  هفیرش  ۀیآ  موهفم  مکحب  تقیقح  دشاب  هتشاد  یعرش  رثا  لداع  ربخ  هک  ینامز  هکنآ  باوج 
طئاسو هطساولا و  عم  تسا  موصعم  لوق  تابثا  نآ  رثا  رافص و  لوق  راثآ  بیترت  تسا  مزال  ار  رافص  لوق  دنک  یم  تابثا  نوچ  دیفم 

لماش هیعیبط  هیقیقح  هیضق  موصعم و  لوق  تابثا  يارب  اهنآ  راثآ  بیترت  تسا  مزال  هک  تاعوضوم  ریاس  لثم  دنـشاب  یم  یتاعوضوم 
تـسا مسق  نیمهب  هیعرـش  يایاضق  مولع و  رد  هلمعتـسم  يایاضق  هکنآ  اـمک  دوش  یم  هردـقم  هققحم و  هیلوط  هیـضرع و  دارفا  ماـمت 

نایب هک  یتلع  طانمب و  ار  طئاسو  مکح  دوش  یم  لماش  هکنآ  ای  دنوش و  دوجوم  ادعب  ول  دوش و  یم  همایقلا  موی  یلا  دارفا  مامت  لماش 
.ادیج لمأتف  لصفلاب  لوق  مدع  تهج  زا  ای  دوش و  یمن  لماش  اظفل  ول  میدومن و 

أبن ۀیآ  هب  دحاو  ربخ  هعبرا  ماسقا  تیجح  تابثا 

.هدش لقن  هچرگا  هفیاط  راهچ  رب  ار  دحاو  ربخ  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  نیرخأتم  ءاملع  دنا  هدومن  میسقت  هکنآ  رب  دنامن  یفخم 

مامت هک  تسا  يربخ  نآ  حیحـص و  ربخ  لوا  هدوب  سواط  نب  دمحا  نیدـلا  لامج  دیـس  موحرم  هدومن  ار  میـسقت  نیا  هک  یـسک  لوا 
.لاجر ءاملع  حالطصاب  هقث  نآب  دوش  یم  هتفگ  دراوم  یضعب  ءاملع و  ار  اهنآ  دنشاب  هدومن  هیکزت  لودع و  نآ  هاور 

.ءامدق روهشم  لمعب  دشاب  ربخم  هک  یفیعض  ربخ  مود 

ءاوس قثوم  قساف  ربخ  دوش  یم  مسق  نیا  رد  لخاد  دنـشابن و  یماما  ول  دنـشاب و  قثوم  نآ  هاور  هک  تسا  يربخ  نا  قثوم و  ربخ  موس 
.یماما ریغ  ای  دشاب  یماما  هکنآ 

ربخ اما  دـشاب  هدـشن  اهنآ  تلادـع  هب  حیرـصت  ول  دنـشاب و  حودـمم  یماما  نآ  هاور  هک  تسا  يربخ  نآ  نسح و  دـحاو  ربخ  مراـهچ 
.دشاب یم  هفیرش  هیآ  موهفم  زا  نقیتم  ردق  حیحص 
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.هوجو نم  اهب  لدتسی  امبر  هیآلا و  ٌهَِفئاط  ْمُْهِنم  ٍهَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  یلاعت  كرابت و  هّللا  لاق  رفنلا  هیآ  اهنم  و 

******

: حرش * 

بجوم ربخ و  نآ  نیب  روهـشم  لمع  نوچ  دـشاب  یم  اونیبتف  هفیرـش  هیآ  قوطنم  رد  لخاد  روهـشم  لمعب  ربجم  فیعـض  ربخ  اـضیا  و 
دنشاب و یم  نانیمطا  قوثو و  لحم  نوچ  دنشاب  یم  هفیرش  هیآ  قوطنم  لخاد  نسح  ربخ  قثوم و  ربخ  نینچمه  دوش و  یم  نآ  قوثو 

لخاد تسا  نکمم  تسین و  یهفـس  لمع  نآب  لمع  هدرکن و  نآ  در  سدـقم  عراش  ءالقع و  لمع  دروم  قثوم  ربخ  هک  تشذـگ  البق 
تسین قوثو  لحم  دنک و  یمن  بانتجا  بذک  زا  هک  یقـساف  ربخ  عوضوم  مکح و  نیب  تبـسانم  نوچ  دنـشاب  هفیرـش  ۀیآ  موهفم  رد 

ای رمخ و  برـش  نوچ  دور  یم  فیعـض  لامتحا  ول  نیبت و  تسین  مزال  بذک  رد  تسا  قوثو  لحم  رگا  دهاوخ و  یم  نیبت  القع  نیب 
ماسقا مامت  تیجح  لماش  هفیرش  ۀیآ  سپ  اضیا  دشاب  هتـشاد  رابخا  رد  بذک  هک  دوش  ببـس  دراد  تامرحم  زا  هریغ  میتی و  لام  لکا 

.یفخی امک ال  ، دوش یم  ربخ  هعبرا 

هدش دحاو  ربخ  تیجح  رب  کسمت  هک  یتایآ  زا  مود 

نآ تالاکشا  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  رفن  هیآ  نایب 

ٍهَقِْرف ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  ًهَّفاَک  اوُرِْفنَِیل  َنُوِنمْؤُْملا  َناک  ام  هیآ َو  مامت  یلاعت  كرابت و  هّللا  لاق  هبوت  هروس  رد  خـلا  رفنلا  هیآ  اـهنم  هلوق و 
.هجو هسب  هفیرش  هیآ  تسا  هدش  ریسفت  َنوُرَذْحَی  ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  ِنیِّدلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌهَِفئاط  ْمُْهنِم 

ار هیعرش  ماکحا  ات  دننامب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  دزن  یقاب  گنج و  يارب  دنورب  نوریب  يا  هلیبق  ره  زا  یتعامج  هکنآ  لوا 
.ار هیعرش  ماکحا  ار  نیدهاجم  نآ  اه  نیا  دنهدب  دای  گنج  زا  نیدهاجم  دنتشگرب  هکنیا  زا  دعب  دنریگب  دای 

نیرفان و نیا  دـندرگرب  ار و  نینمؤم  ترـصن  نیکرـشم و  رب  مالـسا  روهظ  ار و  یهللا  تایآ  اهنآ  ندـش  انیب  نیرفان و  هقفت  هکنآ  مود 
دیاش دنرفاک  هک  ناشموق  هب  دنهدب  ربخ 
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ثیح هیلا  یعادلا  نا  الا  یئاشنالا  یعاقیالا  یجرتلا  وه  یقیقحلا و  هانعم  یف  قیقحتلا  یلع  هلمعتـسم  تناک  ول  لعل و  هملک  نا  اهدحا 
اعرـش هبوجو  تبث  هتیبوبحم  تبث  اذا  راذنالا و  دنع  رذحتلا  هیبوبحم  وه  ناک  یقیقحلا  یجرتلا  وه  نوکی  نا  یلاعت  هقح  یف  لیحتـسی 

.هنودب هناکما  مدع  لب  هنسح  مدع  هیضتقی و  ام  دوجو  عم  هبوجول  القع  لصفلا و  مدعل 

******

: حرش * 

.دننک لوبق  ار  مالسا  اهنآ 

دای يارب  یتعامج  يا  هلیبق  ره  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دزن  اهدالب  اهرهـش و  زا  دـنورب  هکنآ  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  زا  موس 
دزن دندوب  هتفرگ  دای  هک  ار  هچنآ  هب  ار  ناشدوخ  موق  دنناسرتب  راذنا و  ناشرهش  دالبب و  دنتشگرب  هکنیا  زا  دعب  هیعرش  ماکحا  نتفرگ 

.هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ 

.خلا لعل  هملک  نا  اهدحا  هلوق 

نورذحی مهلعل  تسا  هفیرش  هیآ  رخآ  رد  هک  لعل  هملک  هکنآ  لوا  دنک  یم  دحاو  ربخ  رب  تیجح  رب  تلالد  هفیرـش  ۀیآ  هجو  دنچ  هب 
یقیقح یجرت  نآب  یعاد  هکنآ  الا  تسا  یئاشنا  یعاقیا  یجرت  یقیقح  يانعم  نآ  نآ و  یقیقح  يانعم  رد  دوش  یم  لامعتـسا  هچرگا 

تسا و لاحم  یلاعت  يادخ  رب  ینعم  نیا  ار و  ءیش  نآب  لهج  دراد  همزال  یقیقح  یجرت  نوچ  یهلا  سدقا  تاذ  قح  رد  تسا  لاحم 
ءزج یعاود  هفلتخم و  یعاودـب  یئاشنا  بلط  اهنآ  هل  عوضوم  هیئاشنا  غیـص  مامت  هک  ظاـفلا  ثحاـبم  رد  لوا  دـلج  رد  تشذـگ  ـالبق 

نآ هک  تسا  یقیقح  یجرت  یعادـب  دراوم  یـضعب  هک  تسا  یئاشنا  یجرت  نآ  یقیقح  ياـنعم  هیف  نحن  اـم  رد  تسین و  اـهنآ  ياـنعم 
یئاج رد  راذنالا و  دنع  تسا  رذـحت  تیبوبحم  یعادـب  دروم  رد  تشذـگ و  هکنآ  امک  تسا  لاحم  یهلا  سدـقا  تاذ  قح  رد  ینعم 
لئاـق رذـح  تیبوبحم  هب  تسا  لـئاق  هکره  ینعی  لـصف  مدـع  تهجب  اعرـش  نآ  بوجو  تسا  تباـث  رذـح  تیبوبحم  دوش  تباـث  هک 
هفیرش هیآ  رد  هکنیا  امک  اعرش  دشاب  هتشاد  یضتقم  بوجو  هک  یئاج  رد  رذح  تسا  بجاو  القع  اما  اعرش و  دشاب  یم  نآ  بوجوب 
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.هبوجو اغل  الإ  رذحتلا و  بجو  هیضیضحتلا  ول ال  هملک  هیضق  وه  امک  بجاولا  رفنلل  هیاغ  هنوکل  راذنالا  بجو  امل  هنا  اهیناث 

.بجاو بجاولا  هیاغ  بجاولا و  راذنالل  هیاغ  لعج  هنا  اهثلاث 

******

: حرش * 

یضتقم نودب  رذح  تسین  نکمم  هکلب  دشاب  هتشاد  ینسح  بحتسم و  رذح  درادن  ینعم  دشاب  هتشادن  یضتقم  هک  یئاج  رد  تسه و 
.یفخی امک ال  نآ  زا  رذح  نسح  درادن  ینعم  دراد  نآ  زا  تهارک  هک  ءیش  زا  دشاب  نومأم  صخش  رگا  نوچ  نآ 

.خلا هنا  اهیناث  هلوق 

يـالول هملک  هکنآ  اـمک  تسا  هدـش  عقاو  بجاو  رفن  هیاـغ  هکنآ  اورذـنیل و  رما  هطـساو  هب  راذـنا  تسا  بجاو  نوچ  هکنآ  مود  هجو 
نامتک تسا  مارح  هکنآ  زا  دـعب  نهماحرا  یف  اـم  ءاـسن  ناـمتک  تمرح  ریظن  رذـح  تسا  بجاو  دراد  بوجو  رب  تلـالد  هیـضیضحت 
تـسا وغل  راذـنا  رفن و  بوجو  دـشابن  بجاو  رذـح  رگا  هیف  نحن  ام  رد  تسا و  وغل  نامتک  تمرح  الا  اهنآ و  لوق  لوبق  تسا  بجاو 
تاحن دزن  دنفورعم  تادا  نیا  - اله -و  الا -و  ام ول  تسا  رارق  نیا  زا  تادا  یقاب  تسا و  صیـصخت  تادا  زا  یکی  يالول  دنامن  یفخم 

خیبوت و رب  تلالد  دـندش  یـضام  لعف  رب  لخاد  رگا  دـنک و  یم  نآرب  ثحب  لعف و  بلط  رب  تلالد  عراضم  لعف  رب  ندـش  لخاد  رگا 
ربخ تیجح  رب  هفیرـش  ۀـیآ  رب  تسا  هدـش  کسمت  هک  هوجو  زا  موس  تسا  هدروآ  اجب  بطاخم  ارچ  هک  دـننک  یم  لعف  نآ  شنزرس 

.دحاو

تیاغ ْمُهَمْوَق و  اوُرِْذُنِیل  دیامرف  یم  هیآ  نوچ  بجاو  راذنا  يارب  تیاغ  تسا  هدش  داد  رارق  رذح  هکنآ  نآ  نایب  خـلا و  هنا  اهثلاث  هلوق 
شتامدـقم ءیـش  کی  ـالثم  دـشاب  بجاو  نآ  تامدـقم  هکنآ  رگم  دوش  یمن  بجاو  اـیغم  هکنآ  تهجب  تسا  بجاو  ملـسم  بجاو 

.بحتسم بجاو و  ياهزامن  لثم  درادن  ینعم  دشاب  بحتسم  دصقم  تیاغ و  لصا  یلو  دشاب  بجاو 
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یف عوقولا  وا  هحلـصملا  توف  نم  هتفلاـخم  روذـحم  یف  عوقولا  مدـع  عـقاولا و  كاردا  ءاـجرل  رذـحتلا  ناـب  لوـالا  هجوـلا  لکـشی  و 
.لصفلاب لوقلا  مدع  هتیاغ  لصفلا  مدع  انهاه  تبثی  مل  فیلکتلا و  یلع  هجح  كانه  نکی  مل  امیف  بجاوب  سیل  نسح و  هدسفملا 

هقوسم هیآلا  نا  هرورض  قالطالا  یلع  هبوجو  یضتقی  قالطا  مدعلا  دبعت  رذحتلاب  راذنالا  هدئاف  راصحنا  مدعب  ثلاثلا  یناثلا و  هجولا  و 
ملعلا دافا  اذا  امب  اطورشم  ناک  هبوجو  لعل  رذحتلا و  هیتیاغ  نایبل  رفنلا ال  بوجو  نایبل 

******

: حرش * 

.خلا لوالا  هجولا  لکشی  هلوق و 

ءاجر يارب  هکلب  درادن  اقلطم  بوجو  رب  تلالد  راذنا  يارب  تسا  تیاغ  هک  يرذح  هکنآ  لوا  هفیرـش  ۀـیآ  رب  تسا  هدـش  یتالاکـشا 
بوجو رب  جراخ  زا  لیلد  هک  یئاج  رد  تسا و  هدسفم  رد  عوقو  ای  تحلصم  توف  زا  تفلاخم  روذحم  رد  عوقو  مدع  عقاو و  كاردا 

هیودب تاهبش  رد  اذل  تسا  نسح  بحتسم و  هکلب  هروصحم  ههبش  فارطا  زا  رذح  ریظن  رذح  تسین  بجاو  میشاب  هتـشادن  رذح  نآ 
نسح و رذـح  دراوم  نیا  رد  هدـسفم  رد  عوـقو  مدـع  تحلـصم و  زا  عـقاو  كرد  يارب  دوـش  یم  يراـج  تئارب  هک  يدراوـم  هیلک  و 

.تسا هدرکن  لاکشا  یسک  القع  ار  دراوم  نیا  رد  طایتحا  تسا و  بحتسم 

لئاق هکلب  دشاب  دیابن  یثلاث  لوق  هک  دراوم  نیا  رد  دنا  هدرکن  عامجا  ءاملع  ینعی  تسه  لصفلاب  لوق  مدع  دـش  نایب  هکنآ  لیلد  اما  و 
تسین و مامت  ام  يارب  تسا  لصحم  عامجا  دارم  رگا  عامجا  هکنیا  رب  هوالع  دش  نایب  هیودب  تاهبـش  رد  هکنآ  امک  میراد  مه  لصفب 

.درادن تیجح  هک  تشذگ  البق  دشاب  لوقنم  عامجا  رگا 

بجاو راذنا  تیاغ  رذح  نوچ  هکنیا  هب  دراد  لاکشا  مه  ثلاث  یناث و  هجو  رد  مود  خلا  ثلاثلا  یناثلا و  هجولا  هلوق و 
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اهب اورذنی  یک  نیلسرملا  دیس  هب  ءاج  ام  هفرعم  نیدلا و  ملاعم  ملعت  هقفتلا و  لجال  نوکی  امنا  رفنلا  ناف  هب  اطورـشم  هنوکب  لقن  مل  ول 
نا زارحا  دـنع  رذـحلا  بوجو  وه  امنا  هتیـضق  اهب و  اورذـنا  اذا  اورذـحی  یکل  هیـآلا  ریـسفت  یف  نیهجولا  یلع  نیرفاـنلا  وا  نیفلختملا 

.یفخی امک ال  اهب  راذنالا 

******

: حرش * 

.رذح تسا  بجاو  اذل  تسا و 

نکمم هکلب  دیرادن  ادبعت  نآ  بوجو  قالطا  رب  لیلد  دروم  رد  ادبعت و  ندرک  رذـحب  طقف  تسین  رـصحنم  راذـنا  هدـیاف  هکنآ  باوج 
.اقلطم هن  دشاب  بجاو  رذح  دروم  نآ  رد  نیرذنم  لوق  زا  دوش  ادیپ  فلکم  يارب  ملع  هک  یئاج  رد  تسا 

اذا مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبال  تلق  لاق  تسا  بیعـش  نب  بوقعی  هحیحـص  دـنک  یم  ملع  لیـصحت  بوجو  رب  تلالد  هک  يدراوم  زا 
یف اوماد  ام  رذع  یف  مه  لاق  مث  خلا  َرَفَن  ْوَلَف ال  لج  زع و  هّللا  لوق  نیا  مالّـسلا  هیلع  لاق  سانلا  عضی  فیک  ثدح  مامالا  یلع  ثدـح 
نآ قوس  هفیرش  هیآ  هک  تسا  يرورض  تایاورلا  نم  اهریغ  مهباحصا و  مهیلا  عجری  یتح  رذع  یف  مهنورظتنی  نیذلا  ءالؤه  بلطلا و 
رگا دوش  ادـیپ  نیفلکم  يارب  ملع  هک  یئاـج  رد  دـشاب  طورـشم  رذـح  بوجو  دـیاش  رذـح و  تیاـغ  يارب  هن  تسا  رفن  بوجو  يارب 

.هفیرش هیآ  رب  تسا  موس  لاکشا  هجو  نیا  دشاب  یم  ملعب  طورشم  هک  میئوگن 

يرخا هرابعب  کش  دروم  رد  هن  دـشاب  ملع  ماقم  مئاق  ای  دنـشاب  هتـشاد  نآ  هب  ملع  هک  دـننک  یم  رذـح  يزیچ  زا  القع  هکنآ  نآ  ناـیب 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  نیلسرملا  دیـس  ار  نآ  تسا  هدروآ  هک  ار  هچنآ  تفرعم  نید و  ملاعم  نتفرگ  دای  هّقفت و  يارب  نتفر  رفن و  هکنآ 
هک همیرک  هیآ  ریـسفت  هجو  درب و  انب  ار  نیرفان  ای  نیفلختم  دـنناسرتب  نید  ماکحا  نتفرگ  داـی  هقفت و  زا  دـعب  هک  تسنآ  يارب  ملـس  و 
دنا هتـشگرب  هکنیا  زا  دـعب  دـنا و  هدرک  تیؤر  ار  یلاعت  يادـخ  تایآ  داـهجب و  دـنا  هتفر  هک  ینیرفاـن  نآ  ینعی  نیفلختم  تسا  هدـش 

گنج زا  هک  یناسک  نیرفان  ای  دنا  هتفرن  گنج  هب  هک  یناسک  ار و  نیفلختم  دنناسرتب 
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سیل ّهنإ  ثیح  ربخ  وه  امب  ربخلا  هیجح  یلع  اهل  هلالد  الف  اقلطم  رذـحلا  بوجو  یلع  اهتلالد  ملـس  ول  هیآلا  ناـب  اـضیا  لکـشا  ّهنإ  مث 
.دلقملا وا  دشرتسملا  یلا  هبسنلاب  دهتجملا  وا  دشرملا  نأش  وه  امنا  راذنالا و  فیوختلا و  هلمحت ال  امب  رابخالا  الا  يوارلا  نأش 

وا مارکلا  هـتیب  لـها  یلع  (ص)و  یبـنلا نـم  اوـلمحت  اـم  لـقن  یف  لوـالا  ردــصلا  یف  هاورلا  لاـح  سیل  هـنا  کـیلع  بهذــی  ـال  تـلق 
ماکحالا نم  (ع) مامالا

******

: حرش * 

یئاج رد  دشاب  یم  ملاعب  راذنا  بقع  هک  يرذح  یـضتقم  اهنآ و  دنا  هدش  راذنا  هک  يزیچ  زا  اهنآ  دننک  رذـح  هکنآ  ات  دـنا  هتـشگرب 
.یفخی امک ال  کش  یئاج  رد  هن  دوش  ادیپ  نآ  هب  ملع  تسا و  نید  ملاعب  هک  دوش  نآ  زارحا  هک  رذح  دراد  بوجو 

.خلا اضیا  لکشا  ّهنإ  مث  هلوق 

یئاج رد  یتح  اقلطم  رذح  بوجو  رب  ار  هیآ  تلالد  مینک  لوبق  میلـست و  ام  رگا  هکنآ  هب  هفیرـش  هیآ  رب  تسا  هدش  یمراهچ  لاکـشا 
هک تسا  یئاج  رد  هیآ  تلالد  هکلب  ربخ  ّهنإ  ثیح  نم  ربخ  قلطم  تیجح  رب  درادن  تلالد  هفیرش  هیآ  سپ  میشاب  هتشادن  مه  ملع  هک 

ظاـفلا درجم  لـقن  يوار  هک  دوش  یم  اـسب  هچ  تسا  ربخ  قلطم  تیجح  رد  اـم  مـالک  دـشاب و  راذـنا  فیوخت و  نمـضتم  ار  يو  ربخ 
هقفا وه  نم  یلا  هقف  لماح  بر  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  تسا  هدـش  دراو  تهج  نیا  زا  ار و  اهنآ  ندـیمهف  نودـب  دـیامن  یم  ار  تیاور 

.هنم

راذنا هک  یظعاو  هب  تسا  صتخم  ینعم  نیا  دـشاب و  نآ  رد  راذـنا  فیوخت و  هک  يربخ  تیجح  رب  دراد  تلالد  هیآ  هکنآ  لصاح  و 
.دوش یمن  رابخا  لیامت  لماش  شنیدلقم و  يارب  دهد  یم  يوتف  هک  یتقو  ار  مدرم  دنک  یم 

مرکا یبن  زا  دندوب  هتفرگ  دای  هک  ار  هچنآ  دندومن  یم  لقن  هک  دنا  هدوب  مالسا  ردص  رد  هک  یتیاور  لاح  هکنآ  باوج  خلا  تلق  هلوق 
نیدهتجم يواتف  لقن  هک  یناسک  لاح  لثم  رگم  تسا  هدوبن  ار  ماکحا  اهنآ  لقن  نیعمجا  مهیلع  هیلع و  هّللا  تاولص  وا  تیب  لها  و 
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غالبلاب ریذـحتلا  راذـنالا و  غالبالا و  ماقم  یف  فیوختلا  مهنم  حـصی  هنا  یف  ههبـش  ماوعلا و ال  یلا  يواتفلا  هلقن  لاحک  ـالا  ماـنالا  یلا 
امهنیب لصفلا  مدعل  اضیا  هنودب  هجح  هلقن  ناک  فیوختلا  عم  ناک  اذا  يوارلا  لقن  هیجح  یلع  اهتلالد  ضرف  ول  هیآلاف  هاورلا  نم  اذکف 

.مهفاف امزج 

لالدتسالا بیرقت  هیآلا و  انلزنا  ام  نومتکی  نیذلا  نا  نامتکلا  هیآ  اهنم  و 

******

: حرش * 

زا نینچمه  ریذـحت و  راذـنا و  غالبا و  ماقم  رد  فیوخت  يواـتف  لـقان  زا  تسا  حیحـص  هک  تسین  يا  ههبـش  ماوع و  يارب  دـنیامن  یم 
رئاـس نـینچمه  دـندومن و  یم  (ع) هـمئا هـب  عوـجر  تاـیاور  ضراـعت  رد  دـندوب و  ناـسل  لـها  اـهنآ  نوـچ  هدوـب  روـط  نـیمه  تاور 

بجوم تالماعم  رد  هلدا  تلق  تادابع و  رد  اهنآ  ضراعت  تاـیاور و  ترثک  نوچ  تسا  رت  لکـشم  اـم  ناـمز  رد  ول  تایـصوصخ و 
دشاب نآ  رد  راذنا  فیوخت و  هک  یتیاور  تیجح  رب  دراد  تلالد  هفیرش  هیآ  هک  دوش  ضرف  رگا  داهتجا و  رد  هدش  يدایز  تالاکشا 

دـش دـحاو  ربخ  تیجح  هب  لئاق  هکره  میرادـن  لیـصفتب  لوق  نوچ  تسا  تجح  مه  اهنآ  درادـن  راذـنا  فیوخت و  هک  تایاور  یقاـب 
.مهفاف دناد  یمن  تجح  اقلطم  تسین  تیجح  هب  لئاق  هکره  دناد و  یم  تجح  اقلطم 

درادن فیوخت  راذنا و  احیرص  اهنآ  يواتف  مالک و  مامت  دهتجم  ظعاو و  هکنآ  هب  اضیا  دش  هداد  مجنپ  لاکشا  باوج  یلبق  بلاطم  زا 
.دریگ یمن  ار  هیقف  ظعاو و  قلطم  فیرش  هیآ  سپ 

رد احیرص  رگا  دراد  ینمـض  فیوخت  راذنا و  یمارح  بجاو و  ره  نوچ  تسا  یفاک  دشاب  انمـض  ول  راذنا و  فیوخت و  هکنآ  باوج 
.دهد یم  ار  تالاکشا  همه  باوج  لصفلا  دعب  لوق  دشابن و  نآ 

اهنآ تالاکشا  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  لاؤس  هیآ  نامتک و  هیآ 

َنیِذَّلا َّنِإ  تسا  هیآ  نیا  دحاو  ربخ  تیجح  رب  تسا  هدش  لالدتسا  هک  یتایآ  زا  خلا  نامتکلا  هیآ  اهنم  هلوق و 
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.هنودب هتیوغل  موزلل  القع  لوبقلا  مزلتست  نامتکلا  همرح  نا  اهب 

راهظتـسا وا  لامهالا  يوعد  نم  رفنلا  هیآ  یلع  دروا  امب  هیآلا  هذـه  یلع  داریالل  لاـجم  ـال  همزـالملا  هذـه  تملـس  ول  هنا  یفخی  ـال  و 
ادبعت و لوبقلاب  هدئافلا  راصحنا  مدعل  همزال  ریغ  هیوغللا  ناف  هعونمم  اهنکل  یفخی  امک ال  امهیفانت  اهناف  ملعلا  دافا  اذا  امب  صاصتخالا 

مهیلع هل  ناک  لب  هجح  هّللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  هنیب  هاشفا و  نم  هرثک  ببـسب  قحلا  حوضو  لجال  نامتکلا  همرح  نوکت  نأ  ناکما 
.هغلابلا هجحلا 

******

: حرش * 

هب لالدتـسا  بیرقت  َنُونِعّاللا  ُمُُهنَْعلَی  ُهّللا َو  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباتِْکلا  ِیف  ِساّنِلل  ُهاّنََّیب  ام  ِدَْعب  ْنِم  يدُْـهلا  ِتانِّیَْبلا َو  َنِم  اْنلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی 
نوچ القع  ار  اهنآ  لوق  لوبق  تسا  مزلتـسم  نونعاللا  مهنعلی  کئلوا  زا  دوش  یم  هدافتـسا  هک  ناـمتک  تمرح  هک  تسنآ  هفیرـش  هیآ 
مزال دـشابن  بجاو  نآ  لوبق  یلو  دـشاب  بجاو  اهنآ  مالک  راهظا  رگا  تسا  اهنآ  مالک  راهظا  نآ  همزال  دـشاب  یم  مارح  اهنآ  ناـمتک 
یم تلالد  ینعم  نیا  تسا و  بجاو  اهنآ  لوق  لوبق  تسا  مارح  نامتک  هک  یئاج  رد  سپ  لوبق  نودـب  نامتک  تیوغل  القع  دـیآ  یم 

.دحاو ربخ  تیجح  رب  دنک 

.خلا هنا  یفخی  هلوق و ال 

دراو خیش  موحرم  زا  هکنآ  امک  هفیرش  هیآ  رب  لاکشا  تسین  یئاج  لاجم و  ار  همزالم  مینک  لوبق  میوش و  میلست  ام  رگا  دنامن  یفخم 
تهج زا  یلو  دشاب  مارح  نامتک  تسا  نکمم  هک  تسنآ  لاکـشا  نآ  دوب و  هدومرفن  هفیرـش  ءهیآ  رب  هک  یلاکـشا  نامه  تسا  هدـش 

.دشاب ملع  بجوم  هدافا و  اهنآ  لوق  هک  دشاب  بجاو  یئاج  رد  لوبق  ای  دشابن  نآ  رد  یقالطا  دشاب و  لمهم  لوبق 

دنک لمأت  هک  یسک  رب  تسین  یفخم  هکنآ  امک  ار  همزالم  نآ  دراد  تافانم  هدومن  هفیرش  هیآ  رب  دراو  خیش  موحرم  هک  یلاکـشا  نیا 
تسا هدش  نایب  هک  همزالم  نکل  ار  نآ 
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نا هیف  نامتکلا و  هیآ  یف  ام  اـهب  لالدتـسالا  بیرقت  نوملعت و  ـال  متنک  نا  رکذـلا  لـها  اولئـساف  رکذـلا  لـها  نع  لاؤسلا  هیآ  اـهنم  و 
.باوجلاب دبعتلل  ملعلا ال  لیصحتل  لاؤسلا  باجیا  اهنم  رهاظلا 

******
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هدیاف هکنآ  تهجب  نامتک  تمرح  ندوب  وغل  دیآ  یمن  مزال  تسا و  عونمم  ینعم  نیاب  تسا  بجاو  لوبق  دـشاب  مارح  نامتک  رگا  هک 
تسین اهنآ  يارب  دوش  رهاظ  قح  هک  دشاب  نآ  يارب  نامتک  تمرح  تسا  نکمم  هکلب  تسین  ادبعت  ربخ  لوبقب  رصحنم  نامتک  تمرح 

.هغلابلا هجحلا  مهیلع  هل  ناک  لب  هجح  هّللا  یلع  سانلا  نوکی  الئل  دنک  یم  قح  نایب  ءاشنا و  هک  یئاهنآ  ترثک 

یّلـص یبن  مئالع  دـندومن  یم  نامتک  ءافخا و  هک  یئاهنآ  باتکلا و  لها  یلع  ادر  تسا  دـیاقع  لوصا  رد  هیآ  قوس  هکنآ  لصاح  و 
لاؤس هفیرش  هیآ  رب  لاکـشا  نیمه  تسا و  ثحب  زا  جراخ  هفیرـش  هیآ  اذل  تسین و  یفاک  ملع  ریغ  دراوم  نیا  رد  ار و  هلآ  هیلع و  هّللا 

.تسا دراو  دوش  یم  رکذ  دعب  هک 

: خلا لاؤسلا  هیآ  اهنم  هلوق و 

بیرقت َنوُمَْلعَت و  ـال  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلـْهَأ  اُولَئْـسَف  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  دـحاو  ربـخ  تیجح  رب  دـنا  هدوـمن  لالدتـسا  هک  یتاـیآ  زا 
بجاو رکذ  لها  زا  لاؤس  رگا  ینعم  نیا  اب  دیآ  یم  مه  هفیرش  نیا  رد  دش  نایب  نامتک  هفیرش  هیآ  رد  هک  هچنآ  هک  تسنآ  لالدتـسا 

تسا هدیاف  یب  وغل و  لاؤس  بوجو  الا  نآ و  لوبق  تسا  بجاو  اولئساف  یضتقمب  دش 

هن دوشب  لئاس  يارب  ملع  لوصح  هکنآ  ات  لاؤس  تسا  بجاو  هفیرـش  هیآ  رهاظ  دـنامن  یفخم  تشذـگ  نامتک  هیآ  رد  هک  یناـنچمه 
دوش لصاح  وت  يارب  ملع  ات  نک  لاؤس  ورب  يرادن  لوبق  ار  بلطم  نیا  رگا  مییوگ  یم  هکنآ  امک  دنک  لوبق  ار  نآ  ادبعت 
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وار ال وه  امب  هناف  يوارلا  يوری  امب  دبعتلا  یلع  اهل  هلالد  الف  رکذلا  لها  باجا  امب  دـبعتلا  یلع  اهتلالد  ملـس  ول  هناب  اهیلع  دروا  دـق  و 
مهیلع قدصی  هاورلا  نم  اریثک  نا  هیف  هیاورلا و  يوتفلا ال  هیجح  یلع  اهب  لالدتـسالا  وه  امنا  بسانملاف  ملعلا  رکذلا و  لها  نم  نوکی 

لاؤسلا هنا  مهنع  لاؤسلا  یلع  قدصی  امهلثم و  ملسم و  نب  دمحم  هرارزک و  مالّـسلا  هیلع  مامالا  يأر  یلع  عالطالا  رکذلا و  لها  مهنا 
لوبق بجو  هیآلا  هذـه  یـضتقمب  باوجلا  ماقم  یف  مهتیاور  لوبق  بجو  اذاف  مهبارـضا  نم  لئاسلا  ناک  ول  ملعلا و  رکذـلا و  لها  نع 

بارـضا نیب  لاؤسلاب و ال  قوبـسملا  إدتبملا و  نیب  لوبقلا  بوجو  یف  امزج  لصفلا  مدعل  قلطم  لودـعلا  نم  مهریغ  هیاور  مهتیاور و 
.مهفاف هآر  وا  هعمس  ام  يوری  امنا  رکذلا و  لها  نم  نوکی  نمم ال  مهریغ  هرارز و 

******

: حرش * 

: خلا هناب  اهیلع  دروا  دق  هلوق و 

بجوم ول  دحاو و  ربخب  دبعت  رب  ار  هفیرش  هیآ  تلالد  مینک  لوبق  میلست و  ام  رگا  هکنآ  هب  هفیرـش  هیآ  رب  تسا  هدش  يرگید  لاکـشا 
دیامرف یم  هیآ  نوچ  دـشاب  ملع  رکذ و  لها  زا  يوار  هک  یئاج  رد  هکلب  درادـن  دـحاو  ربخب  دـبعت  رب  تلـالد  اـقلطم  یلو  دـشابن  ملع 

هکنآ باوج  دحاو  ربخ  قلطم  هب  تسا  دـهتجم  يوتف  يارب  هفیرـش  هیآ  رد  دـحاو  ربخ  رب  تیجح  رب  بسانم  سپ  ِرْکِّذـلا  َلْهَأ  اُولَئْـسَف 
ملـسم و نب  دمحم  هرارز و  لثم  مالّـسلا  هیلع  ماما  يأرب  دنـشاب  یم  عالطا  لها  رکذ و  لها  هک  اهنآ  رب  تسا  قداص  تاوذ  زا  يریثک 

اهنآ لاثما  دنملع و  رکذ و  لها  اه  نیا  نوچ  دشاب  یم  ملع  رکذ و  لها  زا  لاؤس  هک  تسا  قداص  صاخشا  نیا  زا  لاؤس  اهنآ و  لاثما 
.دشاب بجاو  هک  یئاج  رد  و 

دنلودع زا  یلو  دنشاب  یمن  ملع  لها  هک  یناسک  تیاور  لوبق  تسا  بجاو  هفیرش  هیآ  ياضتقم  هب  باوج  ماقم  رد  اهنآ  تیاور  لوبق 
دش دحاو  ربخ  تیجح  هب  لئاق  هکره  میرادن  هلئـسم  لیـصفتب  لئاق  ینعی  امزج  لصفلا  مدعل  مینک  لوبق  تسا  بجاو  مه  اهنآ  تیاور 

ءادتبا دنک  تیاور  هک  يوار  زا  دوشب  لاؤس  هکنآ  نیب  دراذگ  یمن  یقرف 
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یلاعت كرابت و  هناف  نینمؤملل  نمؤی  هّللاب و  نمؤی  مکل  ریخ  نذا  لق  نذا  وه  نولوقی  یبنلا و  نوذؤی  نیذـلا  مهنم  نذالا و  هیآ  اـهنم  و 
.یلاعت هقیدصتب  هنرق  نینمؤملا و  قدصی  هناب  هیبن  حدم 

.ادبعت ریغلا  لوقب  ذخالا  عطقلا ال  عیرس  وه  نذا و  هناب  هحدم  امنا  هنا  الّوأ  هیف  و 

******

: حرش * 

.دنشاب یمن  رکذ  لها  هک  اهنآ  ریغ  دنشاب و  یم  رکذ  لها  هکنآ  لاثما  هرارز و  نیب  تسین  یقرف  اضیا  لاؤس و  نودب 

رکذ لها  دارم  میئوگب  تسا  نکمم  دشابن و  هچ  دشاب  رکذ  لها  هچ  اقلطم  لودـع  دـحاو  ربخ  تیجح  رب  تسا  لاد  هفیرـش  ۀـیآ  سپ 
تسا و ثیدح  يوار  تیاور  لها  صوصخم و  لاجر  ، لاجر ملع  لها  ءاهقف و  نآ  لها  هقف  ملع  دنـشاب  یم  رکذ  لها  یلمع  ره  لها 

.وا لوق  دوش  یم  تباث  لصفب  لوق  مدعب  ار  تیاور  يانعم  دنمهف  یمن  هک  دشاب  يوار  رگا  مهریغ و  اذکه 

: خلا نذالا  هیآ  اهنم  هلوق و 

َوُه َنُولوُقَی  هلآ َو  هیلع و  هّللا  یّلـص  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  یلاعت َو  هلوق  دـحاو  ربخ  تیجح  رب  تسا  هدـش  لالدتـسا  هک  یتایآ  زا 
هب ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  تسا  هدومن  حدـم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  َنِیِنمْؤُْمِلل  ُنِمُْؤی  ِهّللِاب َو  ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُْلق  ٌنُذُأ 

یلاعت كرابت و  يادخ  قیدـصت  اب  ار  نینمؤم  قیدـصت  نیاربانب  ار  یلاعت  يادـخ  لوق  قیدـصت  تسا و  هدومن  نینمؤم  قیدـصت  هکنیا 
.تشذگ البق  هکنآ  امک  میرادن  لیصفتب  لوق  نوچ  ار  اهنآ  قیدصت  تسا  بجاو  دشاب  نسح  هکنیا  زا  دعب  تسا و  وکین  نسح و 

: خلا هنا  الّوأ  هیف  هلوق و 

هک دنک  یم  تلالد  ینعم  نیا  هب  تسا  نذا  هکنیا  هب  ار  دوخ  ربمغیپ  هدومن  حدم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هکنآ  هفیرـش  هیآ  زا  باوج 
ترضح نآ  توبن  ماقم  بسانم  ینعم  نیا  دنامن  یفخم  دش  یم  لصاح  عطق  ترضح  نآ  يارب  دوز  عطقلا و  عیرس  ترضح  نآ 
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راثآلا عیمج  بیترتب  قیدـصتلا  مهریغ ال  رـضت  مهعفنت و ال  یتلا  راثآلا  صوصخ  بیترت  وه  نینمؤملل  هقیدـصتب  دارملا  امنا  هنا  ایناث  و 
دارملا وه  امک  همن  هناب  یلاعت  هّلل  هقیدـصت  همن و  ام  هناب  مامتلل  هقیدـصت  نم  کلذ  رهظی  ربخلا و  هیجح  باـب  یف  بولطملا  وه  اـمک 
کیخا نع  كرصب  کعمـس و  بذک  دمحم  ابا  ای  ربخلا  یف  ام  یلع  لاق  ثیح  مهبذک  هقدصف و  مالّـسلا  هیلع  هلوق  یف  قیدصتلا  نم 

مهرـضی و هعفنی و ال  امب  هقیدـصت  هدارم  نوکیف  مهبذـک  هقدـصف و  هلقا  مل  لاق  ـالوق و  لاـق  هنا  هماـسق  نوسمخ  كدـنع  دهـش  ناـف 
هصق یف  نینمؤملا  قیدصتب  دارملا  اذکه  نیسمخ و  بیذکت  دحاولا و  قیدصتب  مکحی  فیکف  الا  مهعفنی و  هرضی و ال  امیف  مهبیذکت 

.ادیج لمأتف  لیعامسا 

******
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.دشاب یم  عطقلا  عیرس  هلزنم  هب  ترضح  نآ  راهظا  زاربا و  هکلب  تسین 

يزیچ نآ  راثآ  بیترت  ار  نینمؤم  ربمغیپ  قیدـصتب  دارم  ایناث  ادـبعت و  ریغ  لوق  لوبق  رب  هفیرـش  هیآ  دـنک  یمن  تلالد  هکنآ  لصاح  و 
ار ربخ  راثآ  عیمج  دنک  بترم  ترضح و  نآ  دنک  قیدصت  هکنآ  هن  دشاب  یمن  اهنآ  ریغ  يارب  ررـض  دهد و  یم  نینمؤم  عفن  هک  تسا 

نینمؤم لوق  قیدصت  نوچ  دحاو  ربخ  تیجح  باب  رد  تسبولطم  راثآ  نآ  هک 

ناسنا و دنک  قیدصت  ار  نآ  دشاب  یمن  نآ  ریغ  يارب  ررـض  دراد و  هدیاف  ربخم  يارب  هک  هچنآ  هک  تسنآ  دحاو  ربخ  رثا  زا  هلمج  نم 
یمامن و هک  دروخ  مسق  هک  تسا  لیفن  نب  هّللا  دـبع  هدـش  تیاکح  ار  ماّمن  نآ  ترـضح  نآ  قیدـصت  زا  دوش  یم  رهاظ  ناـیب  نیا  زا 

يادـخ تهج  نیا  زا  شیاقفر  يارب  هدرب  ربخ  هدرک و  یمامن  مامن  نآ  هک  داد  ربخ  یلاعت  يادـخ  فرط  نآ  زا  مدرکن و  ینیچ  نخس 
هک تسا  هدومن  یلاعت  يادخ  قیدصت  مه  تسا و  هدرکن  ینیچربخ  هک  هدومن  ار  ماّمن  قیدصت  هک  ار  ترضح  نآ  هدومن  حدم  یلاعت 
یم هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  لوق  قیدـصت  زا  تسا  دارم  ینعم  نیا  میدومن و  ربخ  راـثآ  يارب  هکنیا  ینعم  نآـب  هدومن  یماـمن  وا 

.مهبذکف هقدصف  صخش  نآب  دیامرف 

کعمس بذک  دمحم  ابا  ای  قالخا  ملع  باب  رد  هدش  تیاور  ربخ  نآ  هک  یئاج  رد 
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.اهریغ لئاسولا و  هعجارم  نم  رهظی  امک  هریثک  فئاوط  تناک  نا  یه و  داحآلا و  رابخالا  رابتعا  یلع  تلد  یتلا  رابخالا  یف  لصف 

******
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لوهجملا لیتقلا  باب  یف  مدلا  یلع  افلح  نیسمخ  نوفلحی  نیذلا  هعامج  يا  هماسق  نوسمخ  كدنع  دهش  ناف  کیخا  نع  كرصب  و 
دارم سپ  نکب  هماسق  نیـسمخ  لوق  بیذـکت  امنب و  وا  لوق  قیدـصت  ار  نآ  متفگن  نم  هک  درک  راکنا  مهتم  صخـش  نآ  رگا  -و  هلتاق

نآ ینک  بیذکت  دناسر و  یمن  ریغب  ررض  دراد و  وا  يارب  عفن  هک  يراثآ  هب  ینک  ار  مهتم  لوق  قیدصت  هک  تسنآ  مالّـسلا  هیلع  ماما 
نآ يارب  هک  یئانعم  نیا  رگا  درادـن و  وا  ریغ  يارب  مه  یعفن  دـناسر و  یمن  مهتم  صخـش  نآب  ررـض  هک  يراثآ  نآ  رد  ار  تعاـمج 
رفن هاجنپ  بیذکت  رفن و  کی  لوق  قیدـصت  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دـشابن  روکذـم  ربخ  رد  هفیرـش و  هیآ  رد  میدومن  نایب  تیاور 

.میدومن نایب  هک  یئانعم  نامه  رگم  رگید 

رد هک  تسا  یتیاور  لیعامـسا  هصق  ادیج  لمات  دـش  نایب  هک  تسا  ینعم  نیمه  لیعامـسا  هصق  رد  نینمؤم  قیدـصتب  دارم  نینچمه  و 
نم لجر  دارا  كریناند و  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نب  لیعامسال  ناک  هنا  مشاه  نب  میهارباب  نسحلا  یف  تسا  هدش  لقن  یفاک  عورف 

زع و هّللا  نا  ینب  ای  لاقف  نولوقی  سانلا  تعمـس  لاق  رمخلا  برـشی  هنا  کغلب  اما  هّللا  دبع  وبا  هل  لاقف  نمیلا  یلا  اهب  جرخی  نا  شیرق 
.متقدصف نوملسملا  كدنع  دهش  اذاف  نینمؤملل  نمؤی  هّللاب و  نمؤی  لوقی  لج 

دحاو ربخ  تیجح  رب  رابخا  هتسد  راهچ  هب  کسمت 

هکنآ امک  تسا  هفئاط  دنچ  رابخا  نآ  تسا و  داحآ  رابخا  دـحاو  ربخ  تیجح  يارب  مود  لیلد  خـلا  تلد  یتلا  رابخالا  یف  لصف  هلوق 
.دنا هدومن  نایب  هریغ  خیش و  موحرم 

یم لقن  هک  يوار  لوق  رهاظ  تسا و  ربخ  هدراهچ  رابخا  زا  هدـش  لقن  هضراـعتم  راـبخا  نییعت  رد  هدـش  دراو  هک  هیجـالع  راـبخا  لوا 
مالّـسلا و هیلع  همئا  يوار و  دزن  هدوب  ملـسم  دـحاو  ربخ  تیجح  ناـضراعتملا  ناربـخلا  مکنع  یتاـی  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ  دـنک 

مهباحصا
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عوطقم ربخ  ود  زا  لاؤس  رگید  فرط  زا  تاحجرمب و  ار  اهنآ  دهد  یم  عوجر  مالّـسلا  هیلع  ماما  اذـل  تسا و  اهنآ  ضراعت  زا  لاؤس  و 
یلا هعوفرملا  یلاـئللا  یلاوغ  تیاور  دوش  یم  مولعم  تاـیاور  دوخ  زا  هکنآ  اـمک  تسا  رودـصلا  كوکـشم  زا  هکلب  هدوـبن  رودـصلا 
تلق ردانلا  ذاشلا  عد  کباحـصا و  نیب  رهتـشا  امب  ذخ  لاق  ذخان  امهّیابف  ناضراعتملا  ناثیدحلا  ناربخلا و  مکنع  یتأی  تلق  لاق  هرارز 

.کسفن یف  امهقثوأ  امهلدعاب و  ذخ  لاق  ناروهشم  اعم  امهناف 

اذا مالّـسلا  هیلع  هلوق  ریـصب و  ابا  ینعی  يدسالاب  کیلع  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لثم  هاور  هب  عوجرب  هدش  رما  هک  تسا  يرابخا  مود  هتـسد 
هیلع هلوق  ملسم و  نب  دمحم  وه  یفقثلا و  نم  کعنمی  ام  مالّـسلا  هیلع  هلوق  هرارز و  یلا  اریـشم  سلاجلا  اذهب  کیلعف  ثیدحلا  تدرا 

هچ تسا  ماع  هکلب  دـشاب  يوتف  ذـخا  يارب  طقف  هن  رابخا  نیاب  عوجر  ایندـلا و  نیدـلا و  یلع  نومأملا  مدآ  نب  ایرکزب  کیلع  مالّـسلا 
.هتسد نآ  ریغ  مومع و  رب  تسا  لاد  مدآ  نب  ایرکز  تیاور  هکنآ  امک  دشاب  ریغ  هچ  دشاب و  تیاور  هچ  يوتف و 

ءاضقلا و یف  عوجرلا  بوجو  باب  یف  ءاضقلا  یف  لئاسولا  یف  هاور  اـم  لـثم  تاور  تاـقثب  عوجرب  تسا  لاد  هک  تسا  يراـبخا  موس 
رذع هناف ال  هیف  لوقی  افیرش  اعیقوت  رکذ  ءالعلا و  نب  مساقلا  یلع  درو  لاق  یغارملا  میهاربا  نب  دمحا  نع  ثیدحلا  هرارز  یلا  يوتفلا 

نع اضیا  ءاضقلا  یف  هاور  ام  مهیلا و  هایا  مهلمحن  انرـس و  مهـضوافن  اناب  اوفرع  دـق  انتاقث  هیوری  امیف  کیکـشتلا  یف  انیلاوم  نم  دـحال 
مئاقلا يرت  یتح  کیلع  عسومف  هقث  اهلک  ثیدحلا و  کباحصا  نم  تعمس  اذا  لاق  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  هریغملا  نب  ثراحلا 

.رگید رابخا  زا  نآ  ریغ  هیلا و  درتف 

یف ءاضقلا  یف  لئاسولا  یف  هاور  ام  لثم  دـحاو  ربخ  تیجح  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  تسا  هفلتخم  هنـسلاب  هدراو  راـبخا  مراـهچ  هتـسد 
يوتفلا ءاضقلا و  یف  عوجرلا  بوجو  باب 
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******

: حرش * 

تلکشا لئاسم  نع  هیف  تلئس  دق  اباتک  یل  لصوی  نا  يرمعلا  نامثع  نب  دمحم  تلأس  لاق  بوقعی  نب  قاحسا  نع  ثیدحلا  هاور  یلا 
اهیف اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  لاق و  نا  یلا  کتبث  هّلل و  كدشرا  هنع  تلئـس  اماما  نامزلا  بحاص  انالوم  طخب  عیقوتلا  دروف  یلع 

ول نیعا  نب  هرارز  هّللا  محر  دیمحلا  دبع  هیاور  یف  مالـسلا  هیلع  هلوق  ثیدحلا و  هّللا  هجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهناف  انثیدح  هاور  یلا 
.یبا ثیداحا  تسردنال  هرئاظن  هرارز و  ال 

نکمم تالوطملا  عجارف  میدومن  رکذ  اهنآ  زا  رـصتخم  ام  روکذم و  هناگراهچ  باوبا  رد  تسا  هدش  رکذ  يدایز  رابخا  دنامن  یفخم 
یف ام  هدش  نآ  زا  یهن  رابخا  ضعب  رد  نوچ  نآب  لمع  تسین  زیاج  دشاب  یماما  ریغ  هقث  ول  دـحاو و  ربخ  هکنآ  رب  دوش  لاکـشا  تسا 

مهتیدعت نا  کناف  انتعیـش  ریغ  نم  کنید  ملاعم  ذخات  نمم  یلع  ای  ترکذ  اماما  (ع)و  نسحلا نبا  یلا  یئاسلا  دـیوس  نب  یلع  هبتاکم 
.ربخلا نینئاخلا  نع  کنید  تذخا 

زاوج رب  میراد  يرگید  تایاور  هکنآ  امک  دشاب  یماما  ریغ  ول  نآب و  لمع  تسا  یفاک  دـشاب  تیاور  رد  هقث  يوار  رگا  هکنآ  باوج 
اوذخ لاقف  لاضف  ینب  بتک  نع  لأس  هنا  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نسحل  دمحم  یبا  نع  حور  نب  نیـسحلا  نع  يور  ام  لثم  نآب  لمع 
ریکب نب  هّللا  دبع  لثم  اهنآ  ریغ  هیحطف و  زا  یتعامج  رابخاب  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  باحصا  ندرک  لمع  اوأر و  ام  اورذ  اوور و  ام 
دنشاب تیاور  رد  نئاخ  هک  تسا  یئاجنآ  رد  یهن  تسا و  یفاک  دنشاب  تیاور  رد  هقث  ردق  نیمه  هک  اهنآ  ریغ  نارهم و  نب  هعامـس  و 

.یفخی امک ال  هقث  هن 
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هرتاوتم نوکتف  ینعم  یلع  ظفل و ال  یلع  هقفتم  ریغ  اهناف  داحآ  رابخا  اهناب  داحآلا  رابخالا  هیجح  یلع  اـهب  لالدتـسالا  لکـشی  هنا  ـالا 
ینعم وا  اظفل 

هتیضق و مالسلا و  مهیلع  مهنم  اهضعب  رودصب  الامجا  ملعی  هنا  هرورض  الامجا  هرتاوتم  اهنا  الا  کلذک  تناک  نا  اهناب و  عفدنم  هنکل  و 
انومضم اهصخا  هتیجح  یلع  لد  ربخ  هیجح  ناک  نا 

لد دق  هیصوصخلا و  هذهب  ناک  ام  اهنیب  ناک  اذا  امیف  هنع  يدعتی  هنا  الا 

******

: حرش * 

لاکشا نآ  در  دحاو و  ربخ  رب  داحآ  رابخا  تیجح  رب  لاکشا 

تـسا رود  بجوم  رابخا  نآ  هب  دحاو  ربخ  تیجح  هکنآ  هب  هدـش  رابخاب  کسمت  رب  لاکـشا  خـلا  اهب  لالدتـسالا  لکـشی  هنا  الا  هلوق 
نم تیاور  ریظن  دنشاب  یظفل  رتاوت  هکنآ  ات  دنشاب  یمن  ینعملا  ظفللا و  قفتم  رابخا  نآ  هکنآ  تهجب  دنشاب  یم  دحاو  ربخ  اهنآ  نوچ 

ظاـفلا ول  دنـشاب و  یمن  يونعم  رتاوتم  اـضیا  هدیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبـن  زا  یظفل  رتاوتب  هک  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک 
یم -و  دراد يونعم  رتاوت  اهگنج  رد  ترضح  نآ  لمع  ینعی  هدیسر  يونعم  رتاوتب  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  تعاجـش  ریظن  دشاب  فلتخم 

.دشاب هفلتخم  ظافلاب  ول  تسا و  عاجش  ترضح  نآ  هک  دناسر 

یمن يونعم  ای  یظفل  رتاوت  ول  دشاب و  یم  یلامجا  رتاوت  نآ  میراد و  رتاوت  رگید  مسق  کی  هکنآ  باوج  خلا  اهناب  عفدنم  هنکل  هلوق و 
نآ رودـصب  ملع  ءاضتقا  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  زا  راـبخا  نآ  ضعب  رودـصب  میراد  ملع  هک  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  دـشاب 

.تسا تجح  ربخ  نآ  انومضم  دشاب  یم  رابخا  مامت  صخا  هک  دحاو  ربخ  کی  تیجح  هک  تسا  نآ  ضعب 

تیجح زا  نقیتم  الثم  رابخا  مامتب  دوش  یم  يدعت  ربخ  نآ  تیجح  هطساو  هب  ینعی  خلا  يدعتی  هنا  الا  هلوق 
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.مهفاف معا  ناک  ام  هیجح  یلع 

اننامز نم  هیجحلا  یلع  باحـصالا  يواتف  عبتت  نم  عاـمجالا  يوعد  اهدـحا  هوجو  نم  هریرقت  ربخلا و  هیجح  یلع  عاـمجالا  یف  لـصف 
.هیجحلا یلع  هلوقنملا  تاعامجالا  عبتت  نم  وا  هب  عطقی  کلذب و  (ع) هاضر فشکیف  خیشلا  نامز  یلا 

هرابتعا یف  ذخا  امیف  يواتفلا  فالتخال  يوعدلا  هذه  هفزاجم  یفخی  و ال 

******

: حرش * 

رابخا قلطم  تهج  نیا  زا  هقث و  ربخ  قلطم  تیجح  رب  دـنک  یم  تلالد  تسا  یحیحـص  ربخ  اهنآ  نیب  رد  تسا و  حیحـص  ربخ  راـبخا 
رتاوت تسین  دیعب  هکنآ  امک  تشذگ  نآ  ریظن  هکنآ  امک  دوشب  رابخا  مامت  لماش  لیصفت  مدعب  لوق  تسا  نکمم  دنشاب و  یم  تجح 

.دنراد تیجح  هقث  رابخا  قلطم  تهج  نیا  زا  دنک و  رابخا  نآ  مامتب  عوجر  هک  یسک  يارب  اصوصخ  رابخا  نآ  دنشاب  هتشاد  يونعم 

هجو هسب  نآ  ریرقت  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  عامجاب  کسمت 

تسا هجو  دنچ  هب  نآ  ریرقت  تسا و  عامجا  دحاو  ربخ  تیجح  رب  موس  لیلد  خلا  هیجح  یلع  عامجالا  یف  لصف  هلوق 

يور زا  ءاملع  يواتف  هک  یلوق  لصحم  عامجا  دوش  یم  لصاح  سپ  یـسوط  خیـش  موحرم  ناـمز  اـت  مینک  صحفت  عبتت و  هکنآ  لوا 
.یظفل هن  یلوخد و  عامجا  هن  یسدح  عامجا  باب  نم  دوش  یم  ادیپ  نآب  عطق  هدوب و  دحاو  ربخ  تیجح  رب  لمع 

سواط و نب  نیدلا  یضر  دیـس  موحرم  خیـش و  موحرم  زا  هدش  تیاکح  هکنآ  لثم  دحاو  ربخ  تیجح  رب  هلوقنم  تاعامجا  عبتت  مود 
.اهنآ ریغ  یسلجم و  همالع  موحرم  هیاهن و  رد  همالع  موحرم 

دحاو ربخ  تیجح  رد  نوچ  تسین  حیحص  عامجا  یئاعدا  نیا  دنامن  یفخم  خلا  يوعدلا  هذه  هفزاجم  یفخی  هلوق و ال 
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.هلوقنملا تاعامجالا  عبتت  لاح  اذکه  اهعبتت و  نم  (ع) هئاضرب عطقلا  لیصحتل  لاجم  هعم ال  تایصوصخلا و  نم 

.داتقلا طرخ  هتابثا  نود  نکل  اهیف و  هربتعملا  تایصوصخلا  یف  فالتخالا  امنا  هلمجلا و  یف  هیجحلا  یلع  اهؤطاوت  یعدی  نا  الا  مهللا 

******

: حرش * 

ملاعم و بحاص  زا  هکنآ  امک  تسا  تجح  یماـما  لدـع  يوار  هک  دـنلئاق  یـضعب  نوچ  نآ  تایـصوصخ  رد  تسا  يواـتف  فـالتخا 
هکنآ امک  تسا  یفاک  دشاب  یماما  ریغ  ول  دـشاب و  هقث  يوار  ردـق  نیمه  هک  دـنلئاق  يرگید  ضعب  هدـش و  لقن  اهنآ  ریغ  كرادـم و 
تسا هدش  لقن  ربتعم  زا  هکنآ  امک  باحصا  دزن  دشاب  هدش  لوبق  هدش و  لمع  هکیربخ  هب  دنلئاق  رگید  یـضعب  تسا و  نیمه  روهـشم 

تالامتحا و نیا  اب  دـشاب و  دوش  یم  نایب  هک  لقع  ای  تشذـگ و  هک  تنـس  ای  باتک  نآ  كردـم  عاـمجا  نآ  دراد  لاـمتحا  اـضیا  و 
.هلوقنم تاعامجا  عبتت  يواتف و  عبتت  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ياضرب  دوش  یمن  ادیپ  عطق  دحاو  ربخ  تیجح  رد  فالتخا 

تیجح لصا  رد  یلو  تشذگ  هکنآ  امک  تسا  فالتخا  دحاو  ربخ  تیجح  تایـصوصخ  رد  ول  ینعی و  خلا  یعدـی  نا  الا  مهللا  هلوق 
.داتقلا طرخ  هتابثا  نود  رکذ  ام  لثمب  عامجا  تابثا  نکل  دناسر و  یمن  بلطم  لصاب  يررض  فالتخا  نیا  لثم  تسین و  یفالتخا  نآ 

تسنآ اهنآ  داقتعا  نوچ  دنشاب  یم  دحاو  ربخ  تیجح  رکنم  هکنآ  نیعبات  یضترم و  دیـس  موحرم  لثم  یتح  ءاملع  یلوق  عامجا  موس 
تلالد دندوب و  دحاو  ربخ  هیجحب  لئاق  اعطق  دشاب  یم  ملع  باب  دادـسنا  هک  دـندوب  ام  نامز  رد  رگا  دـشاب و  یم  ملع  باب  حاتفنا  هک 

نآ لوق  یکحم  دنک  یم  رکذ  ام  رب 

رابخالاب هرورـضلاب و  ملعی  هقفلا  مظعم  نا  هلک  هقفلا  یف  نولوعت  ءیـش  يا  یلعف  داـحآلا  راـبخاب  لـمعلا  قیرط  متددـس  اذا  تلق  ناـف 
هلعل هیف و  کلذ  ققحتی  مل  ام  هرتاوتملا و 
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يواتف ذـخا  نم  رهظی  امک  هیعرـشلا  مهروما  یف  دـحاولا  ربخلاب  لمعلا  یلع  نیملـسملا  هفاک  لـب  ـالمع  ءاـملعلا  قاـفتا  يوعد  اـهیناث 
.اهل نیلقانلا  نم  نیدهتجملا 

نونیدتم نوملسم و  مه  امب  اوقفتا  مهنا  زرحی  مل  کلذ  یلع  مهقافتا  ملس  ول  هنا  لوالا  هجولا  یلع  دری  امم  تفرع  ام  یلا  افاضم  هیف  و 
رومالا ریغ  یف  اهب  نولمعی  نولازی  مه ال  امک  نیدب  اومزلی  مل  ول  القع و  مه  امب  وا  نیدلا  اذهب 

******
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یم رهاظ  ناشیا  هیکحم  تارابع  زا  رییختلا  یلا  اهیف  عجری  هیفـالخلا  لـئاسملا  نم  یقبی  اـم  هیماـمالا و  عاـمجالا  یلع  هیف  لوعی  لـقالا 
دشاب یم  ملع  باب  دادسنا  نوچ  دوش  یم  دحاو  ربخب  لمع  ام  نامز  لثم  میـشاب  هتـشادن  هیعرـش  ماکحاب  نیقی  هک  یئاج  رد  هک  دوش 

یفخی امک ال 

ةریس هکلب  تسا  ءاملع  یلمع  ةریس  رد  عامجا  رد  مجنپ  مراهچ و  هجو  خلا  نیملـسملا  هفاک  لب  المع  ءاملعلا  قافتا  يوعد  اهیناث  هلوق 
يواـتف نتفرگ  زا  دوش  یم  رهاـظ  هکنآ  اـمک  اـهنآ  هیعرـش  روما  رد  دـحاو  ربـخب  لـمع  رب  دنـشابن  ءاـملع  وـل  تسا و  نیملـسم  هفاـک 

هیعرش و ماکحا  طابنتسا  ماقم  رد  المع  باحصا  قافتا  هکنآ  لصاح  دشاب و  یم  دحاو  ربخ  لاکـشا  الب  اهنآ  هک  نیلقان  زا  نیدهتجم 
رد دـشاب  یم  ام  تسدـب  هک  يرابخا  نآ  ، نآ ریغ  هعبرا و  بتک  رد  تسا  هدـش  هتـشون  هک  تسا  يداحآ  راـبخاب  اـهنآ  دانتـسا  يواـتف 
رد دـحاو  ربخب  لمع  مه  املع  ریغ  یتح  نیملـسم  ةریـس  نینچمه  تسا و  هیف  لاکـشا  رابخا ال  نیا  رب  باحـصا  لمع  هقف  هیلک  باوبا 

.یفخی امک ال  تسا  تباث  هیعرش  ماکحا 

یتالاکشا نآرب  هوالع  نیملـسم  هفاک  هریـس  املع و  هریـس  یلمع  هریـس  ود  نیا  زا  باوج  خلا  دری  امم  تفرع  ام  یلا  افاضم  هیف  هلوق و 
دزن نآ  تایصوصخ  دحاو  ربخب  لمع  هک  دوب  دراو  مود  لوا و  هجو  رب  هک 
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ربخب لمعلا  یلع  مهریغ  نایدالا و  يوذ  نم  ءالقعلا  هریـس  رارقتـسا  يوعد  وه  هوجولا و  ثلاث  یلا  عجریف  هیداعلا  رومـالا  نم  هینیدـلا 
ءاضر نع  فشکی  هنا  حضاولا  نم  ناب و  رهتشال و  ناک  ول  هنا  هرورض  یبن  یصو  یبن و ال  هنع  عدری  مل  اننامز و  یلا  ترمتسا  هقثلا و 

.اضیا تایعرشلا  یف  هب  عراشلا 

******

: حرش * 

هک تسا  هدشن  مولعم  زارحا و  مینک  لوبق  میلست و  ار  قافتا  ام  رگا  لاکـشا  نآرب  هوالع  میدومن  رکذ  هکنآ  امک  دوب  فلتخم  نیلماع 
هجو هکنآ  لصاح  دنشابن و  ینیدب  مزتلم  ول  القع و  مهامیاب  نیدلا  اذهب  نونیدتم  نوملـسم و  مه  امب  هک  تسنآ  تهج  زا  اهنآ  قافتا 

.رشب هیداع  روما  زا  هینید  روما  ریغ  رد  دحاو  ربخب  دننک  یم  لمع  هشیمه  هک  دشاب  القع  مه  امب  دیاش  نانآ  لمع 

هلدا زا  نآ  ندوب  هدمع  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  ءالقع  هریس  هب  کسمت 

رارقتسا يوعد  نآ  عامجا و  هوجو  رد  دوش  یم  ام  مشـش  هجو  عامجا و  هوجو  زا  موس  هجوب  دوش  یم  عوجر  ةریـس  هجو  ود  نیا  سپ 
هچ دشاب  یعرش  رما  هچ  تاروما  مامت  رد  دندومن  یم  دحاو  ربخب  لمع  هک  اذه  اننامز  یلا  مالّسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  تسا  القع  ةریس 

میئوگب تسا  نکمم  ام و  نامز  ات  تسا  رمتـسم  هقث و  ربخب  هدوب  ملـسم  نایدا  ریغ  ناـیدا و  ناـبحاص  زا  لـمع  نیا  یعرـش و  ریغ  رما 
دنک یم  تلالد  رابخا  ماسقا  مامت  هکلب  سیسأت  هکنآ  هن  دنـشاب  هریـس  ءاضما  اهنآ  تشذگ  رابخا  موس  مسق  رد  هک  هقث  رابخاب  عوجر 

روهـشم دیاب  دوب  هدیـسر  یعنم  رگا  سدقم  عراش  فرط  زا  هکنآ  تهجب  تسا  هدشن  ییبن  یـصو  هن  ییبن و  چیه  زا  یعنم  یعدر و  و 
کی هد  سایقب  لمع  هکنآ  اب  هدش  تیاکح  نآ  عنم  رب  تیاور  دصناپ  هب  سدقم  تعیرـش  رد  سایقب  لمعب  عنم  هکنآ  امک  دشاب  هدـش 

.هریغ هنیب و  لثم  هدش  دحاو  ربخ  زا  عنم  هصوصخم  دراوم  رد  هک  ینانچمه  دشاب  یمن  دحاو  ربخ  زا 

زا دنک  یم  فشک  القع  ةریس  نآ  هک  تسا  تاحضاو  زا  دشاب و  رهاظ  روهـشم و  دیاب  انیقی  دوب  هدیـسر  دحاو  ربخ  رب  یعنم  رگا  سپ 
رد دحاو  ربخ  لمعب  عراش  ياضر 
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.ملعلا ریغ  عابتا  نع  هعناملا  تایاورلا  هیهانلا و  تایآلا  عدرلا  یف  یفکی  تلق  نا 

.ائیش قحلا  نم  ینغی  نظلا ال  نا  یلاعت  هلوق  ملع و  هب  کل  سیل  ام  فقت  یلاعت و ال  هلوق  کیهان  و 

امناف ملس  ول  نیدلا و  لوصا  یف  نظلا  هیافک  مدع  یلا  اداشرا  تدرو  اهنا  یلا  افاضم  هناف  کلذ  یف  تایآلا  کلت  یفکی  داکی  تلق ال 
هجو یلع  الا  اهب  عدرلا  نوکی  داکی  هجح ال  هرابتعا  یلع  مقی  مل  يذـلا  نظلا  صوصخ  وه  اهقالطا  هیلا  فرـصنملا  هنا  ـال  ول  نقیتملا 

.رئاد

******

: حرش * 

تسا القع  سیئر  سدقم  عراش  نوچ  اضیا  تایعرش 

عجارف دنا  هدومن  نایب  مالعا  ضعب  القع  ةریس  يارب  هعبرا  هوجو  دنامن  یفخم 

یتایآ هکنآ  لاح  تسا و  هدشن  هریس  رب  یعنم  عدر و  دیدومن  نایب  امش  هکنیا  رب  دوش  لاکـشا  رگا  خلا  عدرلا  یف  یفکی  تلق  نا  هلوق 
هریس عنم  يارب  تسا  یفاک  ملع  ریغ  تیعبت  زا  تسا  عنام  هک  یتایاور  نینچمه  دننک و  یم  ملع  ریغب  لمع  زا  یهن  هک 

قحلا نم  ینغی  نظلا ال  نا  یلاعت  هلوق  ملع و  هب  کل  سیل  ام  تفت  یلاعت و ال  هلوق  هریـس  زا  عنم  رد  ارت  تسا  یفاـک  ینعی  کـیهان  و 
.تشذگ البق  نظب  لمع  رب  عنم  تسا  لاد  هک  یتایاور  تایآ و  مامت  ائیش و 

.دوش یم  هداد  باوج  رابخا  تایآ و  نیا  زا  هجو  دنچ  هب  هکنآ  باوج  خلا  تایآلا  کلت  یفکی  داکی  تلق ال  هلوق 

.دنک یمن  تیافک  نید  لوصا  رد  نظ  هک  تسا  داشرا  نید و  لوصا  رد  هدش  دراو  رابخا  تایآ و  هکنآ  لوا 

ص:260

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1358 

http://www.ghaemiyeh.com


عدرلا یلع  فقوتی  وه  هقثلا و  ربخ  رابتعا  یلع  هریـسلاب  اهقالطا  دییقت  وا  اهمومع  صیـصخت  مدع  یلع  فقوتی  اهب  عدرلا  نال  کلذ  و 
.یفخی امک ال  اهل  هدیقم  وا  هصصخم  تناکل  الا  اهب و  اهنع 

******

: حرش * 

لیلد هک  تسا  ینظ  صوصخ  رابخا  تایآ و  نآ  زا  نقیتم  نید  عورف  نید و  لوصا  رد  ار  اهنآ  قالطا  مینک  میلـست  ام  رگا  هکنآ  مود 
نآ تیجح  رب  لیلد  هک  تسا  ینظب  اهنآ  فارصنا  رابخا  تایآ و  نآ  هک  میئوگن  رگا  میشاب  هتـشادن  نآ  تیجح  رابتعا و  رب  تجح  و 

.دشابن

رابخا تایآ و  هطساو  هب  هریس  ندش  عنم  ینعی  رئاد  هجو  یلع  الا  دنشاب  ةریـس  زا  عنام  رابخا  تایآ و  تسین  نکمم  هکنآ  موس  باوج 
تسا لطاب  مهنآ  تسا و  رود  مزلتسم 

یهوجو هب  نآ  در  هریس و  هب  کسمت  رود  لاکشا 

هدروخن دـییقت  ای  صیـصخت  تایآ  نآ  هک  دراد  فقوت  تایآ  هطـساو  هب  عنم  هک  تسنآ  رود  نایب  خـلا  اـهب  عدرلا  نـال  کـلذ  هلوق و 
وه هقث و  ربخ  تیجح  رب  هریـس  هب  هدروخن  صیـصخت  دـشاب و  دوخ  لاحب  اـهنآ  قـالطا  اـی  اـهنآ  مومع  ینعی  هریـس  هطـساو  هب  دنـشاب 
رود نیا  تایآ و  هطـساو  هب  هریـس  زا  عنم  رب  دراد  فقوت  دنـشاب  یقاب  دوخ  قالطا  مومعب و  اـهنآ و  ندروخن  صیـصخت  ینعی  فقوتی 

.تسا لطاب 

هک تسا  ینعم  نیمه  اهنآ و  تیعنام  رب  دراد  فقوت  اهنآ  مومع  اهنآ و  مومع  رب  دراد  فقوت  هریـس  زا  تایآ  تیعنام  هکنآ  لـصاح  و 
شدوخ مومع  رب  تایآ  رگا  ینعی  هدیقم  وا  هصـصخم  تناکل  الا  تایآ و  نامه  عدر  رب  دراد  فقوت  تایآ  عدر  دـیامرف  یم  فنـصم 

.یفخی امک ال  دشاب  اهنآ  دیقم  ای  تایآ  صصخم  هریس  هک  دیآ  یم  مزال  دوخ  قالطا  رب  ای  دشابن  یقاب 
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اهنع و اهب  عدرلا  مدـع  یلع  فقوتی  العف  اهب  هرابتعا  ناف  رئاد  هجو  یلع  الا  اضیا  هریـسلاب  هقثلا  ربخ  رابتعا  نوکی  اذـه ال  یلع  لاقی  ال 
اهنع اهب  عدرلا  مدع  یلع  فقوتی  وه  اهب و  اهصیصخت  یلع  فقوتی  وه 

امک کلذ  اهل  اهـصیصخت  یف  یفکی  امک  اهعدرل  حلـصی  ام  ضوهن  مدعل  اهنع  عدرلا  توبث  مدع  اهب  هتیجح  یف  یفکی  امنا  لاقی  هناف 
یفخی ال 

******

: حرش * 

نایب رود  دیآ  یم  مزال  اضیا  ار  تایآ  دهدب  دییقت  ای  صیصخت  رگا  هریـس  هکنیا  هب  هدش  لاکـشا  خلا  نوکی  اذه ال  یلع  لاقی  هلوق ال 
فقوتی وه  هریس و  درادن  تیجح  الا  دننکن و  ار  هریـس  عنم  عدر و  رابخا  تایآ و  هک  دراد  فقوت  هریـس  هب  هقث  ربخ  تیجح  هکنآ  نآ 

رب دراد  فقوت  ار  رابخا  تایآ و  ةریس  صیصخت  رابخا و  تایآ و  هریس  نداد  صیصخت  رب  دراد  فقوت  هریـس  ندشن  عنم  عدر و  ینعی 
دننکن ار  هریس  عدر  عنم و  رابخا  تایآ و  هکنآ 

زا دوشن  عنام  تایآ  هک  دراد  فقوت  هریس  تیعبت  موزل  هریس و  تیعبت  موزل  رب  دراد  فقوت  هریـس  زا  تایآ  ندشن  عنام  هکنآ  لصاح  و 
تسا حیرص  رود  نیا  هریس و 

.یفکی امنا  لاقی  هناف  هلوق 

یفاک میـشاب  هتـشادن  عنامب  ملع  ردق  نیمه  ینعی  هریـس  عدر  مدـع  هریـس  هطـساو  هب  دـحاو  ربخ  تیجح  رد  تسا  یفاک  هکنآ  باوج 
یفاک هکنآ  امک  تشادن  تیحالـص  تایآ  زا  دش  هدروآ  هریـس  زا  عنم  يارب  هک  هچنآ  نوچ  تسا  مزال  عنام  مدعب  ملع  هکنآ  هن  تسا 

هریس زا  عنم  مدع  ار  تایآ  هریس  صیصخت  رد  تسا 

.یفخی امک ال  هریس  هب  دشاب  هدروخ  صیصخت  رابخا  تایآ و  هک  تسا  یفاک  هریس  تیجح  رد  کش  هکنآ  لصاح  و 

ص:262

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1360 

http://www.ghaemiyeh.com


عم اهقاقحتـسا  مدـع  هفلاخملاب و  هبوقعلا  قاقحتـسا  یف  هیـصعملا و  هعاطالا و  ماـقم  یف  هرمتـسملا  هریـسلا  هیلع  ترج  اـم  نا  هرورض 
تایعرـشلا یف  هعابتا  نع  عنملا  یلع  لیلد  ضهنی  مل  اـم  اـعبتم  عرـشلا  یف  ـالقع  نوکی  عقاولا  نع  هفلاـخملا  هروص  یف  ول  هقفاوملا و 

لمات مهفاف و 

******

: حرش * 

رد القع  هریس  رد  تسا  رمتسم  هک  یلمع  نآ  هک  تسنآ  هریس  تیجح  يارب  كردم  لصاح  خلا  هریسلا  هیلع  ترج  امنا  هرورـض  هلوق 
تعاطا تروص  رد  ول  تقفاوم و  اب  تبوقع  قاقحتسا  مدع  تفلاخم و  هب  تبوقع  قاقحتسا  اهنآ  ماقم  رد  تیـصعم و  تعاطا و  ماقم 

مزال تسا و  عبتم  القع  سدـقم  عرـش  رد  هرمتـسم  هریـس  نیا  عطق  تیعبت  ریظن  دـشاب  یم  نآ  فلاخم  عقاو  رد  یلو  تسا  تیـصعم  و 
.لمأت مهفاف و  دشاب  هدیسرن  نآ  عنم  رب  نآ  یعطق  لیلد  هک  یمادام  تایعرش  رد  نآب  لمع  تسا 

دحاو ربخب  لمع  هک  تسنآ  هلئـسم  رد  قح  یلو  فنـصم  زا  تسا  هدـش  لـقن  هریـس  زا  لاکـشا  عفد  يارب  يرگید  هجو  دـنامن  یفخم 
لمع هک  ینانچمه  يویند  ینید و  مامت  رد  دـنیامن  یم  نآ  تیعبت  اذـل  اهنآ و  دزن  تسا  ملع  لـمع  نیا  ـالقع  هریـس  هطـساو  هب  قثوم 

تـسا هدرکن  لاکـشا  اذـل  فلکم و  يارب  تسین  عطق  بجوم  رهاوظب  لمع  هکنیا  اب  القع  دزن  تسا  ملـسم  نآ  تیجح  ظاـفلا  رهاوظب 
ول مییوگ و  یم  تهج  نیا  زا  تسا  نظ  بجوم  هکلب  تسین  عطق  بجوم  رهاوظ  نیا  هک  رابخا  هفیرـش و  تاـیآ  لوزن  زا  دـعب  یـسک 

القع دزن  نظ  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  ظافلا  رهاوظ  زا  هک  ینظ  یلو  تسا  ینظ  اهنآ  تلالد  یلو  تسا  یعطق  اهنآ  دنـس  هفیرـش  تایآ 
دوش یم  نآرب  ملع  مکح  دشاب  قثوم  رگا  ربخ  دنس  رد  هکنآ  امک  تسا  ملع 

قثوم دنـشاب و  یم  ربخ  زا  عناـم  هک  يراـبخا  تاـیآ و  رب  دراد  تموکح  ادـبعت و  تسا  ملع  ءـالقعلا  دـنع  قثوم  ربخ  تهج  نیا  زا  و 
سپ فیعـض  هسفن  دح  ول  دوش و  قثوم  نآ  هب  لمع  هطـساو  هب  هکنآ  ای  دـشاب  قثوم  نآ  يوار  ربخ  سفن  هک  درادـن  یقرف  ربخ  ندوب 

ۀطساوب

ص:263

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1361 

http://www.ghaemiyeh.com


نم انیدـیاب  اـمم  ریثک  رودـصب  ـالامجا  ملعی  هنا  اهدـحا  دـحاولا  -خ ل ) ربخلا ) ربخ هیجح  یلع  تمیقا  یتـلا  هیلقعلا  هوجولا  یف  لـصف 
فیلاکتلا توبثب  یلامجالا  انملع  لحی  رادقملا ال  كاذ  الیـصفت  ملع  ول  ثیحب  هقفلا  مظعمب  فاو  رادقمب  راهطالا  همئالا  نم  رابخالا 

یف يودـبلا  کشلا  الیـصفت و  همولعملا  هرداصلا  رابخالا  نیماضم  یف  فیلاکتلاب  یلیـصفتلا  ملعلا  یلا  تارامالا  رئاس  تایاورلا و  نیب 
یلع لمعلا  زاوج  هتبثملا و  رابخالا  عیمج  قفو  یلع  لمعلا  موزل  کلذ  مزال  هربتعملا و  ریغلا  تارامالا  رئاـس  دروم  یف  فیلکتلا  توبث 
ملع ام  فارطا  یف  هنایرج  یلع  ءانب  باحـصتسالا  وا  لاغتـشالا  هدعاق  نم  هل  تبثم  لصا  هلأسملا  یف  نکی  مل  اذا  امیف  اهنم  یفانلا  قبط 

.هیف اهضاقتنا  یلع  هربتعم  هراما  مایق  وا  اهضعب  یف  هقباسلا  هلاحلا  ضاقتناب  الامجا 

******

: حرش * 

باوج لاکـشا و  نیا  البق  هکنآ  امک  قثوم  نسح و  حیحـص و  ربخ  دوش  یم  لماش  ار  راـبخا  ماـمت  قثوم  دـحاو  ربخ  تیجح  رب  هریس 
.تشذگ نآ 

اهنآ در  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  هیلقع  هثالث  هوجوب  کسمت 

تسا هجو  هس  دحاو  ربخ  تیجح  رب  تسا  هدش  کسمت  هک  يا  هیلقع  هوجو  خلا  هیلقعلا  هوجولا  یف  لصف  هلوق 

هک يرادـقم  هب  تسا  هدیـسر  ام  تسدـب  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  هک  يرابخا  زا  يریثک  رودـصب  الامجا  میناد  یم  اـم  هکنآ  لوا 
ملع دـش  یم  لـحنم  هنیآره  ار  راـبخا  زا  رادـقم  نآ  میتسناد  یم  الیـصفت  رگا  هک  یمـسق  هب  هقف  ماـکحا  مظعمب  تسا  یفاـک  یفاو و 

تـسا مولعم  تسا و  هدـش  رداص  هک  يرابخا  نیماضم  رد  یلیـصفت  ملعب  تاراـما  ریاـس  تاـیاور و  نیب  فیلاـکت  توبثب  اـم  یلاـمجا 
.هربتعم ریغ  تاراما  ریاس  دروم  رد  فیلکت  توبث  رد  يودب  کش  الیصفت و 

يرابخا هریغ و  رابخا و  رد  ام  میراد  یفیلاکت  هب  یلامجا  ملع  لاکشا  الب  هکنآ  لصاح  و 
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هنا هیف  لاغتشالا و  هدعاق  فالخ  یلع  ناک  اذا  امب  یفانلا  قفو  یلع  لمعلا  زاوج  مدع  صتخال  الا  و 

موهفم لثم  وا  قالطا  وا  مومع  نم  هریغ  یلع  احیجرت  وا  ادییقت  وا  اصیصخت  مدقی  ثیحب  ربخلا  هیجح  یلع  ضهنی  داکی  ال 

******

: حرش * 

تسا و یئادـتبا  ههبـش  رابخا  ریغ  رد  فیلاکتب و  یلامجا  ملع  لالحناب  دوش  یم  ببـس  اهنآ  هب  لمع  تسا  هدیـسر  راـهطا  همئا  زا  هک 
دنشاب یم  تبثم  هک  يرابخا  عیمج  قفو  رب  لمع  تسا  مزال  دش  هک  ینایب  نیا  همزال  دشاب و  یم  اهنآ  رد  فیلکت  لامتحا 

باحصتسا ای  لاغتشا  هدعاق  لثم  دشابن  فیلکت  يارب  یتبثم  لصا  نیب  رد  رگا  دنـشاب  یم  فیلکت  یفان  هک  يرابخا  قبطرب  لمع  اما  و 
هک یلامجا  ملع  فارطا  رد  باحـصتسا  دوش  يراج  هکنیا  رب  انب  دـشاب  یمن  فیلکت  یفان  رابخاب  لمع  دنـشاب  فیلکت  تبثم  رگا  هک 

.یلاعت هللاءاش  نا  شدوخ  لحم  رد  دمآ  دهاوخ  نآ  طیارش  نایرج  باحصتسا و  تایصوصخ  هکنآ  امک  میشاب  هتشاد  هقباس  تلاح 

فارطا رد  دوش  یمن  يراج  باحـصتسا  هک  میوشب  لئاق  هکلب  بلطم  نیا  رب  میراذـگن  انب  رگا  خـلا  زاوجلا  مدـع  صتخال  ـالا  هلوق و 
رب لمع  ندوبن  زیاج  دوش  یم  صتخم  لاح  نیا  رد  دشاب  هدشن  ای  دشاب  هدش  ضقتنم  دارفا  ضعب  هقباس  تلاح  هچ  اقلطم  یلامجا  ملع 

یفان رب  تسا  مدقم  لاغتشا  ةدعاق  نوچ  دوش  یم  لاغتشا  هدعاقب  لمع  ینعی  دشاب  لاغتـشا  هدعاق  فالخ  هک  یئاج  رد  یفان  ربخ  قفو 
.فیلکت

تیجح تابثا  تسا و  طایتحاب  لمع  نآ  تیاهن  هکنآ  یلقع  لیلد  نیا  زا  باوج  خـلا  ربخلا  هیجح  یلع  ضهنی  داکی ال  هنا  هیف  هلوق و 
ماع مومع  رب  صصخم  دوش  مدقم  رابخا  ضراعت  ماقم  رد  هک  یمسق  هب  دنک  یمن  ار  دحاو  ربخ 
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ملعلا لالحنا  نم  تفرع  امل  تایاورلا  صوصخ  یف  تاراـمالا ال  رئاـس  یف  طاـیتحالا  همزـال  نا  نم  هیلع  دروا  اـمع  ملـسی  ناـک  نا  و 
.ادیج لماتف  لامجالاب  ول  صوصخلاب و  رابخالا  نیب  ملع  امب  امهنیب  یلامجالا 

******

: حرش * 

یم رودـصلا  یعطق  هک  هرتاوتم  رابخا  باتک و  صیـصخت  اصوصخم  هریغ  طرـش و  موهفم  لثم  حـیجرت  ای  تیاور  قالطا  رب  دـیقم  اـی 
رابخا نآب  دنشاب 

نآ تسا و  هدومن  داریا  لـیلد  نیا  رب  خیـش  موحرم  هک  یلاکـشا  نآ  مینک  میلـست  اـم  رگا  خـلا  هیلع  دروا  اـمع  ملـسی  ناـک  نا  هلوق و 
انب هریغ  هیلمع و  لوصا  هیلقع و  هلدا  ترهش و  عامجا و  زا  تاراما  ریاس  رد  طایتحا  تسا  مزال  لدتسم  لوق  رب  انب  هک  تسنآ  لاکـشا 

میراد یلامجا  ملع  هس  خیش  لوق  رب 

.دشاب یم  تاهبش  عیمج  فارطا  تاراما و  رابخا و  عیمج  نیب  رد  هک  یفیلاکت  هب  ریبک  یلامجا  ملع  لوا 

یـضعب مامـضنا  تاراما و  ترثک  ملع  نیا  أشنم  دشاب و  یم  هربتعم  ریغ  هربتعم و  تاراما  ملع  نیا  فارطا  طسوتم و  یلامجا  ملع  مود 
.القع دشاب  عقاو  فالخ  اهنآ  مامت  هک  دور  یمن  لامتحا  هکنآ  ضعبب و 

قباطم اه  نیا  زا  يا  هتـسد  ام  میراد  نیقی  نوچ  تسا  هعبرا  بتک  رد  هربتعم  راـبخا  صوصخ  نآ  فارطا  ریغـص و  یلاـمجا  ملع  موس 
.یلامجا ملع  لالحنا  لاکشا  اه ال  نیا  رد  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص  راهطا  همئا  زا  اهنآ  هدش  رداص  تسا و  عقاو 

.یلامجا ملع  لالحنا  تسا و  یناثب  لوا 

ملعب لمع  هک  تسنآ  ثلاثب  تسا  هدش  لحنم  مود  لوا و  یلامجا  ملع  هک  مینادب  هکنیا  رب  قیرط  دشاب و  یم  ثلاث  یلامجا  ملعب  مود 
میدراذـگ رانک  رگا  هکنآ  امک  ههبـش  فارطا  رد  یلامجا  ملع  ام  يارب  دـنام  یمن  یقاـب  لاـح  نیا  رد  نقیتم  رادـقمب  ریغـص  یلاـمجا 

زا دشاب  یم  يودب  ههبش  تاهبش  یقاب  رد  دنام و  یمن  یقاب  یلامجا  ملع  ار  هنقیتم  رابخا 
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نم هب  عمج  لمع  عم  هعبرالا  بتکلاک  هعیـشلل  هدـمتعملا  بتکلا  یف  هدوجوملا  رابخالا  هیجح  یلع  الدتـسم  هیفاولا  یف  هرکذ  ام  اهیناث 
رجاتملا و جحلا  موصلا و  هاکزلا و  هالـصلاک و  هیرورـضلا  لوصالاب  امیـس  همیقلا  موی  یلا  فیلکتلا  ءاقبب  عطقن  انا  وه  رهاظ و  در  ریغ 

رومالا هذـه  قیاقح  جورخب  عطقن  ثیحب  یعطقلا  ریغلا  ربخلاب  تبثی  امنا  اهعناوم  اهطئارـش و  اهئازجا و  لج  نا  عم  اـهوحن  هحکنـالا و 
.یهتنا نامیالاب  نئمطم  هبلق  ناسللاب و  هرکنی  امناف  رکنا  نم  بجاولا و  ربخلاب  لمعلا  كرت  دنع  رومالا  هذه  اهنوک  نع 

******

: حرش * 

هک يرابخا  نآب  لمع  ینعی  امهنیب  یلامجالا  ملعلا  لالحنا  نم  تفرع  امل  هلوقب  تسا  هداد  ار  خیش  موحرم  باوج  فنصم  تهج  نیا 
لامجالاب ول  مود و  یلاـمجا  ملع  هچ  لوا و  یلاـمجا  ملع  هچ  دوش  یم  یلاـمجا  ملع  لـالحنا  بجوم  بتک  رد  اـم  يارب  تسا  مولعم 

.ادیج لمأتف  لمع  دشاب 

هدومن لالدتـسا  هیفاو و  باتک  رد  تسا  هدومن  رکذ  هک  تسا  يزیچ  نآ  هیلقع  هلدا  زا  مود  لیلد  خـلا  هیفاولا  یف  هرکذ  ام  اـهیناث  هلوق 
بیذـهتلا و هیقفلا و  رـضحی  ـال  نم  یفاـک و  هعبرا  بتک  لـثم  هعیـش  هدـمتعم  بتک  رد  تسا  دوـجوم  هک  يراـبخا  تـیجح  رب  تـسا 

.ارهاظ ار  رابخا  نآ  دننک  در  هکنیا  نودب  رابخا  نیاب  ءاملع  زا  يریثک  عمج  دنا  هدرک  لمع  هکنیا  اب  راصبتسالا 

موص و تاکز و  هالـص و  لثم  مالـسا  هیرورـض  لوصاب  اصوصخ  تمایق  زور  ات  فیلکت  ءاقبب  میراد  عطق  میناد و  یم  جراخ  رد  ام  و 
ربخب ینعی  یعطق  ریغ  ربخب  دوش  یم  تباث  اهنآ  عناوم  طیارـش و  ءازجا و  رثکا  لـج و  هکنیا  اـب  اـهنآ  لاـثما  هحکنا و  رجاـتم و  جـح و 
لمع رابخا  نآ  زا  ینیقی  طقف  اهنآ و  عناوم  طیارـش و  ءازجا و  رد  دوشن  دحاو  ربخب  لمع  رگا  هک  میراد  نیقی  ام  هک  یمـسق  هب  دحاو 

یهتنا نامیالاب  نئمطم  هبلق  ناسللاب و  هرکنی  امناف  رکنا  نم  دوخ و  تقیقح  زا  هروکذم  روما  نیا  دنوش  یم  جراخ  دوش 

ص:267

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1365 

http://www.ghaemiyeh.com


هرکذ امب  هطورـشملا  رابخالا  صوصخ  رابخالا ال  عیمج  نیب  طئارـشلا  ءازجالا و  دوجوب  لصاح  یلامجالا  ملعلا  ناب  الوا  هیلع  دروا  و 
.هتیطرش وا  ءیش  هیئزج  یلع  لد  ام  لکب  لمعلا  وا  طایتحالا  اما  ذئنیح  مزاللاف 

مالّسلا هیلع  مهنع  هرداصلا  رابخالا  دوجوب  ملعلا  نا  الا  رابخالا  عیمج  نیب  الـصاح  ناک  نا  یلامجالا و  ملعلا  نا  لاقی  نا  نکمی  تلق 
اجراخ هریغ  هروریـص  یلامجالا و  ملعلا  كاذ  لالحنا  بجوی  اهنیب  کلذـک  هفئاطلا  رابتعاب  ملعلا  وا  هفئاطلا  کلت  نیب  هیافکلا  ردـقب 

.لوالا هجولا  بیرقت  یف  هراشالا  هیلا  ترم  امک  ملعلا  فرط  نع 

******

: حرش * 

هچ رابخا  عیمج  نیب  رد  تسا  لصاح  یلامجا  ملع  هکنیا  هب  يراصنا  خیش  موحرم  لیلد  نیا  رب  هدومن  داریا  خلا  الوا  هیلع  دروا  هلوق و 
ای هدش و  لمع  هک  يرابخا  صوصخ  هن  رابخا  مامت  رد  طایتحاب  لمع  تسا  مزال  ای  نایب  نیاربانب  سپ  هن  ای  دـشاب  هدـش  اهنآ  هب  لمع 

رودصلا نونظم  هکیربخ  هب  دوش  لمع  جرح  موزل  ای  رذعت  اب  دوش و  نآ  هیطرـش  ای  ءیـش و  تیئزج  رب  تسا  لاد  هک  يربخ  رهب  لمع 
.تسا نیا  رب  خیش  موحرم  نایب  هکنآ  امک  تسا 

هدش هابتـشا  فنـصم  رب  ناک  طایتحاب و  لمع  نامه  نیا  تسا  تیطرـش  تیئزج و  رب  لاد  هک  يربخ  رهب  لمع  هکنآ  رب  دـنامن  یفخم 
.عجارف خیش  موحرم  ترابع 

: خلا تلق  هلوق 

هک يرابخا  دوجوب  ملع  هکنآ  الا  هدومن  نایب  خیش  موحرم  هک  يرابخا  عیمج  نیب  رد  تسا  لصاح  هچرگا  یلامجا  ملع  هکنآ  باوج 
بجوم اهنآ  کیره  تسا و  هیاـفک  ردـقب  يا  هفیاـط  راـبتعاب  ملع  اـی  راـبخا و  نآ  نیب  رد  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  زا  هدـش  رداـص 

دـشاب تسا  نکمم  رودـصب  ملع  هک  تسنآ  رابخا  رابتعا  هب  ملع  ای  راـبخا و  رودـصب  ملع  نیب  قرف  دوش و  یم  یلاـمجا  ملع  لـالحنا 
ربخ نآب  تسا  هدشن  لمع  نوچ  یلو 
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رخا رابخا  رودـصب  ملعلا  یعدا  وا  هفئاطلا  کلت  نم  هرابتعا  وا  هرودـصب  ملع  امیف  هیافکلا  مدـع  یعدا  کلذ و  نع  عنمی  نا  الا  مهللا 
.لمأتف اهریغ  نیب 

.امهل هیفانلا  رابخالا  نود  هیطرشلا  وا  هیئزجلل  هتبثملا  رابخالاب  لمعلا  وه  امنا  هتیضق  ناب  ایناث  و 

******

: حرش * 

.دشاب فیعض  دنس  ول  تسا و  ربتعم  نآب  هدش  لمع  نوچ  ربخ  رابتعاب  ملع  هکنآ  امک  دوش  یم  فیعض 

اب همئا  زا  هدـش  رداص  میراد  نیقی  هک  يرابخا  هب  ملع  نآ  دوش  یم  لحنم  دـشاب  یم  رابخا  مامت  رد  هک  یلامجا  ملع  هکنآ  لـصاح  و 
ملع فارطا  زا  تسا  جراخ  اهنآ  ریغ  یلامجا و  ملع  لالحنا  يارب  تسا  تیافک  ردـقب  اه  نیا  زا  مادـکره  میراد و  اـهنآ  راـبتعاب  ملع 

لوا هجو  بیرقت  رد  نآب  ةراشا  تشذگ  هکنآ  امک  دوش  یم  يودب  ههبش  یلامجا و 

رودصب ملع  هک  يدراوم  نآ  رد  دنک  یمن  تیافک  هک  دوش  اعدا  یلامجا و  ملع  لالحنا  زا  دوش  عنم  ینعی  خلا  عنمی  نا  الا  مهللا  هلوق 
راهطا همئا  زا  يرگید  رابخا  رودصب  میراد  ملع  ام  هک  دوش  اعدا  ای  یلامجا  ملع  لالحنا  يارب  میراد  اهنآ  رابتعاب  ملع  ای  میراد  رابخا 

- لمأتف دشاب  یم  هعبرا  بتک  رد  هک  يرابخا  نآ  ریغ  نیب  رد  مالّسلا  مهیلع 

تیئزج تبثم  هک  يرابخا  هب  لمع  هک  تسنآ  تسا  هدومن  لیلد  نیا  رب  خیـش  موحرم  هک  یمود  لاکـشا  خـلا  هتیـضق  ناب  اـیناث  هلوق و 
اهنآ هب  ندرکن  لمع  هک  دوش  یمن  ببـس  اهنآ  دـشاب  یم  تیطرـش  ای  تیئزج  یفان  هک  يرابخا  یلو  دوش  یم  لمع  تیطرـش  ای  تسا 

دیامرف یم  فنصم  دنور  نورب  دوخ  تقیقح  زا  قئاقح  نآ  هک  دوش  بجوم 

ص:269

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1367 

http://www.ghaemiyeh.com


هقالطا وا  لیلد  مومع  نم  امهیفن  یلع  هربتعم  هجح  مقت  مل  امیف  هتبثملا  رابخالاب  طایتحالا  وه  امنا  هتیـضق  ناب  هیلع  دروی  نا  یلوـالا  و 
.یفخی امک ال  الصا  ناک  ول  توبثلا و  یلع  هجح  لابق  یف  یفانلاب  لمعی  وا  اهنم  تبثملاب  دیقی  وا  صصخی  ثیحب  هیجحلا  ال 

نم انکمت  ناف  همیقلا  موی  یلا  هنـسلا  باتکلا و  یلا  عوجرلاـب  نیفلکم  اـننوکب  ملعن  اـنا  هصخلم  اـمب  نیققحملا  ضعب  هداـفا  اـم  اـهثلاث 
امهیلا عوجرلا 

******

: حرش * 

تبثم هک  يرابخا  هب  تسا  طایتحا  لیلد  نیا  ياـضتقا  هک  مینک  لـیلد  نیا  رب  لاکـشا  هک  تسنآ  رتهب  خـلا  هیلع  دروی  نا  یلوـالا  هلوق 
قالطا و ای  دـشاب  مومع  زا  لیلد  نآ  هک  میـشاب  هتـشادن  تیطرـش  ای  تیئزج  یفن  رب  رگید  هربتعم  تجح  هک  یئاـج  رد  تسا  فیلکت 

تسا اهنآ  زا  تبثم  هک  يرگید  ربخب  دوش  دیقم  ای  دوش  هدروخ  صیـصخت  هک  ار  دحاو  ربخ  تیجح  یلقع  لیلد  نیا  دنک  یمن  تابثا 
.دشاب یلصا  تجح  نآ  ول  دنک و  یم  فیلکت  تابثا  هک  يرگید  تجح  لابق  رد  فیلکت  یفان  رابخاب  دوش  لمع  هکنآ  ای 

دـشاب یـضراعت  هک  یئاهاج  رد  اما  فیلکت و  هتبثم  رابخاب  تسا  مزـال  طاـیتحا  هک  دـنک  یم  تاـبث  طـقف  لـیلد  نیا  هکنآ  لـصاح  و 
یمن ار  دراوم  نیا  تابثا  دـشاب  لصا  یفان  ول  فیلکت و  تابثا  لابق  رد  فیلکت  یفان  لیلد  ای  دـیقم  قلطم و  ای  صاخ  ماـع و  ضراـعت 

.عجارف تسا  یلقع  لیلد  باوج  نامه  باوج  نیا  یفخی و  امک ال  رخؤم  ای  دنمدقم  مادک  هک  دنک 

هیشاح بحاص  یقت  دمحم  خیـش  ققحم  موحرم  هک  تسا  يزیچ  نآ  دحاو  ربخ  تیجح  رب  هیلقع  هلدا  زا  موس  خلا  هدافا  ام  اهثلاث  هلوق 
هدومن رکذ  هک  ار  هچنآ  صخلم  هدومن و  نایب  ملاعم  رب 
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لـصحی وحن  یلع  عوجرلا  نع  صیحم  الف  الا  کلذـک و  امهیلا  عوجرلا  نم  ّدـب  ـالف  همکحب  اـم  وا  مکحلاـب  ملعلا  لـصحی  وحن  یلع 
.امهدحاب نظلا  یلا  لزنتلا  نم  ّدب  الف  رابتعالا  وا  رودصلاب  عطقلا  نم  نکمتی  مل  ولف  فیلکتلا  هذه  هدهع  نع  جورخلا  یف  هب  نظلا 

هماقم ولع  یف  دیز  همالک  لیذ  یف  اهنم  دارملا  اهناب  حرص  امک  هنسلل  هیکاحلا  رابخالا  یلا  عوجرلاب  العف  فیلکتلا  ءاقب  هیضق  نا  هیف  و 
ول هفاضالاب  هرابتعا  نقیتملا  وه  ام  یلا  عوجرلا  هیلا  فیضا  الا  یف و  ناف و  رابتعالا  نقیتملا  رابخالا  یلا  عوجرلا  یف  راصتقالا  یه  امنا 
هعم هجو  الف  الامجا  وا  الیـصفت  املع  عوجرلا  نم  نکمتلل  کلذ  هرابتعا و  نظ  ام  یلا  عوجرلا  تفرع ال  وحنب  طاـیتحالاف  ـالا  ناـک و 

.هرابتعا نظ  ام  یلا  عوجرلاب  ءافتکالا  نم 

******

: حرش * 

یلـص هلوق  نیفرط  نیب  ملـسم  تیاور  هلدا  زا  هلمج  نم  همایقلا  موی  یلا  تنـس  باتکب و  عوجرب  میفلکم  هک  میراد  ملع  اـم  هک  تسنآ 
.دشاب تنس  باتک و  هک  هرخآ  یلا  یترتع  هّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  هلآ  هیلع و  هّللا 

ملع مکحب  هک  يزیچ  نآ  ای  فیلکتب  مکحب و  اـم  رب  دوش  لـصاح  ملع  هک  تنـس  باـتک و  عوجرب  میدـش  نکمتم  رگا  لاـح  نیا  رد 
هراچ ام  يارب  دشن  لصاح  یملع  ای  ملع  رگا  اهنآ و  هب  مینک  عوجر  دـیاب  دـبال  سپ  ام  يارب  دـش  لصاح  یملع  ای  ملع  ای  ینعی  تسا 

تـسا ام  همذ  رب  هک  فیلکت  نیا  ةدـهع  زا  جورخ  رد  ام  يارب  دوش  یم  لـصاح  نظ  هک  یئاـجنآ  رد  مینک  عوجر  دـیاب  هک  تسین  يا 
.مینک لمع  اهنآ  زا  یکی  هب  هک  نظب  لزنت  زا  میدبال  میدشن  رابتعاب  عطق  ای  رودصب  عطق  زا  نکمتم  رگا  سپ 

يرابخا هب  عوجرب  العف  فیلکت  ءاقب  ءاضتقا  هکنآ  یلقع  لیلد  نیا  زا  باوج  خلا  فیلکتلا  ءاقب  هیضق  نا  هیف  هلوق و 

ص:271

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1369 

http://www.ghaemiyeh.com


صوصخلاب رابتعالاب  ـال  رودـصلاب و  ملعی  مل  اـمیف  ینعملا  كاذـب  هنـسلا  یلا  عوجرلاـب  فیلکتلا  توبث  نع  عنملا  لاـجم  نا  عم  اذـه 
.عساو

******

: حرش * 

.تسا تنس  یکاح  تنس  زا  دارم  هک  تسا  هدومن  نآ  هب  حیرصت  هکنآ  امک  تسا  یعقاو  تنس  زا  یکاح  هک  تسا 

هکنآ امک  تسا  یعقاو  تنس  یکاح  هرارز  ربخ  هکلب  تسا  یعقاو  تنس  هک  تسین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  نیع  هرارز  ربخ  الثم 
مینک و ءاضتقا  تسا  مزال  دشاب  تنس  یکاح  هب  ام  فیلکت  دارم  رگا  هماقم  ولع  یف  دیز  همالک  لیذ  رد  تسا  هدش  حیرصت  ینعم  نیا 

مینک هفاضا  الا  میورب و  نوریب  فیلکت  هدـهع  زا  هک  يردـق  هب  دـش  یفاو  رگا  اهنآ  رابتعا  تسا  نقیتم  هک  يراـبخا  نآـب  مینک  عوجر 
ربخ لثم  میراد  اهنآ  رابتعا  رب  لیلد  یلو  تسین  ینیقی  ول  مود و  مسق  ینعی  لوا  هفاضا  هب  نآ  رابتعا  تسا  نقیتم  هک  يراـبخا  نآ  نآـب 

هک یمـسق  هب  طایتحا  تسا  مزال  میـشاب  هتـشادن  دـش  نایب  هک  مود  مسق  رد  لوا و  مسق  رد  نقیتم  راـبخا  رگا  هریغ و  نسح و  قثوم و 
.میراد نآ  رابتعاب  نظ  هک  يزیچ  نآ  هب  مینک  عوجر  هکنآ  هن  مود  لوا و  لیلد  رد  یتخانش 

ود رد  هکنآ  امک  دوش  یم  لصاح  نآ  يارب  یلیـصفت  ملع  هک  يدراوم  نآ  عوجر  فلکم  تسا  نکمتم  هک  یمادام  هکنآ  لـصاح  و 
هک يزیچ  نآ  عوجرب  افتکا  لاح  نیااب  درادـن  یهجو  طاـیتحا  لـثم  دوش  یم  لـصاح  نآ  يارب  یلاـمجا  ملع  اـی  دـشاب  یم  لوا  مسق 

.یفخی امک ال  الامجا  ای  الیصفت و  ای  ملع  لیصحت  زا  فلکم  تسا  نکمتم  نوچ  نآ  رابتعا  تسا  نونظم 

دش نآ  يارب  هک  یئانعم  نآ  هب  تنس  هب  مینک  عوجر  هک  ام  فیلکت  ندوب  تباث  هکنآ  رگید  لاکـشا  خلا  عنملا  لاجم  نا  عم  اذه  هلوق 
فیلکت نوچ  تسا  یعساو  لاجم  صوصخب  نآ  رابتعاب  ملع  هن  میرادن و  تنس  نآ  رودصب  ملع  ام  هک  یئاج  رد  تنـس  یکاح  ینعی 

رد هدوجوم  رابخا  نآب  مینک  عوجر  هک  میرادن  یملسم  لیلد  تسا و  يوعد  لوا  هروکذم  تنس  نآ  هب  ام 
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ول لوالا  لیلدـلا  یلا  اما  هیعقاو و  فیلاکتب  یلامجالا  ملعلا  يوعد  هکالم  ناک  ول  دادـسنالا  لیلد  یلا  اـما  هعوجرب  هیلع  داریـالا  اـما  و 
رابخالا نم  انیدیأب  ام  نیب  هریثک  رابخا  رودصب  ملعلا  يوعد  هکالم  ناک 

هقیقح فرعت  همالک  مامت  عجارف  همیقلا  موی  یلا  هلمجلا  یف  تاـیاورلا  یلا  عوجرلاـب  فیلکتلاـب  ملعلا  يوعد  وه  اـمنا  هکـالم  نا  هیفف 
همارم

******

: حرش * 

.تنس لصا  هن  تسا  تنس  یکاح  هروکذم  رابخا  یلو  تسا  ملسم  تنس  لصاب  عوجرب  ملسم  لیلد  هلب  هروکذم  بتک 

لیلد نیا  هکنیا  هب  هیـشاح  بحاص  ققحم  رب  تسا  هدومن  يرگید  داریا  لاکـشا و  خیـش  موحرم  خـلا  هعوجرب  هیلع  داریالا  اـما  هلوق و 
عوجر ای  دشاب و  هیعقاو  فیلاکتب  یلامجا  ملع  يوعد  نآ  كالم  رگا  دوش  یم  نایب  ادعب  هک  يدادسنا  لیلدب  دوش  یم  عوجر  ای  امش 

لیلد نیا  سپ  دـشاب  یم  ام  تسد  رد  هک  هچنآ  هریثک  رابخا  رودـصب  ملع  يوعد  نآ  كـالم  رگا  هیلقع  هلدا  زا  لوا  لیلدـب  دوش  یم 
دادسنا لیلدب  عوجر  ای  دوش و  یم  لواب  عوجر  ای  تسین  هدح  یلع  لیلد  امش 

نآ رد  هلمجلا  یف  میراد  یفیلاکت  هب  ملع  هک  تسنآ  هیـشاح  بحاص  ياعدا  هکنآ  خیـش  موحرم  زا  باوج  خـلا  هکـالم  نا  هیفف  هلوق 
رگا هک  اهنآ  زا  یکی  هب  دـنک  عوجر  هکنآ  هن  تسا  یثلاث  لیلد  لیلد  نیا  سپ  همیقلا  موی  یلا  دـشاب  یم  هعبرا  بتک  رد  هک  یتاـیاور 
ملع هکلب  دوب  یم  دادسنا  لیلدب  تشگرب  دوب  هیعقاو  فیلاکتب  ملع  رگا  دوب و  یم  لوا  لیلدب  تشگرب  دوب  هریثک  رابخا  رودـصب  ملع 

.تسا خیش  موحرم  اب  قح  دنامن  یفخم  دشاب  یم  تسا  هروکذم  بتک  رابخا  رد  هک  یفیلاکت  هب 
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یمیرحتلا وا  یبوجولا  مکحلا  نم  هنظ  امل  دهتجملا  هفلاخم  یف  نا  لوالا  هعبرا  یه  نظلا و  هیجح  یلع  اهوماقا  یتلا  هوجولا  یف  لصف 
نظلا وا  هتفلاخم  یلع  هبوقعلاب  نظلا  مزالی  هتمرح  وا  ءیش  بوجوب  نظلا  نالف  يرغصلا  اما  مزال  نونظملا  ررضلا  عفد  ررـضلل و  هنظم 

.دسافملا حلاصملل و  ماکحالا  هیعبت  یلع  ءانب  اهیف  هدسفملاب 

لب امهب  همکح  كالم  راصحنا  مدع  حوضول  حیبقتلا  نیسحتلاب و  لقن  مل  ول  نونظملا و  ررضلا  عفدب  لقعلا  لالقتـسالف  يربکلا  اما  و 
همازتلا نوکی 

******

: حرش * 

نظ قلطم  تیجح  يارب  هدش  هدروآ  هک  هعبرا  هوجو 

.تسا هجو  راهچ  دنا  هدومن  نظ  تیجح  رب  کسمت  هک  یهوجو  خلا  اهوماقا  یتلا  هوجولا  یف  لصف  هلوق 

يارب تسا  ررض  هنظم  یمیرحت  مکح  هچ  دشاب و  یبوجو  مکح  هچ  دراد  نآب  نظ  هک  ار  يزیچ  نآرب  دهتجم  تفلاخم  رد  هکنآ  لوا 
نظ مزالم  نآ  تمرح  ای  ءیش  بوجوب  نظ  هکنآ  تهجب  نآ  يرغص  اما  القع  تسا  مزال  نونظم  ررض  عفد  فلکم و 

تیعبت رب  ءانب  دـشاب  تمرح  نونظم  نآ  رگا  تسا  هدـسفم  هب  نظ  اـی  دـشاب  بجاو  نونظم  نآ  رگا  نآ  تفلاـخم  رد  تسا  تبوقع  هب 
یم تنـس  لها  هک  هرعاشا  يانبم  اما  دنـشاب و  یم  نآب  لئاق  هلزتعم  هعیـش و  زا  هیلدع  هکنآ  امک  دسافملا  حـلاصملل و  هیعرـش  ماکحا 

دشاب یمن  تحلصم  ای  هدسفم  هب  نظ  مکحب  نظ  اه  نیا  لوق  رب  انب  هتبلا  هیعرش  ماکحا  رد  دنشاب  یم  دسافم  حلاصم و  رکنم  دنـشاب و 
رد ءازجا  باب  رد  هکنآ  امک  اهنآ  تاقلعتم  رد  هن  دشاب  یم  یهاون  رماوا و  سفن  رد  تحلـصم  هکنیا  هب  دـنلئاق  هک  یناسک  نینچمه  و 
رد هن  دـشاب  تما  يارب  لیهـست  هک  تسا  اهنآ  لـعج  رد  تحلـصم  هک  لوصا  لـعج  ریظن  تشذـگ  الـصفم  یـسراف  حرـش  مود  دـلج 

.اهنآ تاقلعتم 

میشابن لئاق  ول  نونظم و  ررض  عفدب  تسا  مکاح  لقع  سپ  هلئسم  يربک  اما  خلا  لقعلا  لالقتسالف  يربکلا  اما  هلوق و 
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لیق اذا  هنسحب  لقتـسا  ام  لعفب  مازتلالا  لثم  حیبقتلا  نیـسحتلاب و  لقتـسی  مل  ول  کلذک و  وه  امب  لمتحملا  لب  نونظملا  ررـضلا  عفدب 
.ادیج ربدتف  حیبقتلا  نیسحتلاب و  هلالقتسا  یف  مهفالخ  عم  هیلع  ءالقعلا  قبطا  اذل  هلالقتساب و 

مدعل هتفلاخم  یلع  هبوقعلاب  نظلا  فیلکتلاب و  نظلا  نیب  همزالملا  مدع  هرورضلف  هبوقعلا  اما  يرغصلا  عنم  وه  باوجلا  یف  باوصلا  و 
هفلاـخملا و قلطم  نیب  ـال  اـهیلع  هبوقعلا  قاقحتـسا  هتیـصعم و  صوصخ  نیب  همزـالملا  اـمنا  هتفلاـخم و  یلع  هبوقعلا  هنیب و  همزـالملا 

هنایصع هتفلاخم  نوکی  یک  هب  زجنتی  هرابتعا ال  یلع  لیلد  نودب  هب  نظلا  درجم  اهسفنب و  هبوقعلا 

******

: حرش * 

ررض عفدب  لقع  تسا  مزتلم  هکلب  لقع  مکحب  نونظم  ررض  عفد  تسین  رصحنم  تسا  حضاو  هکنآ  تهجب  یلقع  حیبقت  نیـسحتب و  ام 
.حیبقت نیسحتب و  لقع  دشابن  لقتسم  ول  رگید و  فرظ  هد  رد  مومسم  فرظ  کی  هابتشا  ریظن  لمتحم  ررض  هکلب  نونظم 

روعـش و یندا  یناویح  ره  اذـل  دـشابن و  ءـالقع  زا  ول  دـشاب و  یم  یـسفن  يذ  ره  یبـجاو  يرطف  نوـنظم  ررـض  عـفد  هکنآ  لـصاح  و 
نیا رب  تسا  دهاش  يوقا  نادجو  روعـش و  يذ  لافطا  نینچمه  تعفنم و  بلج  دنک و  یم  نونظم  ررـض  زا  رارف  دشاب  هتـشاد  یکاردا 

لالقتـساب لئاق  رگا  دراد  نآب  لالقتـسا  هک  يزیچ  لعفب  نآ  مازتلا  لقع و  مکح  لثم  تسا  ملـسم  دراوم  نیا  رد  لقع  مکح  بلطم و 
هک دنراد  فالتخا  هکنآ  اب  نونظم  ررـض  عفد  رب  القع  دنراد  قافتا  عامجا و  تهج  نیا  زا  تسا و  نیمه  قح  هکنآ  امک  میـشاب  لقع 

یفخی امک ال  هن  ای  دراد  لعف  حیبقت  نیسحتب و  لالقتسا  لقع  ایآ 

ینعی دوش  يرغـص  عنم  هک  تسنآ  اهباوج  نیرتهب  نآ و  ریغ  یبجاح و  زا  تسا  هدش  هداد  یئاهباوج  خلا  باوجلا  یف  باوصلا  هلوق و 
هکنآ تهجب  دشاب  باقع  هک  يورخا  ررـض  اما  يورخا  ای  تسا  يویند  ای  ررـض  نوچ  دشاب  یمن  ررـض  هنظم  بجوم  مکح  تفلاخم 

تسین يا  همزالم  هک  تسا  يرورض 
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مدـعب اضیا  لقتـسی  هنا ال  الا  هتفلاـخم  یلع  هبوقعلا  قاقحتـساب  مکحی  ثیحب  هدرجمب  هزجنتب  لقتـسی  مل  نا  لـقعلا و  نا  لاـقی  نا  ـالا 
اذا امیـس  ادج ال  هبیرق  نونظملاک  كوکـشملا  ررـضلا  عفدب  هلالقتـسا  يوعد  هفلاخملا و  یلع  ذئنیح  هبوقعلا  لمتحیف  هعم  اهقاقحتـسا 

یفخی امک ال  هیورخالا  هبوقعلا  وه  ناک 

******

: حرش * 

دشاب و یمن  تبوقع  هب  نظ  میرادـن  نظ  نآ  تیجح  رب  لیلد  هک  یعقاو  فیلکتب  نظ  نوچ  تبوقع  هب  نظ  یعقاو و  فیلکتب  نظ  نیب 
دراد همزالم  نونظم  مکح  صوصخب  نظ  هلب  نوملعی  ام ال  عفر  نینچمه  دراوم و  نیا  رد  تسا  مکاـح  ناـیب  ـالب  باـقع  حـبق  ةدـعاق 

هب نظ  هدـعاق  نآـب  دوش  یم  هتـشادرب  باـقع  فیلکت  رد  کـش  هک  یناـنچمه  نوچ  دوشب  مولعم  نمـض  رد  نآ  باوج  ار و  تبوقع 
.تسا يراج  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  اضیا  میشاب  هتشادن  نظ  نآ  تیجح  رب  لیلد  هک  یفیلکت 

ابر هک  یناسک  لثم  دراد  یصخش  يویند  تعفنم  هکلب  درادن  هک  يویند  ررـض  مارح  لعف  رد  هک  دوش  یم  اسب  هچ  يویند  ررـض  اما  و 
نودب فیلکتب  نظ  درجم  هکنآ  لصاح  دیآ و  یم  هکنآ  امک  درادن  تیلک  تهج  نیا  زا  دنرب و  یم  دـننک و  یم  رامق  ای  دـنروخ  یم 
يرهاظ فیلکت  هچ  دوش  نایـصع  بجوم  فیلکت  نآ  تفلاـخم  هکنآ  اـت  دوش  یمن  زجنم  فیلکت  نظ  نآ  تیجح  راـبتعا و  رب  لـیلد 

.یعقاو فیلکت  هچ  دنشاب و 

تبوقع قاقحتـساب  مکح  تسا  نونظم  هک  یفیلکت  زجنتب  القتـسم  لقع  هچرگا  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  خـلا  لقعلا  نا  لاقی  نا  الا  هلوق 
هکنآ لصاح  دـشاب و  یمن  مه  باقع  قحتـسم  لاح  نیا  رد  هک  لقع  درادـن  لالقتـسا  هکنآ  امک  دـنک  یمن  فیلکت  نآ  تفلاـخم  رب 
دشاب یم  نونظم  فیلکت  تفلاخم  رب  تبوقع  لامتحا  عقاو  رد  قاقحتسا و  مدعب  مکح  هن  دنک و  یم  باقع  قاقحتساب  مکح  هن  لقع 
عفدب تسا  مکاح  ار  نونظم  ررض  هک  ینانچمه  كوکشم  ررض  عفدب  تسا  مکاح  القتسم  لقع  هک  مینک  اعدا  ام  رگا  لاح  نیا  رد  و 

اصوصخ ادج  تسا  بیرق  اعدا  نیا  نآ 
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نا هرورـض  لاح  لک  یلع  ررـضب  تسیل  اهنا  الا  هفلاخ  ول  اهیف  عوقولاب  نظلا  بجوی  فیلکتلاب  نظلا  ناک  نا  اهنالف و  هدـسفملا  اما  و 
مذی ثیحب  لعفلا  یف  هصقنم  هزازح و  بجوی  امبر  لب  هلعاف  یلع  ررـضلا  نم  نوکی  نا  مزلی  دسافملا ال  نم  لعفلا  حـبق  بجوی  املک 

.یفخی امک ال  الصا  هیلع  ررض  الب  هلعاف  هیلع 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  تسا  يورخا  تبوقع  لامتحا  هک  دروم  لثم 

نایب الب  باقع  حبق  دراوم  نیا  رد  هک  تسنآ  قح  لیق و  امک  تسا  هتفرگ  خیـش  موحرم  زا  فنـصم  ار  ریخا  بلطم  نیا  دـنامن  یفخم 
هک ینانچمه  تسا  يراج  هدعاق  نآ  میرادن  فیلکت  لوصو  رب  یملع  ملع و  لیلد  سدقم  عراش  فرط  زا  هک  یمادام  تسا و  يراج 

یئاج رد  هدعاق  نآ  دروم  لاکـشا  الب  دـشاب و  یم  فیلکت  لامتحا  لثم  تسا  هدـشن  تباث  اعرـش  نآ  رابتعا  هک  ینظ  تشذـگ و  البق 
.یفخی امک ال  دشاب  يورخا  تبوقع  لامتحا  فیلکت و  لامتحا  هک  تسا 

.خلا اهنالف  هدسفملا  اما  هلوق و 

ادـیپ فلکم  يارب  مارح  باکترا  هطـساو  هب  هک  يا  هدـسفم  اما  دوب و  لمتحم  ای  نونظم  يورخا  باقع  هک  دوب  یئاج  رد  قباس  مالک 
مامت رد  هدسفم  نآ  هکنآ  الا  دوش  فیلکت  نآ  تفلاخم  رگا  دـشاب  یم  هدـسفم  رد  عوقوب  نظ  بجوم  فیلکتب  نظ  هچرگا  دوش  یم 

هیعون هچ  دشاب و  هیصخش  هدسفم  هچ  تسین  يررض  فلکم  يارب  تالاح 

.تسا هعونمم  يرغص  سپ  تسین  لعاف  يارب  يویند  ررض  هریغ  سفن و  لتق  ابصغ و  ریغ  لام  لکا  ریظن  هیعون  هدسفم  اما 

تامرحم مامت  رد  یلو  دوش  یم  عقاو  لعاف  سفن  رد  نآ  ررض  هک  هریغ  مومس و  لکا  تارکسم و  برـش  لثم  هیـصخش  هدسفم  اما  و 
نآ فلکم و  رب  دوش  یم  لعف  حـبق  بجوم  هک  ار  یلمع  ره  هکنآ  تهجب  تشذـگ  هریغ  رامق و  ابر و  رد  هکنآ  اـمک  تسین  روط  نیا 

ضعب هکلب  دوش  عقاو  لعف  نآ  لعاف  رب  نآ  ررض  هک  تسین  مزال  دشاب  یم  هدسفم  بجوم  لمع 
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.لاملاب ناسحالا  یف  امک  هرضملا  اهئافیتسا  یف  نوکی  امبر  لب  هرضم  هیف  سیل  هنا  یف  ههبش  الف  هحلصملا  تیوفت  اما  و 

یف هانققح  امک  اهیف  حلاصمل  هعبات  یه  امنا  لب  اهنع  یهنملا  اهب و  رومأملا  یف  دسافملا  حلاصملل و  هعبات  ماکحالا  نوک  عنم  عم  اذـه 
.اندئاوف ضعب 

******

: حرش * 

لعف نآ  لعاف  رب  ررـض  یلو  تسا  تباث  لعف  نآ  لـعاف  رب  تمذـم  هک  یمـسق  هب  دـشاب  یم  لـعف  رد  تصقنم  تزازح  بجوم  دراوم 
.یفخی امک ال  نآ  لاثما  دشاب و  هدرب  هک  یلاحرد  دنک  یم  رامق  دروخ و  یم  ابر  هک  یسک  تباب  رد  تشذگ  هکنآ  امک  درادن  الصا 

يررض نآ  رد  هک  تسین  يا  ههبش  تسا  نونظم  هک  یبجاو  كرت  رد  تحلصم  تیوفت  اما  خلا  ههبش  الف  هحلصملا  تیوفت  اما  هلوق و 
هریغ تاقدـص و  سمخ و  هاـکز و  ءادا  رد  هـکنآ  اـمک  دوـش  یم  ررـض  بجوـم  تحلـصم  ءاـفیتسا  يارب  دراوـم  ضعب  هـکلب  تـسین 

.تسا نینچمه 

.خلا ماکحالا  نوک  عنم  عم  اذه  هلوق 

باوج دشاب  یمن  نآ  لعاف  رب  ررض  ای  باقع  بجوم  نونظم  بجاو  كرت  ای  مارح  باکترا  هک  دوب  ثحب  یئارغص  زا  باوج  لاح  ات 
لعج تسا  ملـسم  هک  هچنآ  هکلب  دـشاب  ماکحا  قلعتم  رد  هدـسفم  تحلـصم و  میرادـن  لوبق  ام  الـصا  هکنآ  اـضیا  يرغـص  نآ  رگید 
لثم تسا  نکمم  هدسفم  تحلـصم و  نودب  هک  دنلئاق  هک  یناسک  نآ  لباقم  تسین  نکمم  هدسفم  تحلـصم و  نودب  هیعرـش  ماکحا 

هرعاشا

ماکحا لعج  سفن  رد  هدسفم  تحلـصم و  هکلب  تسا  ملـسم  ریغ  دشاب  فلکم  لعف  رد  ماکحا و  قلعتم  رد  هدـسفم  تحلـصم و  اما  و 
.میدومن نایب  ام  دئاوف  ضعب  رد  هکنآ  امک  دشاب  یم 

نینچمه ءالقع  یهاون  رماوا و  رد  هکنآ  امک  دـشاب  یم  لاـعفا  رد  ماـکحا و  قلعتم  رد  دـسافم  حـلاصم و  رثکا  هکنیا  رب  دـنامن  یفخم 
رد هک  ماکحا  للع  رد  اصوصخ  تسا 
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هیف ام  حبقب  لقعلا  مکح  طانم  سیل  هرـضمب و  ماکحالا  امهب  طینا  لاعفالا و  یف  ناتللا  هتئافلا  هعفنملا  هدـسفملا و ال  تسیل  هلمجلاب  و 
هیلا و دـئاع  عفن  وا  هلعاف  یلع  دراو  ررـض  اذ  هنوک  وه  کلذـب  هلالقتـساب  لوقلا  یلع  لاعفالا  نم  هحلـصملا  هیف  ام  نسح  وا  هدـسفملا 

لامتحا هیف  ام  لعف  حبقب  لقعلل  لالقتـسا  الـصا و ال  انهاه  نونظملا  ررـضلا  عفر  هدعاقل  لاجم  الف  یفخی  نا  نم  حـضوا  اذـه  يرمعل 
.مهفاف هحلصملا  لامتحا  هیف  ام  كرت  وا  هدسفملا 

******

: حرش * 

.تسا يوعد  لوا  اهنآ  تاقلعتم  نودب  دشاب  ماکحا  لعج  رد  طقف  دشاب و  ود  ره  رد  تسا  نکمم  هکلب  هدش  دراو  تیاور 

هدـش توف  هک  بجاو  كرت  رد  هک  یتعفنم  ای  دـشاب و  یم  مارح  لـعف  رد  هک  يا  هدـسفم  هکنآ  لـصاح  خـلا  تسیل  هلمجلاـب  هلوق و 
یم حیبق  هکنآ  تلع  لقع و  مکح  طانم  لعاف و  رب  دنشاب  یمن  ررـض  اه  نیا  دنـشاب  یم  ماکحا  رد  هدسفم  تحلـصم و  نیا  هک  تسا 
نیا رد  دـشاب  مکاح  لقع  مکح  هکنیا  رب  اـنب  دـناد  یم  وکین  ار  نآ  دراد  تحلـصم  هک  یلعف  اـی  تسا  هدـسفم  نآ  رد  هک  یلعف  دـناد 
نیا يرمعل  تسین و  دـشاب  نآ  لعافب  دـیاع  هک  یعفن  نینچمه  دـشاب  یمن  لعف  نآ  لعاف  رب  دوشب  دراو  هک  يررـض  هروکذـم  دراوم 

نینچمه دوش و  نونظم  ررـض  عفر  هدـعاق  هب  نآ  تاـبثا  رب  کـسمت  هک  تسین  یلاـجم  دـشاب و  یفخم  هکنآ  زا  تسا  حـضاو  بلطم 
رد تحلصم  هک  یلعف  كرت  ای  دشاب  یم  هدسفم  نآ  رد  هک  یلعف  حبقب  تسا  مکاح  هک  لقع  مکحب  دوش  کسمت  هک  دنرادن  جایتحا 

.مهفاف میشاب  یمن  هروکذم  هدعاق  ود  نآ  هب  جایتحا  هکنآ  لصاح  دشاب و  یم  نآ 
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ذخالا ناک  اذا  امیف  الا  کلذ  هنم  مزلی  داکی  هنا ال  هیف  حیبق و  وه  حـجارلا و  یلع  حوجرملا  حـیجرت  مزل  نظلاب  ذـخؤی  مل  ول  هنا  یناثلا 
داکی هفرط و ال  حـیجرت  هحیجرت و  نیب  رمالا  رودـیل  اعرـش  هبوجو  مدـع  وا  القع  امهنیب  عمجلا  ناکما  مدـع  عم  امزال  هفرطب  وا  نظلاب 

امهریغ وا  هءاربلا  وا  طایتحالا  وا  یملعلا  وا  ملعلا  یلا  عوجرلا  وه  مزاللا  ناک  الا  دادـسنالا و  لیلد  تامدـقمب  الا  اـمهنیب  رمـالا  رودـی 
.لاحلا هقیقح  یلع  علطتس  ام  یلع  تامدقملا  فالتخا  یف  لاوحالا  وا  صاخشالا  فالتخا  بسح  یلع 

******

: حرش * 

.خلا نظلاب  ذخؤی  مل  ول  هنا  یناثلا  هلوق 

نظب لـمع  رگا  هک  تسنآ  دوشب  مه  دـحاو  ربـخ  تیجح  لـماش  هکنآ  اـت  نظ  قلطم  تیجح  يارب  دـنا  هدومن  کـسمت  هک  مود  هجو 
دـصقمب و ندیـسر  هب  تسا  نونظم  هک  دور  یم  ار  یهار  یـسک  رگا  ـالثم  تسا  حـیبق  نآ  حـجار و  رب  تسا  حوجرم  حـیجرت  دوـشن 

.تسا حیبق  دریگب  ار  یمود  رگا  تسا  مهو  هک  نظ  رگید  فرط 

ندوب بجاو  تسا و  مهو  هکنآ  فلاـخم  فرط  نظب و  لـمع  دـشاب  بجاو  هک  یئاـج  رد  تسا  حـیبق  حوجرم  حـیجرت  هکنآ  باوج 
.تسا يوعد  لوا  نظب  لمع 

هک یئاج  رد  تسا  نونظم  هک  هلبق  فرطب  هالص  الثم  لمع  رد  طایتحا  دشابن  نکمم  هک  تسا  یئاج  رد  امـش  نایب  هکنآ  مود  باوج 
هکنآ لثم  القع  طایتحا  دشابن  نکمم  رگا  القع و  تسا  مزال  طایتحاب  لمع  میشاب  هتـشادن  نظب  لمع  رب  لیلد  طایتحا و  دشاب  نکمم 
فرط ای  دـشاب  بجاو  نظب  لمع  رگا  دراوم  نیا  ریغ  رد  دـشاب و  هتـشاد  یعرـش  تیجح  نظ  هکنآ  الثم  اعرـش  ای  دـشاب و  یقاب  تقو 

رگا دـشاب  یم  دادـسنا  تامدـقم  زا  یکی  هجو  نیا  دراوم و  نیا  هکنآ  الا  مهوب  لمع  نودـب  نظب  لمع  تسا  مزال  هتبلا  نظ  فلاـخم 
لثم اهنآ  ریغ  ای  تئارب  ای  طایتحا و  ای  دوش و  یم  یملع  ملعب و  عوجر  لمع و  الا  دوش و  یم  نآب  لـمع  دـش  ماـمت  دادـسنا  تامدـقم 

علطم هک  تامدقم  فالتخا  رد  لاوحا  ای  صاخشا  فالتخا  بسح  یضیعبت  ای  هیقف  ياوقتب  عوجر 
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کلذ یـضتقم  تاهبتـشملا و  نیب  هریثک  تامرحم  تابجاو و  دوجو  یف  بیر  هنا ال  نم  هرـس  سدـق  یئابطابطلا  دیـسلا  نع  ام  ثلاثلا 
یفن هدـعاق  یـضتقم  نکل  کلذـک و  همرحلا  لمتحی  ام  كرت  اموهوم و  ول  بوجولا و  لمتحی  اـم  لـکب  ناـیتالاب  طاـیتحالا  بوجو 

لمعلا جرحلا  ءاـفتنا  طاـیتحالا و  یتدـعاق  نیب  عـمجلا  یـضتقمف  دـیدش  جرح  دـیکا و  رـسع  هنـال  هلک  کـلذ  بوـجو  مدـع  جرحلا 
لاخدا تاـنونظملا و  ضعب  جارخاـب  هجولا  اذـه  ریغ  یلع  عمجلا  نـال  تاـموهوملا  تاکوکـشملا و  نود  تاـنونظملا  یف  طاـیتحالاب 

.اعامجا لطاب  تاموهوملا  تاکوکشملا و  ضعب 

******

: حرش * 

دهاوخ مولعم  هکنآ  امک  هلدا  زا  راهظتـسا  یملع و  ملعب و  عوجر  نکمت  رد  تسا  ءاملع  فالتخا  نوچ  لاح  تقیقح  رب  دـش  یهاوخ 
یلاعت هللاءاش  نا  دش 

ربخ تیجح  لماش  ات  نظ  قلطم  تیجح  رب  هدش  کسمت  هک  یهوجو  زا  موس  خـلا  هرـس  سدـق  یئابطابطلا  دیـسلا  نع  ام  ثلاثلا  هلوق 
تامرحم تابجاو و  تسین  یکـش  هکنیا  هب  هدومن  نایب  هرـس  سدق  یئابطابط  مولعلا  رحب  يدـهم  دیـس  هک  تسا  یهجو  دـشاب  دـحاو 

یلامجا ملع  ياضتقم  ینعی  کلذ  یـضتقم  دراد و  دوجو  دـشاب  تاموهوم  تاکوکـشم و  تاـنونظم و  هک  تاهبتـشم  نیب  رد  يریثک 
مزال دشاب و  اموهوم  ول  تسه و  نآ  رد  بوجو  لامتحا  هک  ار  هچره  هب  طایتحا  تسا  بجاو  تاهبتـشم  رد  يا  هریثک  ماکحا  دوجوب 
َلَعَج ام  یلاعت  هلوق  لثم  جرح  رـسع و  یفن  هدـعاق  یـضتقم  نکل  اـموهوم  ول  دـشاب و  نآ  رد  مارح  لاـمتحا  هک  ار  هچنآ  كرت  تسا 

كرت ای  میروایب  ار  فارطا  مامت  ندرک و  لمع  تاهبتـشم  ماـمت  رد  تسین  بجاو  باـب  نیا  رد  راـبخا  ٍجَرَح و  ْنِم  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْکیَلَع 
جرح هدعاق  طایتحا و  هدعاق  - هدـعاق ود  نیب  عمج  یـضتقم  سپ  دوش  یم  عقاو  فلکم  رب  يدـیدش  جرح  رـسع و  هکنآ  تهجب  مینک 

هک یهجو  نیا  ریغ  رب  هدعاق  ود  نیا  نیب  عمج  تاموهوم و  تاکوکشم و  رد  لمع  نودب  تانونظم  رد  تسا  طایتحاب  لمع 
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الیلد نوکی  هعم ال  هتامدقم و  رئاس  نودب  جتنی  داکی  دادـسنالا و ال  لیلد  تامدـقم  ضعب  هناف  داسفلا  حدـقلا و  نم  هیف  ام  یفخی  و ال 
.لیلدلا كاذ  لب  رخآ 

.فرعت ام  یلع  افشک  وا  هموکح  هینظلا  هعاطالا  هیافکب  اهققحت  عم  لقعلا  لقتسی  تامدقم  نم  فلؤم  وه  دادسنالا و  لیلد  عبارلا 

******

: حرش * 

لطاـب عمج  مسق  نیا  تاـموهوم  تاکوکـشم و  ضعبب  دوشب  لـمع  ار و  تاـنونظم  ضعب  مینک  جراـخ  هک  روط  نیا  هب  میدومن  ناـیب 
.اعامجا تسا 

نودب دشاب و  یم  دادسنا  لیلد  تامدقم  ضعب  دش  نایب  هک  هچنآ  لیلد  نیا  زا  باوج  خلا  داسفلا  حدقلا و  نم  هیف  ام  یفخی  هلوق و ال 
تشگرب هکلب  تسین  يرخآ  لیلد  لیلد  نیا  تامدقم  ریاس  اب  نظب و  لمع  تسا  بجاو  دوش  یمن  هتفرگ  هجیتن  دادسنا  تامدقم  یقاب 

.دوش یم  نایب  هک  تسا  عبار  لیلدب 

دادـسنا لیلد  دوشب  دـحاو  ربخ  تیجح  لماش  ات  دـنا  هدروآ  نظ  قلطم  تیجح  يارب  هک  مراهچ  لیلد  خـلا  دادـسنالا  لیلد  عبارلا  هلوق 
هدمع نیا  نیفلکم و  يارب  تسا  دسنم  هیعرش  ماکحا  رد  یملع  ملع و  باب  هک  تسنآ  تهج  زا  دادسنا  لیلدب  نآ  هیمـست  هجو  تسا 

زا دعب  هک  یتامدقم  زا  تسا  فلؤم  دادسنا  لیلد  یلاعت و  هللاءاش  نا  دـش  دـهاوخ  نایب  هکنآ  امک  دوشب  مامت  رگا  تسا  دادـسنا  لیلد 
لثم هکلب  درادن  یعرـش  رماب  طبر  ینعی  هموکح  یلوم  هینظ  تعاطا  تیافک  هب  دنک  یم  مکح  لقع  اهنآ  ققحت  تامدقم و  نآ  توبث 

دـنک و یم  فشک  لقع  ینعی  افـشک  هینظ  تعاطا  تیافک  هب  تسا  لقع  مکح  تشذـگ  هکنآ  امک  عطق  تیجح  هب  تسا  لقع  مکح 
مولعم هک  هچنآ  رب  انب  دشاب  یم  یحاتفنا  هجیتن  لاح  نیا  رد  هداد و  رارق  تجح  ار  تعاطا  رد  نظ  سدـقم  عراش  هک  دـنک  یم  كرد 

.یلاعت هللاءاش  نا  دوش  یم 
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.هسمخ یه  اهنودب و  اهب  لقتسی  داکی  و ال 

.هعیرشلا یف  هیلعف  هریثک  فیلاکت  توبثب  الامجا  ملعی  هنا  اهلوا 

.اهنم ریثک  یلا  یملعلا  ملعلا و  باب  انیلع  دسنا  دق  هنا  اهیناث 

.الصا اهلاثتمال  ضرعتلا  مدع  اهلامها و  انل  زوجی  هنا ال  اهثلاث 

یف زوجی  لب ال  انملع  فارطا  یف  طایتحالا  انیلع  بجی  هنا ال  اهعبار 

******

: حرش * 

نظ قلطم  تیجح  رب  دادسنا  هناگجنپ  تامدقم  رد 

هراشا

.خلا اهب  لقتسی  داکی  هلوق ال 

.تسا جنپ  تامدقم  نآ  هینظ و  تعاطا  تیافک  موزلب  دنک  یمن  مکح  لقع  تامدقم  نآ  نودب  ینعی 

زیاج اضیا  طایتحا و  لامها و  ندوبن  زیاج  یملع و  ملع و  باـب  دادـسنا  اـب  هیلعف  هریثک  فیلاـکتب  فلکم  یلاـمجا  ملع  اـهنآ  صخلم 
.لاح لک  یلع  حجار و  رب  تسا  حوجرم  حیجرت  مهو  کشب و  لمع  نوچ  نظب  لمع  تسا  مزال  دیلقت  هن  لوصاب و  عوجر  ندوبن 

سدقم تعیرش  رد  هیلعف  هریثک  فیلاکت  توبثب  میراد  یلامجا  ملع  هکنآ  تامدقم  زا  لوا 

یلیلد تسا و  مک  رایـسب  ماکحا  نآب  ملع  هک  یمـسق  هب  تسا  ماکحا  زا  يریثک  هب  یملع  ملع و  باب  قیرط  دادـسنا  تامدـقم  زا  مود 
اضیا تسا  دسنم  یملع  باب  تهج  نیا  زا  میرادن  صوصخلاب  ار  نآ  هریغ  هدحاو و  ربخ  تیجح  دنک  تابثا  هک 

تـسین زیاج  اهنآ و  رب  دشاب  یم  یملع  ملع و  باب  دادسنا  هک  ار  هیلعف  هریثک  فیلاکت  نآ  كرت  تسین  زیاج  هکنآ  تامدـقم  زا  موس 
نیا زا  تسا و  ینعم  کی  اهنآ  لامها  مدـع  اب  فیلاکت  تیلعف  دـنامن  یفخم  نید  زا  جورخ  دـیآ  یم  مزال  نوچ  ار  اهنآ  لاثتما  مدـع 

.یفخی امک ال  لواب  ددرگ  یمرب  موس  همدقم  تهج 

بجوم طایتحا  هک  یئاج  رد  هلمجلا  یف  تسین  زیاج  هکلب  یلامجا  ملع  فارطا  رد  طاـیتحا  اـم  رب  تسین  بجاو  تامدـقم  زا  مراـهچ 
جرمو جره  ملاع و  ماظن  لالتخا 
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.اهمکحب ملاعلا  يوتف  یلا  طایتحا و ال  تئارب و  رییخت و  باحصتسا و  نم  هلأسملا  یف  لصالا  یلا  عوجرلا  زوجی  امک ال  هلمجلا 

مزل الا  همولعملا و  فیلاکتلا  کلتل  هینظلا  هعاطالا  موزلب  ذئنیح  لقعلا  لقتـسیف  احیبق  حجارلا  یلع  حوجرملا  حیجرت  ناک  هنا  اهـسماخ 
عم هلئـسم  لک  یف  يراجلا  لصالا  یلا  عوجرلا  اما  اهفارطا و  یف  طایتحالا  موزل  اما  اهلامها و  اما  اهب  یملعلا  ملعلا و  باب  دادسنا  دـعب 

دحاو لک  نالطب  ضرفلا  هینظلا و  نم  نکمتلا  عم  هیمهولا  وا  هیکـشلا  هعاـطالاب  ءاـفتکالا  وا  اـهیف  دـیلقتلا  وا  اـهب  ملعلا  نع  رظنلا  عطق 
.اهنم

******

: حرش * 

رییخت دشاب و  هتشاد  ۀقباس  تلاح  هک  یئاج  رد  باحـصتسا  زا  دوش  هیلمع  لوصاب  عوجر  ماکحا  نآ  رد  تسین  زیاج  هکنآ  امک  دوش 
تـسین زیاج  یلامجا و  ملع  فارطا  رد  طایتحا  دـشاب و  یئادـتبا  کش  هک  یئاج  رد  تئارب  تسا و  نیروذـحم  نیب  رما  هک  یئاج  رد 

.یحاتفنا ای  دشاب  يدادسنا  هکنآ  ياوس  مکح  نآب  تسا  ملاع  هک  يدهتجم  يوتفب  هلئسم  رد  عوجر  اضیا 

موزلب تسا  مکاح  لقع  هروکذـم  تامدـقم  اب  لاح  نیا  رد  اعرـش  ـالقع و  تسا  حـیبق  حـجار  رب  حوجرم  حـیجرت  تامدـقم  زا  مجنپ 
نآ لامها  دـیآ  یم  مزال  ای  یملع  ملع و  دادـسنا  اب  دوشن  نظب  لمع  رگا  ـالامجا و  تسا  مولعم  هک  یفیلاـکت  نآ  يارب  هینظ  تعاـطا 
نآب یلامجا  ملع  زا  رظن  عطق  اب  يا  هلئـسم  ره  رد  يراج  لصاب  عوجر  ای  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد  طاـیتحا  موزل  اـی  هیعرـش و  ماـکحا 

تعاطا هب  افتکا  ای  دوشب  ماکحا  نآ  رد  دیلقت  ای  هن  ای  دوش  یم  يراج  لوصا  ایآ  یلامجا  ملع  فارطا  هک  دیآ  یم  ادـعب  نوچ  ماکحا 
تـسا لطاب  میدرک  رکذ  هک  ار  هچنآ  مامت  هک  تسنآ  ضرف  هینظ و  تعاطا  زا  تسا  نکمتم  فلکم  هکنآ  ای  هیمهو  تعاطا  ای  هیکش 

.یفخی امک ال  تسا  نیعتم  نظب  لمع  سپ  اهنآ  زا  کیره 
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نیرهاطلا همئالا  نع  هرداصلا  رابخالا  یف  امب  یلامجالا  ملعلا  لالحنا  تفرع  دـق  هنا  الا  هیهیدـب  تناک  نا  یهف و  یلوالا  همدـقملا  اما 
تایاورلا یف  ام  صوصخ  یف  الا  طایتحالل  بجوم  هعم ال  هربتعملا و  بتکلا  یف  تایاورلا  نم  انیدـیاب  امیف  نوکت  یتلا  مالّـسلا  مهیلع 

نکی مل  ول  هبوجو  مدع  یلع  عامجالا  ملس  ول  هبوجو و  مدع  یلع  عامجا  لالتخالا و ال  بجوی  امع  الـضف  رـسعلل  مزلتـسم  ریغ  وه  و 
.لالحنا كانه 

******

: حرش * 

هن ای  تسا  حیحص  اه  نیا  زا  مادک  هک  تسا  هروکذم  تامدقم  قیقحت  رد  مالک  خلا  یهف  یلوالا  همدقملا  اما  هلوق 

یتخانش هکنآ  الا  تسا  یهیدب  لاکشا  الب  همدقم  نیا  دشاب  هسدقم  تعیرش  رد  هیلعف  هریثک  فیلاکتب  یلامجا  ملع  هک  لوا  همدقم  اما 
ملع نآ  أشنم  مالّـسلا و  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  تسا  هدـش  رداص  هک  يرابخا  هب  یلامجا  ملع  نآ  لـالحنا  هیلقن  هیلقع و  هلدا  زا  ـالبق 

.دشاب یم  هثالث  روما  زا  یکی  هیعرش  فیلاکتب  یلامجا 

نیفلکم يارب  یماکحا  هک  ینید  تعیرـش و  نوچ  نیفلکم  يارب  تسا  تباـث  ماـکحا  هسدـقم  تعیرـش  رد  میراد  نیقی  اـم  هکنآ  لوا 
.تسین تعیرش  تسین و  نید  نآ  دشاب  هتشادن 

تسا و عقاو  قباطم  اهنآ  زا  يا  هتـسد  کی  انیقی  عقاوب و  رابخا  تاراـما و  زا  يا  هتـسد  کـی  هقباـطم  هب  میراد  یلاـمجا  ملع  هکنآ  ود 
.رابخا تاراما و  مامت  بذک  اتداع  تسا  لاحم 

اصوصخ هریغ  هعبرا و  بتک  لثم  هربتعم  بتک  رد  تسا  هنودم  هک  يرابخا  زا  يا  هتسد  کی  تسا  هدش  رداص  میراد  ملع  هکنآ  موس 
رد سپ  رگید  ضعبب  اـهنآ  زا  یـضعب  دوش  یم  لـحنم  هثـالث  مولع  نیا  راـبخا و  نآـب  بتک  نآ  نیفلؤـم  نداد  تیمها  هظحـالم  دـعب 

تشذگ البق  هک  رگید  ریبعتب  هربتعم و  بتک  رد  تسا  دوجوم  یتایاور  صوصخ  یلامجا  ملع  فارطا 
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طابنتـسالل و ضرعت  نم  لک  دادسنالا  فرعی  هینادـجو  هنیب  اننامز  لاثما  یلا  هبـسنلاب  یهف  ملعلا  یلا  هبـسنلاب  اما  هیناثلا  همدـقملا  اما  و 
هّللا دمحب  وه  هقدـصب و  قثوی  ربخ  هیجح  یلع  هلدالا  ضوهن  نم  تفرع  امل  هتباث  ریغ  اهنا  رهاظلاف  یملعلا  یلا  هبـسنلاب  اما  داهتجالا و 

.یفخی امک ال  اهنم  الیصفت  ملع  ام  همیمضب  امیس  هقفلا ال  مظعمب  فا  و 

******

: حرش * 

هک یناـسک  يارب  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا  دوش و  یم  لـحنم  رثـکا  نآ  لـقا  هب  لـمع  زا  دـعب  هک  تسا  رثـکا  لـقا و  هب  یلاـمجا  ملع 
نآ رد  هک  قثوم  رابخاب  تسا  رابخا  یلامجا  ملع  لالحنا  هکلب  تسین  یجرح  رسع و  دراوم  رد  طایتحا  دنـشاب  یم  طابنتـسا  يدصتم 

لوصاب رابخا  نآ  ریغ  رد  عوجر  دـیآ  یمن  مزال  عجارف و  تشذـگ  رابخا  سفن  القع و  ءاـنبب  قثوم  ربخ  تیجح و  دـشاب و  یم  راـبخا 
هیعطق تفلاخم  هن  نید و  زا  جورخ  هیلمع 

رـسع مزلتـسم  طایتحا  نیا  دشاب و  یم  هربتعم  بتک  رد  هک  يرابخا  رد  طایتحا  نآ  تسا  مزال  دشاب  مزال  طایتحا  رگا  هکنآ  لصاح  و 
اما تسا  تاـمرحم  تاـبجاو و  طـقف  هیمازلا  ماـکحا  هکنآ  تـهجب  دـشاب  ماـظن  لـالتخا  بجوـم  هـکنآ  زا  الـضف  دـشاب  یمن  جرح  و 

تسا اهنآ  كرت  بولطم  نوچ  تسین  یجرح  رسع و  تاموهوم  تاکوکشم و  تانونظم و  رد  تامرحم 

دوش یمن  جرح  رـسع و  بجوم  یقاب  رد  طایتحا  دوش و  یم  تباث  نسح  قثوم و  رابخاب  اـهنآ  رثکا  نآ  هثـالث  ماـسقاب  تاـبجاو  اـما  و 
ملع رگا  ار  طایتحا  بوجو  مدـع  رب  عامجا  ام  مینک  میلـست  ول  دـشابن و  بجاو  طاـیتحا  هکنیا  رب  میرادـن  یعاـمجا  یفخی و  ـال  اـمک 

.یفخی امک ال  رابخا  ریغ  رد  دوشن  لحنم  یلامجا 

اهنآ ندوبن  مامت  دادسنا و  تامدقم  رد  لاکشا 

ینادجو نّیب و  ام  ياهنامز  نیا  رد  ملعب  تبـسن  دادسنا  دشاب  یم  یملع  ملع و  دادسنا  هک  مود  همدقم  خـلا  هیناثلا  همدـقملا  اما  هلوق و 
دشاب یم  داهتجا  ضرعتم  طابنتسا و  ضرعتم  هک  یصخش  ره  تسا و 
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یف امک  هفارطا  ضعب  یف  ماحتقالا  بجو  وا  زاـج  اـمیف  وا  اـقلطم  ازجنم  یلاـمجالا  ملعلا  نوکب  لـقن  مل  ول  هیعطق و  یهف  هثلاـثلا  اـما  و 
.یتأی ام  بسح  ماقملا 

******

: حرش * 

اهنآ ءازجا  عناوم و  طیارش و  رد  اصوصخ  دشاب  یمن  انادجو  اهنآ  هب  ملع  هیعرش  ماکحا  رثکا  هک  انادجو  دناد  یم 

یملع دادسنا  هک  تسنآ  رهاظلاف  هریغ  قثوم و  ربخ  تیجح  لثم  نونظ  ضعب  رب  میـشاب  هتـشاد  یـصاخ  لیلد  ینعی  یملعب  هبـسنلاب  اما 
ولخلا عنم  لیبس  یلع  رما  ود  زا  یکی  رب  دراد  فقوت  یملع  باب  دادسنا  تسین و  تباث 

قثوم هکنآ  ای  اهناب  قوثو  مدـع  تهج  زا  ای  تسین  حیحـص  اهنآ  دنـس  هربتعم  بتک  رد  تسا  تباث  هک  يرابخا  دوش  یعدا  هکنآ  لوا 
.میرادن قثوم  ربخ  تیجح  رب  لیلد  زاب  دنشاب  مه 

اهنآ لاؤس  دوصقم  ندـیمهف و  رد  تسا  هدـش  اهناب  دـصق  هک  یناسک  هب  تسا  صوصخم  اـهنآ  تیجح  راـبخا  نیا  رهاوظ  هکنآ  مود 
نامیا رب  تسا  یملع  باب  دادسنا  تهج  نیا  زا  دوش  یمن  اهنآ  لماش  دنا  هدوب  بئاغ  هک  یـصاخشا  هب  رابخا  رهاوظ  تیجح  دندوب و 

هب اروهظ  ادنـس و  ار  قثوم  رابخا  تیجح  میدرک  تباث  ام  البق  نکل  دـنا و  هداد  هریغ  یمق و  ققحم  هب  تبـسن  ار  ینعم  نیا  هکنآ  امک 
اب اصوصخ  یلامجا  ملع  دوش  یم  لحنم  راـبخا  نآـب  هّللا و  دـمحب  هقف  مظعمب  تسا  یفاو  راـبخا  نآ  تهج  نیا  زا  هیلقن  هیلقع و  هلدا 

یفخی امک ال  هریغ  تاعامجا و  هیرورض و  هیعطق و  رابخا  زا  مولعم  ماکحا  هتسد  کی 

یملع ثحب  دادسنا  ثحب  اذل  اهنآ و  يارب  درادن  همهم  هجیتن  تسا و  میقع  دادـسنا  هجیتن  هک  دـشن  مولعم  دادـسنا  همدـقم  ود  نایب  زا 
یلمع هن  تسا 

يرورـض هکلب  تسا  یعطق  همدقم  نیا  تسین  زیاج  هیعرـش  ماکحا  رد  لامها  هک  دادـسنا  هثلاث  همدـقم  خـلا  هثلاث  همدـقملا  اما  هلوق و 
هریثک هیعرش  ماکحا  كرت  لامها و  تسین  زیاج  تسا و 
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.اعامجا هکرت  مزلی  امم  اعرش و  هنع  بوغرم  هناب  عطقی  امم  مارحلا  نع  اریثک  بانتجالا  مدع  ماکحالا و  مظعم  لامها  نال  کلذ  و 

******

: حرش * 

هکنآ امک  اقلطم  تسین  زجنم  یلامجا  ملع  هک  دنلئاق  یـضعب  املع  نیب  یلامجا  ملع  کی  رد  طایتحا  رد  تسا  فالتخا  دـنامن  یفخم 
یلاـمجا ملع  فارطا  عیمج  باـکترا  تسا  زیاـج  اـهنآ  لوق  رب  اـنب  يراـسناوخ  ققحم  یمق و  يازریم  موحرمب  ار  نآ  دـنا  هداد  بسن 

تسین زیاج  هیعطق  تفلاخم  هک  دنلئاق  رگید  یضعب  اجیردت 

اهنآ زا  یکی  اهنآ و  لامعتـسا  اهنآ و  باکترا  تسا  زیاج  فورظ  نآ  زا  ددع  هن  دـشاب  هبتـشم  فرظ  هد  رد  مارح  فرظ  کی  زا  الثم 
دوشن هیعطق  تفلاخم  ات  دشاب  یقاب  دیاب 

جراخ ءالتبا  لحم  زا  هک  دراوم  یـضعب  الا  ار  اهنآ  باکترا  تسین  زیاـج  یلاـمجا  ملع  فارطا  هکنیا  هب  دـنلئاق  روهـشم  هک  موس  لوق 
دیآ یم  هکنآ  امک  اهنآ  باکترا  تسا  زیاج  لاح  نیا  رد  هک  فلکم  دنک  ادیپ  درف  نآب  رارطضا  ای  دشاب 

رد ای  نآ  دارفا  ضعب  باکترا  تسا  زیاج  هک  یئاج  رد  ای  اقلطم  تسا  زجنم  یلاـمجا  ملع  هک  میوشن  لـئاق  ول  دـیامرف و  یم  فنـصم 
بسح تسا  روط  نیمه  هیف  نحن  ام  رد  هکنآ  امک  فلکم  دوش  یم  بکترم  ار  یلامجا  ملع  دارفا  ضعب  امتح  تسا  بجاو  هک  یئاج 

یلامجا ملع  تاهیبنت  رد  یتأی  ام 

ماکحا رثکا  لامها  هک  تسنآ  تهجب  تسا  یعطق  میدومن  نایب  هک  هثلاث  همدـقم  نیا  خـلا  ماکحالا  مظعم  یلامها  نـال  کـلذ  هلوق و 
نآب یضار  سدقم  عراش  هک  تسا  لصاح  نآب  عطق  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  تامرحم  رد  ندرکن  اهنآ  زا  بانتجا  تابجاو و  رد  هیعرش 

ار بلطم  نیا  هکلب  هیعرش  ماکحا  رثکا  كرت  تسین  زیاج  هک  دشاب  يریدقت  عامجا  ول  میراد و  ملسم  عامجا  رگید  فرط  زا  تسین و 
فالخ لحم  هک  دـشاب  نآ  رد  مارح  کی  ای  بجاو  کی  هک  تسا  یلاـمجا  ملع  ریغ  ینعم  نیا  مینک و  ترورـض  ياـعدا  میناوت  یم 

دهد یم  لامتحا  ناملسم  زا  یسک  ایآ  ءاملع  نیب  تسا 
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رئاس یف  هفلاخملا  یلع  باقعلا  ناک  لهف  هیلا  ریـشا  امک  فارطالا  ضعب  یف  ماـحتقالا  موزلل  اـهل  ازجنم  اـهب  ملعلا  نکی  مل  اذا  تلق  نا 
ناهرب الب  هذخاؤم  الا  اهیلع  هذخاؤملا  نایب و  الب  اباقع  الا  هفداصملا  ریدقت  یلع  ذئنیح  فارطالا 

هیفانی ثیحب  فیلاکت  تاعارمب  عراشلا  مامتها  ملع  ثیح  مللا  وحنب  هب  ملع  دـق  طاـیتحالا و  باـجیاب  ملعی  مل  ول  مزلی  اـمنا  اذـه  تلق 
تالمتحملا ضعبب  مازتلالاب  ناک  ول  تاعارملا و  موزلل  بجوملا  طایتحالا  هباجیا  مدع 

******

: حرش * 

ّالکواشاح درادن  الصا  تامرحم  تابجاو و  زا  یفیلکت  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک 

تـسا مزال  نآ  فارطا  ضعب  هک  یلامجا  ملع  فارطا  رد  دنک  لاکـشا  یـسک  رگا  خـلا  اهل  ازجنم  اهب  ملعلا  نکی  مل  اذا  تلق  نا  هلوق 
یلامجا ملع  فارطا  یقاب  رد  تفلاخم  ایآ  موس  همدـقم  رد  دـش  نآ  هب  هراشا  هکنآ  امک  دـنک  تفلاخم  دوش و  بکترم  فلکم  يارب 

هن ای  تسناهرب  الب  فارطا  نآرب  هذخاؤم  تسا و  نایب  الب  باقع  اهنآ  تفلاخم  رب  باقع 

اهنآ رگید  فارطا  ایآ  دوشب  یلامجا  ملع  فارطا  ضعب  بکترم  فلکم  ترورـض  يارب  تسا  مزال  انیقی  هکنآ  زا  دـعب  هکنآ  لصاح 
.تسه ای  تسین  نآرب  یباقع  دوش و  بکترم  تسا  زیاج  مه  ار 

بوجوب ملع  هک  ندـش  بکترم  تسا  زئاـج  یئاـج  رد  یلاـمجا  ملع  زا  رگید  فارطا  رد  هکنآ  باوج  خـلا  مزلی  اـمنا  اذـه  تلق  هلوق 
هک میراد  ملع  مینک و  یم  تلع  فشک  لولعم  زا  ینعی  مل  وـحنب  اـم  میراد  ملع  هکنآ  لاـح  میـشاب و  هتـشادن  دارفا  یقاـب  رد  طاـیتحا 

مدـع دراد  تافانم  دـشاب  هدرکن  بجاو  ار  طایتحا  رگا  هک  یمـسق  هب  هروکذـم  هریثک  فیلاکت  تاعارمب  سدـقم  عراش  هداد  تیمها 
.دشاب تالامتحا  ضعب  هطساو  هب  طایتحا  ندوب  بجاو  ول  عراش و  تیمها  هب  ملع  اب  بوجو 
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نوکی ـالف  هفاشکتـسا  عم  اـما  اـعطق و  اعرـش  هنع  بوغرم  هنا  لاـحلا و  اذـه  یف  لاـمها  زاوج  مدـع  یلع  عاـمجالا  يوعد  هحـص  عـم 
هریغ ثحبلا و  یف  هانققح  امک  ناهرب  الب  نایب و  الب  ذئنیح  باقعلا  هذخاؤملا و 

بجوی امیف ال  اما  ماظنلا و  لالتخا  هرـسع  بجوی  امیف  مالک  الب  ماتلا  طایتحالا  بوجو  مدـع  یلا  هبـسنلاب  یهف  هعبارلا  همدـقملا  اما  و 
.طایتحالا هدعاق  یلع  جرحلا  رسعلا و  یفن  هدعاق  هموکح  مدعل  عنم  لب  رظن  لحمف 

******

: حرش * 

هیف و نحن  ام  رد  طایتحا  موزل  رد  سدقم  عراش  تسا  هداد  تیمها  مامتها و  هکنیا  رب  رگید  لیلد  خلا  عامجالا  يوعد  هحـص  عم  هلوق 
فیلاکت لامها  تسین  زیاج  هک  دراوم  نیا  رد  میراد  عاـمجا  هکنآ  فلکم  دوش  یم  بکترم  هرورـض  یلاـمجا  ملع  فارطا  ضعب  ول 

فارطا ضعب  هیف  نحن  ام  رد  تسا  نکمم  ایآ  تسین  نآ  رد  عراش  تیاـضر  اعرـش و  تسا  هنع  بوغرم  ملـسم  لاـح و  نیا  رد  هریثک 
یم نآب  تشگرب  هک  دنکن  اهنآ  هب  لمع  تسا  هدنامیقاب  هک  ار  يرگید  ضعب  دوش و  یم  بکترم  فلکم  هرورضلاب  هک  یلامجا  ملع 
هداد سدقم  عراشب  تبـسن  تسین  نکمم  ینعم  نیا  هیعطق و  هیرورـض  ماکحا  رگم  درادن  یمکح  چیه  تبیغ  نامز  رد  العف  هک  دوش 

.دوش

الب باقع  هذخاؤم و  لاح  نیا  رد  سپ  قباس  نایب  هب  تسا  هدرک  بجاو  دراوم  نیا  رد  ار  طایتحا  سدـقم  عراش  هکنآ  فشک  اب  اما  و 
تـسین نآرب  یلاکـشا  شدوخ  هیحان  زا  موس  همدقم  سپ  نآ  ریغ  رد  تشذـگ و  ثحب  رد  قیقحت  هکنآ  امک  تسین  ناهرب  الب  نایب و 

.یفخی امک ال 

هیلمع لوصاب  عوجر  ای  دشاب  مات  طایتحا  بوجو  مدع  هک  دادسنا  عبار  همدقم  خلا  هعبارلا  همدقملا  اما  هلوق و 
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امب نیقلعتملا  عضولا  وا  فیلکتلا  لیلد  امهلیلد و  نیب  قیفوتلا  نا  نم  رـسعلا  ررـضلا و  یفن  یلع  لد  ام  ینعم  یف  هانققح  اـمل  کـلذ  و 
قلعتم یف  رـسعلا  مدـعل  لقعلا  مکحب  ناک  اذا  رـسعلا  طایتحالا  یلع  هموکح  هل  نوکی  ـالف  اـمهیفن  ناـسلب  اـمهنع  اـمهیفن  وه  اـمهمعی 

.اطایتحا هتالمتحم  نیب  عمجلا  یف  وه  امنا  فیلکتلا و 

******

: حرش * 

تاکوکـشم و تانونظم و  مامت  رد  هک  مات  طایتحا  نوچ  تسا  لاکـشا  ـالب  ماـت  طاـیتحا  تسین  بجاو  هکنیا  اـب  هبـسنلاب  سپ  هریغ  و 
هرثک تسا  حضاو  هکنآ  تهجب  یـصخش  ای  دشاب  یعون  ماظن  لالتخا  هچ  دوش  یم  ملاع  ماظن  لالتخا  بجوم  لاکـشا  الب  تاموهوم 

لاکـشا الب  مات  طایتحا  لاح  نیا  رد  دـشاب  یم  تاعاقیا  دوقع و  تارواحم و  شاعم و  روما  عیمج  رد  اـهنآ  راـشتنا  ههبتـشم و  عیاـقو 
تسا تباث  شدوخ  ياج  رد  هک  هعبرا  هلدا  هب  اعرش  تسین  زیاج 

رظن لحم  دروم  نیا  رد  فلکم  يارب  تسا  جرح  رـسع و  بجوم  یلو  دـشاب  یمن  ماظن  لـالتخا  بجوم  هک  یئاـج  رد  طاـیتحا  اـما  و 
درادن و تموکح  طایتحا  هدعاق  رب  جرح  رـسع و  یفن  هدعاق  هکنآ  تهجب  دـشابن  بجاو  طایتحا  میئوگب  هک  تسا  عنم  هکلب  تسا و 

دراد تموکح  هیعقاو  ماکحا  رد  ول 

قیفوت ررـض و  هدـعاق ال  جرح و  رـسع و  یفن  يانعم  رد  میا  هدومن  قیقحت  ام  هکنآ  تهجب  خـلا  ام  ینعم  یف  هانققح  امل  کلذ  هلوق و 
ررض یفن  ینعی  امهنع  امهیفن  هک  تسنآ  تسا  مومع  اهنآ  قلعتم  هک  هیعـضو  ماکحا  هیفیلکت و  ماکحا  لیلد  لیلد و  ود  نآ  نیب  عمج 
مکح یتح  دراد  مومع  اهنآ  لعج  هیعضو  ای  هیعرش  ماکحا  ینعی  رسع  ررـض و  یفن  ناسلب  هیفیلکت  هیعـضو و  ماکحا  زا  تسا  رـسع  و 

لثم یعضو  مکح  نینچمه  ضیرم و  هالص  رد  مایق  ای  دشاب  هتشاد  ررض  دیدش  يامرس  رد  هک  یلسغ  ای  ءوضو  لثم  يررـض  یفیلکت 
ماکحا دراد  مومع  هچرگا  يررغ  عیب 
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ذئنیح رـسعلا  نال  طایتحالا  هدـعاق  یلع  همکحم  هیفن  هدـعاق  تناکل  لیق  امک  رـسعلا  هلبق  نم  یـشانلا  مکحلا  یفن  هانعم  ناـک  ول  معن 
هیفنب هیفنم  نوکیف  هلوهجملا  فیلاکتلا  لبق  نم  نوکی 

******

: حرش * 

رابتعاب عوضوم  یفن  ینعی  تسا  هدومن  ار  اـهنآ  یفن  ررـض  جرح و  رـسع و  هلدا  یلو  دوش  یم  دراوم  نیا  لـماش  هیعـضو و  هیفیلکت و 
یفن رابتعاب  عوضوم  یفن  دراوم  نیا  رد  جرح و  نم  نیدـلا  یف  مکیلع  لعج  اـم  رارـض و  ـال  ررـض و  ـال  تسا  هدومرف  هک  مکح  یفن 

هیف نحن  ام  رد  نوچ  تسا  جرح  رـسع و  بجوم  هک  یطایتحا  رب  درادـن  تموکح  دوش و  یمن  لماش  ار  هیف  نحن  ام  یلو  تسا  مکح 
اطایتحا تسا  تالمتحم  نیب  عمج  هطساو  هب  هکلب  تسین  فیلکت  قلعتم  رد  دیآ  یم  مزال  هک  يرسع  تسا و  لقع  مکحب  طایتحا 

نیا أشنم  یلو  هدـش  ادـیپ  طایتحا  لاـثتماب  تسا  لـقع  مکح  هک  جراـخ  رما  تهج  زا  رـسع  ررـض و  هچرگا  هکنآ  فنـصم  زا  باوج 
ررـض و هلدا  هطـساو  هب  دـش  هتـشادرب  هک  هیعقاو  فیلاکت  تیلعف  تسا و  لوهجم  العف  هک  تسا  هیعقاو  فیلاـکت  ندوب  یلعف  طاـیتحا 

.دیآ یم  هک  تسا  خیش  موحرم  مالک  نامه  نایب  نیا  دوش و  یم  هتشادرب  اضیا  طایتحا  بوجو  رسع 

.هانعم ناک  ول  معن  هلوق 

تسا هدش  هتفگ  هکنآ  امک  دوش  یم  ادیپ  نآ  زا  رسع  ررض و  هک  یمکح  نآ  دشاب  مکح  یفن  رسع  یفن  ررـض و  یفن  يانعم  رگا  هلب 
نآ هکنآ  امک  طایتحا  هدعاق  رب  تسا  مکحم  رسع  ررض و  یفن  ةدعاق  لاح  نیا  رد  دشاب  یم  يراصنا  یضترم  خیـش  موحرم  هدنیوگ 

یفنم هلوهجم  فیلاکت  سپ  تسا  هدـش  ادـیپ  هلوهجم  فیلاکت  لـبق  زا  ررـض  رـسع و  هکنآ  تهجب  هیلوا  هلدا  رب  تسا  مکحم  هدـعاق 
تسا نیمه  قح  هک  تشذگ  البق  دوش  یم  هتشادرب  فیلاکت  نآ  ررض و  رسع و  یفنب  تسا 
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اهمامت یف  طایتحالا  نع  دیلا  عفر  دعب  فارطالا  ضعب  یف  طایتحالا  بوجوب  لقعلا  لالقتسا  يوعدل  هجو  اذه ال  یلع  هنا  یفخی  و ال 
ادیج لمأت  مهفاف و  هثلاثلا  همدقملا  نایب  یف  هیلا  انرشا  امک  اعرش  هبوجو  يوعد  نم  ّدب  لب ال 

عم القع  اهئارجا  نع  عناـم  ـالف  فیلکتلل  تبثم  باحـصتسا  وا  طاـیتحا  نم  هتبثملا  لوصـالا  یلا  هبـسنلابف  لوصـالا  یلا  عوجرلا  اـما  و 
.لقنلا مومع  لقعلا و  مکح 

یلامجالا ملعلا  فارطا  یف  باحصتسالا  نایرج  مدعب  لیق  ول  اذه و 

******

: حرش * 

رگید ضعب  دش و  هتـشادرب  ماظن  لالتخا  هطـساو  هب  نآ  فارطا  ضعب  مات  طایتحا  هکنآ  زا  دعب  دنامن  یفخم  خـلا  هنا  یفخی  هلوق و ال 
رد طایتحا  بوجوب  یلقع  لیلد  یلامجا  ملع  فارطا  هدنامیقاب  خیش  موحرم  لوق  رب  انب  دش  هتـشادرب  رـسع  ررـض و  هطـساو  هب  فارطا 

میرادن اهنآ 

دیاب اعرش  ار  طایتحا  هدنامیقاب  بوجو  ياعدا  نآ  نیعبات  خیـش و  موحرم  لثم  دبال  هکلب  انلق  امک  طایتحا  زا  دش  دی  عفر  هکنآ  زا  دعب 
امک بلطم  نیا  رب  عامجا  ياعدا  ای  تسین  اهنآ  هب  یـضار  سدقم  عراش  هدـنام  یقاب  ماکحا  لامها  دوش  اعدا  هکنآ  لثم  دـننک  تابثا 

.ادیج لمأت  مهفاف و  هثلاث  همدقم  نایب  رد  تشذگ  هکنآ 

.خلا لوصالا  یلا  عوجرلا  اما  هلوق و 

مکح اب  القع  اهنآ  ءارجا  زا  درادـن  یعنام  سپ  باحـصتسا  طایتحا و  لاغتـشا و  هدـعاق  لثم  فیلکت  تبثم  هیلمع  لوصاـب  عوجر  اـما 
.دسر یمن  نظب  تبون  یملع و  ای  تسا  ملع  ای  اهنآ  كردم  نوچ  باحصتسا  رد  هیلقن  هلدا  مومع  فیلکت و  زا  غارف  موزلب  لقع 

.خلا نایرج  مدعب  لیق  ول  اذه و  هلوق 

یلامجا ملع  فارطا  رد  باحصتسا  نایرج  فالتخاب  تسا  هراشا  نایب  نیا 
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امک ضعبلا  یف  هبوجول  ضقنت  یـضتقمب ال  اهنم  لک  یف  ضقنلا  همرح  ضقانت  ههادب  هلولدـم  یف  ضقانتلا  اهل  هلیلد  لومـش  مزلتـسال 
.رخآ نیقیب  هضقنت  نکل  هیضق و  وه 

هفارطا و ضعب  یف  الا  العف  کشلا  نکی  مل  لب  کلذـک  نکی  مل  اذا  اما  ایلعف و  هفارطا  یف  کشلا  ناک  اذا  امیف  مزلی  امنا  هنال  کلذ  و 
هفارطا ضعب  ناک 

******

: حرش * 

اهنآ زا  یکی  رگا  هدوب  سجن  اقباس  هک  یفرظ  ود  الثم  دـیاین  مزال  یلمع  تفلاخم  هک  یمادام  درادـن  یعناـم  هک  تسا  لـئاق  فنـصم 
هیف نحن  ام  رد  یلمع و  فلاخم  نودـب  دـشاب  یم  یعطق  تفلاخم  ول  درادـن و  یعنام  فرظ  ود  نآ  تساـجن  باحـصتسا  دـش  رهاـط 

هکنآ تسا و  عقاو  فالخ  تاباحـصتسا  یـضعب  رد  هک  میناد  یم  ول  مارح و  ای  بوجو  باحـصتسا  لثم  یمازلا  فیلکت  باحـصتسا 
.تسا نیمه  قح  باحصتسا و  نایرج  رد  تسین  یعنام  درادن  یلمع  تفلاخم  نوچ  یلو  هدوبن  مارح  بجاو و 

ضقانت یلو  دیای  یمن  مزال  یلمع  تفلاخم  ول  نوچ و  رکذ  ام  لثم  رد  باحـصتسا  نایرج  مدـعب  تسا  لئاق  يراصنا  خیـش  موحرم  و 
دـشاب یم  باحـصتسا  لولدم  رد  ضقانت  بجوم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  باحـصتسا  لومـش  هکنآ  نایبب  دـشاب  یم  باحـصتسا  رد 
فارطا ضعب  رد  ضقن  بوجو  اب  ضقنت  لیلدـب ال  یلامجا  ملع  فارطا  زا  کـیره  رد  صقن  تمرح  دراد  ضقاـنت  هک  تسا  یهیدـب 

.یلامجا ملع  رگید 

رد تسا  ضقانت  بجوم  رخآ  نیقیب  هضقنت  نکل  رگید و  ضعب  لیذ  اب  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  لثم ال  باحـصتسا  لیلد  هکنآ  لـصاح 
تسا عقاو  فالخ  باحصتسا  دراوم  یضعب  میراد  نیقی  هک  یلامجا  ملع  فارطا  رد  تمرح  ای  بوجو  باحـصتسا  نوچ  هیف  نحن  ام 

.تیاور لیذ  ردص و  رد  تسا  ضقانت  هدوبن  مارح  ای  بجاو و  و 

یلامجا ملع  فارطا  مامت  رد  کش  هک  دیآ  یم  یئاج  رد  صقانت  هکنآ  باوج  خلا  امنا  هنال  کلذ  هلوق و 
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هیـضق ال ناف  کلذ  مزلی  داکی  الف  یفخی  امک ال  ماکحالا  طابنتـسا  ماقم  یف  دهتجملا  لاح  وه  امک  الـصا  العف  هیلا  تفتلم  ریغ  رخآلا 
یف ضقانتلا  مزلی  یک  ضاقتنالاب  ملع  هیف  سیل  كوکـشملا و  فرطلا  صوصخ  یف  ضقنلا  همرح  الا  ذـئنیح  تسیل ظ ) ) سیل ضقنت 

مهفاف هل  هلومش  نم  هلیلد  لولدم 

لومـش نم  ضقانتلا  موزل  روذـحم  مزلی  هنا ال  اضیا و  هیفانلا  لوصالا  یلا  هبـسنلاب  لقنلا  مومع  لقعلا و  مکح  توبث  حدـقنا  دـق  هنم  و 
ملع ام  همیمـضب  هتبثملا  لوصالا  دراوم  تناک  ول  کلذـک  عنام  اهئارجا و ال  نم  اعرـش  وا  القع  عناـم  كاـنه  نکی  مل  ول  اـهل  لیلدـلا 

.الامجا مولعملا  رادقمب  یلع  هیلع  ضهن  وا  الیصفت 

******

: حرش * 

نینچ نیا  هک  هیف  نحن  ام  لثم  اما  تشذـگ  هکنآ  امک  هدـش  رهاط  اهنآ  زا  یکی  هک  فرظ  ود  تساـجن  باحـصتسا  لـثم  دـشاب  یلعف 
تافتلا ماکحا  طابنتـسا  ماقم  رد  هک  دهتجم  لثم  تسین  الـصا  نآب  تافتلا  رگید  ضعب  تسا و  یلعف  فارطا  ضعب  رد  کش  تسین و 

ملع فارطا  مامت  هیف  نحن  ام  رد  دشاب و  نآ  زا  لفاغ  هکنآ  زا  الـضف  دشاب  هتـشاد  مه  کش  ول  تسین و  نآ  ءالتبا  لحم  دراوم  ضعب 
ضعب تسا و  هدـنیآ  رگید  ضعب  هتـشذگ و  فارطا  ضعب  نوچ  دـشاب  هتـشاد  مه  کـش  ول  تسین و  فلکم  يـالتبا  لـحم  یلاـمجا 

نآ فیلکت  هک  كوکـشم  فرظ  صوصخ  رد  ضقن  تمرح  رگم  تسین  ضقنت  تیاور ال  ءاـضتقا  هکنآ  تهجب  تسا  یلعف  يرگید 
.مهفاف دنوش  عقاو  باحصتسا  لولدم  رد  ضقانت  ات  میرادن  ضاقتناب  ملع  كوکشم  فرط  نیا  رد  تسا و  یلعف 

.خلا لقعلا  مکح  توبث  حدقنا  هنم  هلوق و 

تسا و لقع  مکح  هک  نایب  الب  باقع  حـبق  هیف و  نحن  ام  رد  دوش  یم  يراج  اضیا  فیلکت  هیفان  لوصا  هک  دـش  مولعم  قباس  ناـیب  زا 
رد هکنآ  امک  ار  دروم  اهنآ  لومش  زا  صقانت  موزل  روذحم  دیآ  یمن  مزال  دروم و  رد  تسا  يراج  تئارب  هیلقن  هلدا  مومع 
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فالتخاب فلتخی  هنا  حـضاولا  نم  رادـقملا و  كاذـب  نکی  مل  نا  طایتحالا و  باـجیا  فاشکتـسال  لاـجم  هعم  نکی  مل  رادـقمب  لـب 
دق لاوحالا و  صاخشالا و 

طایتحالل ذـئنیح  بجوم  الف  همیمـضلا  کلت  هتبثملا و  لوصالا  نایرج  هکربب  لحنی  امبر  فیلاکتلاب  یلاـمجالا  ملعلا  نا  کلذـب  رهظ 
یفخی امک ال  الصا  اعرش  القع و ال 

******

: حرش * 

دراوم هک  یئاج  رد  تسین  دروم  رد  یعرـش  یلقع و  عنام  اهنآ و  ناـیرج  زا  دـشابن  یعرـش  اـی  یلقع  عناـم  رگا  تشذـگ  هتبثم  لوصا 
مولعم رادقمب  تسا  هدـش  تباث  اهنآ  رب  یملع  لیلد  هماقا  ای  اهنآ  هب  میراد  یلیـصفت  ملع  هک  ار  هچنآ  همیمـض  هب  فیلکت  هتبثم  لوصا 

رد هیفان  لوصا  تئارب و  نایرج  رد  تسین  یعنام  دوش و  یم  لحنم  يرابجا  ملع  رکذ  ام  هطـساو  هب  دراوم  نیا  رد  ینعی  دشاب  یلامجا 
.هیودب تاهبش 

.خلا لاجم  هعم  نکی  مل  رادقمب  لب  هلوق 

طایتحا هک  دوشب  فشک  هک  یمسق  هب  یملع  ملع و  هلدا  همیمض  هب  دوشب  هتبثم  لوصاب  لمع  هک  یئاج  رد  میئوگب  تسا  نکمم  هکلب 
لاوحا صاخـشا و  فالتخا  دوش  یم  حضاو  قباس  نایب  زا  روکذـم و  رادـقمب  اه  نیا  دـشابن  هکنآ  ول  دـشابن و  بجاو  اه  نیا  زا  دـعب 

تانونظم و رد  فیلاکتب  یلامجا  ملع  هک  قباس  نایبب  اضیا  دـش  رهاظ  هریغ و  یلامجا و  ملع  یقابب  عراـش  نداد  تیمها  راـبتعاب  اـهنآ 
ملع و هک  اهنآ  همیمـض  هب  فیلکت  هتبثم  لوصا  ندـش  يراج  تکرب  هب  دوش  یم  لـحنم  یلاـمجا  ملع  نیا  تاـموهوم  تاکوکـشم و 

.یفخی امک ال  الصا  اعرش  هن  القع و  تسین  طایتحا  يارب  یبجوم  یببس و  دش  لحنم  یلامجا  ملع  هکنیا  زا  دعب  دشاب  یملع 
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العف و طایتحالل  الحم  فیلکتلا  مدع  تانونظم  نم  ول  اقلطم و  هیفانلا  لوصالا  دراوم  صوصخ  ناک  کلذب  لحنی  مل  ول  هنا  رهظ  امک 
یلا عوجرلا  اما  اقلطم و  فیلکتلا  تالمتحم  تفرع ال  ام  یلع  رـسعلا  عفر  وا  لالتخالا  عفر  رادـقمب  اضعب  وا  الک  اـهیف  هنع  دـیلا  عفری 
لهف یملعلا  وا  ملعلا  باب  حاتفنا  یعدی  نم  أطخ  يری  يذـلا  لضافلل  لهاجلل ال  الا  زوجی  هنا ال  هرورـض  زوجی  داکی  الف  ملاعلا  يوتف 

.لهاجلا یلا  لضافلا  عوجر  لیبق  نم  الا  هرظنب  هیلا  هعوجر  نوکی 

دعب لزنتلا  زوجی  هنا ال  اهب و  لقعلا  لالقتسالف  هسماخلا  همدقملا  اما  و 

******

: حرش * 

.خلا لحنی  مل  ول  هنا  رهظ  امک  هلوق 

ینعی اقلطم  هن  دشاب  یم  فیلکت  هیفان  لوصا  دراوم  صوصخ  رد  دی  عفر  دوشن  لحنم  روکذم  یلامجا  ملع  رگا  دـش  رهاظ  هکنآ  امک 
مالک نیا  لوا و  رد  فیلکت  مدـع  تسا  نونظم  هک  تاموهوم  تاکوکـشم و  تانونظم و  هچ  دوش  یم  هیفان  لوصا  رد  طـقف  طاـیتحا 

زا دوش  یم  دی  عفر  لیق و  امک  هتبثم  هچ  دشاب و  هیفان  هچ  اقلطم  لوصا  دوش  یمن  يراج  هک  تسا  لئاق  هک  خیـش  موحرم  رب  تسا  در 
فیلکت تالمتحم  هن  یتخانـش  هک  ار  هچنآ  رب  انب  دوشب  رـسع  عفر  ای  دوشب  ماظن  لالتخا  عفر  هک  يرادـقم  هب  اضعب  اـی  ـالک  هیفاـن  نآ 

.هتبثم رد  هن  دوش  یم  هیفان  لوصا  رد  طایتحا  ینعی  اقلطم 

دروم هکنآ  امک  تسین  ملاعب  لهاج  عوجر  تسا  يرورـض  نوچ  تسین  زیاـج  سپ  ندومن  نآ  زا  دـیلقت  ملاـع و  يوتفب  عوجر  اـما  و 
رظنب ملاـع  نآ  ول  دـناد و  یمن  حیحـص  ار  نآ  كرادـم  هک  تسنآ  ضرف  نوچ  لـهاجب  تسا  ملاـع  عوـجر  هکلب  تسا  نیمه  دـیلقت 
ملاع عوجر  دراوم  نیا  رد  اذل  دنیب و  یم  اطخ  ار  نآ  كرادـم  دـنک  یم  نآب  عوجر  هک  یـسک  نآ  رظنب  یلو  دـشاب  یحاتفنا  شدوخ 

.تسین حیحص  لهاجب و  تسا 

زا دعب  لزنت  تسین  زیاج  هکنآ  القع و  تسین  نآ  رد  یلاکشا  هسماخ  همدقم  خلا  هسماخلا  همدقملا  اما  هلوق و 
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اهیلا و هفاضالاب  امهتیحوجرم  ههادبل  هیمهولا  وا  هیکشلا  نود  هینظلا  هعاطالا  یلا  الا  اهبوجو  مدع  وا  هیملعلا  هعاطالا  نم  نکمتلا  مدع 
وا هیکـشلا  هینظلا و  نیب  رمالا  نارود  عم  هیلامتحالا  هعاطالا  یلا  هبونلا  لوصو  مدع  تفرع  کنکل  حجارلا  یلع  حوجرملا  حیجرت  حبق 

- هیـضق ) هتیـضق هربـتعملا و  بتکلا  راـبخا  یف  اـمب  یلاـمجالا  ملعلا  لـالحنا  نم  یلوـالا  همدـقملا  یلع  هاـندروا  اـم  ههج  نم  هیمهوـلا 
ام ماظنلا و  لالتخا  بجوی  امع  الـضف  رـسع  هنم  مزلی  ثیح ال  هب  سأب  فیلاکتلا و ال  نم  اـهیف  اـمب  ـالمع  مازتلـالاب  طاـیتحالا  ( هخـسن

ناـک ول  هنع  عناـملا  دـقف  یـضتقملا و  دوجول  هیفاـن  تناـک  ول  اـقلطم و  لوصـالا  یلا  عوجرلا  زاوج  نم  هعبارلا  همدـقملا  یلع  اـندروا 
.لامجالاب مولعملا  رادقمب  ربتعم  لیلد  هیلع  ضهن  وا  الیصفت  هنم  ملع  ام  هتبثملا و  لوصالا  دراوم  یف  فیلکتلا 

******

: حرش * 

مزال دراوم  نیا  رد  دش  نایب  هک  روکذم  تاطایتحا  دروم  رد  دـشابن  بجاو  الـصا  ای  هیملع و  تعاطا  زا  فلکم  دـشابن  نکمتم  هکنیا 
تـسا حوجرم  هیمهو  هیکـش و  تعاطا  تسا  یهیدـب  هکنآ  تهجب  هیمهو  هیکـش و  تعاطا  نودـب  دـیامنب  هینظ  تعاـطا  ـالقع  تسا 

هب دسر  یمن  تبون  هک  وت  یتخانش  نکل  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  تسا  حیبق  نوچ  هینظ  تعاطا  تسا  مزال  هینظ و  تعاطا  هب  هبسنلاب 
.هیمهو هیکش و  هینظ و  تعاطا  نیب  دشاب  رما  نارود  هک  یئاج  رد  هیلامتحا  تعاطا 

یم هربتعم  بتک  رد  هک  يرابخأ  نآب  دوش  یم  لحنم  یلاـمجا  ملع  هک  یلوا  همدـقم  رب  میدرک  دراو  اـم  هک  ار  یلاکـشا  هکنآ  تهجب 
نوچ طایتحا  نآب  لمع  درادـن  یعنام  فیلاکتب و  تسا  رابخا  نآ  رد  طایتحا  هروکذـم  رابخا  هب  یلامجا  ملع  لالحنا  ءاضتقا  دـشاب و 

یم لحنم  یلامجا  ملع  هک  یتهج  زا  سپ  ار  ماظن  لالتخا  دوشب  بجوم  هکنآ  زا  الضف  یجرح  رـسع و  طایتحا  نآ  زا  دیآ  یمن  مزال 
.دش رکذ  هکنآ  امک  دسر  یمن  هیمهو  ای  هیکش  ای  هینظ  تعاطا  هب  تبون  یجرح  رسع و  نآ  زا  دیآ  یمن  مزال  طایتحا  دوش و 

اهنآ تیجح  تسا  مولعم  رابخا  نآ  مامت  هک  دنلئاق  نییرابخا  ضعب  هکنآ  لثم 
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فیلکتلا تانونظم  حـیجرت  لقعلا و  هموکحل  الحم  هیفانلا  لوصالا  دراوم  صوصخ  ناک  ذـئنیح  اهدـحو و  هتبثملا  لوصالا  یلاف  الا  و 
ام یلع  القع  وا  اعرـش  ماتلا  طایتحالا  بوجو  مدـع  دـعب  اعرـش  هلمجلا  یف  طایتحالا  بوجو  فاشکتـسا  دـعب  ول  اـهریغ و  یلع  اـهیف 

ادیج ربدت  مهفاف و  قیقدلا  رظنلا  هیلع  دعاسی  ام  یلع  قیقحتلا  وه  اذه  هلیصفت  تفرع 

******

: حرش * 

.تسین جرح  رسع و  بجوم  اهنآ  هب  لمع  و 

.عجارف تسا  حوتفم  یملع  دادسنا  باب  یلو  تسا  حیحص  ول  ملع و  دادسنا  هک  دش  هداد  مود  همدقم  زا  باوج  نینچمه  و 

فیلکت یفاـن  لوصا  نآ  ول  هیلمع و  لوصاـب  عوـجر  تسا  زیاـج  هکنیا  هب  هعبار  همدـقم  رب  میدوـمن  دراو  اـم  هک  یلاکـشا  نینچمه  و 
هلدا نآ  هتبثم و  لوصا  دراوم  رد  دوش  یم  تباث  هک  یفیلکت  هک  یئاج  رد  تسا  دوقفم  عناـم  دوجوم و  یـضتقم  هکنآ  تهجب  دنـشاب 

یم یلامجا  مولعم  رادقمب  هروکذم  دراوم  نیا  رد  تسا  هدـش  تباث  اهنآ  تیجح  رب  ربتعم  لیلد  ای  الیـصفت  میراد  اهنآ  هب  ملع  هک  يا 
.رکذ امب  دوش  یم  لحنم  یلامجا  ملع  هکلب  دشاب  یمن  هیمهو  ای  هیکش  ای  هینظ  تعاطا  نیب  ریاد  رما  اضیا  تهج  نیا  زا  دشاب و 

دشن و لحنم  یلامجا  ملع  رگا  دوشب و  لحنم  یلامجا  ملع  هک  تسا  یئاج  رد  نایب  نیا  خـلا  اهدـحو  هتبثملا  لوصالا  یلاف  الا  هلوق و 
طقف دشاب  یم  اهنآ  رد  طایتحا  تسا و  مالک  لحم  هیفان  لوصا  دراوم  صوصخ  رد  طایتحا  لاح  نیا  رد  دش  يراج  هتبثم  لوصا  طقف 

تاکوکـشم و رب  فیلکت  تانونظم  دراد  حیجرت  دراوم  نیا  رد  لقع  تموکح  تهجب  هیفان  لوصا  رد  طایتحا  دش  مزال  هکنیا  زا  دعب 
القع ای  اعرش  دش  هتـشادرب  مات  طایتحا  هکنآ  زا  دعب  تسا  بجاو  هلمجلا  یف  طایتحا  هک  دوشب  مولعم  دوشب و  فشک  ول  تاموهوم و 

ام نایب  نیا  ار  نآ  لیصفت  یتخانش  هچنآ  رب  انب  دیآ  یم  مزال  ماظن  لالتخا  ای  ررض  رسع و  بجوم  نوچ 
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یف ههبش  هنا ال  لاقی  نا  قیقحتلا  لاوقا و  امهب  وا  قیرطلاب  وا  عقاولاب  نظلا  هیجح  یه  اهتمالس  ریدقت  یلع  تامدقملا  هیـضق  له  لصف 
یف هلالقتسا  یف  ههبـش  امک ال  اهتفلاخم  یلع  هبوقعلا  نم  همولعملا  فیلاکتلا  هعبت  نم  الا  لیـصحت  وه  امنا  لاح  لک  یف  لقعلا  مه  نا 

نمؤملا نا  امزج و  دادـسنالا  لاح  انمؤم  هب  نظلا  ناک  حاتفنالا  لاح  یف  انمؤم  هب  عطقلا  ناک  املک  نا  یف  اهنم و  نمؤملا  وه  اـم  نییعت 
قیرط وه  ملعلا و  قلعتم  قیرطلا و  يدؤم  مولعم و  وه  امب  کلذـک ال  وه  امب  یعقاولا  هب  فلکملا  نایتاب  عطقلا  وه  حاـتفنالا  لاـح  یف 

.یلعجلا هنایتاب  وا  القع  اعرش و 

******

: حرش * 

.ادیج ربدت  مهفاف و  قیقد  رظن  تسا  نآرب  دعاسم  هک  تسا  یقیقحت 

اقلطم ای  تسا  تجح  عقاوب  نظ  دادسنا  تامدقم  هجیتن 

تمالس رب  انب  دادسنا  هناگجنپ  تامدقم  ایآ  هک  دوش  یم  نایب  لصف  نیا  رد  خلا  اهتمالس  ریدقت  یلع  تامدقملا  هیضق  له  لصف  هلوق 
اه نیا  زا  مادکره  تیجح  ای  عقاو  قیرطب  ای  طقف  عقاوب  تسا  نظ  تیجح  ایآ  اهنآ  رب  دـش  دراو  هک  یتالاکـشا  زا  رظن  فرـص  اهنآ و 

: هدومن لقن  مالعا  زا  یضعب  هلئسم  رد  تسا  یلاوقا  دشاب 

هدوب و لئاق  یناهبهب  ققحم  ناشیا  زا  لبق  تسا و  لئاق  امهیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  يراـصنا  خیـش  داتـسا  ءاـملعلا  فیرـش  ار  لوا  لوق 
.دنشاب یم  لوا  لوقب  لئاق  ضایر  بحاص  یمق و  ققحم  نینچمه 

لوقنم عامجا  تیجح  ثحب  رد  هداد  فیرشلا  هماقم  هّللا  یلعا  يرتشـش  هّللا  دسا  ققحم  خیـشب  تبـسن  دشاب  قیرطب  نظ  هک  مود  لوق 
لقع مکح  ياضتقا  هک  تسا  تنـس  باتک و  هلدا  زا  نآب  لمع  تسا  بجاو  هک  یئاـهزیچ  زا  دـشاب  ملع  باـب  دادـسنا  هک  یئاـج  رد 

ود ره  هک  نادرگاش  ود  دنا  هدش  ناشیا  عبات  هیعقاو و  ماکحا  لیصحت  رد  هن  تنس  باتک و  صیخـشت  رد  نظب  لمع  بوجو  رد  تسا 
یقت دمحم  ققحم  خیش  امهرس  سدق  دنردارب 
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******

: حرش * 

فنصم هدومن  رایتخا  دندش و  نآب  لئاق  لوصف  بحاص  لضاف  خیش  شرگید  ردارب  ملاعم و  رب  ناشیا  هیشاح  هقیلعت و  رد 

موحرم ینعی  ار  شدوخ  خیـش  تسا  هدومن  تیعبت  فنـصم  دـشاب و  عقاوب  قیرط  هچ  عقاوب و  هچ  تسا  نظ  تیجح  هک  ار  موـس  لوـق 
تالاح مامت  رد  لقع  تمه  تسین  يا  ههبش  هک  تسنآ  هلئسم  نیا  رد  قیقحت  موس و  لوقب  تسا  لئاق  مه  ناشیا  هک  ار  يراصنا  خیش 
دـشاب یم  باقع  زا  نما  عبات  تالاح  مامت  رد  دـشاب و  یم  فیلاکت  نآ  تفلاخم  رب  همولعم  فیلاکت  زا  هک  تسباقع  زا  نما  لیـصحت 

یم ادیپ  نآب  عطق  هک  ار  هچره  هکنیا  رد  یعرش  باقع  زا  تسا  نمؤم  هک  يزیچ  نآ  رد  لقع  لالقتسا  رد  تسین  يا  ههبش  هکنآ  امک 
لاح رد  تسا  تجح  باقع  زا  نمؤمب  نظ  نینچمه  قیرطب  عطق  هچ  دـشاب و  عقاوب  عطق  هچ  حاتفنا  لاح  رد  تسباـقع  نمؤم  هک  دوش 
نآب هن  یعقاو  هب  فلکم  ندروآ  هب  تسا  عطق  نآ  حاتفنا  لاح  رد  نمؤم  اـضیا  اـمزج و  عقاوب  نظ  هچ  دـشاب و  قیرطب  نظ  هچ  دادـسنا 
نیا دشاب  قیرط  قلعتم  قیرط و  يادؤم  هک  یعقاو  دشاب و  فیلکت  نآب  طرـش  ای  فیلکت  نآ  ءزج  ملع  دشاب و  ملعب  دـیقم  هک  یفیلکت 
یم نایب  هکنآ  امک  اقلطم  هن  نآ  ندروآ  تسا  مزال  تسا  قیرط  يادؤم  هک  یعقاو  تسا  لئاق  هک  هیـشاح  بحاـص  رب  تسا  در  مـالک 

.دوش

یعقاو نآ  ندروآ  دشابن  عطق  هک  یئاج  رد  رگا  تسا و  یعوضوم  عطق  هن  القع  اعرش و  تسا  یقیرط  عطق  عقاوب  عطق  هکنآ  لصاح  و 
عقاوب قیرط  ای  عقاوب  عطق  نیب  یقرف  عطق  تیجح  هک  ینانچمه  يدادـسنا و  نظ  لـثم  دـنک  لـمع  دـیاب  ار  نآ  دراد  یعرـش  لـعج  هک 

.تسا تجح  اهنآ  مامت  رد  تسین و  عقاو  قیرطب  ای  عقاوب  نظ  نیب  یقرف  نظ  تیجح  نینچمه  تسین 
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دق فیک و  اعطق  همذـلل  ئربم  قیرطلا  يدؤم  وه  امب  وه ال  وه  امب  یقیقحلا  هب  فلکملاب  نایتالا  ناب  لقتـسا  دـق  لقعلا  نـال  کـلذ  و 
نظلا یلا  لزنتلا  وه  کلذ  هیـضق  نا  یفخی  ایفن و ال  اتابثا و  ءاضما  اثادـحا و  لعجلا  دـی  هلانت  داـکی  ـال  قیرط  هسفنب  عطقلا  نا  تفرع 

قیرطلا عقاولا و  نم  دحاو  لکب 

******

: حرش * 

.خلا لقتسا  دق  لقعلا  نال  کلذ  هلوق و 

هب فلکم  ندروآ  یعرـش  یلعج  نمؤـم  هچ  دـشاب و  یقیقح  نمؤـم  هچ  نمؤـم  تاذ  لیـصحتب  تسا  مکاـح  لـقع  هکنیا  رب  كردـم 
رد یتخانـش  هکنآ  لاـح  دـشاب و  همذ  ئربم  دـشاب  قیرطب  دـیقم  هک  یعقاو  هن  تسا  همذ  ئربـم  نا  وه و  اـمب  تسا  نمؤم  نآ  یقیقح 

البق ینعی  ایفن  اتابثا و  ءاضما  اثادـحا و  عراش  فرط  زا  ار  وا  دوشب  لـماش  تسین  نکمم  عقاوب و  تسا  یتاذ  قیرط  عطق  هک  عطق  ثحب 
نآ ءاضما  تسین  نکمم  اضیا  تسا و  یتاذ  عطق  تیقیرط  نوچ  دنک  لعج  تسین  نکمم  ار  عطق  تیقیرط  سدقم  عراش  هک  تشذـگ 

نکمم مه  شئاضما  تسین  نکمم  شیفن  نوچ  اذل  ءیـش و  نآ  یفن  دشاب  نکمم  هک  تسا  یئاج  رد  ءیـش  ءاضما  نوچ  ار  تیقیرط 
.تسین

نظ هچ  ـالقع  تسا  تجح  نظ  هک  یئاـج  رد  تسین  نآ  نیب  یقرف  تسا  نمؤم  لیـصحت  رد  هک  لـقع  مکح  ءاـضتقا  دـنامن  یفخم  و 
يارب یکردم  یـشنم و  فلکم و  يارب  تسا  نمؤم  تسا و  تجح  القع  اهنآ  زا  مادکره  دراوم  نیا  رد  قیرطب  نظ  هچ  دشاب و  عقاوب 

رگم تسین  قیرطب  نظ  نودـب  طـقف  دـشاب  تجح  عقاوب  نظ  دراوم  نیا  رد  ینعی  عقاوب  نظب  لـقع  مکح  دراد  صاـصتخا  هکنآ  مهوت 
دادسنا نوچ  ار  عورف  لوصا  دوش  یمن  لماش  عورفب و  تامدقم  نآ  دراد  صاصتخا  هک  دوش  هتفگ  دادـسنا  تامدـقم  ياضتقم  هکنآ 

.دشاب یمن  هقف  لوصا  رد  ملع  باب 

دوش نظب  لمع  رطـضم  ات  دشاب  یمن  هقف  لوصا  رد  يرارطـضا  ءاجلا و  نید و  عورفب  دادسنا  تامدقم  دراد  صیـصخت  تهج  نیا  زا 
لفاغ مهوتم  صخش  اهنآ و  رد  فلکم 
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لوصالا و یف  ملعلا  باب  دادسنا  مدـعل  عورفلاب  تامدـقملا  صاصتخا  هیـضق  هنا  مهوت  الا  عقاولاب  نظلاب  صاصتخالا  مهوتل  أشنم  و ال 
نم نمالا  لیـصحت  ماقم  یف  قیرطلاب  نظلا  هیافکل  بجوم  عورفلا  یف  اهنایرج  نا  نع  هلفغلا  اـهیف و  نظلا  یلا  لزنتلا  یف  ءاـجلا  مدـع 
نا امک  نینظلا  نیب  کلذ  یف  لقعلا  رظن  یف  توافتلا  مدـعل  کلذ  احوتفم و  لوصالا  بلاغ  یف  ملعلا  باب  ناک  نا  فیلاکتلا و  هبوقع 
اناب عطقن  امک  اـنا  اـهیف  لاـق  لوصفلا  یف  هعبت  لوحفلا و  ضعب  هداـفا  اـم  امهدـحا  ناـهجو  قیرطلاـب  نظلاـب  صاـصتخالا  مهوت  أـشنم 

عطقلاب و اهنم  ریثک  لیصحت  یلا  نادجولا  هداهش  نایعلا و  مکحب  انل  لیبس  هریثک ال  هیعرف  ماکحاب  ایلعف  افیلکت  اذه  اننامز  یف  نوفلکم 
عراشلا ناب  عطقن  کلذک  هرذعت  دنع  ول  عطقلا و  ماقم  هقیرط  مایق  وا  همایقب  عراشلا  مکحب  عمسلا  نم  عطقی  نیعم  قیرطب  ال 

******

: حرش * 

فیلکت و تبوقع  زا  نما  لیـصحت  ماقم  رد  قیرطلاب  نظ  تیافک  يارب  تسا  بجوم  دادـسنا  تامدـقم  نایرج  هک  تسا  هدـش  نآ  زا 
عقاوب نظ  هچ  نینظ  نیب  رد  تسین  نآ  نیب  یقرف  لقع  مکح  يارب  نما  لیصحت  تسا و  حوتفم  هقف  لوصا  بلاغ  رد  ملع  باب  هچرگا 

.اهنآ هب  لمع  رد  دوش  یم  فلکم  نما  بجوم  اهنآ  زا  مادکره  عقاو و  قیرطب  نظ  هچ  دشاب و 

یم نآ  رد  یملع  ملع و  حاتفنا  هکلب  تسین  هقف  لوصا  رد  یملع  ملع و  باب  دادسنا  هک  دوش  یم  رهاظ  فنـصم  نایب  زا  دنامن  یفخم 
ثحب اهنآ و  قرط  كرادم و  هچ  هیعقاو و  ماکحا  هچ  دشاب  یم  ود  ره  رد  دادسنا  هکلب  تسین  حیحـص  بلطم  نیا  هکنآ  لاح  دشاب و 
عقاوب قیرط  دادـسنا  تهج  زا  عقاو  قیرطب  نظ  تیجح  رب  مود  لوق  هکنآ  امک  تسا  تهج  نیمه  يور  زا  ماع  اـی  صاـخ  نظ  تیجح 

دوش یم  نایب  هکنآ  امک  دشاب  یم 

لاح رد  عقاوب  طقف  تسا  نظ  تیجح  هک  دش  هداد  لوا  لوق  باوج  لاح  ات  خلا  صاصتخالا  مهوت  أشنم  هلوق 
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یلا ابلاغ  لیبس  ّهنإ ال  ثیح  هصوصخم و  قرط  يدؤمب  لمعلاب  ایلعف  افیلکت  انفلک  اصوصخم و  اقیرط  ماکحالا  کلت  یلا  انل  لعج  دـق 
هفیظولا نا  بیر  الف  هرذعت  دعب  ول  عطقلا و  ماقم  کلذـک  هقیرط  مایق  وا  صوصخلاب  همایقب  عبتلا  نم  عطقی  قیرطب  عطقلاب و ال  اهنییعت 

ملعلا یلا  برقا  هنال  هیجح  یلع  لیلد  يذلا ال  یلعفلا  نظلا  یلا  قیرطلا  کلذ  نییعت  یف  عوجرلا  وه  امنا  لقعلا  مکحب  کلذ  لثم  یف 
هادع امم  عقاولا  هباصا  یلا  و 

******

: حرش * 

تیجح صاصتخا  مهوت  أشنم  عقاو  سفن  نودب  عقاو  قیرطب  نظ  تیجح  هب  دنلئاق  هک  مود  لوق  عقاو  قیرطب  نآ  تیجح  نودب  دادسنا 
تسا هجو  ود  عقاو  قیرطب  نظ 

یم نآ  عقو  يرتشش  هّللا  دسا  خیش  ققحم  موحرم  هک  لوحف  ضعب  ار  نآ  تسا  هدومن  هدافا  هک  تسا  يزیچ  نآ  هجو  ود  نآ  زا  یکی 
یلعف فیلکت  ناـمز  نیا  رد  هکنیا  هب  میراد  عطق  اـم  هک  یناـنچمه  تسا  هدومن  ناـیب  تسا  لوـصف  بحاـص  نیعباـت  زا  یکی  دـشاب و 
یعطق قیرطب  ای  عطقب  اهنآ  زا  ریثک  لیصحتب  نادجو  تداهـش  نایع و  مکحب  تسین  ام  يارب  یهار  چیه  هریثک و  هیعرف  ماکحاب  میراد 

ياج هک  دشاب  یعطق  قیرط  ای  دریگب  ار  عطق  ياج  نیعم  قیرط  نآ  هک  عراش  مکحب  میـشاب  هتـشاد  نآب  عطق  دـشاب و  نیعم  هک  یعمس 
قثوم ربخ  تیجح  رب  دنک  تلالد  عامجا  نآ  هک  دشاب  یعامجا  الثم  هکنآ  لثم  دشاب  عطق  ياج  دریگب و  ار  يرگید  قیرط 

ول تسا و  هدیسرن  امب  عراش  فرط  زا  دشاب  یعطق  هک  یصاخ  قیرط  هیعرش و  ماکحا  ریثکب  میراد  یلعف  یلامجا  ملع  هکنآ  لصاح  و 
میراد عطق  ام  لاح  نیا  رد  نانچمه  هیعقاو  ماکحا  نآ  قیرطب  میـشاب  رذـعتم  ای  هیعقاو  ماکحا  نآب  عطق  زا  میـشاب  رذـعتم  هک  یتقو  رد 

لمع هک  یلعف  فیلکتب  تسا  هدومن  فلکم  ار  ام  هیعقاو و  ماکحا  نآب  يا  هصوصخم  قرط  ام  يارب  تسا  هداد  رارق  سدقم  عراش  هک 
عمـس زا  هک  يرگید  قیرط  هن  هصوصخم و  قرط  نآ  نییعتب  ابلاغ  میرادـن  یهار  هک  یئاج  رد  هصوصخم و  قرط  نآ  يادؤم  هب  مینک 

رد ول  دریگب و  ار  هصوصخم  قرط  نآ  ياج  قیرط  نآ  هک  میشاب  هدرک  ادیپ  نآب  عطق 
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هیـضق نا  الـصا  اهنیب  نقیتملا  دوجو  مدع  هیملعلا و  ریغلا  قرطلا  نم  انیدیاب  امیف  هیقاب  هصاخ  قرط  بصنب  ملعلا  میلـست  دعب  الّوأ  هیف  و 
نظلاب اهنیعت  لامجالاب ال  همولعملا  قرطلا  هذه  فارطا  یف  طایتحالا  وه  کلذ 

******

: حرش * 

بیر الف  هصوصخم  قرط  نآب  عطق  زا  میشاب  رذعتم  هک  یماقم 

میراد و هصوصخم  قرطب  یلامجا  ملع  مه  میراد و  هیعقاو  فیلاکتب  یلامجا  ملع  مه  هک  دراوم  نیا  لـثم  رد  اـم  هفیظو  لاـح  نیا  رد 
صوصخلاب یلامجا  ملع  دوش  لحنم  ار و  اهنآ  دـنک  نیعم  ماکحا  نآ  قرطب  هیعقاو و  ماکحاب  یلامجا  ملع  هک  دوش  ببـس  هک  يزیچ 

تیجح رب  صوصخب  لـیلد  هک  یلعف  نظب  همولعم  هصوصخم  قرط  نآ  نییعت  رد  مینک  عوجر  لـقع  مکحب  تسا  مزـال  میرادـن  نوچ 
میرادن نآ 

قرط رد  دادسنا  هناگجنپ  تامدقم  نامه  دش  نایب  هیعقاو  هیعرـش  ماکحا  رد  دادـسنا  تامدـقم  هک  ینانچمه  هکنآ  تامدـقم  لصاح 
نظب لمع  تسا  مزال  اذل  اقلطم و  هن  تسا  صوصخم  لیلدب  تسا  هتساوخ  ام  زا  عراش  هک  ار  یعقاو  نآ  تسا و  يراج  هیعقاو  ماکحا 

یلا برقا  فلکم  یلعف  نظ  نآ  هکنآ  تهجب  میرادـن  نآ  تیجح  رب  یـصاخ  لیلد  دوش و  یم  لـصاح  فلکم  يارب  هک  قرطب  یلعف 
.دشاب مهو  کش و  هک  نظ  نآ  ریغ  زا  تسا  عقاوب  ندیسر  هب  ملعلا و 

.خلا ملعلا  میلست  دعب  الّوأ  هیف  هلوق و 

ریغ قرط  هک  ار  هچنآ  رد  نیفلکم  يارب  دـشاب  هدومن  يا  هصاـخ  قرط  بصن  سدـقم  عراـش  هک  میرادـن  لوبق  اـم  ـالوا  هکنآ  باوج 
هکلب هدیسرن  ام  تسدب  یلو  عراش  فرط  زا  هدش  ینیعم  تسا  نکمم  نیب و  رد  درادن  ینقیتم  اهنآ  تسا و  ام  تسدب  هک  تسا  هیملع 

دوش یم  لمع  اهنآ  نیب  رد  هک  هیئالقع  قرط  نآب  ار  نیفلکم  دشاب  هتشاذگاو  سدقم  عراش  دراوم  نیا  رد  تسا  نکمم 

ایناث هریغ و  طایتحا و  ای  نظب  لمع  الا  نانیمطاب و  ملع  دوبن  رگا  ملعب  لمع  لوا 
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هزاوج مدع  لب  طایتحالا  بوجو  مدع  وه  ضرفلا  لاقی  ال 

ام صوصخ  یف  طایتحالا  ماظنلاب ال  لخملا  رـسعلا  بجوی  امم  ماکحالا  فارطا  یف  ماتلا  طایتحالا  بوجو  مدـع  وه  امنا  ضرفلا  نال 
ایفاـن ناـک  ول  اـهیف و  لـصالا  یلا  عوجرلا  اـهدراوم و  ریغ  یف  هنع  دـیلا  عفر  زاوج  وـه  طاـیتحالا  اذـه  هیـضق  ناـف  قرطلا  نم  انیدـیاب 

عم اتابثا  ایفن و  هیف  فارطـالا  ضعب  نم  نادرف  ضراـعت  اذا  اـمیف  اذـک  هیفن و  یلع  لـکلا  ضهن خ ل) ) ضقن اذا  اـمیف  اذـک  فیلکتلل و 
اهنم ربخلا  صوصخ  یف  تبثملا  ناحجر  مدع  عم  لب  یفانلل  حجرملا  توبث 

******

: حرش * 

هیعقاو ماکحا  سفن  رد  هکنآ  امک  تسا  اهنآ  رد  طایتحا  لامجاب  همولعم  قرط  نیا  فارطا  رد  امش  یلامجا  ملع  ءاضتقا  هکنآ  باوج 
یفخی امک ال  نظب  لمع  امتح  دوش  نییعت  هکنآ  هن  میداد  ار  باوج  نیا  ام 

نیا نظب  لمع  هن  تسا  مزال  طایتحا  هک  دـیدرک  نایب  امـش  هک  دوشن  لاکـشا  خـلا  طایتحالا  بوجو  مدـع  وه  ضرفلا  لاـقی  ـال  هلوق 
یم ماظن  لالتخا  بجوم  نوچ  تسین  زیاج  الـصا  ای  دـشاب  یم  ررـض  جرح و  رـسع و  بجوم  هک  یتهج  هب  تسین  بجاو  اـی  طاـیتحا 

دشاب طایتحا  هک  مهو  کشب و  لمع  ریغ  نظب  لمع  تسا  مزال  تهج  نیا  زا  سپ  دوش 

بجوم هک  ریبک  یلامجا  ملع  فارطا  رد  تسا  مات  طایتحا  نآ  تسین  زیاج  ای  مزال  هک  یطایتحا  هکنآ  باوج  خـلا  ضرفلا  نـال  هلوق 
قرط زا  تسا  ام  تسدب  هک  تسا  يرابخا  نآ  صوصخ  رد  هک  یطایتحا  نآ  هن  تسا  ماظنب  لحنم  ای  ررـض  جرح و  رـسع و  دوش  یم 

عفر تسا  زیاج  هک  تسنآ  طایتحا  نیا  ءاضتقا  دـشاب و  یمن  ماظنب  لحنم  ای  جرح  رـسع و  بجوم  قرط  رابخا و  نیا  رد  طایتحا  نوچ 
هب مینک  عوجر  قرط و  دراوم  ریغ  رب  طایتحا  نآ  زا  دی 

ص:306

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1404 

http://www.ghaemiyeh.com


بوجولا و یف  اهنم  نانثا  ضراعت  ول  اذـک  رابخالا و  ریغ  یف  راـبتعالا  ریدـقت  یلع  حـیجرتلا  توبث  مدـع  یلع  ءاـنب  هریغ  یف  اـقلطم  و 
ام ربتعم و ال  قیرط  ضوهن  مدـعل  ایفان  ناک  ول  اهیف و  يراجلا  لصالا  وه  ضراعتلا  دراوم  نم  رکذ  ام  عیمج  یف  عجرملا  ناـف  میرحتلا 

.مهفاف هفالخ  یلع  هب  ملعلا  فارطا  نم  وه 

******

: حرش * 

یقاب رد  دوش و  یم  لحنم  دـشاب  یم  ام  تسدـب  هک  قرط  نآب  لمعب  یلاـمجا  ملع  نوچ  قرط  ریغ  رد  تسا  فیلکت  یفاـن  هک  یلـصا 
.دوش یم  يراج  یفان  لصا  هک  تسا  فیلکت  رد  کش  قرط  زا  ریغ 

تسا و فیلکت  یفن  رب  لاد  امامت  دوش  یم  نآب  لمع  هک  یقرط  ماـمت  هک  يدروم  نآ  لـثم  دوش  یم  ناـیب  دـعب  هک  يدراوم  نینچمه 
یفان درف  رب  حجرم  توبث  ای  دنـشاب  هتـشاد  رگیدمه  اب  تابثا  یفن و  ضراعت  یلامجا  ملع  فارطا  زا  درف  ود  هک  يدراوم  رد  نینچمه 

رد فیلکت  یفان  لـصا  دنـضراعتم  هک  يربخ  ود  صوصخ  رد  دـشابن  یحجرم  فیلکت و  تبثم  ناـحجر  هک  یئاـج  رد  هکلب  فیلکت 
.میرادن فیلکتب  ملع  نوچ  تسا  يراج  هروکذم  دراوم  مامت 

.خلا هریغ  یف  اقلطم  هلوق و 

مدع فیلکت و  تابثا  رد  دندومن  ضراعت  رگیدکی  اب  عامجا  ود  ای  ترهـش  ود  هکنآ  لثم  دش  عقاو  نیربخ  ریغ  رد  ضراعت  رگا  ینعی 
دننک ضراعت  رگیدمه  اب  ربخ  ود  هک  تسا  يدراوم  رد  هیجالع  رابخا  هکنیا  رب  انب  دوش  یم  يراج  هیفان  لوصا  مه  دراوم  نیا  رد  نآ 
هکنآ امک  لوقنم  عامجا  ترهـش و  ضراعت  لثم  میرادن  اهنآ  زا  یکی  حیجرت  رب  یلیلد  دش  عقاو  اهنآ  نیب  یـضراعت  رابخا  ریغ  رگا  و 

.تشذگ

لـصا ضراعت  دراوم  زا  میدرک  رکذ  هک  ار  هچنآ  مامت  رد  عجرم  سپ  تمرح  بوجو و  رد  لوصا  نآ  دـننک  ضراعت  رگا  نینچمه  و 
دراوم نآ  رد  تسا  يراج 
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یف هیلع  هربتعم  هراما  مایقب  وا  هب  ملعلا  ببـسب  الامجا  هیف  هقباسلا  هلاحلا  ضاقتناب  ملعلل  تبثملا  لـصالا  هیف  رجی  مل  دروم  لـک  اذـک  و 
کلذب هنایرج  مدع  یلع  ءانب  هفارطا  ضعب 

برقا هنوک  مدعل  کلذ  اعطق و  دساف  قیرطلاب  نظلا  صوصخ  وه  هفیظولا ح  نا  مهوتف  نظلا  یلا  لزنتلا  موزل  هتیضق  نا  ملس  ول  ایناث  و 
یفخی امک ال  عقاولاب  نظلا  نم  الصا و  قیرط  هیجحب  نظلا  نود  نم  ربتعم  قیرط  يدؤم  هنوکب  نظلا  نم  عقاولا  هباصا  ملعلا و  یلا 

******

: حرش * 

میرادن و فیلکت  تابثا  رب  اعرـش  يربتعم  قیرط  هک  تسنآ  هروکذم  دراوم  مامت  رد  یفان  لصا  نایرج  رب  لیلد  دـشاب  یفان  لصا  ول  و 
.مهفاف تسا  تئارب  فیلکت  رد  کش  اذل  تسا و  جراخ  یلامجا  ملع  فارطا  زا  هروکذم  دراوم  نیا  نینچمه 

.خلا هیف  رجی  مل  دروم  لک  اذک  هلوق و 

صقن الامجا  دروم  نآ  رد  باحـصتسا  هقباس  تلاح  ضاقتنا  تهجب  دوشن  يراج  فیلکت  تبثم  لـصا  هک  يدروم  ره  رد  نینچمه  و 
دـش ضقتنم  رگا  لوصا  فارطا  ضعب  هکنیا  رب  انب  لوصا  فارطا  ضعب  رد  نآرب  هربتعم  هراما  مایقب  ای  دشاب  ملع  ببـسب  هقباس  تلاح 

.یلاعت هللاءاش  نا  باحصتسا  باب  رد  دمآ  دهاوخ  نآ  مکح  دوشن و  يراج  باحصتسا  رکذ  امب 

.خلا هتیضق  نا  ملس  ول  ایناث  هلوق و 

رظن فرـص  ار  قباس  طاـیتحا  هک  مینک  میلـست  اـم  رگا  هکنآ  قیرطب  نظ  تیجح  هب  تسا  لـئاق  هک  لوصف  بحاـص  يارب  مود  باوج 
یلا برقا  قیرطب  نظ  هکنآ  تهجب  قیرطب  نظ  طقف  هن  تسا  تیجح  مییوگ  یم  ار  قلطم  نظ  یلو  نظ  تیجح  هب  میوش  لئاق  مینک و 

.تسین عقاوب  دشاب  ربتعم  قیرط  يادؤم  هک  ینظ  نآ  زا  عقاوب  ندیسر  نینچمه  دشاب و  یمن  ملعلا 
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مازتلالا ناف  دـییقتلا  وحنب  ول  قرطلا و  تایدؤم  یلا  هنع  یلعفلا  فیلکتلا  فرـصی  مل  اذا  عقاولاب  نظلا  نم  برقا  نوکی  امنا ال  لاقی  ـال 
هنالطب یلع  اعمجم  هنوک  نم  لقا  الف  الاحم  ابیوصت  نکی  مل  ول  فرصلا  اذا  دیعب  هب 

******

: حرش * 

نظ قیرطب  نظ  دوش  یم  لـصاح  وا  يارب  نظ  تمـسق  هس  عقاوب  فـیلکتب  دراد  یلاـمجا  ملع  فـلکم  هک  یئاـج  رد  هکنآ  لـصاح  و 
تجح قیرطب  نظ  دقف  هکنآ  هن  القع  تسا  تجح  هثالث  ماسقا  مامت  دیـسر  نظب  لمع  تبون  رگا  تسا و  عقاوب  قیرطب  هک  ینظ  عقاوب 

.یفخی امک ال  دشاب  ربتعم  قیرط  يادؤم  هک  یعقاو  هب  نظ  ای  عقاوب  نظ  نودب  دشاب 

.خلا برقا  نوکی  امنا ال  لاقی  هلوق ال 

دراوم نیا  رد  دشاب  دـییقت  وحنب  ول  دـهد و  رارق  قیرط  تایدؤمب  ار  یلعف  فیلکت  فرـص  هک  یئاج  رد  قیرطب  نظ  هک  دوشن  لاکـشا 
.نونظ یقاب  زا  عقاوب  تسا  برقا  قیرطب  نظ 

لقاـال دـشابن  لاـحم  بیوصت  رگا  دراوم  نیا  رد  دـشاب  عقاوب  نظ  هک  دـشاب  یئاـج  رد  طـقف  عقاو  هک  ینعم  نیاـب  مازتلا  هکنآ  باوج 
.نآ نالطب  رب  میراد  عامجا 

تباث عقاو  يارب  یقیرط  رگا  ینعی  دشاب  قیرطب  دیقم  دوخ  بتارم  مامتب  یعقاو  مکح  هک  تسا  یئاجنآ  لاحم  بیوصت  دـنامن  یفخم 
.الف الا  تسا و  ققحم  یعقاو  مکح  دش 

تسا و لاحم  رود  نیا  ءاشنا و  رب  دراد  فقوت  نآ  قیرط  نآ و  قیرط  رب  دراد  فقوت  مکح  ءاشنا  نوچ  تسا  لاحم  بیوصت  مسق  نیا 
.دومن نایب  فنصم  هک  تسا  یلعف  فیلکت  فرص  بیوصت  زا  مسق  نیا 

تباث عقاو  مکح  يارب  قیرط  هک  یئاج  رد  یلو  لـهاج  ملاـع و  نیب  تسا  كرتشم  یئاـشنا  مکح  تسین و  لاـحم  بیوصت  مود  مسق 
.عجارف تشذگ  مود  دلج  ءازجا  باب  رد  ار  بیوصت  ماسقا  الف و  الا  فلکم و  يارب  دوش  یم  زجنم  عقاو  دش 
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اـضیا دییقتلا  نا  حدقنا  انه  نم  تفرع و  امک  عطقلا  قیرط  يدؤم  وه  امب  عقاو ال  وه  امب  ءازجالا  یف  يدـجی  عقاولاب  عطقلا  نا  هرورض 
دیدس ریغ 

نظلا ربتعم و  قیرط  يدؤم  هناب  نظلا  نع  کفنی  داکی  فیلاکتلا ال  نم  هب  یلتبا  امیف  عقاولاب  نظلا  ناف  دیفم  ریغ  کلذب  مازتلالا  نا  عم 
بصن هدعاسم  مدع  عم  اذه  هنودب  هب  دیقملا  عقاولاب  نظلا  همازلتسا  مدعل  دییقتلا  یلع  ءانب  دجم  ریغ  عقاولا  هباصاب  نظی  مل  ام  قیرطلاب 

ملعلا یلا  هیعقاولا  فیلاکتلاب  ملعلا  لالحنا  بجوی  هیفاو  قرط  بصنب  یلامجالا  ملعلا  نا  هتیاغ  دییقتلا  یلع  فرصلا و ال  یلع  قیرطلا 
هیلعفلا فیلاکتلا  نم  هبوصنملا  قرطلا  نیماضم  وه  امب 

******

: حرش * 

عقاوب و عطق  تسا  يرورض  هکنآ  عقاوب  قیرطب  نظ  هن  تسا  تجح  نظ  قلطم  هکنآ  يارب  كردم  خلا  عقاولاب  عطقلا  نا  هرورـض  هلوق 
.دشاب عطق  قیرط  يادؤم  هک  یعقاو  هکنآ  هن  هتشاد  فلکم  هک  یفیلکت  نآ  زا  تسا  يزجم  تسا و  یفکم  نآب  لمع 

عقاوب و دشاب  هتـشاد  تیقیرط  نظ  هک  یئاج  نانچمه  عقاو  يارب  دراد  تیقیرط  تسا و  عقاوب  قیرط  عطق  هک  نانچمه  هکنآ  لصاح  و 
زا تسا و  لئاق  لوصف  بحاص  ار  نآ  هکنآ  اـمک  دـشاب  قیرط  يادؤم  هک  یعقاو  هن  تسا  فلکم  هب  رومأـم  عقاو  سفن  دراوم  نیا  رد 

.ملاع لهاج و  نیب  تسا  كرتشم  هیعقاو  ماکحا  نوچ  تسا  حیحص  ریغ  اهنآ  قرطب  هیعقاو  ماکحا  دییقت  هک  دش  رهاظ  قباس  نایب 

عقاوب نظ  هکنآ  تهجب  درادن  هدیاف  دشاب  مه  حیحـص  رگا  تسین  حیحـص  دییقت  هکنآ  رب  هوالع  ینعی  خلا  کلذب  مازتلالا  نا  عم  هلوق 
کی طقف  رگا  ار و  قیرطب  نظ  عقاوب  نظ  تسا  مزالم  تسین و  ربتعم  قیرطب  نظ  زا  کفنم  دـشاب  فلکم  ءـالتبا  لـحم  هک  یئاـج  رد 

تجح نظ  مسق 
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امزال و بصنلاب  ملعلا  هیاعر  ناک  اذا  هنا  الا  هیعقاولا  فیلاـکتلا  نم  قیرطلا  هیلا  دؤی  مل  اـم  زجنت  مدـع  بجوی  ناـک  نا  لـالحنالا و  و 
لاح اهب  نظلا  هیافک  یف  بصنلاب  ملع  كانه  نکی  مل  اذا  امک  هیعقاولا  فیلاکتلا  نوکی  هیلع  زاوجلا و  مدـع  لب  موزللا  مدـع  ضرفلا 
امک اسار  اهلامها  مدـع  هعاطالا و  نم  وحنب  تایعقاولا  هیاعر  موزل  یف  يرخا  هیانع  نم  ّدـب ح  یفخی و ال  اـمک ال  ملعلا  باـب  دادـسنا 

.اهیلا انرشا 

******

: حرش * 

درادـن هدـئاف  دـسرن  عقاوب  هک  یمادام  قیرطب  نظ  نوچ  لوصف  بحاـص  لوق  سکع  تسا  یلوا  دـشاب  تجح  نظ  زا  مسق  نیا  دـشاب 
هک مینک  لوبق  ام  رگا  توبث  ماـقم  رد  هکنیا  رب  هوـالع  عقاوب  نظ  نودـب  يأ  هنودـب  هب  دـیقملا  هلوق  ار  عقاوب  نظ  تسین  مزلتـسم  نوچ 

هیاغ میرادن  نآرب  لیلد  تابثا  ماقم  رد  تشذگ  دییقت  فرص و  يانعم  قرطب و  اهنآ  دییقت  ای  اهنآ  قرطب  ماکحا  فرـص  تسا  نکمم 
ملع نآ  ار  هیعقاو  فیلاـکتب  یلاـمجا  ملع  لـالحنا  دوـش  بجوـم  دـشاب و  یفاو  هک  یقرط  هب  بصنب  یلاـمجا  ملع  هک  تـسنآ  رمـالا 

.هیلعف فیلاکت  زا  هبوصنم  قرط  نیماضمب  دوش  یم  لحنم  قرطب  یلامجا 

قرط نیماضمب  دوش  یم  لحنم  یلاـمجا  ملع  ود  نیا  اـهنآ  قرطب  یلاـمجا  ملع  هیعقاو و  ماـکحاب  ریبک  یلاـمجا  ملع  هکنآ  لـصاح  و 
.دوش یم  لحنم  یلامجا  ملمع  ود  نآ  قرط  نآب  لمع  تسا و  هدیسر  امب  هک  يا  هبوصنم 

یم لحنم  ملع  ود  نآ  هچرگا  هیعقاو  فیلاکت  قرط و  یلامجا  ملع  لالحنا  هک  یلاح  نیا  رد  خـلا  بجوی  ناک  نا  لالحنالا و  هلوق و 
دـنوش و یم  هیودـب  تاهبـش  قرط  نآ  فارطا  نوچ  فلکم  يارب  دـشابن  زجنم  قرط  زا  يرگید  فارطا  هک  دوش  یم  بجوم  دوـش و 
دـشاب و مزال  قرط  بصنب  یلامجا  ملع  تیاعر  هک  تسا  حیحـص  بلطم  نیا  یئاج  رد  هکنآ  الا  درادـن  یعناـم  تئارب  لـصاب  عوجر 

تسین بجاو  ای  اهنآ  رد  طایتحا  هبوصنم و  قرط  نیماضمب  لمع  هک  تسنآ  ضرف 
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مارحلا كرت  بجاولا و  لعف  نم  مامتهالا  هب  ام  یلا  هب  لـسوتلا  یف  برقا  هنوکل  یلوا ح  نکی  مل  ول  عقاولاـب  نظلا  نا  یف  ههبـش  ـال  و 
هنا نم  تفرع  ام  عم  اذـه  لاح  لک  یف  هبوقعلا  نم  نمالا  لیـصحت  نم  لقعلا  مهی  امیف  اـیواسم  هنوک  نم  لـقا  ـالف  قیرطلاـب  نظلا  نم 

قیقد هناف  مهفاف  قیرطلاب  نظ  كانه  نکی  مل  ول  یفکی و  ههبش  الب  وه  قیرط و  يدؤم  هناب  نظلا  مزالی  هداع 

******

: حرش * 

هیعقاو فیلاکت  نایب  نیاربانب  دوش و  یم  ماظن  لالتخا  بجوم  هک  تسین  زیاج  الـصا  اـی  دوش و  یم  ادـیپ  ررـض  جرح و  رـسع و  نوچ 
لاـح رد  عقاوب  نظ  هچ  قـیرطب و  نظ  هچ  تسا  تجح  قـلطم  نظ  لاـح  نیا  رد  میـشاب و  هتـشادن  قرطب  بصنب  ملع  هک  تسنآ  لـثم 
جرح رسع و  ببـس  اهنآ  رد  طایتحا  ندوب  بجاو  هکنآ  تهجب  دوبن  مزال  هبوصنم  قرط  نیماضمب  طایتحا  هکنیا  زا  دعب  نوچ  دادسنا 

.دش یم  ماظن  لالتخا  ای 

هک يرخآ  تیانعب  تسا  جاتحم  اهنآ  هب  لمع  موزل  یلامجا  ملع  فارطا  هدـنامیقاب  یلو  تسین  مزال  هک  طاـیتحاب  لـمع  تهج  نیا  زا 
هک میدومن  نایب  هیفیلکت  ماکحا  سفن  رد  هک  تسا  یلیلد  نامه  لیلد  نآ  یلامجا و  ملع  فارطا  هدـنامیقاب  هب  لـمع  رب  دـنک  تلـالد 

لامها نوچ  نآب  لمع  تسا  مزال  نآ  هدـنامیقاب  دوش  یم  هتـشادرب  هیعقاو  فیلاکتب  ریبک  یلامجا  ملع  طایتحاب  لمع  هک  ینآ  زا  دـعب 
.اهیلا انرشا  امک  دوش  یم  هریغ  نید و  زا  جورخ  بجوم  اسأر  اهنآ  لامها  نوچ  تسین  نکمم  هکلب  تسین  حیحص  اسأر  اهنآ 

قیرطب نظ  زا  دشابن  یلوا  رگا  عقاوب  نظ.نظب  لمع  دشاب  مزال  هک  یئاج  رد  تسین  يا  ههبش  خلا  عقاولاب  نظلا  نا  یف  ههبـش  هلوق و ال 
نظ اب  يواسم  لقا  ـالف  مارح  كرت  دـشاب و  بجاو  لـعف  هک  عراـش  ار  نآ  هداد  تیمها  هک  يزیچ  نآ  هب  تسا  برقا  عقاوب  نظ  نوچ 

قیرطب نظ  هکنآ  عقاوب  نظ  تیولوا  هجو  یعرش  تبوقع  زا  دنک  یم  نمؤم  لیصحت  لقع  هک  یئاج  رد  دشاب  یم  قیرطب 
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هیعرشلا ماکحالاب  فیلکتلا  انع  طقـسی  مل  هیعرـشلا و  ماکحالاب  نیفلکم  اننوک  یف  بیر  لاق ال  نیققحملا  ضعب  هب  صتخا  ام  امهیناث 
طوقس هب و  انفلک  امع  انتمذ  غیرفتب  همکحب  هعم  عطقی  ناب  فلکملا  مکح  یف  همذلا  غیرفتب  ملعلا  لیصحت  وه  الوأ  انیلع  بجاولا  نا  و 

انتمذ غیرفتب  ملعلا  لیصحت  انل  حص  نا  لوقن  ذئنیحف  هیف  لوقلا  لیصفت  رم  امبـسح  وا ال  عقاولا  ءاداب  هعم  ملعلا  لصح  ءاوس  انع  انفیلکت 
هءاربلاب نظلا  لیـصحت  انیلع  بجاولا  ناک  ملعلا  لیبس  انیلع  دـسنا  نا  هب و  هءاربلا  لوصح  هبوجو و  یف  لاکـشا  الف  عراـشلا  مکح  یف 

ءاقبب عطقلا  ملعلا و  لیبس  دادـسنا  دـعب  لقعلا  مکح  یف  ملعلا  نم  لزنتلا  دـنع  هب  ذـخالا  نیعتیف  هب  ملعلا  یلا  برقالا  وه  ذا  همکح  یف 
ولع یف  دـیز  همالک  نم  هجاحلا  عضوم  یهتنا  نظلا  هیجح  هلاصاب  لئاقلا  هیعدـی  امک  عقاولا  ءاداب  نظلا  هعم  لصحی  اـم  نود  فیلکتلا 

هماقم

******
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طقف هک  عقاوب  نظ  فالخب  تسنآ  رد  ءاطخ  تهج  ود  زا  دـشابن  عقاو  قباطم  نظ  نآ  ندوب  قباطم  اب  دـشاب و  أـطخ  دور  یم  لاـمتحا 
.تسا عقاو  ءاطخ  لامتحا 

نآ دـیوگ  یم  لوصف  بحاص  هکنآ  امک  دـشابن  قیرطب  نظ  زا  یلوا  رگا  تبوقع  زا  تسا  نمؤم  القع  عقاوب  نظب  لمع  هکنآ  لصاح 
دشاب و یم  قیرطب  نظ  زا  یفاک  ههبشالب  عقاوب  نظ  دشاب و  یم  قیرطب  نظ  مزالم  هداع  عقاوب  نظ  هک  یتخانـش  البق  هکنآ  رب  هوالع  ار 

.قیقد هناف  مهفاف  دشابن  الصا  قیرطب  نظ  ول 

هیـشاح بحاص  طقف  قیرطب  نظ  تیجح  يارب  هدرک  کسمت  هک  یهجو  ود  زا  مود  خـلا  نیققحملا  ضعب  هب  صتخا  اـم  اـمهیناث  هلوق 
لیصحت الوا  ام  رب  تسا  بجاو  هک  هچنآ  ام و  زا  فیلاکت  نیا  تسین  طقاس  هیعرش و  ماکحاب  میفلکم  ام  هک  تسین  یکش  هک  تسنآ 

اوس تسا  هدـش  طـقاس  یعرـش  فیلکت  هک  مینک  ادـیپ  نیقی  دوش و  یم  لـصاح  عطقب  همذ  غـیرفت  یعرـش و  مکح  زا  همذ  غارفب  ملع 
.تشذگ نآ  رد  لوق  لیصفت  عقاو و  هن  القع  تسا  ملعب  لمع  ام  هب  رومأم  ینعی  هن  ای  همذ  غارفب  دوش  لصاح  ملع  هکنآ 
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مکح بابلا  اذـه  یف  عراشلل  سیل  لقعلا و  وه  امنا  لاثتمالا  هعاطالاب و  همذـلا  غیرفت  باب  یف  لالقتـسالا  یلع  مکاحلا  نا  ـالّوأ  هیف  و 
غرفم و وه  امب  عقاولا  نوکب  هلالقتـسا  تفرع  دـق  هیلا و  اداشرا  همکح  عبتی  ناک  بابلا  اذـه  یف  مکح  ول  لقعلا و  مکح  هعبتی  يولوم 

نظلا نوکیف  حاتفنالا  لاح  انمؤم  هب  عطقلا  ناک  امب  نظلا  وه  دادسنالا  لاح  یف  نمؤملا  نا  امزج و  نمؤم  ادبعت  وا  هقیقح  هب  عطقلا  نا 
دادسنالا لاح  انمؤم  اضیا  عقاولاب 
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ات ملع  لیصحت  رد  تسین  یکش  عراش و  مکح  رد  همذ  غارفب  مینک  ملع  لیصحت  ام  يارب  تسا  حیحـص  مییوگ  یم  لاح  نیا  رد  سپ 
تئارب هب  نظ  لیصحت  همذ  غارف  رد  ملع  لیصحت  دشن  نکمم  ام و  يارب  دش  ملع  باب  دادسنا  رگا  ملع و  نآب  همذ  تئارب  دوش  لصاح 

ملع و زا  لزنت  تقو  رد  دوـشب  نظب  لـمع  هک  تسا  نیعتم  سپ  ملعب  تسا  برقا  نظ  لیـصحت  هکنآ  تهجب  تسا  ملع  مکح  رد  همذ 
عقاوب نظ  نآ  هک  دوش  یم  ادیپ  عقاوب  هک  ینظ  نآ  نودـب  فیلکت  ءاقبب  عطق  ملع و  قیرط  دادـسنا  زا  دـعب  تسا  لقع  مکحب  نایب  نیا 
تـسا تجح  اقلطم  نظ  هک  تسا  لئاق  ینعی  نظ  تیجح  هلاصا  هب  لئاق  ار  نآ  دـنک  یم  اعدا  هکنآ  اـمک  فلکم  زا  تسین  همذ  ئربم 

.هماقم ولع  یف  دیز  همالک  نم  هجاحلا  عضوم  یهتنا 

تسا تجح  طقف  قیرطب  نظ  هک  هیشاح  بحاص  زا  باوج 

.خلا لالقتسالا  یلع  مکاحلا  نا  الّوأ  هیف  هلوق و 

باب نیا  رد  سدـقم  عراش  يارب  زا  تسا و  لقع  نآ  لاثتما  تعاطا و  هب  غیرفت  باب  رد  الالقتـسا  تسا  مکاح  هک  هچنآ  هکنآ  باوج 
هن تسا  يداشرا  مکح  نآ  دـشاب  هدیـسر  باب  نیا  رد  سدـقم  عراـش  زا  یمکح  ول  تسین و  دوشب  نآ  عباـت  لـقع  هک  يولوم  مکح 

هدروآ عقاو  وه  امب  عقاو  هک  دـنک  یم  مکح  القتـسم  لقع  هک  یتسناد  )و  خـلا َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ   ) هفیرـش هیآ  ریظن  يولوم 
- امزج فلکم  يارب  تسا  نمؤم  ادبعت  ای  اتقیقح  عقاو  همذ  غارفب  عطق  فلکم و  زا  دوش  یم  همذ  غارف  دوش 
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همزلتـسی بصنلا  نا  يوعدب  الا  سیل  بوصنملا  قیرطلا  يدؤمب  فلکملا  یتا  اذا  امیف  همذـلا  غیرفتب  همکح  نکل  کلذ  انملـس  ایناث  و 
غیرفتلاب مکحلاب  انظ  هب  نظلا  نوکیف  یفخی  اـمک ال  یلوا  هب  یتا  اذا  اـمیف  غیرفتلاـب  همکح  مزلتـسی  عقاولاـب  فیلکتلا  نا  يوعد  نا  عم 

.اضیا

******
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يارب تسا  نمؤم  دادـسنا  لاـح  رد  عقاو  غارفب  نظ  حاـتفنا  لاـح  رد  دوب  نمؤم  عـطق  هک  ار  هچنآ  هب  دادـسنا  لاـح  رد  نمؤـم  هکنآ  و 
.فلکم

.دادسنا لاح  رد  تسا  نمؤم  عقاوب  نظ  لاح  نیا  رد  سپ 

تالاح مامت  رد  عقاوب  قیرط  ای  عقاوب  عطق  نیب  دـنک  نمؤم  لیـصحت  هک  دوبن  نآ  نیب  یقرف  لقع  مکح  هک  ینانچمه  هکنآ  لـصاح  و 
امک ال تسین  عقاو  قیرطب  نظ  ای  عقاوب  نظ  نیب  نآ  تیجح  نیب  قرف  دراد و  ار  لقع  مکح  نظ  ملع  دادـسنا  لاح  رد  دوب  تجح  عطق 

.یفخی

.خلا کلذ  انملس  ایناث  هلوق  و 

بوصنم قیرط  يادؤم  هک  تسا  یئاج  رد  همذ  غارفب  نظ  مکح  هک  مینک  لوبق  میلـست و  ام  رگا  هکنآ  هیـشاح  بحاص  زا  مود  باوج 
.دروایب ار  عراش  فرط  زا 

سکع ار  امـش  ياـعدا  هکنآ  اـب  ار  همذ  عارف  تسا  مزلتـسم  قیرط  بصن  هک  دوـش  اـعدا  هکنآ  رگم  تسین  همذ  غـیرفتب  نظ  مکح  نیا 
تهج ود  زا  قیرطب  نظ  رد  أطخ  لامتحا  هکنآ  تیولوا  هجو  عراش  فیلکت  زا  همذ  غارفب  تسا  یلوا  عقاوب  نظ  لـمع  میئوگب  مینک و 

لامتحا طقف  عقاوب  نظ  اما  دشاب  عقاو  فالخ  قیرط  تسا  نکمم  قیرطب  قافو  ضرفرب  دشاب و  فالخ  قیرطب  نظ  تسا  نکمم  تسا 
.اضیا تسا  همذ  غارف  مکحب  نظ  عقاوب  نظ  لاح  نیا  رد  سپ  تشذگ  هکنآ  امک  تسا  عقاو  فالخ 
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هناف قیرطلاب  نظلا  فالخب  اذه  سایقلا و  نم  ناک  اذا  امک  هعم  هب  همکح  مدعب  عطقی  امبر  ّهنأ  عم  عقاولاب  نظلا  مزلتسی  فیک  تلق  نا 
.سایقلا نم  ناک  ول  همزلتسی و 

يدل هتیجح  مدعب  عطقلا  یفانی  عیرفتلاب و ال  مکحلا  مزلتسی  يوقالا  یلع  -خ  غیرفتل همکحب  نظلا  مزلتسی  اضیا  عقاولاب  امهب  نظلا  تلق 
هتیجح و یلع  ینب  ول  باصا  امیف  ول  باقعلل و  اقحتـسم  ناک  لب  أطخا  امیف  امهیف  هب  لمع  اذا  اروذـعم  فلکملا  نوک  مدـع  عراشلا و 

مهفاف هیرجتل  هیلع  راصتقالا 
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ضعب هکنیا  اب  ار  همذ  غارفب  نظ  تسا  مزلتـسم  عقاوب  نظ  هنوگچ  هک  دوش  لاکـشا  رگا  خـلا  عقاولاب  نظلا  مزلتـسی  فیک  تلق  نا  هلوق 
ینعم نیا  دوش و  یم  ادـیپ  ساـیق  زا  عقاوب  نظ  هک  يدراوم  نآ  لـثم  تسین  همذ  غارفب  نظ  عقاوب  نظ  هک  دوـش  یم  ادـیپ  عـطق  دراوـم 

.دوش لصاح  سایق  زا  قیرطب  نظ  نآ  ول  ار و  همذ  غارف  تسا  مزلتسم  قیرطب  نظ  هکنآ  تهجب  تسا  قیرطب  نظ  فالخب 

هتـشاد عطق  هک  درادن  تافانم  دشاب و  یـسایق  نظ  نظ  نآ  ول  همذ و  غارفب  تسا  مزلتـسم  اضیا  عقاوب  نظ  هکنآ  باوج  خـلا  تلق  هلوق 
لاح نیااب  یلو  تسا  مارح  هکلب  تسین  بجاو  هک  میراد  عطق  هک  مارح  همدـقم  ریظن  عراش  دزن  یـسایق  نظ  تیجح  مدـعب  اـم  میـشاب 
لمع هک  یئاج  رد  تسین  روذعم  فلکم  لاح  نیا  رد  سپ  بجاو  جح  رب  مارح  همدـقم  جـح  همدـقم  لثم  دوش  یم  فلکم  همذ  غارف 

دسرب و عقاوب  یسایق  نظ  هک  یئاج  رد  تسا  باقع  قحتسم  هکلب  دسرن  عقاوب  دورب و  أطخ  یسایق  نظ  هک  یئاج  رد  دنک  یـسایق  نظب 
.مهفاف تسا  يرجت  باقع  نآ  باقع  دیامنب  نآب  افتکا  نظ و  نآ  تیجح  رب  فلکم  دراذگب  انب 
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نظلا صوصخ  ربتعم ال  قیرط  يدؤم  هناـب  نظلا  یلا  لزنتلا  ـالا  سیل  هتیـضق  نکل  هب  نظلا  مزلتـسی  ـال  عقاولاـب  نظلا  نا  انملـس  اـثلاث  و 
.ابلاغ قیرطلا  يدؤم  هناب  نظلا  نع  کفنی  داکی  عقاولاب ال  نظلا  نا  تفرع  دق  قیرطلاب و 

القع بجی  اهعم ال  هنا  هرورـض  اعرـش  ابوصنم  اقیرط  نظلا  نوک  یلع  هلالدلا  یلع  دادسنالا  تامدـقم  هدـعاسم  مدـع  یفخی  لصف ال 
مکح نم  عراشلا  بصن  فاشکتـسال  لاجم  لاحلا و ال  هذـه  یف  لقعلا  هب  لقتـسا  اـمب  هئازتجا  زاوجل  اـقیرط  بصنی  نا  عراـشلا  یلع 
یتلا هینظلا  هعاطالا  ناف  هل  لباق  ریغ  انهاه  دروملا  عرـشلا و  مکحلل  لباق  دروم  یف  نوکت  امنا  اـهنا  هرورـض  همزـالملا  هدـعاقل  لـقعلا 

فلکملا راصتقا  زاوج  مدـع  اهنم و  دـیزاب  عراشلا  هذـخاؤم  زاوج  مدـع  ینعمب  یه  امنا  دادـسنالا  لاـح  یف  اـهتیافکب  لـقعلا  لقتـسی 
.حضاو وه  همکحل و  هلباق  ریغ  عراشلا  هذخاؤم  اهنودب و 

******

: حرش * 

ءاضتقا مییوگ  یم  لاح  نیا  رد  تسین  همذ  غارفب  نظ  مزلتـسم  عقاوب  نظ  هک  مینک  میلـست  ام  رگا  هکنآ  موس  باوج  خـلا  اـثلاث  هلوق و 
عامجا لثم  مینادن  ام  ار  ربتعم  لیلد  نآ  هصوصخب  ول  دشاب و  ربتعم  قیرط  يادؤم  هک  ینظ  نآب  دوشب  نظب  لزنت  هک  تسنآ  امـش  لیلد 

دیلئاق و امـش  هک  قیرطب  نظ  صوصخ  هن  اضیا  دوش  یم  همذ  غارف  بجوم  ربتعم  قیرط  يادؤم  هب  نظ  لاح  نیا  رد  هریغ  ای  ترهـش  ای 
.یفخی امک ال  دنشاب  یم  رگیدکی  مزالم  ابلاغ  قیرط و  يادؤم  هب  نظ  زا  ابلاغ  دوش  یمن  کفنم  عقاوب  نظ  هک  دیتسناد  البق 

ایآ دادـسنا  تامدـقم  ندوب  حیحـص  رب  انب  دوش  یم  نایب  لصف  نیا  رد  خـلا  دادـسنالا  تامدـقم  هدـعاسم  مدـع  یفخی  لـصف ال  هلوق 
هک دراد  فقوت  ینعم  نیا  تسا و  تجح  نظ  قلطم  اـی  تسا و  بتارم  نآ و  دراوـم  نظ و  بابـسا  ثیح  زا  هلمهم  نظ  نظ - تیجح 

دعب ینعی  تسا  فشک  باب  نم  نظ  تیجح  هک  مینک  نایب 
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لقع ینعی  تسا  تموکح  رب  انب  هن  هکنآ  ای  دراد  یعرـش  تیجح  نظ  نیا  هک  دـنک  یم  فشک  لقع  دـش  مزال  نظب  لمع  هک  ینآ  زا 
رـصتخم لوا  لوق  كردم  نظ و  تیجح  دشاب  یعرـش  هکنآ  هن  عطق  تیجح  لثم  یلقع  تیجح  تسا  تجح  نظ  هک  دنک  یم  مکح 

ملع و باب  دادسنا  میراد و  فیلکت  هکلب  میـشاب  یمن  نیناجم  مئاهب و  لثم  ام  تسا و  تاهبتـشملاب  ام  فیلکت  هکنآ  زا  دعب  هکنآ  نآ 
تـسین زیاج  هکلب  تاهبتـشم  نآ  رد  طایتحا  تسین  بجاو  نینچمه  لوصاب و  عوجر  تسین  زیاج  دشاب و  یم  صاخ  نظ  ینعی  یملع 

نیعم رگا  عراش  فرط  زا  یقیرط  میفلکم و  ام  هک  یلاح  نیا  اب  اهنآ  ریغ  هعرق و  ای  ملاع  دـیلقتب  عوجر  تسین  زیاـج  اـضیا  طاـیتحا و 
یم یلوم  ضرغ  ضقن  اه  نیا  مهو  کش و  لثم  دـشاب  هداد  رارق  تجح  عراـش  ار  نظ  ریغ  رگا  فیلکت و  درادـن  ینعم  دـشاب  هدـشن 

.دوش هداد  عقاو  تفلاخم  لامتحا  ول  تسا و  مزال  تجح و  اعرش  نظب  لمع  سپ.دنرادن  عقاوب  تیقیرط  اهنآ  نوچ  دشاب 

ینانچمه دادـسنا  لاح  رد  نظب  لمعب  تسا  مکاح  لقع  هکنآ  يراصنا  خیـش  موحرم  تسا و  لئاق  فنـصم  هک  یناث  لوق  رب  انب  اما  و 
.عطق باب  رد  تشذگ  هکنآ  امک  تسین  یعرش  عطق  تیجح  عطق و  تیجح  هب  تسا  مکاح  لقع  حاتفنا  لاح  رد  هک 

فرط زا  بوصنم  قیرط  نظ  هکنیا  رب  اهنآ  تحـص  رب  انب  دادـسنا  تامدـقم  تسین  دـعاسم  دـنامن  یفخم  دـیامرف  یم  فنـصم  اذـل  و 
هک القع  سدقم  عراش  رب  دـشاب  بجاو  نظ  تیجح  رب  تسا  مکاح  لقع  هک  یلاحرد  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  دـشاب  یم  عراش 

هکنآ فشک  يارب  تسین  یهار  لاجم و  القتـسم  دـشاب  یم  نظ  تیجح  هب  لقع  مکح  هک  يدراوم  نیا  رد  نوچ  دـنک  یقیرط  بصن 
عرشلا هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  املک  هک  تسنآ  همزالم  نآ  همزالم و  هدعاق  هطـساو  هب  فلکم  يارب  تسا  هدومن  یقرط  بصن  عراش 

تسین لباق  هیف  نحن  ام  رد  دشاب و  یعرش  يولوم  مکح  لباق  هک  تسا  یئاج  رد  هدعاق  نیا  نوچ 

ص:318

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1416 

http://www.ghaemiyeh.com


باصا وا  أطخا  باوثلل  هبجوم  اهسفنب  اهنا  امک  نظلا  باصا  امیف  وا  اقلطم  باقعلل  ابجوم  هسفنب  ناک  امل  اهنود  امب  فلکملا  راصتقا  و 
.اهتفلاخم نع  یهن  وا  اهب  رما  یلا  هجاح  نود  نم 

هعاطالا و بوجوب  همکح  یف  هنأش  وه  امک  ای  داشرا  هب  سأب  یفخی و ال  ـال  اـمک  هبجوی  كـالم  ـالب  اـیولوم  هیف  عراـشلا  مکح  ناـک 
.هیصعملا همرح 

******

: حرش * 

.دوش یم  نایب  نآ  هجو  هکنآ  امک  تسین  لباق  دراوم  نیا  رد  يولوم  رما  تسا و  نایصع  تعاطا و  ماقم  نوچ 

نوچ ندومن  مهو  ای  کشب و  لمع  نظ و  زا  رتمک  هب  تعاطا  ماقم  رد  فلکم  ندرک  اـفتکا  خـلا  اـهنود  اـمب  فلکملا  راـصتقا  هلوق و 
عقاو تیوفت  يارب  باقع  سپ  اطخ  دروم  رد  اما  دنـسرب  عقاوب  باصم و  ای  دنورب  اطخ  هب  هکنآ  اوس  اقلطم  تسباقع  بجوم  لمع  نیا 

ضرف دسرب و  عقاوب  نظ  هک  یئاج  رد  ار  باقع  دوشب  بجوم  ای  تسا  یلوم  رب  يرجت  تهجب  تباقع  تباصا  تروص  رد  اما  تسا و 
.دشاب هتشادن  یباقع  يرجت  هکنیا  رب  انب  هدش  نآ  نودامب  لمع  هدومن و  ار  نظ  تفلاخم  هک  تسنآ 

اطخ هکنآ  هچ  ار  باوث  تسا  بجوم  نظب  لمع  هینظ و  تعاطا  هکنآ  امک  تسا  تباث  باـقع  هروکذـم  دراوم  نیا  رد  هکنآ  لـصاح 
یم يدایقنا  باوث  اطخ  تروص  رد  یلو  داد  دـنهاوخ  نآب  یعقاو  باوث  دـسرب  عقاوب  هک  یئاج  رد  اما  دـسرب  عقاوب  باصم و  اـی  دورب 

.نآ تفلاخم  زا  یهن  ای  یلوم  فرط  زا  دشاب  هینظ  تعاطا  هب  رما  هب  جایتحا  هکنآ  نودب  دشاب 

تفلاخم هچ  دـشاب و  هینظ  تعاطا  هچ  هروکذـم  دراوم  نیا  رد  ینعی  تسا  یلبق  يامل  باوج  ناک  نیا  خـلا  عراـشلا  مکح  ناـک  هلوق 
هجو نودب  درادن و  كالم  ایولوم  نآ  رما  عراش و  مکح  نآ 

ص:319

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1417 

http://www.ghaemiyeh.com


******

: حرش * 

يداشرا و رما  درادـن  یعنام  یفخی و  امک ال  عراش  رما  تفلاخم  تعاطا و  رد  تسا  مکاح  لـقع  هروکذـم  دراوم  نیا  رد  نوچ  تسا 
دنامن یفخم  تیصعم  تمرح  تعاطا و  بوجوب  دیامرف  یم  رما  هک  تسا  عراش  نأش  هکنآ  امک  سدقم  عراش  فرط  زا  يدیکات 

هیداشرا هیولوم و  رماوا  قرف  هدش  هتفگ  هک  یهجو  هس 

.دندومن نایب  عراش  فرط  زا  يولوم  رما  يداشرا و  رما  قرف  يارب  یهوجو 

هیلدع بهذم  هکنآ  امک  دراد  یضرغ  کی  هب  رومأم  ره  هکنآ  تهجب  دشاب  يولوم  تسین  نکمم  تعاطا  هب  رما  هکنآ  هوجو  نآ  لوا 
دوش و یم  دـیکأت  تسا و  وغل  تعاطا  هب  رما  ینعم  نیا  رد  دـشاب  تالـص  هب  رما  ضرغ  نامه  تعاـطا  هب  رما  ضرغ  رگا  تسا  نیمه 

.ضرغ کی  هب  تسا  تالص  هب  رما  نامه  تعاطا  هب  رما  سپ  تسین  لوقعم  نآ  دشاب و  يرگید  یضرغ  رگا 

نآ و هب  لمع  فلکم و  کیرحت  يارب  تسا  یفاک  لصا  لثم  یلوا  رما  ناـمه  دوش  یم  دـبع  يارب  كرحم  يولوم  رما  رگا  مود  هجو 
.دشاب تسین  نکمم  دبع  كرحم  هک  تسا  یلوا  رما  لثم  رگید  رما  نارازه  دوش  یمن  دبع  كرحم  یلوا  رما  رگا 

هن و ای  دـشاب  یم  وا  يارب  تعاطا  ایآ  یمود  رما  هکنآ  تهجب  تسا  لسلـست  بجوم  دـشاب  يولوم  رگا  تعاـطا  هب  رما  هوجو  زا  موس 
روما رد  لسلـست  هک  دوش  هداد  باوج  ریخا  نیا  رد  تسا  نکمم  رخآ  یلا  موس و  رما  هب  تسا  جاتحم  دـشاب  مزال  نآرب  تعاـطا  رگا 

یم هیرابتعا  روما  زا  هک  هیعرش  ماکحا  لثم  دوش  یم  هتشادرب  لسلـست  نآ  زا  دی  عفد  درجمب  هک  يرابتعا  روما  هن  تسا  هیقیقح  هیعقاو 
ادعب يرماوا و  هب  ار  دوخ  دلو  دومن  رما  دلاو  ای  یلوم  رگا  الثم  يداشرا  رما  هب  میراد  اضیا  یفرع  تداهش  روکذم  دراوم  رد  دنـشاب و 
لقع هک  يدراوم  نآب  تسا  يداشرا  رما  هکلب  دشاب  هتشاد  يا  هزات  تحلـصم  هک  تسین  يرما  یمود  رما  نیا  ینعطا  درک  باطخ  نآب 

.تسا مکاح 
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لقعلا لالقتـسا  یف  یفانت  هیلا ال  هیعاد  همکح خ ل)  ) همکح هبـصن و  بجوی  كـالمب  لاـح  لـک  یف  هلعج  قیرطلا و  بصن  هحـص  و 
امل ایولوم  اهموزلب  عراشلا  مکح  فاشکتسا  نود  نم  حاتفنالا  لاح  رخآ  وحنب  اهموزلب  مکحی  امک  دادسنالا  لاح  وحنب  هعاطالا  موزلب 

تفرع

ادروم و اببس و  الصا  هجیتنلا  یف  لامها  الف  اهیلع  فشکلا و  نود  هموکحلا  وحن  یلع  الا  تامدقملا  ریرقت  هحص  مدع  کلذب  حدقناف 
یفخی امک ال  لقعلا  مکح  یف  لامجالا  لامهالا و  قرطت  مدعل  هبترم 

نکمیف دراوملا  بسحب  اما  اهیف و  هرظنب  توافت  الف  بابسالا  بسحب  اما 

******

: حرش * 

دهد رارق  قیرط  ار  نظ  سدقم  عراش  مدقت  ام  رب  انب  ردـقم  لاؤس  زا  تسا  باوج  مالک  نیا  خـلا  هلعج  قیرطلا و  بصن  هحـص  هلوق و 
.دادسنا هچ  حاتفنا و  هچ  یلاح  چیه  رد  دشابن  زیاج  دیاب 

كالم هک  تسا  یتمکح  كالمب و  حاتفنا  لاح  هچ  دادسنا و  لاح  هچ  تالاح  مامت  رد  اعرش  تجح  ار  نظ  نداد  رارق  هکنآ  باوج 
رارق یعرـش  تجح  ار  نظ  سدـقم  عراش  تهج  نیا  زا  دـنک و  یمن  كرد  لقع  ار  نآ  هک  هریغ  تسا و  نیفلکم  لیهـست  تمکح  و 

موزلب تسا  مکاح  لقع  هکنآ  امک  دادـسنا  لاح  رد  ار  هینظ  تعاطا  دـنادب  مزـال  القتـسم  لـقع  هک  درادـن  تاـفانم  ینعم  نیا  هداد و 
رگا هکلب  ایولوم  عطقب  ای  نظب  لمع  تسا  مزال  هک  ار  عراش  مکح  دـنک  یمن  فشک  لقع  دروم  ود  نیا  رد  حاتفنا  رد  هیعطق  تعاـطا 

.تسا يدیکأت  يداشرا و  مکح  دشاب  هتشاد  یمکح 

تموکح ای  فشک  رب  انب  دادسنا  تامدقم  هجیتن 

لمع رب  دشاب  یمن  یلقع  مکح  دادسنا  تامدقم  تحـص  رب  انب  دش  رهاظ  ام  قباس  نایب  زا  خلا  ریدقت  هحـص  مدع  کلذب  حدقناف  هلوق 
مکح هجیتن  رد  یلامها  تموکح  رب  انب  فشک و  نودب  تموکح  رب  رگم  نظب 
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هلالقتـسا مرحلا و  كرت  بجاولا و  لعفب  هیف  ماـمتها  دـیزم  عراـشلل  سیل  اـمیف  ـالا  هینظلا  هعاـطالا  هیاـفکب  هلالقتـسا  مدـعب  لاـقی  نا 
رـسعلا و اهیف  طایتحالا  نم  مزلی  امم ال  سانلا  قوقح  رئاس  لب و  ءامدـلا  جورفلا و  یف  امک  مامتهالا  دـیزم  هیف  امیف  طایتحالا  بوجوب 

رسعلا روذحم  عفد  یف  اهتیافک  مدع  ریدقت  یلع  الا  نظلا  نم  نانیمطالا  هبترم  هیافکب  الا  لقتسی  کلذکف ال  هبترملا  بسحب  اما 

******

: حرش * 

اهنآ ضعب  رد  ول  هبترم و  ادروم و  نینچمه  دـشاب و  هریـس  ای  عامجا  ای  ترهـش  زا  نظ  هکنآ  لثم  دـشاب  اببـس  هچ  تسین  الـصا  یلقع 
ات تسین  نآ  رد  یلامجا  لامها و  لقع  مکح  هک  تسنآ  تهجب  میدومن  نایب  هک  ار  یتهج  نیا  دـنک  یم  نایب  فنـصم  تسا  یمالک 

.یفخی امک ال  هن  ای  تسا  تجح  اهنآ  زا  مادک  هک  دنک  کش  هکنآ 

كالم نوچ  دشاب  یمن  بابسا  نیا  رد  لقع  رظنب  یتوافت  سپ  هریغ  عامجا و  ای  ترهش  نظ  لثم  میدومن  نایب  هک  بابـسا  بسحب  اما 
میوش لئاق  تسا  نکمم  دراوم  بسحب  اما  دشاب و  یمن  بابـسا  نیب  قرف  اذل  عقاوب و  تسا  نظ  تیبرقا  تهجب  نظب  لمع  لقع  مکح 

بجاو و لعفب  دشاب  هدادـن  تیمها  ار  دراوم  نآ  سدـقم  عراش  هک  تسا  یئاج  رد  هینظ  تعاطا  تیافک  هب  لقع  مکح  لالقتـسا  هک 
طاـیتحا بوجوب  دراوم  نیا  رد  لـقع  مکح  تسا  هداد  تیمها  سدـقم  عراـش  ار  دراوم  نیا  هک  درک  كرد  لـقع  رگا  مارح و  كرت 
.دشابن جرح  رسع و  بجوم  دراوم  نیا  رد  طایتحا  هک  یئاج  رد  سان  قوقح  ریاس  هکلب  ءامد  جورف و  دراوم  لثم  نظب  لمع  هن  تسا 

لقع دوش  لصاح  فلکم  يارب  نانیمطا  هبترم  هک  یئاـج  رد  اـضیا  مهنآ  هبترم  بسحب  اـما  طاـیتحا و  تسا  مزـال  دراوم  نیا  رد  سپ 
دشابن و ماکحا  مظعمب  تیافک  نانیمطاب  لمع  هکنآ  رگم  نانیمطا  زا  دـنک  دـی  عفر  فلکم و  دـیامنب  نظب  لمع  هک  دـنک  یمن  مکح 

بابـسا رد  قالطا  طقف  تموکح  رب  انب  دـش  مولعم  اجنیا  زا  رگید  هبترم  هب  يدـعت  تسا  مزال  لاح  نیا  رد  هک  دـنکن  جرح  رـسع  عفد 
یفخی امک ال  نظ  هبترم  دروم و  نودب  تسا  نظ 
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لب بابـسالا  بسحب  اـضیا  اـهیف  لاـمها  ـالف  هسفنب  لـصاولا  قیرطلا  بصن  وـه  هجیتـنلا  نوـکب  لـیق  وـلف  فـشکلا  ریدـقت  یلع  اـما  و 
لب دراوملا  بسحب  هریغ و ال  هیجح  فاشکتـسال  لاجم  الف  الا  نقیتملا و  وه  اـم  اـهنیب  نکی  مل  ول  هجح  لـکلا  نا  ذـئنیح  فشکتـسی 
یلع عاـمجالا  يوعد  یفخی و  ـال  اـمک  اـهدراوم  یف  ددرتـلا  لـجال  ول  هجحلا و  لوـصو  مدـع  مزل  ـالا  اـهعیمج و  یف  هتیجحب  مکحی 

صوصخ هیجح  لامتحا  لجال  لامها  اهیفف  هبترملا  بسحب  اما  ادـج و  هفزاـجم  هثدحتـسملا  هلأـسملا  هذـه  لـثم  یف  اهبـسحب  میمعتلا 
.هیلع راصتقالا  نم  ّدب  الف  ایفاو  ناک  اذا  هنم  ینانیمطالا 

******

: حرش * 

لاح نیا  رد  دراد  یعرـش  تیجح  نظ  هک  دـنک  مکح  لقع  هکنآ  فشک و  رب  اـنب  اـما  خـلا  لـیق  ولف  فشکلا  ریدـقت  یلع  اـما  هلوق و 
.تسا مسق  دنچ  نظ  تیجح 

یلامها لاح  نیا  رد  دسرب  فلکمب  قیرط  نآ  سفن  هک  هسفنب  تسا  لصاو  قیرط  بصن  دادسنا  تامدقم  هجیتن  دوش  هتفگ  هکنآ  لوا 
رد رگا  اهنآ  ماـمت  تیجح  دوش  یم  فشک  تسا و  تجح  دـش  لـصاح  نظ  هک  یببـس  ره  زا  نظ و  بابـسا  بسحب  تسین  هجیتن  رد 

قثوم ربخ  زا  نظ  اهنآ  نقیتم  یلو  تسا  لصاح  هریغ  لوقنم و  عامجا  ترهش و  قثوم و  ربخب  نظ  هکنآ  لثم  دشابن  یـضتقم  اهنآ  نیب 
.تسا

نینچمه ار و  يربخ  نظ  ریغ  تیجح  تامدـقم  زا  منک  یمن  فشک  دـشاب و  ماکحا  رثکاب  یفاو  رگا  دوش  یم  نآب  لمع  لاح  نیا  رد 
میئوگب رگا  نآ و  ریغ  لاوما و  ءاـمد و  جورف و  ریظن  دـشاب  مها  هچ  دراوم  ماـمت  رد  دوش  یم  نظ  تیجح  هب  مکح  مه  دراوم  بسحب 

لـصاو هسفنب  قیرط  هکنآ  تجح و  لوصو  مدـع  دـیآ  یم  مزال  درک  طاـیتحا  دـیاب  تسین و  تجح  هروکذـم  دراوم  نیا  رد  نظ  هک 
.یفخی امک ال  دشاب  نظب  لمع  دراوم  رد  دیدرت  کش  أشنم  ول  فلکم و  يارب  دشابن 
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مل وا  الـصا  توافت  اهیف  نکی  مل  ول  بابـسالا  بسحب  اهیف  لاـمها  ـالف  هقیرطب  ول  لـصاولا و  قیرطلا  بصن  وه  هجیتنلا  ناـب  لـیق  ول  و 
تارم وا  هرم  ذئنیح  دادسنالا  لیلد  تامدقم  ءارجاب  هنونظم  وا  اهنم  رابتعالا  نقیتم  یلع  راصتقالا  نم  ّدب  الف  الا  دـحاو و  الا  اهنیب  نکی 
نوکی هتوافتم  وا  اهلک  هیجحب  مکحیف  اـهنیب  تواـفت  ـال  هددـعتم  نونظ  یلوا  دـحاو  نظ  یلا  یهتنی  یتح  بوصنملا  قیرطلا  نییعت  یف 

هیلع رصتقیف  رابتعالا  نقیتم  یفاولا  اهضعب 

******

: حرش * 

عامجاب یلو  تسا  دراوم  یضعب  دادسنا  تامدقمب  ول  نظ و  تیجح  هکنآ  دراوم و  بسحب  میمعت  رب  دنک  عامجا  ياعدا  یسک  رگا  و 
نایب اهنآ  زا  يدایز  ءاهقف و  نیب  رد  تسا  ثداح  هک  يا  هلئـسم  نیا  لـثم  رد  تسین  حیحـص  دراوم  نیا  رد  تسا  تجح  دراوم  ماـمت 

تیجح هکلب  تسا  تجح  نظ  قـلطم  میئوـگب  میناوـت  یمن  تسا و  لاـمها  دروـم  نیا  رد  هبترم  بسحب  نظ  تیجح  اـما  دـندومرفن و 
امک ال دوشب  دـیاب  نانیمطا  رب  راصتقا  لاح  نیا  رد  ماکحا  رثکاب  دـشاب  یفاو  هک  یئاج  رد  دـشاب  رگا  اهنآ  نیب  رد  ناـنیمطا  صوصخ 

.یفخی

تسا و لصاو  قیرط  بسن  دادسنا  تامدقم  هجیتن  دوش  هتفگ  رگا  مود  مسق  خلا  لصاولا  قیرطلا  بصن  وه  هجیتنلا  ناب  لیق  ول  هلوق و 
تامدـقم هطـساو  هب  ار و  نظ  تیجح  دوش  یم  فشک  دادـسنا  تامدـقم  زا  هک  ینعم  نیاـب  دـشابن  هسفنب  دـشاب و  يرگید  قیرطب  ول 

نآ نیب  رد  رگا  هلمجلا  یف  تسین  بابـسا  بسحب  تامدقم  هجیتن  رد  یلامها  لاح  نیا  رد  دـنک  یم  ادـیپ  تیجح  يرگید  نظ  رگید 
اهنآ نیب  رد  رگا  الثم و  قثوم  ربخ  لثم  تسا  تجح  نظ  کی  اهنآ  نیب  رد  طقف  ای  دنـشاب  يواـسم  اـهنآ  ماـمت  دـشابن و  یتواـفت  نظ 
نیب رد  هکنآ  لثم  اهنآ  رد  دادسنا  تامدقم  نایرج  هطساو  هب  نونظ  زا  نقیتم  رب  درک  راصتقا  دیاب  نونظ  دشاب  فلتخم  دشاب و  توافت 

تسا یفاک  رگا  مهو  کش و  نودب  تسا  رابتعالا  نونظم  اهنآ  ضعب  تسا  ینونظ 
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.ادیج ربدتف  هسفنب  لصاولا  قیرطلا  یه  هجیتنلا  تناک  اذا  امکف  هبترملا  دراوملا و  بسحب  اما  و 

یف طایتحالا  نم  الا  ذـئنیح  صیحم  ـال  تاـهجلا و  نم  نوکی  اـهیف  لاـمهالاف  الـصا  لـصی  مل  ول  قیرطلا و  وه  هجیتنلا  ناـب  لـیق  ول  و 
لقعلا هموکح  یلا  لزنتلا  مزل  ـالإ  روذـحم و  هنم  مزلی  مل  وـل  راـبتعالا  نقیتـم  اـهنیب  نکی  مل  وـل  لاـمتحالا  فارطا  تاـعارمب  قـیرطلا 

مادقالا لازم  نم  ماقملا  ناف  لمأتف  لالقتسالاب 

******

: حرش * 

دوش یهتنم  عراش و  فرط  زا  هدـش  بوصنم  هک  یقیرط  دوشب  نییعت  هکنآ  ات  دوش  یم  يراج  رگید  دادـسنا  الا  اهبف و  ماکحا  مظعمب 
توافتم رگا  دوش و  یم  لمح  اهنآ  مامتب  لاح  نیا  رد  دنـشاب  يواسم  هک  رگید  هددـعتم  نونظ  ای  قثوم  ربخ  نظ  لثم  نظ  کی  هب  اـی 
رابتعالا نقیتم  نآ  دشاب  یفاو  هک  یئاج  رد  دوش  یم  اهنآ  هب  لمع  نآرب و  افتکا  دـشاب  تیجح  رابتعالا و  نقیتم  اهنآ  ضعب  دنـشاب و 

.ماکحا مظعمب 

ینانیمطا نظ  هک  هبترم  ای  ءامد  جورف و  لثم  دراد  تیمها  اـهنآ  زا  ضعب  هک  نظ  دراوم  رد  خـلا  هبترملا  دراوملا و  بسحب  اـما  هلوق و 
هک يدراوم  نآ  لثم  دـشاب و  یم  هسفنب  لـصاو  قیرط  هجیتن  ناـمه  دادـسنا  هجیتن  دراوم  ود  نیا  رد  دـشاب  تسا  نکمم  دراوم  ضعب 

.ادیج ربدتف  دوش  یم  لمع  لوا  مسق  رد  میدرک  نایب  البق 

نیا یلو  نآ  تیقیرط  تسا و  نظ  تابثا  هجیتن  هک  دوش  هتفگ  رگا  فشک  رب  انب  موس  مسق  خـلا  قیرطلا  وه  هجیتنلا  ناب  لـیق  ول  هلوق و 
هک هثـالث  تاـهج  زا  یلو  اعرـش  تسا  تجح  نظ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینعی  نآ  قـیرط  هن  نآ و  دوـخ  فـلکمب  تسا  هدیـسرن  نظ 

طایتحا رگم  لاح  نیا  رد  تسین  یهار  دشاب و  یم  اهنآ  رد  لامها  اذل  تسا و  لوهجم  تهج  هس  نیا  دشاب  بتارم  دراوم و  بابسا و 
دـشابن و هیجحلا  نقیتم  اهنآ  نیب  رد  رگا  هریغ  هریـس و  ترهـش و  عامجاب و  لمع  ریظن  یلامجا  ملع  فارطاب  ندرک  لـمع  قرط و  رد 

لثم دشاب  نقیتم  رگا 
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دادسنا هتامدقم  نم  هنا  هرورـض  دادـسنالا  لیلدـل  لاجم  ناک  امل  نیبلا  یف  ناک  ول  یفاولا  نقیتملا  ردـقلا  نا  لوقت  کلعل  عفد  مهو و 
اضیا یملعلا  باب 

هجح ءیـشلا  اذـه  ناک  اعرـش  هجح  ءیـش  ناک  ول  هناب  نیقیلا  لجال  هلبق  نم  رابتعالاب  نیقیلا  ناک  اذا  ام  دارملا  نا  نع  تلفغ  کنکل 
همزالملا یلع  لیلدلا  رخآلا ال  یلع  لیلدلا  وه  امنا  نیمزالتملا  دحا  یلع  لیلدلا  نا  ههادب  اعطق 

******

: حرش * 

مظعم ردـقب  دـشاب  یفاک  رگا  دوش  یم  نآ  هب  لـمع  لاـح  نیا  رد  تسا  ملـسم  اـهنآ  نیب  رد  قثوم  ربخ  تیجح  میناد  یم  اـنیقی  هکنآ 
تسا ماظن  لالتخا  ای  جرح  رسع و  بجوم  طایتحا  نآ  رگا  دوش  یم  طایتحاب  لمع  هک  یماقم  رد  اما  دوشب  یلامجا  لالحنا  ماکحا و 

نآ رد  هموکحلاب  الالقتـسا  تسا  لـقع  مکح  دور و  یم  نوریب  فشک  زا  لاـح  نیا  رد  لـقع و  تموکح  هب  ندرک  لزنت  تسا  مزـال 
.مادقالا لازم  نم  ماقملا  ناف  لماتف  دیاین  مزال  جرح  رسع و  هک  يردق  هب  دراوم 

نیب رد  نونظ  نآ  زا  ماکحا  مظعمب  دشاب  یفاو  هک  ینقیتم  ردق  رگا  هک  امـش  دـینک  لاکـشا  دـیاش  خـلا  لوقت  کلعل  عفد  مهو و  هلوق 
تامدـقم زا  یکی  نوـچ  تـسا  نوـنظ  نآ  زا  نقیتـم  هـک  دـحاو  ربـخ  لـثم  میـشاب  یمن  دادـسنا  لیلدـب  جاـتحم  لاـح  نـیا  رد  دـشاب 

.میشاب یمن  دادسنا  لیلدب  جایتحا  نونظ  نیب  رد  دشاب  نقیتم  ردق  رگا  دشاب و  یم  یملع  باب  دادسنا  ، دادسنا

تامدـقم نایرج  زا  دـعب  رابتعالا  نقیتم  میدومن  نایب  هک  اـم  دارم  هکنیا  زا  امـش  دـیدش  لـفاغ  هکنآ  باوج  خـلا  تلفغ  کـنکل  هلوق 
تسا و ملـسم  اهنآ  نیب  رد  قثوم  ربخ  تیجح  انیقی  دشاب  تجح  ینظ  رگا  مییوگ  یم  نیب  رد  دادسناب  لمع  زا  دعب  هک  تسا  دادـسنا 
رب لیلد  هک  تسا  یهیدب  دهد  رارق  ار  نآ  لاثما  عامجا و  ترهـش و  تیجح  اهنآ و  زا  دـنک  دـی  عفر  سدـقم  عراش  هک  تسین  نکمم 

دادسنا لیلد  ینعی  رخآ  مزالتم  رب  تسا  لیلد  نیمزالتم  زا  یکی 
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نوک یلع  ءانب  فشکلا  ریرقت  یلع  دادـسنالا  لیلد  باب  نم  هراـبتعاب  نیقیلا  بجوی  صوصخلاـب  نظلا  راـبتعاب  نظلا  نا  یفخی  ـال  مث 
عطقلا یفانی  صوصخلاب ال  هتیجح  مدـع  لامتحا  وا ال و  هجح  هریغ  ناک  هجح  هنوکب  عطقی  هناف ح  هسفنب  لـصاولا  قیرطلا  وه  هجیتنلا 
نوکی نا  لمتحملا  نم  هنکل  هنیرق و  بصن  الب  هجح  هریغ  نوکی  نا  لمتحی  ضرفلا ال  یلع  هنا  هرورـض  دادـسنالا  هظحـالمب  هتیجحب 

.رابتعالاب نظلا  هیصوصخ  نم  هیف  امل  هریغ  نود  هجحلا  وه 

******

: حرش * 

مکح ائادتبا  ینعی  دـشاب  مزالم  رب  لیلد  هکنآ  هن  دـشاب  دـحاو  ربخ  هک  نونظ  نآ  زا  نقیتم  ردـق  تیجح  هب  تسا  مزالم  نآ  نایرج  و 
تسا دحاو  ربخ  نونظ  مامت  زا  نقیتم  هک  مینک 

نونظ ضعب  رگا  لاح  نیا  رد  فشک  ریدقت  رب  انب  دراد  یعرش  تیجح  هک  نونظ  نیب  رد  خلا  نظلا  رابتعاب  نظلا  نا  یفخی  مث ال  هلوق 
یم تابثا  دادـسنا  تامدـقم  نایرج  زا  دـعب  الثم  دوش  یم  نظ  نآ  تیجح  هب  نیقی  بجوم  دـشاب و  یم  صوصخلاـب  نآ  تیجح  نظ 

تیجح قثوم  ربخ  هک  دوش  یم  ادیپ  نیقی  نونظ  نیا  نیب  رد  تسا  تجح  قثوم  ربخب  نظ  عامجا و  زا  نظ  ای  ترهـش  زا  نظ  هک  دوش 
هدیـسر نآ  تیجح  نظ و  نآ  نوچ  دشاب  هسفنب  هلـصاو  قیرط  فشک  رب  انب  دادـسنا  هجیتن  هکنیا  رب  انب  نونظ  نیب  رد  تسا  ینیقی  نآ 

تجح نظ  نآ  ریغ  هکنآ  ياوس  دوش  یم  قثوم  ربـخب  نظ  تیجح  هب  عطق  لاـح  نیا  رد  سپ  دـش  ناـیب  ـالبق  هک  یناـنچمه  فـلکمب 
نآ تیجح  هب  عطق  درادن  تافانم  میرادن  نآ  تیجح  رب  لیلد  نوچ  صوصخلاب  نظ  نآ  دشابن  تجح  هکنآ  لامتحا  دشابن و  ای  دشاب 
نآ زا  ریغ  هک  دوش  یمن  هداد  لامتحا  ضرف  رب  انب  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  اهنآ  هظحالم  دادـسنا و  تامدـقم  ناـیرج  زا  دـعب  ار 
نیا زا  یلو  ار  اهنآ  دنک  نییعت  هک  دشابن  هنیرق  هک  یئاج  رد  دـشابن  تجح  تسا  نونظم  نآ  تجح  هک  ینظ  نیا  دـشاب و  تجح  نظ 

.تسا رتشیب  نونظ  یقاب  زا  نیا  تیصوصخ  نوچ  رگید  نونظ  نآ  ریغ  دشاب  تجح  نظ  نیا  هک  دور  یم  لامتحا  فرط 
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اذه یلا  اهب  حـجر  نم  رظن  لعل  هوقلا و  لاح  رهظ  انه  نم  رابتعالا و  عوطقم  نوکیف  هتیجح  لکلا و  هیجح  نیب  رودـی  رمالا  هلمجلاب  و 
قیرطلا وا  هقیرطب  ول  لصاولا و  قیرطلا  وه  هجیتنلا  نوک  یلع  ءانب  اهب  حیجرتلا  نع  هماقم  هّللا  یلعا  همالعلا  انخیـش  عنم  ناک  ضرفلا و 

.ماتلا لماتلاب  کیلع  ماقملا و  یف  مالعالا  تاملک  نیب  قفوی  امبر  کلذب  الصا و  لصی  مل  ول  و 

******
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نظ نیا  تیجح  دـشاب و  یم  اهنآ  نیب  رد  هک  نونظ  مامت  تیجح  نیب  تسا  ریاد  رما  هکنآ  لـصاح  خـلا  رودـی  رمـالا  هلمجلاـب  هلوق و 
هکنیا نظ و  توق  لاح  دـش  رهاظ  ام  نایب  زا  تسا و  عوطقم  نآ  تیجح  رابتعا و  هک  میراد  نیقی  لاح  نیا  رد  صوصخلاـب و  نونظم 
دـشاب ام  نایب  نیمه  نونظ  یقاب  رب  دنا  هداد  حیجرت  ار  نظ  نیا  هک  یناسک  رظن  دیاش  دشاب و  یم  یقاب  زا  رت  يوق  رابتعالا  نونظم  نظ 
هدومن نآ  تیجح  عنم  هک  یناسک  یقاب و  رب  نآ  تیجح  تسا  مدقم  يوق  نظ  هک  دنا  هداد  هیـشاح  بحاص  یقارن و  موحرمب  تبـسن 
هقیرطب ول  دشاب و  لصاو  قیرط  دادسنا  هجیتن  هک  تسنآ  رب  انب  دنتـسین  لئاق  ار  نآ  حـیجرت  هماقم و  هّللا  یلعا  همّالعلا  انخیـش  لثم  دـنا 

.فلکمب قیرط  نآ  دشاب  هدیسرن  ول  قلطم و  قیرط  ای  دشاب 

نآ تیجح  تسا  يوعد  لوا  تسا  رگید  نظ  حـجرم  هک  ینظ  تسا و  نظ  تیجح  رد  مالک  هک  تسنآ  خیـش  موحرم  لوق  لصاح  و 
اهنآ و هب  دوش  یم  لمع  هنوگچ  هک  تشذـگ  اـهنآ  ناـیب  قیرط و  قیرط  هن  قیرط و  نآ  دوخ  هن  هدیـسرن  فلکمب  اـقلطم  قیرط  اذـل  و 

بجوم هک  درادن  تافانم  یلو  درادـن  تیجح  هسفن  دـح  یف  ول  حـجرم و  نظ  هک  تسنآ  دنـشاب  یم  تیجح  هب  لئاق  هک  یناسک  لوق 
تـسا تیجح  عطق  دش  ادیپ  عطق  هکنآ  زا  دعب  یلو  درادن  تیجح  درف  ادرف  عطق  بابـسا  هکنآ  لثم  دشاب  دوخ  نونظم  تیجح  هب  عطق 

.ماتلا لماتلاب  کیلع  تسا و  یظفل  عازن  ماقم  رد  عازن  هکنآ  ماقم و  رد  مالعا  تاملک  نیب  دوش  یم  ادیپ  قیفوت  نایب  نیاربانب 
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فلتخیف هیافکلا  رادقمب  هریغ  یلا  يدعتلا  نم  ّدـب  الف  الا  حـجارلا و  هیافک  ریدـقت  یلع  وه  امنا  اهب  حـیجرتلا  نا  کیلع  بهذـی  مث ال 
.لاوحالا لب  راظنالا  فالتخاب  لاحلا 

وه هجیتنلا  نوک  ریدـقت  یلع  الا  متی  داکی  ـال  وهف  هفارطا  یف  طاـیتحالا  وه  قیرطلاـب  یلاـمجالا  ملعلا  هیـضق  ناـب  هجیتنلا  میمعت  اـما  و 
.الصا لصی  مل  ول  قیرطلا و  بصن 

******
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یفاک هک  تسا  یئاج  رد  تسا  یعطق  نآ  تیجح  نظب  نظ  میدومن  نایب  هک  یماقم  رد  خلا  اهب  حیجرتلا  نا  کیلع  بهذی  مث ال  هلوق 
هب دوش  نآ  ریغب  يدـعت  دـیاب  دـبال  دـشابن  یفاک  رگا  دوش و  یم  لمع  نآب  دوشب  یلاـمجا  ملع  لـالحنا  ماـکحا و  مظعم  ردـقب  دـشاب 

املع و رظن  فالتخاب  دنک  یم  ادیپ  فالتخا  ینعم  نیا  دوشب و  یلامجا  ملع  لالحنا  ماکحا و  مظعم  ردقب  دـنک  تیافک  هک  يرادـقم 
رگید ضعب  نود  ءاملع  ضعب  دزن  نآ  تیجح  تسا  نونظم  ینظ  دراوم  یضعب  نوچ  اهنآ  تالاح 

هداد تبـسن  ار  ینعم  نیا  هکنآ  امک  فشک  رب  انب  دادسنا  هجیتن  مومع  اما  خلا و  یلامجالا  ملعلا  هیـضقلا  ناب  هجیتنلا  میمعت  اما  هلوق و 
حیحـص ینعم  نیا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  تسا  قرط  نآ  رد  طایتحا  قیرطلاب  یلامجا  ملع  هکنآ  نایبب  ءاملعلا  فیرـش  موحرمب  دـنا 

انب هک  یتسناد  البق  ینعی  فلکمب  دشاب  هدیـسرن  ول  دشاب و  قیرط  بصن  طقف  دادسنا  هجیتن  هک  يدراوم  رد  رگم  تسین  مامت  تسین و 
لوق طاـیتحا  دوب و  قیرط  بصن  طـقف  موس  لاـمتحا  - هقیرط لـصاو  قیرط  هسفنب  لـصاو  قیرط  دوش  یم  هداد  لاـمتحا  هس  فشک  رب 

رگید لامتحا  ود  رد  هن  تسا  ریخا  لامتحا  رد  ءاملعلا  فیرش 

ص:329

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1427 

http://www.ghaemiyeh.com


عیمج نم  فان  كانه  ناک  اذا  امیف  الا  تایفانلا  نود  فارطـالا  نم  تاـتبثملا  قفو  یلع  ـالا  لـمعلا  بجوی  ـال  کلذـب  میمعتلا  نا  عم 
زوجی فیک و  هیفانی  ثیح ال  مزل  اذا  هیعرفلا  هلأـسملا  یف  طاـیتحالا  نع  دـیلا  عفر  یـضتقی  ـال  اـهیف  طاـیتحالا  نا  هرورـض  فانـصالا 

مهفاف طایتحالا  باب  نم  الا  هبجومب  ذخالا  بجی  امب ال  کنظ  امف  یفخی  امک ال  هیفانلا  هجحلا  مایق  عم  اهیف  طایتحالا 

هنا لئاسرلا  یف  ام  یلع  هریرقت  هموکحلا و  ریرقتب  دادـسنالا  لیلد  هجیتن  مومع  نع  سایقلا  جورخب  عطقلاب  لاکـشالا  رهتـشا  دـق  لصف 
رومأملا رمالا و  یلع  حبقی  هیصعملا و  هعاطالل و  اطانم  ملعلاک  نظلا  نوکب  لقعلا  مکح  عماجی  فیک 

******

: حرش * 

نونظ نآ  هک  تسا  یئاج  رد  نآ  مومع  فارطا و  مامت  رد  طاـیتحا  زا  هکنآ  ناـشیا  زا  رگید  باوج  خـلا  کلذـب  میمعتلا  نا  عم  هلوق 
هکنآ لثم  طایتحا  تسین  مزال  دراوم  نآ  رد  دنـشاب  فیلکت  یفان  امامت  نونظ  نآ  رگا  اما  یمادکره و  دنـشاب  فیلکت  تبثم  هروکذم 

یـضعب دنـشابن و  قفنم  هک  یئاج  رد  تسین و  بجاو  زامن  رد  هروس  هکنیا  رب  دنلاد  اهنآ  همه  هریـس  ترهـش و  عامجا و  دحاو و  ربخ 
تافانم تسا و  نآ  رد  باقع  لامتحا  دشاب و  یم  یلامجا  ملع  فارطا  نوچ  اهنآ  رد  طایتحا  درادن  تافانم  دشاب  فیلکت  یفان  نونظ 

لاح نیااب  یلو  تسین  بجاو  هروس  الثم  هک  دنک  تلالد  لیلد  میشاب و  یحاتفنا  هک  یئاج  رد  نوچ  ار  هیعرف  هلئسم  رد  طایتحا  درادن 
لیلد نآ  رد  طایتحا  هک  يدراوم  هب  يراد  نامگ  هچ  سپ  دـشاب  بجاو  هک  یئاج  رد  درادـن  یعناـم  هروس  ندروآ  نآ و  رد  طاـیتحا 

.مهفاف دوش  یم  لمع  هماع  نونظ  نم  طقف  میرادن و  صوصخلاب 

نآ كردم  تسا و  جراخ  يدادسنا  نظ  زا  یسایق  نظ 

.خلا سایقلا  جورخب  عطقلاب  لاکشالا  رهتشا  دق  لصف  هلوق 

تموکح رب  انب  القع  هدش  بجاو  نظب  لمع  هکنیا  زا  دعب  تسا  هدش  لاکشا 
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امب لمعلا  نع  عنملا  ناـف  هب  لـمعلا  عراـشلا  زوجی  ـال  ساـیقلا و  نم  ناـنیمطالا  صوصخ  وا  نظلا  لـصحی  کـلذ  عم  هنع و  يدـعتلا 
هراما نع  یهن  هلعل  ذا  القتسم  لقعلا  نوکی  الف  سایقلا  ریغ  یف  يرج  انکمم  ضرف  ول  نانیمطالا  صوصخ  وا  نظلا  نم  لقعلا  هیضتقی 

نع تاذـلاب  نکمم  رودـص  لامتحا  ذا  عراشلا  یلع  کلذ  حـبق  الا  لامتحالا  اذـهل  عفاد  انیلع و ال  یفتخا  سایقلا و  نع  یهن  ام  لـثم 
دیز همالک  نم  هجاحلا  عضوم  یهتنا  صیـصختلا  لبقی  یلقعلا ال  لیلدلا  نا  نم  رهتـشا  ام  دارفا  نم  اذـه  هحبقب و  الا  عفتری  میکحلا ال 

هماقم ولع  یف 

******

: حرش * 

لمع یهن  رب  تیاور  دصناپ  بیرق  هک  مالعا  ضعب  زا  دـش  لقن  هکنآ  امک  تسا  جراخ  نظ  تیجح  زا  ام  میراد  عطق  هک  یـسایق  نظب 
.میراد سایقب 

فشک هثالث  ماسقاب  درادن  یعنام  دراوم  نیا  رد  دراد  یعرـش  تیجح  هک  دنک  یم  فشک  لقع  نظ  تیجح  هکنآ  فشک و  رب  انب  اما 
تموکح رب  انب  هکلب  رگید  ضعب  نود  دهد  رارق  تجح  ار  قرط  ضعب  سدـقم  عراش  هک  تهج  نیا  زا  درادـن  یعنام  تشذـگ و  هک 
ماکحاب تسا  عراش  مامتها  نآ  ببـس  فیلاکت  مامتب  یلامجا  ملع  هکنآ  رب  اـنب  یـسایق  نظ  ءانثتـسا  درادـن  یعناـم  اـضیا  دراوم  ضعب 

وحن یلع  نظ  تیجح  هچ  تسا  جراخ  نظ  تیجح  زا  اقلطم  یـسایق  نظ  لاح  يا  یلع  تشذـگ و  هکنآ  امک  دـشاب  عامجا  ای  هیعرش 
تسا هجو  ود  دشاب  یم  يراصنا  خیش  موحرم  لئاسر  رد  هک  ار  هچنآ  رب  انب  لاکشا  یلو  تموکح  ای  دشاب  فشک 

مکح تعاطا  لاح  رد  هک  ینانچمه  دادـسنا  لاـح  رد  دراد  ار  ملع  مکح  نظ  هکنیا  هب  لـقع  مکح  دوش  یم  عمج  هنوگچ  هکنآ  لوا 
رد هک  ینانچمه  تسا  لقع  مکحب  دادـسنا  لاح  رد  نظ  نینچمه  دـنک  ملع  تابثا  ای  یفن  سدـقم  عراـش  تسین  نکمم  تسا و  عطق 

دـشاب ملع  هک  نظ  ریغب  لمع  نآ و  زا  دنک  يدعت  هک  عراش  رمآ و  رب  تسا  حـیبق  تسا و  لقع  مکحب  ملعب  لمع  تیـصعم  تعاطا و 
نینچمه فلکم و  رب  دنک  بجاو  ار  نآ 
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همکح مدع  الـصا و  اقیرط و  عراشلا  بصن  مدع  یلع  اقلعم  کلذب  لقعلا  مکح  حوضو  دعب  لاکـشالا  اذـهل  عقو  هناب ال  ریبخ  تنا  و 
كانه ناک  امیف  هب 

******

: حرش * 

زا یـسایق  نظ  هک  دش  نایب  هک  یتهج  نیا  رد  دـیامنب و  مهو  ای  کشب  لمع  نظ و  زا  دـنک  يدـعت  هک  فلکم  رومأم و  رب  تسا  حـبق 
.ار نآ  هب  لمع  عراش  دناد  یمن  زیاج  نانیمطا و  ای  سایق و  زا  دوش  لصاح  نظ  هکنآ  نیب  درادن  یقرف  تسا  جراخ  نونظ 

ریغ نانیمطا  نظ و  رد  دشاب  نکمم  دـیاب  هنیآره  ار  یـسایق  نانیمطا  ای  لمع  دـیامنب  یهن  هک  دـشاب  نکمم  عراش  عنم  رگا  هکنآ  مود 
هراما زا  دشاب  هدیسر  عراش  فرط  زا  ییهن  دیاش  هکنآ  تهجب  تسین  مکاح  تیصعم  تعاطا و  رد  القتسم  لقع  نیاربانب  اضیا  یسایق 
يارب لامتحا  نیا  ندوب  حیبق  الا  تسین  نکمم  لامتحا  نیا  يارب  یعفاد  یسایق و  نظ  یهن  لثم  دشاب  یفخم  ام  زا  هراما  یهن  نآ  يا و 

یلک نوناق  نآ  دارفا  فرط  زا  یـسایق  نظ  ءانثتـسا  نیا  وا و  يارب  تسا  حـیبق  اضرع  یلو  عراـش  يارب  تسا  نکمم  اـتاذ  ینعی  عراـش 
.هماقم ولع  یف  دیز  همالک  نم  هجاحلا  عضوم  یهتنا  تسین  صیصخت  لباق  یلقع  لیلد  هک  تسا  روهشم  هک  تسا 

عوضوم دویق  مامت  هظحالم  زا  دعب  یئیش  هب  لقع  مکح  هکنیا  هب  يدابآرتسا  نیما  موحرمب  دش  هداد  تبسن  لاکشا  لصا  دنامن  یفخم 
ناکما یلقع و  ای  دشاب  یعرـش  صـصخم  هچ  صیـصخت  تسین  نکمم  لقع  مکح  زا  دعب  اصوصخ و  ای  امومع  دـشاب  یم  ءیـش  نآ 

لقع مکح  لوا  زا  ای  سپ  تسا  يواـسم  ماـع  رگید  دارفا  اـب  صـصخم  درف  هک  تسنآ  ضرف  نوچ  تسا  ضقاـنت  بجوم  صیـصخت 
اعوضوم هکنآ  صـصخت و  هلب  تسین  نکمم  لقع  مکح  رد  صیـصخت  سپ  دـش  نایب  هک  تسا  ضقاـنت  بجوم  اـی  هدوبن و  حـیحص 

تسا ناشیا  مالک  رصتخم  نایب  نیا  درادن  یعنام  يدرف  دوش  جراخ 

هک تسنآ  تسا  هدومن  نایب  يراصنا  خیش  موحرم  هک  یلاکشا  نیا  زا  باوج  خلا  عقو  هناب ال  ریبخ  تنا  هلوق و 
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نظ نع  یهنلا  امهدحا و  عم  همکحل  عضوم  الف  یملع  ملع و ال  دوجو  مدع  همکح  تامدقم  نم  نا  ههادب  الـصا  ناک  ول  بوصنم و 
نع همکحل  اعفر  هنع  هیهن  نوکی  الف  یعرـش  لصا  هدروم  یف  ناـک  اـمیف  مزلتـسی  وه  لـب  ءیـش  بصنک  ـالا  سیل  ببـس  نم  لـصاح 

.هعوضوم عفتری  هب  لب  هعوضوم 

حـصی امک ال  هعم و  هل  هموکح  لقعلل ال  هعم  هموکح  امک ال  هدـیفی و  اـمب ال  رمـالاک  ـالا  نظلل  دـیفم  ببـس  نع  یهنلا  لاـح  سیل  و 
.هظاحلب هیف  لاکشالا  حصی  هیف ال  لاکشالا  همکح  ظاحلب 

******

: حرش * 

عراـش هکنیا  رب  تسا  قلعم  دادـسنا  لاـح  رد  لـقع  مکح  هک  تسا  مولعم  حـضاو و  هک  ینآ  زا  دـعب  تسین  لاکـشا  نیا  يارب  یئاـج 
دشاب هدرک  بوصنم  ار  یقیرط  عراش  هک  یئاج  رد  تسین و  يزیجنت  مکح  فلکم و  يارب  دشاب  هدادن  رارق  تجح  ار  یقیرط  سدقم 
تـسا قلعم  لقع  مکح  هکنیا  رب  لیلد  الالقتـسا  هن  نظب  لمع  موزل  رب  دوب  اـقلعم  لـقع  مکح  نوچ  تسین  دراوم  نیا  رد  لـقع  مکح 

يارب یملع  لیلد  هک  یئاج  رد  دـشابن و  فلکم  يارب  یملع  ملع و  لـیلد  هک  دوب  نآ  یکی  دادـسنا  تامدـقم  زا  تسا  یهیدـب  هکنآ 
تیجح بصن  لثم  هکنآ  رگم  تسین  یـسایق  نظ  یهن  لثم  عراش  یهن  دشاب و  یمن  نظ  قلطمب  لمع  موزلب  لقع  مکح  دـشاب  فلکم 

هب رومأم  رد  هک  ینانچمه  دشاب  عراش  دیب  نآ  فرط  ود  دیاب  دراد  یهن  رما و  سدقم  عراش  هک  يدروم  ره  رد  ینعی  دـشاب  یم  ءیش 
هدومن یـسایق  نظ  زا  یهن  هک  يدروم  رد  سکعلاب و  دیامنب و  نآ  یهن  دناوت  یم  دراد  رما  هک  یئاج  رد  ینعی  تسا  نینچمه  فلکم 

مکح رد  صیـصخت  یـسایق  نظ  زا  عراش  یهن  سپ  دـشاب  یعرـش  لصا  ول  دروم و  نآ  رد  یعرـش  مکح  تاـبثا  تسا  مزلتـسم  تسا 
.دوش یم  هتشادرب  لقع  مکح  عوضوم  عراش  یهن  هطساو  هب  تسا و  صصخت  هکلب  دشاب  یمن  یلقع 

رگم تسین  یسایق  نظ  لثم  تسا  نظ  بجوم  هک  یببس  زا  عراش  یهن  ینعی  خلا  نظلل  دیفم  ببس  نع  یهنلا  لاح  سیل  هلوق و 
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وه ام  اهریرقت و  یف  مالکلا  مدقت  ریذاحمل  بصنلا  مازلتسا  مهوت  هظحالمب  هسأرب  هیف  لکشا  امک  هسفن  یف  هیف  لاکشالاب  سأب  معن ال 
قرطلا لعج  یف  اهباوج  یف  قیقحتلا 

بوصنملا قیرطلا  أطخا  اذا  امیف  نوکت  یتلا  ریذاحملا  کلت  رمالا  هیاغ 

******

: حرش * 

لصاح تسا و  عراش  یهن  هک  یئاج  رد  لقع  مکح  تسین  حیحص  نانچمه  تسین  نظ  دیفم  هک  يزیچ  هب  تسا  عراش  رما  لثم  هکنآ 
نظ نآ  هکنآ  ظاحلب  دنک  یسایق  نظ  زا  یهن  سدقم  عراش  هک  تسین  یعنام  يزیجنت  هن  تسا  یقیلعت  لقع  مکح  هکنآ  زا  دعب  هکنآ 
هبلغ نآ  هدسفم  ای  دراد و  يا  همهم  تحلـصم  عنم  سفن  هکنآ  ای  هدش و  رابخا  ضعب  رد  لقن  هکنآ  امک  دشاب  یم  نآ  رد  ءاطخ  ابلاغ 
امک دـشاب  هدـش  دراو  نآ  یهن  رد  تیاور  دـصناپ  هک  میرادـن  یمرحم  يزیچ  هکنیا  اب  دـش  رکذ  هکنآ  ریغ  عقاو و  تحلـصم  رب  دراد 

.تشذگ هکنآ 

زا رظن  عطق  اب  دوشب  نظ  تیجح  سفن  رد  لاکـشا  درادـن  یعنام  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  هسفن  یف  هیف  لاکـشالاب  سأب  ـال  معن  هلوق 
دـشاب یم  يریذاحم  بجوم  نظب  لمع  هک  تشذگ  البق  نظب  لمع  قلطم  لصا  رد  لاکـشا  هکنآ  امک  نآب  لمع  بوجوب  لقع  مکح 
لـصا رد  مالک  هک  اهنآ  ریغ  ضقانت و  لامتحا  یعقاو و  لالح  ندـش  مارح  اـی  یعقاو و  مارح  ندـش  لـالح  اـی  عقاو و  تفلاـخم  لـثم 

ببس لیهست  تحلـصم  هکنآ  یعقاو و  يرهاظ و  مکح  هبترم  فالتخاب  تشذگ  اضیا  اهنآ  باوج  رد  قیقحت  تشذگ و  نظ  تیجح 
.تشذگ اهنآ  باوج  الصفم  هکنآ  امک  دهدب  رارق  تجح  ار  نظ  سدقم  عراش  هک  تسا  هدش 

ینظ قیرط  هک  دشاب  یم  یئاج  رد  دش  رکذ  هک  يریذاحم  نآ  هک  تسنآ  رما  تیاغ  خلا  ریذاحملا  کلت  رمالا  هیاغ  هلوق 
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جورخب دادـسنالا  لیلد  یلع  لاکـشالا  یف  کلذـل  لخد  هنا ال  حـضاولا  نم  نکل  هباصالا و  دروم  یف  هنع  یهنملا  قیرطلا  یف  تناـک 
دق لقعلا و  مکح  هظحالمب  دادسنالا  لاحل  یهنلا  مومع  یف  لکشا  دق  هلمجلا  یف  هنع  یهنلا  هحص  نع  غارفلا  دعب  هنا  هرورض  سایقلا 

داسفلا نم  ناکمب  هنا  تفرع 

نوکی امنا  هنا  الا  لقعلا  لالقتسا  مدعل  ابجوم  ناک  نا  انیلع و  یفتخا  دق  يرخا و  هراما  نع  عنملا  لامتحال  هنع  عنملا  ناکما  مازلتسا  و 
ضرف عم  اهیف  عنملا  لامتحال  لاجم  الف  الا  هیافکلا و  رادـقمب  عنملا  هیف  لمتحی  امم ال  اهریغ  ناـک  ول  تاراـمألا  کـلت  یلا  هفاـضالاب 

عونمملا عناملا و  نظلا  یف  هقیقحت  یتأی  ام  یلع  هعنام  دوجو  لامتحا  عم  مکحب  لالقتسا  مدع  هرورض  لقعلا  لالقتسا 

******

: حرش * 

زا نکل  دسرب  عقاوب  یسایق  نظ  نآ  هک  تسا  یئاج  رد  یسایق  نظ  لثم  تسا  هدیسر  نظ  زا  یهن  هک  يدروم  رد  دسرن و  عقاوب  اطخ و 
زا یهن  هک  تسا  يرورض  هکنآ  تهجب  دادسنا  لاح  رد  درادن  بلطم  لصا  رد  یلخد  نآ  زا  یهن  یـسایق و  نظ  هک  تسا  تاحـضاو 

مکح هظحالم  هب  تسا  دادسنا  لاح  رد  لاکشا  نیا  هلمجلا و  یف  تسا  عراش  یهن  تحص  زا  غارف  زا  دعب  دادسنا  لاح  رد  یسایق  نظ 
رد یسایق  نظ  روذحم  هجو  تسا  دساف  یـسایق  نظ  یهن  هب  لاکـشا  هک  یتخانـش  هک  قیقحتب  ار و  نظب  لمع  دناد  یم  مزال  هک  لقع 

تـسا بیوصت  ای  راسکنا و  رـسک و  نودب  تسا  هدسفم  تحلـصم و  عامتجا  ای  تسا و  نیداضتم  نیمکح  عامتجا  ای  دسرب  هک  یئاج 
.یفخی امک ال  دوش  یم  هتشادرب  مکح  بتارمب  اهنآ  باوج  کلذ و  ریغ  دشابن و  مکح  عقاو  رگا 

یسایق نظ  زا  عنم  رگا  دوب  هدومن  نایب  خیش  موحرم  هک  مود  لاکشا  زا  باوج  اما  خلا  عنملا  لامتحال  هنع  عنملا  ناکما  مازلتسا  هلوق و 
دشاب هدش  یفخم  هک  يرگید  هراما  زا  عراش  عنم  لامتحا  دشاب  زئاج  دیاب  دشاب  زیاج 
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یفخی داکی  حاتفنالا ال  لاح  یف  اهل  اطانم  ملعلا  نوکب  همکح  یلع  لاحلا  اذـه  یف  هعاطالل  اـطانم  نظلا  نوکب  لـقعلا  مکح  ساـیق  و 
قیلعتلا وحن  یلع  هیف  زجنتلا و  وحن  یلع  ملعلا  یف  همکح  نا  هرورض  قرافلا  عم  هنا  حوضول  هداسف  دحا  یلع 

******

: حرش * 

لامتحا نیا  هکنآ  نآ  زا  باوج  دـیامنن  ار  نظب  لمع  موزلب  مکح  القتـسم  لقع  هک  دوش  یم  ببـس  لامتحا  نیا  ام و  يارب  هدامآ  نآ 
رادقمب تسین  اهنآ  رد  عنم  لامتحا  هک  رگید  تاراما  زا  كوکشم  ةراما  نآ  ریغ  هک  یئاج  رد  دشاب  یم  كوکـشم  هراما  نآب  تبـسن 

ضرف اب  تسین  عنم  لامتحا  يارب  یئاج  دـشابن  تیافک  ردـقب  تاراما  ریاس  رگا  دـشاب و  یلامجا  ملع  لالحنا  ماکحا و  مظعم  تیافک 
رگا ینعی  الـصا  یمکحب  درادن  یلالقتـسا  مکح  لقع  دـشاب  یقاب  لامتحا  نیا  رگا  نظب و  لمع  بوجوب  دـنک  یم  مکح  لقع  هکنآ 

دـحاو و ربخ  لثم  هیعقاو  ماکحا  كرد  يارب  تسا  هداد  رارق  تجح  دادـسنا  ای  حاتفنا  لاح  رد  هچ  ار  یقرط  یتاراما و  سدـقم  عراش 
قرط هراما و  هب  الـصا  هک  تسنآ  نآ  همزـال  اعرـش  تسا  عونمم  اـهنآ  زا  یکی  هک  دوش  هداد  لاـمتحا  رگا  هریـس  عاـمجا و  ترهش و 

.عونمم عنام و  نظ  رد  نآ  قیقحت  دیآ  یم  هک  ار  هچنآ  رب  انب  دنراد  یعرش  تیعونمم  لامتحا  مادکره  نوچ  دوشن  یعرش 

نظب لمع  موزلب  تیـصعم  تعاطا و  رد  لقع  مکح  هک  دش  نایب  هک  يدراوم  رد  اما  خلا  اطانم  نظلا  نوکب  لقعلا  مکح  سایق  هلوق و 
نظ نینچمه  حاتفنا  لاح  رد  نآ  صیصخت  تسین  نکمم  تیـصعم  تعاطا و  ماقم  رد  عطق  هک  ینانچمه  عطقب  تسا  لقع  مکح  لثم 

داسف تسین  یفخم  دش  هک  ینایب  نیا  نآ  رد  صیـصخت  تسین  زیاج  مهنآ  دادسنا  لاح  لثم  القع  نآب  لمع  دـشاب  مزال  هک  یئاج  رد 
مکح هک  تسا  يرورـض  نوچ  تیـصعم  تعاطا و  رد  نظب  لمع  عطقب و  لمع  نیب  قرف  تسا  حضاو  هکنآ  تهجب  سک  چیه  رب  نآ 

تسا زیجنت  وحن  رب  ملع  رد  لقع 
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همکح ءافتنا  ههادب  نظلل  دیفم  ریغ  قیرطب  رمالا  یف  هنایرج  عم  سایقلا  نع  یهنلاب  لاکشالا  اوصـصخ  مل  یبجعت  یـضقنی  داکی  مث ال 
هعم ال بصنلا و  مدـع  یلع  قلعم  هب  همکح  نا  لجال  ـالا  سیل  کلذـب و  لکـشتسی  نا  دـحاب  نظی  ـال  ّهنأ  عم  اـعطق  قیرطلا  دروم  یف 

.ادیج ربدتف  نظلا  دارفا  ضعب  نع  یهنلا  عم  کلذک  وه  امک  هل  مکح 

******

: حرش * 

تابثا عراش  رگا  هک  تسا  قیلعت  وحن  یلع  هینظ  تعاطا  رد  لقع  مکح  اـما  نآ  رد  صیـصخت  تسین  نکمم  تهج  نیا  زا  قیلعت و  هن 
.تشذگ الصفم  هکنآ  امک  تسین  یلقع  مکح  دراوم  نیا  رد  دومن  نآ  یفن  ای  ینظ  قیرط 

غارف و هدعاق  لثم  فیلکت  هطقـسم  لوصا  اذل  تسا و  یقیلعت  هکلب  تسین  يزیجنت  القع  نآ  مکح  لاثتما  ماقم  رد  عطق  دـنامن  یفخم 
.دنشاب یمن  رتشیب  یصاخ  نظ  کی  اهنآ  هک  يدوجو  اب  دوش  یم  يراج  نآ  لاثما  باحصتسا و 

یسایق نظ  یهن  هب  ار  لاکشا  دنداد  صیصخت  ارچ  هک  منک  یم  بجعت  نم  دیامرف  یم  فنـصم  خلا  یبجعت  یـضقنی  داکی  مث ال  هلوق 
هک یقیرط  رد  لقع  مکح  لاح  نیااب  تشذـگ  هکنآ  امک  دـشابن  نظ  دـیفم  هک  یقیرطب  رما  رد  دوش  یم  يراج  لاکـشا  نآ  هکنآ  اب 

دروم ود  ره  هکنآ  لاح  دشاب و  هدومن  لاکشا  يدحا  هک  منک  یمن  نامگ  هدرکن و  لاکشا  اجنآ  یسک  دشاب و  یمن  دشابن  نظ  دیفم 
ار و یقیرط  عراش  بصن  مدع  رب  تسا  قلعم  دراوم  نیا  رد  لقع  مکح  هک  تسنآ  نآ  تهج  نآ و  مدع  لاکـشا و  زا  دـنیواسم  مهاب 

هکنآ امک  یـسایق  نظ  لثم  نظ  دارفا  ضعب  رد  دشاب  یهن  هک  یئاج  رد  درادن  یمکح  هکنآ  امک  لقع  درادـن  یمکح  عراش  بصن  اب 
.ادیج ربدتف  تشذگ 
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هب لمعلا  ناب  يرخا  هفلاخملا و  بلاغ  هنوک  لجال  سایقلا  نع  عنملا  ناب  هرات  لاکـشالا  نع  باوجلل  عقو  هنا ال  کلذب  حدـقنا  دـق  و 
.هباصالا دنع  هتباثلا  عقاولا  هحلصم  یلع  هبلاغ  هدسفم  اذ  نوکی 

هنع نتملا  هحص  نع  غارفلا  دعب  هجورخب  لکشی  امنا  ههادبل  کلذ  و 

******

: حرش * 

اهنآ در  یسایق و  نظ  زا  خیش  موحرم  ياهباوج 

تسین حیحص  دنا  هداد  یسایق  نظ  زا  هک  رگید  یئاهباوج  هک  دش  رهاظ  ام  باوج  زا  خلا  باوجلل  عقو  هنا ال  کلذب  حدقنا  دق  هلوق و 
تسا باوج  تفه  خیش  زا  لوقنم  تسا  هداد  يراصنا  خیش  موحرم  هک  تسا  یباوج  اهنآ  زا  هلمج  نم 

نآب تداهش  هکنیا  امک  دشاب  یم  عقاو  فلاخم  ابلاغ  یـسایق  نظ  نآ  هک  تسنآ  تهجب  اعرـش  یـسایق  نظ  زا  عنم  هکنآ  اهنآ  زا  یکی 
مالّسلا هیلع  هلوق  هّللا و  نید  نم  لاجرلا  لوقع  نم  دعبا  ءیش  سیل  هلوق  نیدلا و  قحم  تسیق  اذا  هنسلا  نا  مالـسلا  هیلع  هلوق  دهد  یم 

نظب لمع  نوچ  دوش  یم  هتـشادرب  نظ  عابتا  موزلب  لقع  عوضوم  اهنآ  رد  لمات  زا  دـعب  رابخا  نیا  ریظن  هحلـصی  اـمم  رثکا  هدـسفی  اـم 
لمع موزل  دـسر  یمن  عقاوب  ابلاغ  یـسایق  نظ  هک  راـبخا  نیا  هطـساو  هب  ناـسنا  دوش  یم  هبنتم  هکنیا  زا  دـعب  تسا و  عقاو  كرد  يارب 

.دوش یم  هتشادرب  القع  نآ  مکح  یسایق  نظ  رد  نظب 

قباطم هک  یئاج  رد  عقاو  تحلصم  رب  تسا  بلاغ  نآ  هدسفم  یـسایق  نظب  لمع  هک  تسنآ  خیـش  موحرم  ياهباوج  زا  باوج  زا  مود 
تاولص ربمغیپ  تیب  لها  ججح و  زا  دنـشاب  ینغتـسم  هک  دوش  یم  ببـس  تسا و  ننـست  لها  مارم  قیرط  نیا  هکنآ  تهجب  دشاب  عقاو 

.نیعمجا مهیلع  هّللا 

حیحص یئاج  رد  امش  ياهباوج  نیا  هک  تسنآ  هجو  ود  نیا  زا  خیش  موحرم  زا  باوج  خلا  لکشی  امنا  هنا  ههادبل  کلذ  هلوق و 
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مهفاف ظاحللا  اذهب  هتحص  یف  لاکشالا  نع  بذلا  یف  کلذک  هتحص  يدجی  داکی  نظلا و ال  هیجحب  لقعلا  مکح  هظحالمب  هسفن  یف 
.هقد نع  ولخی  هناف ال 

امم رثکا  هدسفی  ام  نا  هلاح و  فاشکنا  دعب  هنم  نظلا  لوصح  عنم  وا  دادـسنالا  لاحب  هنع  عنملا  مومع  عنم  نم  هباوج  یف  لیق  ام  اما  و 
.هحلصی

دیدس ریغ  نیعنملا  نم  دحاو  لک  نوک  یلا  افاضم  هناف  داسفلا  هیاغ  یفف 

******
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ضرف زا  دعب  ام  مالک  ینعی  نظ  تیجح  هب  لقع  مکح  هظحالمب  هسفن  یف  یسایق  نظ  زا  عنم  تحص  زا  میشاب  هدش  غراف  ام  هک  تسا 
تابثا و ماقم  هن  توبث  ماقم  رد  هن  ای  لقع  مکح  رد  صیـصخت  تسا  نکمم  ایآ  هک  دادـسنا  لاح  رد  لـقع  مکحب  تسا  نظ  تیجح 

لاکـشا لصا  میلـست  هکنآ  لثم  تسا و  يوعد  لوا  هوجو  نیا  نوچ  تسین  زیاج  هوجو  نیاب  اعرـش  هک  مینک  نایب  ار  نظب  لمع  هکنآ 
ینانچمه لقع  مکح  ظاحلب  نآ  تحص  رد  لاکشا  لصا  بذ و  رد  یعرـش  عنم  ندوب  حیحـص  درادن  يا  هدیاف  تهج  نیا  زا  تسا و 

.هقد نع  اولخی  هناف ال  مهفاف  میدومن  نایب  هک 

موحرمب باوج  نیا  تسا  بوسنم  لـئاسر و  رد  تسا  هداد  خیـش  موحرم  رگید  باوج  خـلا  عـنم  نم  هباوـج  یف  لـیق  اـم  اـما  هلوـق و 
درادن مومع  سایق  عنم  هلدا  هکلب  دوش  لماش  ار  نظ  دادـسنا  لاح  رد  یـسایق  نظ  یهن  هلدا  هک  مینک  یم  عنم  ام  هکنآ  نیناوق  بحاص 
فلکم يارب  یسایق  نظ  الصا  هک  ناشیا  زا  يرگید  باوج  ای  نظب  لمع  موزلب  تسا  مکاح  لقع  هک  یئاج  رد  دادسنا  لاح  رد  یتح 

دشاب یم  حالـصا  زا  رتدایز  شداسفا  نآب  لمع  هکنآ  هدومن و  ار  نظ  نآ  لاح  فشک  هتـشذگ  رابخا  هکنیا  زا  دعب  دوش  یمن  لصاح 
.فلکم يارب  دوش  یمن  لصاح  سایق  زا  نظ  الصا  رابخاب  رظن  زا  دعب  هکنآ  لصاح  و 

ود نیا  زا  یکیره  هکنآ  رب  هوالع  تسا  داسف  هیاغ  رد  اضیا  مه  باوج  ود  نیا  خلا  داسفلا  هیاغ  یفف  هلوق 
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.نایحالا ضعب  یف  هنم  نظلا  لوصحب  نادجولا  هداهش  هتلع و  مومع  هتلدا و  قالطا  عم  عنملا  مومع  یلع  عامجالا  يوعدل 

ریغ هنکل  نیعنملا  دـحا  ضرف  عم  لاکـشا  هنا ال  رمالا  هیاغ  دـیفمب  هنم  یـشانلا  نظلا  جورخب  عطقلاب  لاکـشالا  عفد  یف  نوکی  داکی  ال 
.ادیج ربدتف  لاکشالا  ضرف 

******
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چیه رد  یـسایق  نظب  لمع  هکنیا  عنم و  مومع  رب  ام  میراد  عامجا  نوچ  تسا  حیحـص  ریغ  دسر و  یمن  دش  نایب  هک  یهجو  ود  عنم و 
اقلطم ار  یـسایق  نظب  لمع  زا  دنک  یم  یهن  هک  هیعرـش  هلدا  قالطا  اب  نید و  رد  نظ  نآ  هلخادـم  تسین  حیحـص  تسین و  زیاج  هجو 

نیب زا  بجوم  یـسایق  نظب  لمع  هکنآ  تسا و  هدش  نایب  رابخا  سفن  رد  هک  یتلع  مومع  تشذگ و  اهنآ  ضعب  نآ  رابخا  هکنآ  امک 
اه نیا  رب  هوـالع  هکنآ  خیـش  مود  باوـج  تسا و  لوا  باوـج  - باوـج هس  نیا  نآ  حالـصا  زا  تـسا  رثـکا  نآ  داـسفا  نـید و  نـتفر 

دنک یمن  ار  فلکم  هیـسفن  تلاح  لاوز  بجوم  عراش  یهن  نوچ  یـسایق  نظ  زا  دراوم  ضعب  رد  نظ  لوصحب  تسا  نادجو  تداهش 
.فلکم يارب  دوش  یم  لصاح  یسایق  زا  نظ  دراوم  ضعب  لاکشا  الب  و 

یمن لاکـشا  عفد  هک  اهباوج  نآ  يارب  تسا  دراو  افاضم  هناف  دومرف  هک  فنـصم  لوق  يارب  زا  تسا  ربخ  مالک  نیا  خـلا  داکی  هلوق ال 
هک تسنآ  رمـالا  تیاـغ  درادـن  يا  هدـئاف  باوج  نیا  يدادـسنا و  نظ  زا  تسا  جراـخ  یـسایق  نظ  هک  مینکب  ادـیپ  عطق  اـم  هک  دوـش 
رد ام  لاکشا  هک  تسنآ  ضرف  نوچ  دنک  یمن  ار  لاکـشا  لصا  عفد  نکل  تسین  تسا  هدش  هک  یعنم  ود  زا  یکی  ضرف  رد  یلاکـشا 

ریظن باوج  ود  نیا  هن و  ای  لقع  مکح  صیـصخت  تسا  نکمم  ایآ  دادـسنا  لاح  رد  القع  نظب  لمع  بوجو  زا  دـعب  هک  تسا  یئاج 
.عجارف دوب  هداد  خیش  موحرم  هک  تسا  رگید  باوج  ود 
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هنا ال دادـسنالا  لاح  یف  نونظلا  ضعب  نع  عنملا  روصت  دـعب  لاقی  نا  قیقحتلاف  صوصخلاب  نظ  هیجح  مدـع  یلع  نظ  ماـق  اذا  لـصف 
عطق نظ  یلع  راصتقالا  نم  ّدب  الف  قباسلا  لصفلا  یف  هیلا  انرشا  امک  نظ  اذا  امع  الـضف  هنع  عنملا  لمتحا  نظ  هیجحب  لقعلل  لالقتـسا 

نا دادـسنالا و  تامدـقم  نع  رظنلا  عطق  عم  لمتحا  نا  هنع و  عنملا  نظی  مل  ام  همیمـضبف  الا  یفک و  ناف  صوصخلاب  هنع  عنملا  مدـعب 
.ضرفلا بسح  لالقتسالا  عم  لامتحا  هنا ال  هرورض  کلذ  یفخی و  امک ال  اهعم  لامتحالا  اذه  باب  دسنا 

******

: حرش * 

نآ رد  قیقحت  عونمم و  عنام و  نظ  رد 

تیجح مدع  دش  نونظم  ینظ  کی  هب  رگا  دوش  یم  نایب  لصف  نیا  رد  خـلا  صوصخلاب  نظ  هیجح  مدـع  یلع  نظ  ماق  اذا  لصف  هلوق 
دارم عونمم  يرگید  تسا و  عنام  هک  ینظ  رگید  فرط  زا  دشاب  صوصخب  هکلب  دـشابن  نظ  زا  یهن  رب  هماع  هلدا  ینعی  صوصخب  نآ 
جراخ زا  نظب و  دشاب  هدـش  تباث  دـحاو  ربخ  تیجح  هکنآ  لثم  تسا  یعون  نظ  دارم  هکلب  تسین  نکمم  نوچ  تسین  یـصخش  نظ 

.انظ تسا  عونمم  دحاو  ربخ  نآ  هک  دوش  تباث 

ینظ تیجح  هب  تسین  مکاح  لقع  دادـسنا  لاح  رد  نونظ  ضعب  زا  عنم  روصت  زا  دـعب  هک  تسنآ  بلطم  رد  قیقحت  لاح  لـک  یلع  و 
جورخ هیجوت  رد  قباس  لصف  رد  نآب  میدومن  هراشا  هکنآ  امک  نآ  عنم  دشاب  نونظم  هک  یئاج  زا  الـضف  دشاب  نآ  رد  عنم  لامتحا  هک 

صوصخلاب و تسین  عونمم  هک  میراد  عطق  هک  ینظ  نآب  مینک  افتکا  راصتقا و  مزـال  لاـح  نیا  رد  سپ  يدادـسنا  نظ  زا  یـسایق  نظ 
.دوش نآب  لمع 

یم یلامجا  ملع  لالحنا  هیعرـش و  ماکحا  مظعم  يارب  تسا  یفاک  رگا  میراد  نآ  تیجح  هب  عطق  هک  ینظ  نآ  رگا  لاح  نیا  رد  سپ 
نآ زا  دارم  اـهنآ و  عنم  تسا  نونظم  هک  ینونظ  نآ  هن  تسه  اـهنآ  رد  عنم  لاـمتحا  هک  ینونظ  نآ  - نآ اـب  مینک  همیمـض  ـالا  دوش و 

نایرج اب  تسا و  دادسنا  تامدقم  زا  رظن  عطق  اب  دشاب  یم  نآ  رد  عنم  لامتحا  هک  ینظ 
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.مهفاف امهیف  وا  عورفلا  یف  وا  لوصالا  یف  نظلا  هیجح  یه  هجیتنلا  نوکب  لیق  ول  لاحلا  توافتت  هنا ال  حدقنا  هنم  و 

لوقک هیاورلا  وا  هیآلا  ظافلاب  هقلعتم  هراما  نم  هب  نظلا  نیب  هیلع و  هراما  نم  مکحلاب  نظلا  نیب  دادسنالا  لیلد  هجیتن  یف  قرف  لصف ال 
دـسنی امم  ناک  اذا  امب  ارهاظ  صتخی  هثروی ال  ام  رابتعا  نا  یفخی  حـضاو و ال  وه  هظفل و  نم  عراشلا  دارمب  نظلا  ثروی  امیف  يوغللا 

.دروملا ریغ  یف  هغللاب  ملعلا  باب  حتفنا  ول  دادسنالا و  عم  مکحلاب  نظلا  ثروی  امیف  هجح  هغللا  لها  لوقف  ملعلا  باب  هیف 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  تسین  نکمم  نونظ  نآ  رد  عنم  لامتحا  دادسنا  تامدقم 

تـسین نکمم  نظب  لمع  تسا  مزال  هکنآ  مکح  لقع و  لالقتـسا  اب  نونظ  نآ  رد  عنم  لامتحا  دادسنا  تامدقم  نایرج  زا  دـعب  نوچ 
.ضرفلا بسح  دنوش  عمج  ود  ره 

نظ هچ  نونظ  نیب  تسین  دادسنا  تامدـقم  هجیتن  رد  یتوافت  هک  دـش  رهاظ  قباس  نایب  خـلا و  لاحلا  توافتت  هنا ال  حدـقنا  هنم  هلوق و 
دـشاب ود  ره  رد  ای  هدـش  لقن  ءاملعلا  فیرـش  زا  هکنآ  امک  دـشاب  عورف  رد  نظ  هچ  دـش و  لقن  لوصف  زا  هکنآ  امک  دـشاب  لوصا  رد 

.تسین اهنآ  نیب  رد  عورف  لوصا و  نیب  قرف  تسا و  تجح  نونظ  نآ  مامت  دوب و  ام  راتخم  هکنآ  امک 

مالک زا  میدرک  رکذ  ام  هک  ار  هچنآ  فالخ  هکنآ  امک  تسین  عورف  رد  ای  لوصا  رد  نظ  نیب  قرف  عونمم  عنام و  نظ  هکنآ  لـصاح  و 
.عجارف دوش  یم  رهاظ  يراصنا  خیش  موحرم 

یمکحب هک  ینظ  نیب  تسین  یقرف  دادسنا  هجیتن  رد  دوش  یم  نایب  لصف  نیا  رد  خلا  دادسنالا  لیلد  هجیتن  یف  قرف  لصف ال  هلوق 
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هیجح هیف  تبثی  امیف  الا  هیجراخلا  تاعوضوملا  نم  امهریغ  وا  رارقا  وا  هیـصو  یف  دارملا  نییعت  نم  رخآ  رثا  هیلع  بترتی  داکی  ـال  معن 
.صوصخلاب نظلا  قلطم 

******

: حرش * 

اوُمَّمَیَتَف ًءام  اوُدِجَت  ْمَلَف  دـیامرف  یم  هک  هفیرـش  هیآ  ریظن  تسا  مکح  نآرب  لیلد  هک  هطـساو  الب  دوش  ادـیپ  يا  هراما  زا  دوش  یم  ادـیپ 
هطساولا عم  ای  نآرب و  عامجا  ای  ترهش  ریاظن  هفیرـش و  هیآ  قالطاب  تسا  یفاک  ممیت  رد  برـض  کی  دوش  یم  هدافتـسا  ًابِّیَط  ًادیِعَص 
ضرالا هجو  قلطم  هک  دـش  لصاح  نظ  يوغل  لوق  زا  الثم  تیاور  ای  دـشاب  هیآ  ظافلاب  قلعتم  هک  يا  هراما  زا  نظ  نآ  دوشب  هدافتـسا 

.تسا حضاو  بلطم  نیا  دشاب و  باوثب  صتخم  دیعص  هکنآ  هن  نآرب  ممیت  تسا  حیحص  تسا و  دیعص  نآ 

هکنیا رب  انب  دشاب  ملع  باب  دادسنا  هک  یئاج  رد  نظ  نآ  تسین  صتخم  تسا  تجح  نظ  هک  دـش  نایب  هک  يدراوم  رد  دـنامن  یفخم 
.یفخی امک ال  دروم  نیا  ریغ  رد  تغل  هب  دشاب  حاتفنا  ول  دادسنا و  لاح  رد  تسا  تجح  تسا  نظ  بجوم  هک  تغل  لها  لوق  نایب 

اما تسا  هیعرش  ماکحا  رد  طقف  دراد  یعرش  تیجح  نظ  هک  میدومن  نایب  هک  یئانعم  نیا  خلا  رخآ  رثا  هیلع  بترتی  داکی  معن ال  هلوق 
تیـصو و رد  دارم  نییعت  لثم  دوش  تباث  یملع  ای  ملعب  دـیاب  اهنآ  دوش  یم  بترتم  اهنآ  رب  هیئزج  ماکحا  هک  هیجراخ  تاعوضوم  رد 
هک يدراوم  رد  رگم  دوش  تباث  یملعب  ای  ملعب  دـیاب  اهنآ  یفن  ای  تابثا  دراوم  نیا  ماـمت  رد  نآ  یهاون  یلوم و  رماوا  یـصوم و  رارقا 
رد یملع  ملع و  باب  هکنآ  مینک و  يراج  يوغل  لوق  رد  ار  دادسنا  تامدـقم  هکنآ  لثم  دروم  نآ  رد  دـشاب  تباث  نظ  قلطم  تیجح 

.تسا تجح  نظ  دراوم  نیا  رد  هک  دیآ  یم  هکنآ  امک  ررضب  نظ  نینچمه  دادسنا و  تامدقم  یقاب  تسا و  دسنم  نآ 
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نب هرارز  وه  ربخلا  يوار  ناـب  نظلاـک  یجراـخ  عوضومب  نظلا  نم  یلک  یعرـش  مکحب  لـصاحلا  نظلا  هلثم  صوصخملا و  كاذ  وا 
.رخآ الثم ال  نیعا 

هداهشلا و ال باب  نم  )ال  هخـسن (ل- یلاجرلا لوق  رابتعا  یلع  لیلد  مقی  مل  ول  دادسنالا و  لاح  یف  هیدجم  هیلاجرلا  نونظلا  نا  حدقناف 
هیاورلا باب  نم 

******

: حرش * 

نآ لثم  تشذـگ و  هکنآ  اـمک  تسا  تجح  نآ  تسا و  هربخ  لـها  زا  يوغل  لوق  یئوگب  هکنآ  لـثم  خـلا  صوصخملا  كاذ  وا  هلوق 
هک دوـش  لاکـشا  رگا  هریغ  هن  تسا  نیعا  نب  هرارز  لـثم  دوـش  ادـیپ  یجراـخ  عوـضومب  یعرـش  یلک  مکحب  هـک  ینظ  تـسا  نوـنظ 
امک ررضب  نظ  نینچ  مه  تسا و  ضرا  هجو  قلطم  دیعـص  هک  يوغل  لوق  لثم  نظب و  نیعا  نب  هرارز  تابثا  لثم  هیجراخ  تاعوضوم 
قرف هچ  دنشاب و  یم  هیجراخ  تاعوضوم  امامت  اه  نیا  تشذگ  هک  اهنآ  ریغ  رارقا و  تیـصو و  رد  دارم  تابثا  اضیا  دیآ و  یم  هکنآ 

تاروکذـم مامت  هکنآ  لاح  ار و  اهنآ  دـنک  تباـث  یملع  اـی  ملع  لـیلد  دـیاب  اـمتح  رگید  ضعب  نظب و  اـهنآ  ضعب  تاـبثا  نیب  تسا 
.دشاب یم  هیجراخ  تاعوضوم 

یم یلک  یعرـش  مکح  بجوم  نآ  تابثا  هک  یئاج  رد  يوغل  لوق  نیعا و  نب  هرارز  تاـبثا  لـثم  هیجراـخ  تاـعوضوم  هکنآ  باوج 
هکلب دوش  یمن  تباث  نظب  اهنآ  هیجراخ  هیـصخش  تاعوضوم  اما  دادسنا و  لاح  رد  تسا  نظب  اهنآ  تابثا  تشذـگ  هکنآ  امک  دـشاب 
فقو ای  تسا  دـیز  کلم  لام  نیا  هکنآ  تابثا  لثم  رگید  هیجراخ  تاعوضوم  ریاس  لـثم  دوش  تباـث  یملع  اـی  ملع  هطـساو  هب  دـیاب 

یفخی امک ال  اهنآ  ریغ  تسا و 

تجح نونظ  نآ  ار  رابخا  يوار  ندوب  هقث  دنک  یم  تابثا  هک  ینونظ  هک  ام  نایب  زا  دـش  رهاظ  خـلا  هیلاجرلا  نونظلا  نا  حدـقناف  هلوق 
هک دوش  تابثا  تداهـش  باب  نم  دنـشاب  یم  تایاور  رد  هطـساو  هک  یلاجر  مینک  تابثا  هک  میتسین  جاتحم  دادـسنا و  لاـح  رد  تسا 

لثم تسا  مزال  ددعت  ارهق 
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هیاورلا و یف  نکما  امهم  رودصلا  ههج  وا  هلالدلا  وا  دنـسلا  لثم  یلا  هقرطتملا  تالامتحالا  لیلقت  موزلب  لقعلا  لالقتـسا  دـعبی  هیبنت ال 
یلا دادسنالا  هروص  یف  لزنتلا  زاوج  مدعل  کلذ  یملع و  وا  ملع  نم  هجحلاب  هیف  هباب  دس  الب  اهنم  لصاحلا  نظلا  یلع  راصتقالا  مدـع 

.ادیج لمأتف  القع  همکحب  ام  وا  يوقلا  نم  نکمتلا  عم  فیعضلا 

******

: حرش * 

یعرـش مکح  لصا  هک  یئاج  رد  ینعی  تیاور  باب  نم  اهنآ  دنوش  تابثا  هک  میرادن  جایتحا  نینچمه  هریغ و  تداهـش و  رد  تلادـع 
لاح رد  تسا  یفاک  هیلاجر  نونظ  لک  یلع  دوش و  یم  تباث  دحاو  ربخ  هلدا  هب  اضیا  ربخ  نآ  يوار  دوش  یم  تباث  دحاو  ربخب  یلک 

یفخی امک ال  دشاب  یمن  دش  رکذ  هک  يرگید  هجو  ود  نآب  جایتحا  دادسنا و 

.خلا لیلقت  موزلب  لقعلا  لالقتسا  دعبی  هیبنت ال  هلوق 

دوش یم  نظب  لمع  هک  يدروم  ره  رد  تسا  مکاح  لقع  نظب  لمع  موزل  دادـسنا و  تامدـقم  زا  دـعب  هک  دوش  یم  نایب  هیبنت  نیا  رد 
یناسک نآ  تیاور و  دنـس  لوا  تسا  مزال  تهج  هس  تیاور  تابثا  رد  نوچ  دوش  مک  هقرطتم  تالامتحا  تسا  نکمم  هک  یئاـج  رد 

رداص تیاور  نآ  هک  تیاور  رودـص  تهج  موس  دارم  ياـنعم  رد  دراد  ینظ  روهظ  هک  تیاور  تلـالد  مود  دـشاب  یم  ریخا  لـقان  هک 
يدیق هب  نکما و  امهم  دش  رکذ  هک  یتهج  هس  نیا  دشاب و  هریغ  ناحتما و  ای  هیقت  يارب  نآ  رودـص  هن  یعقاو  مکح  يارب  تسا  هدـش 

لمع دوش و  مک  تسا  نکمم  ات  نآ  تالامتحا  باـب  قلطم و  نظ  نودـب  دوش  يوق  نظب  لـمع  اـهنآ  زا  کـیره  رد  تسا  نکمم  هک 
دنک لمع  فیعـض  نظب  يوق  نظ  زا  فلکم  دنک  لزنت  دادـسنا  تروص  رد  تسین  زیاج  هکنآ  تهجب  دوش  يوق  نظ  ای  یملع  ای  ملعب 

.ادیج لمأتف  القع  دشاب  یم  يوق  نظ  مکحب  هک  يزیچ  نآ  ای  يوق  نظ  لیصحت  زا  تسا  نکمتم  هکنآ  اب 
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عبتیف اهعم  جراخلا  یف  هب  ّیتأملا  قیبطت  یف  هتیجح  اهیف ال  نظلا  هیجح  وه  ماکحالا  یف  دادـسنالا  لیلد  تامدـقمب  تباـثلا  اـمنا  لـصف 
یفخی امک ال  اهنایتاب  یملع  وا  ملع  نم  ّدب  لب ال  اهنایتا  یف  اهموی ال  هعمجلا  هالص  بوجو  یف  الثم 

مامتها ابلاغ و  هب  ملعلا  باـب  دادـسنا  نم  هیجراـخلا  تاـعوضوملا  ضعب  یف  ماـکحالا  یف  دادـسنالا  تامدـقم  ریظن  يرجی  اـمبر  معن 
هناکما مدـع  وا  اعرـش  طایتحالا  بوجو  مدـع  نکما و  امهم  هیف  لوصالا  ءارجاب  عقاولا  هتفلاخمب  اـضرلا  مدـعب  ملع  ثیحب  هب  عراـشلا 

.مهفاف اضیا  ذئنیح  نظلا  عابتا  نع  صیحم  الف  الثم  همرحلا  بوجولا و  نیب  هرما  ددرملا  ررضلا  دراوم  یف  امک  القع 

******

: حرش * 

.خلا دادسنالا  لیلد  تامدقمب  تباثلا  امنا  لصف  هلوق 

قیبطت رد  نظ  نآ  تیجح  اما  هیعرـش و  ماـکحا  رد  تسا  تجح  نظ  دادـسنا  تامدـقم  ناـیرج  زا  دـعب  دوش  یم  ناـیب  لـصف  نیا  رد 
ماقم تسا و  فلکم  يارب  فیلکت  تابثا  دـشاب  هیعرـش  ماکحا  هک  لوا  ماقم  نوچ  درادـن  تیجح  اجنآ  یجراخ  هب  یتأم  اب  هب  روماـم 
تحص غارف و  هدعاق  لثم  یملع  ای  ملع و  لیلدب  دوش  یم  عوجر  همذ  زا  غارف  ماقم  رد  تسا و  همذ  غارف  تسا و  فیلکت  طاقسا  یناث 

نآ ندروآ  یلو  دوش  یم  لمع  هعمج  زور  رد  ار  هعمج  هالـص  درک  تابثا  ینظ  لیلد  رگا  نایب  نیاربانب  سپ  اـه  نیا  ریغ  زواـجت و  و 
.یفخی امک ال  تشذگ  هکنآ  امک  دشاب  یملع  ای  ملع  ای  هک  دوش  لمع  يرگید  دعاوقب  دیاب  نظ  ای  کش  ماقم  رد  ار  هالص 

يدادسنا نظب  هن  دوش  یم  یملع  ای  ملع  لیلدب  فیلکت  طاقسا 

.خلا تامدقم  ریظن  يرجی  امبر  معن  هلوق 

تاعوضوم رد  نظ  لثم  دوش  یم  یجراخ  عوضوم  رد  دادسنا  تامدقم  هبش  دوش و  یم  نظب  لمع  فیلکت  طوقس  رد  دراوم  یـضعب 
يررض موص  لثم  ررض  ققحت  زا  دعب  الا  ررض  دوش  یم  هتسناد  ررض  رد  تسا  دنسم  ابلاغ  ملع  باب  نوچ  ررضب  یجراخ 
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لمعلا ـال  وا  اـهیف  بولطملا  هیلمعلا  عورفلا  یف  ـالقع  دادـسنالا  دـنع  عبتی  اـمک  نظلا  لـه  لوـالا  ادارطتـسا  نارما  اـهیف  رکذـی  همتاـخ 
.ال وا  هل  دایقنالا  هلمحت و  هیلع و  بلقلا  دقع  هب و  داقتعالا  نم  حناوجلا  لمع  اهیف  بولطملا  هیداقتعالا  لوصالا  یف  عبتی  حراوجلاب 

******

: حرش * 

رد ررـض  مدع  لصا  اهنآ و  تمرح  ای  اهنآ  بوجو  نیب  تسا  ریاد  رما  هکنآ  لاثما  ممیت و  لسغ و  ءوضو و  ثالث  تراهط  نینچمه  و 
دراوم نیا  رد  لصا  نایرجب  یـضار  سدـقم  عراـش  هک  میناد  یم  دراوم و  زا  يریثک  ررـض  رد  تسا  فلکم  عوقو  بجوم  دراوم  نیا 

زا دـشاب و  هتـشادن  تیمها  هک  دـشاب  یمن  تراـهط  تساـجن و  لـیبق  زا  دراوم  نیا  رد  ررـضب  نظ  ررـض و  دراد  تیمها  نوچ  تسین 
نکمم الـصا  ای  نآ  لاـثما  لـسغ و  ءوضو و  رد  تسا  جرح  رـسع و  مزلتـسم  نوچ  دراوم  نیا  رد  طاـیتحا  تسین  بجاو  رگید  تهج 

رد تسین  يا  هراچ  سپ  تشذگ  هکنآ  امک  نآ  تمرح  ای  ءوضو  بوجو  نیب  دراوم  نیا  رد  تسا  رئاد  رما  نوچ  القع  طایتحا  تسین 
.مهفاف دوش  یم  لمع  هیعرش  ماکحا  لصا  رد  هک  نانچمه  فیلکت  طوقس  رد  دوش  نظب  لمع  هک  دراوم  نیا 

هتشادن تیعوضوم  دشاب  نآ  لامتحا  هک  ررـض  زا  فوخ  ای  نظ  سفن  هک  تسا  یئاج  رد  دادسنا  تامدقم  هبـش  نایرج  دنامن  یفخم 
تسا عوضوم  فوخ  یئالقع  لامتحا  سفن  هکلب  دنـشاب  هتـشاد  مکح  يارب  تیعوضوم  اه  نیا  زا  مادکره  رگا  هک  مکح  يارب  دشاب 

لامتحا ای  نظ  تیعوضوم  تابثا  میـشاب و  یمن  تامدقم  هبـش  نایرجب  جاتحم  دش  رکذ  هک  يدراوم  نیا  رد  هروکذم  دراوم  نآ  يارب 
.یفخی امک ال  دوش  یم  تباث  هقف  رد  فوخ  یئالقع 

تسین یفاک  نظ  تسا و  مزال  ملع  نید  لوصا  رد 

هراشا

تبـسانمب ینعی  تسا  دارطتـسا  رما  ود  نآ  هکنآ  اما  دوش  یم  رکذ  رما  ود  همتاخ  نیا  رد  خلا  ادارطتـسا  نارما  اهیف  رکذـی  همتاخ  هلوق 
.دوشب ثحب  مه  نید  لوصا  رد  نظ  دراد  تبسانم  تسا و  عورف  رد  نظ  تیجح  رد  ام  ثحب  نوچ  تسا 
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******

: حرش * 

حراوجب و لمع  الوا  عورف  نآ  رد  بولطم  هک  هیلع  عورف  رد  ـالقع  دادـسنا  لاـح  رد  نآ  عاـبتا  تسا  مزـال  هک  ینظ  اـیآ  لوا  رما  اـما 
داقتعا و یحناوج و  لمع  نآ  رد  بولطم  هک  هیداقتعا  لوصا  رد  نآ  تیعبت  تسا  مزال  يدادسنا  نظ  نآ  ایآ  دشاب  یم  یندـب  ءاضعا 

.تسا مزال  اهنآ  رد  دایقنا  بلق و  دقع  دشاب و  یم  یبلق 

ار و ءیـش  ناسنا  تفرعم  زا  تسا  ترابع  داقتعا  نوچ  دـشاب  یم  ءیـش  نآب  دایقنا  بلق و  دـقع  زا  ریغ  ءیـش  هب  داقتعا  دـنامن  یفخم 
فقو و دـحج و  راکنا و  ار  نآ  هکنآ  مولعم و  نآ  دایقنا  نآرب و  ءانب  زا  تسا  ترابع  دـشاب  دایقنا  بلق و  دـقع  هک  یمور  نآب و  ملع 

تسه ملع  دروم  نیا  رد  درادن  نآرب  بلق  دقع  دراد و  قحب  داقتعا  هک  یکرشم  نوچ  تسا  هجو  نم  مومع  ود  نیا  نیب  دنکن و  لمات 
رد دراذگ  یم  مولعم  نآرب  ءانب  دراد و  دایقنا  لاح  نیااب  ار و  دوخ  هدیقع  داسف  دناد  یم  هک  یـسک  هکنآ  امک  تسین  بلق  دـقع  یلو 

داقتعا هک  تسا  ینمؤم  صخـش  رد  ود  ره  دـنوش  یم  عمج  هک  یئاـج  رد  تسین و  داـقتعا  یلو  تسه  داـیقنا  بلق و  دـقع  دروم  نآ 
دایقنا بلق و  دـقع  تسا  مزال  ملع  رب  هوالع  نید  لوصا  رد  لاح  لک  یلع  دراد و  دوخ  دـقتعم  نآرب  دایقنا  بلق و  دـقع  قحب و  دراد 

رافک و زا  اهنآ  لاثما  لهج و  یبا  نوعرف و  سیلبا و  لثم  رافک  زا  دایز  مالـسا  دـیآ  یم  مزال  بلق  دـقع  دایقنا  دـشابن  مزال  رگا  نآرب 
نیدناعم

اْهتَنَْقیَتْسا اِهب َو  اوُدَـحَج  ٌنِیُبم َو  ٌرْحِـس  اذـه  اُولاق  ًهَرِْـصُبم  اُنتایآ  ْمُْهتَءاج  اّمَلَف  لـمن  هروس  رد  دـیامرف  یم  یلاـعت  يادـخ  تهج  نیا  زا 
.ْمُهَءاْنبَأ َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  یلاعت  هلوق  رگید  هیآ  نینچمه  َنیِدِسْفُْملا و  ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  اُولُع  ًاْملُظ َو  ْمُهُسُْفنَأ 

دحج دنا و  هتشاد  مالساب  قحب و  ملع  رافک  زا  هتسد  کی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  نیا  زا  اهَنوُرِْکُنی  َُّمث  ِهّللا  َتَمِْعن  َنُوفِْرعَی  هلوق  و 
تفرعم موزل  رب  تسا  مکاح  هک  یلقع  لیلد  نامه  دنتشادن و  دوخ  دقتعمب  بلق  دقع  دایقنا و  ینعی  دندومن  یم  ار  مالسا  نآ  راکنا  و 

بلق دقع  داقعنا و  موزل  رب  تسا  مکاح  لیلد  نآ 
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دـسنم ریغ  هلمحت  هل و  دایقنالا  هعقاو و  وه  امب  الامجا  داقتعالا  باب  نا  الا  هب  عطقلا  باب  دـسنا  نا  يداقتعالا و  رمـالا  ناـف  ـال  رهاـظلا 
هزاوج مدـع  وا  اعرـش  هبوجو  مدـع  ضورفملا  طایتحالاب و  الا  هعقاو  وه  ام  عم  هتقباطم  ملعی  داکی  هناف ال  حراوجلاـب  لـمعلا  فـالخب 

هیحناوجلا لامعالا  بیترتل  تایداقتعالا  یف  ملعلا  باب  دادـسنا  عم  بجوم  هلمجلاب ال  نظلا و  قفو  یلع  لـمعلا  نم  برقا  ـال  ـالقع و 
اذـه هنونظم و  وه  امل  هل ال  الا  داقنی  ـال  عقاولا و  وه  اـمل  ـالا  لـمحتی  ـالف  اـهیف  عقاولا  وه  اـم  یلع  اـهبیترت  ناـکما  عم  اـهیف  نظلا  یلع 

.دادسنالا تامدقم  عم  اهیف  نظلاب  لمعلا  نع  صیحم  هناف ال  تایلمعلا  فالخب 

******

: حرش * 

نایب هک  دشاب  یحاتفنا  هچ  نظ و  نآ  دشاب  يدادسنا  هچ  اقلطم  نظب  لمع  هک  تسنآ  رهاظ  خـلا  يداقتعالا  رومالا  ناف  رهاظلا ال  هلوق 
تـسا دسنم  نید  لوصاب  یلیـصفت  ملع  ینعی  اهنآ  هب  عطق  باب  تسا  دسنم  هچرگا  دوش و  یمن  نظب  لمع  هیداقتعا  روما  رد  دوش  یم 
فلکم تسا  نکمم  تسین و  دـسنم  تهج  نیا  نآرب  داـیقنا  تسا و  تباـث  عـقاو  رد  هک  هچنآ  هکنآ  هـب  داـقتعا  یلاـمجا و  مـلع  یلو 

نیا رد  هک  یتهج  هب  نید  عورف  رد  لمع  حراوجب و  لمع  فالخب  دشاب  الامجا  ول  دشاب و  یم  عقاو  هک  ار  هچنآ  هب  دـنک  ادـیپ  داقتعا 
یعقاو مکح  طایتحا  اب  هک  دراوم  نیا  رد  دوشب  طایتحا  هکنآ  رگم  عقاو  اب  یجراخ  لمع  هب و  یتأم  دشاب  قباطم  تسین  نکمم  دراوم 

نوچ تسین  زیاج  القع  ای  تسا  جرح  رـسع و  بجوم  هک  یتهج  هب  اعرـش  تسین  بجاو  طاـیتحا  هک  تسنآ  ضرف  دوش و  یم  كرد 
.مهو ای  کشب  لمع  زا  عقاوب  تسا  برقا  نوچ  نظب  لمع  رگم  تسین  يا  هراچ  تهج  نیا  زا  تسا  ملاع  ماظن  هب  لخم  طایتحا 

دنک ادیپ  داقتعا  تسا  نکمم  هکنآ  اب  دشاب  زیاج  نظب  لمع  هکنآ  ات  دشاب  یمن  ملع  باب  دادـسنا  تایداقتعا  باب  رد  هکنآ  لصاح  و 
دشاب یم  عقاو  هک  ار  هچنآ  فلکم 
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.هتافص یلاعت و  بجاولا  هفرعمک  اهسفنل  هفرعملا  بوجو  باب  نم  نکما  ول  تاداقتعالا  ضعب  یف  ملعلا  لیصحت  بجی  معن 

******

: حرش * 

نکمم هک  تهج  نیا  زا  تسا  نونظم  هک  ار  هچنآ  هن  دـشاب  یم  عقاو  هک  ار  هچنآ  دـشاب  هتـشاد  دایقنا  بلق و  دـقع  نینچمه  الامجا و 
يا هراچ  اجنآ  رد  هک  نید  عورف  رد  تایلمع و  فالخب  تسین  يراج  اهنآ  رد  دادسنا  هلدا  یلامجا  ملعب  تایداقتعا  رد  طایتحا  تسا 

.تشذگ هکنآ  امک  اهنآ  رد  دادسنا  تامدقم  نایرج  اب  نظب  لمع  رگم  تسین 

تسا ررض  عفد  معنم و  رکش  ءادا  يارب  هّللا  هفرعم  بوجو 

.خلا ضعب  یف  ملعلا  لیصحت  بجی  معن  هلوق 

دیآ یم  هکنآ  امک  دشابن  رصاق  فلکم  دشاب و  نکمم  رگا  تاداقتعا  ضعب  رد  یلیصفت  ملع  لیصحت  یفلکم  ره  رب  تسا  بجاو  هلب 
نآ هیبلس  هیتوبث و  تافـص  یلاعت و  دوجولا  بجاو  تفرعم  لثم  دشاب  یمدقم  هن  تسا  یـسفن  تفرعم  ملع  لیـصحت  بوجو  نآ  نایب 

.رداق ملاع  میدق  دحاو  هنا  هکنآ  الثم 

ملع تسین  مزـال  تسا و  یفاـک  صیاـقن  عیمج  نع  هزنملا  تـالامکلا  ماـمتب  عمجتـسملا  دوـجولا  بجاوـلا  ناـب  ملع  هکنآ  لـصاح  و 
هیلدع تسا  یعرـش  ای  تسا  یلقع  نآ  بوجو  ایآ  دوجولا  بجاو  بوجو  دـنامن  یفخم  میرادـن  نآرب  لیلد  نوچ  اهنآ  رد  یلیـصفت 

نیسحت هدعاق  توبث  فالخرب  تسا  ینبم  نآ  فالخ  تسا و  یعرـش  بوجو  هک  دنلئاق  هرعاشا  تسا و  یلقع  نآ  بوجو  هک  دنلئاق 
تهجب تسا  یلقع  هّللا  هفرعم  بوجو  دنـشاب  یم  نآرب  هیلدـع  تسا و  نیمه  قح  هکنآ  امک  هدـعاق  نیا  توبث  رب  انب  نیلقع  حـیبقت  و 

ررـض عـفد  فـلکم و  رب  تسا  ررـض  لاـمتحا  عـفر  تهجب  هّللا  هفرعم  بوـجو  هکنآ  اـی  تسا و  یلقع  نآ  بوـجو  معنم  رکـش  هکنآ 
.تسا ققحم  مه  تاناویح  رد  ینعم  نیا  هک  تسا  يرطف  هکلب  یلقع  لمتحم 

قح لمحتم و  ررض  عفد  باب  نم  ای  تسا و  معنم  رکـش  باب  نم  ای  تفرعم  بوجو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هریغ  فنـصم و  تاملک  زا 
يارب معنم  رکش  بوجو  هک  تسنآ 
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لقعلاف حیحـص  هجو  یلع  مالّـسلا  هیلع  مامالا  هفرعم  اذـک  لب و  هئالآ  همعن و  طئاسو  مهناـف  هئاـیبنا  هفرعم  هئاـمعن و  ضعب  رکـشل  ءادا 
اعرـش بجو  ام  الا  رکذ  اـم  ریغ  هفرعم  ـالقع  بجی  ـال  هکرت و  یف  ررـضلا  لاـمتحال  کلذـل و  هیـصو  یبنلا و  هفرعم  بوجوب  لقتـسی 

.حیحص ریغ  رخآ  هجو  یلع  مالّسلا  هیلع  مامالا  هفرعمک  هتفرعم 

******

: حرش * 

نایب مالعا  ضعب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دشاب  یم  نآ  زا  تمعن  بلـس  لامتحا  فلکم  دنکن  ار  معنم  رکـش  رگا  هک  تسا  ررـض  عفد 
.دنا هدومن 

عفد بوجو  باب  نم  بجاو  وه  معن  هبوجو  مزالی  هنسح ال  نال  انسح  ناک  نا  هسفنل و  رکشلا  بوجو  یف  لماتلا  یضتقی  فاصنالا  و 
اهتمعن ریاس  نینچمه  دشاب و  یم  معنم  هک  تسا  يرگید  زا  وا  دوجو  هک  درک  ادـیپ  تافتلا  فلکم  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  لمحتلا  ررض 

.لمتحم ررض  عفد  تهجب  تسا  مزال  نآ  یهاون  رماوا و  رد  دایقنا  تعاطا و  معنم و  تفرعم  هک  تسا  مکاح  ترطف  هکلب  لقع 

هیلقن هلدا  زا  داعم  نینچمه  تسین و  مزال  هیبلـس  هیتوبث و  تافـصب  یلیـصفت  ملع  هک  دوش  یم  رهاظ  فنـصم  ترابع  زا  دـنامن  یفخم 
لدـع دـشابن  رگا  هک  دـشاب  یم  یهلا  لاعفا  رد  لدـع  بجوم  هک  هچنآ  هک  تسنآ  قح  یلو  دوش  یم  نآ  نایب  هکنآ  امک  هدـش  تباث 

مالک ملعب  تسا  عجار  هک  لوا  دلج  یبرع  مولعلا  هدبز  رانک  رد  تسا و  یلقع  اهنآ  كردـم  یلاعت  يادـخ  يارب  لعف  نآ  تسا  حـیبق 
ماما هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبن  موزل  اذـل  یبنلا و  دـعب  ماما  رب  تسا  لاد  هوجو  نامه  میدومن و  نایب  هقلطم  هونب  موزل  رب  هجو  هدزای 

.عجارف تسا  یلقع  امامت  داعم  هدعب و  مالسلا  هیلع 

يرکش یتمعن  ره  هکنآ  تهجب  تسا  معنم  رکش  ضعب  ءادا  يارب  نآ  بوجو  یلاعت  يادخ  تفرعم  خلا  هئامعن  ضعب  رکشل  ءادا  هلوق 
نآ امک  دراد  مزال  يرکش  رکش  دوخ  سفن  اذل  دراد و  مزال 
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هلاصا ناک  لقنلا  نم  لقعلا و ال  نم  صوصخلاب ال  هتفرعم  بوجو  یلع  هلالد  ام ال  هتفرعم و  بوجو  یلع  عرـشلا  لد  امم  رخآ  رما  وا 
ام هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوقل  هیآلا و ال  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  یلاعت و  هلوق  لثمل  هلالد  همکحم و ال  هتفرعم  بوجو  نم  هءاربلا 

تاولصلا هذه  نم  لضفا  هفرعملا  دعب  ائیش  ملعا 

******

: حرش * 

مهیلع هصاخ  توبن  ایبنا و  تفرعم  تسا  مزـال  نینچمه  اـهتمعن و  ماـمت  رکـش  ءادا  وا  يارب  تسین  نکمم  فلکم  تسا و  ربخ  رد  هک 
رب مالـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  تسا  مزال  هکلب  ناگدنب  يارب  دنـشاب  یم  وا  ءالآ  راگدرورپ و  تمعن  هطـساو  اهنآ  هک  یتهج  هب  مالـسلا 

.حیحص هجو  يانعم  حیحص  هجو 

ینانچمه دشاب  یم  یهلا  سدقا  تاذ  نآ  نییعت  رد  تسا  یهلا  بصنم  تسا  توبن  لثم  تماما  تسا  هدش  نایب  فنصم  زا  هکنآ  امک 
دـشاب یم  اهنآ  نیب  هک  یقرف  تسا و  توبن  لثم  تماـما  هک  میدومن  ناـیب  ار  هجو  نیمه  مه  اـم  تماـما  باـب  رد  مولعلا  هدـبز  رد  هک 

عفد تهجب  یهلا و  ياهتمعن  ضعب  رکش  ءادا  يارب  وا  یصو  یبن  تفرعم  بوجوب  تسا  لقتسم  لقع  سپ  دوش  یمن  لزان  ماماب  یحو 
هک يدراوم  هکنآ  الا  میدرک  رکذ  هک  ار  هچنآ  ریغ  تفرعم  القع  تسین  بجاو  تشذـگ و  هکنآ  امک  تفرعم  كرت  رد  لمحتم  ررض 

نید عورف  زا  نآ  هک  دنلئاق  هماع  هک  تسا  تماما  تسین  حیحـص  یلو  دراد  یعرـش  بوجو  هک  یئاهزیچ  زا  اهنآ  اعرـش  تسا  بجاو 
.هریغ دالب و  نیمأت  دودح و  هماقا  يارب  ماما  بصن  تسا  مزال  تسا و 

هن تسا  یعرـش  لیلدب  فنـصم  لوق  رب  انب  داعم  اما  دشاب و  یم  هیتوبث  تافـص  لخاد  تسا  بهذم  لوصا  زا  هک  لدـع  دـنامن  یفخم 
.تسا یلقع  لیلدب  نآ  هک  تشذگ  ار و  نآ  درکن  رکذ  هکنآ  امک  یلقع 

تسا یفاک  نید  لوصا  رد  یلامجا  ملع 

لاثتما تعاطا و  تهجب  اهنآ  تفرعم  تسا  مزال  هک  رگید  ياهزیچ  زا  نینچمه  خلا و  یلع  عرشلا  لد  امم  رخآ  رماوا  هلوق 
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.مومعلاب هتفرعم  بوجو  یلع  تایاورلا  تایآلا و  نم  ملعلا  بلط  هقفتلا و  بوجو  یلع  لد  امل  سمخلا و ال 

هفرعملا مکح  نایب  تاولصلا ال  هلیـضف  نایب  ددصب  وه  امنا  يوبنلا  هتفرعم و  هّللا و  هدابع  صوصخ  وه  نودبعیل  نم  دارملا  نا  هرورض 
امک هتفرعم  ههقف و  بجی  ام  نایب  بجاولا ال  هقفتلا  یلا  هب  لسوتملا  قیرطلا  نایب  ددـصب  وه  امنا  رفنلا  هیآ  لثم  الـصا و  هیف  قالطا  الف 

.هب ملعلا  بجی  ام  نایب  ددصب  هبلط ال  یلع  ثحلا  ددصب  وه  امنا  ملعلا  بلط  بوجو  یلع  لد  ام  اذک  یفخی و  ال 

******

: حرش * 

یم نآرب  یلقن  هن  یلقع و  لیلد  میرادن  صوصخلاب  نآ  تفرعم  بوجو  رب  لیلد  هک  ار  هچنآ  عورف و  رئاس  موص و  هالص و  ریظن  اهنآ 
.دوش یم  يراج  نآ  رد  تئارب  هیلقن  هیلقع و  هلدا  تسا و  مکحم  نآ  تفرعم  بوجو  زا  هءاربلا  هلاصا  دشاب 

همامالا توبنلا و  دیحوتلاب و  یلیصفت  ملع  تسا  بجاو  هک  رـشع  يداح  باب  رد  تسا  هدش  یلح  همالع  موحرم  زا  لقن  دنامن  یفخم 
مئاد باذع  قحتـسم  نامیا و  هقبر  زا  تسا  جراخ  دشاب  هتـشادن  اهنآ  هب  یلیـصفت  ملع  فلکم  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد  فلکم  داعملا  و 

.دوش یم  رکذ  هک  یتامومع  هب  رکذ  امب  یلیصفت  ملع  موزل  رب  تسا  هدرک  کسمت  يراصنا  همالع  خیش  موحرم  دشاب  یم 

اهنآ در  نید و  لوصا  رد  یلیصفت  ملع  موزل  رب  رابخا  تایآ و  رب  لالدتسا 

یلاعت هلوق  لثمب  درادن  یتلالد  دیامرف  یم  اذل  دشاب  یمن  رکذ  ام  رد  یلیـصفت  تفرعم  بوجو  يارب  لیلد  اه  نیا  دیامرف  یم  فنـصم 
نم لضفا  هفرعملا  دـعب  ائیـش  ملعا  ام  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوق  درادـن  تلالد  نینچمه  ِنوُدـُْبعَِیل و  ّالِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو 

نینچمه ْمِْهَیلِإ و  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  ِنیِّدلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  هیآ  هقفت  بوجو  رب  درادن  تلالد  نینچمه  سمخلا و  هالـصلا  هذـه 
.شدوخ لحم  رد  تسا  هدش  رکذ  هک  رابخا  تایآ و  ریغ  هملسم و  ملسم و  لک  یلع  هضیرف  ملعلا  بلط  تیاور 

اصوصخم نید  لوصا  تایصوصخ  مامتب  یلیصفت  ملع  الوا  رابخا  تایآ و  زا  باوج  خلا  نم  دارملا  نا  هرورض  هلوق 
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عم نکما و  ول  ملعلا  لیصحت  نم  ّدب  الف  اعطق  هفرعمب  سیل  ّهنإ  ثیح  اعرـش  وا  القع  هتفرعم  بجی  امیف  نظلاب  ءافتکالا  زوجی  ّهنإ ال  مث 
لب ءاسنلا  نم  ریثک  یف  دـهاشملا  وه  اـمک  دادعتـسالا  هلق  عم  بلطملا  هضومغل  وا  هلفغل  روصق  نع  ناـک  نا  اروذـعم  ناـک  هنع  زجعلا 

.فالخب لاجرلا 

******

: حرش * 

زا دارم  ایناث  سانلا و  ماوعب  فیکف  سانلا  نم  يدحوالا  الا  ابلاغ  تسین  نکمم  هریغ  رشن و  رشح و  زا  داعم  هیبلـس و  هیتوبث و  تافـصب 
دومرف هک  يوبن  اقلطم و  هن  تسا  هّللا  هفرعم  طقف  دشاب  نوفرعیل  ریسفت  ضرفرب  دشاب و  یم  وا  تعاطا  هّللا و  هدابع  صوصخ  نودبعیل 
هفرعم نایب  ماقم  رد  الـصا  دشاب و  هّللا  هفرعم  لصا  مکح  نایب  هن  تسا  هالـص  تلیـضف  نایب  ددصرد  خلا  هفرعملا  دعب  ائیـش  ملعا  ام  و 

دننک و رفن  نینمؤم  هتـسد ي  کی  هک  تسا  هیعرـش  ماکحاب  ندیـسر  نایب  ماقم  رد  رفن  هیآ  دشاب و  هتـشاد  قالطا  هکنآ  ات  تسین  هّللا 
.دشاب تفرعم  لصا  نایب  رد  هکنآ  هن  دنهد  دای  هدنام  یقابب  دندرگرب  دننک و  ملع  لیصحت 

ددصرد هن  ماکحا  ملع  بلط  رب  تسا  نیفلکم  ندرک  راداو  ددصرد  مهنآ  هملسم  ملسم و  یلع  هضیرف  ملعلا  بلط  تیاور  نینچمه  و 
.دشاب بجاو  هسفن  دح  یف  هک  دشاب  نآ 

لوصا رد  هفرعم  لماش  اهنآ  قالطا  هکنآ  ات  دـشاب  یمن  نید  لوصا  هّللا و  هفرعم  لصا  نایب  ماقم  رد  تایاور  تایآ و  هکنآ  لـصاح  و 
.دشاب نید 

تافـص هّللا و  هفرعم  لثم  تسا  یلقع  نآ  هفرعم  هک  یئاج  رد  نید  لوصا  رد  دـش  نایب  البق  خـلا  نظلاب  ءافتکالا  زوجی  ّهنإ ال  مث  هلوق 
تایصوصخ داعم و  لثم  دشاب  یعرش  نآ  هفرعم  ای  مالسلا  مهیلع  هیلع و  همئالا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  هفرعم  هیبلـس و  هیتوبث و 

سپ دشاب  ملع  هک  تسا  یئاج  رد  تفرعم  اعطق و  تسین  تفرعم  نظب  لمع  نوچ  اقلطم  نظب  ءافتکا  تسین  زیاج  دراوم  نیا  رد  رگید 
دـشاب روصق  نع  فلکم  زجع  رگا  تسا  روذـعم  فلکم  ندوب  زجاع  اـب  دـشاب و  نکمم  رگا  ملع  لیـصحت  تسا  مزـال  دراوم  نیا  رد 

تایعقاو كرد  زا  تسا  رصاق  فلکم  دراوم  ضعب  نوچ 
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هنع املق  فلخلل و  یلبجلاک  هناف  فلـسلا  هریـس  عابتا  دادـجالا و  ءابآلا و  هقیرط  بح  لجال  ول  داهتجالا و  یف  ریـصقت  نع  ناک  اذا  ام 
.فلخت

اهتیلحت لئازرلا و  نع  اهتیلختب  سفنلا  عم  هدهاجملا  وه  انَُلبُـس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  یلاعت َو  هلوق  یف  هدـهاجملا  نم  دارملا  و 
لئاضفلاب

******

: حرش * 

رد دوش  یم  هدـید  تسا و  دـهاشم  هکنآ  امک  دادعتـسا  تلق  اب  نآ  ندوب  لکـشم  بلطم و  تضومغ  تهجب  ای  وا و  تلفغ  تهجب  ای 
لاجر هکلب  ءاسن  زا  يدایز 

جراوخلا نا  عساو و  نیدلا  لاقف  هلهج  دابعلا  عسی  يذلا ال  نیدلا  نع  مالّسلا  هیلع  رفعج  ابا  تلأس  لاق  لیعامـسا  تیاور  تسا  يورم 
نا هّللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  تلق  یلب  لاـقف  هیلع  اـنا  يذـلا  ینیدـب  کثدـحا  اـما  كادـف  تلعج  تلقف  مهلهجب  مهـسفنا  یلع  اوقیض 

مکملظ مکیلع و  رمأت  مکباقر و  بکر  مکودـع و  نم  أربأ  مکالوتا و  هّللا و  دـنع  نم  هب  ءاـج  اـمب  رارقـالا  هلوسر و  هدـبع و  ادـمحم 
الا لاق ال  رمالا  اذـه  فرعی  ـال  دـحا  ملـسی  لـهف  تلق  هیلع  نحن  يذـلا  هّللا  وه و  لاـقف  ائیـش  تکرت خ ل  وا  تلهج  اـم  لاـقف  مکقح 

.هیلع متنا  ام  فرعت  تناک  ام  هنجلا و  لها  نم  اهنا  دهشا  یناف  نمیا  ما  تیأر  لاق أ  مکدالوا  مکئاسن و  لاق  مهنم  تلق  نیفعضتسملا 

اجنآ دشاب  هدومن  نید  لوصاب  ملع  لیـصحت  رد  ریـصقت  فلکم  هک  یئاج  رد  خـلا  داهتجالا  یف  ریـصقت  نع  ناک  اذا  ام  فالخب  هلوق 
قح عبات  یلیلق  دشاب و  فلـس  هریـس  تیعبت  دشاب و  دادجا  اهردپ و  هقیرط  بح  تهجب  وا  ریـصقت  ول  تسا و  بقاعم  تسین و  روذعم 

لوصا رد  دوشن  رـصقم  درادرب و  تسد  دیاب  تسا  لطاب  فلـس  ةریـس  دادجا و  ءابآ و  هقیرط  هک  دیمهف  فلکم  رگا  ینعی  دنـشاب  یم 
نید

دنک داهتجا  رظن و  هک  یسک  دیامرف  یم  هفیرش  هیآ  دنک  لاکشا  یسک  تسا  نکمم  خلا  یلاعت  هلوق  یف  هدهاجملا  نم  دارملا  هلوق و 
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تناک اذا  الا  هلالـضلا  هلاهجلا و  یلا  يدؤی  ّهنأ  عم  هیادـهلا  یلا  يدال  ـالا  داـهتجالا و  رظنلا و  ـال  داـهجلا  نم  ربکا  تناـک  یتلا  یه  و 
.هیانع یلاعت  هنم  كانه 

هعطق و یلع  أطخا  اذا  اذـخاؤم  هداهتجا و  عم  ارـصقم  نوکیف  قحلا  ددـصب  قحلا ال  وه  هیلع  هئابآ  دـجو  ام  نا  تابثا  ددـصب  ابلاغ  هناف 
.هداقتعا

******
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تسین نکمم  رصاق  لهاج  دوش و  یم  قح  هارب  تیاده  هتبلا  ام  هار  رد 

رورغ و ربک و  لثم  نآ  زا  تسا  لیاذر  تافـص  ندرک  رود  هیلخت و  لوا  هک  دـشاب  یم  سفن  اب  داـهج  هدـهاجم  زا  دارم  هکنآ  باوج 
عضاوت لیصحت  لثم  تسا  داهج  زا  ربکا  هک  تسا  هدهاجم  ینعم  نیا  نآ و  رد  تسا  لئاضف  ندرک  دراو  هیلحت و  ادعب  هریغ و  لخب و 

تسا و تیادـه  بجوم  رظن  داـهتجا و  دراوـم  ضعب  ـالا  دـشاب و  نید  لوـصا  رد  داـهتجا  رظن و  هکنآ  هن  هریغ  تواخـس و  تفع و  و 
لأسا دیامرف  یتیانع  یلاعت  يادخ  هکنآ  رگم  دش  هدید  هفـسالف  یـضعب  رد  هکنآ  امک  تسا  تلاهج  تلالـض و  بجوم  رگید  ضعب 

یضری بحی و  امل  انقفوی  نا  هّللا 

تابثا ددصب  ابلاغ  دالوا  دشاب و  یم  مدرم  رثکا  یلبج  دادـجا  ءابآ و  تیعبت  هک  دـش  نایب  البق  خـلا  ام  نا  تابثا  ردـصب  ابلاغ  هناف  هلوق 
هچ دشاب و  قح  هچ  اهنید  رثکا  رد  هکنآ  امک  تسا  قح  هک  ار  نآ  دننک  یم  تابثا  دنـشاب و  یم  دـنا  هدوب  دادـجا  ءابآ و  هک  ار  هچنآ 

دنرـصقم و هدیقع  رد  دـننک  یم  دادـجا  ءابآ و  تیعبت  هک  یئاج  رد  دنـشاب  قح  تابثا  ددـصب  دالوا  هکنآ  هن  تسا  ینعم  نیمه  لطاب 
نآ قیقحت  تسا و  هدوب  يدیلقت  عطق  تامدقم  نوچ  دننک  ادیپ  هدـیقع  نآب  عطق  دنـشاب و  هدومن  هدـیقع  نآ  رد  داهتجا  ول  دـنبقاعم و 

.یفخی امک ال  دنذخاؤم  تهج  نیا  زا  داقتعا  رد  تسا  هتفر  اطخ  اهنآ  عطق  تسا و  هدشن 
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هلالقتـساب لقن  مل  ول  نکما  ول  القع  هلیـصحت  بجی  امیف  ملعلا  لیـصحت  نع  سأیلا  عم  نظلا  لیـصحت  بوجوب  لقعلل  لالقتـسا  مث ال 
اهل دایقنالا  اهعقاو و  وه  امب  داقتعالا  نکما  اهب  عطقلا  مدـع  عم  هیداقتعالا  رومالا  نا  نم  هیلا  انرـشا  امل  هزاوج  مدـعب  لب  هبوجو  مدـعب 

لقنلا نم  هلالد  کلذک ال  یفخی و  امک ال  هیلمعلا  عورفلا  فالخب  ملعلا  باب  هیف  دسنا  امیف  نظلا  یلا  لزنتلا  یلا  الـصا  اهیف  ءاجلا  الف 
.اضیا هزاوج  مدع  یلع  لیلد  نظلا  عابتا  نع  یهنلا  یلع  هلادلا  هلدالا  لب  اعرش  ناکمالا  عم  هتفرعم  بجی  امیف  هبوجو  یلع 

******

: حرش * 

دـشاب یلقع  هچ  تسا  مزال  ملع  لیـصحت  نید  لوصا  رد  هک  میدومن  نایب  البق  خلا  نظ  لیـصحت  بوجوب  لقعلل  لالقتـسا  مث ال  هلوق 
فنصم و لوق  رب  انب  داعم  لثم  دشاب  یعرش  هچ  مالّسلا و  مهیلع  همئا  ءایبنا و  توبن  هیبلس و  هیتوبث و  تافص  عناص و  تابثا  لصا  لثم 
داعم و تایـصوصخ  زا  دـش  لصاح  فلکم  يارب  ملع  رگا  دـش  رکذ  هک  ار  هچنآ  ریغ  هروکذـم  دراوم  نیا  رد  رگید  تاداقتعا  ریاـس 

یم عقاو  ملع  ياج  نظ  هک  دنک  یمن  مکح  لقع  دـشن  ملع  لیـصحت  رگا  اهنآ و  هب  بلق  دـقع  دایقنا و  نآب و  داقتعا  تسا  مزال  هریغ 
دنک یم  بوجو  مدعب  مکح  القتسم  لقع  هک  میوشن  لئاق  رگا  دشاب  یلامجا  ملع  ول  ملع و  لیـصحت  تسا  نکمم  هک  یئاج  رد  دوش 

نآب ندیسر  زا  تسا  رثکا  عقاو  فالخب  ینظ  داقتعا  روذحم  نوچ  نظب  لمع  تسین  زیاج  الصا  هکلب 

یم عقاو  هک  هچنآ  رب  بلق  دـقع  دایقنا و  اهنآ و  هب  یلاـمجا  ملع  هیداـقتعا  روما  رد  تسا  نکمم  هک  یئاـج  رد  نوچ  هکنآ  لـصاح  و 
دشاب

ءاـجلا و لاـح  نیا  رد  سپ  دـش  رکذ  هکنآ  اـمک  دراوم  ضعب  رد  تسا  رتشیب  نآ  ررـض  هکلب  ـالقع  درادـن  تیجح  نظ  تهج  نیا  زا 
هیلمع عورف  فالخب  دشاب  یم  یلیصفت  ملع  باب  دادسنا  هک  یئاج  رد  مینک  نظب  لمع  هک  هیداقتعا  روما  رد  الصا  میرادن  يرارطضا 

نظب لمع  دشن  نکمم  طایتحا  هک  یئاج  رد  دوبن  يا  هراچ  اجنآ  رد  هک  نید  عورف  رد  و 
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اهیف رمالا  حوضو  مدعل  اهیف  داهتجالل  دادعتـسالا  مدع  وا  هلفغلل  تایداقتعالا  یف  نوکی  رـصاقلا  نا  انرکذ  ام  يواطم  نم  حدقنا  دق  و 
.القع اروذعم  نوکیف  یفخی  امک ال  ریصقت  نع  الا  اهب  لهجلا  نوکی  هباثمب ال 

هدناعی نکی  مل  اذا  قحلا  هفرعم  مدع  یلع  بقاعم  ریغ  اروذعم  نوکی  امنا  هنکل  اهیف  رـصاقلا  دوجو  مدعب  لیق  امبر  ام  یلا  یغـصی  و ال 
.هلمتحا ول  هلامجا  یلع  هل  داقنی  ناک  لب 
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یفخی امک ال  تسا  نکمم  اهنآ  رد  طایتحا  هیداقتعا  روما  رد  هک  تسنآ  ضرف  دوش و  یم 

نیا رد  اعرـش  تشذگ  لوا  هکنآ  امک  یحاتتفا  نظ  هچ  يدادـسنا و  نظ  هچ  نظب  لمع  بوجو  رب  میتشاد  یلقن  لیلد  رگا  نینچمه  و 
هچ دـیامن  یم  نظ  عاـبتا  زا  یهن  هک  يا  هلدا  هکلب  تسین  زیاـج  نظب  لـمع  ـالامجا  ول  دـشن و  نکمم  ملع  لیـصحت  رگا  اـضیا  دراوم 
رب هعبرا  هلدا  نقیتـم  هکلب  نید  لوـصا  رد  نظب  لـمع  تسین  زیاـج  هک  دراد  تلـالد  اـمامت  هعبرا  هـلدا  زا  هریغ  راـبخا و  هـچ  تاـیآ و 

.یفخی امک ال  تسا  نید  لوصا  رد  نظب  لمع  تمرح 

نآ رد  رصاق  دوجو  نید و  لوصا  رد  رصقم  رصاق و  لهاج  ماکحا 

ای تسا  ققحم  دراد و  دوجو  نید  لوصا  رد  رـصاق  لهاج  هک  دش  رهاظ  ام  قباس  نایب  زا  خلا  انرکذ  ام  يواطم  نم  حدـقنا  دـق  هلوق و 
سپ دوش  یمن  حضاو  وا  رب  بلطم  هک  یمسق  هب  تایداقتعا  رد  وا  دادعتسا  مدع  بلطم و  ندوب  لکـشم  تهجب  ای  وا و  تلفغ  تهجب 
سپ دشاب  روصق  نع  هکلب  دشابن  ریـصقت  نع  رگا  تسین و  روذـعم  دـشاب و  یم  ریـصقت  نع  وا  لهج  دومن  تامدـقم  رد  ریـصقت  رگا 

.یفخی امک ال  تشذگ  هکنآ  امک  تسا  روذعم 

.خلا لیق  امبر  ام  یلا  یغصی  هلوق و ال 

فانصا باب  نینچمه  میدومن و  نایب  الیلد  اسح و  رصاق  لهاج  هکنآ  زا  دعب 
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عـضو نع  جراخ  هبـسانم  مدـع  عم  وهف  مالـسالا  رفکلا و  ثیح  نم  لهاجلا  مکح  نایب  اما  ماقملا و  بساـنی  اـمم  مـالکلا  ضعب  اذـه 
.هلاسرلا

******
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روذـعم رـصاق  لهاج  نکل  میرادـن  تایداقتعا  رد  رـصاق  لهاج  هتفگ  هک  دوش  یمن  یـضعب  لوقب  رظن  هدـش  نایب  اهنآ  رد  هک  ساـنلا 
رد تایعقاو  رب  الامجا  دشاب  هتـشاد  بلق  دقع  دایقنا و  دشابن و  دناعم  رگا  نید  لوصا  رد  شداقتعا  مدع  رب  دوش  یمن  بقاعم  تسا و 

.دهدب عقاو  رد  لامتحا  هک  یئاج 

رد نیرفاک  دولخ  مامـضناب  رفاک  نمؤم و  رد  نیفلکم  رـصح  رب  لاد  تسا  تنـس  باتک و  رد  هک  یتامومع  هک  تسنآ  اـهنآ  كردـم 
ول دشاب و  یم  نآ  لیصحت  زا  نکمتم  نید  لوصا  زا  زجاع  صخش  وا و  باقع  تسا  حیبق  رـصاق  لهاج  هکنآ  هب  لقع  مکح  منهج و 
زا هدش  عامجا  یعدا  تهج  نیا  زا  درادن و  یعنام  لاح  نیا  رد  وا  باقع  دشاب و  لفاغ  ادـعب  دـشاب و  هتـشاد  قحب  تافتلا  هظحل  کی 

.تسا روذعم  ریغ  دئاقعلا  یف  یطخم  هکنآ  بیوصت  هئطخت و  هلئسم  رد  دحاو  ریغ 

درادن دادعتـسا  نوچ  یلو  تاداقتعا  رد  دـنک  ملع  لیـصحت  يرمع  تسا  نکمم  هکنآ  رـصاق و  لهاج  دوجوب  یتخانـش  هکنآ  باوج 
هدومن ریصقت  تامدقم  رد  هک  دشاب  یم  يدهتجم  عامجا  دروم  ملعب و  دس  ریغ 

.خلا مالکلا  ضعب  اذه  هلوق 

عضو زا  جراخ  درادن  تبسانم  هکنآ  اب  وا  مالسا  رفک و  تهج  زا  لهاج  مکح  نایب  اما  دشاب و  یم  نید  لوصا  رد  ضعب  رـصتخم  نیا 
تسا و بقاعم  اذل  هدومن و  نید  لوصا  رد  ریصقت  نوچ  مالعا  ضعب  نایب  رب  انب  تسا  رفاک  لاکشا  الب  رـصقم  لهاج  اما  تسا  هلاسر 

نوچ هرفک  یف  لاکشا  اضیا ال  رـصاق  لهاج  اما  تسا و  تباث  وا  رب  هریغ  ثراوت و  هحکانم و  مدع  تساجن و  لثم  رفک  راثآ  نینچمه 
یمالسا داقتعا  ءافتناب  نیقی  اب  دشاب و  نآ  رد  داقتعا  لامتحا  هک  تسا  مالسا  بجوم  یئاج  رد  نیتداهش  راهظا 
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.دوش رکذ  يروما  تسا  مزال  یفخی  امک ال  ار  نآ  دناد  یم  حیبق  لقع  ریصقت  هن  تسا  روصق  يور  زا  نوچ  نآ  باقع  اما  تسین و 

راثآ ات  نیتداهـش  راهظا  تسا  مزال  نید  لوصا  رب  بلق  دقع  یبلق و  داقتعا  رب  هوالع  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا  هکنآ  لوا 
کش اب  هکنآ  امک  دشاب  یم  اضیا  يورخا  تاجردب  لوصو  مالّسلا  هیلع  راهطا  همئا  تیالو  اب  دوش و  تباث  فلکم  رب  مالـسا  هیرهاظ 

نیقفانم لثم  دشاب  ناسل  درجم  طقف  دـشاب  نطاب  مدـعب  نیقی  هک  یئاج  رد  اما  تسا  تباث  وا  مالـسا  تحـص و  هب  لمح  نطاب  اب  رهاظ 
.دوش یمن  اهنآ  مالساب  مکح  هک  تسنآ  قح  هن  ای  دوش  یم  وا  رب  مالسا  مکح  رهاظ  رد  ایآ  مالسا  ردص 

هکنآ هلمج  نم  دـشاب  یم  یمکح  يارب  دومن  یم  لمع  اهنآ  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  هک  مالـسا  ردـص  هیرهاظ  راثآ  اـما  و 
تسا و تایاور  ضعب  هکنآ  امک  هدوب  اهنآ  بالـصا  رد  نینمؤم  هکنآ  ناثوالا و  هدـبع  راـفک و  لـباقم  دوش  نیملـسم  تیعمج  ریثکت 

یمن شرهاظ  قباطم  وا  داقتعا  هکنآ  مرجب  دـشکب  ار  وا  دوب  نکمم  تشاد  يرگید  اـب  توادـع  رگا  مادـکره  مالـسا  ردـص  رد  هکنآ 
رگید حلاصم  زا  دش  رکذ  هک  هچنآ  ریغ  تسا و  رفاک  دشاب و 

دحج راکنا  لاح  نیااب  یلو  تسا  تئارب  دشاب  یم  القع  ای  اعرـش و  نآ  بوجو  رد  کش  هک  یئاج  رد  دش  رکذ  هچرگا  روما  زا  مود 
.هدش دراو  رابخا  رد  هکنآ  امک  تسین  زیاج  نآ 

هکلب اورفکی  مل  اودـحجی  مل  اوفقو و  اولهج  اذا  دابعلا  نا  ول  مالّـسلا  هیلع  هلوق  نم  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  نع  هرارز  هاور  ام  اـهنم 
ینامسج و داعم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  ینامسج  جارعم  لثم  دشاب  مالسا  يرورض  رگا  دوش  یم  رفک  بجوم  دراوم  ضعب 

.تسا رفک  دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  یبیذکت  بجوم  رگا  هکنآ  ای  دوش  یم  رفک  بجوم  يرورض  راکنا  درجم  ایآ  اهنآ و  وحن 
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بجوم هک  تسا  رفک  یئاـجنآ  نقیتـم  یلو  مـالعا  ضعب  لوقب  تسا  قـالطا  هچرگا  مهیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  اـهقف  تاـملک  رهاـظ 
اب دنک  يرورض  راکنا  یسک  هک  دوش  یم  رهاظ  یئاج  رد  هجیتن  تسا  نآ  رد  طایتحا  هچرگا  دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  بیذکت 

.تاهبشلاب دودحلا  أردی  هکنآ  هب  اصوصخ  نآ  لاثما  دشاب و  یهابتشا  وا  راکنا  أشنم  ای  وا  مالساب  دهعلا  بیرق 

تـسا فالخ  لحم  دشاب  ناهرب  لیلد و  يور  زا  نیقی  ملع و  دـیاب  هکنآ  ای  نید  لوصا  رد  تسا  یفاک  نیقی  ملع و  درجم  هکنآ  موس 
اب دـیاب  نید  لوصا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هماقم  هّللا  یلعا  همالع  موحرم  مـالک  زا  مهیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  مـالعا  ءاـملع  نیب  اـضیا 

.دشاب ناهرب  لیلد و 

ام هیلع و  حـصی  ام  هیبلـسلا و  هیتوبثلا و  هتافـص  یلاعت و  هّللا  هفرعم  دوجو  یلع  هفاک  ءاـملعلا  عمجا  : هدومرف هک  رـشع  يداـح  باـب  رد 
.دیلقتلاب لیلدلاب ال  داعملا  همامالا و  هوبنلا و  هنع و  عنتمی 

رظن و بوجو  دوش  یم  هدافتـسا  هچرگا  رابخا  تایآ و  زا  هدومرف  نظلا  هیجح  دـیاقع و  لوصا  ثحب  رخآ  رد  يراصنالا  انخیـش  یلو 
زا دـعب  تسا و  نیقی  ملع و  لیـصحت  يارب  دراد و  يریغ  بوجو  لالدتـسا  رظن و  بوـجو  هکنآ  ـالا  نید  لوـصا  رد  رظن  لالدتـسا و 

بوجو دشاب و  ملع  هک  هدش  لصاح  همدقملا  يذ  هکنوچ  دشاب  یمن  رظن  لالدتـساب و  جاتحم  دشاب  دیلقت  زا  ول  نیقی و  ملع و  دوجو 
.تسا دئارف  رد  وا  ترابع  دشاب و  یم  همدقم  لالدتسا  رظن و 

بوجو نال  لالدتـسالا  رظنلا و  بوجو  رابخالا  تاـیآلا و  تاـمومع  نم  ملع  نا  لالدتـسالا و  رظنلا و  هیلع  بجی  ـالف  مزاـجلا  اـما  و 
.رظنلاب اهلیصحت  بوجو  طقس  تلصح  اذاف  هفرعملا  لوصح  لجال  لصوت  کلذ 
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یلو دنادب  نامیا  يارب  یعرش  یطرش  بوجو  ای  الالقتسا  يدبعت  بوجو  دنادب  بجاو  ار  لالدتسا  رظن و  هک  یسک  رگم  هدومرف  دعب 
انخیـش هک  تسنآ  قح  هیلقع و  تامدـقم  يارب  تسا  یمدـقم  بوجو  لالدتـسا  رظن و  بوجو  تسنآ و  فالخ  رابخا  تایآ و  رهاظ 

اهردـپ و زا  اـهربنم و  ياـپ  نتفرگ  داـی  دـیلقت و  زا  ول  میهاوخ و  یم  نیقی  ملع و  نید  لوصا  رد  هک  هدوـمرف  هرـس  سدـق  يراـصنالا 
یمدـقم و بوجو  رابخا  تایآ و  زا  دوش  یم  هدافتـسا  هک  لالدتـسا  رظن و  بوجو  رهاظ  ـالوا  یعدـم  نیا  رب  لـیلد  دـشاب و  اـهردام 

.دندومن هدافتسا  هرس  سدق  يراصنا  خیش  موحرم  هکنآ  امک  تسا  یعرش 

نیا رد  ناطیش  صوصخب  تاکیکشت  تاهبش و  ترثک  تهجب  دوش و  یمن  نیقی  عطق و  بجوم  تاقوا  یضعب  لالدتـسا  رظن و  ایناث  و 
درجم هک  دنک  یم  تلالد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هریـس  هکلب  اثیدح  امیدق و  املع  هریـس  اثلاث  ءاوغا و  يارب  دـنک  یم  ادـیپ  تصرف  دراوم 

تسا و رفاک  هک  لیلد  نودـب  دراد  داقتعا  هک  اریـسک  دـننک  در  هک  هدـشن  هدینـش  اجکی  نید و  لوصا  رد  تسا  یفاک  نیقی  داـقتعا و 
هریغ مالّسلا و  هیلع  ینسح  میظعلا  دبع  ریظن  دندومن  یم  نایب  ار  دوخ  داقتعا  هدیقع و  ضرع  هک  يدراوم  صوصخب  تسین  ناملسم 

درجم هک  تسا  لیلد  ناملـسم  مدرم  اب  مهیلع  هّللا  تاولـص  راهطا  همئا  اثیدح و  امیدـق و  املع  تدوم  هلماعم و  هریـس  هکنآ  لصاح  و 
دشاب يدیلقت  داقتعا  نیا  ول  نید و  لوصا  رد  تسا  یفاک  مزاج  داقتعا 

وا ریغ  لوق  دیلقت و  زا  دنک و  ادیپ  دیاب  نیقی  ملع و  یسکره  هکنآ  نید و  لوصا  رد  ار  لالدتـسا  ناهرب و  مینادب  مزال  ام  رگا  اعبار  و 
خیـش هّللا  هیآ  اهنآ  زا  یلیلق  الا  اهنآ  همه  هکلب  دنـشاب  رفاک  ماوع  مدرم  رثکا  دـیآ  یم  مزال  تسا  رفاـک  هکلب  تسین  نمؤم  ناملـسم و 

یم یقارع  نیدـلا  ءایـض  اـقآ  موحرم  نیدـهتجملا  ءاـهقفلا  داتـسا  ثحب  يررقم  زا  یکی  هک  هیلع  هّللا  ناوضر  يدرجورب  یقت  دـمحم 
هدومرف نظ  هیجح  باب  رد  راکفالا  هیاهن  رد  دشاب 
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نهوی وا  هجحب  ناک  امل  هالول  ام  هجح  راص  ثیحب  هلالدلا  وا  دنـسلا  فعـض  هب  ربجی  له  لیلد  هتیجح  یلع  مقی  مل  يذلا  نظلا  یناثلا 
.هجح ناکل  هفالخ  یلع  هالول  ام  هب 

******

: حرش * 

ذـش ام  الا  مهلک  لب  ماوعلا  رثکا  رفکب  مازتلالا  وه  هفرعملا  مزجلا و  قلطم  هیافک  دعب  لوقلا  مزال  نآ  فیک.تسا و  باتک  ترابع  نیا 
هرخآ یلا  يرت  امک  ّهنأ  عم  رذن  و 

یلاکـشا كدنا  هب  هک  تسا  نکمم  نید  لوصا  رد  دوش  یم  ادیپ  دیلقت  زا  هک  نیقی  ملع و  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  هک  تسا  نکمم 
دراد یماود  رارقتسا و  نآ  هک  دوش  لصاح  ناهرب  لیلد و  زا  هک  نیقی  ملع و  فالخب  دوش  فرطرب  لیاز و 

نظ و هکلب  تسا  نید  عورف  رد  هکنآ  امک  نیقی  ملع و  نودب  دـیلقت  درجم  یلب  تسا  دراو  مه  یناهرب  نیقی  ملعب و  ضقن  نیا  باوج 
تاهبش هک  ام  نامز  رد  صخالاب  دشاب و  نیقی  ملع و  لیـصحت  زا  نکمتم  هک  یـسک  صوصخب  تسین  یفاک  دوش  لصاح  مه  نامگ 

نآب دنلئاق  املع  زا  يریثک  هکنآ  امک  تسا  لوصا  رد  لالدتسا  ناهرب و  زا  نیقی  ملع و  لوصح  اذل  دوش و  یم  دایز  زور  هب  زور 

دوش یم  ادنس  ای  اتلالد  تیاور  فعض  ای  رباج  ایآ  تسین  تجح  هک  ینظ 

.خلا یلع  مقی  مل  يذلا  نظلا  یناثلا  هلوق 

هب نآ  تیجح  رگا  هک  يدادـسنا  نظ  هچ  دـشاب و  یحاتفنا  نظ  هچ  تسین  تباث  نآ  تیجح  هک  ینظ  دوش  یم  نایب  یناـث  رما  نیا  رد 
فعـض ربج  تسین  تباث  نآ  تیجح  هک  ینظ  نیاب  ایآ  تسین  نآ  رد  یمالک  تسا و  تجح  هتبلا  دوش  تباث  روکذم  هار  ود  زا  یکی 

هن ای  دنک  یم  ادیپ  تیجح  ایآ  نظ  نیا  هطساو  هب  تسا و  فیعض  تیاور  دنس  هک  ینعم  نیاب  دوش  یم  دنس 

هنیآره دوبن  تلـالد  هب  نظ  اـی  دنـسب  نظ  رگا  هک  دوش  یم  تجح  نظ  نیا  هطـساو  هب  اـیآ  تسا  فیعـض  تیاور  تلـالد  نینچمه  و 
نآ نهوم  تیاور  تلالد  ای  تیاور  دنس  فالخرب  نظ  نآ  ایآ  تلالد و  ثیح  زا  ای  دنس  ثیح  زا  هچ  تشادن  تیجح  تیاور 
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.امهدحال حیجرت  ناک  امل  هقفو  یلع  هالول  ثیحب  نیضراعتملا  دحا  هب  حجری  وا 

.ال ما  امهنم  رخآلل  ناک  وا 

هیحجرملا وا  هیجحلا  لیلد  تحت  کلذـب  لوخدـلا  وه  هتقفاومب  ناحجرلا  وا  ناربجلا  لوصح  یف  هربعلا  نا  کلذ  یف  لوقلا  لـمجم  و 
.هیجحلا لیلد  تحت  نع  هفلاخملاب  جورخلا  وه  امنا  نهولا  یف  هربعلا  نا  امک  هیجحلا  لیلد  یلا  هعجارلا 

******
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دوب تجح  تیاور  نآ  هنیآره  تلالد  فالخب  ای  دوبن  دنـس  فالخب  نظ  رگا  هک  ار  نآ  دزادـنا  یم  تیجح  زا  ینعی  دوش  یم  تیاور 
تلالد ای  دنس  ثیح  زا 

هن ای  درب  یم  ار  تلالد  ای  ار  دنس  تیجح  هکنآ  ای  تلالد و  ای  دنس  فعض  بجوم  ایآ  اعرش  درادن  تیجح  هک  ینظ  هکنآ  لصاح  و 

هب حـیجرت  تیاور  ود  ضراعت  ماقم  رد  اـیآ  تسین  تباـث  نآ  تیجح  هک  ینظ  نآ  اـضیا  خـلا و  نیـضراعتملا  دـحا  هب  حـجری  وا  هلوق 
هداد حیجرت  دوبن  نیتیاور  نآ  زا  یکی  قفو  رب  نظ  نآ  رگا  هک  یمـسق  هب  دـشاب  مدـقم  تیاور  نآ  هک  دوش  یم  هداد  نظ  نآ  هطـساو 

.دش یمن 

نظ نیا  یلو  نآ  ناحجر  هطـساو  هب  دوب  رگید  تیاور  رب  حیجرت  دوبن  نظ  نآ  رگا  هک  یئاج  رد  ینعی  خـلا  امهنم  رخآلل  ناک  وا  هلوق 
هن ای  دوش  یم  نظ  نآب  لمع  روکذم  دراوم  نیا  رد  ایآ  دوش  یم  تجح  يرگید  درب و  یم  ار  نآ  ناحجر 

تیجح رد  لخاد  تسا  نکمم  ایآ  اعرش  ربتعم  ریغ  نظ  هک  تسنآ  لوق  رصتخم  خلا  کلذ  یف  لوقلا  لمجم  هلوق و 
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عجارف هب  قثوی  ام  هیجح  یلع  لد  ام  تحت  کلذب  هلوخد  هنومضم و  هحصب  وا  هرودصب  نظلاب  ربخلا  یف  دنسلا  فعـض  ربج  دعبی  الف 
هراما نم  نظلا  دارملا و  نییعت  یف  روهظلا  هیجحب  هیجحلا  لیلد  صاصتخال  دارملاب  نظلاب  هلالدـلا  فعـض  ربج  مدـع  اـهرابتعا و  هلدا 

ول ال هیف  هروهظل  ابجوم  ناک  امب  هفافتحاب  الامجا  ول  عطقلا و  بجوا  امیف  ـالا  رهاـظ  وه  اـمک  هیف  ظـفللا  روهظ  بجوی  ـال  هب  هیجراـخ 
.هروهظ عم  هتلالد  نهو  مدع  اذک  هرودص و  مدعب  نظلاب  دنسلا  نهو  مدع  هئافتنا و  ضورع 

******
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يوار و ای  ربخ  دوخ  زا  قوثو  هچ  قثوم  ربخ  تیجح  هب  میدش  لئاق  رگا  الثم  هن  ای  دوشب  تیحجرم  ای  نآ و  تلالد  ای  ربخ  دنـس  لیلد 
ءانب هک  تیجح  كردم  هکنآ  امک  دوش  یم  نظ  نآ  هب  ربخ  دنـس  فعـض  ناربج  لاکـشا  الب  تسا  تجح  ربخ  نآ  دشاب  جراخ  زا  ای 

ار تاحجرم  قلطم  نیربخ  ضراعت  رد  رگا  نینچمه  دنناد و  یم  تجح  ار  ربخ  اقلطم  تسا و  قلطم  دـشاب  یم  رابخا  هریـس و  القع و 
نظ نآ  میناد  تلالد  رد  ای  دنـس  رد  رـضم  اقلطم  ار  فالخب  نظ  رگا  نهو  رد  نینچمه  دوش و  یم  حجرم  نظ  نآ  ارهق  مینادـب  ربتعم 

.دوب توبث  ماقم  رد  مالک  اجنیا  ات  درب  یم  ار  تیجح  تسا و  نهوم 

سکعلاب تسا و  تیاور  فعض  رباج  باحصا  ءامدق  لمع 

ربخب باحصا  ءامدق  لمع  لثم  نظ  نآب  ربخ  دنس  فعـض  ربج  تسین  دیعب  سپ  تابثا  ماقم  اما  خلا  دنـسلا  فعـض  ربج  دعبی  الف  هلوق 
.دوش یم  ربخ  نآ  تیجح  بجوم  هک  فیعض 

رودصب نظ  ببس  نظ  نآ  سپ  دیاب  یم  هکنآ  امک  دوش  یم  ربخ  نآ  فعض  نهو و  بجوم  حیحـص  ربخ  زا  اهنآ  ضارعا  هکنآ  امک 
تیجح يربک  رد  فیعض  ربخ  دوش  یم  لخاد  دشاب و  نآ  قباطم  روهـشم  لمع  لثم  دوش  یم  نآ  نومـضم  تحـص  هب  نظ  ای  ربخ و 

.تشذگ هکنآ  امک  هریغ  رابخا و  اهنآ و  هریس  ءالقع و  ءانب  لثم  تسا  قلطم  قثوم  ربخ  تیجح  كردم  نوچ  قثوم  ربخ 
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.هنیرقلا کلت  ول ال  ارهاظ  هیف  امیف  هروهظ  داقعنا  نع  هعنام  هنیرق  دوجو  وا  هدنس  یف  للخ  توبث  نع  ربتعم  وحنب  فشک  امیف  الا 

.هروهظ هدارا  مدعب  نظلا  وا  هرودص  مدعب  نظ  نکی  مل  اذا  امب  روهظلا  رابتعا  لیلد  هقثلا و ال  ربخ  رابتعا  لیلد  صاصتخا  مدعل 

******

: حرش * 

یجراخ نظ  جراخ و  زا  هن  دوش  مولعم  دـیاب  ظـفل  زا  ملکتم  دارم  نوچ  تسین  حیحـص  سپ  نظ  نآ  هب  ربخ  تلـالد  فعـض  ربج  اـما 
فیعـض ار  نآ  تلالد  ای  دنک  فیعـض  ار  ربخ  هکنآ  ربخ و  دنـس  رد  نظ  نآ  نهو  اما  دنک و  ادـیپ  یلوم  دارم  رد  ظفل  روهظ  بجوم 

قافوب نظب  دوبن  طورـشم  نآ  تلالد  ای  ربخ  دنـس  تیجح  نوچ  تسین  حیحـص  مهنآ  سپ  دارم  رد  دراد  روهظ  ظفل  نآ  هکنآ  اب  دنک 
نظ هب  تسا  ربتعم  نآ  تلالد  ربخ و  دنـس  رد  یعون  نظ  تسا و  قلطم  هریغ  هریـس و  ءالقع و  ءانب  ود و  ره  كردـم  هکلب  فـالخ  اـی 

.یصخش

.خلا فشک  امیف  الا  هلوق 

يا هنیرق  دوجو  ای  دنس  رد  یللخ  هک  دوش  فشک  هکنآ  رگم  دوش  یمن  نآ  تلالد  ای  تیاور و  دنس  نهو  بجوم  جراخ  زا  نظ  ینعی 
نآ زا  باحصا  ءامدق  رگا  یئالعا  حیحص  تیاور  الثم  دوب  ینعم  رد  ظفل  روهظ  دوبن  هنیرق  رگا  هک  تسا  ظفل  روهظ  زا  عنام  هک  هدوب 
يا هنیرق  ای  هتـشاد و  یـضراعم  اـی  تیاور  نآ  دوش  یم  فشک  تسا  راـبتعا  تیاـهن  رد  نآ  تلـالد  دنـس و  هکنآ  اـب  دـندرک  ضارعا 

.هتشاد یللخ  نآ  دنس  هکنآ  ای  رابخا و  عیطقت  تهجب  هنیرق  نآ  ام  رب  هدش  یفخم  هدوب و  نآ  روهظ  فالخرب 

.خلا رابتعا  لیلد  صاصتخا  مدعل  هلوق 

دوبن طورـشم  رهاوظ  تیجح  نینچمه  دشابن و  نآ  فالخب  نظ  هکنآ  هب  دوبن  طورـشم  صاصتخا و  ربخ  دنـس  تیجح  تشذـگ  البق 
هکلب نآ  فالخب  نظ  مدعب 
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هـصوصخب امهنم  دحاو  هیجح  مدع  نیبلا و  نم  ضراعتلاب  نیترامالا  طوقـس  دعب  هب  حیجرتلا  یلع  لیلد  عرف  وهف  نظلاب  حیجرتلا  اما  و 
هّللا یلعا  همالعلا  انخیـش  یعدا  نا  هب و  حیجرتلا  یلع  صوصخلاب  لیلد  مقی  مل  هتیجح و  یلع  ناونع  الب  امهدـحا  یقب  نا  هناونع و  و 
(. -خ ل حیجرتلا  ) حیجارتلا لداعتلا و  یف  هلیصفت  یتأی  ام  یلع  هصاخلا  تاحجرملاب  حیجرتلا  یلع  هلادلا  رابخالا  نم  هتدافتسا  هماقم 

یف هتامدقم  امهدحاب و  نظلا  بجوت  مل  ام  هب  حیجرتلا  هجحلاب ال  وا  مکحلاب  نظلا  هتجح  بجوت  ماکحالا  یف  دادـسنالا  تامدـقم  و 
.ادیج لمأتف  حجرم  اضیا  هنأ  نظ  اذا  الا  حجرم  هنا  حجرملا ال  نییعت  یف  نظلا  هیجح  بجوت  امنا  ترج  ول  حیجرتلا  صوصخ 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  تسا  قلطم  ود  ره  تلالد  دنس و  تیجح 

.خلا عرف  وهف  نظلاب  حیجرتلا  اما  هلوق و 

تیجح هناونع  هصوصخب و  اهنآ  زا  مادک  چیه  دـننک و  طقاست  ضراعت و  تیاور  ود  هک  تسنآ  زا  دـعب  ربتعم  ریغ  نظب  حـیجرت  ینعی 
ار ربتعم  ریغ  نظ  نآب  حیجرت  رب  صوصخب  لیلد  لاح  نیااب  تسا  تجح  تسا  كوکـشم  هک  لیلد  نآ  زا  یکی  هچرگا  دشاب  هتـشادن 

ینعی هصاخ  تاحجرم  حیجرت  رب  هلاد  رابخا  زا  ار  نظ  نآب  حیجرت  هدافتسا  هماقم  هّللا  یلعا  همّالعلا  انخیش  دومن  یعدا  هچرگا  میرادن 
یلاعت هللاءاش  نا  دـیآ  یم  هک  هچنآ  رب  انب  تسین  رابخا  رد  هدارا  تاحجرم و  صوصخم  تسا و  یفاک  حـیجرت  قلطم  هدومن  هدافتـسا 

.حیجرت لداعت و  رد  نآ  لیصفت 

.خلا ماکحالا  یف  دادسنالا  تامدقم  هلوق و 

هکنآ باوج  حیجرت  يارب  دوش  تجح  نظ  نآ  دادسنا  تامدقم  هطساو  هب  رگا 
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هب نوکی  داکی  الف  سایقلاک  کلذـک  هنع  عنملا  یلع  لیلدـلا  ماق  ام  اما  لیلد و  هصوصخب  هب  لمعلا  نع  عنملا  یلع  مقی  مل  اـمیف  اذـه 
ام فالخ  یلع  ناک  اذا  یـسایقلا  نظلا  نا  حوضول  امهدـحا  هب  نوکی  امیف  اذـک  اضیا و  هریغل  نوکی  ـال  اـمیف  حـیجرت  وا  نهو  اربج و 

بجوی هجح ال  ناک  امل  هالول  ام  قفو  یلع  ناـک  اذا  هیجحلا و  لـیلد  تحت  نع  هجورخ  بجوی  ـال  هنع  عنملا  دـعب  هجح  ناـکل  هـالول 
مدع اسأر و  عراشلا  هئاغلا  یلع  عنملا  لیلد  هلالدل  کلذ  نیـضراعتملا و  دـحا  حـیجرت  بجوی  اذـکه ال  هیجحلا و  لیلد  تحت  هلوخد 

.ادیج لمأتف  یفخی  امک ال  اهیف  هل  لامعتسا  وحن  اهنم  دحاو  یف  هلخد  اعطق و  تایعرشلا  یف  هلامعتسا  زاوج 

******

: حرش * 

ای یعرش و  مکح  بجوم  هک  یمادام  نآب  حیجرت  هن  تسا  تجح  قیرطب  ای  یعرش و  مکحب  نظ  هکنآ  هب  دش  تابثا  دادسنا  تامدقم 
حیجرت باب  رد  صوصخلاب  تامدـقم  نایرج  اما  دوش و  يراج  تامدـقم  یلک  لـصا  هک  دوب  یئاـج  رد  لاـح  اـت  دوشن  مکح  قیرطب 

دـشاب حیجرتب  نظ  حجرمب  نظ  هکنآ  الا  دهد  حیجرت  هکنآ  هن  دیامنب  حـجرم  نییعت  هک  تسا  یئاج  رد  دوشب  يراج  رگا  نیـضراعتم 
.دوش یم  تاحجرم  مومع  رد  لخاد  اضیا و 

نایب هکنآ  امک  دشاب  یم  همّالعلا  انخیـش  اب  قح  دش  زیاج  اهنآ  ریغب  يدعت  دشن و  دراو  تاحجرم  صوصخب  ءافتکا  رگا  دنامن  یفخم 
.یلاعت هللاءاش  نا  دوخ  ياج  رد  دوش  یم 

.خلا عنملا  یلع  مقی  مل  امیف  اذه  هلوق 

هک یئاج  اما  دـشاب  نظب  لمع  زا  عنم  مومع  هلدا  رد  لخاد  هکلب  هدیـسرن  نظ  نآ  زا  عنم  صوصخلاب  هک  دوب  یئاج  رد  لاح  ات  مـالک 
نآب فعض  نهو و  هن  اتلالد و  ادنس و ال  نآب ال  تیاور  فیعض  ربج  تسین  حیحص  سپ  یسایق  نظ  لثم  دشاب  صوصخب  عنم 
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******

: حرش * 

.دشابن نظ  نآ  ریغ  هک  یئاج  رد  دوش  یم  هداد  نآب  حیجرت  هن  دوش و  یم 

هریغ طباوض و  بحاص  حـیتافم و  جراعم و  بحاص  ققحم  زا  یکحم  هکنآ  امک  دوش  یمن  هداد  اـهنآ  زا  یکی  هب  حـیجرت  نینچمه  و 
نظ هک  تسا  حضاو  هکنآ  تهجب  دوش  یم  هداد  حیجرت  دش  اهنآ  زا  یکی  قباطم  رگا  یسایق  نظ  هک  نیضراعتم  نیربخ  ربج  رد  هدش 

.دوش یمن  نآ  نهو  میراد و  یسایق  نظ  زا  عنم  هکنآ  زا  دعب  درب  یمن  تیجح  زا  ار  لیلد  نآ  دش  عقاو  یلیلد  فالخ  رگا  یسایق 

هک یئاـج  رد  ار  تلـالد  اـی  دنـس  نآ  تیجح  دوش  یمن  بجوم  دـشاب  ربخ  تلـالد  اـی  ربـخ  دنـس  قفاوم  یـسایق  نظ  رگا  نینچمه  و 
مامت لیلد  كردم و  نیـضراعتم  زا  یکی  رد  دوش  یمن  هداد  نظ  نآ  هب  حیجرت  نینچمه  دنتـشادن و  یعرـش  تیجح  اهنآ  زا  مادکره 
اعطق تایعرش  رد  ار  نظ  نآ  لامعتـسا  تسین  زیاج  اسأر و  هدیـسر  سدقم  عراش  فرط  زا  نظ  نآ  ءاغلا  رب  عنم  لیلد  هک  تسنآ  اهنآ 

.ادیج لمأتف  یفخی  امک ال  اعرش  تسا  یلامعتسا  وحن  رکذ  ام  مادکره  رد  نظ  نآ  لخد  و 

کـش رد  هک  هیلمع  لوصا  ثحب  یلاعت  هللاءاش  نا  هدـنیآ  هیافک و  مراهچ  دـلج  رد  دوب  يدادـسنا  حاتفنا و  نظ  عطق و  ثحب  اجنیا  ات 
ربق هریخذ  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رـصع  یلو  رظن  دروم  هدومرف و  لوبق  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  دیما  دشاب  یم  تسا 

دهد و رارق  هدافتسا  هدافا و  يارب  یلاعلا  مهزع  ماد  مارگ  نیلصحم  ماظع و  يالضف  رظن  دروم  ار  هملک  دنچ  نآ  دهد و  رارق  تمایق  و 
حیحـصت دوخ  فطلب  دـشاب  نآ  رد  يونعم  اـی  یظفل  هابتـشا  رگا  هقح و  وه  اـمک  هیاـفک  حرـش  همتت  يارب  دـیامرف  تمحرم  قـیفوت و 

.دنیامن

يوبن يرجه  يرمق  جنپ  دصراهچ و  رازه و  کی  هنس  یلوالا  يدامج  مجنپ  تسیب و  مامتا  خیرات 

ارخآ الوا و  هّلل  دمحلا  و 
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نآ حیـضوت  هیافک و  بلاطم  حرـش  يارب  هک  نظ  عطق و  تیجح  رد  لوصالا  هیاـفک  یـسراف  حرـش  كرادـم  هیاـفک  حرـش  كرادـم 
.تسا لیذ  رارق  زا  مراهچ  دلج  رد  تسا  هدش  هدروآ  هیافک  بلاطم  رب  لاکشا  يارب  ای  تسا و  هدش  هدافتسا 

.هدقرم هّللا  رون  میکح  نسحم  دیس  یجاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  مظعالا  انذاتسا  لوصالا  قیاقح  -1

دمحم خیـش  هّللا  هیآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  هرـضحل  هیلمعلا  لوصالا  ضعب  نظلا و  عطقلا و  ثحبم  یف  راکفالا  هیاهن  باـتک  -2
.هیلع یلاعت  هّللا  ناوضر  يدرجورب  یقت 

ینیسح یلع  دیـس  همالع  موحرم  فیلأت  یلاعلا  هزع  ماد  یئوخ  مساقلا  وبا  دیـس  یجاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  مظعالا  انذاتـسا  تاسارد  -3
.موس ءزج  يدورهاش 

.یلاعلا هلظ  ماد  يزاریش  ینیسح  دمحم  دیس  یجاح  هّللا  هیآ  همالع  لوصالا  هیافک  یلا  لوصولا  -4

.یتشر نیسحلا  دبع  خیش  هّللا  هیآ  موحرم  لوصالا  هیافک  حرش  -5

.يدابآزوریف ینیسح  یضترم  دیس  هّللا  هیآ  لوصالا  هیافک  حرش  یف  لوصالا  هیانع  -6

.یلاعلا هلظ  ماد  یئوخ  مساقلا  وبا  دیس  یجاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  مظعالا  انذاتسا  فیلأت  تاریرقتلا  دوجا  نم  یناثلا  ءزجلا  -7
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هیافک حرش  مراهچ  دلج  تسرهف 

ناونع هحفص 

نآ لوا  باتک و  هبطخ  رد   4

دبع یلوم و  نیب  تسا  تجح  هک  القع  ای  اعرش  هربتعم  تاراما  نایب  رد   5

دادسنا هناگراهچ  تامدقم  رصتخم   7

کش نظ و  عطق و  میسقت  رد  خیش  موحرم  رب  هدراو  تالاکشا   9

ناشیا میسقت  رد  قیقحت  خیش و  موحرم  رب  تالاکشا  رد   11

نآ لاکشا  رد  دوش و  یم  دلقم  دهتجم و  لماش  کش  نظ و   13

تسا يرطف  ای  ءالقع  ءانب  ای  یلقع  موزل  ایآ  هک  تسا  عطق  تعباتم  موزل  رد   14

دراد یعیرشت  هن  ینیوکت و  لعج  هن  تسا  یتاذ  عطق  تیجح   16

اداقتعا ای  اتقیقح و  تسا  نیدض  عامتجا  بجوم  ای  عطق  زا  عنم   17

تسا يزیجنت  مکح  رد  طقف  باقع  مکح و  هعبرا  بتارم   18

نآ باقع  يرجت و  رد  هناگشش  لاوقا   20

نآ لعف  نودب  دراد  باقع  يرجتم  هکنآ  كردم   22

تسا فلکم  يرایتخا  ریغ  دشاب  عوطقم  هک  هب  يرجتم  لعف   26

نآ رد  قح  ءایشا و  حبق  نسح و  رد  هثالث  لاوقا   28
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اهنآ باوج  يرجتم و  لعف  تمرح  رب  دش  کسمت  هک  هناگراهچ  هوجو   30

نآ رد  قح  يرجت و  لعف  تمرح  رابخا  نیب  عمج   32

لعف رب  هن  تسا  يرجت  مزع  دصق و  رب  باقع  باوج  يرجت  باقع  رب  لاکشا   33

للعی یتاذلا ال  تسا و  یتاذب  تشگرب  نایصع  هعاطا و   35

تنس باتک و  نادجو  ناهرب  لیلد  راهچ  هب  فنصم  باوج   37

دشاب یم  نآ  رسفم  هک  رگید  تیاور  هب  همأ  نطب  یف  یقش  یقشلا  هیاور  باوج   39

نآ باوج  يراوزبس و  موحرم  زا  يرجت  لعف  تمرح  كردم   44

دوش یم  محازتم  هیعقاو  ماکحا  اب  يرجت  هک  لوصف  بحاص  لوق  در   47

هدش لقن  يراصنا  خیش  موحرم  لوق  زا  هک  يرجت  هناگشش  ماسقا   48

دوش یم  مسق  هدزناش  مادکره  مکح  رد  ای  عوضوم  رد  دوش  یم  هتفرگ  هک  یعطق   49

دوخ قلعتم  رد  دوش  یم  هتفرگ  عطق  هک  یحیحص  ماسقا   51

تسین نکمم  یقیرط  یعوضوم  عطق  هک  فنصم  رب  لاکشا   54

لاکشا الب  دنوش  یم  عقاو  یقیرط  عطق  ياج  تاراما  قرط و   55

تیجح درجمب  دوش  یمن  عقاو  تاراما  قرط و  ياج  یعوضوم  عطق  هکنآ  كردم   56

دوش یم  عقاو  تاراما  قرط و  ياج  یعوضوم  عطق  هک  دنلئاق  هک  یناسک  كرادم  در   58

لیزنت کی  هب  تاراما  ياج  یعوضوم  عطق  ندش  عقاو  كردم   61

یقیرط ای  یعوضوم  عطق  هچ  دنوش  یم  عقاو  عطق  ياج  ایآ  هیلمع  لوصا   64

دوش هتفرگ  شدوخ  قلعتم  رد  عطق  تسا  نکمم  هک  يدراوم   71

تسا مسق  ود  یس و  عطق  لثم  یعرش  عوضوم  رد  ای  مکح  رد  نظ  نتفرگ   73

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1470 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ قلعتم  رد  دوش  هتفرگ  نظ  تسا  نکمم  هک  يدراوم   75

تسا یقیرط  هن  یعوضوم  نظ  هک  تسا  هدش  مهوت  هک  يدراوم   78

هن ای  ار  یبلق  لاثتما  دراد  مزال  ایآ  هب  رومأم  لاثتما   79
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باتکرانک 35116

یصو ویصو  35213

هماقاهماق 35218

هتسد کیی  هتسد  کی  35411

تسا ملاع  ریغملعب  دسر  یمن  35915

بیذکتیبیذکت 36022

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1488 

http://www.ghaemiyeh.com


ردن ورذن  3636و 

رد طوحارد  36313

نظ نآنظآ  36415

نظ نآبنآب  36420

ءالقعالقع 36511
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تماما تابثا  اصوصخم  یلالدتـسا و  نید  لوصا  هرود  کـی  ، یبرع مولعلا  هدـبز  باـتک  هدـش 1- پاچ  هک  باتک  بحاص  تاـفیلأت 
.هماع حاحص  رابخاب 

.یبرع ، دلج کی  رد  قالخا  ملع  رد  ، هیلع هّللا  همحر  یقارن  موحرم  تاداعسلا  عماج  دلج  هس  صیخلت  -2

.اهنآ باقع  باوث و  رد  بجاو  تسیب  ياراد  هک  باقع  باوث و  باتک  -3

کی هیافک  بحاص  زا  نیرخأتم  ءاملع  بلاطم  مامـضناب  یناسارخ  دـنوخآ  موحرم  لوصال  هیافک  یـسراف  حرـش  باـتک  دـلج  هس  -4
تسا هدش  جراخ  پاچ  زا  ظافلا  ثحابم  هرود 

مات ریغ  یناسارخلا  دنوخآلا  موحرملل  لوصالا  هیافک  حرش  هعوبطملا 1- ریغلا  فلؤملا  تافیلأت 

مات ریغ  اضیا  همرحملا  بساکملا  حرش  -2

ضیحلا هبانجلا و  هریبجلا و  ءوضولا و  ءاملا و  هیرهطم  یف  هرارسا  هّللا  سدق  يزاریشلا  يداهلا  دبع  دیسلا  مظعالا  انذاتسا  تاریرقت  -3
سمخلا ماکحا  ضعب  دیلقتلا و  داهتجالا و  حیجارتلا و  لداعتلا و  مّمیتلا و  تّیملا و  ّسم  سافنلا و  هضاحتسالا و  و 

اهریغ تاومالا و  ماکحا  ّتیملا و  ّسم  لسغ  سافنلا و  یف  ، هدقرم هّللا  رّون  میکحلا  نسحم  دیسلا  جاحلا  مظعالا  انذاتسا  تاریرقت  -4

هیلقعلا و هلدالا  ظافلالا و  ثحابم  یف  ، مانالا سوءر  یلع  هّلظ  هّللا  مادا  یئوخلا  مساقلا  وبا  دیـسلا  جاحلا  مظعـالا  انذاتـسا  تاریرقت  -5
اهریغ

اهماکحا تارایخلا و  یف  ، هئاقب لوطب  نیملسملا  هّللا  عتم  يدورهاشلا  دومحم  دیسلا  جاحلا  مظعالا  انذاتسا  تاریرقت  -6
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دلج 5

باتک تاصخشم 

حراش نیسح ، يدابآ ، تلود  یفجن  : هسانشرس

یناهفصا يدابآ  تلود  یفجن  نیسحدمحم  فیلات  یناسارخ / دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  حرش  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.13 .ق - =  14 يدابآ ، تلود  یفجن  نیسحدمحم  مق :] :] رشن تاصخشم 

هنومن.ج 5: يرهاظ تاصخشم 

تسا هیافک  بحاص  زا  نیرخاتم  املع  لاوقا  زا  يرصتخم  باتک  نیا  همیمض  : تشاددای

1363 مراهچ ، دلج  ساسارب  یسیونتسرهف  : تشاددای

همانباتک : تشاددای

دلج رخآ  ات  یهاون  لوا  زا  .ج 3 . رماوا --.  رخآ  ات  رما  هدام  لوا  زا  .ج 2 . هدارا --.  بلط و  رخآ  ات  هیافک  لوا  زا  .ج 1 . : تاجردنم
لوصا تئارب و  هلدا  لوا  زا  .ج 5 . يدادـسنا --.  نظ  یحافتنا و  نظ  عطق و  باب  هک  هیافک  مود  دـلج  لوا  زا  .ج 4 . هیافک --.  لوا 

 .-- حیجارت لداعت و  ثحابم  رد  .ج 6 . باحصتسا --.  رخآ  ات  هیلمع 

حرش .لوصالا  هیافک  : رگید ناونع 

ریسفت دقن و  لوصالا --  هیافک  .ق  1255  - 1329 نیسح ، نب  مظاکدمحم  یناسارخ ، دنوخآ  : عوضوم

هعیش هقف  لوصا  : عوضوم

حرش .لوصالا  هیافک  .ق  1255  - 1329 نیسح ، نب  مظاکدمحم  یناسارخ ، دنوخآ  : هدوزفا هسانش 

:BP159/8/آ3ك704228 1300ي هرگنک يدنب  هدر 

297/312: ییوید يدنب  هدر 

:م 3609-68 یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

.نیدلا موی  یلا  نیعمجا  مهئادعا  یلع  هّللا  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  هّللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هّلل  دمحلا 

همدقم

ماکحا رد  هیافک  بحاص  زا  نیرخأتم  ءاملع  لاوقا  زا  يرـصتخم  مامـضناب  تسا  لوصالا  هیافک  یـسراف  حرـش  مجنپ  دـلج  نیا  دـعبف 
دشاب هیلمع  لوصا  هک  کش 

تسا هدارا  بلط و  رخآ  ات  ظافلا  ثحابم  لوا  زا  : لوا دلج 

.دشاب یم  رماوا  رخآ  ات  رما  هغیص  ثحابم  لوا  زا  : مود دلج 

تسا نیبم  لمجم و  ظافلا  ثحابم  رخآ  ات  یهاون  لوا  زا  : موس دلج 

رصع ماما  رظن  دروم  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  دیما  دشاب  یم  يدادسنا  یحاتفنا و  نظ  عطق و  هیلقع  ثحابم  لوا  زا  : مراهچ دلج 
دهد و رارق  یلاعلا  مهزع  ماد  ماظع  نیلصحم  هدافتـسا  هدافا و  دروم  ار  اهنآ  تمایق و  ربق و  ةریخذ  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع 

دنیامن حیحصت  دوخ  فطل  اب  ار  اهنآ  يونعم  ای  یظفل و  تاهابتشا  هک  تسا  دیما 

هنس 1405. يرمق  جنپ  دصراهچ و  رازه و  کی  قباطم  یلوالا  يدامج  مهن  تسیب و  عورش  لوا 

ص:3
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هیلمعلا لوصالا  یف  عباسلا  دصقملا 

******

: حرش * 

هیلمع لوصا  متفه  دصقم 

هراشا

.خلا هیلمعلا  لوصالا  یف  عباسلا  دصقملا  : فنصملا لاق 

تئارب تلاصا  رد  لصف 

هراشا

: تمسق راهچ  هب  تسا  هدش  میسقت  هقف  لوصا  ثحابم  : هکنآ دنامن  یفخم 

قلطم و صوصخ و  مومع و  یهاون و  رماوا و  ثحابم  زا  تسا  هریغ  تنـس و  باتک و  رد  هک  یظاـفلا  لیلادـم  یناـعم و  ثحاـبم  لوا 
.ظافلا ثحابم  اه  نیا  دوش  یم  هدیمان  اهنآ و  وحن  نیبم و  لمجم و  دیقم و 

بجاو و همدقم  ثحابم  لثم  هریغ  ای  ظافلا  ای  فرع  ای  عرـش  ای  دشاب  لقع  ینعم  نآرب  لاد  هکنآ  ءاوس  لیلادم  یناعم و  زا  ثحب  مود 
ای موزل  ینعی  یه  یه  امب  دشاب  یم  هیعرـش  ماکحا  سفن  تامزاول  زا  لیلادـم  یناعم و  مسق  نیا  -و  هریغ یهن و  رما و  عامتجا  دـض و 
نآ تسا  هدرک  نامگ  هکنآ  امک  تسین  ظافلا  تلالد  ثحب  ، ثحب نیا  هن و  ای  دشاب  یم  همدـقملا  يذ  همدـقم و  نیب  یعرـش  ای  یفرع 

بوجو رب  درادـن  تلالد  همدـقملا  يذ  هب  رما  هکنآ  همدـقم و  بوجو  مدـعب  تسا  هدومن  لالدتـسا  هک  یئاـج  رد  ملاـعم  بحاـص  ار 
ینآ زا  دعب  ینعی  لقتسم  ریغ  هیلقع  ثحابمب  مسق  نیا  زا  دوش  یم  ریبعت  مازتلا و  نمضت و  هقباطم و  ثالث  تالالد  زا  یکی  هب  همدقم 

.دشاب یم  لقع  مکح  دش  ادیپ  یعرش  یهن  ای  رما  هک 

ای میراد  هیعقاو  تاـعوضوم  رب  تسا  تباـث  ماـکحا  نآ  هک  هیعقاو  ماـکحا  رب  لـیلد  اـیآ  : هکنآ تیلیلد  ءیـش و  تیجح  زا  ثحب  موس 
ار ثحب  نیا  تشذـگ و  نظ  عطق و  ثحب  رد  هک  تاراما  قرط و  تیجح  لثم  ماکحا  نآب  کش  ای  لهج  قلعت  زا  رظن  عطق  اـب  میرادـن 

.دنمان یم  يداهتجا  لیلد  ار  لیلد  نآ  دنک  یم  یعرش  مکح  تابثا  هک  یلیلد  دنمان و  یم  هلدا  ججح و  ثحب 

كاش ناونع  تسا و  هدش  هتفرگ  کش  اهنآ  عوضوم  ءزج  هک  يا  هیرهاظ  ماکحا  تیجح  زا  ثحب  هقف  لوصا  ثحابم  زا  مراهچ  مسق 
لـصا یتهاـقف و  لـیلد  لوصا  نآـب  دوش  یم  ریبعت  هیلمع و  لوصا  لـئاسم  زا  ثحب  هب  دوش  یم  هدـیمان  دنـشاب و  یم  یعقاو  مکح  رد 

.یلمع

ص:4
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.دهتجملا اهیلا  یهتنی  یتلا  یه  و 

******

: حرش * 

ای کش  هکنآ  تهجب  القع  لصا  راهچ  رد  تسا  رصحنم  هیمکح  هیعوضوم و  تاهبش  رد  تسا  عجرم  هک  هیلمع  لوصا  دنامن  یفخم 
نآ رد  ۀـقباس  تلاح  تسا  هدـش  هظحالم  ای  تسا  فیلکت  لصا  رد  کش  هک  لوا  رب  انب  هب و  فلکم  رد  ای  تسا و  فیلکت  لـصا  رد 
اما تسا و  تئارب  يارجم  درادن  هقباس  تلاح  هکنآ  تسا و  باحـصتسا  دراد  هقباس  تلاح  هکنآ.درادن  ای  دراد  هقباس  تلاح  ای  ینعی 

لاغتـشا و هدعاق  تسا  نکمم  طایتحا  هک  یئاجنآ  تسین  نکمم  ای  تسا  نکمم  طایتحا  ای  دشاب  یم  هب  فلکم  رد  کش  هک  یناث  رد 
شدوخ لحم  رد  اهنآ  زا  مادـکره  لصفم  ماکحا  هک  دـشاب  یم  رییخت  دروم  تسین  نکمم  طایتحا  هک  یئاجنآ  تسا و  طاـیتحا  موزل 

.دمآ دهاوخ  یلاعت  هللاءاش  نا 

.خلا دهتجملا  اهیلا  یهتنی  یتلا  یه  هلوق و 

نیقی فلکم  رگا  ینعی  دنـشاب  یم  کش  لاح  رد  اهنآ  هک  تاراما  قرط و  فالخب  دـشاب  یم  اهنآ  عوضوم  ءزج  کـش  هیلمع  لوصا 
رد هیلمع  لوصا  تاراما و  قرط و  تهج  نیا  زا  هیلمع  لوصا  ياج  هن  تسا و  تاراما  قرط و  ياج  هن  نآ  عوضوم  اـی  دراد  یمکحب 

هراما قرط و  سدقم  عراش  هکنآ  زا  دعب  ینعی  تسا  تموکح  باب  نم  هیلمع  لوصا  رب  تاراما  قرط و  مدقت  دشاب و  یم  عقاوب  کش 
ادـبعت تسا  مولعم  فلکم  يارب  هیعقاو  ماـکحا  نوـچ  هیلمع  لوـصا  رب  دـنراد  تموـکح  اـهنآ  تهج  نیا  زا  داد  رارق  يدـبعت  ملع  ار 
لوصا ياج  دراوم  نیا  رد  اذل  دشاب و  هتـشاد  نآ  رد  کش  فلکم و  يارب  دشابن  مولعم  عقاو  هک  یماقم  رد  هک  هیلمع  لوصا  فالخب 

.دوش نایب  هیلمع  لوصا  تاراما و  قرط و  ضعب  مدقت  ماکحا  زا  يرصتخم  کی  تسا  بسانم  تسا و  هیلمع 

تاراما رد  صیصخت  صصخت و  تموکح و  دورو و  نیب  قرف 

نآ هک  لـیلد  عوـضوم  زا  ءیـش  جورخ  زا  تسا  تراـبع  صـصخت  هک  تسنآ  تموـکح  دورو و  صـصخت و  صیـصخت و  نیب  قرف 
تسا ینیوکت  ینادجو  جورخ  مرکا  عوضوم  زا  لاهج  جورخ  ( ءاملعلا مرکا  ) دیامرفب هکنآ  لثم  دشاب  ینیوکت  ینادجو  جورخ 
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ماکحاب ینادـجو  ملع  هک  تاراما  لوصا و  ۀـلدا  زا  یعقاو  مکحب  دوش  لـصاح  فلکم  يارب  ینادـجو  ملع  هک  یئاـج  رد  نینچمه  و 
.تاراما لوصا و  هلدا  رب  دراد  یصصخت  جورخ  هیعقاو 

تسا ملاع  دیز  هک  ادیز  الإ  ءاملعلا  مرکا  دیامرفب  هکنآ  لثم  مکح  زا  عوضوم  دارفا  زا  يدرف  جارخا  زا  تسا  ترابع  صیصخت  اما  و 
: تسا جراخ  مارکا  بوجو  مکح  زا  یلو 

عوضوم رد  هیلقع  لوصا  هک  هیلقع  لوصا  رب  هیدـبعت  هلدا  دورو  لثم  دـبعتب  نکل  اضیا  ینادـجو  جورخ  زا  تسا  تراـبع  دورو  اـما  و 
دنا و نّمؤم  دننایب و  اه  نیا  هیعرـش  هیدبعت  لوصا  هک  لمع  ثیح  زا  فلکم  ریحت  ای  نّمؤم  مدـع  ای  نایب  مدـع  تسا  هدـش  ذـخا  اهنآ 

.دنیامن یم  فلکم  زا  ریحت  عفر 

رد دنک  یم  دیقم  ار  هیعقاو  ماکحا  هک  جرح  یفن  ررـض و  یفن  هلدا  لثم  هیعقاو  تموکح  اما  هیعقاو  ای  تسا  هیرهاظ  ای  تموکح  اما  و 
لوصا ضعب  تموکح  ای  هیعرـش  لوصا  رب  تاراما  تموکح  لثم  هیرهاظ  تموکح  اما  دـشاب و  یجرح  ای  يررـض  مکح  هک  یئاجنآ 
يدبعت عطقب  ای  ینادـجو و  عطقب  دوش  یم  تباث  ای  هیعقاو  ماکحا  هک  تسنآ  تهج  زا  لوصا  رب  تاراما  تموکح  هک  رگید  ضعب  رب 

دـشاب عقاو  رد  کش  هک  تسا  یئاج  رد  لوصا  دراوم  نوچ  لوصا  رب  دنا  مدقم  تهج  نیا  زا  دنـشاب  یم  يدبعت  ملع  تاراما  نوچ  و 
تاراما زا  تسا  رخؤم  لوصا  هبتر  تهج  نیا  زا  دشاب و  یمن  عقاو  رد  کش  ادبعت  ار  عقاو  دنک  یم  تباث  تاراما  هکنآ  زا  دعب  و 

لیلدلاک لصالا  عوضومل  اعفار  نکی  مل  نا  هرامالا و  لیلد  نا  هدئاوف  یف  هلوق  یکحم  هدومن  نایب  يراصنا  خیش  موحرم  ار  ینعم  نیا 
خلا هل  صصخم  لصالا ال  یلع  مکاح  وهف  عفارلا  هلزنم  اعرش  لزن  هنا  الا  یملعلا 
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رفظلا نع  سأیلا  صحفلا و  دعب 

نا هیمکحلا و  ههبشلاب  هتراهط  هبتشا  امیف  هراهطلا  هدعاق  لثم  ناف  هعبرأ  اهنم  مهملا  لقنلا و  مومع  وأ  لقعلا  مکح  هیلع  لد  امم  لیلدب 
یهتنی امم  ناک 

******

: حرش * 

.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  شدوخ  ياج  رد  اهنآ  ماکحا  لصفم  اهنآ و  رخأت  مدقت و  ماکحا  رصتخم  نیا 

نظ لباقم  هک  نیفرطلا  يواست  کش  زا  دارم  هن  دشاب  یم  اهنآ  عوضوم  ءزج  کش  هک  دش  نایب  هک  هیلمع  لوصا  دراوم  دنامن  یفخم 
ایملع هن  املع و  هن  دـشاب  هدـشن  فاشکنا  فلکم  يارب  عقاو  هک  تسا  یئاج  رد  هیلمع  لوصا  دراوم  هکلب  مهوت  اـمک  دـشاب  یم  تسا 

ای فالخب  نظ  ول  تسا و  هیلمع  لوصا  ياج  دراوم  نآ  ایملع  هن  اـملع و  هن  فلکم  يارب  تسا  هدـشن  مولعم  عقاو  هک  یئاـج  رد  ینعی 
دشاب اهنآ  زا  کیره  رب  قافوب 

ربتعم ریغ  نظ  نآ  نوچ  دشاب  نآرب  فالخب  نظ  ول  دشاب و  تراهط  هقباس  تلاح  هک  یئاج  رد  تسا  يراج  تراهط  باحصتسا  الثم 
درادن یعرش  تیجح  نوچ  قافوب  ای  فالخب  نظ  هیلمع  لوصا  دراوم  مامت  نینچمه  دراد و  ار  کش  مکح  تهج  نیا  زا  اعرش  تسا 

.یفخی امک ال  دنراد  ار  کش  مکح  اهنآ  مامت 

دـشابن لقع  عامجا و  تنـس و  باتک و  هعبرا  هلدا  هک  دشاب  یم  يدروم  هیلمع  لوصا  ياج  خلا  رفظلا  نع  سأیلا  صحفلا و  دعب  هلوق 
ای صن و  لامجا  ای  صن و  نادقف  اهنآ  دروم  ارهق  تشذگ و  هکنآ  امک  لوصا  رب  دراد  تموکح  مدقم و  دـشاب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک 
رد دـمآ  دـهاوخ  هکنآ  امک  دـشابن  حـجرم  هکنآ  زا  دـعب  دوش  لوصاب  عوجر  نیربخ  ضراعت  رد  هکنآ  رب  انب  دـشاب  یم  اهنآ  ضراعت 

یلاعت هللاءاش  نا  نآ  باب 

الب باقع  حـبق  هدـعاق  لثم  یلقع  یلقن  یلقع و  تسا  مسق  ود  تئارب  هلدا  خـلا  لقنلا  مومع  وا  لقعلا  مکح  هیلع  لد  اـمم  لیلدـب  هلوق 
ای نایب 
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ضقن یلا  هجاح  نود  نم  مالک  الب  هتباث  اهنا  ثیح  مهمب  سیل  اهنع  ثحبلا  نأ  الا  هتـساجن  یلع  هتراهط و ال  یلع  هجح  امیف ال  اـهیلا 
حیقنت جاـتحی  باحـصالا و  نیب  فـالخلا  لـحم  اـهناف  باحـصتسالا  رییختلا و  طاـیتحالا و  هءاربـلا و  یه  هعبرـالا و  فـالخب  ماربا  و 

ناهرب هجح و  هنوئم  نایب و  ثحب و  دیزم  یلا  اهیف  لقنلا  مومع  یضتقم  وا  لقعلا  مکح  وه  ام  حیضوت  اهیراجم و 

.مهفاف اهضعبب  هدعاقلا  کلت  صاصتخا  باوبالا و  لک  یف  اهنایرج  عم  اذه 

******

: حرش * 

.دشاب یلامجا  ملع  ياضتقم  هک  یئاج  رد  یلقع  طایتحا 

لیـصافت یهنلا و  هیف  دری  یتح  قلطم  ءیـش  لک  مالّـسلا  هیلع  هلوق  نوملعی و  ام ال  عفر  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لثم  یلقن  تئارب  لیلد  اما  و 
لثم هکنآ  تهجب  میدومن  نایب  البق  هک  تسا  لصا  راهچ  لوصا  نیا  زا  مهم  یلاعت و  هللاءاش  نا  دـمآ  دـهاوخ  شدوخ  لحم  رد  اـهنآ 
نآب جایتحا  دهتجم و  نآب  دوش  یم  یهتنم  هدعاق  نیا  هچرگا  هیمکح  ۀهبش  هب  ءیش  تراهط  دشاب  هبتشم  هک  یئاج  رد  تراهط  هدعاق 

نآ هکنآ  تهجب  تسین  مهم  تراـهط  ةدـعاق  زا  ثحب  هکنآ  ـالا  دـشابن  نآ  تساـجن  ءیـش و  تراـهط  رب  تجح  هک  یئاـج  رد  دراد 
هعبرا لوصا  فالخب  دشاب  یمن  نآ  رد  فلاخم  ینعی  نآ  رد  ماربا  ضقنب و  تجاح  نودب  مالک و  نودب  اهقف  دزن  تسا  تباث  هدـعاق 
حیقنتب دراد  جایتحا  باحـصا و  نیب  تسا  فـالخ  لـحم  لوصا  نیا  هکنآ  تهجب  دـشاب  باحـصتسا  رییخت و  طاـیتحا و  تئارب و  هک 

دوش و یم  لماش  يدراوم  هچ  رد  لقن  مومع  ياـضتقم  اـی  لـقع  مکح  هک  دراد  حیـضوتب  جاـیتحا  شدوخ و  دراوم  رد  اـهنآ  ناـیرج 
.دنشاب یم  ناهرب  تجح و  هنوئم  نایب و  دایز و  ثحب  هب  جایتحا 

.خلا باوبالا  لک  یف  اهنایرج  عم  اذه  هلوق 

دنوش یم  يراج  تاید  ات  تاراهط  زا  هقف  باوبا  مامت  رد  هیلمع  لوصا  نیا  و 
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.مهفاف دشاب  تراهط  باب  هک  هقف  باوبا  ضعبب  دراد  صاصتخا  هک  تراهط  هدعاق  فالخب 

عوضوم رگا  دوشب و  يراج  هقف  باوبا  مامت  رد  هک  تسا  یئاج  رد  لوصا  ثحب  : دومن نایب  فنـصم  هک  ریخا  لیلد  نیا  دـنامن  یفخم 
.دشاب یمن  یلوصا  هلئسم  نآ  تراهط  هدعاق  لثم  دشاب  یباب  کی  هب  صتخم  نآ  ثحب 

نآ نایرج  هک  تسین  مزال  دوشب و  عقاو  یعرش  مکح  طابنتسا  قیرط  رد  نآ  هجیتن  هک  تسیا  هلئـسم  نآ  یلوصا  هلئـسم  هکنآ  باوج 
نیااب درادن و  نایرج  هقف  باوبا  مامت  رد  اهنآ  هک  هیلوصا  ثحابم  زا  يدایز  هتسد  کی  هکنآ  تهجب  دشاب  هقف  باوبا  مامت  رد  هلئـسم 

اهنآ قرف  دـشاب و  یم  هءاربلا  هلاصا  لـثم  تراـهط  هدـعاق  سپ  نآ  لاـثما  تاداـبع و  رد  یهن  تلـالد  لـثم  تسا  یلوصا  ثحب  لاـح 
ار نآ  دومن  رکذ  هکنآ  امک  تسین  فالخ  لحم  هک  تراهط  ةدـعاق  نودـب  ءاملع  نیب  تسا  فـالخ  لـحم  تئارب  هدـعاق  هک  تسنآ 

فنصم

تـسا هیعقاو  روما  زا  اهنآ  نوچ  تسا  یعوضوم  ههبـش  نآ  ههبـش  تسا و  تاعوضوم  زا  تساجن  تراهط و  هدعاق  هک  دنلئاق  یـضعب 
لعف ای  فلکم  دوخ  لعف  رد  هحـصلا  هلاصا  لـثم  تسا  هیعوضوم  تاهبـش  زا  تسا و  یهقف  ثحب  هدومن و  ار  اـهنآ  فشک  عراـش  هک 

هیعرف لئاسم  زا  هک  اهنآ  لاثما  ناـسنالا و  یف  هّیرحلا  هلاـصا  شارفلا و  یف  بسنلا  هلاـصا  لکـشم و  رما  لـک  یف  هعرقلا  هلاـصا  ریغ و 
لوصا رد  هن  تسا  هقف  رد  اهنآ  ثحب  تسا و 

ماکحا هکلب  تسین  تحلصم  یب  فازج و  اهنآ  هب  مکح  هکنآ  تساجن  تراهط و  تیعقاو  زا  تسا  هدرک  هدارا  رگا  الوا  هکنآ  باوج 
هب صوصخم  هکنآ  الا  درادـن  یعنام  ینعم  نیا  تسا  یعقاو  رما  أشنم  اهنآ  رد  کش  دـشاب و  یم  هدـسفم  تحلـصم و  باـب  نم  اـهنآ 

دشاب نیا  نآ  دارم  رگا  هیلدع و  لوق  رب  انب  تسا  ققحم  دسافم  حلاصم و  هیعرـش  ماکحا  مامت  رد  هکلب  دشاب  یمن  تساجن  تراهط و 
یپ یسک  دوش و  یم  ادیپ  هیودا  زا  هک  تسوبی  تبوطر و  تدورب و  ترارح و  ریظن  دشاب  یم  صاوخ  لیبق  زا  تساجن  تراهط و  هک 

رگم درب  یمن  اهنآ  هب 
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نایب ار  اـهنآ  تهج  نیا  زا  دـشاب  یم  بیغب  ملاـع  نوچ  سدـقم  عراـش  هک  دـشاب  دارم  ینعم  نیا  رگا  دنـشاب  ءاـبطا  هک  مدرم  صاوخ 
، تسا هدومن 

هیعضو ماکحا  رئاس  لثم  تساجن  تراهط و  هکلب  ار  اهنآ  دنک  یم  تابثا  هک  تسا  يا  هلدا  رهاظ  فالخ  ینعم  نیا  الوا  هکنآ  باوج 
.دنراد یعرش  لعج 

نیا رد  تسا  هدومن  ار  اهنآ  فشک  سدـقم  عراش  رمالا و  سفن  یف  دنـشاب  یم  يا  هیعقاو  روما  زا  اهنآ  هک  اـم  مینک  لوبق  رگا  اـیناث  و 
ینیع تساجن  تراهط و  ریظن  سدقم  عراشب  دوشب  عوجر  دیاب  هک  تسا  هیمکح  ههبـش  هکلب  دشاب  یمن  یقادـصم  ۀهبـش  ههبـش  لاح 
ههبـش هیمکح و  ههبـش  نیب  قرف  دوـش  یم  موـلعم  اـجنیا  زا  اـهنآ  لاـثما  مارح و  زا  بنج  قرع  نـینچمه  دـیایب و  شوـجب  هـک  یناـمز 

یم فلکم  ار  بآ  لوب و  هکنآ  لـثم  فرعب  هیعوضوم  ههبـش  رد  دوش و  یم  عراـشب  عوـجر  هیمکح  ههبـش  رد  هک  تسنآ  هیعوـضوم 
تراهط فالخب  تسا  یعوضوم  ههبـش  دروم  نیا  لاثما  هک  بآ  لوب و  نیب  تسا  ههبتـشم  یعیام  جراخ  رد  یلو  ار  اهنآ  ماکحا  دناد 

نیا ریظن  تسا  عراش  اهنآ  نیبم  دوش و  یم  اهنآ  هلدا  هب  عوجر  دراوم  نیا  لاثما  هک  دیایب  شوج  هک  یئاج  رد  یبنع  ریصع  تساجن  و 
.هدش لقن  فنصم  زا  باوج 

نیفرط نیب  تسین  نآ  رد  يا  ههبـش  نایب  الب  باقع  حبق  هدـعاق  هکنآ  لوا  يرابخا  یلوصا و  نیب  تسا  ملـسم  نوناق  ود  دـنامن  یفخم 
بوجوب مالک  ملع  رد  نیملکتم  دنا  هدومن  لالدتسا  تهج  نیا  زا  ءالقع و  مامت  نیب  تسا  ملسم  مهنآ  لمتحم  ررـض  عفد  مود  هدعاق 
میدومن نایب  ام  هکنآ  امک  تسا  تبوقع  ررـض و  لامتحا  نآ  كرت  رد  دـنک و  یم  توبن  ياـعدا  نآ  بحاـص  هک  يا  هزجعم  رد  رظن 

مولعلا هدبز  باتک  رد  نید  لوصا  هلدا  رد 

دهاوخ الـصفم  ود  ره  دراوم  هکنآ  امک  دوش  یم  هتـشادرب  ررـض  لامتحا  دوش  يراج  يدروم  رگا  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  اضیا  و 
اب ام  عازن  طقف  یلاعت و  هللاءاش  نا  دمآ 
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نم انومأم  ناک  یناثلا و  لعف  لوالا و  كرت  ـالقع  اعرـش و  زاـج  هجح  هیلع  ضهنت  مل  هتمرح و  وا  ءیـش  بوجو  یف  کـش  ول  لـصف 
تبثی مل  امیف  هضراعت  وا  بابحتـسالا  وا  ههارکلا  هلامتحا  هلامجا و  وا  صنلا  نادـقف  لجال  هجحلا  ضوهن  مدـع  ناـک  هتفلاـخم  هبوقع 

الف روهشملا  وه  امک  رییختلا  یلع  ءانب  اما  نیبلا و  یف  حیجرت  نکی  مل  امیف  نیصنلا  ضراعت  هلئسم  یف  فقوتلا  یلع  ءانب  حیجرت  امهنیب 
.یفخی امک ال  اهیف  نیصنلا  دحا  وه  هربتعملا و  هجحلا  دوجو  ناکمل  اهریغ  هءاربلا و  هلاصال  لاجم 
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فالخ لحم  هک  يدروم  نآ  اضیا  نایب و  الب  باقع  حـبق  هدـعاق  ای  تسا  لمتحم  ررـض  عفد  دروم  ایآ  هک  تسا  يرغـص  رد  اهیرابخا 
اهیلوصا قفاوم  اهیرابخا  هیبوجو  ههبش  اما  طایتحا  لاغتـشا و  ای  تسا  تئارب  ایآ  هک  تسا  هیمیرحت  ههبـش  يرابخا  یلوصا و  نیب  تسا 
تفلاخم تسا  هدش  لقن  هچرگا  دراوم  نآ  رد  تئارب  نایرج  رد  دـنقفتم  همه  هیعوضوم  تاهبـش  رد  هکنآ  امک  تئارب  رد  دنـشاب  یم 

.دروم نآ  رد  تسا  هدش  طایتحاب  مزتلم  هک  يدابآرتسا  ثدحم  موحرم 

نآ لامجا  ای  ضراعت  ای  صن  نادقف  رد  نآ  تمرح  ءیش و  بوجو  رد 

ءیش بوجو  رد  درک  کش  فلکم  رگا  دوش  یم  نایب  تئارب  هلدا  لصف  نیا  رد  خلا  هتمرح  وا  ءیـش  بوجو  یف  کش  ول  لصف  هلوق 
نیا رد  نتت و  برـش  لثم  دومن  يزیچ  تمرح  رد  کش  ای  هن  ای  تسا  بجاو  لاله  تیؤر  دزن  ءاـعد  اـیآ  هک  دـنک  کـش  هکنآ  لـثم 

تمرح لامتحا  هک  یناث  لعف  تشاد و  بوجو  لامتحا  هک  لوا  كرت  القع  اعرش و  تسا  زیاج  دشابن  اهنآ  يارب  یتجح  لیلد و  لاح 
هکنآ نیب  درادن  یقرف  درادن  تجح  هک  میدومن  نایب  هک  يدروم  رد  اهنآ  تفلاخم  باقع  زا  تسا  نومأم  فلکم  دشاب و  یم  نآ  رد 

ای دوش  یم  لمجم  صن  هک  هیآ  فیفخت  دـیدشتلاب و  نرهطی  یتح  هیآ  لثم  دـشاب  صن  لامجا  ای  نتت  برـش  لثم  دـشاب  صن  نادـقف 
نینچمه دشابن و  ای  دشاب  تهارک  لامتحا  هچ  تمرح  لامتحا  دروم  رد  تاءارق  رتاوت  رب  انب  هیآ  نامه  لثم  دشاب  نیصن  ضراعت 
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الوسر ثعبن  یتح  نیبذعم  انک  ام  یلاعت و  هلوق  اهرهظا  تایآبف  باتکلا  اما  هعبرالا  هلدالاب  کلذ  یلع  لدتسا  دق  و 
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تباث هک  تسا  يراج  تئارب  یئاج  رد  نیـصن  ضراعت  دروم  رد  دـشابن و  ای  دـشاب  بابحتـسا  لاـمتحا  هچ  بوجو  لاـمتحا  دروم  رد 
هب عوجر  هتبلا  میدش  فقوتب  لئاق  ام  رگا  ضراعت  باب  رد  ینعی  نیـصن  ضراعت  هلئـسم  رد  فقوت  رب  انب  نیـصن  زا  یکی  حیجرت  دوشن 

.دوش یم  تئارب 

نیا رد  کعـسو  میلـستلا  باب  نم  تلمع  امهیا  هب  رگید  تیاور  ای  ریختف  نذإ  مالّـسلا  هیلع  هلوقب  دنلئاق  روهـشم  هک  رییخت  رب  انب  اما  و 
هک تسنآ  ضرف  دـشابن و  هربـتعم  تجح  هک  تسا  یئاـج  رد  نآ  ریغ  تئارب و  نوچ  تسین  تئارب  ریغ  تئارب و  يارب  یلاـجم  دراوـم 

یفخی امک ال  دسر  یمن  لوصاب  تبون  اذل  اعرش و  تسا  تجح  نیصن  زا  یکی 

ای صن  نادـقف  رد  اهنآ  مسق  هس  هداد  رارق  مسق  راـهچ  ار  تمرح  اـی  بوجو  لاـمتحا  مادـکره  يراـصنا  خیـش  موحرم  دـنامن  یفخم 
ۀهبـش هک  دـنراد  یمراهچ  مسق  هیمیرحت  هیبوجو و  ههبـش  زا  کیره  دوش و  یم  مسق  شـش  هک  تسا  نیـصن  ضراعت  ای  صن  لامجا 

نوچ هداد  رارق  مسق  کی  ار  اهنآ  مامت  فنـصم  یلو  نآ  لاثما  دـشاب و  رمخ  جراخ  رد  هک  یلمتحم  عیاـم  ریظن  دنـشاب  یم  هیعوضوم 
نآ مدع  تئارب و  نایرج  هک  تسا  یکی  ماسقا  مامت  كالم  هدمع و  تسا و  هقف  رد  نآ  ياج  درادن و  ام  ثحبب  طبر  هیعوضوم  ههبش 

.تسا رتهب  دشاب  باب  کی  ماسقا  مامت  اذل  دشاب و 

نآ باوج  باتک و  تایآب  کسمت  تئارب و  رب  هعبرا  هلدا  هب  لالدتسا 

تنـس و باتک و  هعبرا  هلدا  هب  تئارب  نایرج  رب  تسا  هدـش  لالدتـسا  خـلا  باتکلا  اما  هعبرالا  هلدالاب  کـلذ  یلع  لدتـسا  دـق  :و  هلوق
هجو ًالوُسَر » َثَْعبَن  یّتَح  َنِیبِّذَـعُم  اّنُک  ام  َو   » یلاعت هلوق  تایآ  نآ  رهظا  هک  یتاـیآب  تسا  هدـش  لالدتـسا  باـتک  اـما  لـقع  عاـمجا و 

میتسرفب و اهنآ  رب  یلوسر  لسر و  ثعب  هکنآ  رگم  ار  ناگدـنب  مینک  یمن  باذـع  ام  دـیامرف  یم  یلاـعت  يادـخ  هک  تسنآ  لالدتـسا 
دوشب تجح  مامتا 
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فارتعا ملـس  ول  کلذـل و  مهقاقحتـسا  عم  هدابع  یلع  یلاعت  هنم  هنم  ناک  هلعل  لسرلا  ثعبب  هجحلا  مامتا  لبق  بیذـعتلا  یفن  نا  هیف  و 
الدج الا  اهب  لالدتسالا  حص  امل  هیلعفلا  قاقحتسالا و  نیب  همزالملاب  مصخلا 

الا هیف  باذـعلاب  دـیعولا  لاح  سیل  همکحب و  ملع  امم  مظعاب  هدـنع  سیل  هتمرح  وا  هبوجو  یف  کش  اـم  نا  هرورـض  هعنم  حوضو  عم 
.مهفاف هیف  هب  دیعولاک 
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معا باذع  دوش و  یمن  هداتـسرف  اهنآ  رب  باذـع  دوشن  ماکحا  نایب  اهنآ  يارب  رگا  هک  تسا  ماکحا  نایب  لسر  ثعب  زا  دارم  اهنآ و  رب 
.يورخا يویند و  باذع  زا  تسا 

يادخ زا  دشاب  تنم  دیاش  ماکحا  نایب  تجح و  مامتا  زا  لبق  باذع  یفن  هکنآ  هفیرـش  هیآ  زا  باوج  خلا  باذعلا  یفن  نا  هیف  هلوق و 
شناگدنب رب  اتنم  دتسرف  یمن  ار  باذع  یلو  دنراد  باقع  قاقحتسا  هکنآ  اب  شناگدنب  رب  یلاعت 

رگا اتنم و  دشاب  باذـع  یفن  ول  هن و  ای  دوش  یم  قاقحتـسا  بجوم  تاهبـش  نیا  باکترا  ایآ  هک  تسنآ  یلوصا  يرابخا و  نیب  مالک 
تسا همزالم  ینعی  دوش  یم  هتـشادرب  مه  قاقحتـسا  دشن  عقاو  باذع  العف  رگا  هک  دراد  فارتعا  ام  فرط  مصخ و  هک  میوش  میلـست 

رد یلدج  سایق  الدج  الا  هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا  تسین  حیحص  هنیآره  دوشب  هدارا  ینعم  نیا  رگا  قاقحتـسا  یلعف و  باقع  یفن  نیب 
هک خیـش  موحرم  باوج  رب  تسا  در  فنـصم  مالک  نیا  دراد و  لوبق  بطاخم  ول  تسین و  مامت  ملکتم  دزن  سایق  نآ  هک  تسا  یئاج 

.دشاب یم  اضیا  قاقحتسا  یفن  دش  یلعف  باذع  یفن  رگا  هک  يرابخا  مصخ و  دزن  تسا  تباث  همزالم  هک  هدومن  نایب 

بوجو زا  رتالاب  دشاب  تمرح  ای  بوجو  رد  کش  هک  یئاج  رد  هکنآ  مود  باوج  خلا  هعنم  حوضو  عم  هلوق 
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ای هبوت و  ای  تعافـش و  هطـساو  هب  دراوم  ضعب  دوش  یم  یلعف  باذـع  یفن  هروکذـم  دراوم  هک  دـشاب  یمن  ینیقی  تمرح  اـی  ینیقی و 
دیعو لثم  رگم  تسین  كوکـشم  رد  باذع  دیعو  سپ  هدوب  باقع  باذـع و  قاقحتـسا  فلکم  ملـسم  هکنیا  اب  هریغ  یهلا و  ترفغم 

.مهفاف تشذگ  هکنآ  امک  ینیقی  رد  باذع 

تسین وا  بسانم  لعاف و  قئال  لعف  نآ  هکنیا  رب  دراد  روهظ  هدام  نیا  زا  دراد  تهابش  هچنآ  ناک و  ام  وا  انک  ام  هلمج و  دنامن  یفخم 
هلوق مهیده و  ذا  دعب  اموق  لضیل  هّللا  ناک  ام  یلاعت  هلوق  لثم  اهنآ  لامعتـسا  دراوم  ءارقتـسا  زا  دوش  یم  رهاظ  میتفگ  هک  ینعم  نیا  و 

هک دوش  یم  نیا  ینعم  سپ  اهنآ  لاثما  مهیف و  تنا  مهبذـعم و  هّللا  ناـک  اـم  هناحبـس  هلوق  نینمؤملا و  رذـیل  هّللا  ناـک  اـم  هنأـش و  زع 
هیآ رد  هک  دوش  یم  هداد  تسا  هدـش  هک  یلاکـشا  باوج  نایب  نیا  زا  دـشاب  یمن  یلاعت  يادـخ  بسانم  قیال و  ناـیب  زا  لـبق  باذـع 

.تسا يورخا  باذع  عازن  لحم  تسا و  يویند  باذع 

تسا باذع  قاقحتسا  زا  معا  باذع  مدع  هک  فنصم  باوج 

باذـع هچ  دـشاب  یمن  راگدرورپ  قیال  ینعم  نیا  يورخا  باذـع  زا  تسا  رتمک  نوها و  يویند  باذـع  هکنیا  رب  هوالع  هکنآ  باوج 
یلعف و باذـع  یفن  نیب  تسا  مزـالم  هک  دوـش  یم  هتـشادرب  خیـش  موـحرم  لاکـشا  نینچمه  يورخا و  باذـع  هـچ  دـشاب و  يوـیند 

دنباـقع قحتـسم  میئوگب  هک  درادـن  ینعم  تسین  راـگدرورپ  قیـال  باذـع  لـصا  هک  یئاـج  رد  نوـچ  مصخ  فرط  زا  نآ  قاقحتـسا 
قاقحتسا هک  دناسر  یم  الصا  هکلب  تسین  راگدرورپ  بسانم  قیال و  نوچ  اهنآ  زا  تسا  هدش  باقع  یلعف  یفن  لاح  نیااب  نیفلکم و 

یفن دشاب و  قاقحتـسا  تسا  نکمم  هک  هیافک  بحاص  لاکـشا  ود  عفد  دوش  یم  رهاظ  میدومن  نایب  هک  یئانعم  نیا  دـنرادن و  باقع 
.هریغ هبوت و  تعافش و  وفع و  تهج  زا  ای  اتنم  دوشب  یلعف  باذع 

قاقحتـسا هکنآ  هن  الـصا  تسین  راگدرورپ  بسانم  قیال و  دراوم  نیا  رد  باذع  هک  دـناسر  یم  هیآ  نیا  دراوم  لاثما  هکنآ  لصاح  و 
تایاور نینچمه  تئارب و  تابثا  يارب  تسا  هدش  هدروآ  يرگید  تایآ  وا  زا  هدش  باذع  یلعف  یفن  یلو  دیز  هدوب  باقع 

ص:14

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1507 

http://www.ghaemiyeh.com


.هیف هعوفرملا  هعستلا  نم  نوملعی  امدع ال  ثیح  عفرلا  ثیدح  اهنم  تایاورف  هنسلا  اما  و 
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.دوش یم  رکذ  هکنآ  لاثما  نایب و  الب  باقع  حبقب  لقع  مکح  و 

ملـسم لمتحم  ررـض  عفد  هدعاق  نایب و  الب  باقع  حبق  هدـعاق  ود  لصا  تسا و  يورغـص  عازن  اهیرابخا  اب  ام  عازن  هک  تشذـگ  البق  و 
تسا هجو  ود  رد  عازن  نیقیرف و  نیب  تسا 

.اهنآ رد  طایتحا  تسا  مزال  دراد و  طایتحا  ءاضتقا  ایآ  هیمازلا  ماکحا  توبث  هب  یلامجا  ملع  هکنآ  لوا 

نایب رگا  هک  دـنوش  یم  عقاو  رب  تجح  نایب و  رابخا  نیا  اـیآ  تاهبـش  نآ  رد  طاـیتحا  رما  ههبـش و  دـنع  فقوت  رد  هدراو  راـبخا  مود 
.مینک طایتحا  دیاب  ارهق  دندش 

میا و هدیـسر  اهنآ  هب  ام  هک  يرابخا  نآب  دوش  یم  لحنم  یلامجا  ملع  هک  میدومن  نایب  ار و  هجو  ود  نیا  اـم  میدرک  لـطاب  رگا  اـما  و 
اهنآ لصفم  نایب  یلاـعت  هللاءاـش  نا  تسا و  تهج  ود  نیا  رد  اـم  عازن  دـشاب و  یمن  طاـیتحا  بوجو  رب  لاد  طاـیتحا  راـبخا  نینچمه 

تابثا هدـمع  هک  میدومن  نایب  هکلب  میئامن  یم  رظن  فرـص  مه  ام  تسا  هدومرفن  نایب  ار  رگید  تاـیآ  فنـصم  نوچ  دـمآ و  دـهاوخ 
.یفخی امک ال  نایب  مدع  تسا و  عقاو  رب  نایب 

نآ يانعم  هعستلا و  یتما  نع  عفر  ثیدح  تئارب و  رب  هّنسب  کسمت 

رابخا نآ  زا  هلمج  نم.تسا  رابخا  دـنا  هدومن  تئارب  رب  کسمت  هک  هعبرا  هلدا  زا  خـلا  عفرلا  ثیدـح  اهنم  تاـیاورف  هنـسلا  اـما  هلوق و 
نب دمحم  نب  دمحا  نع.تسا  نینچمه  دـیحوت  باتک  رد  هکنآ  امک  حیحـص  دنـسب  لاصخ  رد  تسا  هدـش  تیاور  هک  فورعم  يوبن 

مالّـسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  هّللا  دبع  نب  زیرح  نع  یـسیع  نب  دامح  نع  دـیزی  نب  بوقعی  نع  هّللا  دـبع  نب  دعـس  نع  راطعلا  ییحی 
ام نوملعی و  ام ال  نوقیطی و  ام ال  هیلع و  هرکا  ام  نایـسنلا و  ءاطخلا و  هعـست  یتما  نع  عفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاـق 

.هفشب قطنی  مل  ام  قلخلا  یف  هسوسولا  یف  رکفتلا  هریطلا و  دسحلا و  هیلا و  اورطضا 
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.اعطق هیلع  هذخاؤم  الف  اعقاو  اتباث  ناک  نا  العف و  عوفرم  وهف  نوملعی  امم ال  لوهجملا  مازلالاف 

.اهعافترا یلع  هل  هلالد  الف  ارهاظ  لوهجملا  فیلکتلا  عافتراب  عفترت  یک  هیعرشلا  راثآلا  نم  هذخاؤملا  تسیل  لاقی  ال 
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ندروآ دـشاب  مزال  ای  دـشاب  یم  نآ  تمرح  رد  کش  هک  یمکح  كرت  ندوب  مزال  ینعی  خـلا  نوملعی  امم ال  لوهجملا  مازلالاف  هلوق 
عفر لعج و  هیعقاو  هچ  هیرهاظ و  هچ  هیعرش  ماکحا  دنامن  یفخم  اعرش  هدش  هتشادرب  ود  ره  دشاب  بوجو  رد  کش  هک  یئاج  رد  نآ 

بوجو لعج  تسا  حیحص  نینچمه  دیامن  یعقاو  مارح  ای  بوجو  لعج  عراش  دناوت  یم  هک  نانچمه  دشاب  یم  عراش  دیب  امامت  اهنآ 
دروم رد  تسا و  مکح  عفر  نیا  هدرکن  لعج  هدوب و  لعج  يارب  یـضتقم  هک  یئاج  رد  دـیامنب و  عقاو  رد  کش  فرظ  رد  تمرح  اـی 

نآ هذخاؤم  ارهق  تسا و  تباث  یعقاو  مکح  ول  دـشاب و  یمیرحت  هچ  یبوجو و  مکح  هچ  هدـش  هتـشادرب  یمازلا  مکح  سفن  لوهجم 
.دش هداد  یعقاو  يرهاظ و  مکح  نیب  عمج  رد  یعقاو  يرهاظ و  مکح  داضت  دوش و  یم  هتشادرب  مکح 

الا دوش و  یم  زجنم  عقاو  دیسر  عقاوب  رگا  دشاب  یم  اهنآ  لعج  رد  تحلـصم  عقاوب و  تسا  یقیرط  يرهاظ  مکح  هکنیا  هب  نآ  باوج 
یمکح هک  یئاج  رد  نوچ  دوش  یم  هتشادرب  طایتحا  بوجو  یمازلا  مکح  عفر  همزال  دش  رهاظ  ام  نایب  زا  فلکم و  يارب  تسا  رذع 

.لمأتف عجارف  هدش  هتشادرب  طایتحا  هک  دوش  یم  رهاظ  خیش  موحرم  مالک  زا  هکنآ  امک  تسین  بجاو  یطایتحا  دشابن 

.تسا هدش  هفیرش  تیاور  نیا  رب  یتالاکشا  خلا  هذخاؤملا  تسیل  لاقی  هلوق ال 

ایآ مارح  هچ  دشاب و  بجاو  هچ  لوهجم  ءیش  هک  تسنآ  رد  ام  ثحب  هکنآ  لوا 
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اعرـش طایتحالا  باجیا  نم  هئاضتقاب  هرثا و  وه  ام  طیـسوتب  هیلع  بترتی  امم  اهنا  الا  ایعرـش  ارثا  اهـسفنب  نکت  مل  نا  اـهنا و  لاـقی  هناـف 
.هتفلاخم یلع  هبوقعلا  قاقحتسا  مدعل  -خ ل) عبتتسملا ) عبتتملا هباجیا  مدع  یلع  لیلد  هعفر  یلع  لیلدلاف 

هریغ باجیا  هیضق  وه  امک  هسفن  هتفلاخم  یلع  لب  لوهجملا  فیلکتلا  هفلاخم  یلع  اهقاقحتسال  اعبتتسم  هباجیا  نوکی  داکی  لاقی ال  ال 
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دیب هک  هچنآ  لعف و  دشاب  یم  یلوم  باقع  نوچ  دنا  هیلقع  راثآ  هکلب  دنـشاب  یمن  هیعرـش  راثآ  اه  نیا  هن و  ای  دراد  باقع  هذخاؤم و 
دوش هتـشادرب  راثآ  نآ  ارهاظ  لوهجم  فیلکت  عافتراب  هکنآ  ات  تسین  عراش  دـیب  هیلقع  راثآ  تسا و  هیعرـش  ماکحا  دـشاب  یم  عراـش 

.باقع هذخاؤم و  عافترا  رب  درادن  تلالد  تیاور  سپ 

اعرش نآ  عفد  تسین  نکمم  تسا و  یلقع  رما  هذخاؤم  هکنآ  لاکشا  رد 

.خلا لاقی  هناف  هلوق 

یئاهزیچ زا  تسا و  یعرـش  مکح  راثآ  زا  هذـخاؤم  هکنآ  الا  دنـشاب  یمن  یعرـش  رثا  اه  نیا  هچرگا  باـقع  هذـخاؤم و  هکنآ  باوج 
هک لیلد  سپ  اعرش  طایتحا  بوجو  مدع  رب  دنک  یم  تلالد  تیاور  هکنآ  زا  دعب  دنوش و  یم  ادیپ  یعرش  مکح  هطـساو  هب  هک  تسا 

فلکم ندوبن  قحتـسم  نآ  عبت  مزاول و  زا  هک  یطایتحا  بوجو  نآ  طایتحا  بوجو  مدـع  رب  تسا  لیلد  لوهجم  عفر  نآرب  تسا  لاد 
فیلکت لصا  هک  یئاج  رد  دوشب و  فیلکت  تفلاـخم  هک  تسا  یئاـج  رد  هذـخاؤم  باـقع و  هکنآ  لـصاح  نآ و  تفلاـخم  رب  تسا 

.یفخی امک ال  دوش  یم  هتشادرب  هذخاؤم  باقع و  اعرش  دش  هتشادرب 

.خلا هباجیا  نوکی  داکی  لاقی ال  هلوق ال 

باقع و نآ  دشاب  یم  عقاو  تفلاخم  لصا  رب  هک  يرگید  باقع  یلو  دش  هتشادرب  طایتحا  بوجو  باقع  هکنیا  زا  دعب  دوشن  لاکـشا 
.دشاب یم  دوخ  ياجب  هذخاؤم 
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باجیالا و نم  هریغ  یف  لاحلا  وه  امک  لوهجملا  یلع  هبوقعلا  قاقحتـسال  بجوم  وهف  الا  ایقیرط و  هباجیا  نکی  مل  اذا  اذه  لاقی  هناف 
الب باقعلا  نع  هب  جرخی  هباجیا و  عم  تمدقا  مل  لاقی  هب و  جتحی  نا  حص  امهب  جـتحی  نا  حـصی  امک  هنا  هرورـض  نییقیرطلا  میرحتلا 

امهب جرخی  امک  ناهرب  الب  هذخاؤملا  نایب و 
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.خلا لاقی  هناف  هلوق 

یمن عقاو  يارب  یباقع  نآ  زا  دعب  عقاوب  تسا  یقیرط  بوجو  بوجو  نآ  دش و  هتـشادرب  طایتحا  بوجو  هکنیا  زا  دـعب  هکنآ  باوج 
یم یقیرط  هک  یمیرحت  باجیا و  ماـمت  رد  ینعم  نیا  تسا و  هدـش  تباـث  نآ  یفن  هکلب  فلکم  يارب  هدـشن  تباـث  عقاو  نوچ  دـنام 

تسا زجنم  عقاو  دیسر  عقاوب  رگا  هک  تسا  یقیرط  ماکحا  تاراما  قرط و  رد  هیرهاظ  ماکحا  هک  تشذگ  البق  تسا و  حیحص  دنشاب 
یم یـسک  هچ  دیز  هک  دیمهفن  دبع  یلو  دینک  شرـضاح  ار  دیز  درک  رما  یلوم  رگا  الثم  فلکم  يارب  تسا  رذع  دسرن  عقاوب  رگا  و 
رماب ندیسر  هب  رگم  درادن  يا  هدسفم  تحلصم و  یمود  رما  نک  راضحا  ار  نآ  دشاب  یم  هناخ  رد  هک  یـسک  نآ  ایناث  درک  رما  دشاب 

.تسا لیبق  نیمه  زا  تاراما  قرط و  رماوا  یلوا و 

یقیرط یمیرحت  یقیرط و  یباجیا  رماب  دبع  رب  یلوم  دنک  جاجتحا  هک  تسا  حیحص  تسا  يرورـض  خلا  حصی  امک  هنا  هرورـض  هلوق 
یهن و ای  دـشاب  یعقاو  یبوجو  رما  هک  یئاج  رد  دـبع  رب  یلوم  دـنک  جاـجتحا  تسا  حیحـص  نینچمه  يدومن  تفلاـخم  هچ  يارب  هک 

.تسا هدوبن  ناهرب  الب  نآ  باقع  نایب و  الب  نآ  هذخاؤم  هک  دنک  ار  دبع  باقع  قاقحتسا  تابثا 

دومن ار  یقیرط  یهاون  رماوا و  تفلاخم  رگا  نینچمه  یعقاو  یهاون  رماوا و  رد  دبع  درک  تفلاخم  رگا  هک  ینانچمه  هکنآ  لصاح  و 
.تسین ناهرب  الب  نایب و  الب  نآ  باقع  تسا و  باقع  قحتسم  دبع 
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نم ( هخـسن - هتیـضق ) هیـضق وه  امب  هعـضو  یلاعت  هل  ناک  ثیح  همـالا  یلع  هنم  ناـک  لوهجملا  فیلکتلا  عفر  نا  کلذـب  حدـقنا  دـق  و 
.مهفاف هعفرف  طایتحالا  باجیا 

ناک اقلطم  فیلکتلا  نم  ملعی  ام ال  ناف  نوملعی  امیف ال  هیعرـشلا  راثآلا  نم  اهریغ  هذخاؤملا و ال  ریدقت  یلا  هجاحلا  مدع  یفخی  مث ال 
.اعرش عضولا  عفرلل و  لباق  هسفنب  هیعوضوملا  وا  هیمکحلا  ههبشلا  یف 
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.خلا فیلکتلا  عفر  نا  کلذب  حدقنا  دق  هلوق و 

فرط زا  دـش  هتـشادرب  لوهجم  فیلکت  نآ  دوب  نآ  رد  طایتحا  بوجو  يارب  یـضتقم  هک  لوهجم  فیلکت  هک  دـش  رهاظ  ام  ناـیب  زا 
بجاو ینعی  دوشب  فیلکت  عضو  هک  دوب  نآ  ياج  یتما و  نع  عفر  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـیامرف  یم  هک  یئاـج  رد  تما  رب  تنم  عراـش 

.دش هتشادرب  طایتحا  بوجو  نیا  طایتحا  دوشب 

اعیرشت نآ  عفر  نوملعی و  ام ال  يانعم  نایب 

.خلا هذخاؤملا  ریدقت  یلا  هجاحلا  مدع  یفخی  مث ال  هلوق 

.تسا هجو  دنچ  تسا  هدش  هداد  نوملعی  ام ال  رد  هک  یتالامتحا  دنامن  یفخم 

هکنآ مکح  یلو  تسا  عوضوم  هک  تسا  مولعم  نتت  سفن  هک  نتت  برـش  الثم  دوشب  مکح  نآـب  هدارا  هلوصوم  اـم  زا  دارم  هکنآ  لوا 
.تسا هتشادرب  سدقم  عراش  ار  نآ  تسا  لوهجم  هک  یمکح  نآ  تسا  زئاج  ای  تسا  مارح  ایآ 

عراش هک  تسین  نکمم  اتقیقح  ینعم  نیا  هتبلا  لـاله  تیؤر  ءاـعد  نتت و  برـش  لـثم  یجراـخ  لـعف  هلوصوم  اـم  زا  دوشب  هدارا  مود 
عوضوم هلوصوم  ام  زا  دارم  رگا  تهج  نیا  زا  ینیوکت و  عفر  هن  تسا  یعیرـشت  عفر  عراش  نأش  نوچ  درادرب  ار  نآ  اـنیوکت  سدـقم 

ازاجم ار  عفر  دانـسا  هکنآ  هذـخاؤم  عفر  هکنآ  ای  عوضوم  رهاظ  رثا  عفر  ای  دوش  یم  عوضوم  هیعرـش  راثآ  مامت  عفر  ای  دـشاب  یجراخ 
.دشاب یم  عوضوم  راثآ  عفر  اتقیقح  تسا و  هدش  هداد  عوضومب 
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ام رد  رگید  راثآ  زا  هذخاؤم  ریغ  ای  دوش  هتـشادرب  هذخاؤم  هکنآ  دوش و  هذخاؤم  ریدقت  تسین  مزال  دیامرف  یم  فنـصم  تهج  نیا  زا 
ره نوچ  هیعوضوم  ههبش  هچ  دشاب و  هیمکح  ههبش  هچ  تسا  هدش  هتـشادرب  اقلطم  دشاب  فیلکت  هک  ملعی  ام ال  سفن  هکلب  نوملعی  ال 

رمخ نیب  دشاب  ددرم  یعیام  هکنآ  لثم  هیعوضوم  ههبش  در  میدومن و  نایب  هیمکح  ههبش  رد  دنراد  یعرش  عضو  عفر و  لباق  هسفنب  ود 
ددرم یجراخ  عیاـم  نیا  یلو  تسا  رهاـط  هک  تسا  مولعم  بآ  مکح  تسا و  سجن  هک  تسا  مولعم  رمخ  مکح  دروم  نیا  رد  بآ  و 

.دنمان یم  هیعوضوم  ههبش  ار  نیا  ءام و  رمخ و  نیب  تسا 

دیب ود  ره  عفر  عضو و  نوچ  اعرش  هدش  هتشادرب  ود  ره  یعوضوم  هچ  دشاب و  یمکح  هچ  ههبش  دیامرف  یم  فنـصم  تهج  نیا  زا  و 
یلک مکح  هیمکح  ههبـش  رد  رمالا  هیاغ  میدومن  ناـیب  هکنآ  اـم  دـشاب و  یم  ههبـش  ود  ره  نوملعی  ـال  اـم  زا  دارم  دـشاب و  یم  عراـش 

.هدش هتشادرب  یئزج  مکح  هیعوضوم  ههبش  رد  هدش و  هتشادرب 

عوضوم مکح و  زا  معا  ای  دشاب  مکح  سفن  زا  هیانک  نوملعی  امیف ال  رد  لوصوم  هکنیا  رب  تسا  ینبم  لالدتسا  تیمامت  دنامن  یفخم 
هکنآ لثم  هیعوضوم  تاهبشب  تسا  صتخم  تیاور  دشاب  یجراخ  لعف  صوصخ  لوصوم  زا  دارم  رگا  هک  یجراخ  لعف  صوصخ  هن 

امک تسا  مولعم  ءام  ای  رمخ  مکح  ول  ءام و  ای  تسا  رمخ  ایآ  هک  دشابن  مولعم  نآ  ناونع  ءام و  رمخ و  نیب  دشاب  ددرم  یجراخ  عیام 
.تشذگ هکنآ 

تـسا هدـش  هدروآ  مـالک  رد  هک  یفـصو  هک  تسا  نآ  عوضوم  مکح و  اـی  تسا  مکح  صوصخ  هلوـصوم  اـم  زا  دارم  هکنآ  هجو  و 
قلعتم لاـحب  مـالک  رد  تسا  هدـش  هدروآ  فـصو  نآ  هن  دـشاب  مکح  هک  تسا  فوـصوم  دوـخ  يارب  هک  تسنآ  فـصو  نآ  رهاـظ 
تفص هک  تسنآ  شرهاظ  دوش  یم  ام  هلص  تفص و  هک  لوهجم  ینعی  تسا  یجراخ  لعف  نآ  دشاب و  هیعوضوم  ههبش  هک  فوصوم 

دشاب عوضوم  هک  مکح  قلعتم  هن  دشاب  مکح 
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دوـش یمن  لـماش  لـعف و  نآ  مکحب  هن  نآ  ناوـنع  تسا  لوـهجم  اـجراخ  هک  یلعف  هب  تیاور  تسا  صتخم  دـشاب  ینعم  نـیا  رگا  و 
.تسا لوهجم  لعف  نآ  مکح  هکلب  تسین  لوهجم  لعف  ناونع  هک  يا  هیمکح  تاهبش 

تـسا لـعف  صوصخ  تارقف  تـالمج و  هیقب  رد  لوصوم  زا  دارم  هکنیا  هب  تسا  مود  لاکـشا  تسا  هدـش  تیاور  رب  یتالاکـشا  زا  و 
رارطـضا هک  ار  هچنآ  هکلب  دشاب  هتـشاد  مکحب  هارکا  ای  مکحب  رارطـضا  فلکم  هک  درادـن  ینعم  رارطـضا  هارکا و  لثم  هکنآ  تهجب 

اضیا نوملعی  امیف ال  دارم  هک  دناسر  یم  تیاور  رد  قایس  داحتا  سپ  تسا  یجراخ  لعف  دوش  یم  نآب  هارکا  ای  فلکم  دنک  یم  ادیپ 
.دشاب هیمکح  ههبش  هن  تسا  هیعوضوم  ههبش  نامه 

تهج زا  فالتخا  دـشاب و  یم  یقیقح  ینعم  نآ  هک  ءیـش  ینعمب  تسا  هدـش  لامعتـسا  اه  هلمج  نیا  مامت  رد  لوصوم  هکنآ  باوج 
ملعی و يذلا ال  ءیّشلا  عفر  مالّسلا  هیلع  ماما  تسا  هدومرف  هنأکف  نآ  هلـص  فالتخا  بسحب  دوخ  قیداصم  رب  تسا  ءیـش  نآ  قابطنا 

دوش یمن  قبطنم  فلکم  دنک  یم  ادیپ  نآب  رارطضا  هک  ءیش  هکنآ  رمالا  هیاغ  هیلع  هرکملا  يذلا  ءیّـشلا  هیلا و  رطـضملا  يذلا  ءیش 
نینچمه دوش و  یم  یجراخ  ءیـش  لـماش  هک  لوهجم  ءیـش  فـالخب  هیلع  هرکم  ءیـش  نینچمه  هیجراـخ و  لاـعفا  رب  رگم  اـجراخ 

ضعب ءیـش  هکنآ  لصاح  دشاب و  یم  نآ  قابطنا  رد  فالتخا  تسا و  یکی  اه  هلمج  مامت  رد  قایـس  سپ  اضیا  لوهجم  مکح  لماش 
.یفخی امک ال  تسا  قایس  کی  تقیقح و  اهنآ  مامت  رد  عوضوم و  لماش  رگید  ضعب  دوش و  یم  مکح  لماش  دراوم 

اه نیا  رد  هکنآ  تسا و  نوملعی  ام ال  قایـس  اهنآ  قایـس  اه  نیا  مامت  قلخلا  یف  رکفت  رد  هسوسو  دسح و  هریط و  هکنآ  رگید  باوج 
.لیق امک  عوضوم  هن  تسا  مکح  عفر 

دانسا مکحب  عفر  دانسا  هک  تسنآ  تسا  هدش  هفیرش  ثیدح  رب  هک  : موس لاکشا 
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نوچ یجراخ  دوجومب  یعیرـشت  عفر  درادـن  ینعم  نوچ  تسا  يزاجم  یجراـخ  لـعفب  عوضومب و  ار  عفر  نآ  دانـسا  تسا و  یقیقح 
عراش دـیب  اهنآ  عفر  عضو و  هک  تسا  یئاـج  رد  عیرـشت  هکلب  دریگ  یمن  قلعت  یجراـخ  تادوجومب  عیرـشت  هک  تسا  هتـشذگ  ارارک 

نآ هلوصوم  ام  هب  دوشب  هدارا  رگا  نایب  نیاربانب  سپ  یجراخ  عوضوم  هن  دـشاب  یجراخ  عوضوم  مکح  هک  تسا  یئاـج  نآ  دـشاب و 
.عوضوم عفر  هن  تسا  حیحص  اتقیقح  اهنآ  مکح  عفر  نوچ  تسا  يزاجم  دانسا  اهنآ  رد  دانسا  تارقف  عمج  رد  یجراخ  عوضوم 

نیا تسا و  يزاجم  تارقف  رد  دانـسا  تسا و  یقیقح  نآ  رد  دانـسا  نوملعی  ام ال  صوصخ  رد  مکح  لوصومب  دوشب  هدارا  رگا  اما  و 
تسا یقیقح  اهنآ  یـضعب  دشاب  فلتخم  دحاو  مالک  رد  هددعتم  تادانـسا  هک  درادن  یعنام  تسین و  نآ  رد  يدودحم  هچرگا  رادقم 

دشاب و عست  ناونع  نآ  هک  تاروکذم  نیب  عماج  ناونعب  تسا  دانسا  کی  هب  فیرش  ثیدح  رد  عفر  هکنآ  الا  يزاجم  رگید  یضعب  و 
دشاب و یقیقح  مه  دحاو  نآ  رد  دحاو  دانـسا  دیآ  یم  مزال  لاح  نیا  رد  تسا و  عست  فرعم  نایب و  دوش  یم  رکذ  نآ  زا  دـعب  هچنآ 

سرتفم ناویح  هدارا  ای  ادـسا  تیأر  الثم  تسین  نکمم  تسا و  لاحم  ینعم  نیا  هیلا و  دنـسم  قیداصم  فـالتخا  بسحب  يزاـجم  مه 
.دوشب دحاو  تبسن  رد  ود  ره  هدارا  تسین  نکمم  عاجش و  لجر  ای  دوش و  یم 

دـشاب یعیرـشت  عفر  عفر  زا  دارم  رگا  اما  دـشاب  ینیوکت  عفر  عفر  زا  دارم  هک  دـیآ  یم  مزال  یئاـج  رد  لاکـشا  نیا  ـالوا  هکنآ  باوج 
دروم لعف  نآ  هک  تسنآ  اعیرـشت  لعف  عفر  ینعم  تسا و  یقیقح  اهنآ  مامت  مکح  هچ  دـشاب و  یجراـخ  لـعف  هچ  اـهنآ  ماـمتب  دانـسا 

لاوزلا و ال لبق  هالص  رفسلا و ال  یف  مایص  دیامرف ال  یم  هک  مالّسلا  هیلع  هلوق  ریظن  العف  هن  اکرت و  هن  دشاب  یمن  عراش  يولوم  رابتعا 
تسا و یقیقح  عست  مامتب  عفر  سپ  تسین  اهنآ  رد  یعرـش  رابتعا  هک  تسنآ  تاعوضوم  نیا  رد  عفر  ینعم  دلولا و  دـلاولا و  نیب  ابر 

نیب درادن  یقرف 
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هعـستلا رخآ  یلا  اوهرکتـسا  ام  وا  اورطـضا  ام  سیل  هناف  هیلا  عفرلا  دانـسا  یف  زاـجملا  وا  راـثآلا  ریدـقت  نم  دـب  ـال  هریغ  یف  ناـک  نا  و 
هقیقح عوفرمب 

******

: حرش * 

هک دـشاب  یلک  اهنآ  مکح  هچ  تسا  مکح  اتقیقح  اهنآ  مامت  رد  عفر  یجراـخ و  عوضوم  اـی  دـشاب  یعرـش  مکح  هک  اـهنآ  قیداـصم 
نآ ناونعب  لهج  نآ  ببس  دشاب و  یم  یجراخ  عوضوم  رد  هک  دشاب  یئزج  مکح  هچ  هریغ و  صن و  ضراعت  ای  صن و  نادقف  ببسب 

دشاب عوضوم 

هددعتم ماکحاب  یمالک  دحاو  مکح  لالحنا  هک  دشاب  یم  عقاو  بل و  بسحب  دـیدومن  نایب  امـش  هک  یئانعم  نیا  هکنآ  باوج  ایناث  و 
تسنآ ضرف  دراد و  دانسا  کی  ءاضتقا  يا  هلمج  ره  هکنآ  تهجب  تسین  رتشیب  دانسا  کی  مالک  روهظ  ظفل و  بسحب  اما  دوش و  یم 

زاجم مومع  نآ  هک  ار  مکح  عوضوم و  دوش  یم  لماش  ماع  يانعم  کی  تهج  نیا  زا  تسین و  رتشیب  هلمج  کـی  هیف  نحن  اـم  رد  هک 
دوش و هداد  یلاعت  يادخ  هب  مالک  رد  ار  لقب  تابنا  دانـسا  هکنآ  لثم  تسا  هدـش  زاجم  هدارا  اه  هلمج  مامت  رد  تهج  نیا  زا  تسا و 

.دوش یم  زاجم  ارهق  هک  دانسا  کی  رد  عیب  رب 

نآ فلکم و  رب  دشاب  لیقث  هک  دشاب  يدروم  رد  دیاب  عضو  هکنیا  هب  فیرـش  ثیدح  رب  تسا  هدش  يرگید  تالاکـشا  دـنامن  یفخم 
.یعرش مکح  هن  تسا  یجراخ  لعف 

یجراخ لعف  امتح  عوفرم  هک  تسین  مزال  اتقیقح و  تسا  حیحـص  اعرـش  اضیا  هذخاؤم  عفر  دشاب و  مکح  هک  مازلا  عفر  هکنآ  باوج 
امک ال تالوطملا  عجارف  دوش  یم  مولعم  ام  قباس  تانایب  زا  اهنآ  باوج  تیاور و  رب  تسا  هدش  هک  رگید  تالاکشا  نینچمه  دشاب و 

.یفخی

.خلا ریدقت  نم  دب  هریغ ال  یف  ناک  نا  هلوق و 

یم هیمکح  ههبش  ار  نآ  هک  دشاب  یلک  مکح  هچ  تسا  یعرـش  مکح  سفن  اعرـش  تسا  عوفرم  هک  هچنآ  هک  دوب  نیا  رد  قباس  مالک 
.میدومن نایب  هک  تسا  ینعم  نیمه  نوملعی  ام ال  زا  دارم  دنمان و  یم  هیعوضوم  ههبش  ار  نآ  هک  دشاب  یئزج  مکح  هچ  دنمان و 
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.اضیا هنم  دب  امم ال  نیرمالا  دحا  ناکل  هناونع  ملعی  مل  هلاح و  هبتشا  ام  نوملعی  امیف ال  لوصوملا  نم  دارملا  ناک  ول  معن 

ریغ یف  ردقملا  نا  حوضو  دعب  هذخاؤملا  صوصخ  ریدقتل  هجو  مث ال 

******
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ام هلمج  هکنآ  تهجب  دانـسا  رد  زاجم  ای  راثآ و  ماـمت  اـی  دوش  هتفرگ  ریدـقت  دـیاب  دـب  ـال  رگید  تـالمج  زا  هلمج  نیا  ریغ  رد  اـما  و 
ماکحا رد  یعرـش  عفر  عضو و  هک  تشذـگ  البق  اهنآ و  دنتـسین  عوفرم  اتقیقح  عست  تالمج  رخآ  یلا  اوهرکتـسا  اـم  هیلا و  اورطـضا 

نیا سفنب  عفر  رهاـظ  رگید  فرط  زا  اعرـش و  تسین  نکمم  ینیوکت  عـفر  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب و  ینیوـکت  هکنآ  هن  دـشاب  یم  هیعرش 
اهارکا رگا  رمخ  برـش  هکنآ  لثم  مینادب  عوفرم  ار  عوضوم  راثآ  مامت  ای  دیاب  عراش  مالک  ظفح  يارب  ارهق  تسا  هدروخ  تاعوضوم 

رد یلو  تسا  عوضومب  عفر  رهاظ  رد  ینعی  دـشاب  دانـسا  رد  زاـجم  اـی  هریغ و  باـقع و  هناـیزات و  دـلج  دوش  یم  وا  زا  عفر  دوش  عقاو 
.بازیم سفن  هن  دراد  نایرج  بازیم  رد  ءام  هقیقح  هک  بازیملا  يرج  ریظن  تسا  عوضوم  راثآ  عوفرم  تقیقح 

ددرم هک  یجراخ  عیام  لثم  هیعوضوم  ههبـش  نآ  نوملعی  اـم ال  لوصوم  زا  دارم  رگا  هلب  خـلا  لوصوملا  نم  دارملا  ناـک  ول  معن  هلوق 
تـسا نیناونع  مادـک  زا  تسین  مولعم  یجراخ  درف  نیا  یلو  تسا  مولعم  جراخ  رد  ود  ره  ءاـم  رمخ و  مکح  ءاـم و  رمخ و  نیب  تسا 
میدـبال دانـسا  رد  زاجم  ای  راثآ  مامت  ریدـقت  ای  هک  نیرما  زا  یکی  هنیآره  لوصوم  زا  دوشب  هدارا  ینعم  نیا  رگا  تشذـگ  هکنآ  اـمک 

نوچ دشاب  یمن  هیمکح  ههبـش  يارب  كردـم  تسا و  جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  تیاور  الـصا  دوش  هدارا  رگا  ینعم  نیا  دوش و  هتفرگ 
اهنآ زا  تئارب  نایرج  رد  میراد  قافتا  نییرابخا  ام و  هیعوضوم  تاهبش 

هیعوضوم ای  هیمکح  ههبش  لوصوم  زا  دوشب  هدارا  هکنیا  زا  دعب  دیامرف  یم  فنصم  خلا  هذخاؤملا  صوصخ  ریدقتل  هجو  مث ال  هلوق 
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ام نا  امک  اهعفر  هنملا  یـضتقی  یتلا  اهراثآ  مامت  وا  اهنم  لـک  یف  رهاـظلا  رثـالا  وه  ردـقملا  نوکی  نا  نع  صیحم  ـالف  اـهریغ  دـحاو 
.یفخی امک ال  اذه  وه  ازاجم  اهیلا  دانسالا  هظاحلب  نوکی 

یلع هنم  هعفر  یف  ناک  یعضو  وا  یفیلکت  رثا  لک  عفر  یلع  لد  ربخلاف 

******
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هکنیا زا  دـعب  نآ  هذـخاؤم  ای  عوضوم  نآ  رهاظ  رثا  ای  تسا  عوفرم  راثآ  مامت  ای  نوچ  هذـخاؤم  صوصخ  نتفرگ  ریدـقت  درادـن  ینعم 
دـیآ و یم  ربخ  رد  هکنآ  امک  نوقیطی  ام ال  هیلع و  اوهرکتـسا  ام  لثم  اهنآ  ریغ  رد  دوش  یم  هتفرگ  ردـقم  هک  هچنآ  هک  تسا  حـضاو 

يراثآ نآ  اهنآ  راثآ  مامت  ای  دشاب  تالمج  نیا  زا  کیره  رهاظ  رثأ  نآ  ردقم  هکنآ  زا  تسین  يا  هراچ  سپ  تسا  اه  نیا  ریغ  عوفرم 
یم هیعوضوم  تداهـش  رد  هک  تسا  يزاجم  ظاـحلب  دانـسا  هک  يدراوم  نآ  رد  هکنآ  اـمک  تما  رب  هنم  اـهنآ  عفر  تسا  یـضتقم  هک 

ریدـقت رگا  دراوم  نیا  رد  نوچ  راـثآ  رهظا  اـی  تسا  عوـفرم  عوـضوم  راـثآ  ماـمت  ظاـحلب  اـی  ینعی  تسا  مسق  نیمه  مه  اـجنآ  دـشاب 
.یفخی امک ال  هرهاظ  راثآ  ای  راثآ و  مامت  ای  ینعی  دیآ  یم  مزال  ینعم  نیمه  میداد  ازاجم  عست  مامتب  ار  عفر  دانسا  میتفرگن و 

هلمجلا یف  ول  دـشاب و  تباـث  هقباـس  تما  رد  هک  تسنآ  نآ  همزـال  تما  نیا  زا  تسا  عوـفرم  هک  يزیچ  هن  نآ  زا  دارم  دـنامن  یفخم 
هنم یلو  دوش  تباـث  تما  نیا  يارب  یمکح  هک  تسا  دوجوم  هعـست  دراوم  نیا  زا  کـیره  رد  مکح  يارب  یـضتقم  هکنآ  اـی  دـشاب و 

نوملعی و ام ال  رد  طایتحا  بوجو  يارب  یضتقم  هکنآ  لثم  دشاب  مکح  یضتقم  رابتعاب  ول  تسا و  هتشادرب  تما  نیا  زا  یلاعت  يادخ 
فلت ار  ریغ  لام  یصخش  رگا  سپ  صخش  نود  دشاب  تما  رب  تنم  اضیا  هتـشادرب و  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  هنم  یلو  تسا  ققحم  هریغ 

.یفخی امک ال  کلام  رب  تسا  تنم  فالخ  یلو  نماض  رب  تسا  تنم  نامض  عفر  ول  تسا و  تباث  نامض  درک 

دوش یم  هینمض  هیعضو و  هیفیلکت و  ماکحا  لماش  نوملعی  ام ال  مومع 

.خلا یعضو  وا  یفیلکت  رثا  لک  عفر  یلع  لد  ربخلاف  هلوق 

یعضو ای  یفیلکت  رثا  مامت  عفر  رب  دوخ  مومعب  دنک  یم  تلالد  ربخ  دنامن  یفخم 
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.قاتعلا هقدصلا و  قالطلا و  نم  هیلع  هرکتسا  ام  عفر  یف  ربخلا  اذه  لثمب  (ع) مامالا دهشتسا  امک  همالا 

******
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قالطلا نم  هیلع  هرکتسا  ام  عفر  رد  ربخ  نیا  لثمب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا  هدومن  داهـشتسا  هکنآ  امک  تما  رب  دشاب  تنم  نآ  عفر  هک 
لجرلا یف  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع  اعیمج  یطنزبلا  ییحی و  نب  ناوفـص  نع  هیبا  نع  نساحم  زا  تسا  يورم  قاتعلا  هقدـصلا و  و 

هیلع و هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  مالّسلا ال  هیلع  لاقف  کلذ  همزلی  کلمی أ  ام  هقدص  قاتعلا و  قالطلاب و  فلحف  نیمیلا  نع  فلحتسی 
.ربخلا اوئطخا  ام  نوقیطی و  ام ال  هیلع و  اوهرکأ  ام  یتما  نع  عفر  هلآ 

درادن یعرـش  رابتعا  هارکا  لاح  رد  اهنآ  هکلب  هقدـص  قاتع و  قالط و  رد  دـشاب  یمن  هذـخاؤم  ریدـقت  هک  تسنآ  يارب  ربخب  کسمت 
لثم دـشاب  یئزج  هچ  هیمکح و  تاهبـش  لـثم  دـشاب  یلک  هچ  هیفیلکت  ماـکحا  لـماش  تیاور  دـش  ناـیب  هک  یناـنچمه  دـنامن  یفخم 

.دوش یم  هیعضو  هینمض  ماکحا  لماش  دوش  یم  اهنآ  لماش  هک  ینانچمه  هیعوضوم  تاهبش 

دوش یم  هتـشادرب  نوملعی  امب ال  كوکـشم  دراوم  نیا  مامت  رد  نآ  تیعنام  ای  نآ  تیطرـش  ای  دـش  ءیـش  تیئزج  رد  کش  رگا  الثم 
لاغتـشاب لوق  رب  انب  اما  هلئـسم و  نآ  رد  هیلقع  تئارب  نایرج  رب  انب  دمآ  دـهاوخ  هللاءاش  نا  رثکا  لقا و  ثحب  رد  نآ  قیقحت  هکنآ  امک 

یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  اضیا  هکنآ  رد  تسا  یلاکشا  تئارب  نایرج  هلئسم  نآ  رد  یلقع 

نآ و رد  طاـیتحا  تسین  بجاو  تسا و  تئارب  یعـضو  اـی  یفیلکت  مکح  رد  کـش  هک  دـنک  یم  تلـالد  تیاور  اـم  لوق  رب  اـنب  سپ 
تئارب و نایرج  رد  دنقفاوم  ام  اب  هیبوجو  هچ  دشاب و  هیمیرحت  هچ  هیعوضوم  تاهبش  رد  ول  اهیرابخا و  لباقم  نآ  رد  فقوت  نینچمه 

تسا مزال  طایتحا  ای  فقوت  هیمیرحت  ههبش  رد  دنلئاق  هک  تسا  هیمیرحت  ههبـش  رد  فالتخا  هدمع  طقف  هیبوجو و  ههبـش  رد  نینچمه 
.یفخی امک ال 
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.یلوالا هناونعب  هیلع  هبترتملا  راثآلا  وه  امنا  يوناثلا  هناونعب  ذخا  امم  هریغ  هیلا و  رطضا  امیف  عوفرملا  نا  کیلع  بهذی  مث ال 

.هعفرل ابجوم  نوکی  فیکف  هعضول  عدتسم  رثالل  عوضوملا  عفرلل و  هبجوم  تراص  نیوانعلا  هذه  نارهاظلا  نا  هرورض 

******
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: خلا عوفرملا  نا  کیلع  بهذی  مث ال  هلوق 

یف رکفت  هریط و  دـسح و  لثم  اهنآ  هیلوا  ماکحا  لوا  تسا  مسق  ود  اهنآ  عفر  تسا  هدـش  رکذ  تیاور  رد  هک  يزیچ  هن  دـنامن  یفخم 
نآ ناسل  ای  فلکم  تسدب  دوشن  رهاظ  هک  یمادام  اهنآ  رب  باقع  نینچمه  درادـن و  یعرـش  رثا  هک  تسنآ  ینعم  اهنآ  رد  عفر  قلخلا 

.تسا دراو  ثیدح  رد  هکنآ  امک  اهنآ  زا 

تسا لوهجم  نآ  مکح  هک  نتت  برش  لثم  نینچمه  نآ و  لاثما  هیلا و  اورطضا  ام  نوملعی و  ام ال  لثم  ءیـش  هیوناث  ماکحا  مود  مسق 
.مسق نیا  رد 

راطفا تسا و  ناضمر  رهش  هک  دنادن  فلکم  رگا  الثم  دوش  یم  هتشادرب  اهنآ  هیلوا  ماکحا  تسا  ضراع  اهنآ  رب  هک  يوناث  مکح  مود 
هزور راثآ  ینعی  دوش  یم  هتشادرب  هیلوا  ماکحا  دراوم  نیا  رد  دشاب  هتـشادن  ار  موص  تقاط  ای  دشاب و  هتـشاد  راطفا  رب  هارکا  ای  دنک و 

نیا سفن  رب  هک  يراثآ  ماکحا و  هن  هدش  هتشادرب  هارکا  لهج و  لاح  رد  دنـشاب  یم  هزور  هیعقاو  راثآ  اهنآ  هک  هذخاؤم  هرافک و  لثم 
ءازجا ضعب  نایسن  رد  وهـس  هدجـس  بوجو  ای  یئاطخ و  لتق  رب  تسا  بترتم  هک  يا  هرافک  لثم  هدش  هتـشادرب  تسا  بترتم  نیوانع 

.هریغ هالص و  ینکر  ریغ 

: خلا رهاظلا  نا  هرورض  هلوق 

نیوانع نیا  زا  لبق  هک  دوش  یم  مکح  عفر  ببـس  بجوم و  اه  نیا  دـشاب  ریغ  هارکا و  رارطـضا و  هک  نیواـنع  نیا  هک  تسا  يرورض 
.تشذگ هکنآ  امک  هریغ  یئاطخ و  لتق  هرافک  لثم  دوش  هتشادرب  دوش  یم  ادیپ  اهنآ  زا  هک  یمکح  هکنآ  هن  هدوب  تباث 
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ءاضتقاب اهنیعب و  نیوانعلا  هذـهل  ارثا  نوکی  نایـسنلا  أطخلا و  یف  ظفحتلا  باجیا  ملعی و  ـال  اـمیف  طاـیتحالا  باـجیا  فیک و  لاـقی  ـال 
.اهسفن

.یفخی امک ال  فلکملا  یلع  توفی  الئل  امهباجیا  بجوی  هب  مامتهالا  نا  هرورض  اهدروم  یف  عقاولا  ءاضتقاب  نوکی  امنا  لب  لاقی  هناف 

******

: حرش * 

.مکح نآ  عفر  هن  دوش  یم  عوضوم  نامه  مکح  تابثا  بجوم  یعوضوم  ره  هکنآ  لصاح  و 

ایوار یطرـش  ای  نآ  كرتب  فلکم  دـش  رطـضم  ار  یئزج  هکنآ  لـثم  هیعـضو  ماـکحا  رد  هارکا  رارطـضا و  ناونع  لـثم  دـنامن  یفخم 
نوچ عومجم  هب  تسا  قلعتم  هک  تسا  یفیلکت  لصا  عفر  ءزج  نآ  رارطـضا  عفر  دراوم  نیا  رد  بکرم  رد  دـش  عنام  دوجوب  رارطـضا 

رد ار  فیلکت  تاـبثا  دوش و  یمن  رگید  ءازجا  هدـنامیقاب  هب  فیلکت  لـصا  تاـبثا  بجوـم  اـهنآ  عـفر  تسا و  ینمـض  اـهنآ  فیلاـکت 
طقـست هالـصلا ال  مالّـسلا  هیلع  هلوقب  دوش  هدنامیقاب  تابثا  تسا  نکمم  هالـص  لثم  رد  دوش و  تباث  يرگید  لیلدـب  دـیاب  هدـنامیقاب 

ءازجا و رد  یلاعت  هللاءاش  نا  نآ  لصفم  دوش و  تباث  دـیاب  جراخ  لـیلد  زا  دـب  ـال  هریغ  جـح و  موص و  لـثم  هالـص  ریغ  اـما  لاـحب و 
.دمآ دهاوخ  طیارش 

: خلا ملعی  امیف ال  طایتحالا  باجیا  فیک و  لاقی  :ال  هلوق

هتشادرب دیاب  اه  نیا  نایسن و  ءاطخ و  رد  ظفحت  بوجو  لثم  تسا  هیوناث  نیوانع  زا  طایتحا  ندوب  بجاو  هکنیا  هب  دوش  لاکـشا  رگا 
.دنشاب تباث  هکلب  دنوشن 

: خلا لاقی  هناف  : هلوق

سپ فلکم  رب  یعقاو  فیلکت  دوشن  توف  هکنآ  ات  ار  دراوم  نیا  رد  طاـیتحا  ندوب  بجاو  دوش  یم  ببـس  عقاوب  تیمها  هکنآ  باوج 
.یفخی امک ال  هدش  هتشادرب  هک  تسا  یعقاو  مکح  راثآ  زا  دوش  تباث  تسا  نکمم  نولمعی  ام ال  رد  هک  طایتحا  بوجو 
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.عفرلا ثیدح  یف  انرکذ  امم  هب  لالدتسالا  بیرقت  حدقنا  دق  بجحلا و  ثیدح  اهنم  و 

عالطا عنمب  یلاعت  هتیانع  تقلعت  ام  صوصخ  یف  هروهظ  يوعدـب  فیلکتلا  نم  ملعی  ام ال  عضو  یف  هروهظ  عنمب  لکـشی  امبر  هنا  ـالا 
.ّهنإ ثیح  هغیلبتب  هلسر  رما  مدعل  هیلع  دابعلا 

******

: حرش * 

: خلا بجحلا  ثیدح  اهنم  هلوق و 

یف يورم  لوـصفلا  یف  اـمک  تسا  قـثوم  تیاور  نآ  هک  هدـش  لـقن  هک  تسا  بجح  تیاور  تئارب  رب  هلاد  تاـیاور  زا  مود  تـیاور 
هملع هّللا  بجح  ام  لاق  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  نع  ییحی  نب  ایرکز  نع  طایتحالا  فقوتلا و  بوجو  باب  یف  ءاضقلا  یف  لئاسولا 

زا تسا  عوفرم  عوضوم و  سپ  دابع  رب  تسا  بوجحم  نآ  یمیرحت  مکح  نوتوت  برـش  هکنآ  نایب  هب  مهنع  عوضوم  وهف  داـبعلا  نع 
هچ یعوضوم و  هچ  یمیرحت و  هچ  دشاب و  یبوجو  هچ  یمکح  ههبـش  ره  هکنآ  لصاح  هیؤرلا و  دـنع  ءاعد  بوجو  نینچمه  دابع و 

اهنآ رد  طایتحا  فقوت و  تسین  مزال  تسا و  هدش  هتشادرب  ناگدنب  زا  مکح  نآ  یعضو 

هب تشاد  یعوضوم  ههبـش  رد  روهظ  هک  نوملعی  اـم ال  تیاور  فـالخب  دراد  هیمکح  ههبـش  عفر  رد  روهظ  تیاور  نیا  دـنامن  یفخم 
ههبـش نوچ  تسین  یعوضوم  ههبـش  رب  لاد  تیاور  نیا  رد  یلو  میدومن  نایب  ام  ار  نآ  تالاکـشا  عفر  ول  تشذـگ و  هک  قباـس  ناـیب 
تسا دراو  تیاور  نیا  رب  يرگید  لاکـشا  هکنآ  الا  عراش  رب  دشاب  مزال  فیکف  فلکم  رب  دیامنب  نآ  عفد  هیقف  تسین  مزال  یعوضوم 

.دیامرف یم  فنصم  هکنآ  امک 

: خلا هروهظ  عنمب  لکشی  امبر  هنأ  الإ  هلوقب 

عنام و تهجب  یلو  نیفلکم  رب  تسا  هدومن  نایب  سدقم  عراش  هک  یمکح  نآ  رد  درادـن  روهظ  تیاور  نیا  هک  تسنآ  لاکـشا  نآ  و 
.تسا هدش  هداد  هّللا  یلا  بجح  دانسا  نوچ  دابع  رب  دشاب  هدش  یفخم  مکح  نآ  نیملاظ  ملظ 
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.یلاعت هیلا  بجحلا  دانسا  حص  امل  هنودب 

ثیدحلا هنیعب  مارح  هنا  فرعت  یتح  لالح  کل  ءیش  لک  (ع) هلوق اهنم  و 

******

: حرش * 

: خلا حص  امل  هنودب  هلوق 

نیا رد  بجح  دانسا  نوچ  دشاب  نیملاظ  فرط  زا  عنم  هکنآ  هن  مکح  هدشن  نایب  الصا  هک  تسا  یئاجنآ  عراش  زا  عنم  بجح و  ینعی 
اب تما  رب  هعـسوت  تهجب  ای  ناگدنب  رب  نآ  مکح  تسا  هدـشن  نایب  هک  تسا  يدراوم  نآ  صوصخ  تیاور  سپ  تسین  یقیقح  دروم 

نیفلکم رثـکا  دوش  ناـیب  ماـکحا  نآ  رگا  هک  نیفلکم  يارب  تسا  عناـم  دوجو  تهجب  اـی  تسا و  هدوـب  نآ  ناـیب  يارب  یـضتقم  هکنآ 
لجع تجح  روهظ  نامز  ات  ار  ماکحا  نآ  ءافخا  تسا  هدومن  ءاضتقا  تحلـصم  سپ  اهنآ  هب  لمع  كرت  تهج  زا  دـنوش  یم  كـاله 

.فیرشلا هجرف  یلاعت  هّللا 

رد نییرابخا  اب  ام  مالک  دیدج و  نیدب  یتأی  دیامرف  یم  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا  هدـش  دراو  هک  یتیاور  زا  دـشاب  ینعم  نیمه  دـیاش  و 
هن نیفلکم  يارب  دنک  یم  ادـیپ  تیلعف  اهنآ  دوش  فرطرب  عنام  رگا  هک  تسا  هدومن  نایب  ار  ماکحا  نآ  سدـقم  عراش  هک  تسا  یئاج 

.تسا یقاب  ءاشنا  لاح  رد  تسا و  هدشن  نایب  الصا  هکنآ 

اهودـتعت و الف  ادودـح  دـح  یلاعت  هّللا  نا  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـقآ  زا  هک  تسا  یتیاور  ریظن  بجح  تیاور  نیا  و 
خیش موحرم  هکنآ  امک  مکب  یلاعت  هّللا  نم  همحر  اهوفلکتت  الف  انایسن  اهنع  تکسی  مل  ءایشا  نع  تکـسف  اهوصعت  ولف  ضئارف  ضرف 

.تسا جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  تیاور  نیا  سپ  تسا  هدومن  نایب 

لالحلا کل  ءیش  لک  مالّسلا  هیلع  هلوق  تئارب  رب  موس  تیاور 

.خلا لالح  کل  ءیش  لک  (ع) هلوق اهنم  :و  هلوق

تراجت باب  رد  لـئاسو  رد  ار  نآ  تسا  هدومن  لـقن  هک  قثوم  تسا  یتیاور  هیعرـش  تئارب  رب  تسا  هدـش  لالدتـسا  هک  موس  تیاور 
ءیش لک  لوقی  هتعمس  لاق  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  هقدص  نب  هدعـسم  نع  ادنتـسم  مارحلا  بسکلا  نم  قافنالا  زاوج  مدع  باب 

کل وه 
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مدـع هتحابا و  نیب  اعطق  لصفلا  مدـعب  هتمرح و  یلع  لیلدـلا  مدـع  ههج  نم  ناک  ول  اـقلطم و  هتمرح  ملعی  مل  اـم  هیلح  یلع  لد  ثیح 
بولطملا متی  هیبوجولا  ههبشلا  یف  طایتحالا  بوجو  مدع  نیب  هیف و  طایتحالا  بوجو 

******

: حرش * 

كولمملا هقرـس و  وه  هتیرتشا و  دـق  کـیلع  نوکی  بوثلا  لـثم  کـلذ  کـسفن و  لـبق  نم  هعدـتف  هنیعب  مارح  هنا  ملعت  یتـح  لـالح 
نیبتـسی یتح  اذه  یلع  اهلک  ءایـشالا  کتعیـضر و  وا  کتخا  یه  کتحت و  هأرما  وا  ارهق  عیبف  عدخ  وا  هسفن  عاب  دق  رح  هلعل  كدـنع 

.هنیبلا هب  موقت  وا  کلذ  ریغ  کل 

كوکـشم هکلب  تسین  مولعم  نآ  تمرح  هک  يزیچ  نآ  تیلح  رب  دراد  تلالد  نآ  ردـص  تیاور  نیا  خـلا  هتیلح  یلع  لد  ثیح  هلوق 
برـش لثم  دـشاب  نآرب  لیلد  مدـع  تهج  زا  هیمیرحت  ههبـش  ول  ار و  هیعوضوم  هیمیرحت و  ههبـش  دوش  یم  لماش  نآ  قـالطا  تسا و 

نآ و رد  طایتحا  تسین  بجاو  تسا و  زیاج  لالح و  نآ  برـش  هک  دنک  یم  تابثا  تیاور  میراد و  نآ  تمرح  رد  کش  هک  نوتوت 
رد تیاور  رهاظ  یلاعت  هللاءاش  نا  دش  دهاوخ  نایب  ادعب  هک  تیاور  نیا  ریغ  لثم  طایتحا  بوجو  هلدا  اب  دوش  یم  ضراعم  تیاور  اذل 

.یعوضوم هچ  دشاب و  یمکح  هچ  تسا  هیمیرحت  ههبش 

هیمیرحت ههبـش  رد  طایتحا  بوجو  مدـعب  دـنلئاق  هک  یناسک  ینعی  اعطق  لعفلاب  لوقلا  مدـعب  دوش  یم  تابثا  سپ  هیبوجو  ههبـش  اما  و 
ههبش هچ  اضیا  هیبوجو  ههبـش  - هیبوجو ههبـش  هچ  دشاب و  هیمیرحت  ههبـش  هچ  دشن  بجاو  طایتحا  هکنیا  زا  دعب  درادن  یقرف  هک  دنلئاق 

.بولطم دوش  یم  مامت  ام  نایب  نیاب  دریگ و  یم  ار  ماسقا  مامت  تیاور  قالطا  یعوضوم  هچ  دشاب و  یمکح 
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.لمأت لالح  وهف  هتمرح  فرعی  مل  امم  هبوجو  لمتحا  ام  كرت  لاقی  نا  ناکما  عم 

******

: حرش * 

دراد لامتحا  هک  يزیچ  نآ  كرت  هکنیا  هب  دوش  ثیدح  رد  لخاد  هار  نیا  زا  هیبوجو  ههبش  تسا  نکمم  خلا  لاقی  نا  ناکما  عم  هلوق 
لـالح و كرت  نآ  تهج  نیا  زا  سپ  تسا  مارح  بجاو  كرت  نوـچ  تسین  موـلعم  نآ  تمرح  هک  تسا  یئاـهزیچ  زا  دـشاب  بجاو 

.ریخا هجو  رد  دشاب  یفرع  روهظ  فالخب  فنصم  لمأت  هب  رما  دیاش  لمأت  تسا  زیاج 

نایب هیعوضوم و  ههبـش  رد  نآرب  هدومن  کسمت  دـش  رکذ  هک  یتیاور  نیا  خیـش  موحرم  لثم  مـالعا  ضعب  ناـیب  رب  اـنب  دـنامن  یفخم 
دبع هحیحـص  لوا  تسا  هدومن  نایب  هیمکح  ههبـش  يارب  رگید  ربخ  ود  هکنآ  الا  هیمکح  ههبـش  رد  تئارب  هلدا  رد  ار  نآ  تسا  هدرکن 

.هعدتف هنیعب  هنم  مارحلا  فرعت  یتح  لالح  کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیش  لک  نانس  نب  هّللا 

مث ینبجعی  ماعط  نع  ینتلأس  مالّسلا  هیلع  لاقف  نبجلا  نع  مالّسلا  هیلع  رفعج  ابا  تلأس  لاق  نامیلس  نب  هّللا  دبع  هحیحـص  مود  تیاور 
ینرت مل  لاق أ و  نبجلا  یف  لوقت  ام  تلق  انغرف  املف  انلکاف  نبجلا  یتا  انیذـغتف و  ءاذـغلاب  یعد  مث  انبج  اـنل  عتبا  اـمهرد  مـالغلا  یطعا 

یتح لالح  کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ناک  ام  لک  هریغ  نبجلا و  نع  كربخاس  مالّسلا  هیلع  لاقف  کنم  هعمسا  نا  بحا  تلق  هلکآ 
.هعدتف هنیعب  مارحلا  فرعت 

هچ هیمکح و  ههبش  هچ  دنک  یم  نایب  ار  مکح  مومع  تایاور  ردص  ول  هک و  تسنآ  اهنآ  هدمع  هدش و  تیاور  هس  نیا  رب  یتالاکـشا 
یمحل ـالثم  تسا  دوجوم  نآ  رد  یلعف  مسق  هس  هیعوضوم  ههبـش  نوچ  هیعوضوم  ههبـشب  تسا  صوصخم  هکنآ  ـالا  هیعوضوم  ههبش 

منغ یکذم  محل  لثم  تسا  لالح  رگید  مسق  هتیم و  محل  لثم  تسا  مارح  ملـسم  نآ  مسق  کی  ناناملـسم  روبع  رد  دوش  یم  ادیپ  هک 
.تسا هبتشم  موس  مسق  و 

محل یلک  الثم  تسا  دوجوم  محل  یلک  رد  یلعف  مسق  هس  نیا  هکنآ  باوج 
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ناک ول  هنا  حـضاولا  نم  هتمرح و  وا  هبوجو  ملعی  مل  ماد  ام  وا  ملعی  مل  ام  هعـس  یف  مهف  نوملعی  ام ال  هعـس  یف  ساـنلا  (ع) هلوق اـهنم  و 
یفخی امک ال  هبوجو  یلع  لد  ام  هب  ضراعیف  الصا  هعس  یف  اوناک  امل  ابجاو  طایتحالا 

******

: حرش * 

ههبش هکنیا  هب  لاکشا  اما  -و  ریمح محل  لثم  هبتـشم  موس  مسق  بنرا و  محل  لثم  مارح  رگید  مسق  منغ  محل  لثم  لالح  نآ  مسق  کی 
ههبـشب تسا  صوـصخم  تاـیاور  سپ  بجاو  نینچمه  دـشاب و  نآ  رد  مسق  هس  لوـهجم  مارح  دوـش  هـتفگ  تـسین  نـکمم  هـیمکح 

محل رد  هیمکح  ههبش  ضرف  تسا  نکمم  هکلب  نآ  ریوصت  تسا  نکمم  هیمکح  ههبش  رد  مسق  هس  هک  تشذگ  نآ  باوج  هیعوضوم 
مولعم هکنآ  بلق  لثم  تسا  هبتـشم  موس  مسق  ملـسم و  مارح  رگید  مسق  ملـسم  لالح  نآ  مسق  کی  یکذـم  منغ  ـالثم  یجراـخ  منغ 

.نآ تیلح  ای  تمرح  تسین 

درادن ار  هیمکح  ههبش  مومع  اهنآ و  هب  تسا  صوصخم  سپ  یجراخ  تاعوضوم  رب  هدش  قیبطت  تیاور  هکنیا  هب  رگید  لاکشا  اما  و 
.یفخی امک ال  تسا  هیعوضوم  ههبش  تایاور  نقیتم  دراد و  تینیرق  لامتحا  لقا  و ال 

هیآ الثم  نآ  مومع  زا  دعب  دوش  یمن  مکح  صیـصخت  بجوم  هیعوضوم  ههبـش  دراوم  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  قیبطت  درجم  هکنآ  باوج 
صیـصخت رکذ  لها  میئام  هک  هّللا  تاولـص  مهیلع  راهطا  همئا  زا  هدیـسر  هریثک  رابخا  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلْهَأ  اُولَئْـسَف  هفیرش 

رهظا هدومن  نآب  کسمت  خیـش  موحرم  هک  یتیاور  ود  ول  تشذـگ و  هکنآ  امک  دوش  یم  هتفرگ  نآ  مومع  هکلب  تسین  اـهنآ  هب  لاؤس 
.یفخی امک ال  دش  رکذ  هکنآ  امک  فنصم  تیاور  زا  تسا 

نآ تالاکشا  در  تئارب و  رب  نوملعی  ام ال  هعس  یف  سانلا  مراهچ  تیاور 

مالّـسلا هیلع  هلوق  تئارب  رب  تسا  هدـش  لالدتـسا  هک  مراهچ  تیاور  خـلا  نوملعی  ام ال  هعـس  یف  سانلا  مالـسلا  هیلع  هلوق  اهنم  هلوق و 
هکنیا رب  انب  دنشاب  هتشادن  نآ  تمرح  ای  ءیش  بوجوب  ملع  هک  یمادام  دنشاب  یم  فیلکت  مدع  هعس و  رد  مدرم  دیامرف  یم  هک  تسا 

ضعب مسق  نیا  رد  هچرگا  دشاب  هیفرظ  ام  ماد و  ام  نوملعی  ام ال  ام 
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.هلجا نم  طایتحالا  قیض  یف  عقی  فیکف  دعب  همرحلا  وا  بوجولا  ملعی  مل  لاقی  هناف  طایتحالا  بوجو  هب  ملع  دق  لاقی  ال 

******

: حرش * 

.تسا نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  نومضم  نآ  نومضم  هکلب  تسین  تئارب  رب  لاد  تیاور  هک  دنا  هدومن  لاکشا  مالعا 

بوجو نوچ  دنک  یم  نآ  دییقت  طایتحا  هلدا  هیمیرحت و  هچ  هیبوجو و  ههبش  هچ  دراد  قالطا  تیاور  نیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هلب 
هکنآ امک  دـشاب  هلوصوم  ام  نوملعی  ام ال  ، ام هکنآ  ای  دـنلئاق و  مالعا  ضعب  هکنآ  امک  تسا  هیمیرحت  هیمکح  ههبـش  رد  طقف  طایتحا 
دشاب هیبوجو  ههبش  هچ  تسا  هبتشم  تسین و  مولعم  نآ  تمرح  ای  نآ  بوجو  هک  يزیچ  نآ  دوش  یم  نآ  ینعم  دراد و  نآ  رد  روهظ 
هکنآ دوش و  یم  لماش  ار  هروکذـم  دراوم  مامت  نآ  قالطا  یعـضو  مکح  هچ  هیمکح و  هچ  دـشاب و  هیعوضوم  هچ  هیمیرحت و  هچ  و 

تاحـضاو زا  دشاب و  یم  اهنآ  قیـض  هعـس  دض  هک  هروکذم  دراوم  نیا  رد  دنـشاب  هتـشاد  فیلکت  هکنآ  هن  دنـشاب  یم  هعـس  رد  مدرم 
.الصا دنتسین  هعس  رد  مدرم  دشاب  بجاو  طایتحا  هروکذم  دراوم  رد  رگا  هک  تسا 

رکذ هکنآ  امک  دـشاب  مامت  بوجو  رب  اهنآ  تلالد  رگا  دـنک  یم  بجاو  ار  طایتحا  هک  يا  هلدا  نآ  اب  تسا  ضراعم  تیاور  نیا  سپ 
ّصت رگید  تایاور  تیاور و  نیا  نوچ  دوش  یم  بابحتـسا  رب  لمح  طایتحا  بوجو  ضراعت  زا  دـعب  سپ  - یلاعت هللاءاش  نا  دوش  یم 

.تسا رهظا  ای  دشاب  یم  طایتحا  كرت  زاوج  رد 

.خلا طایتحالا  بوجو  هب  ملع  دق  لاقی  هلوق ال 

ببـس طایتحا  بوجو  هلدا  دنرادن و  نآب  ملع  هک  ار  يزیچ  نآ  دنفیلکت  نودب  هعـس و  رد  مدرم  دیامرف  یم  تیاور  هک  دوشن  لاکـشا 
هطـساو هب  تمرح  اـی  بوجوب  ملع  لاـقی  هناـف  هکنآ  باوج  تسا  مدـقم  طاـیتحا  هلدا  تهج  نیا  زا  فیلکتب و  دوش  یم  فلکم  ملع 

طایتحا تهج  زا  دوش  یم  عقاو  طایتحا  قیض  رد  فلکم  هنوگچ  سپ  تسا  هدشن  لصاح  طایتحا 
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اوعقی نا ال  لجال  ایقیرط  ناک  هبوجو  نا  تفرع  هنکل  هبوجوب  ملعلا  دـعب  هقیـض  یف  مهعوقو  ناک  ایـسفن  ابجاو  طایتحالا  ناـک  ول  معن 
.مهفاف انایحا  مارحلا  وا  بجاولا  هفلاخم  یف 

هنع و یهنلاب  همکحب  ام  وا  ملعلا  دعب  الا  دورولا  قدص  مدـع  یلع  فقوتت  هتلالد  یهن و  هیف  دری  یتح  قلطم  ءیـش  لک  (ع) هلوق اهنم  و 
یفخ دق  دحاو و  ریغ  یلا  هغولب  دعب  امیـس  هنع  هرودص  یلع  هقدص  حوضول  عونمم  ّهنأ  عم  دـحاو  ریغ  لصو  عراشلا و  نع  ردـص  نا 

.هرودصب ملعی  مل  نم  یلع 

******
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.تسا هدشن  تباث  زونه  تسا و  يوعد  لوا  یعقاو  تمرح  ای  یعقاو و  بوجوب  ملع  هکنآ  لصاح  و 

: خلا معن  هلوق 

بوجوب ملع  زا  دعب  دنوش  یم  عقاو  هعس  مدع  فیلکت و  قیض  رد  نیفلکم  لاح  نیا  رد  دشاب  یسفن  بجاو  دروم  رد  طایتحا  رگا  هلب 
دنوشن عقاو  هکنآ  تهجب  تسا  یقیرط  بوجو  هکلب  تسین  یـسفن  بوجو  دراوم  نیا  رد  طایتحا  بوجو  هک  یتخانـش  نکل  طاـیتحا 

ملع ببـس  طایتحا  هلدا  هدومرف  هک  خیـش  موحرم  رب  در  مالک  نیا.مهفاـف  اـنایحا  یعقاو  مارح  اـی  یعقاو  بجاو  تفلاـخم  رد  نیفلکم 
.تسا رابخا  نیا  رب  مدقم  ارهق  دوش و  یم  فلکم 

.دش نایب  هکنآ  امک  الف  الا  تسا و  حیحص  دشاب  یسفن  طایتحا  بوجو  رگا  هکنآ  باوج 

تئارب رب  یهن  هیف  دری  یتح  قلطم  ءیش  لک  مجنپ  تیاور 

.خلا یهن  هیف  دری  یتح  قلطم  ءیش  لک  مالسلا  هیلع  هلوق  اهنم  هلوق و 

رب تیاور  نیا  تلالد  دـیامرف  یم  فنـصم  دـش - رکذ  هک  تسا  هیقف  هلـسرم  هیعرـش  تئارب  رب  تسا  هدـش  کـسمت  هک  مجنپ  تیاور 
لـصاح ملع  هک  یمادام  ینعی  هربتعم  تاراما  لثم  دشاب  یم  ملع  ياج  هک  يزیچ  ای  دشاب  ملع  يانعم  هب  دورو  هک  دراد  فقوت  تئارب 

تسا هدشن 
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هحاباب مکحی  اهتمیمـضب و  هب  لالدتـسالا  مت  نا  لاقی و  هناـف  مت  هب و  لالدتـسالا  حـصل  مدـعلا  هلاـصا  همیمـضب  نکل  معن و  لاـقی  ـال 
اعقاو یهنلا  هنع  دری  مل  امم  هنا  ناونعب  لب  اعرش  همرحلا  لوهجم  هنا  ناونعب  هنا ال  الا  هقالطا  همرحلا و  لوهجم 

******
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اما لمع و  تسا  مزال  هکلب  درادـن  قالطا  دـش  لصاح  وا  يارب  ملع  رگا  تسا و  اهر  قلطم و  ، فیلکتب ملع  ماقم  مئاق  ای  فلکم  يارب 
رودصب ملع  نوچ  تسا  قلطم  فلکم  یلوم  زا  هدـشن  رداص  مکح  هک  یمادام  ینعی  یلوم  زا  دـشاب  مکح  رودـص  دورو  زا  دارم  رگا 

.نیفلکم زا  يدایز  رب  رودص  نآ  هدش  یفخم  دشاب و  هدیسر  یضعب  هب  دشاب و  هدش  رداص  ول  درادن و  مکح 

کـش هک  یئیـش  ره  هک  تسنآ  تیاور  روهظ  هکلب  تسا  رهاظ  فالخ  هدومن  تیاور  ود  يارب  فنـصم  هک  یئانعم  نیا  دنامن  یفخم 
دراد هیمیرحت  ههبـش  رد  روهظ  نوچ  نآ و  رد  یهن  دوش  دراو  ات  اعرـش  دوش  یم  نآ  هحابا  هب  مکح  قلطم و  دشاب  یم  نآ  تمرح  رد 

هچ هیبوجو و  ههبـش  هچ  دنناد  یم  بجاو  ار  ههبـش  قلطم  اهنآ  نوچ  تسا  لئاق  خیـش  موحرم  هکنآ  امک  اطایتحا  رابخا  رب  تسا  مدقم 
رظح ای  هحابا  هک  دشاب  یم  ءایـشا  رد  لصا  نایب  ددـصرد  تیاور  هدومن  نایب  هک  دوش  یم  رهاظ  مالعا  ضعب  باوج  اضیا  هیمیرحت و 

هلئسم نوچ  دشاب  يداشرا  یلقع  مکح  هن  تسا  يولوم  یعرـش  مکح  لعج  تیاور  رهاظ  هکنآ  باوج  هیعرـش  تئارب  هن  تسا  عنم  و 
.یعرش هن  تسا  یلقع  عنم  رظح و  ای  هحابا  ءایشا  لصا 

.خلا مدعلا  هلاصا  همیمضب  نکل  معن و  لاقی  هلوق ال 

زا ییهن  ایآ  هک  نوتوت  برـش  لثم  ءیـش  رد  میدرک  کش  رگا  نکل  دشاب  یم  رودص  ینعمب  دورو  هک  ام  نایب  نیا  رد  دوشن  لاکـشا 
دورو هک  تسین  یقرف  تهج  نیا  زا  ار و  نوتوت  برش  هحابا  دناسر  یم  یهن  دورو  مدع  باحـصتسا  هن  ای  تسا  هدیـسر  عراش  فرط 

.دوش یم  مامت  بلطم  تیاور و  هب  لالدتسا  تسا  حیحص  سپ  لوصو  ینعمب  ای  دشاب  رودص  ینعمب 
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لاقی هناف  ناونعلا  كاذـب  وا  ناونعلا  اذـهب  ناک  همرحلا  لوهجم  یف  هحابالاب  مکحلا  نم  مهملا  وه  اهیف  توافتی  هنکل ال  معن و  لاقی  ال 
رخآ یف  هحابإ  نامز و  یف  هنع  یهنلا  درو  اذا  ام  معی  داکی  الـصا و ال  هنع  یهنلا  دورو  ملعی  مل  امب  صتخال  ناونعلا  كاذب  ّهنإ  ثیح 

.رخأتلا مدقتلا و  ثیح  نم  اهبتشا  و 

******

: حرش * 

دوش و یم  همرحلا  لوهجم  هحاـبا  هب  مکح  دورولا و  مدـع  هلاـصا  همیمـض  هب  تیاور  دوش  یم  ماـمت  هچرگا  لاـقی  هناـف  هکنآ  باوج 
هدشن رداص  یعقاو  یهن  هک  تسنآ  ناونعب  هکلب  اعرـش  دـشاب  همرحلا  لوهجم  هک  تسنآ  ناونع  هن  لالدتـسا  نیا  هکنآ  الا  نآ  قالطا 

.دیامنب ار  كوکشم  ءیش  هحابا  تابثا  ود  ره  ول  تیاور و  هن  تسا  یهن  رودص  مدع  باحصتسا  لیلد  لصا  عراش و  زا  تسا 

.خلا هنکل  معن و  لاقی  :ال  هلوق

لوهجم هحابا  هب  مکح  هک  ام  ثحب  رد  تسا  مهم  هک  هچنآ  رد  توافت  یلو  تسا  حیحـص  امـش  نایب  نیا  هک  دوش  لاکـشا  اـیناث  رگا 
هجیتن دشاب و  یهن  رودـص  مدـع  لصا  ناونعب  ای  دـشاب و  همرحلا  لوهجم  ناونعب  همرحلا  لوهجم  ندوب  حابم  هچ  درادـن  دوشب  همرحلا 

.تشذگ هکنآ  امک  دشاب  یم  كوکشم  ءیش  هحابا  ود  ره 

تیمومع تهج  نیا  زا  تسا  هدـش  تباث  یهن  دورو  مدـع  باحـصتسا  ناونعب  همرحلا  كوکـشم  ءیـش  نوچ  لاقی  هناف  هکنآ  باوج 
یهن و دشاب  هدش  هابتـشا  دـشاب و  هدـش  رداص  يا  هحابا  نینچمه  عراش و  زا  ینامز  رد  دـشاب  هدـش  دراو  یهن  هک  یئاج  یتح  درادـن 

قرف نیمه  تسا و  يراج  تئارب  ۀلدا  یلو  تسین  يراج  یهن  دورو  مدع  باحصتسا  دروم  نیا  رد  نوچ  رخأت  مدقت و  ثیح  زا  هحابا 
.تسا
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.هتمرح تهبتشا  ام  دارفالا  نیب  لصفلا  مدع  ول ال  اذه  لاقی  ال 

.مهفاف لصالا  لیلدلا ال  اهضعب  یف  هحابالاب  مکحلل  تبثملا  ناک  امیف  يدجی  امنا  هنا  الا  لصفلا  اهنیب  نکی  مل  نا  لاقی و  هناف 

******
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.خلا لصفلا  مدع  ول ال  اذه  لاقی  :ال  هلوق

بلطم دوش  یم  مامت  لصفلا  مدـعب  لوق  یلو  تسین  يراج  لصا  هچرگا  دـش  رکذ  هک  رخأت  مدـقت و  رد  هک  اـضیا  دوش  لاکـشا  رگا 
دـشابن و ای  دـشاب  يراـج  نآ  رد  لـصا  هک  همرحلا  لوهجم  نیب  دـنراذگ  یمن  یقرف  اـهیلوصا  لـثم  تئارب  هب  تسا  لـئاق  هکره  ینعی 

.دشابن ای  دشاب  لصا  دروم  هچ  دنلئاق  دراوم  مامت  رد  ار  طایتحا  اهیرابخا  نینچمه 

تئارب دروم  ود  ره  رد  ینعی  تسین  یلـصف  دوش  یمن  يراج  دوش و  یم  يراج  لصا  هک  يدراوم  نیب  هچرگا  لاقی  هناف  هکنآ  باوج 
درادن هدـیاف  لصفب  لوق  مدـع  لصا  رگید  دراوم  ضعب  دـشاب و  لیلد  دراوم  ضعب  هحابا  هب  مکح  تبثم  هک  یئاج  رد  هکنآ  الا  تسا 

یم تمرح  هحابا و  رخأت  مدـقت و  رد  کـش  هک  يدراوم  اـما  دوش  یم  تئارب  هحاـبا و  هب  مکح  تسین  نآ  رد  صن  هک  يدراوم  ـالثم 
دوش یم  نایب  ادـعب  هکنآ  امک  لصا  مزاول  فالخب  تسا  تجح  لیلد  مزاول  نوچ  دـنک  یمن  تباث  ار  يرگید  امهدـحا  تاـبثا  دـشاب 

.مهفاف

تیاور مالعا  یـضعب  لقن  رب  انب  اهنآ  زا  ضعب  هدومرفن و  رکذ  ار  اهنآ  فنـصم  هک  تسا  هدـش  يرگید  رابخاب  کسمت  دـنامن  یفخم 
هالـصلا و هیلع  قداصلا  نع  فیرعت  نایب و  باب  رد  دـیحوت  باتک  رد  ملع و  لقع و  باتک  رد  یفاو  زا  هدـش  تیاـکح  یلعـالا  دـبع 

.ال لاق  ءیش  هیلع  له  ائیش  فرعی  نمع ال  هتلأس  لاق  مالسلا 

هیمیرحت و تاهبش  هچ  دشاب و  هیبوجو  تاهبش  هچ  فلکم  ار  نآ  دسانش  یمن  هک  تسا  يزیچ  قلطم  لئاس  مالک  رد  لوا  ءیش  رهاظ 
.دوش یم  لماش  ار  دراوم  مامت  هیعضو  ماکحا  هچ  دشاب و  هیفیلکت  ماکحا  هچ  یمکح و  هچ  دشاب و  یعوضوم  هچ 
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طایتحا هک  دـناسر  یم  تیاور  نیا  رهاظ  دـناد و  یمن  فلکم  هک  یمکح  نآ  فرط  زا  تسا  تبوقع  شرهاظ  یناـث  ءیـش  زا  دارم  و 
هروکذـم دراوم  رد  تسا  طایتحا  بوجو  رب  لاد  هک  يا  هلدا  نآ  اب  تسا  ضراعم  تیاور  نیا  سپ  تسین  بجاو  هروکذـم  دراوم  رد 

تسا ملسم  هک  تسا  جراخ  لیلد  زا  تیاور  نیاب  رـصقم  لهاج  صیـصخت  یلاعت و  هللاءاش  نا  دوش  یم  نایب  اهنآ  ضراعت  هکنآ  امک 
.تسا جراخ  لیلدب  نآ  دراد و  تبوقع  هک  دروم  ره  رد  رصقم  لهاج 

نیا هیلع  ءیـش  الف  هلاهجب  ارما  بکر  ئرما  امیا  مالّـسلا  هیلع  هلوق  هالـص  للخ  زا  نیثالث  باب  لئاسو  رد  هدـش  لـقن  هک  مود  تیاور 
تسین و اهنآ  رب  یتبوقع  ءیـش و  اهنآ  باکترا  میرادـن  اهنآ  تفرعم  تابثا  رب  لیلد  هک  هدـش  رکذ  دراوم  تسنآ  شرهاظ  مه  تیاور 
اب تیاور  نیا  تسا  ضراعم  سپ  لعف  كرت  هن  تسا  لعف  داجیا  لعف  باکترا  نوچ  تسا  هیمیرحت  ههبش  صوصخ  تیاور  نیا  رهاظ 

دوش یم  بابحتـسا  رب  لمح  طایتحا  رابخا  دیامن  یم  طایتحا  بوجو  یفن  رب  روهظ  نوچ  طایتحا و  بوجو  رب  تسا  لاد  هک  يرابخا 
.دوش مامت  اهنآ  تلالد  رگا 

دیحوت ملع و  لقع و  باتک  رد  یفاو  زا  لقن  تیاور  نیا  مهفرع  مهیتآ و  امب  دابعلا  یلع  جتحی  هّللا  نا  مالّـسلا  هیلع  هلوق  موس  تیاور 
نآرب یباقع  درادن  اهنآ  هب  ملع  تفرعم و  فلکم  نوچ  دش  رکذ  هکنآ  امک  تسا  هریغ  هیمیرحت و  هیمکح  تاهبش  رد  شرهاظ  دش و 

اهنآ همه  رگا  تسا  دراو  تایاور  رثکا  رد  لاکـشا  نیا  تسا  نایب  الب  باقع  حبق  هدـعاق  دافم  تیاور  دافم  هکنیا  رب  لاکـشا  تسین و 
یلاعت هللاءاش  نا  دوش  یم  هداد  نآ  باوج  دشابن و 

نع هرهاصملاب  مرحی  ام  باوبا  رد  حاکن  رد  لئاسو  رد  تیاور  نیا  هدش  تیاکح  جاجحلا  نب  نمحرلا  دـبع  هحیحـص  مراهچ  تیاور 
ناک اذا  اما  لاقف ال  ادبا  هل  لحت  نمم ال  یه  هلاهجب أ  اهتدع  یف  هأرملا  جوزتی  لجرلا  نع  هتلأس  لاق  مالّسلا  هیلع  میهاربا  یبا 
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هلأسملا هذـه  لثم  یف  هلیـصحت  ناف  هلمجلا  یف  لوقنملا  عامجالا  رابتعاب  لیق  ول  نوهوم و  هنا  الا  هءاربلا  یلع  لقن  دـقف  عامجالا  اما  و 
.ادج دیعب  لیلد  هیلع  لقنلا  حضاو  نم  لیبس و  هیلا  لقعلل  امم 

******

: حرش * 

نا هتلاهجب  رذعی  نیتلاهجلا  ياب  لاقف  کلذ  نم  مظعا  وه  امب  هلاهجلا  یف  سانلا  رذعی  دق  اهتدع و  یـضقتت  ام  دـعب  اهجوزتیلف  هلاهجب 
هناب ال کلذ  هیلع و  کلذ  مرح  هّللا  ناب  هلاهجلا  يرخالا  نم  نوها  نیتلاهجلا  يدـحا  لاقف  هدـع  یف  اهنا  هتلاهجب  ما  هیلع  مرحم  کلذ 

ناک ناف  تلقف  اهجوزتی  نا  یف  روذـعم  وهف  اهتدـع  تضقنا  اذا  معن  لاق  روذـعم  يرخالا  یف  وه  تلقف و  اـهعم  طاـیتحالا  یلع  ردـقی 
.ادبا هبحاص  یلا  عجری  نا  هل  لحی  دمعت ال  يذلا  لاقف  لهجب  رخآلا  ادمعتم و  امهدحا 

هدـع و لاـح  رد  ندوب  مارح  هک  یفیلکت  مکح  دـشاب و  هدـع  هک  یعـضو  مکح  تسا  لـماش  تیاور  هکنآ  بلطم  رب  تیاور  بیرقت 
نودـب هیمیرحت  ههبـش  صوصخ  رد  تیاور  تسا  حیرـص  عوضومب و  لهاج  مکحب و  لهاج  ندوب  روذـعم  رب  دراد  تلالد  نآ  مومع 

هیمیرحت ههبش  صوصخ  رب  دراد  تلالد  تیاور  نیا  نوچ  طایتحا و  بوجو  رابخا  اب  تسا  ضراعم  تیاور  نیا  ارهق  هیبوجو و  ههبش 
مکحب لهاج  ندوب  روذعم  هک  تیاور  نیا  رب  تسا  هدش  لاکـشا  تسا  ماع  اهنآ  هک  طایتحا  رابخا  رب  دوش  یم  مدـقم  تسا  صاخ  و 
مالّـسلا هیلع  ماما  هک  دنک  یم  نایب  ار  یعـضو  مکح  صوصخب  هکنآ  لصاح  هدع و  ندشن  مامت  لاح  رد  جیوزت  ینعی  تسا  یعـضو 

یم تالوطمب  عوجر  هک  تسا  هدـش  يرگید  تالاکـشا  نینچمه  خـلا و  اهجوزتی  ناروذـعم  وهف  اهتدـع  تضقنا  اذا  معن  دـیامرف  یم 
.دوش

عامجا نایب  رد  هجو  هس  نآ و  در  تئارب و  رب  عامجاب  کسمت 

.خلا هءاربلا  یلع  لقن  دقف  عامجالا  اما  هلوق و 

رابتعاب دوش  هتفگ  ول  تسا و  رابتعا  یب  نوهوم و  عامجا  نیا  هکنآ  الا  تسا  لوقنم  عامجا  تئارب  رب  تسا  هدـش  لقن  هک  یموس  لیلد 
عامجا لیصحت  هکنآ  تهجب  مینک  لوبق  ام  دراوم  ضعب  رد  ار  نآ  تیجح  هلمجلا و  یف  لوقنم  عامجا  تیجح  و 
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لقن تسا  ملـسم  حضاو و  هک  يرابخا  اضیا  دوش و  یم  نایب  هکنآ  امک  دشاب  یم  نآرب  یلقع  لیلد  هک  يا  هلئـسم  نیا  لثم  رد  لوقنم 
نآ رد  كردم  لامتحا  هک  تسا  تجح  یئاج  رد  دشاب  تجح  ضرفرب  لوقنم  عامجا  هکنآ  تهجب  ادج  تسا  دـیعب  عامجا  نیا  اهنآ 

یمن ادـیپ  نآ  زا  موصعم  لوقب  عطق  عامجا  لقن  نیا  تسا  هدـش  رکذ  هلئـسم  رد  هیلقن  هیلقع و  هلدا  هکنآ  زا  دـعب  دـشابن و  عامجا  ریغ 
.دنا هدومن  نایب  هجو  دنچ  هب  مالعا  یضعب  ار  عامجا  هجو  یفخی و  امک ال  دوش 

هدیسرن نآب  هک  یفیلکت  تفلاخم  رب  فلکم  قاقحتسا  مدع  نایب و  الب  باقع  حبق  رب  نییرابخا  نییلوصا و  قافتا  دوش  اعدا  هکنآ  : لوا
مالّـسلا هیلع  موصعم  يأر  زا  فشاک  هک  يدـبعت  عاـمجا  سپ  تسا  یلقع  رما  نوچ  هکنآ  ـالا  تسا  ملـسم  هچرگا  عاـمجا  نیا  تسا 

.یعرش مکح  يارب  تسین  عامجا  نیا  رب  يرثا  سپ  درادن  دشاب 

ملع فلکمب و  فیلاکت  نآ  تسا  هدیـسرن  هک  یفیلاکت  دراوم  رد  یعرـش  مکح  هکنیا  رب  يرابخا  یلوصا و  دـنراد  قاـفتا  هکنآ  : مود
الا نآرب  تسا  یقافتا  هک  تسا  یئاربک  نایب  نیا  تسا  تئارب  ملـسم  دراوم  نیا  رد  فیلاکت  نآ  قیرطب  ملع  هن  درادـن و  فیلاکت  نآب 
اهنآ قیرطب  اـی  نیفلکمب  تسا  هدیـسر  هلوهجم  ماـکحا  هک  دـنراد  اـعدا  نییراـبخا  هکنآ  تهجب  دـنک  یمن  دوـخ  يرغـص  یفن  هکنآ 

هدیسر فلکمب  اهنآ  قیرط  هیمیرحت  تاهبش  صوصخ  ای  يدابآرتسا  ثدحم  ار  نآ  تسا  هدومن  اعدا  هکنآ  امک  اقلطم  تسا  هدیـسر 
تسا لصا  قیرط و  تفلاخم  اهنآ  رد  تفلاخم  هیمیرحت  تاهبـش  رد  سپ  دیامن  یم  طایتحاب  رما  هک  تسا  يرابخا  اهنآ  لیلد  تسا و 

.فلکمب

صیخرت هحابا و  مکح  نآ  عقاوب  لهج  دراوم  رد  تسا  هدـش  لعج  هک  يرهاـظ  مکح  هکنیا  رب  دوش  قاـفتا  توبث  ياوعد  هکنآ  : موس
يدراوم رد  دنلئاق  نییرابخا  هکنآ  لاح  دوش و  یم  مامت  هنوگچ  یلو  تسا  تئارب  رب  لیلد  دوش  مامت  رگا  ریخا  نایب  نیا  تسا  یعرش 

لهج هک 
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هجح ناک  امب  رفظلا  نع  سأیلا  صحفلا و  دعب  لوهجملا  فیلکتلا  هفلاخم  یلع  هذخاؤملا  هبوقعلا و  حبقب  لقتـسا  دق  هناف  لقعلا  اما  و 
.نادجولا هداهشب  ناحیبق  امه  ناهرب و  الب  هذخاؤم  نایب و  الب  باقع  اهنودب  امهناف  هیلع 

لمتحملا ررضلا  عفد  بوجو  هدعاقل  انهاه  لاجم  نوکی  الف  هتفلاخم  یف  هبوقعلا  ررضل  لامتحا  کلذب ال  هلالقتسا  عم  هنا  یفخی  و ال 
اهنا مهوتی  یک 
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.یلاعت هللاءاش  نا  دوش  یم  رکذ  اهنآ  رابخا  هکنآ  امک  هحابا  هن  تسا  فقوت  طایتحا و  بوجو  دشاب  یم  عقاوب 

لمتحم ررض  عفد  هدعاق  اب  نآ  ضراعت  تئارب و  هب  لقع  مکح 

.خلا لقتسا  دق  هناف  لقعلا  اما  هلوق و 

لهج لوهجم  فیلکت  تفلاخم  رب  یلوم  فرط  زا  هذـخاؤم  باقع و  حـبقب  تسا  مکاح  هک  تسا  لـقع  تئارب  يارب  زا  مراـهچ  لـیلد 
رد دشاب  هیجراخ  روما  هطساو  هب  هابتشا  ای  نیصن  ضراعت  ای  فلکمب و  لوصو  مدع  ای  دشاب  تیاور  رودص  مدع  هچنآ  ببس  فیلکت 
نظ ای  یملع  ای  دـشاب  ملع  لیلد  نآ  هک  فیلکت  نآرب  تسا  تجح  هک  یلیلد  هب  ندیـسر  زا  سأی  صحف و  زا  دـعب  تاروکذـم  ماـمت 

یلوم فرط  زا  تسا  حیبق  تجح  نودب  هذخاؤم  تبوقع و  فلکم  يارب  دوشن  تباث  لوهجم  فیلکت  رب  لیلد  هک  یئاج  رد  يدادسنا 
.نایصع تعاطا و  باب  رد  تسا  مکاح  هک  نادجو  تداهش  هب 

یم حـیبق  لقع  لوهجم  فیلکت  نآرب  لاح  نیا  رد  باقع  نآرب  لیلد  زا  سأی  صحف و  زا  دـعب  لوهجم  فیلکت  هک  تسنآ  لـصاح  و 
فرط زا  تسا  نایب  اهنآ  نوچ  هدـعاق  نآرب  دراد  دورو  دوش  مامت  طایتحا  رابخا  رگا  دـنامن  یفخم.تسنآ  رب  دـهاش  نادـجو  دـناد و 

.دیآ یم  هکنآ  امک  عراش 

.خلا هلالقتسا  عم  هنا  یفخی  هلوق و ال 

تبوقع ررض  لامتحا  نایب  الب  باقع  حبقب  القتسم  لقع  مکح  زا  دعب  دنامن  یفخم 
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بوجو مدـعب  لیق  ول  هفلاخملا و  یلع  هبوقعلا  قحتـسا  هفداصملا  هروص  یف  لب  هدـعاقلا  یلا  هجاح  هلامتحا ال  عم  هنا  امک  انایب  نوکت 
.لمتحملا ررضلا  عفد 
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تـسین یئاج  لاجم و  لاح  نیا  رد  سپ  دـشاب  یم  لوهجم  دروم  رد  ررـض  مدـعب  ملع  هکلب  دـشاب  یمن  لوهجم  فیلکت  تفلاخم  رد 
هدـعاق نیا  لوهجم و  فیلکت  رد  تسا  نایب  لمتحم  ررـض  عفد  ةدـعاق  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  ات  لمتحم  ررـض  عفد  هدـعاق  تابثا  يارب 

ررـض عفد  هدـعاق  هب  بحاص  یلقع  باقع  لامتحا  اب  هکنآ  امک  تسا  ناـیب  ـالب  باـقع  حـبق  هک  رگید  یلقع  ةدـعاق  رب  دـشاب  مدـقم 
عفد تسین  بجاو  هک  دوش  هتفگ  ول  تسا و  عقاو  تفلاخم  رب  باـقع  قاقحتـسا  عقاوب  هفداـصم  تروص  رد  هکلب  دـشاب  یمن  لـمتحم 

.لمتحم ررض 

بوجو صحف  زا  لبق  تاهبـش  یلاـمجا و  ملع  لـثم  رد  دوش  هداد  باـقع  لاـمتحا  هک  یئاـج  رد  هک  تسنآ  فنـصم  مـالک  لـصاح 
هکنآ امک  يرهاظ  یـسفن  بوجو  هن  دـنا و  هتفگ  یـضعب  هک  یمدـقم  بوجو  هن  هیعقاو  ماکحاب  تسا  یقیرط  بوجو  القع  باـنتجا 
هدعاق هک  فنصم  رب  هدش  لاکشا  اضیا  تسا و  يرهاظ  یسفن  نآ  بوجو  هک  لمتحم  ررـض  عفد  هدعاق  زا  هداد  باوج  خیـش  موحرم 
یمکح ره  نوچ  هیعقاو  ماکحا  رب  تسا  نایب  هدـعاق  سفن  نوچ  درب  یم  ار  نایب  الب  باقع  حـبق  عوضوم  لـمتحم  ررـض  عفد  بوجو 

.دنشاب یم  رگیدکی  ضراعم  هدعاق  ود  نیا  سپ  دنک  یمن  ار  شدوخ  عوضوم  تابثا 

نآ عفد  لقع و  مکح  ود  هعبرا و  هلدا  ضراعت  رد  قیقحت 

یفانت و دراوم  ضعب  یتهج  زا  دنـشاب  ینظ  لیلد  ود  هک  تسا  یئاـج  رد  هیعرـش  ماـکحا  رد  ضراـعت  هک  تسنآ  بلطم  رد  قیقحت  و 
رد دـشاب  یم  حیرـص  صن  ود  نیب  یفاـنت  ضراـعت و  دراوم  ضعب  دـشاب و  یعطق  ود  ره  دنـس  ول  دـشاب و  یم  روهظ  ود  نیب  ضراـعت 

نیا رد  تهج  تلالد و  دنس و  ثیح  زا  دنشاب  یعطق  ود  ره  هک  یلیلد  ود  نیب  یفانت  ضراعت و  اما  دشاب و  ینظ  ود  ره  دنس  هک  یئاج 
لیلد تهج  هس  ره  زا  هک  دراوم  نیا  لثم  رد  ار و  ضقاـنت  تسا  مزلتـسم  هکنآ  تهجب  لـیلد  ود  نیا  نیب  هضراـعم  تسا  لاـحم  دروم 

یکی لیلد  ود  نیا  رد  تسا  دب  دش ال  رکذ  هکنآ  امک  نآ  تهج  نآ و  تلالد  تیاور و  دنس  ینعی  تسا  یعطق 
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.یلاعت هللاءاش  نا  دوش  یم  نایب  هک  يرگید  رب  دشاب  مکاح  ای  دشاب  دراو  اهنآ  زا 

لاـمتحا هکلب  نیـضقانتم  توـبثب  دـنک  مکح  لـقع  هک  تسا  مزلتـسم  تهجب  تسا  لاـحم  هیلقع  ماـکحا  نیب  یفاـنت  ضراـعت و  اـما  و 
لمتحم ررض  عفد  موزل  هدعاق  نایب و  الب  باقع  حبق  هدعاق  هضراعم  هب  میوش  لئاق  رگا  هیف  نحن  ام  رد  تسا و  لاحم  اضیا  نیـضقانتم 

.تسا لاحم  نآ  دحاو و  دروم  رد  باقع  مدع  باقع و  قاقحتساب  دشاب  مکاح  لقع  هک  دیآ  یم  مزال 

تـسا هدرکن  یـسک  هدعاق  نیا  رد  لاکـشا  نییلوصا و  نییرابخا و  نیب  تسا  هملـسم  روما  زا  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  دنامن  یفخم 
اب دوش  ضراعم  نوناق  نیا  هکنآ  مهوت  اما  دوش و  یم  يراج  نوناق  نیا  رب  دنشاب  یم  نییلقع  حبق  نسحب و  لئاق  هک  ءالقع  روما  هکلب 

.لمتحم ررض  عفد  بوجو  نوناق 

يارب تلع  هک  يا  هدسفم  نآب  دوش  یم  هدارا  ای  يویند  ررـض  ای  يورخا  باقع  نآب  دوش  یم  هدارا  ای  لمتحم  ررـض  نآ  هکنآ  باوج 
فیلکت هکنآ  زا  دعب  دشاب  يورخا  باقع  لمتحم  ررضب  دارم  رگا  داد  میهاوخ  باوج  ار  اه  نیا  زا  مادکره  دوش و  یم  تمرح  لعج 

.یعقاو مکحب  قیرط  هن  تسا و  هدیسرن  فلکمب  یعقاو 

زا دـعب  تسا و  عقاوب  قیرط  طایتحا  نیا  هک  فلکم  يارب  تسا  هدرکن  بجاو  ار  طایتحا  سدـقم  عراش  لوهجم  یعقاو  مکح  رد  الثم 
ياج لاکـشا  ـالب  دـشاب  طاـیتحا  هک  عقاوب  قیرط  زا  دومن  صحفت  نینچمه  دومن و  یعقاو  فیلکت  لـصا  زا  صحفت  فلکم  هک  ینآ 

باقع حبق  هدعاق  دوش و  یم  هتـشادرب  لمتحم  ررـض  عفد  موزل  عوضوم  دراوم  نیا  رد  تسا و  دراوم  نیا  نایب  الب  باقع  حـبق  هدـعاق 
نایب الب  باقع  حبق  دراوم  نیا  رد  دشاب  صحف  زا  لبق  ررـض  لامتحا  ای  دشاب  یلامجا  ملع  هک  یئاج  رد  هلب  نآرب  تسا  دراو  نایب  الب 

بوجو يرگید  هرابعب  تسا و  دراوم  نیا  نآ  ياج  لمتحم  ررض  عفد  تسین و  يراج 
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قیرط ای  دشاب و  هدیسر  فیلکت  دوخ  ای  الامجا  ای  الیـصفت و  ای  فلکمب  دشاب  هدیـسر  فیلکت  هک  تسا  یئاج  رد  لمتحم  ررـض  عفد 
باقع حبق  هدعاق  اما  میراد و  هیعرـش  فیلاکتب  یلامجا  ملع  هک  صحف  زا  لبق  هیودب  تاهبـش  لثم  دشاب  طایتحا  بوجو  هک  فیلکت 

.دشاب یم  فلتخم  ود  ره  ياج  سپ  دشاب  یم  لیلد  زا  سأی  صحف و  زا  دعب  هیودب  تاهبش  نآ  دروم  نایب  الب 

رب نآ  بوجو  رهظ  هالص  لثم  ینعی  دشاب  یم  يورخا  ررض  لامتحا  لمع  كالم  فیلکتب  یلیـصفت  ملع  رد  هک  دش  مولعم  ام  نایب  زا 
فلکم لاح  لماش  یهلا  وفع  تسا  نکمم  نوچ  باقعب  نیقی  هن  دـشاب  یم  باقع  لاـمتحا  هالـص  كرت  رد  رگید  طئارـش  اـب  فلکم 

تهج نیمه  دـشاب و  یم  اـهنآ  كرت  رد  باـقع  لاـمتحا  یلاـمجا  فیلکت  هچ  یلیـصفت و  فیلکت  هچ  فیلاـکت  ماـمت  رد  سپ  دوش 
فیلاکت تفلاخم  تعاطا و  يارب  دوش  یم  لقع  مکح  بجوم 

هسفن ال نم  رجاز  هل  سیل  نم  نا  ینطابلا و  لوسرلا  وه  لقعلا  نا  رابخا  یـضعب  رد  هلوقنم  تایاور  زا  دشاب  ینعم  نیمه  دارم  دـیاش  و 
یـسفن بوجو  هن  تسا  يداـشرا  بوجو  نآ  بوجو  لـمتحم  ررـض  عفر  بوجو  هک  دـش  رهاـظ  قباـس  ناـیب  زا  هریغ  نم  رجاز  هعفنی 

تسنآ نآ  همزال  هکنآ  تهجب  تسین  یسفن  بوجو  اما  تسا  لئاق  فنصم  هک  یقیرط  بوجو  هن  هدومرف و  خیش  موحرم  هک  يرهاظ 
.تسین حیحص  نآ  لصا  هکنآ  اب  دشاب  دیاب  فلکم  رب  باقع  ود  عقاو  قباطم  اب  هک 

دراوم نیا  دشاب و  یم  یلامجا  ملع  فارطا  صحف و  زا  لبق  هیودب  تاهبش  رد  لمتحم  ررـض  عفد  دراوم  دوش و  یم  مولعم  هکنآ  امک 
نآ زا  بانتجاب  تسا  لقع  مکح  طقف  یعرـش و  یقیرط  بوجو  هن  يرهاـظ و  یعرـش  بوجو  هن  دراد  یلقع  يداـشرا  بوجو  طـقف 

لـصا رد  دـشاب  یم  یفلکم  ره  يارب  ینعم  نیا  هکنآ  اـمک  یعقاو  مکح  تفلاـخم  رب  باـقع  لاـمتحا  عـفر  تـهجب  هروکذـم  دراوـم 
انمض القع و  نآ  عفد  تسا  مزال  هک  فیلکت 
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القع اعرش و ال  عفدلا  بجاوب  سیل  هلمتحم  نع  الضف  هنم  نقیتملا  نا  الا  المتحم  ناک  نا  وهف و  هبوقعلا  ریغ  ررض  اما  و 

.اعرش هزاوج  القع و  یعاودلا  ضعبب  راضملا  ضعب  لمحت  یف  حبقلا  مدع  هرورض 
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.یفخی امک ال  اضیا  دش  هداد  فنصم  باوج 

اعرش القع و  نآ  عفد  تسین  مزال  يورخا ، ررض  ریغ 

تمرح تسا  هبتشم  هک  یئیش  ینعم  نیاب  يویند  ررض  ینعی  دشاب  تبوقع  ریغ  ررض  ، ررض لامتحا  رگا  اما  خلا  هبوقعلا  ریغ  ررض  هلوق 
هیمیرحت ههبـش  باکترا  دراوم  نیا  رد  درادـن  يورخا  باقع  هچرگا  فلکم  يارب  دوش  یم  يویند  ررـض  بجوم  نآ  بوجو  اـی  نآ 

یئاج رد  فیکف  القع  اعرـش و  نآ  عفد  تسین  بجاو  يویند  ینیقی  ررـض  هکنآ  الا  فلکم  يارب  دراد  يویند  ررـض  لاـمتحا  هچرگا 
لاوما سوفن و  ضارعا و  لثم  هصاخ  دراوم  رگم  اقلطم  يویند  ررـض  عفد  رب  میرادن  یلقع  یعرـش و  لیلد  دشاب و  ررـض  لامتحا  هک 

.هلمجلا یف 

اهنآ ياهتدابع  رد  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص  راهطا  همئا  ایبنا و  میرادن  اقلطم  يویند  ررض  تمرح  رب  لیلد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 
هدش لقن  مهمادـقا و  مروتت  یتح  دوخ  ياهمدـق  رب  دنداتـسیا  یم  ردـق  نآ  هکنآ  لثم  دوب  اهنآ  رب  یندـب  ررـض  بجوم  دراوم  یـضعب 
یتـح بوقعی  ترـضح  نینچمه  دـش و  ناـیامن  نآ  هجو  رد  هیرگ  رثا  یتـح  درک  هیرگ  ردـق  نآ  مالّـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  تسا 

.هلثمالا نم  کلذ  ریغ  نزحلا و  نم  هانیع  تضیبا 

ضعب هطساو  هب  ار  يویند  ياهررض  ضعب  دنک  یم  لمحت  هک  تسنآ  رب  ءالقع  يانب  هک  تسا  يرورض  خلا  حبقلا  مدع  هرورض  هلوق 
اه نیا  دوخ و  دصقمب  ندیـسر  يارب  دنک  یم  لوبق  ار  ییاهتقـشم  دایز و  ياهررـض  هفرح  لها  راجت و  الثم  دـنراد  نآرب  هک  یعاود 

دنرادن یلقع  ای  یعرش و  تمرح 
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.هرضملا لامتحا  مزالی  بوجولا ال  وا  همرحلا  لامتحا  نا  عم 

لقتـسا دق  ماکحالا و  تاطانم  نوکت  یتلا  دسافملا  حـلاصملا و  نا  حوضول  هحلـصملا  كرت  وا  هدـسفملا  لامتحال  امزالم  ناک  نا  و 
نوکی ام  اریثک  راضملا و  عفانملا و  یلا  هعجارب  تسیل  دسافملا  تاذ  ناک  ام  حـبق  حـلاصملا و  تاذ  نوکت  یتلا  لاعفالا  نسحب  لقعلا 

القع اعرش و  مکحلل  اطانم  هرضملا  وا  هعفنملا  نوکی  امبر  معن  ررضلا  نومأم  فیلکتلا  لمتحم 

******
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تاهبـش رد  هکنآ  لاح  هیمکح و  هیعوضوم و  تاهبـش  نیب  تسا  كرتشم  يویند  ررـض  لاـمتحا  هکنآ  رگید  باوج  یفخی  ـال  اـمک 
.دنهد باوج  مه  هیمکح  تاهبش  رد  دنداد  اهنآ  زا  هک  یباوج  ره  سپ  دنک  یم  يراج  تئارب  اهیرابخا  هیعوضوم 

تسین یصخش  ررض  تعفنم و  بجوم  هیعرش  ماکحا  دسافم  حلاصم و 

ار ررـض  لامتحا  دراوم  مامت  رد  تسین  مزالم  بوجو  لامتحا  ای  تمرح  لامتحا  هکنیا  اب  خلا  بوجولا  وا  همرحلا  لامتحا  نا  عم  هلوق 
هکلب دـشاب  یمن  فلکم  يارب  ررـض  دروم  نیا  رد  ریغ  لاـم  تقرـس  لـثم  دـشاب  یم  تمرح  هب  عطق  هک  یئاـج  رد  ـالثم  فلکم  يارب 

دشاب یم  یعون  هدسفم  مزالم  ول  تسا و  تعفنم 

تسا ررض  دروم  نیا  رد  هکلب  دشاب  فلکم  يارب  یصخش  تعفنم  هک  تسین  مزال  تسا  بجاو  هک  تاکز  ءادا  دراوم  رد  نینچمه  و 
فلکم يارب  ررض  بجوم  دشاب  یم  تمرح  هب  نیقی  هک  يدراوم  رد  سپ  هعماج  يارب  دراد  یعون  هماع  تحلـصم  ول  فلکم و  يارب 

اـمک ال دـشاب  بوجو  اـی  تمرح و  لاـمتحا  هک  یئاـج  رد  فیکف  دـشاب  یمن  فلکم  عـفن  بجوـم  بوـجوب  نیقی  نینچمه  تسین و 
.یفخی

ررـض ای  دـشاب  يورخا  باقع  ررـض  زا  دارم  رگا  لمتحم  ررـض  عفد  نوناق  زا  باوج  خـلا  هدـسفملا  لامتحال  امزالم  ناـک  نا  هلوق و 
كرت ای  دشاب  تمرح  هبتشم  رد  هدسفم  ررض  لامتحا  زا  دارم  رگا  دش و  هداد  باوج  يویند 
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خیـش هب  لدتـسا  امک  هتدسفم  ملع  ام  یلع  مادقالاک  هنا  وا  هتدسفم  نمؤی  ام ال  یلع  مادقالا  حـبقب  لقتـسی  لقعلا  نکل  معن و  تلق  نا 
فقولا وا  رظحلا  یلع  ءایشالا  نا  یلع  هرس  سدق  هفئاطلا 
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تاطانم تلع و  هک  يدسافم  حلاصم و  تسا  حضاو  هکنآ  تهج  تسین  حیحـص  اضیا  ینعم  نیا  دـشاب  بوجو  هبتـشم  رد  تحلـصم 
دروم رد  هچرگا  تسا  لقع  نآب  مکاح  دـشاب و  یم  هدـسفم  تحلـصم و  عبات  یمکح  ره  هک  هیلدـع  يانبم  رب  انب  دنـشاب  یم  ماـکحا 

.دشاب تمرح  هبتشم  رد  يا  هدسفم  دیاب  ررض  لامتحا 

راضم عفانمب و  عجار  دشاب  یم  هیعرش  ماکحا  رد  هک  یحلاصم  دسافم و  هکنآ  الا  دشاب  بوجو  هبتشم  رد  یتحلصم  كرت  نینچمه  و 
هچ هیعوضوم  تاهبـش  لـثم  تسا  ررـض  زا  نومأـم  دروم  نآ  رد  فیلکت  لاـمتحا  هک  تسا  دراوم  زا  يرایـسب  دـشاب و  یمن  فـلکم 

رایخ لثم  فلکم  يارب  دوش  یم  یعرش  مکح  بجوم  تعفنم  دراوم  ضعب  هلب  هیبوجو  هیمکح  ههبـش  هیبوجو و  هچ  دشاب و  هیمیرحت 
نآ لاثما  هریبج و  ای  ممیت  تسا  مزال  تسا  فلکم  رب  ررض  هک  یئاج  لثم  دوش  یم  فلکم  يارب  یعرش  مکح  بجوم  ررـض  ای  نبغ 

.یفخی امک ال 

تسین زیاج  القع  دشاب  یم  نآ  هدسفم  رد  کش  هک  يزیچ  رب  مادقا  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  رگا  خلا  لقعلا  نکل  معن و  تلق  نا  هلوق 
مدـعب ملع  لثم  دـشاب  نیمأت  رد  کش  هک  یئاج  رد  القع  دـشابن و  نآ  رد  نیمأت  دـشاب و  هدـسفم  هب  نیقی  هک  تسا  يزیچ  لـثم  اـی  و 

اهنآ رد  فرصت  ءایشا  هک  نیاب  یلقع  لیلد  نیاب  هرس  سدق  هفیاط  خیش  تسا  هدومن  لالدتسا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دشاب  یم  نیمأت 
.فقوت ای  تسا  عنم  رظح و  رب 
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امم نوزرتحی  مهنا ال  ثیح  نایدالا  للملا و  لها  نم  ءالقعلا  ندید  هعجارم  نادجولا و  هداهش  دنسلا  عونمم و  کلذب  هلالقتـسا  تلق 
.هتدسفم ملع  ام  هلماعم  هعم  نولماعی  هتدسفم و ال  نمؤت  ال 

لمأتف حیبقلا  باکتراب  نذای  داکی  هیلع و ال  مادقالاب  عراشلا  نذا  دق  فیک و 

******
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تداهـش بلطم  نیا  رب  لـیلد  دنـس و  تسا و  عونمم  میدوـمن  ناـیب  هک  ینعم  هک  نیاـب  یلقع  لالقتـسا  هکنآ  باوـج  خـلا  تلق  هلوـق 
نایدا تلم و  ره  لها  زا  تسا  ءالقع  ءانب  هعجارم  نینچمه  نآ و  رد  مادقا  درادن  یعنام  هدـسفم  لامتحا  دراوم  رد  هک  تسا  نادـجو 

هدسفم و هب  عطق  هلماعم  كوکـشم  اب  دننک  یمن  هلماعم  دنراد و  نآ  هدسفم  رد  کش  هک  یئاهزیچ  زا  دننک  یمن  يرود  زارتحا و  هک 
دشاب اهنآ  رد  هدسفم  لامتحا  ول  دنراد و  یلمع  ءانب  اه  هفرح  تاراجت و  ماسقا  اهنآ و  ياهرفس  مامت  رد  ءالقع  يانب  هک  تشذگ  البق 

.تسین مزال  هدسفملا  لمتحم  زا  زارتحا  هک  دوش  یم  مولعم  ءالقع  ءانب  زا  و 

.خلا عراشلا  نذا  دق  فیک و  هلوق 

رد نذا  تسا  ءالقع  سیئر  هک  یعراش  هکنآ  لاح  ـالقع و  تسا  مارح  هدـسفملا  لـمتحم  رب  مادـقا  میوش  لـئاق  تسا  نکمم  هنوگچ 
هیعوضوم تاهبـش  نینچمه  هیبوجو و  ههبـش  رد  تشذگ  البق  دشاب  حـیبق  باکتراب  عراش  نذا  تسین  نکمم  تسا و  هداد  نآب  مادـقا 

دنـشاب اهیرابخا  هک  ام  فرط  تسا و  هداد  اهنآ  هب  مادـقا  رد  نذا  سدـقم  عراش  دراوم  نیا  مامت  رد  هیبوجو  هچ  دـشاب و  هیمیرحت  هچ 
.لمأتف دشاب  یم  اهنآ  رد  هدسفم  لامتحا  هکنآ  اب  تسا  تئارب  دروم  نیا  رد  هک  دیناد  یم  ملسم 

هیعوضوم هچ  هیمیرحت و  هچ  دشاب و  هیبوجو  هچ  هیودب  تاهبـش  رد  تئارب  نایرج  رب  میدرک  تابثا  هک  دوب  هعبرا  هلدا  رد  ام  نایب  نیا 
هیعضو هچ  دشاب و  هیفیلکت  هچ  هیمکح  هچ 
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یم اهنآ  تئارب  رب  تلالد  هعبرا  هلدا  هروکذـم  دراوم  مامت  رد  نیـصن  ضراـعت  اـی  صن و  نادـقف  هچ  صن و  لاـمجا  هچ  ههبـش  تهج 
.دنک

نآ تالاکشا  در  غولب و  زا  لبق  فیلکت  تئارب  هب  باحصتسا 

.هجو ودب  تئارب  رد  دندومن  باحصتسا  هب  کسمت  دنامن  یفخم 

ود نیا  مرحم و  لعف  بجاو و  لعف  كرت  رب  باقع  قاقحتسا  مدع  باحصتسا  مود  غولب  زا  لبق  نقیتم  فیلکت  مدع  باحـصتسا  لوا 
دـش رکذ  ـالبق  هکنآ  اـمک  تسا  يراـج  هیعـضو  هیفیلکت و  ماـکحا  هیعوضوم و  هیبوجو و  هیمیرحت و  تاهبـش  ماـمت  رد  باحـصتسا 

تالوطمب تسا  لوکوم  لیـصفت  مینک و  یم  رکذ  ار  ود  ره  رـصتخم  ام  یئاهباوج و  دنا و  هدرک  دراو  باحـصتسا  نیا  رب  یتالاکـشا 
درادـن و یعرـش  رثا  تسا و  یلزا  مدـع  نآ  هک  یتـهجب  تـسین  لـعج  لـباق  فـیلکت  مدـع  باحـصتسا  هـکنآ  تالاکـشا  نآ  زا  لوا 

.دشاب یم  نآ  هیلقع  مزاول  زا  باقع  مدع  باحصتسا 

نکمم نآب  لعج  اثودح  یلزا  مدع  درادن و  یعنام  دشاب  دبعت  لباق  رگا  یمدع  هچ  يدوجو و  هچ  یعرـش  مکح  ره  رد  هکنآ  باوج 
رد اصوصخ  دـیآ  یم  باحـصتسا  رد  هکنآ  امک  نآ  باحـصتسا  درادـن  یعنام  سپ  تسا  عراش  فلکم و  رودـقم  اـئاقب  یلو  تسین 

لعف زا  فک  ای  تسا  كرت  بولطم  هک  تشذگ  یهاون  رد  نآ  ریظن  یلزا و  مدع  باحصتسا 

یم هتشادرب  انیقی  مه  باقع  تسا  يراج  فیلکت  مدع  باحصتسا  هکنآ  زا  دعب  تسا  فیلکت  نآ  أشنم  باقع  مدع  باحـصتسا  اما  و 
.دوش

فیلکت لباق  هک  دنام  یم  تاناویح  لثم  یبص  هکنآ  تسا و  تیجرحال  نآ  غولب  زا  لبق  فیلکت  مدع  نقیتم  هکنآ  تالاکـشا  زا  مود 
عوضوم نوچ  تسین  يراج  باحصتسا  تهج  نیا  زا  دنوش  یم  عوضوم  ود  هکنآ  الا  دراد  فیلکت  تیلباق  ول  غولب و  زا  دعب  تسین و 

.تسا تبثم  لصاب  نآ  تابثا  دراوم  نیا  رد  دشاب  كوکشم  هک  یناث  رد  دشاب و  نقیتم  هک  تسا  فیلکت  تیلباق  مدع  لوا 
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تیلباق لاح  نیا  رد  زیمم  یبص  فیلکت و  زا  لبق  نآ  کی  یلو  زیمم  ریغ  یبص  رد  تسا  حیحص  دش  هک  ینایب  نیا  ول  هکنآ و  باوج 
ثیدح رهاظ  هکنآ  امک  تسا  هدش  هتشادرب  فیلکت  نآ  انانتما  تسا و  يراج  تهج  نیا  زا  نآ  مدع  باحـصتسا  اذل  دراد و  فیلکت 

.تسا دحتم  كوکشم  نقیتم و  عوضوم  سپ  تسا  ینعم  نیا  یبصلا  نع  ملقلا  عفر 

هب جایتحا  تسا و  حیحص  دوش  فیلکتب  عطق  بجوم  رگا  فیلکت  مدع  باحـصتسا  دنا  هداد  خیـش  موحرمب  تبـسن  هک  : موس لاکـشا 
باحـصتسا میوش و  یم  هدعاق  هب  جایتحا  ارهق  دوش  یمن  عطق  بجوم  باحـصتسا  نوچ  یلو  دـشاب  یمن  نایب  الب  باقع  حـبق  هدـعاق 

.دوب دهاوخ  وغل  هدیاف و  یب  فیلکت  مدع 

باحصتساب فیکف  دوش  یمن  انادجو  کش  عفر  هیعرش  تادبعت  مامت  رد  هکنآ  باوج 

تسا و فیلکت  باقع  أشنم  نوچ  تسا  باقع  مدـع  بجوم  فیلکت  مدـع  باحـصتسا  فلکم و  يارب  دوش  یم  ادـیپ  ملع  ادـبعت  هلب 
دوش یم  فلکم  کش  عفر  عقاو و  زرحم  عراش  مکحب  تشذـگ و  نوملعی  ـال  اـم  عفر  رد  نآ  ریظن  هکنآ  اـمک  تسا  باـقع  نآ  عفرب 
عفر ثیدـح  بجومب  غولب  زا  دـعب  يارب  غولب  نآ  زا  لبق  كوکـشم  ءیـش  صیخرت  باکترا و  زاوج  باحـصتسا  تسا  نکمم  هکلب 

.یبص يارب  تسا  نآ  كرت  لعف و  زاوج  بجوم  ملقلا  عفر  نوچ  یبصلا  نع  ملقلا 

رد كوکـشم  نقیتـم و  عوضوم  هک  نیاـب  دـنراد  اـضیا  خیـش  موحرمب  تبـسن  هک  مراـهچ  لاکـشا  باوج  دـش  رهاـظ  ناـیب  نیا  زا  و 
رد لداع  صخشب  ءادتقا  دیلقت و  زاوج  رد  داهتجا  ناونع  لثم  تسا  یبص  ناونع  نقیتم  عوضوم  نوچ  افرع  تسا  زیچ  ود  باحـصتسا 

تـسین نکمم  افرع و  تسا  یبص  دض  غولب  ناونع  هدش و  لیدـبت  عوضوم  دوش  نآ  دـضب  لدـبم  تلادـع  داهتجا و  رگا  هک  تعامج 
.دشاب یم  عوضوم  ود  نوچ  غلاب  يارب  یبص  فیلکت  مدع  باحصتسا 
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ءاقلالا نع  ملعلا و  ریغب  لوقلا  نع  هیهانلا  تایآلابف  باتکلا  اما  هثالثلا  هلدالاب  هجح  هیف  مقت  مل  امیف  طایتحالا  بوجوب  لوقلل  جـتحا  و 
هکلهتلا یف 
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رد نوچ  درادـن  یعنام  غولب  زا  دـعب  يارب  فیلکت  مدـع  باحـصتسا  افرع و  تسا  دـحتم  عوضوم  غولب  زا  لبق  نآ  کی  هکنآ  باوج 
.تشذگ هکنآ  امک  فلکم  افرع  دشاب  یمن  عوضوم  ود  غولب  زا  دعب  غولب و  زا  لبق  الثم  تعاس  کی  نتشذگ 

ثیدح لثم  دنام  یمن  تئارب  رب  تسا  لاد  هک  یتیاور  يارب  يدروم  باحصتسا  نایرج  رب  انب  هکنآ  باحصتسا  رب  تالاکشا  زا  مجنپ 
يارب يدروم  الـصا  دوش و  یم  هتـشادرب  باحـصتساب  تسا  كوکـشم  هک  يدراوم  مامت  باحـصتسا  نایرج  رب  انب  نوچ  هریغ  عفر و 

.دنام یمن  تایاور 

دروم کی  رد  باحـصتسا  تئارب و  هلدا  ود  ره  باحـصتسا و  دراوم  ریغب  دوش  صوصخم  هک  درادن  یناونع  تئارب  هلدا  هکنآ  باوج 
تراهط باحصتسا  دشاب و  هساجنلا  كوکشم  ءیـش  رگا  هکنآ  لثم  تئارب  هلدا  رب  تسا  مدقم  باحـصتسا  هکنآ  الا  دنوش  یم  دراو 

نیا رب  هوالع  تسا  دایز  هلدا  رد  نآ  رئاظن  تراهط و  هدعاق  رب  تسا  مدقم  باحصتسا  هکنآ  الا  تسا  يراج  ود  ره  تراهط  هدعاق  و 
لک یلع  تسا  مولعم  ول  لقا و  هب  فیلکت  دـشاب  یطابترا  رثکا  لقا و  رد  کش  دـشاب و  نیباحـصتسا  ضراعت  هک  یئاـج  رد  هکنآ  اـه 
عقاو رد  لامها  تسا  ّملـسم  هک  نیا  زا  دعب  دشاب  نآب  دیقم  ای  دیاز  هب  هبـسنلاب  لقا  دشاب  قلطم  هک  تسا  ددرم  نآ  رما  هکنآ  الا  ریدقت 
دروم نیا  رد  تسا  لوهجم  اـم  دزن  یلو  تسا  مولعم  عـقاو  رد  هتـساوخ و  ار  رثـکا  لـقا و  زا  یکی  سدـقم  عراـش  ینعی  تسین  نکمم 
هکنآ امک  تئارب  هب  عوجر  رگم  تسین  يا  هراچ  لقا  هب  ءافتکا  قالطا و  مدـع  باحـصتسا  اب  تسا  ضراعم  دـییقت  مدـع  باحـصتسا 

.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  الصفم  اهنآ  ماکحا 

لقع رابخا و  تایآ و  طایتحا  بوجو  رب  اهیرابخا  هلدا 

.خلا طایتحالا  بوجوب  لوقلل  جتحا  هلوق و 

هتشادن نآرب  لیلد  تجح و  هک  یئاج  رد  طایتحا  بوجوب  دنا  هدروآ  لیلد  اهیرابخا 
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.يوقتلاب هرمآلا  و 

نم هءاربلا  یلع  لقنلا و  نم  هحابالا  یلع  لد  امل  ملع  ریغب  الوق  سیل  ـالقع  هبوقعلا  نم  نمـالاب  اعرـش و  هحاـبالاب  لوقلا  نا  باوجلا  و 
.یفخی امک ال  يوقتلا  هفلاخم  هیف  الصا و ال  ههبشلا  ماحتقا  یف  هکلهم  امهعم ال  لقعلا و  مکح 
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.لقع رابخا و  باتک و  تسا  لیلد  هسب  اهنآ  جاجتحا  میشاب 

ْمَُکل َنِذَأ  ُهّللآ  یلاعت  هلوق  ٌْملِع و  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  یلاعت َو ال  هلوق  لثم  دـیامن  یم  ملع  ریغب  لوق  زا  یهن  هک  یتایآ  باتک و  لوا 
حیحص مارح و  ملع  نودب  لمع  هکنیا  رب  تسا  لاد  هک  یتایآ  و   - ًاْئیَـش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  یلاعت  هلوق  َنوُرَْتفَت و  ِهّللا  یَلَع  ْمَأ 

ِهَُکلْهَّتلا و َیلِإ  ْمُکیِدـْیَِأب  اوـُْقُلت  ـال  یلاـعت َو  هلوـقب  هکلهتلا  یف  ءاـقلا  زا  یهن  رب  تسا  لاد  هک  يا  هیآ  هب  دـنا  هدرک  کـسمت  تـسین و 
 . ُْمْتعَطَتْسا اَم  َهّللا  اوُقَّتاَف  یلاعت  هلوق  لثم  دیامن  یم  يوقتب  رما  هک  یتایآ  نینچمه 

رد تسا  سفن  ءاـقلا  هیمیرحت  ههبـش  نآ  رد  نـینچمه  تـسا و  مارح  تـسا و  مـلع  ریغب  لـمع  هریغ  هـیمیرحت و  ههبـش  باـکترا  سپ 
فالخ لامتحا  هک  تسا  یئاج  زا  ندرک  يرود  باـنتجا و  يوقت  ياـنعم  نوچ  تسا  يوقت  فـالخ  ههبـش  نآ  رد  لـمع  تکـاله و 

.دشاب نآ  رد  عقاو 

طایتحا بوجو  رب  تسا  هدش  کسمت  هک  یتایآ  زا  باوج 

تئارب رد  هک  يرابخا  تایآ و  ۀطـساوب  هروکذم  دراوم  نیا  رد  یعرـش  هحابا  هب  لوق  هکنآ  تایآ  نیا  زا  باوج  خـلا  باوجلا  هلوق و 
میراد یملع  لیلد  هکلب  دشاب  یمن  ملع  ریغب  لوق  دراوم  نیا  رد  نایب  الب  باقع  تسا  حیبق  هک  یلقع  لیلدب  نینچمه  دـش و  رکذ  البق 
ههبـش رد  تکاله  لیلد  ود  نیا  اب  دـش و  رکذ  هک  لقع  مکح  زا  تئارب  هلدا  لثم  رابخا و  تایآ و  هیلقن  هلدا  لثم  دراوم  نآ  هحاـبا  رب 
هکنآ اـب  دـننک  یم  يراـج  تئارب  اـهیرابخا  هیبوجو  ههبـش  رد  اـقلطم و  هیعوضوم  تاهبـش  رد  هکنآ  رب  هوـالع  الـصا  تسین  هیمیرحت 

اهنآ رد  تکاله  لامتحا 
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******

: حرش * 

هلوق لثم  تسا  يوقت  دراوم  زا  هحابا  هب  لمع  تسا  هدیـسر  تایاور  رد  هکنآ  تهجب  تسین  نآ  رد  يوقت  تفلاخم  اضیا  دـشاب و  یم 
ار تابودنم  مامت  فلکم  هک  تسا  نآ  يوقت  یلعا  هبترم  همئازعب و  ذخؤی  نا  بحا  امک  هتصخرب  ذخؤی  نا  بحا  هّللا  نا  مالّسلا  هیلع 

َهّللا اوُقَِّتا  یلاعت  هلوقب  تسا  دارم  لاکـشا  میدومن ال  نایب  هک  یئانعم  نیا  تاهبتـشم و  نینچمه  دـیامنب و  تاـهورکم  كرت  درواـیب و 
امک تسین  بجاو  یلو  القن  القع و  نآ  ناحجر  رد  لاکـشا  ینعم ال  نیا  ْمُکاْقتَأ و  ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  لج  زع و  هلوق  ِِهتاُقت و  َّقَح 

دراوم رد  هفیرش  هیآ  رهاظ  ِلوُسَّرلا  ِهّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  لج  زع و  هلوق  تسا  هدش  کسمت  هک  یتایآ  زا  یفخی  ال 
.تسا دایز  هفیرش  هیآ  ریظن  دوش  یم  رکذ  دعب  هک  يرابخا  رد  هکنآ  امک  هلوسر  هّللا و  یلا  هبتشم  مکح  نآ  در  تسا  مزال  هبتشم 

رد تسا  لومحم  نیا  رب  هوـالع  یعقاو  مکح  رد  کـشلا  دـنع  هحاـبا  هب  مکح  مدـع  رد  درادـن  روهظ  ـالوا  هفیرـش  هیآ  هکنآ  باوـج 
هیودب تاهبـش  دوش  یمن  لماش  مهیلع و  هّللا  تاولـص  راهطا  همئا  ای  مرکا  لوسرب  دوش  عوجر  هکنیا  هب  ههبـش  هلازا  زا  نکمت  تروص 

.دیامنب ار  ههبش  هلازا  بجوم  هک  يزیچ  زا  سأی  صحف و  زا  دعب  ار 

یعقاو مکح  رد  هکنیا  رد  لاکشا  هک ال  تسنآ  لقع  تایاور و  زا  دوش  یم  رکذ  هک  نییرابخا  هلدا  تایآ و  مامت  زا  باوج  لصاح  و 
رد طایتحا  تسین  بجاو  هکنآ  ار  ههبـش  باکترا  زاوج  صیخرت و  رهاظ  رد  دنک  یم  تابثا  تئارب  هلدا  تسا و  هبتـشم  نیفلکم  يارب 

دنناد یم  مزال  رهاظ  رد  دـشاب و  یم  دوخ  لاجم  یعقاو  مکح  ول  رهاـظ و  رد  طاـیتحا  بوجوب  دـنلئاق  نییراـبخا  هکنآ  اـمک  ار  اـهنآ 
تـسا يورغـص  عازن  یلوصا  اـب  يراـبخا  عازن  هکنآ  لـصاح  دوش و  یم  ناـیب  الـصفم  ادـعب  هکنآ  اـمک  ار  فقوت  طاـیتحا و  بوجو 
تاهبش رد  تسا  هدومن  بجاو  هلدا  دنلئاق  اهیرابخا  دشاب  یم  نآرب  هحابا  لیلد  ههبـش و  رد  میراد  تئارب  رهاظ  رد  هک  دنلئاق  اهیلوصا 

.تشذگ البق  هکنآ  امک  ار  فقوت  طایتحا و  هیمیرحت 

ص:54

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1547 

http://www.ghaemiyeh.com


نم هکلهملا  یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ههبشلا  دنع  فوقولا  ناب  اهـضعب  یف  اللعم  ههبـشلا  دنع  فقوتلا  بوجو  یلع  لد  امبف  رابخالا  اما  و 
.هفلتخم هنسلاب  هدراولا  رابخالا  نم  طایتحالا  بوجو  یلع  لد  امب  امازتلا و  وا  هقباطم  هیلع  هلادلا  هریثکلا  رابخالا 

******

: حرش * 

طایتحا بوجو  رب  تسا  هدش  کسمت  هک  يرابخا  هتسد  هس  نایب 

تایاور نیا  تسا و  تایاور  فقوت  طایتحا و  بوجو  رب  اهیرابخا  مود  لـیلد  خـلا  فقوتلا  بوجو  یلع  لد  اـمبف  راـبخالا  اـما  هلوق و 
.دوش یم  تالوطمب  عوجر  اهنآ  لصفم  میئامن و  یم  رکذ  ار  اهنآ  رصتخم  ام  هک  تسا  هتسد  دنچ 

رد لئاسو  رد  تسا  هدش  رکذ  رابخا  نیا  دـش و  رکذ  هک  یتایآ  ریظن  ملع  ریغب  لوق  تمرح  رب  تسا  لاد  هک  تسا  يرابخا  لوا  ۀتـسد 
.لمع يوتف و  ءاضق و  رد  طایتحا  فقوت و  بوجو  باب  ءاضق 

امع ال اوفکی  نوملعی و  ام  اولوقی  نا  لاق  هقلخ  یلع  هّللا  قح  ام  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبال  تلق  لاـق  ملاـس  نب  ماـشه  هاور  اـم  اـهنم 
یلع هّللا  هجح  ام  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ابا  تلأـس  لاـق  هرارز  هاور  اـم  رگید  تیاور  هقح و  هّللا  یلا  اودا  دـقف  کـلذ  اولعف  اذاـف  نوملعی 

.نوملعی ام ال  دنع  اوفقی  نوملعی و  ام  اولوقی  نا  لاق  دابعلا  یلع  هّللا  قح  ام  هیاور  یف  دابعلا و 

بجوم هیلقع  هیلقن و  هلدا  هکنیا  هب  دـش  هداد  دـیامن  یم  ملع  ریغب  لوق  زا  یهن  هک  یتایآب  کسمت  رد  تایاور  هتـسد  نیا  زا  باوج  و 
.یفخی امک ال  تسین  ملع  نودب  نآ  هحابا  ههبش و  باکترا  فلکم و  يارب  ادبعت  تسا  ملع 

در فک  همئا و  هب  در  هک  يرابخا  لثم  امازتلا  ای  هقباطم و  ای  ههبـشلا  دـنع  فقوت  بوجو  رب  تسا  لاد  هک  تسا  يراـبخا  مود  هفیاـط 
نآ زا  هکلهلا  یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ههبـشلا  دنع  فوقو  هکنیا  هب  تسا  هدـش  هدروآ  تلع  اهنآ  ضعب  رد  دـیامن و  یم  بجاو  ار  رابخا 
رما هثالث  رومالا  نا  هیف و  لاق  لیوط  ثیدـح  یف  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  نع  هلظنح  نب  رمع  ار  نآ  هدومن  لـقن  هک  تسا  تاـیاور 

هملع دری  لکشم  رما  بنتجیف و  هّیغ  نّیب  رما  عبتیف و  هدشر  نّیب 
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بکترا تاهبشلاب  ذخا  نم  تامرحملا و  نم  یجن  تاهبشلا  كرت  نمف  کلذ  نیب  تاهبش  نّیب و  مارح  نّیب و  لالح  هلوسر  هّللا و  یلا 
.تاکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبشلا  دنع  فوقولا  ناف  ثیدحلا  رخآ  یف  لاق  نا  یلا  ملعی  ثیح ال  نم  کله  تامرحملا و 

اثیدح ککرت  هکلهلا و  یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ههبـشلا  دنع  فوقولا  لاق  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  يرهزلا  دیعـس  وبا  هاور  ام  اهنم  و 
.هصحت مل  اثیدح  کتیاور  نم  ریخ  هورت  مل 

.هکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ههبشلا  دنع  فوقولا  ثیدح  یف  لاق  امهدحا  نع  هبیش  وبا  هاور  ام  اهنم  و 

یف اوعماجت  لاق ال  هنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  نع  مالّـسلا  هیلع  هئابآ  نع  رفعج  یبا  نع  دایز  نب  هدعـسم  هاور  اـم  اـهنم  و 
.هکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ههبشلا  دنع  فوقولا  ناف  لاق  نا  یلا  ههبشلا  دنع  اوفقو  ههبشلا  یلع  حاکنلا 

.تسا دایز  رابخا  نیا  ههبشلا و  دنع  تسا  طایتحا  بوجو  رب  لاد  هک  تسا  يرابخا  موس  هتسد 

وا امهنیب  ءازجلا  نامرحم  امه  ادیـص و  اباصا  نیلجر  نع  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  ابا  تلأس  لاق  جاـجحلا  نب  نمحرلا  دـبع  هاور  اـم  اـهنم 
ام ردا  ملف  کلذ  نع  ینلأس  انباحـصا  ضعب  نا  تلق  دیـصلا  امهنم  دحاو  لک  يزجی  نا  امهیلع  لب  لاق ال  ءازج  امهنم  دحاو  لک  یلع 

اوملعتف هنع  اولأست  یتح  طایتحالاب  مکیلعف  اوردت  ملف  اذه  لثم  متبصا  اذا  لاق  هیلع 

.کنیدل طئاحلاب  ذخأت  هرمحلا و  بهذت  یتح  رظنت  نا  کل  يرا  یلا  بتکف  تیاور  لیذ  رد  حاضو  نب  هّللا  دبع  هاور  ام  اهنم  و 

کنید كوخا  دایز  نب  لیمکل  لاق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نا  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  نع  يرفعجلا  مساقلا  نب  دواد  هاور  اـم  اـهنم  و 
.هفلتخم هنسلاب  ار  طایتحا  بوجو  اهنآ  رد  تسا  هدش  رکذ  هک  رابخا  نیا  ریغ  تئش و  امب  کنیدل  طتحاف 
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ملس ول  طایتحالا  بوجو  یلع  لد  ام  تفرع و  امک  هءاربلاب  لقعلا  مکح  لقنلا و  هلالد  عم  هیودبلا  ههبـشلا  یف  هکلهم  هنا ال  باوجلا  و 
.لوهجملا فیلکتلا  هفلاخم  یلع  هبوقعلا  یلع  انایب  یفک  ناف  لقعلا  مکح  یلع  ادراو  ناک  نا  و 

ایـسفن ناک  نا  حـیبق و  وهف  لوهجملا  عقاولا  باـقع  نع  زرحتلل  همدـقم  ناـک  نا  طاـیتحالا  باـجیا  نا  نم  لـیق  اـم  یلا  یغـصی  ـال  و 
.عقاولا هفلاخم  یلع  هفلاخم ال  یلع  باقعلاف 

******
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هیمیرحت ههبش  رد  طایتحا  رب  هدش  هدروآ  هک  يرابخا  باوج 

هکنآ امک  نآ  هحابا  رب  هیلقن  هلدا  تلالد  اـب  هیودـب  ههبـش  رد  تکـاله  هکنآ  راـبخا  نیا  زا  باوج  خـلا  هکلهم  ـال  هنا  باوجلا  هلوق و 
رابخا میدومن  رکذ  الـصفم  هکنآ  امک  تسین  یتکاله  تشذگ  ود  ره  هکنآ  امک  تئارب  هب  لقع  مکح  تلالد  اب  نینچمه  تشذـگ و 

لئاق مینک و  میلـست  ام  ار  اهنآ  بوجو  رگا  دـیامن  یم  طایتحا  بوجو  رب  تلالد  هک  يرابخا  اما  دـش و  نایب  - هعبرا هلدا  هب  -و  ار اهنآ 
لیمک و ربخ  رد  تئـش  امب  هلوق  هلمج  نم  دـشاب  یم  رابخا  دوخ  رد  ینئارق  هکنآ  اـمک  تسا  بابحتـسا  رب  لاد  راـبخا  نآ  هک  میوشن 

تفلاخم رب  تبوقع  رب  تسا  نایب  راـبخا  نیا  درب و  یم  ار  ناـیب  ـالب  حـبق  نوناـق  لـقع و  مکح  رب  تسا  دراو  راـبخا  نیا  هچرگا  هریغ 
.لوهجم فیلکت 

هک یئاهباوج  زا  هلمج  نم  دوش  یم  نایب  ادعب  هک  تسا  هدش  هداد  یئاهباوج  طایتحا  رابخا  زا  خلا  نا  نم  لیق  ام  یلا  یغصی  هلوق و ال 
بجاو دـشاب  بوجو  رب  لاد  طایتحا  رابخا  هکنیا  رب  اـنب  تسا  هدومن  ناـیب  ناـشیا  تسا  يراـصنا  خیـش  موحرم  لوق  تسا  هدـش  هداد 

.یسفن ای  تسا و  یقیرط  ای  نآ  بوجو  هروکذم  تاهبش  رد  طایتحا  ندوب 

لوهجم یعقاو  فیلکت  نیاربانب  تسا و  لوهجم  فیلکت  زارحا  يارب  یقیرط  اما 
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لاحلا وه  امک  ههبـشلا  هفلاخم  یف  هذخاؤملا  یلع  هب  جـتحی  نا  حـصی  امم  القع  وه  ایقیرط و  نوکی  هباجیا  نا  نم  تفرع  امل  کلذ  و 
.هیلمعلا لوصالا  تارامالا و  قرطلا و  رماوا  یف 

هبتشملا هیلح  یلع  لد  ام  نا  هرورض  رهظا  صخا و  وه  امب  ضراعت  اهنا  الا 

******
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قیرط تفلاخم  تسا و  يراج  لوهجم  عقاو  رب  نایب  الب  باقع  حبق  هدـعاق  تهج  نیا  زا  میرادـن و  عراش  فرط  زا  نآرب  نایب  تسا و 
یم بترتم  نآرب  یباوث  هن  همدـقم  هک  تشذـگ  ظافلا  باب  رد  بجاو  همدـقم  رد  هک  ینانچمه  درادـن  یباقع  باوث و  لوهجم  عقاوب 
نیا سفن  رب  باقع  یلو  تسا  تباث  باقع  ول  لاح و  نیا  رد  دـنک  تاـبثا  ار  یـسفن  بوجو  طاـیتحا  راـبخا  رگا  یباـقع و  هن  دوش و 

يراج نآ  رد  نایب  الب  باقع  حبق  نوچ  دـشاب  یعقاو  لوهجم  فیلکت  تفلاخم  رب  باقع  هن  دراد  یـسفن  بوجو  نوچ  تسا  طایتحا 
.تشذگ هکنآ  امک  اضیا  تسا 

القع یقیرط  بوجو  نیا  تسا و  یقیرط  نآ  بوجو  طایتحا  ندوب  بجاو  هکنآ  خیش  موحرم  زا  باوج  خلا  تفرع  امل  کلذ  هلوق و 
.ههبش تفلاخم  رد  نآ  باقع  فلکم و  هذخاؤم  رب  بوجو  نآب  یلوم  دنکب  جاجتحا  تسا  حیحص  هک  تسا  یئاهزیچ  زا 

لوصا تاراما و  قرط و  رماوا  رد  هکنآ  امک  نایب  الب  حـبق  هدـعاق  رب  دراد  دورو  تسا و  عقاو  رب  نایب  یقیرط  بوجو  هکنآ  لصاح  و 
نایب و الب  باقع  حـبق  هدـعاق  رب  دـنراد  دورو  رماوا  نیا  ماـمت  لوهجم و  عقاوب  لوصو  يارب  تسا  یقیرط  رما  اـهنآ  رماوا  ماـمت  هیلمع 

.دنشاب یم  عقاو  رب  نایب  اهنآ  مامت 

موحرم باوج  هچرگا  هدش  هداد  یهوجو  هب  طایتحا  بوجو  رابخا  زا  باوج  خلا  صخا  وه  امب  ضراعت  اهنا  الا  هلوق 
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یلع هلاد  نئارق  كانه  نا  عم  طایتحالا  بوجو  یف  رهاظ  هنا  هتیاغ  طایتحالا  یلع  لد  ام  صن و  هیلحلا  یلع  هلالدـلا  یف  وه  لب  صخا 
هلاحم هصیـصخت ال  بجوی  داشرالل  نکی  مل  ول  هنا  هدـیؤی  هیلا و  دـشری  ام  فـالتخا  بسح  ابابحتـسا  اـباجیا و  فلتخیف  داـشرالل  هنا 

نم ریخ  ههبـشلا  دـنع  فوقولا  ناف  ههبـشلا  دـنع  فق  هلوق  نوکی  فیک ال  اعطق  صیـصختلا  نع  بآ  ّهنأ  عم  اعامجا  تاهبـشلا  ضعبب 
طاـیتحالا فوقولا و  باـجیا  لـبق  هیودـبلا  ههبـشلا  یف  هبوقع  ـال  هبوقعلا و  یف  هرهاـظ  هکلهملا  نا  عم  داـشرالل  هکلهلا  یف  ماـحتقالا 

.هکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  هناف  هباجیا  للعی  فیکف 

******

: حرش * 

.تسین حیحص  هک  میدومن  نایب  ار  خیش 

مزال سپ  یهنلا  هیف  دری  یتح  قلطم  ءیـش  لک  لثم  تسا  طایتحا  رابخا  زا  صخا  هبتـشم  تیلح  رب  هلاد  رابخا  هکنآ  هوجو  نآ  زا  لوا 
.تسا هیمیرحت  ههبش  صوصخ  تئارب  رابخا  هکنیا  رب  هوالع  اهنآ  هب  ار  طایتحا  صیصخت  تسا 

تـسا ملـسم  هقف  رد  هک  ینوناق  طایتحا و  رابخا  زا  تسا  رهظا  ای  دـشاب  یم  ینعم  نآ  رد  صن  تئارب  هب  تیلح  هلدا  راـبخا  هکنآ  مود 
نآ تیاغ  دنک  یم  طایتحا  بوجو  رب  تلالد  هک  هچنآ  تسا و  مدقم  رهظا  صن و  دـندومن  هضراعم  شدوخ  ریغ  ای  رهظا  ای  صن  رگا 
یم بابحتـسا  رب  لمح  طاـیتحا  راـبخا  تهج  نیا  زا  رهظا و  اـی  صن  هطـساو  هب  دوش  یم  روهظ  زا  دـی  عفر  تسا و  بوجو  رد  روهظ 

.دوش

.داشرا رب  تسا  لاد  هک  طایتحا  هلدا  سفن  رد  تسا  ینئارق  هکنآ  طایتحا  رابخا  زا  مود  هجو 

صحف و زا  لبق  يودـب  ههبـش  ای  یلامجا  ملع  فارطا  ههبـش  لثم  تسا  بجاو  طایتحا  دراوم  ضعب  دوش  یم  فلتخم  راـبخا  نآ  سپ 
لقع مکح  اب  اصوصخ  هیلا  دشری  ام  فالتخا  بسح  صحف  زا  دعب  هیودب  تاهبش  لثم  تسا  بحتسم  طایتحا  دراوم  ضعب 
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******

: حرش * 

هیلع هلوق  ناحجر  قلطم  ای  دراد  بابحتـسا  رد  روهظ  هک  یتاـیاور  زا  ـالقع  تسا  نسح  هیعرـش  ماـکحا  دراوم  ماـمت  رد  طاـیتحا  هک 
نیا ریغ  همذلا و  أربتسا  دقف  تاهبشلا  یقتا  نم  هلوق  ههبشلا و  دنع  فوقولاک  عرو  هلوق ال  ههبشلا و  دنع  فقو  نم  سانلا  عروا  مالّسلا 
دوش یم  لماش  ار  یهاون  رماوا و  قلطم  هک   - َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  هفیرش  هیآ  ریظن  تسا  داشرا  بابحتـسا و  رب  لاد  هک  رابخا 

.تسا داشرا  رب  لمح  و 

هیمیرحت و ای  هیبوجو  هیمکح  تاهبـش  دوش  یم  لماش  ار  تاهبـش  مامت  دراد و  مومع  طایتحا  رابخا  هکنآ  طایتحا  رابخا  زا  موس  هجو 
هیمیرحت هچ  هیعوضوم  تاهبـشب  دروخ  یم  صیـصخت  رابخا  نیا  لاکـشا  الب  هیمیرحت و  هچ  دـشاب و  هیبوجو  هچ  هیعوضوم  نینچمه 

یم هیمیرحت  ههبش  طقف  طایتحا  رابخا  رد  دنام  یم  هک  هچنآ  هیبوجو و  ههبش  هب  دروخ  یم  صیـصخت  نینچمه  هیبوجو و  هچ  دشاب و 
نیا هکنآ  اب.دـشاب  یم  تئارب  هب  لئاق  یلوصا  يرابخا و  امامت  دـش  رکذ  هکنآ  زا  ریغ  تسا و  اهیرابخا  ام و  نیب  عازن  لـحم  هک  دـشاب 
ناف ههبشلا  دنع  فق  لثم  دوشن  داشرا  رب  لمح  مالـسلا  مهیلع  هلوق  تسا  نکمم  هنوگچ  اعطق  صیـصخت  زا  دنراد  عانتما  یبا و  رابخا 

صحف زا  دـعب  هیودـب  ههبـش  رد  دراد و  يورخا  تبوقع  رد  روهظ  هکله  هکنآ  اب  - هکلهلا یف  ماـحتقالا  نم  ریخ  ههبـشلا  دـنع  فوقولا 
.تسا يراج  نآ  رد  نایب  الب  باقع  حبق  نوناق  نوچ  دشاب  یمن  يورخا  تبوقع 

دیاب اـهنآ  رد  فقوت  طاـیتحا و  بوجو  زا  لـبق  يورخا  تبوقع  تبوقع  اـهنآ  رد  تسا  هدـش  رکذ  هک  فقوت  راـبخا  هکنآ  لـصاح  و 
هکنآ امک  صحف  زا  لبق  هیودـب  تاهبـش  یلامجا و  ملع  فارطا  ریظن  دـشاب  مزال  اـهنآ  رد  فقوت  طاـیتحا و  هک  زجنم  دـشاب  یفیلکت 

نآب تسا  يداشرا  هکلب  دـشاب  یمن  يولوم  بوجو  طایتحا  بوجو  هک  دـش  رهاظ  ام  نایب  نیا  هب  دـیامن و  یم  نایب  ار  اـهنآ  فنـصم 
دشاب طایتحا  بوجو  تلع  تسا  هدش  رکذ  فقوت  تایاور  رد  هک  يورخا  تبوقع  تسین  نکمم  تسا و  هدوب  تباث  البق  هک  یفیلکت 

.تسا رود  بجوم  نوچ  رابخا  نیا  رد 
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.هفلاخملا یلع  هبوقعلا  هب  حصیل  لبق  نم  طایتحالا  باجیا  نإلا  وحن  یلع  هنع  فشکتسی  هنکل  معن و  لاقی  ال 

هلثم صاصتخا  نع  صیحم  الف  ناهرب  نایب و ال  الب  اهنا  نع  اهجرخی  هبوقعلا و ال  حصی  ملعی ال  مل  ام  اعقاو  هباجیا  درجم  نا  لاقی  هناف 
ادیج لمأتف  یلامجالا  ملعلاب  هنورقملا  ههبشلا  وا  اقلطم  صحفلا  لبق  ههبشلاک  ناک  ول  هبتشملا  هیف  زجنتی  امب 

******

: حرش * 

.خلا هنکل  معن و  لاقی  هلوق ال 

هدوب يزجنم  فیلکت  کی  البق  هک  طایتحا  فقوت و  رابخا  نیا  زا  دوش  یم  فشک  یلو  تسا  حیحص  امش  نایب  نیا  هک  دوشن  لاکـشا 
قیرط نیا  طایتحا و  رابخا  تفلاخم  رب  تبوقع  تسا  حیحـص  لاح  نیا  رد  تسا و  لبق  فیلکت  نآ  زا  فشاـک  طاـیتحا  راـبخا  نیا  و 

هک دشاب  یم  یعقاو  فیلکت  لولعم  طایتحا  رابخا  هک  تسا  تلع  دوجو  رب  لولعم  دوجوب  لالدتـسا  ینعی  دشاب  یم  ّینا  قیرط  فشک 
دشاب یم  طایتحا  بوجو  يارب  تلع  یعقاو  فیلکت  نآ 

.خلا لاقی  هناف  هلوق 

ملع فلکم  تسا و  هدشن  ادـیپ  فیلکت  نآب  ملع  هک  یمادام  الامتحا  یعقاو  فیلکت  ندوب  بجاو  درجم  هکنآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج 
نوناق یعقاو  فیلکت  لامتحا  درجمب  تفلاـخم و  نیح  رد  فیلکت  نآ  تبوقع  رب  فلکم  باـقع  تسین  حیحـص  درادـن  فیلکت  نآـب 

ریغ نظب  انونظم  ول  دـشاب و  یعقاو  فیلکت  لامتحا  هک  تسا  یئاج  رد  نوناق  نآ  هکلب  درب  یمن  ار  ناهرب  الب  نایب و  ـالب  باـقع  حـبق 
دوش هداد  صاصتخا  هکنآ  زا  تسین  يا  هراچ  سپ  تسا  يراج  نایب  الب  باقع  حـبق  دـش  رکذ  ارارک  هکنآ  اـمک  دراوم  نیا  رد  ربتعم 

رابخا دروم  نینچمه  هیعوضوم و  هچ  هیمکح و  هچ  دـشاب  اقلطم  صحف  زا  لـبق  هیودـب  ۀهبـش  هک  یئاـج  رد  فقوت  طاـیتحا و  راـبخا 
.ادیج لماتف  تسا  تباث  طایتحا  رابخا  زا  لبق  فیلکت  هک  تسا  یلامجا  ملعب  نورقم  ههبش  طایتحا 
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هریثک تامرحم  تابجاو و  بوجوب  الامجا  ملع  ثیح  هتمرح  لمتحا  ام  كرت  هبوجو و  لمتحا  ام  لعف  موزلب  هلالقتـسالف  لقعلا  اما  و 
وا هبوجو  هبتشا  امیف 

******

: حرش * 

طایتحا و رابخا  رب  دراد  تموکح  تمرح  لعج  مدع  باحصتسا  تشذگ  البق  دشاب  بجاو  هکنآ  رب  انب  طایتحا  رابخا  زا  مراهچ  هجو 
رب باقع  مدع  فیلکت و  مدعب  دشاب  یم  عقاو  زرحم  فلکم  تمرح  مدع  باحـصتساب  نوچ  دـشاب  یم  طایتحا  بوجو  عوضوم  عفاد 
هب رابخا  هکنآ  امک  دراد  اهنآ  رب  تموکح  طایتحا و  رابخا  رب  تسا  مدقم  باحـصتسا  سپ  دراد  فیلکت  مدعب  ملع  ادبعت  تفلاخم و 

صحف زا  لبق  هیودب  تاهبـشب  لماش  هکنآ  يارب  طایتحا  رابخا  زا  تسا  صخا  تئارب  رابخا  نوچ  طایتحا  رابخا  رب  تسا  مدقم  تئارب 
تشذگ هک  قلطم  ءیش  لک  لثم  تسا  هیمیرحت  ۀهبش  هب  صتخم  یضعب  هکلب  دوش  یمن  ار  یلامجا  ملعب  نورقم  تاهبـش  نینچمه  و 

.اهنآ نایب 

لقع و مکحب  ای  هدروخ  صیـصخت  وا  رمالا  هیاغ  دوش  یم  تاهبـش  مامت  لماش  اهنآ  قالطا  تئارب  رابخا  هک  دوش  مهوت  تسا  نکمم 
طایتحا رابخا  هکنآ  امک  تئارب  رابخا  زا  تسا  جراخ  هک  یلامجا  ملع  فارطا  صحف و  زا  لـبق  هیودـب  تاهبـش  دراومب  عاـمجا  هب  اـی 

هیعوضوم تاهبـش  جورخب  هدروخ  صیـصخت  اضیا  طایتحا  رابخا  رمالا  هیاغ  دوش  یم  لماش  ار  تاهبـش  مامت  اـهنآ  مومع  اـی  قـالطا 
.دوش یم  عقاو  اهنآ  نیب  ضراعت  ارهق  هیبوجو و  ههبشب  اقلطم و 

درادن ماع  رد  روهظ  لوا  زا  هک  دراد  ار  لصتم  صصخم  مکح  دشاب  یلقع  صـصخم  رگا  هکنآ  یلبق  ياهباوج  زا  رظن  عطق  اب  باوج 
هک دوش  یم  تبـسن  بالقنا  دراد و  ار  لـصفنم  صـصخم  مکح  دـشاب  عاـمجا  صـصخم  رگا  دـشاب و  یم  صوصخ  رد  روهظ  هکلب 

.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  نآ  مکح 

نآ باوج  هیمیرحت و  ههبش  رد  طایتحا  موزل  رب  لقع  مکحب  کسمت 

.خلا هلالقتسالف  لقعلا  اما  هلوق و 

هکنیا هب  دنا  هدروآ  اهیرابخا  هک  تسا  یلقع  لیلد  طایتحا  بوجو  رب  مود  لیلد 
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یلامجالا ملعلا  فارطا  یف  طایتحالا  موزل  یف  فالخ  اهلاغتـشا و ال  دـعب  همذـلل  اقیرفت  همکح  یلع  هجح  كانه  نکی  مل  امم  هتمرح 
باحصالا ضعب  نمالا 

هناف انهاه  لحنا  دق  يودـب و  کش  یلیـصفت و  ملع  یلا  یلامجالا  ملعلا  لحنی  مل  اذا  هنا  الا  کلذـب  لقتـسا  نا  لقعلا و  نا  باوجلا  و 
همولعملا فیلاکتلا  کلت  رادـقمب  فیلاکت  هتبثم  هربتعم  لوصا  قرط و  توبثب  الامجا  ملع  کلذـک  الامجا  فیلاکت  دوجوب  ملع  اـمک 

.هیلعفلا فیلاکتلا  ریغ  رخآ  فیلاکتب  ملع  ذئنیح ال  دیزا و  وا 

******
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یم یفلکم  ره  نوچ  نآ  تمرح  دراد  لامتحا  هک  يزیچ  نآ  دوش  كرت  نآ و  بوجو  دراد  لاـمتحا  هک  يزیچ  هب  لـمع  تسا  مزـال 
تجح هک  یئاـج  رد  نآ  تمرح  اـی  نآ  بوجو  تسا  هبتـشم  هک  يدراوم  رد  هریثـک  تاـمرحم  تاـبجاو و  دوجوب  دراد  ملع  دـناد و 

دراد همذب  لاغتـشا  هکنیا  زا  دـعب  همذ  زا  غارف  يارب  یلامجا  ملع  فارطا  رد  طایتحا  القع  تسا  مزال  دـشابن  یلامجا  ملع  دراوم  نآرب 
الا ءاملع  نیب  رد  دـشاب  یمن  یلامجا  ملع  فارطا  رد  طایتحا  موزل  رد  یفالخ  دـهاوخ و  یم  ینیقی  غارف  ینیقی  لاغتـشا  نوچ  فلکم 

.دنا هداد  ناشیا  هب  تبسن  هک  یمق  يازریم  موحرم  لثم  باحصا  ضعب  زا 

.خلا لقعلا  نا  باوجلا  هلوق و 

کش یلیصفت و  ملعب  دوشن  لحنم  یلامجا  ملع  نآ  هک  یمادام  یلامجا  ملع  فارطاب  لمع  الالقتـسا  تسا  مکاح  لقع  هکنآ  باوج 
قرط توبثب  دراد  یلامجا  ملع  نانچمه  دشاب  یم  فلکم  يارب  تامرحم  تابجاو و  فیلاکتب  ملع  هک  ینانچمه  هکنآ  تهجب  يودب 

ملع لاح  نیا  رد  دنـشاب و  یم  رتدایز  ای  ـالامجا  همولعم  فیلاـکت  نآ  رادـقمب  فیلاـکت  تبثم  اـه  نیا  هک  هربتعم  لوصا  تاراـما و  و 
.دشاب یمن  لوصا  قرط و  دراوم  رد  دوش  یم  تابثا  هک  هیلعف  فیلاکت  زا  ریغ  رگید  فیلاکتب 

هیلمع لوصا  تاراما و  قرط و  زا  تسا  تباث  هک  یفیلاکت  هب  لمع  هکنآ  لصاح  و 
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هیلمعلا لوصالا  قرطلا و  نم  هتبثملا  دراوملا  یف 

تابجاولاب ملعلاب  اقوبسم  اهب  ملعلا  نکی  مل  اذا  هنکل  معن  تلق  نا 

لحنا دـق  هلاحم  الف  وا ال  ملع  ام  هیلع  قبطنی  امم  لب  کلذـک  نکی  مل  اذا  اما  اثداح و  قحاللا  مولعملا  ناک  اذا  قبـسلا  رـضی  امنا  تلق 
.يودبلا کشلا  یلیصفت و  یلا  یلامجالا  ملعلا 

******
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.دوش یم  يراج  تئارب  هک  تسا  يودب  کش  لمتحم  دراوم  رد  دوش و  یم  فرطرب  یلامجا  ملع  اهنآ  هب  لمع 

.خلا هتبثملا  دراوملا  یف  : هلوق

ثحب لحم  اذـل  دـنک و  دایز  هکنآ  هن  دـنک  یم  قیـض  ار  یلامجا  ملع  هرئاد  دوش  یم  تابثا  لوصا  قرط و  زا  هک  هیفاـن  ماـکحا  ینعی 
هیفان هن  دشاب  یم  مکح  هتبثم  لوصا  قرط و 

.خلا هنکل  معن  تلق  نا  : هلوق

ای دنشاب و  رگیدمه  نراقم  ود  ره  هک  دوش  یم  لحنم  لوا  یلامجا  ملع  یئاج  رد  هکنیا  هب  یلامجا  ملع  لالحنا  رب  تسا  هدش  لاکشا 
یلامجا ملع  رگا  الثم  لوا  یلامجا  ملع  دوش  یمن  لحنم  دشاب  رخؤم  یلیـصفت  ملع  رگا  یلامجا و  ملع  رب  دشاب  مدـقم  یلیـصفت  ملع 

رد دش  عقاو  تسا  نیعم  هک  یئاهنآ  زا  یکی  رد  لوب  هرطق  کی  هک  دش  ادـیپ  یملع  ادـعب  تسا و  سجن  نیئانا  زا  یکی  هک  دـش  ادـیپ 
یمن ار  یلامجا  ملع  لالحنا  ینعم  نیا  یلو  درک  بانتجا  دـیاب  تسا  نیعم  هک  نیئانا  زا  یکی  هک  میراد  یلیـصفت  ملع  ول  لاـح و  نیا 

.دشاب یم  یلامجا  ملع  فرط  نوچ  درک  بانتجا  دیاب  ار  رگید  ءانا  هکلب  دیامن 

.دشاب یمن  ماع  لالحنا  مزلتسم  صاخ  لالحنا  هکنآ  لصاح  و 

.خلا قبسلا  رضی  امنا  تلق  هلوق 

ررض یئاج  رد  یلامجا  ملع  نآب  دوش  یم  لحنم  هک  یلیصفت  ملع  هکنآ  باوج 
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ابجوم فیلکت  یلع  قیرطلا  مایق  هیـضق  ناـک  اذا  کـلذ  لاـمجالاب  مولعملا  رادـقمب  هل  هتبثملا  قرطلا  ماـیقب  ملعلا  بجوی  اـمنا  تلق  نا 
هباصا و ام  زجنت  وه  القع و  ربتعملا  قیرطلل  ام  بیترت  الا  -ح) تسیل ) سیل اعرـش  هرابتعا  هتیجح و  هیـضق  نا  یلع  ءانب  اما  العف و  هتوبثل 

.یفخی امک ال  وا ال  لامجالاب  ملع  امل  لالحنا  الف  هنع  أطخا  امع  رذعلا 

******

: حرش * 

فیلاکتب یلامجا  ملع  نیح  رد  هکلب  دـشابن  نینچ  نیا  رگا  اما  میدومن و  نایب  نیئانا  لـثم  رد  هک  یناـنچمه  دوش  ادـیپ  ادـعب  هک  دراد 
دوش یم  لحنم  هلاحم  الف  دـشاب  یم  رگیدـمه  نراقم  ود  ره  دـشاب و  یم  اضیا  فیلکت  هتبثم  لوصا  قرطب و  ملع  لاح  نآ  رد  اـقلطم 

.دشاب یم  یقاب  رد  يودب  کش  لوصا و  قرط و  رد  یلیصفت  ملعب  یلامجا  ملع 

هدش هتفگ  تاراما  قرط و  تیجح  يارب  هجو  هس 

.خلا قرطلا  مایقب  ملعلا  بجوی  اهنا  تلق  نا  هلوق 

تابثا تاراما  قرط و  هک  دوش  یم  یئاج  رد  تاراما  قرطب و  یلامجا  ملع  لـالحنا  هکنیا  هب  لـالحنا  رب  تسا  هدـش  يرگید  لاکـشا 
.دنلئاق روهشم  هکنآ  امک  هسمخ  ماکحا  زا  فلکم  يارب  اعرش  دنیامن  یلعف  مکح 

.ادبعت تسا  ملع  مکح  قیرط  هکنآ  فشک و  میمتت  : مود لوق 

یلقع و ربتعم  قیرط  يارب  تسا  تباث  هچنآ  رگم  اعرش  دشاب  یمن  تاراما  قرط و  تیجح  هکنیا  هب  تسا  لئاق  فنـصم  هک  : موس لوق 
تـسا عقاو  زجنت  هب  هک  یعقاو  مکح  نآ  رگم  اعرـش  دوش  یمن  تباث  نآ  زا  یمکح  تاـبثا  دراد و  یلقع  تیجح  عطق  هک  یناـنچمه 

.دورب عقاوب  ءاطخ  هک  یئاج  رد  فلکم  يارب  تسا  رذع  دسرب و  عقاوب  عطق  هک  یئاج  رد  فلکم  يارب 

ءاطخ و لاح  رد  تسا  رذـع  تباصا و  لاح  رد  تسا  تباث  مکح  طقف  درک  ادـیپ  یمکحب  عطق  فلکم  هک  ینانچمه  هکنآ  لصاح  و 
ملع لـالحنا  اـت  دـنیامن  یمن  یمکح  تاـبثا  اعرـش  تاراـما  قرط و  تیجح  نینچمه  دـیامن  یمن  ار  یمکح  چـیه  تاـبثا  عطق  سفن 

.یفخی امک ال  دوش  لصاح  تاراما  قرط و  نآب  یلامجا 
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یلع هجحلا  ضوهن  نا  الا  ثحبلا  یف  انیوق  ام  یلع  کلذ  -خ ) تناک ) ناک نا  هتلدا و  هنـسلا  فالتخا  یلع  اعرـش  رابتعالا  هیـضق  تلق 
فرطلا و كاذ  یف  ناک  اذا  ام  یلا  هزجنت  فرص  لالحنالا و  مکحب  القع  نوکی  فارطالا  ضعب  یف  لامجالاب  مولعملا  هیلع  قبطنی  ام 

یغبنی الف  هئانا  اذـه  نا  یلع  هنیبلا  تلق  نیءانإلا و  نیب  دـیز  ءانا  همرحب  الامجا  ملع  اذا  الثم  فارطـالا  رئاـس  یف  ناـک  اذا  اـمع  رذـعلا 
.رخآلا نود  هصوصخ  نع  الا  بانتجالا  موزل  مدع  یف  هئانا  هنا  ملع  اذا  امک  هنا  یف  کشلا 

******

: حرش * 

.خلا اعرش  رابتعالا  هیضق  تلق  هلوق 

دـیدومن و نایب  هک  تسا  یئانعم  نیمه  هچرگا  تاراما  قرط و  نآ  هنـسلا  فالتخا  یلع  اعرـش  تاراـما  قرط و  تیجح  هکنآ  باوج 
رد لاـمجالاب  تسا  موـلعم  هک  یمکح  نآرب  تجح  ماـیق  هکنآ  ـالا  تاراـما  قرط و  تیجح  ثحب  رد  ار  ینعم  نیا  میدوـمن  تیوـقت 
هک یفرظ  نآ  رد  ار  یعقاو  مکح  زجنت  هب  دـنک  یم  فرـص  تسا و  لالحنا  مکحب  قرط  تیجح  نآ  یلاـمجا  ملع  نآ  فارطا  ضعب 
ملع فارطا  رئاس  رد  فلکم  يارب  تاراـما  قرط و  نآ  تسا  رذـع  دنـسرب و  عقاوب  هک  یئاـج  رد  اعرـش  تسا  تباـث  تاراـما  قرط و 

.یلامجا

دیزب صتخم  هک  اهفرظ  نیا  زا  یکی  هک  الامجا  دراد  نیقی  نیئانا و  نیب  دـیز  ءانا  تمرح  هب  دـنک  ادـیپ  یلامجا  ملع  فلکم  رگا  الثم 
دوش یم  لحنم  یلامجا  ملع  هک  تسین  یکش  دراوم  نیا  رد  تسا  دیزب  صوصخم  فرظ  نیا  هک  درک  تابثا  هنیب  تسا و  مارح  تسا 

صوصخب الا  بانتجا  تسین  مزال  رگید  فارطا  تسا و  دیزب  صوصخم  فرظ  نآ  هک  دـنک  یم  ادـیپ  نیقی  فلکم  یلیـصفت و  ملعب 
.یفخی امک ال  یلیصفت  ملعب  دوش  یم  لحنم  یلامجا  ملع  لاح  نیا  رد  نیعم و  فرظ  نآ 

هب یلامجا  ملع  هکنآ  ات  دـنک  یمن  ار  ریغ  یفن  شدوخ  دراوم  رد  تاراـما  قرط و  هطـساو  هب  دوش  یم  تاـبثا  هک  هچنآ  دـنامن  یفخم 
ملع یئاج  رد  دوش و  لحنم  اهنآ  هطساو 
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******

: حرش * 

هقباطم تلالد  هب  نآ  یفن  هچ  دیامنب  ار  شدوخ  ریغ  یفن  تاراما  قرط و  هطساو  هب  دوشب  تباث  هک  هچنآ  هک  دوش  یم  لحنم  یلامجا 
.صاخب فیلکت  هطساو  هب  دوش  یمن  لحنم  تسا و  یقاب  دوخ  لاحب  یلامجا  ملع  زجنت  دشاب  نیا  ریغ  رگا  یمازتلا و  تلالد  ای  دشاب 

یلامجا ملع  ارهق  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  درک  تابثا  لیلد  هعمج و  ای  رهظ  بوجو  نیب  دـش  لصاح  فلکم  يارب  یلامجا  ملع  رگا  ـالثم 
یفن امهدـحا  تابثا  هب  هعمج و  هالـص  اـی  تسا  بجاو  رهظ  اـی  هک  تسا  ملـسم  جراـخ  زا  نوچ  صاـخ  فرط  نآـب  دوش  یم  لـحنم 

.دوش یم  يرگید 

تابثا هنیب  رگا  نیئانا و  زا  یکی  تمرح  هب  تسا  یلامجا  ملع  ددرت  ریظن  هیف  نحن  ام  هک  تسا  هدومن  نایب  فنـصم  هک  هچنآ  نیارباـنب 
فیلکت تابثا  دـیامن و  یم  ار  صاخ  ریغ  یفن  ارهق  ناشیا  لاثم  نیا  دوش و  یم  لـحنم  یلاـمجا  ملع  صوصخب  ار  اـهنآ  زا  یکی  درک 

نآ لامتحا  هک  يدراوم  مامت  رد  یلاـمجا  ملع  هکنآ  تهجب  تسین  روط  نیا  هیف  نحن  اـم  یلو  نیئاـنا  زا  یکی  صوصخ  رد  دوش  یم 
يارب یتمالع  یناونع و  یلامجا  ملع  نوچ  دـیامن  یمن  ار  ریغ  یفن  صوصخب  دارفا  ضعب  رد  فیلکت  تابثا  تسا و  تباـث  دـشاب  یم 

.تسا صاخ  رد  طقف  فیلکت  دنک  تابثا  دیامنب و  ار  صاخ  ریغ  یفن  ات  درادن  موهفم  هنیب  مییوگ  یم  هکلب  دشاب  یمن  نآ 

دراوم نیا  رد  هک  اقلطم  هیعوضوم  تاهبش  هیبوجو و  تاهبـشب  یلامجا  ملع  دوش  یم  ضقن  الوا  هکنآ  اهیرابخا  باوج  رد  حیحـص  و 
ود و ره  هیعوضوم  هیمیرحت و  هیبوجو و  ههبش  تسا  مسق  راهچ  تاهبـش  میدومن  نایب  هک  دوش  یم  تئارب  هب  عوجر  هک  تسا  یقافتا 

یم هداد  اهنآ  هب  یلح  باوج  ایناث  دشاب و  دراوم  مامت  رد  دیاب  دـشاب  زجنم  یلامجا  ملع  رگا  تسا و  هیمیرحت  ههبـش  مالک  لحم  طقف 
دشاب یم  یلامجا  ملع  هس  ام  يارب  هکنیا  هب  دوش 

فارطا تسا و  تعیرش  لصا  توبث  هب  ملع  نآ  أشنم  ریبک و  یلامجا  ملع  لوا 
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کلذک نوکت  اهنا  هرورض  هیلعف  هیعرـش  اماکحا  تایدؤملا  نوک  وه  تارامالا  رابتعا  هیـضق  ناب  لوقلا  يدجی  ناک  امل  کلذ  ول ال  و 
.هیعرش تارامالا  تایدؤم  اهنوک  وه  ثداح و  ببسب 

******

: حرش * 

اهترهـش و یحاـتفنا و  يدادـسنا و  نظ  لوصا  تاراـما و  قرط و  زا  دـشاب  یم  نآ  رد  فیلکت  لاـمتحا  هچنآ  ماـمت  یلاـمجا  ملع  نآ 
تانونظم صوصخب  دشاب  یم  نآ  رد  فیلکت  لامتحا  هک  هچره 

قرط مامت  هک  دوش  یمن  هداد  لامتحا  عقاوب و  قرط  تاراما و  ضعب  ندوب  هقباطم  یلامجا  ملع  نآ  أشنم  طسوتم و  یلاـمجا  ملع  مود 
.دشابن عقاو  قباطم  اهنآ  ضعب  دشاب و  بذک  تاراما  و 

نیموصعم همئا  زا  املسم  اهنآ  رودص  عقاوب و  هربتعم  تاراما  زا  يرادقم  ندوب  قباطمب  تسا  عطق  نآ  أشنم  ریغص و  یلامجا  ملع  موس 
هربتعم تاراما  دـشاب و  یم  هربتعم  تاراما  دراوم  صوصخ  ریغـص  یلاـمجا  ملع  نیا  فارطا  دـشاب و  یم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص 

تسین و زجنم  هربتعم  تاراـما  ریغ  رد  لوا  زا  فیلکت  سپ  تسا  رتداـیز  هکلب  تسین  ریبک  یلاـمجا  مولعم  دارفا  زا  رتمک  لاکـشا  ـالب 
هیف نحن  ام  ریظن  انیقی و  تسا  سجن  اهنآ  زا  یکی  هک  یفرظ  ود  هب  تسا  رگید  فرظ  مامضنا  ریظن  یلامجا  ملعب  تاراما  ریغ  مامـضنا 

دیفـس دنفـسوگ  جـنپ  لاح  نآ  رد  دوش  مولعم  اهنآ و  زا  يا  هتـسد  کی  نیب  رد  ار  دنفـسوگ  جـنپ  یناـسنا  یطوب  یلاـمجا  ملع  تسا 
.دشاب یم  دیفس  دنفسوگ  جنپ  نآب  لحنم  لوا  یلامجا  ملع  هک  دنشاب  یم  هئوطوم 

.خلا يدجی  ناک  امل  کلذ  ول ال  هلوق و 

.تسا لوق  هس  تسا  تاراما  رد  لوعجم  هک  هچنآ  دش  نایب  البق 

.تسا تیرذعم  تیزجنم و  طقف  تاراما  رد  لعج  هک  تسا  لئاق  فنصم  هک  هچنآ  لوا 
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یف اـمب  ملعلا  یلا  لـالحنالاف  ـالا  لاـمجالاب و  مولعملا  رادـقمب  هتبثملا  قرطلا  دراوـم  یف  هیعقاوـلا  فیلاـکتلا  توـبث  ملعی  مل  اذا  اذـه 
.یفخی امک ال  لاکشا  الب  قرطلا  کلت  دراومب  هفارطا  راصحنا  دراوملا و 

******

: حرش * 

.ادبعت تسا  ملع  لثم  هراما  هکنآ  فشک و  میمتت  مود 

روهـشم هکنآ  امک  دـشاب  یم  هدـسفم  تحلـصم و  ياراد  اهنآ  هک  تسا  هدـش  لعج  يا  هیرهاظ  ماکحا  تاراما  قرط و  زا  هکنآ  موس 
یم یمکح  لالحنا  هک  قباس  نایب  هب  هربتعم  تاراما  قرطب و  دوب  یلامجا  ملع  لالحنا  رد  ام  قباـس  ناـیب  دـیامرف  یم  فنـصم  دـنلئاق 

هیعرـش ماکحا  تاراما  قرط و  تایدؤم  هکنآ  رب  انب  دوش  یمن  لحنم  یلاـمجا  ملع  دـشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  یقیقح و  لـالحنا  هن  دـشاب 
ملع زا  دـعب  هک  تسا  یثداـح  ببـسب  هیعرـش  ماـکحا  نآ  لـعج  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  میدومن  ناـیب  هکنآ  اـمک  دنـشاب  هیلعف 
نیاب یلامجا  ملع  نآ  دوش  ادـیپ  لوا  یلامجا  ملع  زا  دـعب  هک  مود  یلاـمجا  ملع  رگا  هک  تشذـگ  ـالبق  دوش و  یم  ثداـح  یلاـمجا 

.یفخی امک ال  دوش  یمن  لحنم  هثداح  ماکحا 

یلامجا ملع  طسوتم  یلامجا  ملع  ریبک  یلاـمجا  ملع  دراد  یلاـمجا  ملع  هس  فلکم  هک  میدومن  ناـیب  تشذـگ و  ـالبق  دـنامن  یفخم 
یم ریغص  یلامجا  ملعب  لحنم  مود  لوا و  یلامجا  ملع  نایب  نیاربانب  دنشاب  یم  مه  نراقم  رگیدمه و  ضرع  رد  ملع  هس  نیا  ریغص و 
یلو دوش  یم  ادیپ  ادعب  تسا و  ثداح  ینعم  نیا  دنـشاب  یم  یلیـصفت  ملع  بجوم  مادکره  هک  صوصخلاب  هربتعم  تاراما  هلب  دنوش 

.دوش لحنم  ریغص  یلامجا  ملعب  ریبک  یلامجا  ملع  هک  درادن  تافانم 

فنصم زا  یقیقح  یمکح و  یلامجا  ملع  لالحنا  نایب 

رادـقم هب  تاراما  قرط و  دراوم  رد  ار  هیعقاو  فیلاکت  هک  دوب  نآ  رد  لاح  ات  قباس  نایب  خـلا  فیلاـکتلا  توبث  ملعی  مل  اذا  اذـه  هلوق 
هداد لامتحا  هک  دوب  کش  ماقم  رد  هکلب  میشاب  هتشادن  نآب  ملع  عامجالاب  مولعم 
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******

: حرش * 

نآ هک  مینک  ادیپ  ملع  رگا  اما  دوب و  یمکح  لالحنا  تهج  نیا  زا  دشابن  ای  دشاب  تاراما  قرط و  قباطم  لامجالاب  مولعم  هک  دش  یم 
یقیقح لالحنا  یلامجا  ملع  لالحنا  دروم  نیا  رد  رتدایز  ای  دنک  یم  تابثا  تاراما  قرط و  هک  هچنآ  اب  تسا  قباطم  لامجالاب  مولعم 

ملع هک  مود  لوا و  یلامجا  ملع  نیب  تسین  یقرف  دـنا و  هداد  سیردا  نبا  یـضترم و  دیـسب  تبـسن  هکنآ  امک  لاکـشا  الب  دـشاب  یم 
.یفخی امک ال  دشاب  لوصا  امهدحا  ول  فلتخم و  ای  يدبعت  ای  دنشاب  ینادجو  یلامجا 

تـسا لصاح  ملع  هک  يدراوم  رد  هک  تسنآ  کش  ماقم  رد  ریغـص  یلامجا  ملع  لالحناب  یلامجا  ملع  لـالحنا  قیرط  دـنامن  یفخم 
سجن اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هبتشم  هک  نیئانا  رد  الثم  ولخلا  هعنام  هلصفنم  هیضق  هنقیتم و  هیـضق  دنوش  یم  هیـضق  ود  هب  نآ  تشگرب 

یلامجا ملع  ءاقب  تلع  يرگید و  ای  تسا  سجن  ءانا  نیا  ای  تسا  قداص  هک  نیءانإلا  دـحا  تساجن  هب  میراد  نیقی  لاکـشا  الب  تسا 
يرگید تسا و  هنقیتـم  اـهنآ  زا  یکی  هک  هیلمح  هیـضق  ودـب  دـش  بلقنم  هلـصفنم  هیـضق  رگا  اـئاقب و  اثودـح و  تـسا  دـیدرت  نـیا  رب 

.تسا هدش  لحنم  یلامجا  ملع  لاح  نیا  رد  هکوکشم 

ملع فیلکت  زا  نقیتـم  دـش  رکذ  ـالبق  هکنآ  اـمک  ریغـص  یلاـمجا  ملعب  لـمع  ماـقم  رد  ریبـک  یلاـمجا  ملع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 
دوش یمن  ضقن  میدومن  نایب  هک  یئانعم  نیا  تسا و  يراج  تئارب  هک  دـشاب  یم  يودـب  کش  فارطا  رئاـس  تسا و  ریغـص  یلاـمجا 

.دوش یمن  لحنم  یلامجا  ملع  هک  تشذگ  البق  نوچ  نیعم  یلامجا  ملع  فارطا  یکی  رد  دیدج  فیلکت  ندش  ثداحب 

ضعب لاثتما  ای  نآ  ضعب  ندـش  فلت  ای  یلامجا  ملع  فارطا  ضعب  رد  رارطـضا  باکترا  ندـش  ضراعب  دوش  یمن  ضقن  نینچمه  و 
یلو روما  نیا  زا  یکی  هب  دشاب  یم  نآ  رد  کش  تسین و  یقاب  العف  یلامجا  ملع  ول  هروکذم و  دراوم  نیا  رد  یلامجا و  ملع  فارطا 

البق نوچ 
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هب و هلالقتسا ال  مدع  فقولا و  نم  لقا  عرشلا و ال  لبق  هیرورضلا  ریغلا  لاعفالا  یف  رظحلاب  لقعلا  لالقتسا  نم  لیق  امب  لدتسا  امبر  و 
.طایتحالا فقوتلا و  بوجو  یلع  لد  امب  ضراعم  هحابالا  یلع  لد  ام  ناف  هتمرح  هبتشا  ام  هحابإ  اعرش  تبثی  مل  هحابالاب و  ال 

لاعفالا کلت  نوک  نم  لیق  امب  هءاربلا  یلع  لالدتسالا  حصل  الا  لاکشالا و  فالخلا و  لحم  وه  امب  لالدتسالل  هجو  هنا ال  الّوأ  هیف  و 
هحابالا یلع 

******

: حرش * 

امک ال نآب  ملع  تسا  مزال  یلامجا  ملع  ةدـنامیقاب  فارطا  ار و  ینیقی  تئارب  لاغتـشا  نآ  دـنک  یم  ءاـضتقا  تسا  هدوب  ینیقی  لاغتـشا 
.یفخی

طایتحا بوجو  در  لاعفا  رد  عنم  رظحب و  لقع  مکحب  کسمت 

.خلا لیق  امب  لدتسا  امبر  هلوق و 

ریغ لاعفا  رد  عنم  رظح و  دـنک  یم  مکح  الالقتـسا  لقع  هک  تسنآ  اهیرابخا  دـنا  هدروآ  طاـیتحا  بوجو  يارب  هک  مود  یلقع  لـیلد 
زیاج هکنآ  الوم و  تنطلس  رد  دبع  هیرورض  ریغ  تافرصت  تمرح  هب  دنک  یم  مکح  الالقتسا  لقع  ینعی  ار  سدقم  عرش  رد  هیرورض 

عوجر هن  ای  فرـصت  تسا  زئاج  ایآ  هک  دـبع  يارب  دـش  لصاح  یکـش  رگا  نآ  زا  دـعب  نید و  تعیرـش و  ندـش  دراو  زا  لـبق  تسین 
هب یلوم  زا  هدیـسرن  تصخر  نوچ  نوتوت  برـش  لـثم  دـشاب و  هدیـسرن  ـالوم  زا  تصخر  هک  یماداـم  دوـش  یم  قباـس  یلقع  مکحب 

نوچ نآ و  هحابا  هن  دـشاب و  هدـش  تباث  نآ  تمرح  هن  القع  میـشاب  هتـشاد  نآ  تمرح  رد  کش  رگا  لقا  تسیقاـب و ال  هیلوا  تمرح 
یم كوکـشم  هحابا  رب  تلالد  هک  يا  هلدا  نآ  هکنآ  تهجب  یفخی  امک ال  نآ  تمرح  هب  تسا  مکاح  لقع  دـشاب  یم  نآ  رد  کـش 

.دش نایب  الصفم  اهنآ  رابخا  هکنآ  امک  طایتحا  بوجو  فقوت و  بوجو  هلدا  هب  تسا  ضراعم  دنک 

.خلا هجو  هنا ال  الّوأ  هیف  هلوق و 

فالخ لحم  هک  یلیلد  هب  دنک  کسمت  هک  درادن  یهجو  هکنآ  لیلد  نیا  زا  باوج 
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.اهیلع لد  امل  هضراعملل  طایتحالا  وا  فقوتلا  یلع  لد  ام  هیحالص  مدع  نم  تفرع  امل  اعرش  هحابالا  تبثت  هنا  ایناث  و 

حبق هدـعاقل  هءاربلاب  هعم  لاقی  نا  لامتحال  هلأسملا  هذـه  یف  طایتحالاب  لوقلل  هلأسملا  کلت  یف  فقولاب  لوقلا  مزلتـسی  ـال  هنا  اـثلاث  و 
.نایب الب  باقعلا 

******

: حرش * 

حیحص دروم  نیا  رد  تئارب  رب  لالدتسا  دیاب  دشاب  حیحص  فالخ  لحمب  لالدتـسا  دوشب  انب  رگا  دشاب و  یم  نآ  رد  لاکـشا  تسا و 
زا لبق  لاعفا  رد  عنم  رظحب و  امهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یسوط  خیش  دیفم و  خیش  نیخیش  هب  دنا  هداد  تبـسن  ول  هکنآ و  تهجب  دشاب 

.نآب کسمت  دشاب  حیحص  ات  تسین  فرط  کی  یقافتا  هلئسم  دنشاب و  یم  هحابا  هب  لئاق  رگید  هدع  یلو  ار  مالسا  تعیرش و 

هطساو هب  طایتحا  ای  فقوت  بوجو  هلدا  اعرش و  تسا  تباث  دش  رکذ  هک  يا  هلدا  هب  یعرـش  هحابا  هک  یتسناد  تشذگ و  البق  ایناث  و 
هلدا نوچ  دنـشاب  یم  طایتحا  رابخا  زا  صخا  تئارب  هلدا  نوچ  فقوت  طایتحا و  رابخا  رب  تسا  مدقم  تئارب  هلدا  دـناطقاس و  هضراعم 

هب دوش  یم  دـی  عفر  تسا و  بوجو  رد  رهاظ  طاـیتحا  هلدا  ،و  صخا اـی  دنـشاب و  یم  زاوج  رد  صن  اـی  دـنرهظا و  اـی  تئارب  هحاـبا و 
زا لبق  هیودب  ههبش  نینچمه  دنشاب و  یمن  ار  یلامجا  ملعب  نورقم  تاهبش  لماش  هحابا  تئارب و  هلدا  هکنآ  ای  روهظ و  زا  صن  هطساو 

ملعب نورقم  تاهبـش  هب  طایتحا  هلدا  دروخ  یم  صیـصخت  تهج  نیا  زا  دوش  یم  اهنآ  مامت  لـماش  هک  طاـیتحا  هلدا  فـالخب  صحف 
.اهنآ لیصفت  تشذگ  هکنآ  امک  صحف  زا  لبق  هیودب  ههبش  یلامجا و 

.خلا فقولاب  لوقلا  مزلتسی  هنا ال  اثلاث  هلوق و 

یطانم تلع و  نآ  ار و  هیمیرحت  ۀهبـش  رد  طایتحا  درادـن  همزال  میدـش  فقوت  طایتحاب و  لئاق  هلئـسم  نآ  رد  رگا  هکنآ  موس  باوج 
هیمیرحت ۀهبش  رد  تسا  دوجوم  اجنآ  رد  هک 
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ررـضلا عفد  بوجوب  لیق  ول  عونمم و  هدـسفملا  هیف  ملعت  ام  یلع  مادـقالاک  هیف  هدـسفملا  نمؤی  ـال  اـم  یلع  مادـقالا  نا  نم  لـیق  اـم  و 
تـسیل ماکحالا  تاطانم  یه  یتلا  دسافملا  حـلاصملا و  نا  هرورـض  ابلاغ  ررـضب  سیل  هبتـشملا  یف  هلمتحملا  هدـسفملا  ناف  لمتحملا 

.هعفنملا هیف  امیف  هدسفملا  ررضلا و  هیف  امیف  هحلصملا  نوکی  امبر  لب  راضملا  عفانملا و  یلا  هعجارب 

******

: حرش * 

عنام دوجو  يارب  ای  اهنآ و  هب  فیلکت  هیجوت  يارب  نامز  نآ  رد  نیدوجوم  دنرادن  تیلباق  ای  عرـش  زا  لبق  هکنآ  تهجب  تسین  دوجوم 
دعب فالخب  تسین  يراج  اجنآ  رد  نایب  الب  حبق  ةدعاق  تهج  نیا  زا  دراد  دوجو  عنام  ای  تسین و  دوجوم  یـضتقم  ای  لصاح  تسا و 

.نایب يارب  دروم  تیلباق  مالسا و  تعیرش و  توبث  زا 

.تسا يراج  نایب  الب  حبق  هدعاق  دیسرن  یلوم  فرط  زا  ینایب  هیمیرحت  ۀهبش  رد  دراوم  نیا  رد  رگا  سپ 

يوناث ناونعب  نایب  الب  حبق  ةدعاق  میدومن و  نایب  هک  نانچمه  تسا  یلوا  ناونعب  هدعاق  نآ  عنم  رظحلا و  هلاصا  هدعاق  هکنآ  لصاح  و 
.یفخی امک ال  دشاب  یمن  امهنیب  یفانت  سپ  تسا 

نآ در  طایتحا و  بوجو  رب  لمتحم  ررض  عفد  هدعاق  هب  اهیرابخا  کسمت 

.خلا ام  یلع  مادقالا  نا  نم  لیق  ام  هلوق و 

نآ و رد  ناسنا  درادـن  نیمأـت  هک  يزیچ  رب  مادـقا  هک  تسا  لـمتحم  ررـض  عفد  نوناـق  دـنا  هدومن  نآـب  کـسمت  هک  یلقع  موس  هجو 
ود ره  نآ  رد  تسین  زئاج  لاکـشا  الب  نآ و  رد  دشاب  هتـشاد  هدسفم  هب  ملع  هک  تسا  يدروم  لثم  دـشاب  یم  نآ  رد  هدـسفم  لامتحا 

بوجو هک  دهد  یم  باوج  فنـصم  لاح  نیااب  یلو  تشذگ  نآ  باوج  الـصفم  البق  ررـض  هدسفم و  لامتحا  رب  مادقا  دنامن  یفخم 
يارب تسین  ررـض  بجوم  ههبـش  نآ  باکترا  ابلاغ  دـشاب  هیمیرحت  ههبـش  رد  هلمتحم  هدـسفم  ررـض  زا  دارم  رگا  لـمتحم  ررـض  عفد 

لوق رب  انب  دنشاب  یم  هیعرش  ماکحا  تلع  هک  يدسافم  حلاصم و  تسا  يرورض  هکنآ  تهجب  فلکم 
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بجی لب  القع  هنع  زرحتلا  بجی  امم  امئاد  سیل  ررضلا  نا  عم  اعطق  هب  ینتعی  ابلاغ ال  فیعـض  ررـض  هبتـشملا  یف  نوکی  نا  لامتحا  و 
.هلامتحا نع  الضف  هب  عطقلا  عم  هررض  نع  زارتحالا  یف  امم  هرظن  یف  مها  هیلع  بترتملا  ناک  امیف  انایحا  هباکترا 

******

: حرش * 

دراوم ضعب  هکلب  دنراد  هیعون  راضم  عفانم و  هکلب  دشاب  یمن  فلکم  یـصخش  راضم  عفانم و  هب  عجار  دسافم  حـلاصم و  نیا  هیلدـع 
یلو هدـنهد  تاکز  يارب  دراد  یـصخش  ررـض  هک  تاکز  ءادا  لثم  تسا  هیعون  تحلـصم  دـشاب  یم  یـصخش  ررـض  هک  یئاجنآ  رد 

تیاضر نودب  مدرم  لام  لکا  لثم  فلکم  يارب  تسا  یصخش  تعفنم  دراوم  یضعب  نینچمه  تسا و  نآ  نداد  رد  هیعون  تحلـصم 
.دراد هیعون  هدسفم  هکنآ  اب  اهنآ  رد  فرصت  نآ و  بحاص 

.خلا هبتشملا  یف  نوکی  نا  لامتحا  :و  هلوق

دوش یمن  نآب  ءانتعا  میدومن و  نایب  هکنآ  امک  تسا  فیعض  ابلاغ  فلکم  يارب  دشاب  یصخش  ررض  مارح  هبتـشم  رد  هکنآ  لامتحا  و 
هک یئاج  رد  ررـض  نآ  باکترا  تسا  بجاو  دراوم  ضعب  هکلب  القع  نآ  زا  بانتجا  تسین  مزال  هشیمه  ررـض  هکنیا  رب  هوالع  اـعطق 

القع دشاب  یمهم  تعفنم  رگا  هک  ینعم  نیا  دوش  یم  رهاظ  هبسک  راجت و  ياهترفاسم  رد  هکنآ  امک  يرگید  مها  نآ  رد  دوش  بترتم 
ای هیمیرحت  تاهبـش  دراوم  رد  هک  میئوگب  تسا  نکمم  دـشاب و  یلاـمتحا  ررـض  هکنآ  زا  الـضف  دـنوش  یم  یعطق  ررـض  نآ  بکترم 

ررض نآ  ناربج  تسا  هتـسناد  يراج  اهنآ  رد  ار  تئارب  سدقم  عراش  هک  يدراوم  نیا  رد  یمکح  هچ  دشاب و  یعوضوم  هچ  هیبوجو 
.یفخی امک ال  درادن  یعنام  نآ  باکترا  دوش  ررض  ناربج  هک  یئاج  رد  دوش و  یم 
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.یعوضوم لصا  كانه  نکی  مل  امیف  القع  اعرش و  هءاربلا  هلاصا  يرجت  امنا  هنا  لوالا  هراشالاب  سأب  همهم ال  روما  یقب 

******

: حرش * 

نآ رد  تسا  یعوضوم  لصا  مدع  تئارب  نایرج  طرش 

.خلا لوالا  اهیلا  هراشالاب  سأب  همهم ال  روما  یقب  : هلوق

مدع هیلقع  تئارب  عوضوم  نوچ  دشابن  نیب  رد  یعوضوم  لصا  هکنآ  هب  تسا  طورـشم  شدوخ  لحم  رد  تئارب  نایرج  دنامن  یفخم 
هب ادبعت  ول  ملع و  ای  دـشاب  نایب  هک  یئاج  رد  تسا و  ملع  مدـع  کش و  هیعرـش  تئارب  عوضوم  هکنآ  امک  عراش  فرط  زا  تسا  نایب 

هیعوضوم ههبـش  هک  تسین  نآ  نیب  رد  یقرف  تموکح و  ای  دورو  باـب  نم  اـی  دوش  یم  هتـشادرب  تئارب  عوضوم  باحـصتسا  هطـساو 
دـیامن و یم  تئارب  عوضوم  عفر  تیرمخ  ءاقب  باحـصتسا  هک  لخب  دوشب  رمخ  بالقنا  رد  کش  هکنآ  لثم  هیمکح  ههبـش  اـی  دـشاب 

هقباس تمرح  ءاقب  باحـصتسا  دروم  نیا  رد  هک  لسغ  زا  لبق  مد و  عاطقنا  زا  دـعب  ضئاح  یط  زاوج و  لـثم  هیمکح  ههبـش  نینچمه 
هیعوضوم ههبش  دراوم  یضعب  تسا و  هیمکح  ههبش  دراوم  یضعب  محل  تمرح  هیعوضوم  ههبـش  تئارب و  هب  کسمت  زا  دوش  یم  عنم 

محللا لوکأم  نیب  رما  نارود  تهج  زا  تسا  محل  تیلح  رد  کش  دراوم  یـضعب  هیعوضوم  ههبـش  دراد  یماسقا  نآ  مادـکره  تسا و 
.تسا هدش  عقاو  اهنآ  رب  هیکذت  طئارش  عیمج  هک  میراد  نیقی  هکنآ  اب  بنرا  لثم  نآ  تمرح  نیب  هاش و  لثم 

لوبق زا  عناـم  هک  دوش  ضراـع  ناوـیح  نآرب  یناوـنع  تمرح  تیلح و  تهج  زا  کـش  هک  تسا  یئاـج  رد  هیعوـضوم  ههبـش  زا  مود 
ریـش ای  دشاب  ناسنا  هئوطوم  ناویح  نآ  لامتحا  هکنآ  لثم  هتاذ  دح  یف  ناویح  نآ  دراد  ار  هیکذت  تیلباق  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب  هیکذـت 

.هریزنخ نبل  زا  وا  ندروخ 

زا دعب  هن  ای  اتاذ  دـیامن  یم  هیکذـت  لوبق  ناویح  نآ  هکنآ  تهجب  تیلح  رد  کش  هک  تسا  یئاج  رد  هیعوضوم  ههبـش  ماسقا  زا  موس 
بلک ای  تسا  هاش  هکنآ  رد  کش  ناویح  نآ  هکنآ  لثم  تسا  هدش  عقاو  نآرب  شطئارش  مامت  اب  حبذ  هک  میراد  ملع  هکنآ 
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.هقیقحت یتأی  امک  اهیلع  هدورول  الصا  اهل  لاجم  هعم ال  هناف  اهل  اقفاوم  ناک  ول  اقلطم و 

یف ربتعملا  طئارـشلا  رئاس  عم  حـبذ  اذا  هناف  هیکذـتلا  هلوبق  یف  کشلا  عم  هتیلح  یف  کـش  ناویح  یف  هحاـبالا  هلاـصا  ـالثم  يرجت  ـالف 
معت هتیملا  نا  تابثا  یلا  هجاح  الف  هفنا  فتح  تام  اذا  امک  اعامجا  مارح  وه  كذی و  مل  امیف  اهجردت  هیکذتلا  مدع  هلاصاف  هیکذـتلا 

اهطئارـش رئاس  عم  هعبرالا  جادوالا  يرف  نع  هرابع  یه  امنا  هیکذتلا  ناب  کلذ  امکح و  هلثم  هنوک  هیافک  هرورـض  اعرـش  یکذملا  ریغ 
.اهدحو هراهطلا  هیف  رثؤی  اهب  یتلا  ناویحلا  یف  هیصوصخ  نع 

******

: حرش * 

.فلکم ندوب  یمعا  ای  تملظ  تهج  زا 

ای هدوب  ناملـسم  ایآ  حباذ  هک  دوش  کش  هکنآ  لثم  تسا  حبذ  طئارـش  ضعب  لالتخا  لامتحا  تهج  زا  تیلح  رد  کش  هکنآ  مراهچ 
.دوش یم  رکذ  ادعب  اه  نیا  زا  مادکره  نایب  هن و  ای  هلبق  فرطب  ای  هدوب  دیدحب  نآ  حبذ 

.خلا اهل  اقفاوم  ناک  ول  اقلطم و  هلوق 

یناویح هکنآ  نیب  نارود  کش  أشنم  هک  لوا  مسق  لثم  دشاب  لصا  نآ  قفاوم  تئارب  ول  تسا و  تئارب  رب  مدقم  یعوضوم  لصا  ینعی 
.ود ره  تسا  يراج  تئارب  لحلا و  هلاصا  هک  بنرا  ای  تسا  هاش  ایآ  هدش  ملسم  نآرب  حبذ  هک 

دوش یم  مسق  راهچ  ناویح  هیکذت  مدع  رد  کش 

.خلا هحابالا  هلاصا  الثم  يرجت  الف  هلوق 

طئارـش اب  ناویح  نآ  ول  دشاب و  هدش  حبذ  ناویح  هیکذـت  لوبق  رد  کش  هک  یئاج  رد  دوش  یمن  يراج  تئارب  هحابالا و  هلاصا  ینعی 
دـشاب یم  حبذ  لوبق  رد  کش  نوچ  یلو  دشاب  طئارـش  نآ  مامت  ياراد  هریغ و  حباذ و  مالـسا  هلبق و  هبور  هکنآ  لثم  حـبذ  رد  هربتعم 

یناویح دوشب  حبذ  هک  ینامز  سپ.تسا  مدقم  يراج و  هیکذت  مدع  هلاصا  سپ 
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جرد هیکذت  مدع  لصا  دراوم  نیا  رد  دشاب  ناویح  نآ  هیکذت  لوبق  رد  کش  یلو  میدرک  رکذ  هکنآ  امک  هیکذت  رد  هربتعم  طئارش  اب 
فتح تام  یناویح  رگا  هکنآ  امک  اعامجا  تسا  مارح  تسا و  هدشن  هیکذت  هک  یناویح  رد  ار  ناویح  نآ  دنک  یم  لخاد  دـنک و  یم 

.دشاب یم  هتیم  نوچ  نآ  تشوگ  تسا  مارح  ناویح  نآ  لاکشا  الب  دشاب  هدرم  دوخ  لاحب  هفنا و 

بجوم هیکذت  مدـع  لصا  مینک  تابثا  هک  تسین  مزال  تسا و  مارح  مهنآ  دـشاب  یم  نآ  هیکذـت  لوبق  رد  کش  هک  یناویح  نینچمه 
یعرش حبذ  هک  یئاجنآ  يرگید  هفنا و  فتح  تام  اذا  یکی  دراد  درف  ود  اعرـش  هتیم  میئوگب  هکنآ  دشاب و  یم  ناویح  نآ  ندوب  هتیم 
دشاب هدشن  عقاو  ناویح  نآرب  یعرش  هیکذت  هک  یئاجنآ  دنک  یم  تیافک  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  اعرـش  دشاب  هدشن  عقاو  نآرب 

.نآ تشوگ  ندوب  سجن  مارح و  رد  دنام  یم  هتیم  لثم  دراد و  هتیم  مکح  امکح 

هب تسا و  هدشن  هیکذـت  اعرـش  یناویح  هک  یئاج  رد  هدومرف  هک  يراصنا  خیـش  موحرم  شیامرف  رب  تسا  در  مالک  نیا  دـنامن  یفخم 
هفنا و فتح  تام  اذا  یکی  تسا  مسق  ود  اعرـش  هتیم  عوضوم  اعرـش و  تسا  هتیم  ناویح  نآ  تسا  هدـش  تاـبثا  هیکذـت  مدـع  هلاـصا 

.ناویح نآ  رب  دشاب  هدشن  یعقاو  یعرش  هیکذت  هک  یئاج  رد  يرگید 

لثم امکح  هکلب  اعوضوم  دشاب  یعرـش  هتیم  ناویح  نآ  تسا  يراج  هیکذت  مدع  لصا  هک  یئاج  رد  تسین  مزال  دیامرف  یم  فنـصم 
.تسا یعرش  هتیم  یکذم  ریغ  دنا  هتفگ  ضعب  ول  تسا و  یفاک  دشاب  هتیم 

ناـیب هک  یئاـنعم  نیا  تسا و  مارح  تسا  هدـشن  نآرب  یعرـش  هیکذـت  هک  یناویح  تسا  سجن  مارح و  هتیم  تشوگ  هک  یناـنچمه  و 
سفن يارجم  اهنآ  زا  یکی  هک  گر  راهچ  ینعی  هعبرا  جادوا  يرف  زا  تسا  ترابع  یعرش  هیکذت  هک  تسنآ  تهجب  میدومن 
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.یفخی امک ال  اهطئارش  رئاسب  يرفلا  درجمب  هیکذتلا  ققحت  مدع  لصالاف  هیصوصخلا  کلت  یف  کشلا  عم  هیلحلا و  عم  وا 

******

: حرش * 

ناملسم دشاب و  هلبق  هبور  هک  طئارش  رئاس  اب  دشاب  یم  سفن  يارجم  فرط  ود  هک  رگید  گر  ود  ندروخ و  يارجم  يرگید  تسا و 
نآ زا  دعب  هک  يا  هیکذت  نآ  دشاب  هتشاد  ار  هیکذت  تلباق  ناویح  نآ  ینعی  دشاب  ناویح  رد  هک  یتیـصوصخ  اهنآ و  یقاب  دنک و  حبذ 

ریظن دنشابن  تشوگ  لالح  هک  یتاناویح  لثم  ار  نآ  تراهط  ناویح  نآ  رد  دنک  ریثأت  هعبرا  جادوا  عطق  طئارش و  رئاس  تیصوصخ و 
.دشاب یم  تشوگ  دلج و  تراهط  اهنآ  رد  هیکذت  طقف  هریغ  هابور و  گنلپ و  ربب و  ریش و 

.خلا هیلحلا  عم  وا  هلوق 

یم نآ  تشوگ  ندوب  لالح  ببـس  تشوگ  دلج و  تراهط  رب  هوالع  هریغ  واگ و  دنفـسوگ و  لثم  تشوگ  لالح  تاناویح  رد  ینعی 
رد بلک  هاش و  نیب  تسا  ددرم  تسا  هدش  حبذ  هک  یناویح  هکنآ  لثم  دـش  ناویح  تیـصوصخ  رد  کش  رگا  دراوم  نیا  رد  دـشاب و 

.ناویح نآرب  دشاب  هدش  عقاو  رگید  طئارش  اب  هعبرا  جادوا  عطق  ول  تسا و  يراج  هیکذت  ققحت  مدع  لصا  دراوم  نیا 

عبار مسق  نینچمه  بلک و  ای  تسا  هاش  ناویح  نآ  هک  دوب  نارود  هکنآ  لثم  دوب  هیعوضوم  ههبـش  ماـسقا  هک  موس  مسق  دروم  نیا  رد 
هن ای  هلبق  فرطب  ای  هدوب و  دیدح  هب  حبذ  ایآ  تسا و  هدوب  ملـسم  ایآ  هدـننک  حـبذ  هکنآ  لثم  دوب  طئارـش  ضعب  فالتخا  لامتحا  هک 

ندروـخ تسا  مارح  تسا و  سجن  ناوـیح  نآ  هک  دـناسر  یم  هیکذـت  مدـع  لـصا  دوـش و  یم  لـماش  فنـصم  لوـق  ار  مسق  ود  نیا 
.نآ تشوگ 

جادوا عطق  ناویح و  لحم  تیلباق  زا  دوش  یم  ادیپ  هک  تسا  یطیـسب  رما  ایآ  هک  تسا  فالتخا  هیکذت  يانعم  لصا  رد  دـنامن  یفخم 
يانعم هک  میدش  لئاق  رگا  هک  دوش  یم  لصاح  ءوضو  لسغ و  زا  هک  تراهط  ریظن  هیکذت  رد  تسا  طرش  هک  یئاهزیچ  رئاس  هعبرا و 
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ناویح نآ  ارهق  اعرـش و  جراخ  رد  تسا  ینعم  نآ  مدع  بجوم  نآ  رد  کش  تسا  طیـسب  رما  ینعم  نآ  تسا و  هب  رومأم  هک  هیکذت 
.تسا سجن  مارح و 

لاعفا نیا  هب  رومأم  هک  رگید  طئارـش  هعبرا و  جادوا  عطق  لثم  هیرهاظ  لاعفا  نیا  زا  تسا  تراـبع  هیکذـت  هک  میدـش  لـئاق  رگا  اـما  و 
نآ تساجن  تسا و  هیکذـت  مدـع  بجوم  نآ  رد  کش  اضیا  میدـش  لئاق  ار  ینعم  نیا  رگا  لحم  تیلباق  طرـشب  دنـشاب  یم  هیجراـخ 

جادوا و عطق  لحم و  تیلباق  زا  تسا  ءازجا  نیا  مامت  هیکذـت  ياـنعم  هک  میدـش  لـئاق  رگا  دـشاب و  یم  نآ  تشوگ  تمرح  ناویح و 
هجو ماقم  رد  قح  تسا و  يراج  هیکذتلا  مدع  هلاصا  تسا و  ءزج  دوجو  رد  کش  تیلباق  رد  کش  هریغ  هلبق و  هبور  حـباذ و  مالـسا 

.ههجو یفخی  امک ال  تسا  مود 

ناویح نآ  هکنآ  لثم  دشاب  ار  هیکذت  مدع  هیکذـت و  ناویح  نآ  تیلباق  رد  کش  أشنم  هک  یئاج  رد  هیکذـت  مدـع  لصا  دـنامن  یفخم 
یکذم ریغ  ناویح  نآ  هک  دنک  یمن  تابثا  هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  هکنآ  هب  هدـش  لاکـشا  بلک  هاش و  نیب  دـشاب  ددرم  كوکـشم 

باتک فلاخم  طرش  نآ  ایآ  هک  دوش  یم  نآ  رد  کش  هک  یطرش  ای  هّیشرقلا  كوکـشم  لثم  رد  میوش  لئاق  ول  هکنآ و  تهجب  تسا 
نوچ تسا  يراج  یلزا  مدـع  باحـصتسا  دراوم  نیا  مامت  رد  ثرا و  رد  میراد  نآ  باستنا  رد  کـش  هک  یـصخش  اـی  هن و  اـی  تسا 

.تسا اهنآ  دوجو  رد  کش 

اتاذ ای  ناویح  نآ  نوچ  درادـن  هقباس  تلاح  تهج  نیا  زا  دـسر و  یم  ناویح  تاذ  لـصاب  نآ  تشگرب  هک  هیکذـت  تیلباـق  لـثم  اـما 
هک یعوضوم  لصا  تهج  نیا  زا  دوش  يراج  نآ  مدـع  لصا  ات  دـشاب  یمن  فصو  نیا  رب  هقباس  تلاح  سپ  درادـن  اـی  دراد  تیلباـق 

دـشاب و یم  تیلح  هراـهطلا و  هلاـصا  نآ  هک  دـشاب  یم  هیمکح  ههبـش  ههبـش  هیمکح و  لوصاـب  دوـش  یم  عوـجر  دوـش  یمن  يراـج 
تسا هدش  دراو  نآرب  حبذ  هک  كوکشم  ناویح  نآ  تشوگ 
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.تسین يراج  دروم  نیا  رد  یعوضوم  لصا  نوچ  هیمکح  ههبش  لیلدب  تسا  رهاط  لالح و 

.تسا نیا  ناشیا  ترابع  دنا و  هداد  باوج  ار  تیلباق  مدع  باحصتسا  لاکشا  زا  باوج  مالعا  زا  یضعب 

یتلا هیرابتعالا  تافـصلا  نم  هیلباقلا  نال  ایراج  نکی  مل  نا  هیلباقلا و  مدـع  باحـصتسا  هیلباقلا و  یف  کشلا  ههج  نم  ناک  نا  هلوق و 
یف حبذلا  مدع  ینعمب  هیکذتلا  مدع  هلاصا  يرجی  نکل  اهمدع  باحصتسال  لاجم  الف  مدعلاب  اقوبسم  سیل  ایلزا  هیهاملل  اهتوبثب  نوکی 

مدـع هلاصا  نکل  ایراج  نکی  مل  ناورکلا  مدـع  هلاصاف  هقباس  هلاح  هل  سیل  امب  لستغاف  رکب  لستغی  نا  رذـن  ول  اـمک  لـباقلا  لـحملا 
ههجو یفخی  ام ال  هیف  همالک  خلا  اهنم  عنام  رکلاب ال  لسغلا 

یعرـش توم  ینعی  تسا  یمدع  رما  ای  تسا  يدوجو  رما  توم  ایآ  هکنیا  هب  تسا  هدش  یکذم  مدـع  باحـصتسا  رب  يرگید  لاکـشا 
دانتـسا هکنآ  ای  نآ و  لاثما  دریمب و  ات  نآ  برـض  ای  ناویح  مادـعا  لثم  دوش  عقاو  ناویح  رب  یعرـش  ریغ  ببـسب  هک  تسا  يزیچ  نآ 

توم هکنآ  تسا و  لوا  لیبق  زا  رهاظ  هکلب  دشابن  اه  نیا  زا  مادکره  نیعت  رب  لیلد  رگا  دشاب و  یعرـش  ببـس  مدعب  ناویح  نیا  توم 
دنک یمن  اعرـش  ار  ناویح  نآ  توم  تابثا  هیکذت  مدع  باحـصتسا  سپ  تسا  هتیم  ناویح  نآ  تشاد  یعرـش  ریغ  ببـس  رگا  ناویح 

.دوش یم  ققحم  يدوجو  رما  هطساو  هب  هک  هیکذت  دوخ  لثم  تسا  يدوجو  رما  توم  نوچ  تبثم  لصا  هب  رگم 

نوچ تسا  مارح  نآ  محل  لـکا  تسین و  حیحـص  نآ  ءازجا  رد  هالـص  یکذـم  ریغ  ناویح  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتـن  تهج  نیا  زا  و 
نوچ نآ  تساـجن  یلو  نآ  تشوگ  تسا  مارح  اعرـش  نآرب  تسا  هدـشن  هیکذـت  هک  یناویح  ناویح و  هیکذـت  هب  تسا  طونم  تیلح 

ول تسا و  كاپ  یکذـم  ریغ  ناویح  تشوگ  تهج  نیا  زا  یکذـم  ریغ  ناونع  هن  تسا  هتیم  ناونع  رب  تساـجن  میرادـن و  نآرب  لـیلد 
یفخی امک ال  تسا  مارح  نآ  ندروخ  نآ و  ءازجا  رد  زامن 
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لالح یکذملا  ناویحلا  اذه  نا  یف  کشی  امنا  ذـئنیح  هناف  همکحم  هیف  هحابالا  هلاصاف  هیلحلا  یف  کش  هیکذـتلا و  هلوبقب  ملع  ول  معن 
.مارحلا وا  لالحلا  نم  هنا  یف  کش  ام  رئاسک  هحابالا  هلاصا  الا  هیف  لصا  مارح و ال  وا 

******

: حرش * 

.خلا هیکذتلا  هلوبقب  ملع  ول  معن  هلوق 

هاش و نیب  تسا  ددرم  هک  یناویح  بارغ و  ماسقا  ضعب  لثم  دـیامن  یم  هیکذـت  تیلباق  ناویح  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  ام  رگا  هلب 
ناویح نآ  تیلح  هب  دوش  یم  مکح  تسا و  يراج  مکحم و  نآ  رد  هحابالا  هلاـصا  دـشاب  نآ  تمرح  رد  کـش  نآ و  لاـثما  بنرا و 
تـسا لالح  ایآ  هدش  هیکذت  هک  تسا  ناویح  نیا  رد  کش  میرادن و  نیب  رد  یمکح  لصا  رب  تسا  مکاح  هک  یعوضوم  لصا  نوچ 

رد هحابالا  هلاصا  دوش  یم  اهبارش  اهماعط و  ضعب  رد  کش  هک  رگید  دراوم  لثم  تسا  يراج  نآ  رد  هحابالا  هلاصا  مارح  ای  نآ  لکا 
موحل رد  لصا  دیهش  موحرم  زا  هدش  لقن  دشاب  یمن  صحفب  جایتحا  تسا  هیعوضوم  ههبش  نوچ  دراوم  نیا  لثم  تسا و  يراج  اهنآ 

رد کش  تسا و  هدـش  عقاو  ناویح  نیا  رب  هیکذـت  هکنیا  زا  دـعب  تسین  حیحـص  ضرف  نیاب  تبـسن  ناشیا  مالک  تسا  تمرح  اـقلطم 
.تسا يراج  لحلا  هلاصا  نوناق  تسا و  ناویح  نآ  تیلح  تمرح و 

تـشوگ تمرح  الوا  تسین  حیحـص  هجو  نیا  ، حور قاهزا  لبق  ناویح  نیا  محل  لکا  تمرح  باحـصتساب  دنتمرح  هب  لئاق  یـضعب  و 
هیکذت هکنیا  اب  دشاب  هدنز  هک  کچوک  یهام  ندیعلب  تسا  زیاج  هکنیا  هب  دنلئاق  یضعب  هدش  لقن  اذل  تسین و  ملسم  هدنز  ناویح  ره 
لاکشا الب  تایح  زا  دعب  تسا و  ناویح  تایحب  نآ  ماوق  دشاب  حیحص  ضرفرب  تمرح  ایناث  بآ و  جراخ  رد  تسا  وا  ندرم  هب  یهام 

.تسا لوا  ریغ  نیابم و  عوضوم 

.میدومن نایب  هک  دوش  یم  لماش  ار  هیعوضوم  ماسقا  زا  لوا  مسق  نایب  نیا  و 
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عافترا بجوی  له  ناویحلا  یف  للجلا  نا  یف  الثم  کش  اذا  امک  هیکذـتلا  هلوبقل  تبثم  رخآ  یعوضوم  لصا  كاـنه  نکی  مل  اذا  اذـه 
رئاسب يرفلاب  لحی  رهطی و  ناک  للجلا  لبق  وهف  اهققحت  مدـع  هلاصال  لاجم  اهعم ال  همکحم و  هعم  اهل  هلوبق  هلاصاف  ما ال  اـهل  هتیلباـق 

.هدعب کلذک  هنا  لصالاف  اهطئارش 

کـش امیف  همکحم  هیکذتلا  مدع  هلاصا  نا  ناویحلا و  نم  هیعوضوملا  ههبـشلاب  هتمرح  هتیلح و  تهبتـشا  امیف  لاحلا  رهظ  انرکذ  امم  و 
لجال اهیف 

******

: حرش * 

تسا یمکح  لصا  رب  مدقم  تسا  هیکذت  لوبق  بجوم  هک  یعوضوم  لصا 

رد تمرح  تیلح و  لصا  رد  میدومن  يراج  ار  نآ  نایب  هک  هحابالا  هلاـصا  خـلا  رخآ  یعوضوم  لـصا  كاـنه  نکی  مل  اذا  اذـه  هلوق 
ای للج  هک  یناویح  رد  دش  کش  رگا  الثم  ار  ناویح  نآ  هیکذت  لوبق  دـنک  تابثا  هک  دـشابن  يرخآ  یعوضوم  لصا  هک  تسا  یئاج 

.ار ناویح  نآ  هیکذت  تیلباق  عافترا  دوش  یم  ببس  هک  یئاهزیچ  زا  هریزنخ  نبل  برش  ای  هئوطوم و 

ققحت مدـع  هلاصا  يارب  یلاجم  هیکذـت  لوبق  لصا  نآ  اب  مینک و  یم  يراـج  ناویح  نآ  رب  ار  هیکذـت  لوبق  هلاـصا  لاـح  نیا  رد  سپ 
.تسین يراج  اجنیا  رد  هیکذت  مدع  لصا  ینعی  تسین  هیکذت 

دوب لالح  دومن و  یم  هیکذت  لوبق  دوب و  رهاط  للج  زا  لبق  میراد  هیکذت  تیعنام  رد  کش  هکنآ  ریغ  للج و  زا  لبق  ناویح  نیا  سپ 
هیکذت لوبق  باحـصتسا  ینعی  تسا  عنام  نآ  مدـع  لصا  میراد  تیعنام  رد  کش  هک  مه  العف  هیکذـت و  طیارـش  رئاس  جادوا و  يرفب 

.دوش یم  دش  رکذ  هک  هعبرا  ماسقا  زا  مود  مسق  لماش  باحصتسا  نیا  تسا و  يراج  ناویح  نآ 

.خلا لاحلا  رهظ  انرکذ  امم  هلوق و 

تیلح رد  دوشب  یناویح  رد  یکش  رگا  هک  مراهچ  مسق  رد  دش  رهاظ  یلبق  بلاطم  زا 
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.اعرش هیکذتلا  یف  ربتعا  ام  ققحت  یف  کشلا 

یفخی امک ال  هادع  اهطئارـش  رئاسب  يرفلا  زرحا  امیف  اهب  مکحیف  هنع  عنمی  ام  ورط  یف  کش  اذا  همکحم  هیکذـتلا  لوبق  هلاصا  نا  امک 
.ادیج لمأتف 

بایترالا یغبنی  امک ال  اهریغ  تادابعلا و  یف  هیمیرحتلا  وا  هیبوجولا  ههبـشلا  یف  القع  اعرـش و  طایتحالا  نسح  یف  ههبـش  هنا ال  یناثلا 
باوثلا قاقحتسا  یف 

******
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ناویح نآ  تیلباق  هب  نیقی  ای  طیارـش  زا  نآ  ریغ  هن و  ای  هدوب  هلبق  هبور  اـیآ  دوش  کـش  هکنآ  لـثم  هیعوضوم  ههبـش  رد  نآ  تمرح  و 
.تشذگ هکنآ  امک  نآ  رد  کش  هن  دشاب 

.خلا هیکذتلا  لوبق  هلاصا  نا  امک  هلوق 

هریغ للج و  لثم  ایآ  عنام و  ندـش  ضراع  رد  کش  هک  یئاـج  رد  تسا  يراـج  مکحم و  ناویح  نیا  هیکذـت  لوبق  لـصا  هکنآ  اـمک 
ریاس اب  هعبرا  جادوا  عطق  دوش  زارحا  هک  یئاج  رد  دوش  یم  هیکذـت  لوبق  هلاصاب  مکح  لاح  نیا  رد  سپ  هن  اـی  تسا  هیکذـت  زا  عناـم 

.ادیج لمأتف  یفخی  امک ال  نآ  طیارش 

یم رهاظ  رابخا  زا  هکنآ  امک  دومن  نایب  فنصم  هکنآ  امک  اعامجا  تسا  یعرـش  هتیم  یکذملا  ریغ  هک  میدش  لئاق  رگا  دنامن  یفخم 
لئاق رگا  هکنآ  امک  دـیامن  یم  تباـث  ار  ناویح  نآ  تساـجن  هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  نیارباـنب  تسا  هتیم  یکذـم  ریغ  ناویح  دوش 

یکذم ریغ  ناویح  تساجن  اضیا  دنا  هداد  خیش  موحرمب  تبسن  ینعم  نیا  هکنآ  امک  تسا  یمدع  رما  هیکذت  مدع  باحـصتسا  میدش 
یمن تباث  ناویح  نآ  تساجن  دشاب  يدوجو  رما  هیکذت  مدع  باحـصتسا  ای  دشابن  یعرـش  هتیم  یکذم  ریغ  رگا  اما  دوش و  یم  تباث 

.میدومن نایب  هکنآ  امک  دوش 

اهریغ تادابع و  رد  دراد  یعرش  یلقع و  نسح  طایتحا 

.خلا القع  اعرش و  طایتحالا  نسح  یف  ههبش  هنا ال  یناثلا  : هلوق

بجوم هک  یئاج  رد  طایتحا  دنامن  یفخم  تسا  طایتحا  نایرج  نایب  رد  یناث  رما 
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.یهنلا وا  رمالا  لامتحا  یعادب  كرت  وا  یتا  طاتحا و  اذا  امیف 

نم اهیف  دب  هدابعلا ال  نا  ههج  نم  بابحتسالا  ریغ  بوجولا و  نیب  رمالا  نارود  دنع  تادابعلا  یف  طایتحالا  نایرج  یف  لکـشی  امبر  و 
.الامجا وا  الیصفت  عراشلا  رماب  ملعلا  یلع  هفقوتملا  هبرقلا  هین 

******

: حرش * 

.تسین زیاج  مارح و  دشاب  ساوسو  ای  ماظن و  لالتخا  ررض و  ای  جرح و  رسع و 

یم دراو  هک  یتالاکـشا  تسین  نآ  رد  یلاکـشا  هیلـصوت  تابجاو  رد  تسا و  يراج  هیدبعت  تابجاو  رد  هیلـصوت و  تابجاو  رد  اما  و 
.تسا هیدبعت  تابجاو  رد  مامت  دوش 

هکنیا رب  انب  تایاور  نیا  لاثما  کنیدـل و  طتحاف  کنید  كوخا  ریظن  دـش  رکذ  هک  طایتحا  رابخا  لثم  اقلطم  اعرـش  طایتحا  نسح  اما 
.دنشابن بوجو  رب  لاد 

ندیسر عقاوب  ول  القع و  تسا  ءالقع  دزن  بولطم  عقاوب  ندیـسر  عقاوب و  دناسر  یم  ار  فلکم  هکنآ  تهجب  القع  طایتحا  نسح  اما  و 
برـش لثم  دـشاب  هیمیرحت  ۀهبـش  ای  لاله  تیؤر  دزن  ءاعد  لثم  دـشاب  هیبوجو  ۀهبـش  هکنآ  نیب  یقرف  طایتحا  نسح  دـشابن و  بجاو 

دیامنب و لعف  رد  طایتحا  هک  یئاج  رد  فلکم  تسا  باوث  قحتسم  هکنیا  رد  کش  تسین  راوازس  هکنآ  امک  دشاب  اهنآ  ریغ  ای  نوتوت 
نیا مامت  رد  یهن  لامتحا  یعادب  دنک  لعف  كرت  ای  رما  لامتحا  یعادب  دـشاب  یم  نآ  رد  بوجو  لامتحا  هک  دـهد  ماجنا  ار  لعف  نآ 

.دراد باوث  قاقحتسا  فلکم  دراوم 

نآ باوج  دهاوخ و  یم  یمزج  رما  هک  تادابع  طایتحا  رد  لاکشا 

.خلا تادابعلا  یف  طایتحالا  نایرج  یف  لکشی  امبر  هلوق و 

تسا و یعرـش  رماب  تبرق  تین  دـشاب و  یم  نآ  رد  تبرق  تینب  تدابع  تیدابع  هکنیا  هب  تادابع  رد  طایتحا  رد  تسا  هدـش  لاکـشا 
ای تسا  بوجو  لامتحا  ینعم  نیاب  دـشاب  بابحتـسا  ریغ  بوجو و  لامتحا  تداـبع  هک  یئاـج  رد  لـعف و  نآ  دوش  یمن  تداـبع  ـالا 

.دشاب یم  رما  رد  کش  هورکم  ای  هحابا 

تهج نیا  زا  دشاب  یم  ناحجرب  نیقی  بابحتسا  ای  دشاب  بوجو  لامتحا  رگا  اما  و 
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فقوت هتوبث  یلع  هفقوت  ههادب  اعرـش  هب  رمالا  قلعتل  ابجوم  هنوکب  لیق  ول  لاکـشالا و  عفر  یف  يدجی  داکی  القع ال  طایتحالا  نسح  و 
.هتوبث يدابم  نم  نوکی  نا  لقعی  فیکف  هضورعم  یلع  ضراعلا 

هب رمالا  قلعتب  لوقلا  اضیا  هعفر  یف  يدجی  داکی  هنا ال  کلذب  حدقنا  و 

******

: حرش * 

تـسین مزـال  الـصا  هک  دـش  هداد  ـالبق  نآ  باوـج  زیمت و  دـشاب و  هجو  دـصق  رد  لاکـشا  هکنآ  رگم  نآ  رد  درادـن  یعناـم  طاـیتحا 
.دشابن نکمم  هک  یئاج  رد  صوصخب 

رگا كوکـشم و  هلبق  فرط  راهچ  هب  هالـص  ریظن  الامجا  ای  الیـصفت و  ای  تسا  مزال  عراش  رماـب  ملع  یتداـبع  ره  رد  هکنآ  لـصاح  و 
.هجو دنچ  هب  هدش  لاکشا  عفر  دوش  یمن  يدابع  لعف  رما  نودب  دشاب و  یمن  رماب  ملع  نوچ  تسا  مرحم  عیرشت  دشاب  نیا  زا  ریغب 

هب مکح  لـقعلا  هب  مکح  اـملک  هدـعاق  هب  یعرـش  رما  دوش  یم  فشک  الالقتـسا  طاـیتحا  نسحب  تسا  مکاـح  لـقع  نوـچ  هکنآ  لوا 
.عرشلا

.خلا داکی  طایتحالا ال  نسح  هلوق 

بجوم لقع  مکح  هدـئاف  هک  دوش  هتفگ  ول  لاکـشا و  عفر  رد  درادـن  هدـئاف  القع  طاـیتحا  نسح  هکنیا  هب  دـهد  یم  باوج  فنـصم 
مزـال شدوخ و  ضورعم  رب  ضراـع  فقوت  رما  توبث  رب  دراد  فقوت  طاـیتحا  نسح  تسا  یهیدـب  هکنآ  تهجب  دوـش  یعرـش  مکح 

هک تسا  لوقعم  هنوگچ  سپ  نآ  رد  طایتحاب  دنک  مکح  لقع  نآ  زا  دـعب  دـشاب و  عراش  فرط  زا  يرما  لقع  مکح  زا  لبق  هک  دراد 
نـسح رب  دراد  فقوت  نآب  رما  نآب و  رما  رب  دراد  فقوت  تدابع  تیدابع  نوچ  تسا  رود  نیا  دوش و  عقاو  ضورعم  يدابم  زا  ضراع 

.تسا لطاب  رود  نیا  القع و  طایتحا 

.خلا هنا  کلذب  حدقنا  هلوق و 

طایتحاب لمع  تسین  یلاکشا  هک  تسنآ  تسا  هدش  هداد  لاکشا  زا  هک  یمود  باوج 

ص:85

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1578 

http://www.ghaemiyeh.com


.هنایرج يدابم  نم  نوکی  فیکف  هناکما  عرف  هنا  هرورض  هیلع  باوثلا  بترت  ههج  نم 

.نإلا وحنب  هنع  فشاکب  هیلع  باوثلا  بترت  مللا و ال  وحنب  هب  رمالا  قلعت  نع  فشاکب  نوکی  طایتحالا ال  نسح  نا  عم  اذه 

هعاطلا دایقنالا و  نم  وحن  هناف  هعاطالا  لاح  کلذ  یف  هلاح  نوکی  لب 

******

: حرش * 

رابخا نوچ  دش  تباث  باوث  هطساو  هب  یعرـش  رما  سپ  دوش  یم  نآ  رما  بجوم  یلعف  ره  رب  باوث  باوث و  نآرب  تسا  باوث  بجوم 
فرط زا  دـشاب  يرما  رگا  ینعی  تسا  رما  ناـکما  عرف  باوث  هکنآ  تسا  يرورـض  هکنآ  باوج  دـشاب  یم  نآ  باوـث  رب  لاد  طاـیتحا 

هک یباوج  ود  نیا  دـشاب  یم  رما  ندـمآ  يداـبم  زا  باوث  هنوـگچ  سپ  تسین  یباوـث  دـشابن  يرما  رگا  تسا و  قـقحم  باوـث  عراـش 
هدومن و ناـیب  هجو  ود  نیاـب  ار  لاکـشا  زا  باوج  هک  هیلع  هّللا  همحر  يراـصنا  خیـش  موـحرم  زا  تسا  لـقن  دـنک  یم  ناـیب  فنـصم 

هدومن اهنآ  در  فنصم 

.خلا نوکی  طایتحالا ال  نسح  نا  عم  اذه  هلوق 

القع طایتحا  نسح  هک  تسا  نآ  باوج  العف  دـشاب و  یمن  اعرـش  طایتحاب  رما  ببـس  القع  طایتحا  نسح  هک  دوب  نآ  باوج  لاح  ات 
نسح هیف  نحن  ام  رد  دنرب و  یم  لولعمب  یپ  تلع  زا  هک  تسنآ  یمل  لیلد  دشاب  یمن  مللا  وحنب  طایتحاب  يولوم  رما  قلعت  زا  فشاک 

يولوم یعرـش  رما  زا  فشاک  طایتحا  رد  باوث  نینچمه  میدومن و  نایب  هکنآ  امک  دـشاب  یمن  یعرـش  رما  يارب  تلع  القع  طاـیتحا 
.دنربب تلع  هب  یپ  لولعم  زا  هک  تسنآ  ّینا  لیلد  ّنالا  وحنب  دشاب  یمن 

.خلا هعاطالا  لاح  کلذ  یف  هلاح  نوکی  لب  هلوق 

رما لوسرلا و  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا  ریظن  تسا  يداشرا  رما  هکلب  دشاب  یمن  يولوم  رما  نآ  اعرـش  دشاب  یم  طایتحا  رد  هک  يرما  هکلب 
.یباقع هن  دشاب و  یم  نآ  رد  یباوث  هن  يداشرا 
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******
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نآ نایب  دوش و  یم  یعرش  بابحتسا  رب  لمح  طایتحا  رماوا 

مـسق ود  یلقع  مکح  هک  نادـب  يولوم  رماوا  ای  دـشاب و  یم  يداشرا  رماوا  ایآ  طایتحا  رابخا  مینک  ناـیب  تسا  بساـنم  دـنامن  یفخم 
.دوش یم  مولعم  هتشذگ  بلاطم  زا  هکنآ  امک  تسا 

دراوم نیا  رد  ناودـع  ملظ و  حـبق  ناسحا و  لدـع و  نسحب  لقع  مکح  ریظن  ماکحا  تاکالم  للع و  هبترم  رد  تسا  لقع  مکح  لوا 
.دیامن یم  یعرش  يولوم  مکح  فشک  هکنآ  لقع و  مکح  دشاب  یم  یعرش  يولوم  مکح  بجوم  لاکشا  الب 

لاثتما موزلب  دنک  یم  مکح  لقع  یعرش  مکح  زا  دعب  هکنآ  یعرـش و  مکح  لاثتما  هلحرم  رد  تسا  لقع  مکح  هکنآ  مود  دراوم  رد 
لمح سدقم  عراش  فرط  زا  دش  دراو  یعرـش  مکح  رگا  هک  يولوم  نودب  دشاب  یم  يداشرا  مکح  لقع  مکح  دراوم  نیا  رد  القع 

یم یعرـش  مکح  لوط  رد  تسا و  لاثتما  ماقم  رد  نوچ  طایتحا  راـبخا  لوسرلا و  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا  مکح  ریظن  دوش  یم  داـشرا  رب 
لمع سفن  رد  هک  یتحلـصم  ههجب  دوش  يولوم  مکح  رب  لمح  تسا  نکمم  ول  مالعا و  یـضعب  لوقب  دوش  یم  داشرا  رب  لمح  دشاب 

مالّـسلا هیلع  ماما  تهج  نیا  زا  طایتحاب  لمع  هطـساو  هب  همومذم  تاکلم  كرت  هدیمح و  تاکلم  لیـصحت  ریظن  دـشاب  یم  طایتحا  اب 
.كرتا هل  نابتسا  امل  وهف  مثالا  نم  هیلع  هبتشا  ام  كرت  نم  هلوقب و  هدومن  نآب  هراشا 

ریظن دـشاب  يولوم  رب  لمح  دـشابن  نکمم  هک  تسا  یئاج  رد  داشرا  رب  لـمح  تسا و  تیولوم  رد  هیعرـش  رما  وا  روهظ  هکنآ  باوج 
رماب تعاطا  لاثتماب و  لقع  مکح  رگا  الثم  هالـصب  رما  زا  دعب  هکنآ  تهجب  دـشاب  يولوم  رب  لمح  تسین  نکمم  هک  تعاطا  هب  رماوا 

.هل هیاهن  ام ال  یلا  اذکه  دوش و  یم  یعرش  یمود  رما  رد  مالک  لقن  نوچ  رگید  یعرش  رما  تسین  نکمم  دشابن  یتالص 

رگید رما  رگا  ریغ و  نآ ال  تعاط  اب  تسا  لقع  مکح  یعرش  يولوم  رما  زا  دعب  سپ 
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.هیف هبرقلا  هین  ادع  تاهجلا  عیمج  نم  هدابعلل  قباطملا  لعفلا  درجم  وه  تادابعلا  یف  طایتحالاب  دارملا  نوک  نم  هعفد  یف  لیق  ام  و 

ههادب اهیف  ینعملا  اذهب  هنسح  یلع  ذئنیح  لیلد  هدعاسم  مدع  یلا  افاضم 

******

: حرش * 

یلو تسا  طایتحا  نسحب  لقع  مکح  ول  طایتحا و  رابخا  فالخب  دوش  یم  لقع  مکح  دیکأت  داشرا و  رب  لمح  دسرب  عراش  فرط  زا 
قرطب و لمع  رد  هک  یقیرط  مکح  ریظن  عقاو  كاردا  يارب  دوش  یم  يولوم  رب  لمح  طایتحا  رماوا  درادـن  طایتحا  موزلب  مکح  نوچ 

هکنآ اـمک  دوش  یم  بابحتـسا  رب  لـمح  راـبخا  نآ  تسا  تئارب  رب  لاد  هیلقن  هیلقع و  هلدا  نوچ  رگید  فرط  زا  دـشاب و  یم  تاراـما 
.دشاب یم  یعرش  يولوم  بحتسم  هیعرش  ماکحا  رد  طایتحا  سپ  دننک  یم  بوجو  رب  لمح  ار  طایتحا  رابخا  اهیرابخا 

یعرش بحتسم  هالـص  نآ  ةداعا  یلو  اعرـش  تسا  حیحـص  ول  هریغ و  غارف و  هدعاق  هب  هک  یتالـص  میئوگب  تسا  حیحـص  اجنیا  زا  و 
عقاو كاردا  يارب  تابحتسم  ریاس  لثم  تسا 

.خلا دارملا  نوک  نم  هعفد  یف  لیق  ام  :و  هلوق

تسا یلعف  درجم  تدابع  رد  طایتحا  هک  تسنآ  دنا  هداد  يراصنا  خیش  موحرمب  تبسن  تسا و  هدش  هداد  لاکـشا  زا  هک  موس  باوج 
رد تسا  مزال  هتبلا  هبرق  تین  هک  تبرق  تین  زا  ریغ  تداـبع  رد  تسا  ربتعم  هک  یتاـهج  عیمج  رد  دـشاب  تداـبع  قباـطم  لـعف  نآ  هک 
هب جراخ  زا  ای  دـشاب  یم  طایتحا  رماوا  سفن  دـصقب  تداـبع  رد  تبرق  رما و  دـصق  دوش و  یمن  يداـبع  لـعف  نآ  نودـب  هک  تداـبع 

رذن رما  دصق  هکلب  دروایب  ار  يرهظ  رما  دـصق  تسین  مزال  دروایب  ار  رهظ  هالـص  درک  رذـن  رگا  هکنآ  ریظن  هریغ  عامجا و  ترورض و 
تسا یفاک  دیامنب  ار 

.خلا هدعاسم  مدع  یلا  افاضم  : هلوق

هک یلمع  هک  تسا  یهیدـب  دـش  نایب  هک  یئانعم  نیاب  میرادـن  دـشابن  نآ  رد  تبرق  هک  یلمع  نیا  نسح  رب  لـیلد  ـالوا  هکنآ  باوج 
تسین طایتحا  هقیقح  دشاب  تبرق  دصق  نودب 
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لقنلا طایتحالا و  نسحب  الا  لقتسی  لقعلا ال  ایدابع و  ایـسفن  ایولوم  ابولطم  ناک  لیلد  هیلع  لد  ول  رما  وه  لب  هقیقح  طایتحاب  سیل  هنا 
.ءاضتقا هتلالد  نع  صیحم  ناک  امل  هدابعلا  صوصخ  یف  طایتحالا  یف  بیغرتلا  یلع  لیلد  كانه  ناک  ول  معن  هیلا  الا  دشری  داکی  ال 

وه اهیف و  هنایرج  مدـع  لاکـشالاب و  مازتلا  هنا  یفخی  امک ال  هقیقح  هانعمب  اهیف  هناکما  مدـع  یلع  ءانب  ینعملا  كاذ  هب  دارملا  نا  یلع 
.يرت امک 

رمالا اهب  قلعتی  اـمم  اـهیف  هربتعملا  طورـشلا  رئاـس  لـثم  هداـبعلا  یف  هربتعملا  هبرقلا  نوک  لـیخت  وه  لاکـشالا  أـشنم  نا  یفخی  ـال  تلق 
هنایرج لکشیف  اهب  قلعتملا 

******

: حرش * 

يداشرا بولطم  ام  مالک  لحم  هکنآ  هن  دشاب  یم  يدابع  یسفن  يولوم  بولطم  دشاب  نآرب  لیلد  رگا  هک  تسا  يرما  کی  نیا  هکلب 
یمن نآرب  تلالد  هیلقن  هلدا  نینچمه  دراوم و  نیا  رد  دـیامن  یمن  طایتحا  نسحب  مکح  الالقتـسا  لقع  تسا و  يداـبع  عقاوب  یقیرط 

صوصخ رد  طایتحا  بیغرت  رب  لـیلد  رگا  هلب  دـشاب  یلقن  اـی  یلقع  طاـیتحا  لـمع  نآ  دـشاب  تبرق  دـصق  نودـب  هک  یلمع  هک  دـنک 
دصق دیاب  ارهق  دوشب  دیاب  تحص  رب  لمح  یلوم  مالک  هکنآ  ءاضتقا و  لیلدب  تسین  يا  هراچ  دشاب  دش  نایب  هک  یئانعم  نیاب  تادابع 

.دش رکذ  هک  یهجو  نآ  هب  مینادب  مزال  لمع  نآ  رد  ار  رما  دصق  تبرق و 

.خلا ینعملا  كاذ  هب  دارملا  نا  یلع  : هلوق

یقیقح يانعم  هب  نتفرگ  تادابع  رد  ار  رما  دصق  دشابن  نکمم  هکنیا  رب  انب  دش  نایب  هک  ینعم  نیا  میدومن  هک  یلاکـشا  نآ  رب  هوالع 
.يرت امک  وه  تسین و  نکمم  تادابع  رد  طایتحا  هکنیا  تسا و  لاکشاب  مازتلا  دش  هک  ینایب  نیا  نآ 

دوش یم  مسق  هسب  بجاو  ندوب  يدابع 

.خلا لاکشالا  أشنم  نا  یفخی  تلق ال  : هلوق

.تسا لوق  هس  بجاو  ندوب  يدابع  رد  لاوقا  دنامن  یفخم 

ص:89

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1582 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنم ال ضرغلا  نا  لجال  القع  اهیف  هبرقلا  دصق  ربتعا  امنا  دساف و  هنا  تفرع  دـق  اهیف و  ربتعا  ام  عیمج  نایتا  نم  نکمتلا  مدـعل  ذـئنیح 
همامتب و هبوجو  لمتحا  امب  نایتالا  نم  نکمتلا  هرورـض  ناکمالا  نم  ناکمب  هیف  طایتحالا  نایرج  ناـک  هیلع  هنودـب و  لـصحی  داـکی 

هنوک لامتحا  وا  رمالا  لامتحا  یعادـب  هب  یتؤی  ناب  ابرقم  ناکل  هب  ارومام  ناک  ول  وحن  یلع  هب  یتؤی  نا  دـب  ـال  هنا  رمـالا  هیاـغ  هلاـمک 
قحتـسی یلاعت و  كرابت و  هبانجل  ادایقنا  همدـع  ریدـقت  یلع  یلاعت و  هرمال  الاثتما  هب  رمالا  ریدـقت  یلع  ذـئنیح  عقیف  یلاعت  هل  اـبوبحم 

.دایقنالا وا  هعاطلا  یلع  اما  لاح  لک  یلع  باوثلا 

******

: حرش * 

ره قلعتم  تسا و  یکی  قلعتم  هیحان  زا  تایلصوت  تادابع و  نیب  قرف  هک  هیافک  بحاص  ار  نآ  هدرک  رایتخا  هک  تسا  يزیچ  نآ  لوا 
ای تبرق و  دـصق  اب  ار  لمع  نآ  هکنآ  الا  دوش  یمن  لصاح  ضرغ  هکنآ  هطـساو  هب  تادابع  رد  طقف  تسا و  یجراخ  لـمع  سفن  ود 

یمن لصاح  یلوم  ضرغ  دـصق  نآ  نودـب  نوچ  تسا  مزال  رما  دـصق  هک  دـنک  یم  مکح  لقع  تهج  نیا  زا  دوش  هدروآ  رما  دـصق 
.یلوم ضرغ  لیصحت  باب  نم  تسا  یلقع  نآ  ندروآ  رما  دصق  سپ  دوش 

.نآب رما  تسا  قلعتم  هک  یلمع  هب  مود  رما  لمع  تاذب  رما  لوا  دوش  یم  ققحم  رما  ودب  بجاو  تیدابع  هکنآ  مود 

رگید و طئارـش  رئاس  ریظن  دوش  یم  هتفرگ  رما  قلعتم  رد  تبرق  رما و  دـصق  یلـصوت  يدـبعت و  باب  رد  میدومن  رایتخا  اـم  هکنآ  موس 
یتبرق تسا  هدش  لایخ  هک  تسنآ  لاکشا  أشنم  دیامرف  یم  فنصم  - مود دلج  رد  تشذگ  يدبعت  یلصوت و  باب  رد  اهنآ  رد  قیقحت 

هدش لاکشا  تهج  نیا  زا  دوش  یم  عقاو  رما  قلعتم  تسا و  تدابع  رد  ربتعم  هک  تسا  یطورـش  رئاس  لثم  تادابع  رد  تسا  ربتعم  هک 
يدـبعت و رما  ثحب  رد  یتخانـش  البق  ار و  تبرق  دـصق  رما و  دـصق  یتح  تدابع  رد  تسا  ربتعم  هک  هچنآ  عیمج  تسین  نکمم  تسا 

یلصوت
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هکنآ تهجب  دـشاب  یم  یلقع  تبرق  دـصق  ندروآ  تسا  ربـتعم  هک  ار  هچنآ  تسا و  رود  بجوـم  نوـچ  تـسا  دـساف  ینعم  نـیا  هـک 
.دوش یمن  لصاح  تبرق  دصق  نودب  یلوم  ضرغ 

.رما ود  ای  رما  کی  هب  نآ  ندوب  قلعتم  هطساو  هب  هن  القع  تادابع  رد  تسا  مزال  تبرق  دصق  تهج  نیا  زا  و 

هب ندروآ  زا  فـلکم  تسا  نکمتم  هک  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  تسا  نـکمم  تاداـبع  باـب  رد  طاـیتحا  ناـیرج  ناـیب  نیارباـنب 
لامتحا دصقب  دروایب  ار  لعف  هکنآ  تسا  دـب  رمالا ال  هیاغ  تبرق  دـصق  یتح  هطئارـش  هئازجا و  مامتب  دراد  بوجو  لامتحا  هک  يزیچ 

رما نآ  لاثتما  دشاب  هتشاد  یعرش  رما  اعقاو  لعف  نآ  هکنآ  ریدقت  رب  انب  سپ  دشاب  یلوم  بوبحم  لعف  نآ  هکنآ  لامتحا  یعرـش و  رما 
تعاطا و باوث  ای  فلکم  تسا  باوث  قحتـسم  لاح  لک  یلع  دشاب و  یم  یلاعت  كرابت و  هبانجل  ادایقنا  رما  مدع  رب  ریدـقتب  تسا و 

.دایقنا باوث  ای  لاثتما و 

عراش فرط  زا  یعطق  یمزج و  رما  یتدابع  ره  رد  هک  دوب  نیا  دومن  نایب  فنـصم  هکنآ  امک  طایتحا  رد  لاکـشا  لصا  دـنامن  یفخم 
تـسا نکمم  هکلب  دـیامن  یمن  ار  لاکـشا  عفد  دـش  رکذ  هک  فنـصم  نایب  نیا  یلامجا و  هچ  دـشاب و  یلیـصفت  عطق  هچ  دـهاوخ  یم 

تاطایتحا فرع  القع و  ءانب  هب  مینک  عوجر  رگا  ام  هک  تسنآ  هلئـسم  رد  قح  تسا و  یلامتحا  لاثتما  نوچ  دشاب  لاکـشا  هب  فارتعا 
.اهنآ رد  تسین  يا  ههبش  چیه  تسا و  ملسم  اهنآ  لاعفا  لامعا و  رد 

لامتحا هک  یئاج  رد  دروایب  اجب  ار  لعف  نآ  اطایتحا  ار و  نآ  كرت  ای  تسا  هتـساوخ  یلوم  ار  یلعف  دـهدب  لاـمتحا  يدـبع  رگا  ـالثم 
تمرح ای  لعف  بوجو  رب  لیلد  رهاظ  رد  ول  دشاب و  نآ  تیـضوغبم  لامتحا  هک  یئاج  رد  ار  نآ  دـنک  كرت  دـشاب و  یلوم  تیبوبحم 

یئالقع یلقع و  نسح  اهنآ  رد  طایتحا  دراوم  نیا  لاثما  رد  دبع  نآب  تسا  هدیسرن  یلوم  فرط  زا  نآ 
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.دنراد نآب  فارتعا  هریغ  فنصم و  هکنآ  امک  دراد  یعرش  یفرع و  و 

تسین یفاک  اضیا  یلامتحا  رما  میرادن و  نآرب  لیلد  هکلب  دشاب  تادابع  رد  عراش  فرط  زا  ینیقی  رما  تسین  مزال  الصا  نایب  نیاربانب 
تهجب دـشاب  یم  ینیقی  یلیـصفت و  لاثتما  زا  یلعا  یقرا و  لـمع  ماـقم  درک  طاـیتحا  فلکم  رگا  مارح  اـی  بوجو  لاـمتحا  رد  هکلب 

الب مارح  اـی  بوجو  لاـمتحا  دراوـم  رد  یلو  دـشاب  باـقع  زا  فوـخ  تهجب  تسا  نکمم  دراوـم  زا  يریثـک  ینیقی  رما  لاـثتما  هکنآ 
نایب البق  اـم  دوش و  یم  هتـشادرب  دـشاب  ینیقی  رما  تاداـبع  رد  تسا  مزـال  اـمتح  هکنیا  هب  لاکـشا  الـصا  سپ  تسین  یباـقع  لاکـشا 
دوخ لامعا  رد  طایتحا  نیقیرط و  كرت  تسا  زیاج  لاح  نیااب  دیلقت  ای  دـنک  داهتجا  دـناوت  یم  هکنیا  اب  فلکم  صخـش  هک  میدومن 
الب دشابن  نکمم  رگا  یلیـصفت و  لاثتما  دـشاب  نکمم  هکنآ  موزل  رب  انب  تسا  مزال  یئاج  رد  یلیـصفت  لاثتما  اه  نیا  رب  هوالع  دـیامنب 

.تسا یفاک  یلامتحا  لاثتما  لاکشا 

فرط راهچ  هب  هلبق  هابتشا  ریظن  یلامجا  ملع  رد  تسا  مزال  یلامجا  ای  یلیـصفت  ملع  ای  تدابع  رد  هک  دومن  نایب  فنـصم  هکنآ  اما  و 
کی رگا  هکلب  ینیقی  رما  هن  تسا  رما  لاـمتحاب  دـنک  یم  لاـثتما  فـلکم  هک  ار  یفرط  ره  فارطا و  لاـثتما  ماـقم  رد  دوـش  یم  ضقن 

.دهد ماجنا  ار  فارطا  مامت  تسا  مزال  هک  تسا  یقاب  ملع  رثا  ول  درادن و  رماب  نیقی  درک  لاثتما  ار  فرط 

دوش و یم  يدابع  دراد و  باوث  ملـسم  ار  اهنآ  دروآ  بوجو  لاـمتحا  دـصقب  فلکم  رگا  هک  تسین  تایلـصوت  رد  یلاکـشا  اـضیا  و 
هک يدبعت  رما  فالخب  تسا  حیحص  لعف  دوش  عقاو  هک  یمـسق  ره  هب  یلـصوت  رما  هکنآ  رگم  تسین  يدبعت  یلـصوت و  رما  نیب  قرف 

.یفخی امک ال  تسین  طایتحا  ندوب  يدابع  رد  یلاکشا  ام  نایب  نیاربانب  سپ  تسا  مزال  نآ  رد  یهلا  برق 
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لب ءیـشب  طایتحالا  نم  ناک  امل  اهب  هقلعت  ضرف  ول  لب  اهب  رما  قلعت  یلا  تادابعلا  یف  هنایرج  یف  هجاح  ـال  هنا  کلذـب  حدـقنا  دـق  و 
غلب يذـلا  لمعلا  بابحتـسا  یلع  باوث  هغلب  نم  رابخا  هلالدـب  لیق  ول  هنا  رهظف  یفخی  امک ال  اهنم  هبابحتـسا  وا  هبوجو  ملع  ام  رئاـسک 
هیلع ناک  لب  فیعـض  ربخ  هبابحتـسا  وا  هبوجو  یلع  لد  ام  صوصخ  یف  هنایرج  یف  يدجی  ناک  امل  فیعـض  ربخب  ول  باوثلا و  هیلع 

.هبابحتسا یلع  لیلدلا  لد  ام  رئاسک  ابحتسم 
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.خلا هجاح  هنأ ال  کلذب  حدقنا  دق  هلوق و 

رد رگید  رماب  یجایتحا  میدومن  نایب  ام  یلوم  ضرغ  لیـصحت  هطـساو  هب  ار  طایتحا  ندوب  يدابع  هکنیا  زا  دـعب  دـیامرف  یم  فنـصم 
هکلب دوش  یم  تباث  غلب  نم  رابخا  هطساو  هب  تاطایتحا  رد  تبرق  هک  دنا  هداد  خیش  موحرمب  تبسن  هکنآ  امک  میـشاب  یمن  تاطایتحا 

ملع هک  تسا  يدراوـم  ریاـس  لـثم  هکلب  تـسین  طاـیتحا  شدوـخ  دراوـم  رد  تـسا  هدـش  دراو  تاـطایتحا  رد  يرما  دوـش  ضرف  رگا 
هن دشاب  عراش  رما  رد  کش  هک  تسا  یئاج  طایتحا  دراوم  نوچ  دور  یم  نوریب  طایتحا  زا  نآ و  بابحتـسا  ای  دشاب  یم  نآ  بوجوب 

.دشاب عراش  زا  رما  نآب  ملع  هک  یئاج 

نآ رد  باوث  هک  دشاب  یلمع  بابحتـسا  رب  لاد  رابخا  نیا  رگا  باوث  هغلب  نم  رابخا  هک  دوش  هتفگ  رگا  دش  رهاظ  ام  نایب  نیا  زا  سپ 
رب دـنک  تلالد  یفیعـض  ربخ  هک  يدراوم  نآ  صوصخ  رد  طایتحا  ناـیرج  رد  درادـن  هدـئاف  راـبخا  نیا  هنیآره  فیعـض  ربخب  دـشاب 

دوش یم  جراخ  طایتحا  دراوم  دشاب  نآ  بابحتسا  رب  لاد  غلب  نم  رابخا  هک  يدراوم  نیا  رد  هکلب  نآ  بابحتـسا  ای  ءیـش  نآ  بوجو 
تشذگ البق  نوچ  دوش  یم  تسین  نآ  رد  کش  هکنآ  ریغ  لیللا و  هالص  بابحتسا  لثم  رگید  تابابحتـسا  رئاس  لثم  نآ  بابحتـسا  و 

.نآ رد  نیقی  هن  دشاب  رما  نآ  رد  کش  هک  تسا  يدراوم  نآ  رد  طایتحا  هک 
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لب ناونعلا  اذهب  هبابحتـسا ال  یلع  لد  ول  اما  هناونعب و  باوثلا  هیلع  غلب  يذلا  لمعلا  سفن  بابحتـسا  یلع  اهتلالدب  لیق  ول  اذه  لاقی  ال 
يولوملا ال بلطلل  اهناب  لیق  ول  طایتحالا  رماواک  طایتحالا  ناونعب  هب  ناـیتالا  بابحتـسا  یلع  هلاد  تناـکل  باوثلا  لـمتحم  هنا  ناونعب 

.يداشرالا

یف ایدـجم  طایتحالل و  اححـصم  ناک  امل  ایدابع  ناک  ول  ّهنأ  عم  ایلـصوت  ناکل  ایولوم  ناک  ول  طایتحالا و  ناونعب  رمالا  نا  لاـقی  هناـف 
.افنآ هیلا  انرشا  امک  تادابعلا  یف  هنایرج 

******

: حرش * 

.خلا اهتلالدب  لیق  ول  اذه  لاقی  هلوق ال 

زا یبحتسم  هتبلا  دشاب  ناونع  نیاب  دشاب و  باوثلا  هیلع  غلب  هک  یلمع  سفن  رب  نآ  بابحتـسا  رگا  غلب  نم  رابخا  هک  دوش  لاکـشا  رگا 
.دور یم  نوریب  طایتحا  دروم  زا  دشاب و  یم  تابحتسم 

باوث ءاجرب  دراد و  ار  باوث  لامتحا  لمع  نیا  هکنآ  ناونعب  هکلب  دـشاب  ناونع  نیاب  هن  بابحتـسا  رب  غلب  نم  رابخا  تلالد  رگا  اـما  و 
هتفگ رگا  هک  طایتحا  رماوا  لثم  دـیامن  یم  طایتحا  بابحتـسا  رب  تلالد  لاـح  نیا  رد  تسا  راـبخا  ضعب  رد  هکنآ  اـمک  دوش  هدروآ 

طایتحا ناونع  نیا  دراد  باوث  لامتحا  هک  یئیـش  ندروآ  ناونع  نیاـب  لـصاح  يداـشرا و  هن  تسا  يولوم  بلط  يارب  رماوا  نآ  دوش 
رد لوق  کی  هکنآ  امک  دوش  تباث  رما  ود  هب  یبرق  رما  هک  تسنآ  لثم  غلب و  نم  رماوا  هب  دوش  یم  تباـث  لـمع  نآ  ندوب  یبرق  تسا 

.دوب نیمه  تادابع  تیدابع 

.خلا طایتحالا  ناونعب  رمالا  نا  لاقی  هناف  هلوق 

یمن يدابع  یلـصوت  رما  تسا و  یلـصوت  رماوا  نآ  هنیآره  دشاب  يولوم  ول  دش و  نایب  هک  طایتحا  ناونعب  غلب  نم  رماوا  هکنآ  باوج 
يدابع رماوا  نآ  ضرفرب  دشاب و 
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نع نساحملا  نع  هیکحملا  ملاس  نب  ماشه  هحیحـص  ناف  باوثلا  هیلع  غلب  ام  بابحتـسا  یلع  رابخالا  کلت  ضعب  هلالد  دعبی  ّهنإ ال  مث 
.هلقی مل  (ص) هّللا لوسر  ناک  نا  هل و  کلذ  رجا  ناک  هلمعف  باوثلا  نم  ءیش  (ص) یبنلا نع  هغلب  نم  لاق  (ع) هّللا دبع  یبا 
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البق و ام  میا  هدومن  نآب  هراشا  هکنآ  امک  تادابع  رد  طایتحا  نایرج  رد  دنـشاب  یمن  یفاـک  طاـیتحا و  ححـصم  لاـح  نیا  رد  دنـشاب 
طقف دناد و  یم  لطاب  تسا و  هدومن  در  رما  ود  ای  رما  کی  هب  ار  لمع  ندوب  يدابع  یلصوت  يدبعت و  باب  رد  فنـصم  هکنآ  لصاح 

تشذگ و یلصوت  يدبعت و  باب  رد  اهنآ  لیصفت  یلوم و  ضرغ  لیـصحت  باب  نم  ناشیا  رظنب  تسا  یلقع  لمع  ندوب  يدابع  تلع 
.دش هداد  ام  زا  مهنآ  باوج 

اهنآ تلالد  رد  لامتحا  راهچ  باوثلا و  هغلب  نم  رابخا  نایب 

.خلا رابخالا  کلت  ضعب  هلالد  دعبی  ّهنإ ال  مث  هلوق 

دبع یبا  نع  نساحملا  نع  هیکحملا  ملاس  نب  ماشه  هحیحص  رابخا  نآ  زا  هلمج  نم  ار  غلب  نم  رابخا  دنک  یم  نایب  فنـصم  اجنیا  رد 
یّلص هّللا  لوسر  ناک  نا  هل و  کلذ  رجا  ناک  هلمعف  باوثلا  نم  ءیـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نع  هغلب  نم  لاق  مالّـسلا  هیلع  هّللا 

.هلقی مل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

رجا هل  ناک  هب  لمعف  ریخلا  نم  ءیش  یلع  باوثلا  نم  ءیـش  هغلب  نم  لاق  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  نع  ناوفـص  نع  يورملا  مود  تیاور 
.هلقی مل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ناک  نا  کلذ و 

لعفف باوثلا  نم  ءیش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نع  هغلب  نم  لاق  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  ناورم  نب  دمحم  نع  موس  تیاور 
.هلقی مل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ناک  نا  کلذ و  هل  ناک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  لوق  بلط  کلذ 

کلذ لمعف  لمع  یلع  هّللا  نم  باوث  هغلب  نم  لوقی  مالّسلا  هیلع  رفعج  ابا  تعمـس  لاق  ناورم  نب  دمحم  هاور  ام  اضیا  مراهچ  تیاور 
.هغلب امک  ثیدحلا  نکی  مل  نا  هیتوا و  باوثلا  کلذ  سامتلا  لمعلا 

هغلب نم  همئالا  یلا  هقرطب  بوقعی  نب  دمحم  نع  قودصلا  هاور  ام  مجنپ  تیاور 
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.هیلا لقن  امک  رمالا  نکی  مل  نا  هغلب و  ام  باوثلا  نم  هل  ناک  هب  لمعف  ریخلا  نم  ءیش 

رمالا نکی  مل  نا  کلذ و  هل  ناک  هب  لمعف  ریخلا  نم  ءیـش  هغلب  نم  لاق  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  نع  لاـبقالا  یف  هاور  اـم  مشـش  تیاور 
.هغلب امک 

نا هل و  ناک  هعنصف  ءیش  یلع  باوثلا  نم  ائیش  عمس  نم  لاق  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  اضیا  ملاس  نب  ماشه  هاور  ام  متفه  تیاور 
تسا و براقتم  اـهنآ  نومـضم  لـقن و  اـم  یلع  تسا  ضیفتـسم  باـب  نیا  رد  تسا  هدـش  دراو  هک  يراـبخا  هغلب و  اـم  یلع  نکی  مل 

هدومن اهنآ  هب  لمع  روهشم  هدش و  رکذ  هکنآ  امک  تسا  حاحص  رابخا  زا  اهنآ  زا  ضعب  هکنیا  اب  تسین  اهنآ  دنـس  تهج  زا  یلاکـشا 
.دشاب یم  اهنآ  رد  لامتحا  دنچ  تلالد  تهج  زا  یلو  تسین  اهنآ  رد  یلاکشا  دنس  تهج  زا  سپ  دنا  هداد  اهنآ  قبطرب  يوتف  دنا و 

بابحتـسا دنک  یم  ءاضتقا  دراد و  تحلـصم  ناونع  نیا  - یباوث نآب  دسرب  هک  یـسک  ینعی  دشاب  عوضوم  دـیق  غولب  ناونع  هکنآ  : لوا
.نینمؤم جئاوح  ءاضق  نیدلاو و  رما  ریظن  يوناث  ناونعب  اعرش  ار  لمع  نآ 

تیجح هعسوت  تابحتسم و  رد  دحاو  ربخ  تیجح  طئارش  طاقسا  هک  دشاب  نآ  اهنآ  يانعم  رابخا و  نیا  دافم  هک  تسنآ  : مود لامتحا 
هکنآ امک  نآ  تقاثو  يوار و  تلادـع  زا  تسین  مزال  تابحتـسم  رد  هکنآ  دوش و  یم  هداد  باوث  لامتحا  هک  یئاجکره  رد  ربخ  نآ 

رد تسین  مزـال  ینعی  ننـس  هلدا  رد  حـماست  دوـش  یم  هتفگ  اذـل  اـهنآ و  هـب  تـسا  هدـش  هداد  تبـسن  دـنلئاق و  ار  ینعم  نـیا  روهـشم 
.دشاب یم  دحاو  ربخ  رد  هک  یطئارش  نآ  تابحتسم 

رد باوث  غولب  هدیـسر و  فلکمب  هک  یلمع  رب  باوث  ندـش  بترتم  دایقنا و  نسحب  لقع و  مکحب  تسا  داشرا  راـبخا  نیا  هکنآ  : موس
دنـسب ربتعم  ریغ  نظ  کش و  تسا و  ینعم  نیمه  هقیقح  غولب  يانعم  هک  حیحـص  يدـبعت  ای  دـشاب  ینادـجو  ای  تسا  مزـال  دروم  نیا 

.دشاب یمن  یعرش  غولب  تیاور 
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.باوث وذ  هنا  (ص ) هنع هغلب  يذلا  لمعلا  سفن  یلع  ابترتم  ناک  رجالا  نا  یف  هرهاظ 

یتا اذا  امیف  هیلع  اـبترتم  نوکی  اـمنا  باوثلا  نوکی  نـال  بجوم  ریغ  لـمعلا  یلا  یعادـلا  اـهنوک  غولبلا و  یلع  اـعرفتم  لـمعلا  نوک  و 
.ناونعلا هجولا و  كاذب  هب  یتؤی  اناونع  اهجو و  هل  بجوی  لمعلا ال  یلا  یعادلا  نا  ههادب  طایتحالا  ناونعب  هب و  رومام  هنا  ءاجرب 

******

: حرش * 

دروآ اجب  ار  یلمع  رگا  هکنآ  دـشاب و  یم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  لضف  زا  رابخا  ، رابخا نآ  يانعم  دافم و  هکنآ  لاـمتحا  زا  مراـهچ 
هدش هداد  رابخا  رد  هعبرا  تالامتحا  نیا  دشاب  یمن  رودص  زا  لبق  لمع  لاحب  رابخا  نیا  رظن  نآرب و  دـشاب  یم  یهلا  باوث  لمع  نآ 

.فنصم ار  نآ  تسا  هدومن  نایب  هکنآ  امک  دشاب  یم  یلوا  لامتحا  رد  رابخا  نیا  روهظ  دنامن  یفخم  تسا و 

لمع سفن  باوـثلا و  هغلب  هک  یلمع  نآ  لـمع  نآ  سفن  رب  تـسا  بترتـم  باوـث  ینعی  خـلا  اـبترتم  ناـک  رجـالا  نا  یف  هرهاـظ  هلوـق 
وا هب  یناسحا  ءاطعا و  تبـسن  رگا  میرک  گرزب  صخـش  هکنآ  تهجب  دشاب  یم  نآرب  لاد  یئالقع  یفرع و  رابتعا  تسا و  بحتـسم 

.یفخی امک ال  دشاب  كردم  نودب  بذک و  تبسن  نآ  ول  دنک و  یم  نآب  لمع  دش  هداد 

اهنآ در  اهنآ و  تلالد  در  غلب  نم  رابخا  رب  لاکشا  ود 

.خلا اعرفتم  لمعلا  نوک  هلوق و 

عوضوم ینعی  تسا  باوث  غولبب  دـیقم  هکلب  تسین  بحتـسم  لمع  سفن  هکنآ  لوا  هدـش  میدومن  ناـیب  هک  یئاـنعم  نآرب  لاکـشا  ود 
دـشاب بحتـسم  لـمع  سفن  هن  یطاـیتحا  يداـیقنا و  لـمع  رد  دراد  روهظ  ینعم  نیا  باوث و  غولبب  تسا  دـیقم  هک  یلمع  بابحتـسا 
دییقت ءیـش  ضرغ  یعاد و  دـشاب و  یم  لـمع  ندروآ  يارب  یـضرغ  یعاد و  هکلب  تـسین  عوـضوم  دـیق  باوـث  غوـلب  هـکنآ  باوـج 

ینامهم يارب  دیرخ  یجنرب  یسک  رگا  هکنآ  لثم  دنک  یمن  عوضوم 
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یلع بتر  امنا  هحیحصلا  یف  باوثلا  نا  الا  ادایقنا  ناک  نا  رابخالا و  ضعب  یف  هب  دیق  امک  (ص) یبنلا لوق  بلط  یعادب  لمعلا  نایتا  و 
.امهنیب هافانملا  مدعل  هب  اهدییقتل  بجوم  لمعلا و ال  سفن 

وه امب  لمعلا ال  سفن  یلع  باوثلا  رجالا و  یتوأل  رخآلا  اهـضعب  یف  هب  دـیق  امک  دوعوملا  باوثلل  اـسامتلا  وا  کلذـک  هب  یتأ  ول  لـب 
.دایقنا طایتحا و 

******

: حرش * 

تـسا یلیلعت  ههج  باوث  غولب  هکنآ  لصاح  دیرخ و  یمن  جنرب  دوبن  ینامهم  ءانب  رگا  ول  تسین و  لطاب  هلماعم  هدـشن  عقاو  ینامهم  و 
نودـب هک  دوش  یمن  لـعف  يارب  یناونع  هجو و  لـعف  ندروآ  زا  ضرغ  لـمع و  یعاد  هک  تسا  یهیدـب  هکنآ  ههجب  يدـییقت  ههج  هن 

.تشذگ هکنآ  امک  دشاب  لطاب  لمع  نآ  دصق 

ار نآ  ءاجر  باوث و  بلط  دصق  لمع  ندروآ  نیح  رد  هدش  رکذ  تیاور  دنچ  رد  مود  لاکـشا  خلا  بلط  یعادـب  لمعلا  نایتا  هلوق و 
درادن و یعرش  بابحتـسا  تسا و  لقع  مکح  دیکات  داشرا و  رب  لمح  رابخا  هک  دناسر  یم  لوا  لاکـشا  اب  ینعم  نیا  فلکم و  دراد 
ار و ینعم  نیا  دنا  هداد  خیـش  موحرم  هب  تبـسن  هکنآ  امک  دشاب  یم  نآ  تدحو  مکح و  کی  نوچ  دوش و  یم  دیقم  رب  قلطم  لمح 

.تشذگ هکنآ  امک  دوب  رابخا  يانعم  موس  لامتحا 

رب تسا  بترتـم  باوث  ملاـس  نبا  ماـشه  هحیحـص  رد  یلو  دـشاب  یم  يداـیقنا  باوث  باوث  روهظ  راـبخا  ضعب  رد  ول  هکنآ و  باوج 
لاد رابخا  ضعب  درادن  تافانم  میرادن و  هحیحص  دییقت  رب  لیلد  یطایتحا و  باوث  هن  دراد  بابحتـسا  لمع  سفن  هکنآ  لمع و  سفن 

هک یتیاور  دییقت  دوش  یمن  ببـس  یلقع  يداشرا  مکح  دـشاب و  یلقع  داشرا  رب  لاد  رگید  یـضعب  دـشاب و  لمع  سفن  بابحتـسا  رب 
.یعرش يولوم  مکح  رب  تسا  لاد 

.خلا کلذک  هب  یتأ  ول  لب  هلوق 

دروایب طایتحا  باوث و  كرد  دصقب  ای  یسفن و  بابحتسا  ناونعب  ار  لمع  رگا  هکلب 
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یتـفا کلذـل  هلعل  اذـک و  هلف  ماـص  وا  یلـص  نم  وا  هتیحل  حرـس  نم  ناز  هناز و  نوکیف و  هعاـطا  اـبولطم و  هسفنب  هنوک  نع  فشکیف 
.لمات مهفاف و  بابحتسالاب  روهشملا 

******

: حرش * 

كرد يارب  ار  لمع  فلکم  ینیقی  تابحتسم  رد  هکلب  دشاب  يدایقنا  یطایتحا و  وه  امب  لمع  هکنآ  هن  دشاب  یم  لمع  سفن  رب  باوث 
یم هک  مالّـسلا  هیلع  هلوق  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تسا و  باـقع  فوـخ  زا  اـبلاغ  هک  بجاو  لـمع  فـالخب  اـبلاغ  دروآ  یم  باوـث 

دـشابن نآ  رد  هبرق  تین  دشاب و  هتـشاد  هّللا  یلا  برق  هکنآ  نودب  لمع  دـشاب و  باوث  نآ  رد  هک  یلمع  ینعی  باوث  هغلب  نم  دـیامرف 
مزال هبرق  دصق  هک  ینا  لیلدب  دـناسر  یم  تایاور  رد  باوث  رکذ  لمع و  نآ  ندوب  يدابع  رب  تسا  بترتم  باوث  نوچ  درادـن  یباوث 

.تسا

اه نیا  دـشاب  هتـشاد  دوعوم  باوث  سامتلا  ای  فلکم  دـیامنب  ار  یبن  لوق  بلط  دـیامرف  یم  ماما  هک  رگید  رابخا  ضعب  رد  هکنآ  اـمک 
دوش هداد  ادخ  هب  یهجوب  ار  نآ  تبسن  لمع  ندوب  يدابع  نوچ  تسا  لمع  نآ  سفن  ندوب  يدابع  تسا و  تبرق  دصق  رب  لاد  امامت 

داشرا رب  لمح  اهنآ  زا  یضعب  هکنآ  هن  دشاب  یبرق  لمع  هک  دشاب  یم  لمع  نآ  سفن  بابحتـسا  رب  لاد  اقلطم  رابخا  سپ  تسا  یفاک 
.دشاب یلقع 

.خلا ابولطم  هسفنب  هنوک  نع  فشکیف  هلوق 

هلف ماص  وا  یلـص  نم  وا  هتیحل  حرـس  نم  نازو  سپ  دـشاب  یم  يولوم  یعرـش  بولطم  لعف  سفن  هک  دوش  یم  رهاظ  قباس  تانایب  زا 
یم هدافتسا  نآ  زا  یئاشنا  مکح  هک  تسا  ءاشنا  ماقم  رد  یلو  دشاب  یم  هیطرش  هیربخ و  هلمج  ول  تالمج و  نیا  ینعی  دشاب  یم  اذک 

میدومن رکذ  ام  هک  ینایب  نیاب  دـیاش  اهنآ و  ریغ  هتالـص و  دـیعی  هیربخ  هلمجب  دـیامرف  یم  ماما  هالـص  ةداعا  باب  رد  هکنآ  امک  دوش 
ناونعب هکنآ  هن  دـنا  هتـسناد  بحتـسم  ار  لمع  سفن  دـشاب و  نآ  رد  فیعـض  ربخ  هک  يدراوم  بابحتـسا  هب  دـنا  هداد  يوتف  روهـشم 

.لمأت مهفاف و  غلب  نم  رابخاب  تسا  تجح  فیعض  ربخ  هکنآ  هن  دشاب و  عقاو  كرد  ءاجر  طایتحا و 
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زا یکی  غلب  نم  رابخا  تشذـگ  هکنآ  امک  میدومن  يولوم  یعرـش  بابحتـسا  رب  لمح  ار  طاـیتحا  راـبخا  هکنیا  زا  دـعب  دـنامن  یفخم 
.طایتحا رابخاب  اضیا  دراد  یسفن  بابحتسا  غلب  نم  رابخا  هب  لمع  ام  لوق  رب  انب  دنک و  یم  نایب  ار  طایتحا  دراوم 

رب لاد  غلب  نم  رابخا  درادـن  یـسفن  بابحتـسا  تسا و  یلقع  مکح  دـیکات  يداشرا و  طایتحا  رابخا  دـنلئاق  هک  یناسک  لوق  رب  اـنب  هلب 
دـشاب یمن  المع  یلقع  يداشرا  یـسفن و  بابحتـسا  نیب  قرف  اضیا  دش و  رکذ  هک  ینایب  نآب  اعرـش  دـشاب  یم  لمع  سفن  بابحتـسا 

لثم هدـش  رکذ  قرف  هجیتـن و  هلمجلا  یف  ول  يداـیقنا و  هچ  یتعاـطا و  باوث  هچ  فلکمب  دوش  یم  هداد  لاـح  لـک  یلع  باوث  نوـچ 
تالوطملا عجارف  نآ  مدع  بابحتسا و  هب  يوتف 

رد تسا  یفاک  فیعض  ربخ  هکنآ  تابحتسم و  رد  تسین  مزال  دحاو  ربخ  تیجح  طئارـش  ینعی  دشاب  مود  لامتحا  رابخا  يانعم  اما  و 
یعطق مکح  دـحاو  ربخب  نظ  هکنآ  دـنک و  یم  عقاو  تابثا  دـحاو  ربخ  هلدا  نوچ  دـحاو  ربخ  تیجح  اب  دراد  تافانم  ینعم  نیا  اـهنآ 

نیا سپ  درادـن  یعنام  دـشابن  عقاو  قباطم  فیعـض  ربخ  رگا  هکنآ  تسا و  عقاو  تابثا  مدـع  ضرف  غلب  نم  رابخا  ناـسل  تسا و  عقاوب 
.مهفاف تسا  تالامتحا  دعبا  ینعم 

.دشاب یم  اهنآ  يانعم  زا  رتدیعب  همه  زا  رابخا  دافم  زا  دش  رکذ  هک  مراهچ  لامتحا  اما  و 

.مینک یم  رکذ  ار  اهنآ  رصتخم  ام  دنا  هدومن  رکذ  مالعا  یضعب  تسا  غلب  نم  رابخاب  قلعتم  دنچ  روما  دنامن  یفخم 

.دحاو ربخ  تیجح  رد  ار  ربخ  تیجح  طئارش  دناد  یم  مزال  هک  يا  هلدا  اب  تسا  ضراعم  غلب  نم  رابخا  هکنآ  لوا 

دحاو ربخ  تیجح  رابخا  زا  تسا  قلطم  صخا  غلب  نم  رابخا  هکنآ  باوج 
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ار هسمخ  ماکحا  زا  یکی  طقف  دوش و  یمن  لماش  ار  ماکحا  زا  رگید  مسق  راهچ  تابحتـسم و  هب  دراد  صاـصتخا  طـقف  اـه  نیا  نوچ 
.تسا لماش 

ار دـحاو  ربخ  تیجح  طئارـش  ياراد  تسا  مزـال  نآ  يوار  هک  تابحتـسم  صوصخ  رد  تسا  هدیـسر  یلیلد  مینک  ضرف  رگا  اـیناث  و 
دنا هدومن  نآب  لمع  روهشم  نوچ  تسا  مدقم  حماست  هلدا  لاح  نیا  رد  نیابتلاب  ضراعت  دوش  عقاو  هتـسد  ود  نآ  نیب  ضراعت  دشاب و 

.تسا رتاوتم  هکلب  تسا  رودصلا  عوطقم  رابخا  نآ  هک  تسا  هدش  رکذ  لئاسو  شماه  رد  هکلب  دشاب  یم  اهنآ  رد  حیحص  ربخ  و 

غولب نآ  دـشاب و  یم  يوناث  ناونعب  لمع  بابحتـسا  نوچ  تسین  ضراعت  الـصا  میدومن  نایب  ام  هک  هچنآ  رب  انب  هکنآ  میـس  باوج  و 
.ار غولب  عوضوم  دنک  یم  تابثا  فیعض  ربخ  لمع و  رب  تسا  باوث 

زیاج تسا و  داحآ  رابخا  غلب  نم  رابخا  مود  یفخی  امک ال  فیعـض  ربخب  هن  تسا  حـماست  راـبخاب  نآ  تاـبثا  لـمع  بابحتـسا  اـما  و 
رودصلا عوطقم  تسین  دیعب  اهنآ  رفاظت  ترثک و  يارب  غلب  نم  رابخا  هک  یتسناد  الوا  باوج  هیلوصا  هلئسم  رد  اهنآ  هب  کسمت  تسین 

مها لئاسم  زا  یکی  هکنآ  تهجب  هیلوصا  هلئـسم  رد  دحاو  ربخب  کسمت  دشابن  زیاج  میرادن  لوبق  ایناث  هدـش و  اعدا  هکنآ  امک  دـشاب 
ربخب کسمت  هکلب  یلاعت  هللاءاـش  نا  دوش  یم  ناـیب  هکنآ  اـمک  تسا  داـحآ  راـبخا  نآ  لـیلد  كردـم و  تسا و  باحـصتسا  هیلوصا 

تـسین حیحـص  دـئاقع  لوصا  رد  دـحاو  ربخب  کسمت  هکنآ  امک  تسا  رود  مزلتـسم  نوچ  تسین  زیاج  دـحاو  ربخ  تیجح  رب  دـحاو 
.نظ تیجح  رد  تشذگ  هکنآ  امک  نظ  هن  تسا  ملع  اهنآ  رد  بولطم  نوچ 

دوش یم  لماش  دریگ و  یم  ار  هیمازتلا  تلالد  هکلب  هقباطم  تلالد  هب  درادن  صاصتخا  رابخا  رد  تسا  هدش  رکذ  هک  یغولب  میـس  رما 
درک تلالد  یفیعض  ربخ  رگا  نایب  نیاربانب 
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******

: حرش * 

باقع رمالا  هیاغ  دوش  یم  بترتم  نآرب  باوث  یبوجو  ره  نوچ  دوش  یم  تباث  غلب  نم  رابخاب  لـمع  نآ  بابحتـسا  یلمع  بوجو  رب 
كرت دوش  هتفگ  دوش و  یم  تسا  فیعـض  مارح و  رب  لاد  هک  يربخ  لماش  ایآ  میرادـن و  نآرب  لـیلد  نوچ  دـشاب  یمن  نآ  كرت  رب 
روهظ نآ  لاثما  هعنص و  ای  هلمعف  دیامرف  یم  مالّسلا  هیلع  هلوق  نوچ  تسا  لومش  مدع  رابخا  رهاظ  غلب  نم  رابخاب  تسا  بحتـسم  نآ 

.لعف كرت  هن  دراد  لعف  رد 

حیقنتب کسمت  یـسک  رگا  اما  لعف و  كرت  هن  دوش  یم  لعف  لماش  نوچ  دریگ  یمن  ار  تاهورکم  حـماست  هلدا  دـش  رهاظ  رکذ  ام  زا 
تسا و ینظ  هکلب  تسین  یعطق  لیلد  نیا  كرت  هچ  دـشاب و  لعف  هچ  دوش  یم  لماش  ار  تعاطا  ماقم  قلطم  رابخا  هکنآ  دـنک و  طانم 

لعف هچ  تسا  نسح  اعرش  القع و  اهنآ  رد  طایتحا  دوش  یمن  لماش  حماست  رابخا  هک  يدراوم  نیا  رد  ائیش و  قحلا  نم  ینغی  نظلا ال 
.هتشذگ ارارک  هکنآ  امک  دشابن  یعرش  یلوم  بحتسم  ول  دوش و  یم  هداد  فلکمب  يدایقنا  باوث  لعف و  كرت  هچ  دشاب و 

نآ و رد  باوثب  دراد  یمازتـلا  تلـالد  تسا  بحتـسم  لـمع  نـالف  وا  لوق  نوچ  تسنآ  ياوتف  هیقف و  لوق  باوـثب  هیمازتـلا  دراوـم  زا 
تـسین نآ  رد  یلاکـشا  دشاب  تایاور  نوتم  قفاوم  هیقف  ياوتف  دشاب  مولعم  هک  یئاج  رد  اما  دوش  یم  نآرب  باوث  غولب  ناونع  قدـص 
دـشابن لیقث  ات  اهنآ  دانـسا  هدـش  فذـح  هک  تسا  يرابخا  عومجم  عنقم  رد  هیلع  هّللا  همحر  هیوباـب  نبا  ياوتف  هدـش  لـقن  هکنآ  اـمک 

هک یئاج  رد  اصوصخم  تسا  لکـشم  ام  نامز  رد  هفراعتم  ياوتف  ریظن  اهنآ  ریغ  رد  اما  اهنآ  ندرک  ظفح  دـشابن  تخـس  اهنآ و  لمح 
سدح زا  رابخا  دراد و  یـسح  ربخ  رد  روهظ  حماست  رابخا  نوچ  اقلطم  هکلب  تسا  رابخا  نودب  هیلقع  تامدقم  يور  زا  يوتف  مینادـب 

.لمأتف دوش  یمن  لماش  ار  اهنآ  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  تشذگ و  هک  هیسدح  تاعامجا  تیجح  ریظن  دوش  یمن  لماش  ار 

دوش یمن  هّللا  تاولص  مهیلع  همئا  بئاصم  لئاضف و  لماش  غلب  نم  رابخا 

نالف هک  دش  دراو  یفیعـض  ربخ  رگا  الثم  دوش  یمن  هیعوضوم  تاهبـش  لماش  هیمکح و  تاهبـش  غلب  نم  دراد  صاصتخا  مراهچ  رما 
تابثا تسا  دجسم  صوصخم  ناکم 
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ناکملا و وا  نامزلا  كاذ  یف  دـجو  ول  ثیحب  ناکم  وا  نامز  یف  هکرت  بلط  ینعمب  ناک  اذا  ءیـش  نع  یهنلا  نا  یفخی  هنا ال  ثلاـثلا 
هکرت یف  هعم  کشی  ءیـشب  نایتالا  زوجی  الف  لصالاب  ول  هرملاب و  هکرت  هنا  زارحا  فلکملا  یلع  مزاللا  ناک  الـصا  لثتما  امل  هعفد  ول 

بحصتسیل هب  اقوبسم  ناک  اذا  الا 

******

: حرش * 

رد باوث  غولب  روهظ  هکنآ  تهجب  دوش  یمن  تباث  ناکم  نآرب  ندوب  دجـسم  تاـبثا  ار و  ناـکم  نآ  رد  هالـص  بابحتـسا  دـنک  یمن 
مهیلع ماما  یبن و  هفیظو  اهنآ  تایرغص  رب  تایربک  قیبطت  تاعوضوم و  نایب  دشاب و  سدقم  عراش  هفیظو  زا  نآ  نایب  هک  تسا  یئاج 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  لقن  لماش  اضیا  رابخا  رهاظ  یفخی و  امک ال  دشاب  هیفرع  تاعوضوم  هک  یئاج  رد  دشاب  یمن  مالّـسلا 

لقن ناحجر  تسا  هدش  تباث  هیعطق  هلدا  هب  هچرگا  هکنآ  تهجب  دشابن  اهنآ  رب  يربتعم  لیلد  هک  یئاج  رد  دوش  یمن  اهنآ  بئاصم  و 
دـشابن حیحـص  كردـم  هک  یئاج  رد  تسا  هدـشن  رهاظ  یلو  ناودـع  ملظ و  زا  اهنآ  رب  تسا  هدـش  يراـج  هک  هچنآ  هب  همئا  لـئاضف 

.اهنآ لقن  بابحتسا 

رد تسین و  زیاج  تسا و  هیعوضوم  ههبـش  رد  نآب  کسمت  ار  اهنآ  لقن  بابحتـسا  دوش  لئاق  یـسک  رگا  هروکذم  دراوم  نیا  رد  سپ 
حیحصت حماست  هلدا  هب  تیاور  نآ  هکنآ  ات  اهنآ  تبیصم  ای  اهنآ و  تلیـضف  نایب  بابحتـسا  رب  یفیعـض  ربخ  تسا  هدشن  لقن  يدروم 

تـسا یعرـش  مرحم  ملع  ریغب  لوق  دـنک  یم  تباث  هک  هعبرا  هلدا  دـشاب  یم  رکذ  ام  لثم  يدراوم  دوش  ضرف  رگا  اهنآ  رب  هوالع  دوش 
مالّـسلا و مهیلع  تیب  لها  بئاـصم  لـین  هدارا  هک  یناـسک  سپ  فیعـض  ربخب  تمرح  لـیلد  زا  دـی  عفد  تسین  نکمم  تسا و  مدـقم 
زا ات  دوش  رکذ  نآ  لاثما  روهـشملا و  یلع  ای  يور  ناونعب  اهنآ  لقن  دـشابن  حیحـص  نآ  كردـم  هک  یئاج  رد  دـنراد  ار  اهنآ  لئاضف 

.یفخی امک ال  دور  نوریب  یعرش  تمرح 

تسین يراج  اقلطم  هیعوضوم  تاهبش  رد  تئارب 

.خلا ءیش  نع  یهنلا  نا  یفخی  هنا ال  ثلاثلا  هلوق 

هچ هیمکح  تاهبش  رد  تئارب  هک  نانچمه  دنک  یم  نایب  فنصم  ثلاث  رما  نیا  رد 
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هب نایتالا  عم 

******
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یلو هیبوجو  هچ  دـشاب و  هیمیرحت  هچ  هیعوضوم  تاهبـش  رد  تسا  يراج  تئارب  نینچمه  تسا  يراج  هیمیرحت  هچ  دـشاب و  هیبوجو 
رد هک  تسا  نییلوـصا  زا  یـضعب  لـباقم  مـالک  نیا  دوـش و  یم  رکذ  هکنآ  اـمک  دراوـم  ضعب  رد  هکلب  تسین  يراـج  اـقلطم  تـئارب 

ینیقی لاغتـشا  نوچ  طایتحا  تسا  مزال  لاـثتما  رد  کـش  تسا و  لاـثتما  ماـقم  رد  نوچ  دـنک  یمن  يراـج  تئارب  هیعوضوم  تاـهبش 
.تسا فیلکت  لصا  رد  کش  اهنآ  رد  کش  هک  اقلطم  هیمکح  تاهبش  فالخب  دهاوخ  یم  ینیقی  تئارب 

فرط زا  ییهن  رگا  دـیامرف  یم  فنـصم  تهج  نیا  زا  نییلوصا  ضعب  زا  يراـصنا  خیـش  موحرم  زا  تسا  هدـش  تیاـکح  ینعم  نیا  و 
رد مارحا  كورت  لثم  تسا  هدیـسر  یهن  صوصخم  ناکم  اـی  نآ  كورت  موص و  رد  یهاون  لـثم  صوصخم  ناـمز  رد  دیـسر  عراـش 
ول دومن و  تفلاخم  فلکم  رگا  مولعم  ناکم  ای  صوصخم  ناـمز  نآ  رد  رگا  لاـح  نیا  رد  هریغ  هالـص و  رد  كورت  هرمع و  جـح و 
نآ كرت  هک  دـنادب  زارحا و  فلکم  رب  تسا  مزال  تسا و  هدومن  یلوم  یهن  تفلاـخم  تسا و  هدـشن  یهن  لاـثتما  دـشاب  هبترم  کـی 

.دشاب لصا  هب  یهنم  نآ  كرت  ول  هرملاب و  تسا  هدومن  ار  یهنم 

یهن لاثتما  ایآ  كوکـشم  نآ  اب  هک  دراد  نآ  رد  کش  هک  يزیچ  ندروآ  تسین  زیاج  طاـیتحا و  تسا  مزـال  روکذـم  دراوم  رد  سپ 
نآ رد  کش  یهن  زا  دعب  هدوب و  كورتم  انیقی  یهن  زا  لبق  ءیش  نآ  هک  يدراوم  الا  دشاب  یم  لاثتما  رد  کش  نوچ  هن  ای  تسا  هدش 

.ار كوکشم  باکترا  زاوج  دناسر  یم  نآ  باحصتسا  دوش و  یم  كرت 

.خلا هب  نایتالا  عم  هلوق 

.دراد لاثتما  رد  کش  نوچ  دروایب  ار  كوکشم  تسا  مزال  دشابن  باحصتسا  رگا  ینعی 
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هنا ملع  امب  الا  یهنلا  قلعت  ملعی  مل  ثیح  درف و  هنا  ملع  ام  كرت  الا  بجو  امل  هدح  یلع  هنم  درف  لک  كرت  بلط  ینعمب  ناک  ول  معن 
همکحم ههبتشملا  قیداصملا  یف  هءاربلا  هلاصاف  هقادصم 

كرت بلط  یهنلاب  بولطملا  ناک  امیف  ههبتـشملا  هدارفا  نع  بانتجالا  موزل  بجوی  ءیـش ال  میرحتب  ملعلا  درجم  نا  کلذـب  حدـقناف 
اعطق غارفلا  لیصحتل  القع  اهنع  بانتجالا  بجول  الا  كرتلاب و  اقوبسم  ءیّشلا  ناک  وا  هدح  یلع  درف  لک 

******
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.خلا كرت  بلط  ینعمب  ناک  ول  معن  هلوق 

یلوـم یهن  دروـم  تعیبـط  دارفا  زا  يدرف  ره  هکنآ  هدـح و  یلع  دـشاب  هنع  یهنم  دارفا  زا  يدرف  ره  كرت  بـلط  یلوـم  یهن  رگا  هـلب 
رگم تسا  تئارب  درف  نآ  رد  کش  دراوم  نیا  رد  هریغ  بذک و  تبیغ و  رمخ و  برش  لثم  هیعرش  تامرحم  رثکا  ریظن  دشاب  القتـسم 
نوچ تئارب  هن  تسا  لاغتـشا  ةدعاق  دش  رکذ  هک  لوا  مسق  رد  سپ  الثم  تسا  رمخ  عیام  نآ  هکنآ  لثم  ناسنا  دنکب  ادـیپ  نیقی  هکنآ 

.تسا لاثتما  فیلکت و  طاقسا  رد  کش 

نآ رد  تئارب  تسا و  فیلکت  رد  کـش  تسا و  هیمکح  ههبـش  قیداـصم  رد  کـش  نوچ  تسا  تئارب  یهن  قـلعتم  زا  مود  مسق  رد  و 
.تسا يراج 

.خلا ملعلا  درجم  نا  کلذب  حدقناف  هلوق 

فلکم دنک  بانتجا  هک  دوش  یمن  ببس  ءیش  نآ  تسا  یلوم  یهن  دروم  هکنآ  ءیـش و  ندوب  مارحب  ملع  درجم  دش  رهاظ  ام  نایب  زا 
مزال نآ  هکوکـشم  دارفا  هک  رمخ  برـش  دارفا  لـثم  دـشاب  هدـح  یلع  يدرف  زا  یهن  یلوم  بولطم  هک  یئاـج  رد  نآ  هبتـشم  دارفا  زا 

هک كرت  باحصتسا  ینعی  دشاب  كرتب  قوبـسم  یهنم  ءیـش  نآ  هکنآ  ای  تسا  يراج  تئارب  هکلب  اهنآ  رد  طایتحا  بانتجا و  تسین 
دـش رکذ  هک  اه  نیا  زا  ریغ  هنع و  یهنم  هدش  يدبعت  لاثتما  كرت  باحـصتساب  نآ و  باکترا  تسا  زیاج  كوکـشم  نآ  دـناسر  یم 

تسا بجاو 
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هیهنل الاثتما  هنایتا  مدـع  هکرت و  زارحا  همرح  ملع  امیف  بجی  کلذـکف  هرمال  هعاطا  هنایتا  زارحا  ءیـش  بوجو  ملع  اـمیف  بجی  اـمکف 
هب مارحلا  كرت  زرحی  کلذک  لصالاب  بجاولا  دوجو  زرحی  امک  رمالا  هیاغ 

هنع و ال زرحتلا  بوجو  مزاللا  كرتلا  زارحا  موزل  هیـضق  نا  الا  هیف  ماحتقالا  زاوج  هءاربلا  هلاصا  یـضتقم  ناـک  نا  هبتـشملا و  درفلا  و 
نطفتف اضیا  هبتشملا  كرتب  الا  زرحی  داکی 

******
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موحرم لوق  رب  تسا  در  مالک  نیا  ینیقی  غارف  تسا  مزال  ینیقی  لاغتشا  زا  غارف  لیـصحت  يارب  القع  لمع  ماقم  رد  طایتحا  بانتجا و 
لاغتـشاب لئاق  هک  ضعب  لوقب  تسا  در  اضیا  هدـش و  تیاـکح  هکنآ  اـمک  تسا  تئارب  اـقلطم  هیعوضوم  ههبـش  دراوم  هکنآ  هب  خـیش 

.یکح امک  اقلطم  تسا 

.خلا ءیش  بوجو  ملع  امیف  بجی  امکف  : هلوق

مزال نانچمه  تسا  مزال  ملع  نآ  لاثتما  ماقم  رد  هکنآ  طایتحا و  ءیش  دشاب  بجاو  هک  یئاج  رد  القع  تسا  مزال  هک  نانچمه  ینعی 
لاثتماب ملع  لوصح  يارب  نآ  ندروآ  تسا  مزال  كوکـشم  القع و  نآ  لاـثتماب  ملع  زارحا و  ءیـش  دـشاب  مارح  هک  یئاـج  رد  تسا 

تـسا فیلکت  طقـسم  تاراما  لوصا و  يدبعت و  ملعب  هکلب  دشاب  ینادجو  ملعب  تسین  مزال  بجاو و  لاثتما  هک  ینانچمه  رمالا  هیاغ 
.تسا یفاک  رکذ  ام  زا  یکی  هب  نآ  لاثتما  مارح و  كرت  نینچمه  هریغ  باحصتسا و  غارف و  هدعاق  لثم 

.خلا هءاربلا  هلاصا  یضتقم  ناک  نا  هبتشملا و  درفلا  هلوق و 

هب ملع  هکنآ  الا  تسا  يراج  نآ  رد  هءاربلا  هلاصا  ول  عومجملا و  ثیح  نم  دنـشاب  دارفا  ماـمت  یهن  قلعتم  هک  يدراوم  رد  هبتـشم  درف 
لاثتماب ملع  نآ  نودـب  نوچ  دـنکن  يراج  تئارب  فلکم و  دـنک  كرت  ار  هبتـشم  درف  هک  دوش  یم  بجوم  ءیـش  نآ  كرت  لاـثتما و 

.نطفتف دش  رکذ  هکنآ  امک  طایتحا  تسا  مزال  تهج  نیا  زا  درادن و 
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******

: حرش * 

طیسب رما  رد  تئارب  نایرج  تسا و  مسق  هس  یهاون  قلعتم 

ءازجا هیجراخ  دارفا  ماع و  وحنب  دنـشاب  یم  عومجملا  ثیح  نم  دارفا  نآ  قلعتم  هکنآ  لوا  تسا  مسق  دـنچ  یهن  قلعتم  دـنامن  یفخم 
دـشاب یم  یطابترا  رثکا  لقا و  نیب  کشب  نآ  تشگرب  دشاب و  یم  فیلکت  رد  کش  دارفا  ضعب  رد  کش  دـشاب و  یم  یهنم  ینمض 

هکنآ اـمک  تسا  تئارب  رثـکا  لـقا و  نیب  رد  بجاو  هک  یناـنچمه  تسا و  نینچمه  یطاـبترا  رثـکا  لـقا و  نیب  بجاو  رد  هکنآ  اـمک 
.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ 

هک زامن  ءازجا  لثم  تسا  نقیتم  لقا  اجنآ  رد  بجاو  رثکا  لقا و  رد  رمـالا  هیاـغ  تسا  تئارب  مارح  یطاـبترا  رثکا  لـقا و  رد  نینچمه 
هک یهاون  رد  یلو  تسا  تئارب  رثکا  رد  کـش  تسا و  لـقا  اـجنآ  رد  نقیتـم  هدزاـی و  اـی  تسا  بجاو  نآ  ءزج  هد  اـیآ  میراد  کـش 

مارح اـی  بجاو  تسین  یقرف  تئارب  رد  تسا و  لـقا  رد  تئارب  كوکـشم و  لـقا  تسا و  نقیتـم  رثـکا  تـسا  سکعب  دـشاب  یطاـبترا 
.ینمض ای  دشاب و  یلالقتسا 

رمخ برش  ریظن  القتسم  دنراد  ینایصع  تعاطا و  اهنآ  زا  مادکره  هک  الالقتسا  تسا  تعیبط  درف  زا  يدرف  ره  كرت  قلعتم  : مود مسق 
.تسا يراج  تئارب  تسا و  فیلکت  رد  کش  عوضوم  رد  کش  اضیا  مسق  نیا 

یهن قلعتم  دنـشاب و  یم  نآ  همدـقم  دنـشاب و  یم  طیـسب  رما  نآ  لصحم  هیجراـخ  دارفا  هک  تسا  طیـسب  رما  یهن  قلعتم  زا  : موس مسق 
لاثتما رد  کش  نوچ  نآ  كرت  تسا  مزال  كوکـشم  درف  دروم  نیا  رد  تسا  طیـسب  رما  یهن  قلعتم  هکلب  دنـشاب  یمن  هیجراخ  دارفا 

درف رد  دوـش  يراـج  تئارب  اـضیا  مسق  نیا  رد  تسا  نکمم  هچرگا  دـهاوخ  یم  ینیقی  تـئارب  ینیقی  لاغتـشا  تـسا و  طیـسب  رما  نآ 
یعرش هب  رومام  ءوضو  هیجراخ  لاعفا  اعرش و  دشاب  هب  رومأم  هک  یتراهط  ریظن  دشابن  هیفرع  روما  زا  رگا  طیـسب  رما  نوچ  كوکـشم 

.دنشاب یم  دشاب  تراهط  هک  طیسب  رما  نآ  لصحم  همدقم و  باب  نم  هکلب  دنشابن 

نآ لاثتما  تسا  مزال  بابسا  زا  نقیتم  هکنآ  تئارب و  تسا  نکمم  دروم  نیا  رد 
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سلجم رد  يزاریش  يداهلا  دبع  ازریم  یمظعلا  هّللا  هیآ  موحرم  مظعالا  انداتـسا  ار  ینعم  نیا  هکنآ  امک  تسا  تئارب  اهنآ  رد  کش  و 
میداد باوج  ام  دوب و  لاغتشاب  لئاق  ناشیا  ضرغ  رد  کش  هک  دش  فنصمب  لاکشا  البق  بلطم  نیا  ریظن  دندومرف و  یم  نایب  سرد 

.تسا تئارب  كوکشم  رد  نآ و  لاثتما  تسا  مزال  تسا  نقیتم  هک  یضرغ  هزادنا  نآ 

نآ لصحم  رد  کـش  تسا  تئارب  ود  ره  رد  دـشابن  یفرع  رما  رگا  یهن  قلعتم  هچ  دـشاب و  رما  قلعتم  هچ  طیـسب  رما  هکنآ  لـصاح  و 
یهن قلعتم  دنامن  یفخم  مهفاف  تسا  تئارب  كوکشم  رد  تسا و  ینیقی  نآ  لقا  تسا و  طیـسب  رما  نآ  قیـض  هعـس و  رد  کش  نوچ 
رهاـظ رد  ول  یهن و  قلعتم  تسا  تحلـصم  ياراد  دراوـم  ضعب  تسا و  نینچمه  یهاوـن  اـبلاغ  هک  تسا  هدـسفم  ياراد  دراوـم  ضعب 
مـسق هس  تسا  تحلـصم  ياراد  یهن  هک  مسق  نیا  رد  دشاب  لیبق  نیا  زا  مارحا  رد  كورت  تسین  دیعب  هکنآ  امک  تسا  یهن  تروصب 

.تسا يراج  نآ  رد  قباس 

.دراد لقتسم  ینایصع  تعاطا و  يدرف  ره  تسا و  لالحنا  هک  القتسم  دشاب  تحلصم  ياراد  يدرف  ره  لوا 

.عومجملا ثیح  نم  دنشاب  یم  تحلصم  کی  ياراد  كورت  مامت  مود 

طیـسب رما  نآب  مئاق  تحلـصم  دـشاب و  یم  طیـسب  رما  زا  لصحم  هیجراخ  دارفا  ماـمت  هک  تسا  طیـسب  رما  کـی  یهن  زا  بولطم  موس 
.تسا يراج  اضیا  ماسقا  نیا  رد  هتشذگ  لاغتشا  تئارب و  نایرج  لاوقا  مامت  تسا و 

یهاوـن ماـسقا  زا  یکی  رب  ینتبم  كوکـشم  ساـبل  رد  فورعم  عازن  هکنآ  تبـسانمب  دـنا  هدوـمن  ناـیب  مـالعا  ضعب  هک  رگید  بـلطم 
هکنآ امک  نآ  مدع  دـشاب  طرـش  هکنآ  هن  هالـص  رد  محللا  لوکام  ریغ  ءازجا  تیعنام  دوش  هدافتـسا  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب  یم  هتـشذگ 

دراوم ضعب  دشاب  یم  فلتخم  اهنآ  دراوم  تسا  ربتعم  هالص  رد  هک  یعناوم  تسا و  تیعنام  رابخا  رهاظ 
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وا بوجولا  مدـع  یلع  هجح  كانه  ناک  امیف  یتح  کلذـک  اقلطم  هنا  یفخی  القن و ال  ـالقع و  طاـیتحالا  نسح  تفرع  دـق  هنا  عبارلا 
یف ناک  انـسح  عقی  اقلطم  کلذ  لبق  طایتحالاف  العف  ماظنلاب  لخی  مل  ام  مارحلا  وا  بجاولل  ادرف  سیل  هنا  یلع  هربتعم  هراما  وا  همرحلا 

اهریغ وا  جورفلا  ءامدلاک و  همهملا  رومالا 

******

: حرش * 

رد دشاب  یم  یلصم  سفن  عنام  طرش و  رگید  ضعب  دشاب  یم  یلصم  سابل  عنام  طرش و  رگید  ضعب  تسا  هالـص  سفن  عنام  طرش و 
مدع كوکشم  سابل  ندیـشوپ  زا  لبق  نوچ  تسا  يراج  نآ  باحـصتسا  دراد و  هقباس  تلاح  دشاب  یلـصم  عنام  ای  طرـش  هک  یئاج 

.دوش یم  نآ  مدع  باحصتسا  سپ  تسا  تباث  نآ 

.درادن هقباس  تلاح  نوچ  تسا  لکشم  اهنآ  رد  باحصتسا  رگید  مسق  ود  رد  و 

هک یتقو  نآ  كوکـشم  سابل  رد  تسا و  يراج  باحـصتسا  تسا  نیمه  قح  هکنآ  امک  هیلزا  مادـعا  باحـصتسا  ناـیرج  رب  اـنب  هلب 
شیرقب نآ  باستنا  تشادن  دوجو  نز  نآ  هک  یتقو  نآ  هیـشرق  ریظن  تشادن  دوجو  سابل  نآ  ندوب  لوکام  ریغ  تشادن  دوجو  سابل 

رگید ءزج  تسا و  ینادجو  عوضوم  ءزج  کی  سپ  تسا  يراج  یـشرق  ریغ  لوکام و  ریغ  مدـع  باحـصتسا  تشادـن و  دوجو  اضیا 
.تسا يدبعت 

ماکحا رد  هچ  تاعوضوم و  رد  هچ  دراد  یعرش  یلقع و  نسح  طایتحا 

.خلا طایتحالا  نسح  تفرع  دق  هنا  عبارلا  : هلوق

میدومن نایب  هک  یطایتحا  نیا  هتـشذگ و  ارارک  هکنآ  امک  القن  ـالقع و  تسا  نسح  طاـیتحا  هک  دـنک  یم  ناـیب  فنـصم  : مراـهچ رما 
تابثا هراما  نآ  دشاب و  یعرـش  هربتعم  هراما  ای  دشاب و  نآ  تمرح  ای  یئیـش  بوجو  مدـع  رب  لیلد  هک  یئاج  رد  یتح  تسا  نینچمه 

رد القن  القع و  طاـیتحا  نسح  اعرـش و  نآ  یفن  اـی  دـنک  عوضوم  تاـبثا  هک  تسین  مارح  درف  اـی  تسین  بجاو  درفدرف  نیا  هک  دـنک 
.دسرن هسوسو  هلیسو  هب  ای  ماظنب  لالخا  هک  تسا  یئاج 
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کلذک و انـسح  نوکی  کلذـل ال  بجوملا  طایتحالا  نا  امک  الوا  هفالخ  یلع  هجحلا  تناک  افیعـض  وا  ایوق  فیلکتلا  لامتحا  ناک  و 
مهفاف المتحم  وا  الامتحا  تاطایتحالا  ضعب  حیجرت  رمالا  لوا  نم  کلذ  یلا  تفتلا  نمل  حجارلا  ناک  نا 

******

: حرش * 

لثم دـشاب  همهم  روما  رد  هکنآ  هچ  وکین  تسا و  نسح  اقلطم  دوشن  نآ  لاثما  هسوسو و  ای  ماظنب  لـالخا  هک  یئاـج  رد  طاـیتحا  سپ 
مامت رد  دراد  یعرـش  یلقع و  نسح  طایتحا  هک  تسنآ  فنـصم  لوق  لـصاح  تساـجن  تراـهط و  لـثم  اـهنآ  ریغ  اـی  جورف  ءاـمد و 

نینچمه هیمکح و  تاهبـش  رد  دشاب  تمرح  مدع  ای  بوجو و  مدـع  رب  هراما  تجح و  ول  دـشاب و  عقاو  كاردا  لامتحا  هک  يدراوم 
اهنآ مارکا  تمرح  ای  تسین و  اهنآ  مارکا  تسا  بجاو  هک  ءاملع  دارفا  زا  دیز  هک  دنک  تلالد  هراما  هکنآ  لثم  هیعوضوم  تاهبش  رد 

.دنک یم  باقع  یفن  هکلب  دیامن  یمن  ار  یعرش  یلقع و  طایتحا  یفن  تئارب  هلدا  دشاب و  قساف  رگا 

.خلا افیعض  وا  ایوق  فیلکتلا  لامتحا  ناک  :و  هلوق

دـشاب فیعـض  ای  ربتعم  ریغ  نظب  عقاوب  ندیـسر  هب  دـشاب  نونظم  ینعی  دـشاب  يوق  لامتحا  هک  تسین  نآ  نیب  رد  یقرف  طایتحا  نسح 
بجوم هک  یطایتحا  هکنآ  امک  دشابن  ای  دشاب  نآ  فالخرب  تجح  تسین  نآ  نیب  رد  یقرف  اضیا  عقاوب و  لامتحا  کش و  دراوم  لثم 

دشابن و ای  يوق  فیلکت  لامتحا  ای  دشاب  همهم  روما  رد  هچ  درادـن  یعرـش  یلقع و  نسح  طایتحا  نیا  نآ  لاثما  تسا و  ماظنب  لالخا 
فعض توق و  بسحب  دهدب  ار  تالامتحا  یضعب  حیجرت  هک  تسا  نآ  رما  لوا  زا  دراد  ماظنب  تافتلا  هک  یـسک  يارب  حجار  هچرگا 
لاثما جورف و  ءامد و  لثم  دشاب  فیعـض  لامتحا  بسحب  ول  ءیـش و  نآب  عراش  تیمها  ثیح  زا  ینعی  المتحم  ای  تشذـگ  هکنآ  امک 

.مهفاف عراش  دزن  تسا  مها  دشاب  فیعض  لامتحاب  ول  اهنآ و  رد  طایتحا  هکنآ 

حبق نیاربانب  تاطایتحا  یقاب  نآ  اب  دوش  مامـضنا  هکنآ  رگم  دوش  یمن  ماظن  لـالخا  بجوم  طاـیتحا  دارفا  زا  يدرف  ره  دـنامن  یفخم 
هن تسا  اهنآ  نیب  عمج  طایتحا 
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رییخت تلاصا  رد  لصف 

هراشا

مکحلا هوجو  هیفف  الامجا  هیلع  اهضوهن  دعب  الیصفت  امهدحا  یلع  هجح  ضوهن  مدعل  هتمرح  ءیـش و  بوجو  نیب  رمالا  راد  اذا  لصف 
ذخـالا بوجو  هب و  لـهجلل  همرحلا  وا  بوجولا  صوصخ  یلع  هذـخاؤملا  حـبقب  لـقعلا  مکح  لـقنلا و  مومعل  ـالقن  ـالقع و  هءاربلاـب 

اعرـش هحاـبالاب  هیلع  مکحلا  عم  وا  اـسأر  هب  مکحلا  نع  فقوتلا  عـم  ـالقع  لـعفلا  كرتـلا و  نیب  رییختلا  ارییخت و  وا  اـنییعت  امهدـحاب 
القع و هنع  عنام  هل و ال  مارح  هنا  فرعت  یتح  لالح  کل  ءیش  لک  لثم  لومـش  كرتلا و  لعفلا و  نیب  حیجرتلا  مدعل  ریخالا  اههجوا 

.القن ال 

******
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رایتخا هکنآ  مود.ماظنب  لالخا  موزل  ات  ار  هیـضرع  تاطایتحا  الوا  دـنک  رایتخا  دـنک  یم  طاـیتحا  هک  یـسک  سپ  هصوصخب  يدرف  ره 
ریخ هیلع  مودم  لیلقلا  نا  نومضم  هدش  دراو  تیاور  نوچ  تسا  رتهب  مسق  نیا  هکلب  رمعلا  مادام  ار  هیلوط  تاطایتحا  دارفا  ضعب  دنک 

زا بوـجو  ریغ  مارح و  رد  اـضیا  دـشاب و  یم  حاـبم  هورکم و  بابحتـسا و  زا  مارح  ریغ  بوـجو و  رد  مـالک  نیا  مودـی  ـال  ریثـک  نم 
.یلاعت هللاءاش  نا  دوش  یم  رکذ  ادعب  نآ  ریغ  تسا و  حابم  هورکم و  بحتسم و 

لیلد و اهنآ و  زا  یکی  مارح  ای  دـشاب  بجاو  هک  تسا  رئاد  رما  ءیـش  رگا  خـلا  هتمرح  ءیـش و  بوجو  نیب  رمـالا  راد  اذا  لـصف  هلوق 
هکلب دوش  یم  نآب  لمع  الا  دـشابن و  اهنآ  زا  یکی  رب  باحـصتسا  اضیا  دـشابن و  اـهنآ  رب  الیـصفت  مارح  بوجو و  زا  یکی  رب  تجح 

.تسا هتفگ  یهوجو  تسا و  فالتخا  ءاملع  نیب  هلئسم  نیا  رد  هعمج  زامن  لثم  دشاب  یم  اهنآ  زا  یکی  رب  یلامجا  لیلد 

لهج نوچ  تمرح  صوصخ  ای  بوجو  صوصخ  رب  هذخاؤم  حبقب  لقع  مکح  لقن و  مومع  تهجب  القن  القع و  تئارب  هب  مکح  لوا 
.دوش یم  نآ  لماش  یلقن  یلقع و  هلدا  تهج  نیا  زا  دشاب  یم  اهنآ  تیصوصخ  هب 
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یلیـصفتلا مازتلالا  انکمم و  هعم  عقاولا  وه  اـمب  ـالامجا  مازتلـالا  ناـکل  بجو  ول  اـمازتلا و  ماـکحالا  هقفاوم  بجی  ـال  هنا  تفرع  دـق  و 
رخآلا همرحلا و  یلع  امهدحا  لادلا  نیربخلا  ضراعتب  هسایق  اعطق و  لیلد  هبوجو  یلع  ضهن  امل  امرحم  اعیرـشت  نکی  مل  ول  امهدحاب 

نیب رییختلا  ههج  نم  هدـعاقلا و  یلع  نوکی  هیببـسلا  باب  نم  هجح  رابخالا  نوک  ریدـقت  یلع  امهنیب  رییختلا  ناف  لـطاب  بوجولا  یلع 
ثیح ارییخت  وا  انییعت  امهدـحا  نا  الا  هدـعاقلا  فالخ  یلع  ناک  نا  هناف و  هیقیرطلا  باب  نم  اهنا  ریدـقت  یلع  نیمحازتملا و  نیبجاولا 

رئاس عامتجا  عم  هباصالا  لامتحا  نم  هیقیرطلل  طانملا  وه  امل  ادجاو  ناک 
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.يرارمتسا ای  دشاب  یئادتبا  اضیا  ارییخت  ای  انییعت  ار  مارح  ای  بوجو  نآ  زا  یکی  نتفرگ  تسا  بجاو  : مود

تسا ریخم  القع  طقف  اعقاو و  هن  ارهاظ و  هن  دوشن  اهنآ  رب  یمکح  هکنیا  اب  القع  لعف  كرت  لعف و  نیب  فلکم  تسا  ریخم  هکنآ  : موس
.لعف كرت  نیب  لعف و  نیب 

لعف كرت  ای  لعف  صوصخ  رب  حجرم  نوچ  دشاب  نآ  هحابا  هک  تسا  ریخا  هجو  هوجو  نیرتهب  اعرش  ءیش  نآ  ۀحابا  رب  مکح  : مراهچ
لثم دنک  یم  هحابا  رب  تلالد  دشاب و  یمن  اهنآ  یکی  زا  یلاخ  انیوکت  نوچ  لعف  كرت  لعف و  رد  فلکم  تسا  ریخم  القع  میرادـن و 
زئاج یـضم و  ذوفن و  تیلح  هب  دارم  دوش و  یم  دروم  نیا  لماش  تیاور  نیا  لاثما  هل  مارح  هنا  فرعت  یتح  لـالح  کـل  ءیـش  لـک 
لثم یلقع  عنام  دوشب  دراوم  نیا  لماش  تیاور  هک  القن  هن  القع و  درادن  یعنام  سپ  نآ  ةدسفم  مدع  تسا و  لعف  نآ  باکترا  ندوب 

.دوش یمن  يراج  لوصا  دراوم  نیا  رد  هک  صحف  زا  لبق  تاهبش  لثم  یعرش  عنام  یلامجا و  ملع  فارطا 

.خلا هتقفاوم  بجی  هنا ال  تفرع  دق  هلوق و 

دورب نیب  زا  هیعرش  ماکحاب  مازتلا  هک  دیآ  یم  مزال  دروم  رد  هک  دوش  لاکشا  رگا 
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.ارییخت رییختلا  وا  انییعت  حیجرتلا  هلداب  روصلا  هذه  یف  هجح  ( هخسن - راص ) لصح طئارشلا 
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.دشاب یم  یعطق  تفلاخم  بجوم  دروم  نیا  رد  لصا  نایرج  و 

مزال هک  ار  هچنآ  تشذگ و  عطق  ماکحا  رد  هکنآ  امک  تسین  مزال  هیعرـش  ماکحا  رد  هیمازتلا  تقفاوم  الوا  دهد  یم  باوج  فنـصم 
امازتلا دـنک  لوبق  ار  هیهلا  ماکحا  تسا  مزال  یفلکم  ره  هک  تسا  نید  لوصا  تامزاول  زا  ماکحاب  مازتلا  تسا و  یجراخ  لـمع  تسا 

ماکحاب مازتلا  دـشاب  بجاو  ضرفرب  تشذـگ و  هکنآ  امک  یبلق  لمع  یجراخ و  لمع  دـشاب  مزـال  لـمع  ود  یمکح  ره  رد  هکنآ  هن 
ای دروم  امتح  هک  یلیصفت  مازتلا  نکمم و  یلامجا  مازتلا  نآ  مارح  ای  دشاب  بجاو  ای  هک  تسه  عقاو  رد  هک  ار  هچنآ  هب  یلامجا  مازتلا 

یلامجا مازتلا  نآ  دـشاب  بجاو  رگا  هکلب  میرادـن  یلیـصفت  مازتلا  نآرب  لـیلد  دـشابن  مارح  مرحم  عیرـشت  رگا  مارح  اـی  دـشاب  بجاو 
هکنآ تهجب  تسا  لطاب  بوجو  رب  يرگید  تمرح و  رب  اهنآ  یکی  دـنک  تلالد  هک  نیربخ  ضراـعتب  ار  دروم  ساـیق  تسا و  یفاـک 
تهج زا  تسا و  هدـعاقلا  یلع  رییخت  نیا  دـشاب  تیعوضوم  تیببـس و  باب  نم  راـبخا  تیجح  هکنآ  ریدـقت  رب  اـنب  نیربخ  نیب  رییخت 

یلع رییخت  نایب  نیاربانب  دراد  یتحلـصم  اهنآ  زا  مادـکره  هک  تسا  نیقیرغلا  دـحا  داقنا  ریظن  دـشاب  یم  نیمحازتم  نیبجاو  نیب  رییخت 
.دشاب یم  هدعاقلا 

تیجح لصا  دـشاب و  یم  نآرب  ءـالقع  هقیرط  هک  یناـنچمه  تیعوضوم  هن  تسا  تیقیرط  باـب  نم  راـبخا  تیجح  هکنیا  رب  اـنب  اـما 
دروم نیا  رد  اطقاست  اضراعت  اذا  نوناق  تسا و  هدـعاق  فالخ  رییخت  لاـح  نیا  رد  تشذـگ  هکنآ  اـمک  تسا  ءـالقع  قیرط  زا  راـبخا 

ذخ تسا  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  هکنآ  امک  دشاب  هتـشاد  حجرم  هک  هک  یئاج  رد  انییعت  ار  ربخ  ود  نآ  زا  یکی  ذخا  هکنآ  الا  تسا 
اذاف دنیامرف  یم  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  دشابن  نیربخ  یکی  رب  عجرم  هک  یئاج  رد  دشاب  ارییخت  ای  امهلدعا  وا  کباحصا  نیب  رهتـشا  امب 
رئاس عامتجا  اب  دـشاب  عقاوب  ندیـسر  لامتحا  تیقیرط و  طانم  نیربخ  زا  یکی  هک  تسا  یئاـج  رد  رییخت  اـی  نییعت  زا  مادـکره  ریختف 

كردم دشاب و  یم  هیجالع  رابخا  هلدا  هب  نییعت  ای  رییخت  زا  مادکره  عقاو  ربخ  تیجح  طئارش 

ص:113

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1606 

http://www.ghaemiyeh.com


نوکی امبر ال  امهدحا  صوصخب  ذـخالا  لصاح و  وه  اعقاو و  ردـص  ام  صوصخب  ذـخالا  الا  بولطملا  نکی  مل  اذا  امم  کلذ  نیا  و 
.لصومب هیلا 

هلالدل هلحم  یف  سایقلا  ناکل  امهنیب  دیدرتلا  امهثادحا  همرحلا و  بوجولا و  لامتحا  امهئادبا  لجال  نیربخلا  نیب  رییختلا  ناک  ول  معن 
.ادیج لماتف  انهاه  رییختلا  یلع  امهنیب  رییختلا  یلع  لیلدلا 

هقفاوملا نم  نکمتلا  مدـعل  فیلکتلا  زجنت  مدـع  نوکی  امنا  انهاه و  هیف  روصق  هناف ال  نایب  الب  باقعلا  حـبق  هدـعاقل  انهاه  لاجم  ـال  و 
.یفخی امک ال  هلاحم  هلصاح ال  هیلامتحالا  هقفاوملا  اهتفلاخمک و  هیعطقلا 

******

: حرش * 

مرحم عیرشت  اذل  تسین و  یعطق  سایق  نوچ  تسین  زیاج  اهنآ  رب  سایق  دیآ و  یمن  دراوم  نیا  رد  كردم  نآ  تسا و  رابخا  نیا  اهنآ 
.تسا

.خلا نکی  مل  اذا  امیف  کلذ  نیا  هلوق و 

هدـش رداص  هک  يربخ  نآ  صوصخ  دوش  هتفرگ  تسا  مزـال  بولطم و  هک  یئاـج  رد  دـیایب  رییخت  راـبخا  تسا  نکمم  هنوگچ  ینعی 
فلکم مارح  ای  بوجو  زا  تسا  عقاو  هک  هچنآ  هکنآ  هب  هیف  نحن  اـم  رد  تسا  لـصاح  یعقاو  ربخ  نتفرگ  رهاـظ و  رد  هن  اـعقاو  تسا 

دسرن عقاوب  دشاب و  عقاو  فالخ  تسا  نکمم  اهنآ  زا  یکی  صوصخ  نآب و  دنک  داقتعا 

.خلا نیربخلا  نیب  رییختلا  ناک  ول  معن  هلوق 

تجح طئارـش  لاح  نیا  رد  تیقیرط و  هن  تیعوضوم و  هن  دشاب  تمرح  بوجو و  لامتحا  درجم  تهج  زا  نیربخ  نیب  رییخت  رگا  هلب 
تهجب دـشاب  یم  شدوخ  لحم  رد  نآ  سایق  رییخت و  رابخا  هلدا  هب  هیف  نحن  اـم  دوش  ساـیق  تسا  نکمم  دوش  یم  یغلم  دـحاو  ربخ 

.لمأتف دراد  هیف  نحن  ام  رییخت  رب  تلالد  رابخا  نآ  رد  دیامن  یم  رییخت  رب  تلالد  هک  یلیلد  هکنآ 

.خلا باقعلا  حبق  هدعاقل  انهاه  لاجم  هلوق و ال 

نایب هکنآ  امک  تسا  يراج  هیف  نحن  ام  رد  هیعرش  هحابا  لیلد  دیامرف  یم  فنصم 

ص:114

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1607 

http://www.ghaemiyeh.com


******

: حرش * 

هک تسا  نآ  نایرج  مدـع  تلع  دوب  لئاق  لوا  لوق  هروکذـم  لاوقا  زا  هکنآ  امک  تسین  يراج  نایب  الب  باقع  حـبق  هدـعاق  یلو  دـش 
درف ود  القا  رگید  دراوم  رد  یلامجا  ملع  رمالا  هیاغ  یلامجا  ملعب  فلکم  يارب  تسا  مولعم  مکح  تسا و  تباث  هیف  نحن  اـم  رد  ناـیب 

روصق تهج  نیا  زا  دـشاب و  یمن  نآ  زا  عنام  یلامجا  ملع  فارطا  رد  درف  کی  درف و  ود  نیب  دـیدرت  -و  درف کی  هیف  نحن  ام  دراد و 
لثم درادـن  هیعطق  تقفاوم  زا  نکمت  هک  تسنآ  تهجب  فلکم  يارب  فـیلکت  رییخت  مدـع  تسا و  ماـمت  ناـیب  دـشاب و  یمن  ناـیب  رد 
هکنآ لصاح  یفخی و  امک ال  لاحم  فلکم ال  يارب  تسا  لصاح  هیلامتحا  تقفاوم  اما  درادن و  نکمت  اضیا  ار  هیعطق  تفلاخم  هکنآ 

.یفخی امک ال  تسا  تباث  فلکم  يارب  نایب  دوش و  یمن  عراش  نایب  زا  عنام  یلامجا  ملع  فارطا  لاثتما  زا  فلکم  نکمت  مدع 

قرف تسا و  يراج  اضیا  باحصتسا  هکلب  تسا  يراج  ماقم  رد  تئارب  هیلقن  هیلقع و  هلدا  هک  تسا  لوا  لوق  نامه  قح  دنامن  یفخم 
هیعوضوم تاهبشب  تسا  صتخم  هیعرش  ۀحابا  هلدا  تشذگ  هکنآ  امک  هیعرش  هحابا  هلدا  هب  فنـصم  کسمت  اما  دشاب  یمن  اهنآ  نیب 

صخا لیلد  سپ  هیمکح  تاهبـش  رد  تسا  نیروذحم  نیب  رما  هک  یئاج  رد  دشاب  یمن  يراج  ،و  تئارب رابخا  رد  تشذگ  هکنآ  امک 
نآ رد  کش  ذـخا  هکنآ  تهجب  يرهاظ  مکح  توبث  نوچ  ماقم  رد  تسین  يراج  الـصا  لح  تلاصا  هلدا  هکلب  دـشاب  یم  یعدـم  زا 
عقاو نوچ  دوش  یمن  هداد  هحابا  لامتحا  عقاو  رد  هیف  نحن  ام  رد  دشاب و  حابم  ءیش  نآ  عقاو  رد  هک  دوش  هداد  لامتحا  دیاب  دشاب  یم 

: یفخی امک ال  مارح  ای  تسا و  بجاو  ای 

تمرح ای  بوجو  لامتحا  رد  هیلقع  نودب  هیعرش  تئارب  رد  فنصم  در 

دـشابن نکمم  هک  یلامجا  ملع  هکنآ  باوج  دـش  هک  ینایب  نآب  تسین  يراج  نایب  الب  باـقع  حـبق  هدـعاق  هک  فنـصم  باوج  اـما  و 
دوش یمن  نایب  درادـن  ار  نآ  هب  لمع  فلکم و  رب  تیثعاب  لباق  هک  یملع  سپ  اعرـش  هن  نآب و  لـمع  تسا  مزـال  ـالقع  هن  نآ  لاـثتما 

هک یلاوقا  مامت  رب  هکلب  دروم  رد  تسین  يراج  یلقن  یلقع و  تئارب  هک  ام  راتخم  رب  هدـش  لاکـشا  دـشاب  مامت  ناـیب  اـت  فلکم  يارب 
ضعب زا  لاکشا  نآ  تسا و  دراو  دروم  رد  دنک  یم  يراج  لوصا 
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.هجو ودب  دش  رکذ  مالعا 

ام رد  تسا و  هدیاف  یب  وغل و  الا  هیعرـش و  تالوعجم  مامت  رد  هکلب  دشاب  هتـشاد  یعرـش  رثا  هک  تسا  دب  يرهاظ ال  مکح  هکنآ  لوا 
یب یعرـش  لعج  سپ  دوش  یم  بکترم  ار  اهنآ  زا  یکی  ارهق  دـشاب و  یمن  انیوکت  نآ  كرت  ای  لعف  زا  یلاـخ  فلکم  نوچ  هیف  نحن 

.تسا وغل  هدیاف و 

دـشاب و طاـیتحا  بوجو  عضو  لـباق  هک  تسا  نکمم  یئاـج  رد  دروم  رد  مارح  اـی  بوجو و  زا  تئارب  هکنآ  مازتلا و  عفر  هکنآ  مود 
.تسین اضیا  طایتحا  عفر  لباق  تسین  طایتحا  بوجو  لباق  هیف  نحن  ام  نوچ 

سدقم عراش  تسا  نکمم  دروم  رد  اما  دشاب  یمن  نیب  رد  یعنام  چیه  دروم و  رد  اقلطم  تسا  هیلمع  لوصا  نایرج  قح  هکنآ  باوج 
لعج نوچ  هکنآ  هب  لاکـشا  درادـن و  یعنام  نآ  لعج  هصوصخب  مادـکره  هک  مارح  ای  بوجو و  ای  دـیامنب  صوصخب  یمکح  لعج 

.تسین نکمم  مهنآ  عفر  سپ  تسین  نکمم  طایتحا 

هریغ برـش و  مون و  لکا و  كرت  فلکم  هکنآ  لثم  ماکحا  عومجم  هن  تسا  ربتعم  فلکم  یلالقتـسا  تردـق  یمکح  ره  رد  باوج 
رایـسب مارحا  كورت  هزور و  كورت  رد  نآ  رئاظن  تسین و  نکمم  دـحاو  نآ  رد  اهنآ  باکترا  لاـعفا و  نآ  نیب  عمج  هکنآ  هب  هدومن 
بقاعم دندومن  نآب  ءوضو  كرت  رفن  نیدنچ  وضو و  کی  ردقب  دشاب  یبآ  کی  رگا  هک  هدش  رکذ  ممیت  رد  نآ  رئاظن  تسا و  حضاو 

باـب نم  هن  هصوصخب  یمکح  ره  رد  تسا  فـلکم  تردـق  تسا  ربـتعم  هک  هچنآ  سپ  تسا  لـطاب  ممیت  لاـح  نآ  رد  دنـشاب و  یم 
رد یلاکـشا  مادـکره  زا  تئارب  درادـن و  یعنام  مارح  ای  بوجو  صوصخب  مکح  لعج  هک  دـش  مولعم  نایب  نیا  زا  عومجملا و  ثیح 

عراش يارب  دـشابن  نکمم  نآ  لعج  دروم  رد  هحاـبا  تئارب و  رگا  هب و  فلکم  رد  کـش  هن  تسا  فیلکت  رد  کـش  نوچ  تسین  نآ 
هدیاف یب  وغل و  دیاب  اضیا  ماقم  نیا  ریغ  رد  هیعرش  هیرهاظ  هحابا  هک  تسنآ  نآ  همزال  سدقم 
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امهدحا ناک  وا  نییدبعت  اناک  ول  ذا  ایدبعت  نییعتلا  یلع  همرحلا  بوجولا و  نم  دحاو  نکی  مل  اذا  ناک  نا  هوجولا و  هذه  دروم  نا  مث 
داتسالا انخیش  دافا  ام  یلع  هیعطق  هیلمع  هفلاخم  اهنال  هحابالا  یلا  عوجرلا  امهحرط و  زاوج  مدع  یف  لاکـشا  نکی  مل  کلذک  نیعملا 

هبلط و لامتحا  یعادب  هب  یتؤی  ناب  یبرق  هجو  یلع  هنایتا  نیب  القع  رییختلا  وه  کلذک  اناک  اذا  امهیف  اضیا  مکحلا  نا  الا  هرـس  سدـق 
حجرم الب  هحبق  حیجرتلا و  مدعل  کلذک  هکرت 

******

: حرش * 

زا درادن  ینعم  یعرـش  هحابا  انیوکت و  نآ  باکترا  تسا  زئاج  فلکم و  يارب  تسا  حابم  ارهق  دـشابن  بجاو  ءیـش  رگا  نوچ  دـشاب 
هکنیا هب  فلکم  درک  ادـیپ  ملع  رگا  الثم  درادـن  یعنام  نیروذـحم  نیب  رما  نارود  دراوم  رد  باحـصتسا  هک  دـش  مولعم  ام  ناـیب  نیا 

البق درادن و  یعنام  رفس  كرت  رب  نآ  مدع  باحصتسا  ای  رفس  رب  فلح  مدع  باحصتسا  نآ  لعف  ای  رفـس  كرت  رب  تسا  هدروخ  مسق 
.یفخی امک ال  تسا  يراج  باحصتسا  دشاب  فرط  کی  رب  هقباس  تلاح  نیروذحم  دروم  رد  رگا  تشذگ 

دوش یم  مسق  راهچ  تمرح  ای  بوجو  نیب  نارود 

: خلا هوجولا  هذه  دروم  نا  مث  هلوق 

دنـشاب يدبعت  ود  ره  هکنآ  مود  دنـشاب  یلـصوت  ود  ره  هکنآ  لوا  تسا  تروص  راهچ  نیروذحم  نیب  رما  نارود  روص  دـنامن  یفخم 
هکنآ ضیح و  رهط و  لامتحا  اب  ضئاح  هالـص  بوجو  لثم  تبرق  دـصقب  اضیا  لـعف  كرت  تبرق و  دـصقب  تسا  جاـتحم  لـعف  ینعی 

.تسا مارح  بوجو و  نیب  ددرم  لاح  نیا  رد  هالص  وا و  رب  دشاب  مارح  هالص  ءازجا  سفن 

یم فنـصم  دنـشاب  يدبعت  نیعم  ریغ  اهنآ  زا  یکی  هکنآ  مراهچ.لعف  كرت  ای  لعف و  ای  دـشاب  يدـبعت  انیعم  اهنآ  زا  یکی  هکنآ  موس 
ریغ اهنآ  زا  یکی  ای  دنـشاب  یلـصوت  ود  ره  هکلب  دنـشابن  يدـبعت  نییعتلا  یلع  تمرح  ای  بوجو  زا  یکی  ثحب  لـحم  هچرگا  دـیامرف 

هک تسین  یلاکشا  دنـشاب  يدبعت  نیعم  اهنآ  زا  یکی  ای  دنـشاب  يدبعت  ود  ره  رگا  هک  رگید  مسق  ود  هکنآ  تهجب  دشاب  يدبعت  نیعم 
هکنآ تهجب  هحابا  هب  دوش  عوجر  ود و  ره  حرط  دشاب  یمن  زئاج 
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.یفخی امک ال  امهب  هوجولا  ضعب  صتخا  نا  ماقملا و  یف  مهملا  وه  ام  یلا  هبسنلاب  نییلصوتلاب  دروملا  صیصختل  هجو  هنا ال  حدقناف 

يوعد دعبی  هلامتحا ال  عم  نییعتلا و  یلع  امهدحا  یف  حیجرتلا  لمتحی  امیف ال  وه  امنا  رییختلاب  لقعلا  لالقتسا  نا  کیلع  بهذی  و ال 
هدـشل نوکی  امنا  حـیجرتلا  نکل  ماقملا و  ریغ  یف  نییعتلا  رییختلا و  نیب  رمـالا  نارود  یف  لاـحلا  وه  اـمک  -ح) هنییعتب ) هتیعبتب هلالقتـسا 

بجو اذک  اهب و  حیجرتلا  بجو  همحازملا و  هروص  یف  اهب  لالخالا  زوجی  امب ال  رخآلا  یف  بلطلا  یلع  هتدایز  امهدحا و  یف  بلطلا 
.نارودلا هروص  یف  هیزملا  يذ  لامتحا  حیجرت 

******

: حرش * 

هدومن هدافا  هک  ار  هچنآ  رب  انب  اعرـش  القع و  تسین  زئاج  یعطق  یلمع  تفلاـخم  دـشاب و  یم  هیعطق  هیلمع  تفلاـخم  دروم  ود  نیا  رد 
تسین يراج  یعرش  هحابا  ول  تسا و  رییخت  اضیا  مسق  ود  نیا  رد  مکح  هکنآ  الا  هرس  سدق  يراصنا  خیش  ام  داتسا  ام و  خیـش  تسا 
كرت نینچمه  اعرـش و  نآ  بلط  لاـمتحا  یعاد  هب  ار  لـعف  نآ  درواـیب  هکنیا  هب  یبرق  هجو  یلع  لـعف  ندروآ  نـیب  یلقع  رییخت  یلو 
مدقم اهنآ  زا  یکی  هک  تسین  نیب  رد  یحجرم  هک  تسا  نآ  یلقع  رییخت  كردم  اعرـش و  نآ  كرت  لامتحا  یعادب  ار  لعف  نآ  دنک 

.یفخی امک ال  حجرم  الب  حیجرت  تسا  حیبق  دوش و 

: خلا دروملا  صیصختل  هجو  هنا ال  حدقناف  هلوق 

مارح ای  بوجو  هک  تسا  يدراوم  نآ  صوصخم  هکنآ  هن  دـشاب  یم  هعبرا  روص  مامت  رد  یلقع  رییخت  هک  دـش  رهاـظ  قباـس  ناـیب  زا 
نییلصوتب ینعی  امهب  هوجو  ضعب  رد  ثحب  دراد  صاصتخا  ماقم و  رد  مهم  هچرگا  تسا  لئاق  خیش  موحرم  هکنآ  امک  دشاب  یلـصوت 

.یفخی امک ال  هوجو  رئاس  فالخب  دوش  یم  يراج  هحابا  هلدا  یلقع  رییخت  رب  هوالع  دروم  ود  نآ  رد  هک 

.خلا لقعلا  لالقتسا  نا  کیلع  بهذی  :و ال  هلوق

هک تسا  یئاج  رد  دش  رکذ  هعبرا  روص  دراوم  رد  هک  یلقع  رییخت  دنامن  یفخم 
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یلع امدقم  نوکی  بجاو  بر  هنا  هرورض  هحلـصملا  كرت  نم  یلوا  هدسفملا  عفد  نا  لجال  اقلطم  همرحلا  لامتحا  حیجرتل  هجو  و ال 
.مهفاف امهیلثم  نیب  نارودلا  هروص  یف  هلامتحا  هلامتحا  یلع  مدقی  فیکف  مالک  الب  همحازملا  هروص  یف  مارحلا 

******

: حرش * 

هک تسین  دـیعب  دـشاب  انیعم  اهنآ  زا  یکی  رد  حـیجرت  لامتحا  رگا  دـشابن و  هصوصخب  بجاو  ای  هصوصخب  مارح  رد  حـیجرت  لامتحا 
رد لاح  نیمه  هکنآ  امک  تسا  مدـقم  مارح  هچ  دـشاب و  بجاو  هچ  حـیجرت  بحاص  هکنآ  دـیامنب و  نآ  نییعت  لقع  مکح  الالقتـسا 

رادقمب تحلـصم  تیوقت  دوش  یم  ببـس  مهمب  لمع  نوچ  محازت  باب  رد  دـشاب  یم  ماقم  نیا  ریغ  رد  نییعت  رییخت و  نیب  رما  نارود 
دیلقت باب  رد  هکنآ  امک  تسا  مدقم  تسا  تیزم  بحاص  هک  یلیلد  نآ  دندرک  ضراعت  لیلد  ود  هک  یئاجکره  ببـس  نودب  ار  مها 

زا هیف  نحن  اـم  رد  حـیجرت  نکل  تسا و  هدـش  رکذ  اـجنآ  بلطم  نیا  رگید  فرط  نودـب  دـشاب  فرط  کـی  رد  تیملعا  لاـمتحا  هک 
رتشیب اهنآ  زا  یکی  رد  هدسفم  ای  تحلصم  تیمها  ینعی  دشاب  یهن  ای  رما  زا  یکی  بلط  تدش  رد  دوش  هدافتـسا  هک  دشاب  یم  ینئارق 
بحاص نآب  حیجرت  تسا  بجاو  تمحازم و  تروص  رد  مها  بلط  نآب  لالخا  دشابن  زیاج  هک  یمـسق  هب  يرگید  رد  دشاب  رتدایز  و 
حیجرت تسا  مزال  مه  لاـمتحا  اـب  هکلب  دـشابن  نآـب  نیقی  ول  هّیزملا و  يذ  لاـمتحا  حـیجرت  تسا  مزـال  نینچمه  يرگید و  رب  تیزم 

ام لوق  رب  انب  اما  تسا و  لئاق  هیافک  بحاص  هک  ینانچمه  نیروذحم  نیب  دشاب  یلقع  رییخت  هک  تسا  یئاج  رد  حیجرت  دنامن  یفخم 
نوچ دـشابن  اـی  دـشاب  نآ  رد  تیمها  لاـمتحا  نیمکح  زا  یکی  هک  تسین  نآ  نیب  یقرف  دوـش  یم  يراـج  تئارب  هیفاـن و  لوـصا  هک 

.دشابن ای  دشاب و  مها  عقاو  رد  هچ  دنک  یم  باقع  عفر  تئارب  هلدا  اعرش  تسا  هدشن  تباث  فلکم  يارب  تیمها 

.خلا همرحلا  لامتحا  حیجرتل  هجو  :و ال  هلوق

هدسفم عفر  نوچ  تسا  مدقم  تمرح  ، تمرح بوجو و  نیب  نارود  رد  هک  دنلئاق  یضعب 
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طایتحا تلاصا  رد  لصف 

هراشا

رثکالا لقالا و  نیب  يرخا  نینیابتملا و  نیب  هددرتل  هراتف  میرحتلا  وا  باجیالا  نم  فیلکتلاـب  ملعلا  عم  هب  فلکملا  یف  کـش  ول  لـصف 
.نییطابترالا

رما و لعف  اناک  ول  اقلطم و  امهنیب  مولعملا  فیلکتلا  نا  یفخی  نینیابتملا ال  نیب  رمالا  نارود  یف  لوالا  ماقملا  : نیماقم یف  مـالکلا  عقیف 
لامجالا و نم  وه  ام  عم  یلعفلا  رجزلا  وا  ثعبلل  هماتلا  هلعلا  وه  امل  ادـجاو  نوکی  ناـب  تاـهجلا  عیمج  نم  اـیلعف  ناـک  نا  رخآ  كرت 

نع صیحم  الف  لامتحالا  ددرتلا و 

******

: حرش * 

هک تسا  يرورـض  نوچ  تسین  حیحـص  اقلطم  تمرح  ندوب  مدـقم  دـهد  یم  باوج  فنـصم  اـقلطم  تحلـصم  كرت  زا  تسا  یلوا 
دراد فقوت  نآ  تاـجن  دوش و  یم  قرغ  بآ  رد  ینمؤـم  رگا  ـالثم  تمحازم  تروـص  رد  مارح  رب  تسا  مدـقم  بجاو  دراوـم  ضعب 

مدـقم تمرح  ، تمرح لامتحا  اب  هکنآ  هب  فیکف  تمرح  رب  تسا  مدـقم  ینمؤم  تاجن  بوجو و  لاکـشا  الب  یبصغ  کلم  فرـصتب 
مهفاف ود  ره  نیب  نارود  تروص  رد  اقلطم  بوجو  رب  دشاب 

نینیابتم نیب  نارود  هب و  فلکم  رد  کش 

.خلا فیلکتلاب  ملعلا  عم  هب  فلکملا  یف  کش  ول  لصف  : هلوق

رد فلکم  دراد  ملع  هکنآ  لثم  نینیابتم  نیب  تسا  رئاد  فیلکت  نآ  لوا  مسق  دـشاب  یم  مسق  ود  هب  فیلکتب  ملع  اب  فلکم  رد  کـش 
لقا و نیب  تسا  رئاد  فیلکت  دراوم  یـضعب  رهظ و  هالـص  ای  تسا و  هعمج  هالـص  نآ  هک  دراد  کـش  یلو  زاـمن  کـی  هب  هعمج  زور 

ینعی هن  ای  تسا  هالـص  ءزج  هروس  هک  فلکم  دـنک  کش  هکنآ  لثم  یطابترا  رثکا  لقا و  دـشاب  یم  مسق  ود  اضیا  رثکا  لقا و  رثکا و 
کـش هکنآ  ریظن  دشاب  یم  یطابترا  ریغ  رثکا  لقا و  زا  رگید  مسق  تسا  ءزج  هد  ای  تسا  ءزج  هن  دـشاب  یم  یطابترا  هک  هالـص  ءازجا 

هن هک  تسا  فیلکت  لصا  رد  کش  نآ  رد  کش  یطابترا  ریغ  رثکا  لوا و  مسق  نیا  رانید  هد  اـی  تسا  نویدـم  راـنید  هن  فلکم  دراد 
دشاب یم  فیلکت  لصا  رد  کش  نآ  دئاز  رد  تسا و  نویدم  ملسم  رانید 

.خلا نیماقم  یف  مالکلا  عقیف  هلوق 

لثم دشاب  نینیابتم  نیب  ددرم  هک  هب  فلکم  رد  کش  تسا  ماقم  ود  رد  مالک  سپ 
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فارطا معی  امم  هحابالا  وا  هعسلا  وا  عضولا  وا  عفرلا  یلع  همومعب  لد  ام  نوکی  هلاحم  ذئنیح ال  هتفلاخم و  یلع  هبوقعلا  هحص  هزجنت و 
.هعم اهتضقانم  لجال  القع  اصصخم  ملعلا 

******

: حرش * 

تـسا مولعم  فیلکت  هک  تسین  یفخم  تسا  نینیابتم  نیب  نارود  هک  لوا  مسق  دـشاب  رثکا  لقا و  نیب  یطابترا  ای  رهظ  هعمج و  هـالص 
نیا یطو  لثم  دـشاب  نیکرت  زا  یکی  نیب  هکنآ  ای  هعمج و  ای  رهظ  هالـص  لثم  دـشاب  نیلعف  زا  یکی  نیب  هکنآ  ءاوس  اقلطم  ود  نآ  نیب 

دـشاب ناضمر  رخآ  لاوش و  نیب  ددرم  هک  ناضمر  هام  رخآ  رد  هکنآ  لثم  دـشاب  لعف  كرت  يرگید  لعف و  یکی  ای  يرگید و  ای  هئرم 
.نآ هزور  تسا  مارح  دشاب  لاوش  لوا  رگا  نآ و  هزور  تسا  بجاو  دشاب  ناضمر  هام  رگا 

فیلکت نآـب  ملع  فلکم  رگا  هک  تسنآ  تاـهجلا  عیمج  نم  یلعف  ياـنعم  تاـهج و  عیمج  زا  دـشاب  یلعف  فیلکت  رگا  لاـح  نیا  رد 
نآ وـل  لـعف و  كرت  رجز و  اـی  لـعف  ندروآ  يارب  تسا  هماـت  تلع  لاـح  نیا  رد  نآرب و  فـیلکت  دوـش  یم  زجنم  هنیآره  درک  ادـیپ 

.دشاب نیرما  نیب  ددرم  لامجا  فیلکت 

یلاح نیا  رد  فیلکت و  نآ  تفلاخم  رب  تبوقع  تسا  حیحـص  فلکم و  رب  فیلکت  ندوب  زجنم  زا  تسین  يا  هراچ  لاح  نیا  رد  سپ 
عـضو اـی  نوملعی  ـال  اـم  عفر  لـثم  فیلکت  عفر  رب  دوخ  موـمعب  تسا  لاد  هک  يا  هلدا  نآ  تسا  زجنم  لاـمجالاب  موـلعم  فـیلکت  هک 

ای نوملعی  ام ال  هعـس  یف  سانلا  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لثم  هعـس  ای  مهنع  عوضوم  وهف  دابعلا  نع  هملع  هّللا  بجح  اـم  لـثم  تسا  فیلکت 
.مارح هنا  فرعت  یتح  لالح  کل  ءیش  لک  لثم  هحابا  هلدا 

اهنآ هب  یلقع  صیـصخت  دـش  رکذ  هک  يا  هلدا  نیا  ار  یلاـمجا  ملع  فارطا  دوش  یم  لـماش  دراد و  موـمع  هک  تاـیاور  نیا  لاـثما  و 
.ددرم مولعم  یلعف  فیلکت  اب  اهنآ  هضقانم  تهجب  دوشب  لماش  ار  یلامجا  ملع  فارطا  تسین  نکمم  تسا و  هدروخ 
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یمن يراج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  لوصا  تسا و  فیلکت  زجنم  یلاـمجا  ملع  هروکذـم  دراوم  رد  هک  تسنآ  فنـصم  لوق  لـصاح 
.اهنآ نایب  تشذگ  اقباس  هکنآ  امک  اهنآ  لیذ  ردص و  هضقانم  تهجب  دوش 

رد هچ  دوش  تباث  هیعرـش  هلدا  زا  یکی  هب  ای  یلامجا  ملع  ای  دـشاب  یلیـصفت  ملع  هکنآ  ءاوس  هیعرـش  فیلاکت  مامت  رد  دـنامن  یفخم 
لامتحا هکنآ  تهجب  یلیصفت  ملع  رد  یتح  القع  دشاب  یم  باقع  لامتحا  تسا  فیلکت  زجنم  هک  هچنآ  تامرحم  رد  هچ  تابجاو و 

نیا اـب  دـشاب و  یم  فیلکت  نآ  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئـالا  مرکا و  یبن  تعافـش  اـی  نآ  زا  دـعب  هبوت  لاـمتحا  اـی  یلوم  ترفغم  وفع و 
یلامجا ملع  فارطا  رد  تئارب  هلدا  لوصا و  دش  نکمم  رگا  تسا  باقع  لامتحا  طقف  فیلکت  زجنم  یلیـصفت  ملع  رد  یتح  لامتحا 

رد ول  انیقی و  دوش  یم  هتـشادرب  باقع  دـش  يراج  اهنآ  زا  مادـکره  نایب  الب  باقع  حـبق  نوناق  اهنآ و  ضعب  ای  ار و  فارطا  ماـمت  اـی 
.تسا یقاب  فیلکت  لامتحا  عقاو 

نآ فارطا  ضعب  ای  نآ  فارطا  مامت  رد  لوصا  نایرج  رادـم  رئاد  تقیقح  رد  یلامجا  ملع  ندوب  زجنم  هک  دـش  رهاظ  ام  نایب  زا  سپ 
اقلطم و زیجنت  زا  دوش  یم  طقاس  یلامجا  ملع  فارطا  مامت  رد  ار  لوصا  نایرج  میدومن  رایتخا  رگا  الـصا  نایرج  مدـع  ای  دـشاب  یم 

.تسا يواسم  نآ  مدع  یلامجا و  ملع  دوجو 

تسین و مزـال  یلاـمجا  ملع  رد  هیعطق  تقفاوم  دراوم  نیا  رد  یلاـمجا  ملع  فارطا  ضعب  رد  لوصا  ناـیرجب  میدـش  لـئاق  رگا  اـما  و 
.دوش یم  ثحب  تهج  دنچ  رد  مالک  سپ  تسا  مارح  نآ  هیعطق  تفلاخم  هچرگا 

عنام هک  هچنآ  تسین و  زیاج  ای  فارطا  ضعب  ای  فارطا  مامت  رد  يرهاـظ  مکح  لـعج  تسا  نکمم  اـیآ  هکنآ  توبث و  ماـقم  رد  لوا 
تسا تیصعم  رد  صیخرت  بجوم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هلدا  لومش  لوا  تسا  زیچ  ود  یلامجا  ملع  ندش  لماش  يارب  تسا 
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حیحص تسا و  حیبق  تهج  نیا  زا  یلامجا و  ملعب  فیلکت  نآ  يربک  يرغص و  فلکمب  تسا  هدیسر  هک  یفیلکت  تفلاخم  بجوم  و 
.یلامجا ملع  فارطا  رد  لوصا  نایرج  تسین 

لـصا هب  ای  دوش  تباث  هراـما  هب  يرهاـظ  مکح  نآ  هکنآ  نیب  تسین  دـشاب  یم  یلاـمجا  ملع  فلاـخم  هک  يرهاـظ  مکح  نیب  یقرف  و 
تیـصعم رد  صیخرت  دشاب و  فیلکت  یفان  يرهاظ  مکح  هک  یئاج  رد  دشاب  اجیردت  لوصا  نایرج  ول  یلیزنت و  ریغ  لصاب  ای  یلیزنت 

تسین مزال  هصوصخب  فیلکت  عوضوم  ندوب  مولعم  تسین و  الامجا  ای  الیـصفت و  دشاب  مولعم  هک  یفیلکت  نیب  یقرف  القع  نآ  حبق  و 
مولعم هصوصخب  یلوم  رسپ  هکنیا  هب  رذع  دیامنب و  اهنآ  مامت  لتق  رب  مادقا  دبع  دشاب و  رفن  هس  زا  یکی  رد  الوم  رسپ  رگا  اذل  القع و 

ملع دوش  یم  مولعم  سپ  دناسر  یم  لتقب  ار  اهنآ  اجیردت  ول  ار و  وا  دـنناد  یم  باقع  بجوتـسم  ءالقع  وا و  زا  دوش  یمن  لوبق  دوبن 
.تسین مزال  فیلکت  عوضوم  صوصخب 

یلاـمجا ملع  فارطا  رد  لوـصا  ناـیرج  هکنآ  تسا و  ضقاـنت  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد  لوـصا  تسین  حیحـص  هک  يدراوـم  زا  مود 
یلامجا و ملع  لماش  ملعت  یتح  - رذق هنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیـش  لک  تیاور  الثم  دوش  یم  اهنآ  لیذ  تایاور و  ردص  ضقانت  بجوم 

تسین نآ  نیب  یقرف  ضقانت  تسا و  ضقانت  بجوم  یلامجا  ملع  فارطا  مامت  رد  لوصا  نایرج  سپ  دوش  یم  هقالطاب  یلیـصفت  ملع 
یتاهج هحفـص 85  رد  مراهچ  دـلج  رد  تسین و  حیحـص  القع  مه  ضقانت  لامتحا  نوچ  الامتحا  ای  انظ و  ای  دـشاب و  ضقانت  انیقی  هک 

.عجارف تسا  هدش  نایب  اجنآ  رد  یلامجا  ملع  فارطا  رد  لوصا  نایرج  زا  تسا  عنام  هک 

يارب یـضتقم  یلامجا  ملع  هکنآ  هب  دوب  لئاق  هک  تشذـگ  عطق  رد  هک  تسا  قباس  مالک  فلاـخم  فنـصم  مـالک  نیا  دـنامن  یفخم 
.عجارف همات  تلع  هن  تسا  فیلکت 
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القع و عنام  كانه  نکی  مل  هتفلاخم  یلع  باقعلا  حص  هلاثتما و  بجول  الیـصفت  ملع  ول  ثیحب  ناک  ول  کلذک و  ایلعف  نکی  مل  نا  و 
.فارطالل هیعرشلا  هءاربلا  هلدا  لومش  نع  اعرش  ال 

یعقاولا مکحلا  ناک  اذاف  یلیصفتلا  عم  يرهاظلا  مکحلل  لاجم  هنا ال  الا  یلامجالا  یلیـصفتلا و  ملعلا  نیب  قرف  هنا ال  حدقنا  انه  نم  و 
ناکمال هعم  ایلعف  ریـصی  نا ال  نکمیف  یلامجالا  عم  لاجم  هل  تاهجلا و  عیمج  نم  هعم  ایلعف  ریـصی  هلاحم  تاـهجلا ال  رئاـس  نم  اـیلعف 

.مهفاف ههجلا  هذه  ریغ  نم  ایلعف  ناک  نا  هفارطا و  یف  يرهاظلا  لعج 

******

: حرش * 

.خلا کلذک  ایلعف  نکی  مل  نا  هلوق و 

ملع هچ  فیلکت  نآـب  ملع  هک  دـشاب  یلعف  فیلکت  نآ  فارطا  ماـمت  تاـهج و  عیمج  زا  یلاـمجا  ملع  هک  دوب  یئاـج  رد  قباـس  ناـیب 
نیا رگا  اما  یلامجا و  هچ  دشاب و  یلیـصفت  هچ  دراد  یتاذ  تیجح  ملع  نوچ  تسا  فیلکت  زجنم  یلامجا  ملع  هچ  دـشاب و  یلیـصفت 

ای نآرب  هارکا  ای  نآ  باـکترا  هب  رارطـضا  نآ  دارفا  ضعب  هکنآ  لـثم  دـشابن  یلعف  یلاـمجا  ملع  تاـهج  ماـمت  هکنیا  هب  دـشابن  نینچ 
لـصاح فلکم  يارب  یلیـصفت  ملع  رگا  دراوم  نیمه  رد  ول  تسین و  یعنام  دراوم  نیا  رد  دـشاب  نآرب  هریغ  ءالتبا و  لـحم  زا  جورخ 

دـشاب یمن  تئارب  هلدا  رد  یلقع  عنام  یلامجا  ملع  لاح  رد  یلو  نآ  تفلاخم  رب  باقع  تسا  حیحـص  نآ و  لاثتما  تسا  بجاو  دوش 
تئارب هلدا  لومـش  زا  تسین  یعنام  اعرـش  نینچمه  یلیـصفت و  ملع  لثم  دشاب  یمن  فیلکت  زیجنت  يارب  همات  تلع  یلامجا  ملع  نوچ 

.یلاعت هللاءاش  نا  دوش  یم  نایب  نآ  دراوم  هکنآ  امک  فارطا  رد  هیعرش 

.خلا قرف  هنا ال  حدقنا  انه  نم  هلوق و 

فیلکت زیجنت  رد  یلامجا  ملع  یلیصفت و  ملع  نیب  رد  یقرف  دش  رهاظ  ام  نایب  زا 
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ریغ هفارطا  تناک  ول  اـقلطم و  هتقفاوم  ـالقع  بجول  تاـهجلا  عیمج  نم  اـیلعف  ناـک  لاـمجالاب  مولعملا  نا  ضرف  ول  هنا  رهاـظلا  نا  مث 
نم هالول  ایلعف  هنوک  عم  مولعملا  هیلعف  نع  عنمی  ام  مزالی  امبر  رـصحلا  مدـع  نا  وه  اهریغ  هروصحملا و  نیب  توافتلا  امنا  هروصحم و 

مولعملا ناک  امیف  همدع  زجنتلا و  یف  اهریغ  هروصحملا و  نیب  اتوافت  لقعلا  يری  داکی  هلمجلاب ال  تاهجلا و  رئاس 

******
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یلیـصفت ملع  هک  یئاج  رد  ینعی  دشاب  یمن  یلیـصفت  ملع  اب  هریغ  تئارب و  هلدا  زا  يرهاظ  مکح  يارب  یلاجم  هکنآ  رگم  دـشاب  یمن 
ملع اـب  نآـب و  ملع  ریغ  تاـهج  ماـمت  زا  تسا  یلعف  یعقاو  مکح  نوـچ  نآ  فـالخرب  يرهاـظ  مکح  تـسین  نـکمم  تـسا  لـصاح 

.تسین نکمم  نآ  تفلاخم  تاهج و  مامت  زا  دوش  یم  یلعف  فیلکت  نآ  نآب  یلیصفت 

یلعف تاهج  مامت  زا  فیلکت  نوچ  دـشابن و  یلعف  تاهج  مامت  زا  یعقاو  فیلکت  تسا  نکمم  دوش  لـصاح  یلاـمجا  ملع  رگا  اـما  و 
تهج نیا  ریغ  یلاـمجا و  ملع  تهج  زا  وـل  هریغ و  تئارب و  زا  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد  يرهاـظ  مـکح  لـعج  تـسا  نـکمم  تـسین 

.تسا یلعف  فیلکت 

قلعت هک  ینآ  زا  دـعب  نآب  یلیـصفت  ملع  نآب  لهج  تهج  ریغ  تاهج  ماـمت  زا  دـشاب  یلعف  یعقاو  مکح  هک  یئاـج  رد  هکنآ  لـصاح 
قلعت یلامجا  ملع  هک  یئاج  رد  اما  هلاحم و  لقع ال  مکحب  دوش  یم  زجنم  دوش و  یم  یلعف  تاـهج  ماـمت  زا  یعقاو  مکح  نآ  تفرگ 

تاـهجلا ماـمت  نم  یلعف  شدوخ  دروم  رد  مکح  نآ  تسا  نکمم  یلاـمجا و  ملع  دوش  یمن  هماـمتب  لـهج  عفر  بجوـم  دریگب  نآـب 
لعج تسین  یعنام  سپ  تسا  ظوفحم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  دـشاب  کش  هک  يرهاظ  مکح  لعج  هبترم  هک  تسنآ  ضرف  دـشابن و 

.مهفاف یعقاو  مکح  فالخرب  يرهاظ  مکح 

دشاب روصحم  ریغ  فارطا  ول  یلامجا و  ملع  تقفاوم  تسا  مزال 

.خلا ضرف  ول  هنا  رهاظلا  نا  مث  هلوق 

تسا بجاو  دشاب  یلعف  تاهج  مامت  زا  رگا  لامجالاب  مولعم  دیامرف  یم  فنصم 
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یف فارطـالا  فـالتخا  نا  لـصاحلا  هفارطا و  هرثک  نم  هیلع  وه  اـم  عم  کلذـک  هنع  رجزی  وا  ـالعف  هوحن  یلوملا  ثعبی  اـیلعف  ـالامجا 
رـصحلا عم  رجزلا  وا  ثعبلا  هیلعف  یف  مولعملا  هیحان  یف  وه  امناف  اتوافت  بجوا  ول  ملعلا و  هیحان  یف  اتوافت  بجوی  همدع ال  رـصحلا و 

یف مولعملا  فلتخی  مل  ام  همدـع  زیجنتلا و  یف  هرثک  هلق و  فارطالا  فالتخاب  یلامجالا  ملعلا  فلتخی  داکی  ـالف  همدـع  عم  اهمدـع  و 
.کلذب اهمدع  هیلعفلا و 

******
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ریغ مولعم  نآ  فارطا  ول  یلاـمجا و  هچ  دـشاب و  یلیـصفت  هچ  دراد  یتاذ  تیجح  ملع  نوچ  اـقلطم  یلاـمجا  ملع  نآ  تقفاوـم  ـالقع 
دشابن فلکم  هب  التبم  یلامجا  ملع  فارطا  ضعب  هکنآ  لثم  تسین  زجنم  هک  تسا  نآ  فیلکت  روصحم  ریغ  يانعم  دشاب و  هروصحم 

.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  دنا و  هدومن  رکذ  هک  هریغ  دشاب و  نآ  لاثتما  رد  یلقع  ای  یفرع  جرح  رسع و  ای  و 

تیلعف زا  عنم  هک  یعنام  اب  تسا  مزـالم  دراوم  ضعب  هروصحم  ریغ  ههبـش  هک  تسنآ  هروصحم  ریغ  هروصحم و  ههبـش  نیب  تواـفت  و 
لوق رب  تسا  در  مـالک  نیا  هروصحم  ریغ  تهج  زا  رگم  تسا  یلعف  تاـهج  ماـمت  زا  هروصحم  ریغ  ههبـش  هکنآ  اـب  دـیامن  یم  مولعم 

تسین زجنم  هروصحم  ریغ  تاهبش  رد  یلامجا  ملع  هک  دنا  هداد  ناشیا  هب  تبسن  هک  يراصنا  خیش  موحرم 

هک یقرف  دشاب  یمن  مکح  زیجنت  رد  هروصحم  ریغ  ای  دشاب  هروصحم  نآ  فارطا  هک  ملع  تهج  زا  توافت  دـهد  یم  باوج  فنـصم 
رد لعف  وحن  یلوم  ثعب  فیلکتب  فلکم  دراد  یلامجا  ملع  هک  یئاج  رد  سپ  ملع  رد  هن  تسا  یعنام  مولعم  رد  هک  تسنآ  دشاب  یم 

.دشابن ای  دشاب  ترثک  یلامجا  ملع  فارطا  هکنآ  هچ  تسا  ناسکی  یهاون  رد  لعف  نآ  زا  یلوم  رجز  رماوا و 

ود ره  رد  هکلب  دوش  ادیپ  یلامجا  ملع  رد  یتوافت  دوش  یمن  ببس  هروصحم  ههبـش  رد  یلامجا  ملع  فارطا  فالتخا  هکنآ  لصاح  و 
یم مولعم  فرط  زا  یعنام  دـشاب  روصحم  ریغ  هک  یئاج  رد  ملع  هیحان  زا  هن  تسا  مولعم  هیحان  زا  دـشاب  یتوافت  رگا  تسا و  ناسکی 

دشاب
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.فرعت لمأتف  اضیا  مولعملا  فرط  یف  توافت  نکی  مل  ام  کلذ  یف  یلامجالا  یلیصفتلا و  نیب  توافت  هنا ال  افنآ  تفرع  دق  و 

ایلعف ناک  ول  الامجا  مولعملا  فیلکتلا  نا  هرورـض  اهتفلاخم  همرح  عم  هیعطقلا  هقفاوملا  بوجو  مدع  لامتحال  هجو  هنا ال  حدقنا  دق  و 
ههج نم  اما  الامجا  هب  ملعلا  عم  فیلکتلا  هیلعف  ملعی  مل  ول  هنا  رهظ  هنم  اضیا و  کلذـک  هتفلاخم  مرحی  مل  ـالا  اـعطق و  هتقفاوم  بجول 

عوضومب هقلعت  ههج  نم  وا  اددرم  وا  انیعم  اهضعب  یلا  رارطضالا  ههج  نم  وا  هفارطا  ضعبب  ءالتبالا  مدع 

******

: حرش * 

ملع دـنک  یمن  ادـیپ  یفالتخا  لعف و  زا  رجز  ای  دـشاب  لـعف  رد  ثعب  نآ  قلعتم  هچ  یلاـمجا  ملع  فارطا  ماـمت  درادـن  تیلعف  هکنآ  و 
ادیپ نآ  تیلعف  زا  عنام  هکنآ  دشابن و  مولعم  رد  فالتخا  هک  یمادام  نآ  مدع  زیجنت و  رد  هرثک  هلق و  دوخ  فارطا  فالتخاب  یلامجا 

دوش

ههبش هچ  طایتحا  تسا  مزال  دشاب  یلعف  یعقاو  مکح  یلامجا و  ملع  فارطا  رگا  هک  تسنآ  خیش  موحرم  رب  فنصم  لاکـشا  لصاح 
لوق دـنامن  یفخم  - هروصحم ریغ  هچ  هروصحم و  هچ  طاـیتحا  تسین  مزـال  دـشابن  یلعف  رگا  هروصحم و  ریغ  هچ  دـشاب و  هروـصحم 

.ادیج اهیف  ربدتف  دشابن  نآ  ثلث  ود  رگا  تسا  دیکأت  رارکت و  تارابع  فصن  انه  یلا  رهاظلا  مث  زا  فنصم 

.خلا افنآ  تفرع  دق  هلوق و 

زا عنام  هک  یمادام  نآ  مدـع  زیجنت و  رد  تسین  یلیـصفت  یلامجا و  ملع  نیب  قرف  دراد و  یتاذ  تیجح  ملع  هک  میدرک  نایب  اـم  ـالبق 
مولعم یعقاو  مکح  هک  یمادام  نوچ  ، دروم رد  تسا  يراـصنا  خیـش  موحرم  اـب  قح  دـنامن  یفخم  فرعت  لـمأتف  دـشابن  مولعم  فرط 

یفخی امک ال  درادن  يرثا  یلامجا  ملع  هریغ  هروصحم و  ریغ  ههبش  ریظن  دنکن  ادیپ  تیلعف 

.خلا هجو  هنا ال  حدقنا  دق  و.هلوق 

ینعی هیعطق  تقفاوم  مدع  لامتحا  يارب  درادن  یهجو  هک  دش  رهاظ  قباس  نایب  زا 
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ناک ول  هتیلعف و  ملع  ول  هنا  هتفلاخم و  زاج  لب  هتقفاوم  بجو  امل  الثم  هضاحتـسملا  ضیح  مایاک  رهـشلا  اذه  یف  الامجا  هققحتب  عطقی 
یلاـح رماـب  فیلکتلا  حـصی  اـمک  هنا  هرورـض  هیلعفلا  نع  عنمی  ـال  جردـتلا  ناـف  هتقفاوم  بجو  وا  زجنم  ناـکل  هیجیردـت  فارطا  نیب 

.مهفاف عیطتسملل  مسوملا  یف  جحلاک  یلابقتسا  رماب  حصی  کلذک 

******

: حرش * 

تبـسن هکنآ  اـمک  تسین  مزـال  هیعطق  تقفاوم  یلو  تسین  حیحـص  تسا و  مارح  نآ  تفلاـخم  ول  هروصحم و  ریغ  ههبـش  فارطا  رد 
تاهجلا عیمج  نم  دشاب  یلعف  رگا  الامجا  تسا  مولعم  هک  یفیلکت  هک  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  دـنا  هداد  هریغ  خیـش و  موحرمب 

.نآ تفلاخم  تسا  مارح  اعطق و  فیلکت  نآ  تقفاوم  تسا  بجاو  دشاب  یلعف  یلوم  ههارک  هدارا و  ینعی 

نیا زا  تسا و  مزال  نآ  یعطق  تقفاوم  تسا  مارح  نآ  تفلاخم  هک  یناـنچمه  دـش  یلعف  دـش و  تباـث  فیلکت  رگا  هکنآ  لـصاح  و 
یکی هکنآ  لثم  نآ  فارطا  ضعبب  فلکم  ءالتبا  مدـع  تهج  زا  ای  فیلکت  ندوبن  یلعف  فیلکت  دـشابن  یلعف  رگا  هک  دـش  رهاظ  نایب 

نینچمه تسین و  نآ  يالتبا  لحم  هک  رگید  رهـش  رد  يرگید  تسا و  فلکم  يـالتبا  لـحم  اـهنآ  زا  یکی  تسا  سجن  فرظ  ود  زا 
دماشایب و ار  نآ  بآ  تسا  مزال  ار  اهفرظ  نآ  زا  یکی  هکنآ  لثم  دراد  نآ  باکتراب  رارطضا  فلکم  یلامجا  ملع  فارطا  ضعب  رگا 

نیقی هکنآ  لثم  دشابن  یلعف  فیلکت  رگید  تهج  زا  ای  دشاب و  ددرم  ای  فورظ  ضعبب  دشاب  نیعم  نآ  رارطـضا  هچ  دوش  یم  فلت  الا 
ای رهش و  طسو  ای  تسا  رهش  لوا  نآ  ضیح  مایا  دناد  یمن  هک  هضاحتـسم  ضیح  مایا  لثم  رهـش  نیا  رد  الامجا  فیلکت  ققحتب  دراد 

یلامجا ملع  فارطا  هیعطق  تقفاوم  تسین  بجاو  هروکذـم  دراوم  نیا  رد  دـشاب  هتـشادن  اه  نیا  زا  یکی  نییعت  رب  لیلد  رهـش و  رخآ 
.نآ تفلاخم  تسا  زئاج  هکلب 

هیجیردت دارفا  فارطا و  نیب  فیلکت  نآ  ول  درک و  ادیپ  فیلکت  تیلعف  هب  ملع  رگا  اما  و 
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ریغ یلا  ناک  ول  اعنام  نوکی  کلذک  نیعم  دحاو  یلا  ناک  ول  فیلکتلا  هیلعفب  ملعلا  نع  اعنام  نوکی  امک  رارطضالا  نا  لوالا  : تاهیبنت
هبوجوب وا  مولعملا  همرحب  ملعلا  یفانی  وه  ارییخت و  وا  انییعت  هکرت  وا  فارطالا  دـحا  باـکترا  زاوجل  بجوم  اـقلطم  هنا  هرورـض  نیعم 

.العف اهنیب 

******

: حرش * 

تقفاوم تسا  بجاو  نآرب و  تسا  زجنم  فیلکت  دراد  فـیلکت  تیلعف  هب  ملع  هک  يدراوـم  نیا  رد  دـش  ناـیب  هک  ضیح  لـثم  دـشاب 
دـش یلعف  فیلکت  هک  نیا  زا  دعب  دـنک و  یمن  تیلعف  زا  عنم  مایا  نیب  رد  فیلکت  ندـش  عقاو  جـیردتب و  هکنآ  تهجب  فیلکت  هیعطق 

تـسا حیحـص  یلاـح  یلعف  رماـب  فیلکت  تسا  حیحـص  هک  یناـنچمه  تسا  يرورـض  نوچ  فیلکت  نآ  هیعطق  تقفاوـم  تسا  مزـال 
دریگب هزور  تسا  هدرک  رذن  هک  یسک  ای  دشاب و  یم  عیطتسم  العف  هک  یسک  يارب  شدوخ  عقوم  رد  جح  لثم  یلابقتـسا  رماب  فیلکت 
.مهفاف یلامتحا  هن  دراد  مزال  ینیقی  تئارب  ینیقی  لاغتشا  نوچ  طایتحا  هیعطق و  تقفاوم  تسا  مزال  دراوم  نیا  رد  ار  ادرف  ای  زورما  ای 

.خلا رارطضالا  نا  لوالا  تاهیبنت  : هلوق

ملع دارفا  زا  یکی  هب  رارطـضا  هک  تـسنآ  تاـهیبنت  نآ  زا  لوا.نآ  فارطا  رد  تـئارب  یلاـمجا و  مـلعب  تـسا  قـلعتم  تـسا  یتاـهیبنت 
سجن نیئانا  ود  زا  یکی  هکنآ  لثم  دـشاب  یلامجا  ملع  دارفا  زا  نیعم  درفب  رارطـضا  رگا  فیلکت  تیلعف  هب  ملع  زا  تسا  عنام  یلامجا 

دارفا زا  نیعم  درفب  رارطـضا  دوش  یم  فلت  دـماشاین  ـالثم  بآ  نآ  زا  رگا  هک  درک  ادـیپ  اـهنآ  زا  نیعم  درفب  رارطـضا  فلکم  تسا و 
.تسا تئارب  دارفا  یقاب  رد  دوش و  یم  هتشادرب  فیلکت  یلامجا  ملع 

رارطضا زا  هدنامیقاب  دارفا  دنا  هداد  خیش  موحرمب  تبسن  ار  هلئسم  نیا  هن  ای  دشاب  یم  یقاب  رد  تئارب  ایآ  نیعم  ریغ  درفب  رارطضا  اما  و 
هدنامیقاب باکترا  تسا  زیاج  سپ  فیلکت  تیلعف  زا  تسا  عنام  اقلطم  رارطضا  دیامرف  یم  فنصم  یلو  طایتحا  تسا  مزال 
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لوالا نم  اهنیب  مولعملا  فیلکتلا  نال  کلذ  اقحال و  وا  ملعلا  ثودح  یلع  اقباس  کلذک  رارطـضالا  نوکی  نا  نیب  قرف  کلذک ال  و 
نوکی نا  لامتحال  امولعم  هب  فیلکتلا  ناک  امل  هفارطا  ضعب  یلع  ضرع  ولف  هقلعتم  یلا  رارطـضالا  ضورع  مدعب  اروذحم  ناک  رمالا 

.نییعت الب  فارطالا  ضعب  یلا  ناک  امیف  راتخملا  وه  نوکی  وا  نیعملا  یلا  رارطضالا  ناک  امیف  هیلا  رطضملا  وه 

******

: حرش * 

رد موـلعم  تمرح  هب  ملع  دراد  تاـفانم  رارطـضا  نیا  ارییخت و  هچ  رارطـضا و  دـشاب  اـنییعت  هچ  بـجاو  زا  هدـنامیقاب  كرت  مارح و  زا 
ای دشاب  بجاو  نآ  دارفا  هچ  تسا  یلامجا  ملع  یفانم  دوش  عقاو  یمسق  ره  هب  رارطضا  تابجاو و  رد  مولعم  بوجوب  ملع  تامرحم و 

.مارح

نآ زا  دعب  ملع و  زا  لبق  یلامجا  ملع  فارطا  رد  دوش  یم  مسق  راهچ  رارطضا 

.خلا نوکی  نا  نیب  قرف  کلذک ال  :و  هلوق

ای فیلکتب  تسا  ملع  زا  لبق  ای  اه  نیا  زا  مادکره  نیعم و  ریغ  درفب  ای  تسا  نیعم  درفب  ای  دراد  تروص  راهچ  رارطـضا  دـنامن  یفخم 
نیب درادـن  یقرف  دوش  یم  فیلکت  عفر  بجوم  رارطـضا  هکنیا  رد  دـیامرف  یم  فنـصم  دوش  یم  ادـیپ  رارطـضا  فیلکتب  ملع  زا  دـعب 
لوا زا  مارح  هچ  دشاب و  بجاو  هچ  دارفا  نیب  رد  یلامجا  ملعب  فیلکت  هکنآ  تهجب  دشاب  قحال  ای  دشاب  ملع  ثودـح  رب  قباس  هکنآ 
نآرب رارطضا  یلامجا  ملع  قلعتم  دارفا  ضعب  رگا  نآ و  قلعتم  دشابن  فیلکت  ضراع  رارطضا  هکنیا  هب  عقاو  رد  تسا  دیقم  دودحب و 
یعقاو مارح  نامه  اعقاو  دراد  نآ  هب  رارطضا  فلکم  هک  ار  يدرف  نآ  دور  یم  لامتحا  نوچ  دور  یم  نیب  زا  مولعم  فیلکت  دش  عقاو 
دییقت ار  هیعقاو  ماکحا  نوچ  جرح  رسع و  رارطضا و  هلدا  هکنآ  لصاح  دنوش و  یم  يودب  ههبش  رگید  دارفا  یعقاو و  بجاو  ای  دشاب 

ماکحا دراد  یعقاو  دـییقت  لوا  زا  نوچ  دوش  ادـیپ  نیعم  ریغ  هچ  نیعم و  هچ  دارفا  زا  یکی  هب  رارطـضا  هک  يدراوم  نیا  رد  دـننک  یم 
الب اجنیا  رد  هک  مهنم  قاسفلا  مرکت  لثم ال  يرگید  صاخ  ادـعب  ءاملعلا و  مرکا  دوش  ادـیپ  یماع  هکنآ  لـثم  دـنوش  یم  دـیقم  هیعقاو 

صیصخت ماع  لاکشا 
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نا دـقفلا  عم  یقابلا  یف  طایتحالا  هیاعر  موزل  یف  لاکـشا  امکف ال  اهـضعب  دـقفک  ـالا  سیل  فارطـالا  ضعب  یلا  رارطـضالا  لاـقی  ـال 
لبق هیلع  زجنت  ام  هدهع  نع  اجورخ  هباکترا  وا  یقابلا  نع  بانتجالا  بجیف  رارطضالا  عم  هتیاعر  موزل  یف  لاکـشالا  یغبنی  کلذک ال 

.هضورع

هدویق هب و  فیلکتلا  دودح  نم  سیل  هب  فلکملا  دقف  نا  ثیح  لاقی  هناف 

******

: حرش * 

.ماعب ملع  زا  دعب  هچ  دشاب و  ماعب  ملع  زا  لبق  صصخم  هچ  دروخ  یم 

.خلا فارطالا  ضعب  یلا  رارطضالا  لاقی  :ال  هلوق

رارطضا نیا  بجاو  ای  دشاب  مارح  یلامجا  ملع  قلعتم  هچ  یلامجا  ملع  دارفا  ضعبب  رارطضا  هکنیا  هب  ام  بلطم  رد  تسا  هدش  لاکشا 
هکنآ لثم  ای  دوش  هتخیر  اهنآ  زا  یکی  تسا  سجن  اهنآ  زا  یکی  هک  يا  هساک  ود  هکنآ  ریظن  دوش  یم  دوقفم  دارفا  ضعب  هکنآ  لـثم 

زا یکی  هلبق  هک  تشاد  یلامجا  ملع  هکنآ  لثم  فلکم  دومن  لاثتما  ار  دارفا  ضعب  هکنآ  ای  دوش  جراخ  ءـالتبا  لـحم  زا  فارطا  ضعب 
ملع فارطا  رد  طایتحا  تیاعر  تسا  مزال  هک  تسین  یلاکـشا  هروکذـم  دراوم  نیا  رد  دـناوخ  زامن  ار  فرط  کی  تسا و  فرط  ود 

.هدنامیقاب یلامجا 

سپ رارطـضا  زا  دـعب  یلامجا  ملع  دارفا  هدـنامیقاب  رد  طایتحا  تسا  مزـال  نینچمه  طاـیتحا  تسا  مزـال  دراوم  نیا  رد  هک  یناـنچمه 
رد طایتحا  هروکذم و  دراوم  مامت  رد  هیبوجو  ههبـش  رد  نآ  باکترا  بانتجا  هیمیرحت و  ههبـش  رد  هدنامیقاب  زا  بانتجا  تسا  بجاو 

ینیقی لاغتـشا  دوش و  ضراع  هروکذم  دراوم  هک  ینآ  زا  لبق  فیلکتب  تسا  هدش  لوغـشم  فلکم  همذ  هک  تسنآ  تهجب  دراوم  نیا 
.دهاوخ یم  ینیقی  تئارب 

.خلا نا  ثیح  لاقی  هناف  : هلوق

زا دویق و  زا  یمکح  ره  رد  عوضوم  ياقب  ینعی  هب  فلکم  دقف  هکنآ  باوج 
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یلا رارطضالا  فالخب  اذه  کلذک و  هنع  غارفلا  انیقی  هب  لاغتشالا  هیـضق  ناک  هب  همذلا  تلغتـشا  اذاف  اقلطم  هب  قلعتملا  فیلکتلا  ناک 
همذـلا لاغتـشاب  نیقی  ـالف  هضورع  مدـعب  ادـیقم  ـالا  لوـالا  نم  هب  لاغتـشالا  نوکی  ـال  هدوـیق و  هب و  فـیلکتلا  دودـح  نم  هناـف  هکرت 

هناف لمأت  مهفاف و  هیودـبلا  ههبـشلا  یف  طایتحالا  باب  نم  الا  نوکی  هدـعب و ال  امیف  هتیاعر  بجی  الف  دـحلا  اذـه  یلا  الا  هب  فیلکتلاـب 
.ادج قیقد 

******

: حرش * 

تسا یضرع  مکح  نوچ  دشاب  یم  یمکح  ره  رد  یلقع  طرش  عوضوم  دوجو  تسا و  قلطم  فیلکت  هکلب  دشاب  یمن  فیلکت  دودح 
ینیقی لاغتشا  هروکذم  دراوم  رد  فیلکتب  فلکم  همذ  دش  لوغـشم  هک  ینامز  سپ  دنک  ادیپ  ققحت  تسین  نکمم  عوضوم  نودب  هک 

.یلامجا ملع  فرط  زا  هدنامیقاب  رد  طایتحا  تسا  مزال  هروکذم  دراوم  رد  دهاوخ و  یم  ینیقی  غارف 

هچ دنشاب و  بجاو  هچ  یفیلکت  رهب  رارطضا  نوچ  تسا  یلامجا  ملع  دارفا  یـضعب  كرتب  رارطـضا  فالخب  دش  رکذ  هک  ینایب  نیا  و 
دوشن و اهنآ  رب  ضراع  رارطـضا  هک  دشاب  یم  دـیقم  لوا  زا  هیعقاو  فیلاکت  دـشاب و  یم  نآ  دودـح  زا  تسا و  فیلکت  دویق  زا  مارح 

.باب نیا  رد  دشاب  یم  دایز  رابخا  تایآ و  رارطضا و  هلدا  رد  ملسم  عامجا  هیعقاو و  ماکحا  رب  دنراد  یعقاو  تموکح  رارطضا  هلدا 

اوُقَّتَت ْنَأ  ّالِإ  ٍءْیَـش  ِیف  ِهّللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َنِیِنمْؤُْملا َو  ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  یلاـعت ال  هلوق  هلمج  نم 
دنع تسا  روهـشم  تسا و  دایز  دراوم  نیا  رد  رابخا  هیلا و  رطـضا  نمل  هّللا  هلحا  دق  الا و  ءیـش  نم  ام  مالّـسلا  هیلع  هلوق  ًهاُقت و  ْمُْهنِم 

هک دراوم  نیا  رد  سپ  ار  نیحیبقلا  لقا  باکترا  دـناد  یم  زیاـج  اـضیا  دراوم  نیا  رد  لـقع  مکح  تاروظحملا و  خـیبوت  تارورـضلا 
تیاعر تسین  بجاو  سپ  درادن  فلکم  انیقی  همذب  لاغتشا  نیعم  ریغ  درف  هچ  نیعم و  درف  هچ  دوش  یم  ادیپ  دارفا  ضعبب  رارطضا 
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نوکی داکی  رخآ و ال  عاد  هل  نکی  مل  ول  هکرت  وحن  فلکملل  اـیعاد  ریـصی  نا  لـجال  وه  اـمنا  ءیّـشلا  نع  یهنلا  ناـک  اـمل  هنا  یناـثلا 
لب لئاط  هدـئاف و ال  الب  هنا  هرورـض  الـصا  عقوم  هنع  یهنلل  سیلف  اهبـسحب  هب  ءالتبا  ام ال  اما  هب و  هئالتبا  هداع  نکمی  اـمیف  ـالا  کـلذ 

عیمجب ءالتبالا  ناک  لصاحلا  بلط  لیبق  نم  نوکی 

******

: حرش * 

رد طایتحا  هک  هیودب  ههبـش  رد  طایتحا  باب  نم  رگم  تسین  بجاو  اهنآ  رد  طایتحا  رارطـضا و  زا  دعب  یلامجا  ملع  هدنام  یقاب  دارفا 
.ادج قیقد  هناف  لمأت  مهفاف و  تسا  بحتسم  نآ 

زیجنت ءاقبب  تسا  هدش  مزتلم  شماه  رد  هلئسم و  نیا  رد  تسا  هدرک  لودع  فنصم  هک  دنا  هدومن  لقن  مالعا  زا  یـضعب  دنامن  یفخم 
یلامجا ملع  هکنآ  لیلدب  طایتحا  تسا  مزال  یلامجا  ملع  فارطا  هدنامیقاب  هکنآ  دراد و  نآب  رارطضا  هک  یفرط  ریغ  رد  یلامجا  ملع 

.لیوط ریصق و  نیب  تسا  ددرم  فیلکت  نآ  هک  فیلکت  ود  زا  یکی  هب  تسا  قلعتم  رما  لوا  زا 

ملع تعاـس و  راـهچ  رادـقمب  نحـص  رد  سولج  اـی  تعاـس  ود  رادـقمب  دجـسم  رد  سولج  بوـجوب  دراد  یلاـمجا  ملع  هکنآ  ریظن 
دـشاب دجـسم  رد  تعاـس  ود  رد  سولج  هک  ریـصق  فیلکت  طوقـسب  دوش و  یم  نآ  فرط  ود  زیجنت  بجوم  دراوـم  نیا  رد  یلاـمجا 

رد کش  هکنیا  رب  هوالع  هدنامیقاب  یلامجا  ملع  فارطا  رد  طایتحا  تسا  مزال  سپ  دوش  یمن  طقاس  نحـص  رد  تعاس  راهچ  سولج 
کش دوش و  یمن  يراج  اهنآ  رد  لصا  هک  رارطضا  زا  لبق  تسا  لوا  کش  نامه  دشاب  یم  اهنآ  هب  رارطـضا  ریغ  هک  يدارفا  فیلکت 

قح ینادب  هکنآ  ات  لمأت  مهفاف و  اهنآ  زا  بانتجا  تسا  بجاو  درادـن و  فلکم  اهنآ  باکترا  رد  باقع  زا  نّمؤم  سپ  تسین  یثداح 
یفخی امک ال  طایتحا  ای  تئارب  تسا  فرط  مادک  اب 

.خلا ءیّشلا  نع  یهنلا  ناک  امل  هنا  یناثلا  : هلوق

دیاب يروط  هب  دسر  یم  هک  عراش  فرط  زا  ءیش  زا  یهن  هک  تسا  نآ  : مود هیبنت 
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.هب ءالتبا  امب ال  باطخلا  قلعت  لامتحال  یلعف  فیلکتب  ملع  هنودب ال  هناف  ملعلا  ریثأت  یف  هنم  دب  امم ال  فارطالا 

حادقنا حص  اذا  ام  وه  العف  یلوملا  سفن  یف  هکرت  بلط  حادقنا  رجزلا و  هیلعفل  ححـصملا  ءالتبالا  یف  كالملا  نا  حدـقنا  دـق  هنم  و 
.لاحلا نم  هیلع  وه  ام  یلع  هعالطا  عم  دبعلا  سفن  یف  هلعف  یلا  یعادلا 

******

: حرش * 

لحم هک  يدراوم  لثم  هداع  دشاب  هتشادن  لعف  نآرب  یعاد  رگا  دشاب و  هتـشاد  لعف  نآرب  یعاد  فلکم  دشابن  یهن  نآ  رگا  هک  دشاب 
الثم تسا  ناهفـصا  رد  هک  تسا  فلکم  ءالتبا  لحم  اهنآ  زا  یکی  تسا  سجن  اهنآ  زا  یکی  یفرظ  ود  رگا  الثم  تسین  فلکم  ءالتبا 

رد یهن  هک  تسا  يرورض  تسین و  حیحص  دروم  ود  نیا  رد  یهن  دراوم  نیا  رد  دشاب  یمن  نآ  ءالتبا  لحم  هک  نارهط  رد  يرگید  و 
ملع فارطا  رد  سپ  دشاب  یم  یهنلا  ناک  امل  باوج  ءالتبا  ناک  هلوق  دشاب  یم  لصاح  بلط  لیبق  زا  هکلب  درادن  يا  هدئاف  دراوم  نیا 

لحم فارطا  ضعب  رگا  دـشاب و  هتـشاد  زیجنت  ریثأت  اهنآ  رد  ملع  ات  هداع  دـشاب  فلکم  ءالتبا  لحم  فارطا  مامت  تسا  مزال  یلاـمجا 
فیلکت دشاب  یمن  فلکم  ءالتبا  لحم  هک  ار  يدرف  نآ  دور  یم  لامتحا  هکنآ  تهجب  درادـن  فلکم  لعف  فیلکتب  ملع  دـشابن  ءالتبا 

.دشاب لحم  نآ  رد  یعقاو 

.خلا حدقنا  دق  هنم  :و  هلوق

رگا هک  تسنآ  یلوم  سفن  رد  یهن  نآ  كرت  بلط  دـش  رهاظ  دـشاب و  یم  فیلکت  تیلعف  ءالتبا  رد  كالم  دـش  رهاظ  اـم  ناـیب  زا  و 
.لاح نیا  رد  فیلکت  نآرب  دبع  عالطا  اب  هک  تسا  حیحص  فیلکت  دراوم  نیا  رد  هداع  دبع  سفن  رد  لعف  نآب  یعاد  دشاب  حیحص 

تامرحم رد  لعف  هدارا  تابجاو و  رد  كرت  هدارا  هداع  فلکم  هک  تسا  یئاج  رد  فیلکت  تیلعف  هک  تسنآ  فنـصم  لوق  لصاح  و 
.تسا طقاس  فیلکت  دشابن  نآ  ءالتبا  لحم  هداع  درادن و  هدارا  رگا  دشاب و  هتشاد 
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اذا امیف  الا  هب  ثبـشتلل  لاجم  هنا ال  هرورـض  باطخلا  قالطا  لاغتـشالاب ال  عطقلا  مدـعل  هءاربلا  وه  عجرملا  ناک  کلذ  یف  کـش  ول  و 
هللا ءاش  نإ  فرعت  کلعل  لمات  هحـص  یف  هرابتعا  یف  کش  امیف  هنودـب ال  قـالطالا  هحـص  نع  غارفلا  دـعب  ءیـشب  دـییقتلا  یف  کـش 

.یلاعت

******

: حرش * 

ةدارا نیفلکم  هیعرش  یهاون  دراوم  زا  يدایز  هکلب  تسین  حیحـص  نآ  مدع  فیلکت و  تیلعف  ماقم  رد  فنـصم  نایب  نیا  دنامن  یفخم 
یهاون هکنآ  اب  اه  نیا  وحن  تاساجن و  تاروذاق و  ناسنا و  موحل  لکا  تاهما و  حاکن  لثم  اـبلاغ  اـی  اـمئاد و  اـی  دـنرادن  ار  نآ  لـعف 

.امئاد ای  ابلاغ و  ای  دنیامن  یم  ار  اهنآ  كرت  نیفلکم  یهن  نودب  ول  تسا و  ملسم  دراوم  نیا  رد  هیعرش 

لعف و رب  فلکم  رایتخا  یلقع و  تردق  رگا  هک  لعف  رب  تسا  هیلقع  تردق  رایتخا و  تیلعف  مدـع  فیلکت و  تیلعف  يارب  كالم  سپ 
دراوـم نیا  هکنیا  رب  لاکـشا  درادـن و  هروکذـم  دراوـم  رد  فـلکم  یلعف  هدارا  وـل  تـسا و  یلعف  فـیلکت  دراوـم  نآ  دراد  نآ  كرت 

.درادن ار  نآ  لعف  هدارا  فلکم  نوچ  تسا  لصاح  لیصحت  تسا و  هدیاف  یب  یهن  هروکذم 

رد دنک  ادیپ  كرت  رب  ای  لعف  رب  یعاد  هک  تسا  تیرشب  سوفن  لیمکت  فیلاکت  نآ  زا  ضرغ  هیعرـش  فیلاکت  مامت  رد  هکنآ  باوج 
هّللا یلا  برق  يارب  دـنک  یم  كرت  هدارا  هروکذـم  دراوم  نیا  رد  یلوملا و  یلا  برقت  وا  يارب  دوش  لـصاح  هکنآ  اـت  یهاون  رماوا و 

فیلاکت ریغ  هیفرع  فیلاکت  هلب  ءالتبا  ریغ  ءـالتبا و  هن  دـشاب  یم  راـیتخا  یلقع و  تردـق  نآ  مدـع  فیلکت و  تیلعف  رد  كـالم  سپ 
هن دـشاب  یم  ضرغ  نآ  كرت  اـی  لـعف  فیلکت  قلعتم  طـقف  نوچ  دـنهد  یم  رارق  كـالم  ار  ءـالتبا  ریغ  ءـالتبا و  تهج  نیمه  هیعرش 

.سوفن لیمکت 

.خلا هءاربلا  وه  عجرملا  ناک  کلذ  یف  کش  ول  هلوق و 

هن ای  دشاب  یم  ءالتبا  لحم  دروم  ایآ  هک  دشاب  هتشاد  نیا  رد  کش  فلکم  رگا 
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امبر معن  هروصحم  ریغ  نوکت  نأ  هروصحم و  هفارطا  نوکی  نا  نیب  تواـفت  ـال  مولعملا  فـیلکتلا  هیلعف  عـم  هنا  تفرع  دـق  هنا  ثلاـثلا 
هعم نوکی  امم ال  امهریغ  وا  اـهیف  ررـض  وا  هباـکترا  وا  اـهلک  باـنتجاب  هیعطقلا  هتقفاوم  رـسعل  هبجوم  دروم  یف  فارطـالا  هرثک  نوکی 

.العف ارجز  وا  اثعب  ایلعف  فیلکتلا 

******

: حرش * 

دراوم نیا  رد  هکنآ  هن  تسا  تئارب  نآ  رد  کـش  هکلب  درادـن  لاغتـشاب  عـطق  نوـچ  تسا  تئارب  دـیامرف  یم  فنـصم  دراوـم  نیا  رد 
قالطاب کسمت  يارب  یلاجم  تسا  يرورـض  هکنآ  تهجب  یماقم  قـالطا  هچ  یظفل و  قـالطا  هچ  دوش  باـطخ  تاـقالطا  هب  عوجر 

تسا یئاج  رد  قالطاب  کسمت  دییقت و  رد  کش  ینعی  قالطا  تحص  زا  غارف  زا  دعب  دشاب  دییقت  رد  کش  هک  یئاج  رد  رگم  تسین 
لثم هن  ای  فیلکت  تسا  نکمم  ایآ  هکنآ  دـشاب و  یم  توبث  ماقم  رد  کـش  هک  یئاـج  رد  دـشاب و  تباـث  قـالطا  رد  توبث  ماـقم  هک 

.یلاعت هللا  ءاش  نإ  فرعت  کلعل  لمأت  قالطاب  کسمت  هن  تئارب  تسا و  فیلکت  رد  کش  دراوم  نیا  رد  ءالتبا  ریغ  ءالتبا و  دراوم 

نوچ دـشابن  فالخب  عطق  هک  یمادام  دوش  یمن  هتـشادرب  تابثا  ماقم  رد  قـالطا  زا  تسا  توبث  ماـقم  رد  کـش  درجم  دـنامن  یفخم 
رما یلوم  رگا  الثم  دـشابن  نآ  فالخرب  یعطق  هیلقن  ای  هیلقع  هنیرق  هک  یمادام  دـشاب  یم  یلوم  مـالک  رهاوظ  تیجح  رب  ءـالقع  ياـنب 
نیا درجمب  دـشاب  یلوم  رما  مدـع  بجوم  هک  تسا  يا  هدـسفم  قساف  ملاـع  مارکا  رد  هک  دوش  هداد  لاـمتحا  ملاـع و  لـک  مرکا  درک 

دشابن فالخب  عطق  هک  یمادام  تابثا  ماقم  رد  دوش  یمن  یلوم  مالک  رهاظ  تیجح  زا  دی  عفر  تسا  توبث  ماقم  رد  کش  هک  لامتحا 
.دومن نایب  فنصم  هکنآ  امک  تئارب  هب  عوجر  هن  دوش  یم  تاقالطاب  عوجر  نآ  مدع  ءالتبا و  رد  کش  هک  دش  رهاظ  نایب  نیا  زا  و 

.خلا هنا  تفرع  دق  هنا  ثلاثلا  : هلوق

هکنآ نیب  تسین  یقرف  تواـفت و  یلاـمجا  ملع  فارطا  لاـمجالاب و  مولعم  فیلکت  تیلعف  اـب  دـش  ناـیب  ـالبق  هک  تسا  نآ  : موس هیبنت 
دشاب هروصحم  یلامجا  ملع  فارطا 
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كاذ هظحالم  نم  دب  الف  رخآ  دروم  یف  هلیلق  تناک  ول  کلذل و  هبجوم  نوکت  امبر  اهـسفن  نا  امک  هریغ  یف  کلذـل  هبجومب  سیل  و 
عم هنا  هظحـالم  هفارطا و  هرثـک  عم  نوکی  وا  دروملا  اذـه  یف  نوکی  ـال  وا  نوکی  هنا  لاـمجالاب  مولعملا  فیلکتلا  هیلعف  عفرل  بجوملا 

.یفخی امک ال  اهترثک  نم  هبترم  هیآ 

******

: حرش * 

زا هک  هیعطق  تقفاوم  رد  فلکم  يارب  دـشاب  جرح  رـسع و  دوش  یم  بجوم  یلاـمجا  ملع  فارطا  دراوم  ضعب  هلب  هروـصحم  ریغ  اـی 
اهنآ ریغ  ای  تسا  فلکم  يارب  يررض  ای  هیبوجو  ههبش  رد  فارطا  مامت  ندروآ  باکترا و  ای  تامرحم  رد  دنک  بانتجا  فارطا  مامت 

رسع و هلدا  نوچ  تسین  یلعف  تامرحم  رد  هچ  دشاب و  تابجاو  رد  هچ  فیلکت  هروکذم  دراوم  نیا  رد  دشابن  ءالتبا  لحم  هکنآ  لثم 
ریغ فارطا  هک  دش  رهاظ  ام  نایب  زا  دوش و  یم  هتـشادرب  یلعف  فیلکت  دنراد و  هیعقاو  ماکحا  رب  تموکح  نآ  لاثما  ررـض و  جرح و 

فارطا دراوم  نیا  ریغ  رد  دـشاب و  نآ  لاثما  ررـض و  جرح و  رـسع و  بجوم  فیلکت  هک  تسا  یئاج  رد  یلاـمجا  ملع  رد  هروصحم 
.نآ رد  لمع  تسا  مزال  تسا و  هروصحم  ههبش 

.خلا کلذل  هبجومب  سیل  :و  هلوق

تـسا مزـال  تسین و  طـقاس  فیلکت  دراوم  نآ  رد  دـشابن  ررـض  جرح و  رـسع و  بجوم  رگا  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد  فیلکت  ینعی 
هروصحم ههبـش  لیلق و  یلاـمجا  ملع  فارطا  ول  تسا و  جرح  رـسع و  بجوم  دراوم  ضعب  هیعطق  تقفاوم  سفن  هکنآ  اـمک  طاـیتحا 

هک یئاج  رد  اه  نیا  مامت  زا  بانتجا  دشاب  یم  سجن  نآ  هاگتـسد  دنـشاب  یم  ددع  هاجنپ  هک  رهـش  ياهلاقب  زا  یکی  هکنآ  لثم  دـشاب 
هک دوش  هظحالم  تسا  مزال  يدروم  ره  رد  سپ  دشاب  هروصحم  ههبـش  ول  تسا و  جرح  رـسع و  بجوم  دراد  اهنآ  هب  جایتحا  فلکم 
ریغ ای  تسا  هروصحم  ههبـش  دراوم  زا  ایآ  تسا  نیدرف  مادـک  زا  دروم  نآ  هن و  ای  جرح  رـسع و  هطـساو  هب  تسا  فیلکت  تیلعف  عفر 

دروم نآ  هک  دوش  هظحالم  هروصحم و 
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وه اذـه  یلعفلا  فیلکتلا  یف  کشلا  لجال  هءاربلاف  الا  ناک و  ول  فیلکتلا  لیلد  قالطا  وه  عبتملاـف  بجوملا  ضورع  یف  کـش  ول  و 
.فازجلا نم  ولخی  هریغ ال  روصحملا و  طبض  یف  لیق  ام  ماقملا و  یف  لوقلا  قح 

امم فارطالا  صوصخ  یف  طایتحالا  هیاعر  القع  بجی  امنا  هنا  عبارلا 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  تسا  هدیسرن  ای  دارفا  ترثک  هطساو  هب  تسا  هدیسر  هروصحم  ریغ  ۀبترم  هب 

.خلا بجوملا  ضورع  یف  کش  ول  :و  هلوق

عبتم دراوم  نیا  رد  هن  ای  تسا  هدیـسر  جرح  رـسع و  دـحب  ایآ  دارفا  ترثک  هطـساو  هب  دروم  نیا  اـیآ  هک  دوش  کـش  يدروم  رد  رگا 
تـسا مزال  دوش و  یم  فیلکت  تابثا  قالطا  هطـساو  هب  فیلکت  رد  کـش  دوش و  یم  قـالطاب  عوجر  تسا و  فیلکت  لـیلد  قـالطا 

لیلد هکنآ  لثم  تسا  فیلکت  رد  کش  دـشابن  قالطا  رگا  دـشاب و  یلاـح  یماـقم و  قـالطا  اـی  یظفل  قـالطا  ماـقم  رد  رگا  طاـیتحا 
.دوش یم  تئارب  هب  عوجر  دشاب  نآ  لامجا  ای  تسا و  عامجا 

رـسع و بجوم  فارطا  ترثک  هطـساو  هب  فیلکتب  لمع  هک  يدروم  ره  هکنآ  میدومن و  هروصحم  ریغ  ههبـش  يارب  هک  یئانعم  نیا  و 
فیلکت و هک  يدروم  ره  میدومن و  رکذ  البق  هکنآ  امک  دـشاب  هروصحم  ههبـش  ول  دوش و  یم  هتـشادرب  فیلکت  دروم  نآ  دوش  جرح 

فیرعت رد  هچنآ  دش  رهاظ  ام  نایب  زا  دشاب  ریثک  نآ  فارطا  ول  تسا و  هروصحم  ههبش  نآ  دشابن  جرح  رسع و  بجوم  نآ  رد  لاثتما 
دنا هدومن  لقن  مالعا  زا  یضعب  هکنآ  امک  تسین  لاکشا  فازج و  زا  یلاخ  تسا  هدش  نایب  طبـض و  هروصحم  ریغ  هروصحم و  ههبش 

.تالوطملا عجارف  دراد  یلاکشا  اهنآ  زا  مادکره  هک  ار  هسمخ  لاوقا  هروصحم  ریغ  ههبش  يانعم  رد 

هن ای  تسا  بانتجا  بجوم  هروصحم  ههبش  یقالم 

.خلا القع  بجی  امنا  هنا  عبارلا  : هلوق

زا یکی  هکنآ  لثم  هروصحم  ههبش  یقالم  رد  هک  دوش  یم  رکذ  مراهچ  هیبنت  نیا  رد 
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.اهریغ نود  نیبلا  یف  نیمولعملا  مارحلا  كرت  وا  بجاولا  نایتاب  ملعلا  لوصح  هباکترا  وا  هبانتجا  یلع  فقوتی 

.اعقاو مکحب  اموکحم  هنوک  یف  اهضعب  لاح  هلاح  ناک  نا  و 

******

: حرش * 

رد رگا  دنامن  یفخم  هن  ای  نآ  زا  بانتجا  تسا  مزال  موس  ءیش  ایآ  دشابن  اهنآ  زا  یکی  اب  تاقالم  يرگید  ءیش  دشاب و  سجن  نیئانا 
ود زا  یکی  هب  دش  رت  تاقالم  نیح  دوب و  کشخ  امـش  تسد  هکنآ  لثم  دـیامنب  موس  ءیـش  هب  نیفرظ  زا  یکی  زا  يرثا  تاقالم  نیح 

موس و ءیـش  هکنآ  امک  دـینک  تمـسق  ود  ار  فرظ  ود  زا  یکی  هک  تسا  نآ  لثم  تسد و  زا  بانتجا  تسا  مزال  لاکـشا  ـالب  فرظ 
مامت تاقالم  زا  دوش  یم  ادـیپ  يرگید  یلامجا  ملع  نوچ  بانتجا  تسا  مزـال  دـندومن  ار  ههبـش  فارطا  ماـمت  تاـقالم  رگا  مراـهچ 

.مهفاف فارطا 

زا بانتجا  دراد  فقوت  هک  يدراوم  زا  هروصحم  ههبـش  فارطا  صوصخ  رد  طایتحا  تیاعر  القع  تسا  بجاو  دـیامرف  یم  فنـصم 
رد یلامجا  ملع  فارطا  ندروآ  باکترا و  تسا  مزال  نینچمه  نیب و  رد  اـعقاو  تسا  مولعم  هک  یمارح  كرتب  یلاـمجا  ملع  فارطا 

هکنآ ات  زامن  ود  هب  لمع  طایتحا و  تسا  مزال  تسا  سجن  اهنآ  زا  یکی  سابل  ود  هکنآ  لثم  دشاب  بجاو  هروصحم  ههبـش  هک  یئاج 
.اه نیا  ریغ  نودب  باکترا  بانتجا و  تسا  مزال  دراوم  نیا  رد  تسا  هدش  لاثتما  اعقاو  رهاط  سابل  رد  زامن  هک  دوش  لصاح  ملع 

.خلا اهضعب  لاح  هلاح  ناک  نا  :و  هلوق

هدرک سجن  اب  تاقالم  اعقاو  موس  درف  نآ  رگا  ینعی  اعقاو  تسا  هروصحم  ههبـش  دارفا  زا  یکی  لاح  نآ  لاـح  موس  درف  هچرگا  ینعی 
هدومن تاقالم  هک  يدرف  نآ  زا  بانتجا  لاح  نیااـب  یلو  تسا  رهاـط  اـعقاو  هدومن  رهاـط  اـب  تاـقالم  رگا  تسا و  سجن  اـعقاو  تسا 

.تسین مزال  تسا 
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هیقالم نود  نع  بانتجالا  بجی  هرات  هنا  لامجالاب و  مولعملا  سجنلا  فارطا  دحا  عم  ءیـش  تاقالم  هلئـسم  یف  لاحلا  حدـقنی  هنم  و 
بنتجی مل  ول  اعطق و  نیبلا  یف  سجنلا  نع  بنتجا  هفرط  هنع و  بنتجا  اذا  هناف  اهنیب  سجنلاب  ـالامجا  ملعلا  دـعب  هاـقالملا  تناـک  اـمیف 

ببسب هتـساجن  یف  کش  رخآ  ءیـشک  هدوجو  یف  کش  دق  سجنلا  نم  رخآ  ادرف  ناک  هتـساجنل  هتـساجن  ریدقت  یلع  هناف  هیقالی  امع 
.رخآ

******

: حرش * 

ملع زا  دعب  ملع و  زا  لبق  هروصحم  ههبش  یقالم  ماسقا 

رد لامجالاب  مولعم  سجن  فارطا  زا  یکی  اب  ءیـش  تاقالم  هلئـسم  رد  لاح  دوش  یم  رهاظ  ام  نایب  زا  خـلا  لاحلا  حدـقنی  هنم  هلوق و 
یکی تسا  هدومن  تاقالم  هک  یموس  درف  نودـب  هروصحم  ههبـش  فارطا  زا  بانتجا  تسا  مزال  دراوم  ضعب  هکنآ  هروصحم و  ههبش 

.اهنآ زا  یکی  تساجن  هب  یلامجا  ملع  زا  دعب  ار  دارفا  نآ  زا 

موس درف  تاقالم  هروصحم و  ههبـش  فارطا  رد  تسا  لصاح  یلامجا  ملع  هکنآ  لوا  مسق  دراد  یماسقا  تاقالم  هلئـسم  دنامن  یفخم 
.دشاب یم  یلامجا  ملع  زا  دعب 

زا بانتجا  تسین  مزال  دشاب  یم  یلامجا  ملع  زا  دعب  ار  دارفا  زا  یکی  نآ  تاقالم  هک  يرگید  درف  دـیامرف  یم  فنـصم  دروم  نیا  رد 
زا تسا  هدرک  باـنتجا  دـشاب  رخآ  درف  هک  شرگید  فرط  هروـصحم و  ههبـش  درف  نآ  زا  درک  باـنتجا  فـلکم  هک  یناـمز  هکلب  نآ 

تاـقالم يرگید  درف  هکنآ  تهجب  دـیامنن  تسا  هدومن  تاـقالم  هک  یموس  درف  زا  باـنتجا  ول  اـعطق و  دوب  اـعقاو  نیب  رد  هک  یـسجن 
رد کش  لاـح  نیا  رد  هک  سجن  زا  دـشاب  یم  يرخآ  موس  درف  نآ  دـشاب  هدومن  ار  یـسجن  تاـقالم  هکنآ  ریدـقت  رب  اـنب  تسا  هدرک 

تساجن رد  کش  هک  يدروم  ره  يرگید و  ببسب  دشاب  نآ  تساجن  رد  کش  هک  دشاب  یم  يرخآ  ءیش  لثم  دشاب  یم  نآ  تساجن 
.یفخی امک ال  تسا  تراهط  هدعاق  ای  تراهط  باحصتسا  رگید  دروم  هچ  دشاب و  دروم  نیا  هچ  دوش 

سجنتم هک  ءیش  ره  رد  هکنآ  موس  ءیش  زا  بانتجا  مدع  يارب  يرگید  هجو 
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زجنت بجوی  امنا  هب  ملعلا  نا  هرورـض  اضیا  هنع  باـنتجالا  وه  مولعملا  نع  باـنتجالا  زجنت  هیـضق  نا  مهوتل  لاـجم  ـال  هنا  رهظ  هنم  و 
.لمتحا نا  هثودح و  ملعی  مل  رخآ  درف  نع  بانتجالا  زجنت  هنع ال  بانتجالا 

******

: حرش * 

تاـقالمب ملع  دروـم  رد  تسا و  هدوـمن  ار  سجن  تاـقالم  هکنآ  هب  ملع  تاـقالمب و  ملع  تسا  مزـال  تاـساجن  زا  یکی  هب  دوـش  یم 
یم تراهط  هدـعاق  ای  تراـهط و  باحـصتسا  اـب  دروم  تسا و  تساـجن  رد  کـش  سپ  تسین  مولعم  سجنب  ملع  یلو  تسا  لـصاح 

.دشاب

نآ رد  قح  سجنتمب و  سجن  تیارس  رد  هثالث  هوجو 

ههبـش فارطا  لـثم  نآ  زا  باـنتجا  تسا  مزـال  موس  ءیـش  هکنیا  هب  دروم  رد  تسا  هدـش  لاکـشا  خـلا  لاـجم  ـال  هنا  رهظ  هنم  :و  هلوق
تـسا مزال  هک  دوش  یم  لـصاح  يرگید  یلاـمجا  ملع  موس  ءیـش  تاـقالم  زا  دـعب  هکنآ  تهجب  باـنتجا  تسا  مزـال  هک  هروصحم 

ههبـش فارطا  زا  یکی  رد  هـک  یتساـجن  هـکنآ  رگید  تـهج  دـشاب و  یم  موـس  ءیـش  نآ  فارطا  زا  یکی  هـکنآ  فارطا  زا  باـنتجا 
زا دننک  تمـسق  ود  ار  فرط  ود  زا  یکی  هک  تسنآ  لثم  درک و  ادیپ  هعـسوت  فارطا  زا  یکی  تاقالم  هطـساو  هب  دشاب  یم  هروصحم 

هیلع هّللا  همحر  هرهز  نباب  تبـسن  ار  لوق  نیا  هدومن و  ار  فارطا  زا  یکی  تاـقالم  هک  موس  ءیـش  زا  باـنتجا  تسا  مزـال  تهج  نیا 
.دنا هداد 

.هدش هتفگ  نآ  رد  هجو  هس  سجن  هطساو  هب  دوش  یم  سجنتم  هک  ءیش  دنامن  یفخم 

بلک و تساجن  لعج  لثم  تاقالم  نیح  رد  هدومن  لعج  سدـقم  عراش  هک  تسا  یلقتـسم  مکح  نآ  تساـجن  هب  سجنتم  هکنآ  لوا 
.هریغ ریزنخ و 

رد سجنتم  تساجن  هکنآ  لصاح  دراد و  نآ  رد  روهظ  ءاهقف  تاملک  فرع و  هکنآ  اـمک  تسا  سجنتمب  سجن  تیارـس  هکنآ  مود 
.ببسم ببس و  ریظن  نآ  ضرع  رد  هن  تسا  سجن  لوط 

.تسا هقف  رد  اهنآ  ماکحا  لصفم  دشاب و  یم  نآ  هعسوت  سجن  اب  تاقالم  هکنآ  تسا و  تساجن  رد  هعسوت  هکنآ  موس 
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هـساجنب ملعلا  هاقالملا و  ملعلا  ثدـح  مث  رخآ  ءیـش  هساجن  وا  هتـساجن  الامجا  ملع  ول  امیف  هنود  هاقال  امع  باـنتجالا  بجی  يرخا  و 
ملعلل افرط  هنوک  مدـع  یف  هقباسلا  هروصلا  یف  هاقال  ام  لاح  اهنیعب  هروصلا  هذـه  یف  یقالملا  لاح  ناف  اضیا  ءیّـشلا  كاذ  وا  یقالملا 

.الیصفت الامجا و ال  الصا ال  هساجنلا  مولعم  ریغ  اعقاو  هتساجن  ریدقت  یلع  رخآ  درف  هنا  یلامجالا و 

******

: حرش * 

ءیش اما  اهنآ و  دنوش  یم  طقاس  فارطا  مامت  رد  لوصا  ضراعت  هطساو  هب  هروصحم  ههبش  فارطا  رد  هکنیا  تشذگ و  هکنآ  باوج 
نیا زا  نآ و  زا  بانتجا  تسین  مزال  تسا و  مکحم  تراهط  هدعاق  ای  تراهط  باحـصتسا  تهج  نیا  زا  درادـن  یـضراعم  نوچ  موس 

هن دشاب  یم  دوخ  فارطا  زیجنت  بجوم  دشاب  یم  نیئانا  زا  یکی  رد  هک  یسجن  هب  ملع  هک  تسا  يرورض  دیامرف  یم  فنـصم  تهج 
.یفخی امک ال  دوش  یم  هداد  تساجن  لامتحا  ول  میرادن و  نآ  ثودحب  ملع  هک  يرخآ  درف  زا  زیجنت 

.خلا هاقال  امع  بانتجالا  بجی  يرخا  :و  هلوق

دـش لصاح  تاقالم  ادعب  دوب و  لصاح  اهنآ  زا  یکی  تساجن  هب  هروصحم  ههبـش  رد  یلامجا  ملع  لوا  هک  دوب  یئاج  رد  قباس  مالک 
هک يدرف  نآ  زا  بانتجا  تسا  بجاو  دیامرف  یم  فنـصم  دروم  نیا  رد  دشاب  یم  دارفا  رد  یلامجا  ملع  ود  هک  تسنآ  مود  مسق  نیا 
هک یئاج  رد  دـشاب  یم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هک  تسا  يدرف  نآ  حـتفلاب و  ياقالم  درف  نآ  نودـب  تسا  هدرک  سجن  اـب  تاـقالم 

ادـیپ تاقالمب  ملع  لوا  یلامجا  ملع  زا  دـعب  یلامجا  ملع  کی  نیا  رخآ  ءیـش  تساجن  ای  ءیـش  تساجن  هب  دوش  ادـیپ  یلاـمجا  ملع 
هبنـش زور  رد  فلکم  يارب  دش  ادیپ  ملع  نآ  لاثم  دشاب  یم  ءیـش  نآ  ای  دشاب  یم  موس  درف  هک  یقالم  تساجن  هب  رگید  ملع  دوش و 
نامه اهفرظ  نآ  زا  یکی  هک  فرظ  ود  زا  یکی  تساجن  هب  درک  ادیپ  ملع  هبنشکی  زور  رد  نآ  زا  دعب  ریبک  فرظ  ای  سابل  تساجن  هب 

سابل نآ  ندومن  تاقالمب  درک  ادیپ  ملع  هبنشکی  زور  رد  یمود  ملع  نیا  ریغص  فرظ  يرگید  تسا و  ریبک  فرظ 
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.دشاب یمن  نآ  رد  لصاب  عوجرب  یعنام  دشاب و  یم  تساجن  رد  کش  ریغص  فرظ  دراوم  نیا  رد  هعمج  زور  رد  ریغص  فرظ  اب 

دوش و یم  يودب  ههبش  ریغـص  فرظ  لوا و  یلامجا  ملعب  دوش  یم  لحنم  مود  یلامجا  ملع  هک  تسنآ  نآ  تساجن  رد  کش  تلع  و 
.دشابن زجنم  البق  نآ  فارطا  ضعب  هک  تسا  طرش  یلامجا  ملع  فارطا  زیجنت  رد 

داتفا سجن  هرطق  کی  هک  میدرک  ادیپ  یلامجا  ملع  نآ  زا  دعب  تسا و  سجن  هصوصخب  دیز  فرظ  مینک  ادیپ  ملع  ام  رگا  هکنآ  لثم 
زجنم تهج  نیا  زا  دشاب  دـیز  فرظ  هک  هدوب  زجنم  نآ  درف  کی  البق  نوچ  دـعب  یلامجا  ملع  رگید و  فرظ  رد  ای  دـیز  فرظ  رد  ای 
ملعب دوش  یم  لحنم  مود  یلامجا  ملع  تسا  روط  نیمه  هیف  نحن  ام  دـشاب و  یم  يودـب  ههبـش  رگید  درف  دوش و  یم  لـحنم  تسین و 
ریغـص فرظ  تسا و  یلامجا  ملع  درف  نوچ  تسا  تساجن  لـمتحم  هک  یـسابل  ریبک و  فرظ  زا  باـنتجا  تسا  مزـال  لوا و  یلاـمجا 

.تسا هیودب  ههبش 

هقباـس تروص  رد  هک  دراد  ار  یموس  درف  نآ  لاـح  اـهنیعب  تروـص  نیا  رد  حـتفلاب  یقـالم  لاـح  دـیامرف  یم  فنـصم  تهج  نیا  زا 
موـلعم نآ  تساـجن  دـشاب  سجن  اـعقاو  رگا  هک  تسا  يرخآ  درف  هکلب  دـشاب و  یمن  یلاـمجا  ملع  فرط  درف  نیا  هـکنآ  تشذـگ و 

.مدومن نایب  هکنآ  امک  الیصفت  هن  تسا و  مولعم  الامجا  هن  فلکم  يارب  تسین 

یلامجا ملع  هچرگا  روکذم  لاثم  رد  ثودـح و  نامز  هن  دوش  باسح  دـیاب  مولعم  نامز  ملع  رد  تسا  ربتعم  هک  هچنآ  دـنامن  یفخم 
زور رب  دـشاب  هعمج  زور  هک  تسا  مدـقم  نآ  نامز  نوچ  مود  یلاـمجا  ملع  یلو  مود  یلاـمجا  ملع  رب  تسا  مدـقم  نآ  ثودـح  لوا 

ای سابل  تساجن  هب  یلامجا  ملع  ینعی  فنـصم  لوق  سکعب  دوش  یم  مود  یلامجا  ملعب  لـحنم  لوا  یلاـمجا  ملع  تهج  نیا  زا  هبنش 
یثداح کش  سابل  تساجن  رد  کش  تهج  نیا  زا  دوش  یم  تسا  ریبک  يرگید  ریغص و  اهنآ  زا  یکی  هک  نیفرظب  لحنم  ریبک  ءانا 
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هب یلتبم  راص  هثودح و  لاح  یف  ءالتبالا  لحم  نع  اجراخ  یقالملا  ناک  نکل  یلامجالا و  ملعلا  ثدح  مث  تاقالملاب  ملع  ول  اذـک  و 
.هدعب

******

: حرش * 

رد ریغـص  ای  ریبک و  فرظ  ود  زا  یکی  هب  دش  ادیپ  یلامجا  ملع  رگا  الثم  دوش  یم  لصاب  عوجر  لامجالاب و  مولعم  رب  دئاز  دـشاب  یم 
ملعب لحنم  دشاب  هعمج  هک  لوا  ملع  هبنشجنپ  زور  رد  دش  ادیپ  يرگید  فرظ  ای  ریبک  فرظ  تساجن  هب  ملع  نآ  زا  دعب  هعمج و  زور 

نآ لثم  البق  هک  ینانچمه  دوش  یمن  زجنم  لوا  یلاـمجا  ملع  هطـساو  هب  دوب  زجنم  نوچ  مود  ملع  رد  ریبک  فرظ  ینعی  دوش  یم  مود 
ملع زا  دوش  یم  جراخ  هک  دراد  ریغـص  فرظ  لاح  سابل  تاقالم  لاح  یلامجا و  ملع  زا  دوش  یم  جراخ  ریغـص  فرظ  سپ  تشذگ 

.یفخی امک ال  یلامجا 

.خلا ثدح  مث  تاقالملاب  ملع  ول  اذک  هلوق و 

لصاح یلامجا  ملع  تاقالم  زا  دعب  دوش  لصاح  دارفا  زا  یکی  تاقالمب  ملع  الوا  هک  تسا  یئاج  رد  یلامجا  ملع  فارطا  موس  مسق 
ءـالتبا لـحم  زا  دوش  جراـخ  یلاـمجا  ملع  فارطا  زا  یکی  یلاـمجا  ملع  ثودـح  نیح  نکل  تسا و  دوـب  سجن  اـهنآ  زا  یکی  دوـش 

درف یلامجا و  ملع  هدـنام  درف  کی  زا  طایتحا  تسا  مزال  لاح  نیا  رد  هک  دوش  فلکم  ءـالتبا  دروم  ندـش  جراـخ  زا  دـعب  فلکم و 
دوش یم  فلکم  ءالتبا  لحم  ادـعب  ول  دوب و  یلاـمجا  ملع  فرط  هک  يدرف  نآ  تسا و  هدومن  ار  فارطا  زا  یکی  تاـقالم  هک  یموس 

فالخب دوش  یم  يراج  نآ  رد  لصا  دوش و  یم  فرطرب  درف  نآ  زا  یلاـمجا  ملع  دوب  هدـش  جراـخ  ءـالتبا  لـحم  زا  ـالبق  نوچ  یلو 
.دشاب یم  رسکلاب  یقالم  هک  يدرف  یلامجا و  ملع  هدنام  یقاب  درف  زا  بانتجا  تسا  مزال  رگید و  دارفا 

رثا رگا  دشاب و  هتـشادن  یلعف  رثا  هک  تسا  یئاج  رد  ءالتبا  لحم  زا  تسا  هدـش  جراخ  هک  يدرف  رد  لصا  نایرج  مدـع  دـنامن  یفخم 
بآ نآ  زا  دعب  نآ و  تساجن  تراهط و  زا  دوب  لفاغ  فلکم  نتسش  نیح  رد  دنتسش و  یبآ  هب  ار  یسجن  سابل  هکنآ  لثم  دراد  یلعف 

يراج دوقفم  بآ  نآ  رد  هراهطلا  هلاصا  لاکشا  الب  دروم  نیا  رد  دش  دوقفم 
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یقالملا هساجنب  اما  الامجا  ملعن  ذئنیح  هنا  هرورـض  تاقالملاب  ملعلا  دعب  یلامجالا  ملعلا  لصح  ول  امیف  امهنع  بانتجالا  بجی  هثلاث  و 
.نینثالا وا  دحاولا  وه  نیبلا و  یف  سجنلا  نع  بانتجالاب  فیلکتلا  زجنتیف  یفخی  امک ال  رخآلا  هساجنب  وا  یقالملا  و 
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انیقی ءیش  رگا  نآ  سکع  يرگید و  راثآ  نینچمه  تسا و  هدش  هتـسش  نآب  هک  تسا  یـسابل  تراهط  نآ  یلعف  رثا  هکنآ  يارب  تسا 
سجن و ءیـش  نآ  دـش  مودـعم  ادـعب  نآ و  تساجن  زا  فلکم  دوب  لفاغ  تاقالم  نیح  رد  هک  ار  یـسابل  درک  تاـقالم  دوب و  سجن 

رثا تسا و  يراج  مودعم  ءیش  نآ  رد  تساجن  باحـصتسا  لاکـشا  الب  دوش  هداد  سابل  تاقالم  زا  لبق  ار  بآ  نآ  تراهط  لامتحا 
یلو ءالتبا  لحم  زا  تسا  جراخ  ول  یلامجا و  ملع  درف  نایب  نیاربانب  تسا  هدومن  نآب  تاقالم  هک  تسا  یـسابل  تساـجن  هب  مکح  نآ 

باحـصتسا ای  هراهطلا  تلاصا  تسا و  طقاست  ضراعت و  رگید  فرط  رد  لصا  اـب  نآ  ناـیرج  درادـن و  یعناـم  نآ  رد  لـصا  ناـیرج 
.قباس لثم  نآ  زا  بانتجا  تسین  مزال  تسا و  ضراعم  الب  رسکلاب  یقالم  رد  تراهط 

.خلا امهنع  بانتجالا  بجی  هثلاث  هلوق و 

دنک تاقالم  ار  یلامجا  ملع  فارطا  زا  یکی  يرگید  درف  هک  یئاج  رد  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هروصحم  ههبـش  ماـسقا  زا  موس  مسق 
سجن ریبک  ای  ریغص  فرظ  ود  زا  یکی  اب  ءیـش  هکنآ  لثم  دوش  لصاح  تاقالم  لوا  هک  تسا  یئاج  رد  دوش  یم  ام  مراهچ  مسق  هک 
الامجا ام  میراد  ملع  هک  تسا  يرورض  دیامرف  یم  فنصم  لاح  نیا  رد  دوش  لصاح  ملع  تاقالم  زا  دعب  دنک و  تاقالم  تسا  هدوب 

سپ یفخی  امک ال  دـشاب  یم  یلامجا  ملع  فرط  زا  هک  رگید  درف  تساجن  هب  ملع  ای  حـتفلاب  یقالم  رـسکلاب و  یقالم  تساـجن  هب  اـی 
ای دشاب و  یم  ریبک  ای  ریغص  فرظ  درف  کی  رد  ای  یلامجا  ملع  نآ  هک  دشاب  یم  نیب  رد  هک  یـسجن  نآ  یلامجا  ملعب  دوش  یم  زجنم 

ریغص يرگید  درف  هک  حتفلاب  تاقالم  رسکلاب و  یقالم  رد  سجن  نآ 
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بجوی اـضیا  اـمهنیب  فیلکتلا  توـبثب  یلاـمجالا  ملعلا  نا  قـحلا  نییطاـبترالا و  رثکـالا  لـقالا و  نیب  رمـالا  نارود  یف  یناـثلا  ماـقملا 
.العف هتوبثب  قلعت  ثیح  هب  هزجنتل  رثکالا  نایتاب  القع  طایتحالا 
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.فرظ هس  ره  زا  بانتجا  تسا  مزال  دشاب و  یم  ریبک  ای 

تسا يراج  طیسب  رما  رد  هکنآ  یطابترا و  رثکا  لقا و  رد  کش 

.خلا رثکالا  لقالا و  نیب  رمالا  نارود  یف  یناثلا  ماقملا  هلوق 

ضورقم رانید  هد  ایآ  هک  دنک  کش  فلکم  هکنآ  لثم  تسا  یطابترا  ریغ  نآ  مسق  کی  میراد  تمـسق  ود  رثکا  لقا و  دـنامن  یفخم 
یم یطابترا  رثکا  لقا و  رد  فـالتخا  تسا و  تئارب  راـنید  هد  زا  دـئاز  رد  کـش  هک  تسین  یفـالتخا  دراوم  نیا  رد  هدزاود  اـی  تسا 

رگید تهج  زا  دشاب  زامن  ءزج  هروس  تحارتسا و  هسلج  هک  هدزاود  ای  تسا  ءزج  هد  زامن  ءازجا  ایآ  هک  دشاب  کش  هکنآ  لثم  دـشاب 
دنلئاق فنـصم  لثم  رگید  هتـسد  هکنآ  امک  تسا  تئارب  دـشاب  فیلکت  رد  کش  رگا  دـئاز  رد  کش  هک  تسین  اهقف  نیب  رد  یفالتخا 
يورغص عازن  هکلب  تسین  يوربک  عازن  ثحب  نیا  رد  عازن  طایتحا و  تسا  مزال  تسا و  هب  فلکم  رد  کش  لقا  زا  دئاز  رد  کش  هک 

زا تسا  طایتحا  لاغتـشا و  تسا  هب  فلکم  رد  کش  رگا  تئارب و  تسا  فیلکت  رد  کـش  اـجکره  هک  تسنآ  ملـسم  يربک  تسا و 
یم لصاح  ءوضو  ای  لسغ  زا  هک  تراهط  لثم  بکرم  هن  دـشاب  یطیـسب  رما  هب  فلکم  رگا  هک  اضیا  تسا  ماع  ام  ثحب  رگید  تهج 

.دشاب ءوضو  ای  لسغ  هیجراخ  ءازجا  هن  دشاب  تراهط  سفن  هب  رومأم  هکنیا  رب  انب  دوش 

یم رثکا  لقا و  ثحب  دوش  لصاح  نآرب  طیارش  ءازجا و  ضعب  تهج  زا  یقیـض  هعـس و  تسا  طیـسب  هک  یهبرومأم  رگا  لاح  نیا  رد 
طقف هیجراخ  ءازجا  رد  هن  ام  ثحب  لک  یلع  تسا  فیلکت  رد  کش  نآ  دئاز  رد  کش  انیقی و  تسا  هب  رومأم  طیـسب  رما  لقا  هک  دیآ 

ای دراد  هبترم  کی  رگا  دوجو و  زا  دعب  دـشاب  هتـشاد  یبتارم  طیـسب  رما  نآ  رگا  تسا  يراج  ثحب  نآ  مه  طیـسب  رما  رد  هکلب  دـشاب 
.یفخی امک ال  تسین  يراج  نآ  رد  ثحب  مدع  ای  دوجو و 
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طورـشم طرـش و  لیبق  زا  دراوم  ضعب  دـشابن و  ناکرا  زا  هک  یئزج  هتبلا  تسا  لک  ءزج و  لیبق  زا  دراوم  ضعب  رثکا  لـقا و  اـضیا  و 
ای صن و  لامجا  ای  تسا و  صن  طقف  کش  أـشنم  اـی  هروکذـم  دراوم  ماـمت  رد  دوش و  یم  ناـیب  جـیردتب  ادـعب  اـهنآ  ماـسقا  هک  تسا 

بکرم ءازجا  تسا  يرثکا  لقا و  نیب  ثحب  العف  تشذـگ و  البق  اهنآ  نایب  هکنآ  امک  تسا  هیجراخ  روما  تهج  زا  ای  نآ و  ضراـعت 
.تسا لوق  هس  رب  ءاملع  تاملک  دروم  نیا  رد  هالص  ءازجا  لثم  دنشاب  هیجراخ  روما 

نآ رد  قح  یطابترا و  رثکا  لقا و  رد  لوق  هس 

.دوش یم  نایب  ادعب  نآ  هجو  تسا و  نیمه  قح  هکنآ  امک  یلقن  یلقع و  تئارب  لوا 

.تسا یلقن  یلقع و  طایتحا  مود  لوق 

فیلکت توبثب  یلامجا  ملع  هک  تسنآ  هلئـسم  رد  قح  دیامرف  یم  تسا  لئاق  فنـصم  هک  القن  تئارب  القع و  طایتحا  موزل  موس  لوق 
نوچ طایتحا  دوب  مزال  نینیابتم  نیب  نارود  رد  هک  ینانچمه  ار  رثکا  ندروآ  تسا  مزال  القع و  تسا  طایتحا  بجوم  رثکا  لقا و  نیب 

تئارب هب  جایتحا  ینیقی  لاغتـشا  تسا و  لقا  رثکاب و  قلعتم  العف  یلامجا  ملع  هک  یئاـج  رد  هدـش  زجنم  یلاـمجا  ملع  هطـساو  هب  رثکا 
لـصاح نآب  ینیقی  تئارب  هک  لقا  هب  لمع  فالخب  تسا  هدش  جراخ  ینیقی  لاغتـشا  زا  انیقی  دش  رثکا  رد  طایتحا  رگا  هک  دراد  ینیقی 

هک مـالعا  ضعب  زا  تسا  هدـش  خیـش  موحرم  زا  لـقن  هک  یتـهج  نآ  يارب  هن  تسا  یعرـش  یلقع و  تئارب  ماـقم  رد  قح  دوش و  یمن 
رگا دراد و  یـسفن  بوجو  لقا  دـشاب  بجاو  لقا  اعقاو  رگا  ینعی  تسا  مولعم  يریغ  بوجو  یـسفن و  بوجو  نیب  ددرم  لقا  بوجو 

تسا و ینیقی  لقا  بوجو  لاح  لک  یلع  رثکا و  يارب  دراد  یمدقم  بوجو  يریغ و  بوجو  لقا  بوجو  دـشاب  بجاو  رثکا  عقاو  رد 
هکنآ تهجب  تسین  حیحـص  ینعم  نیا  تسا  يراـج  نآ  رد  تئارب  اذـل  دـشاب و  یم  نآ  رد  کـش  تسا و  هدـشن  زارحا  رثکا  بوجو 

نکمم ءازجا  هکلب  یمدقم  يریغ  بوجو  یسفن و  بوجو  دنرادن  بوجو  ود  بکرم  ءازجا 
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******
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دوجو ود  همدـقملا  يذ  اب  جراخ  رد  همدـقم  دوجو  هک  دـش  نایب  بجاو  همدـقم  باب  رد  ـالبق  نوچ  دنـشاب  لـک  يارب  همدـقم  تسین 
جح لامعا  سفن  جح و  يارب  ریس  ریظن  دنشاب  دیاب  اجراخ 

لئاق مه  خیـش  موحرم  دوخ  ار  ینعم  نیا  اجراخ و  هن  دـنراد  دوجو  ددـعت  ارابتعا  طقف  اجراخ و  دنـشاب  یم  لک  نیع  لک  ءازجا  اما  و 
زا باوج  دوش  یم  یلامجا  ملع  لالحنا  بجوم  لقا  هب  ندروآ  هکنیا  هب  تسا  هدش  هداد  خیش  موحرمب  تبسن  مه  رگید  تهج  تسین 

لحنم عاـفترا و  یـسفن  بوجو  نیا  دـشاب  رثکا  اـی  لـقا  نآ  قلعتم  نیب  تسا  ددرم  هک  یـسفن  بوجو  صوصخ  هکنآ  مه  تهج  نیا 
مولعم نآ  خنس  زا  یلیصفت  ملعب  یلامجا  ملع  لالحنا  هک  تسا  يرورض  هکنآ  تهجب  يریغ  یسفن و  نیب  عماج  بوجو  هب  دوش  یمن 
بوجو یـسفن و  بوجوب  نآ  لالحنا  رثکا و  لـقا و  نیب  دوب  یـسفن  بوجو  لوا  یلاـمجا  ملع  نوچ  نآ  ریغ  هن  دـشاب  دـیاب  لاـمجاب 

.تسین حیحص  نیا  دشاب و  یم  یمدقم  يریغ 

کیره ءزج و  لک  فیلکتب  هسفنب  دوش  یم  لحنم  بکرمب  فیلکت  هک  تسنآ  هب  رثکا  رد  میلئاق  اـم  هک  تئارب  هجو  هکنآ  لـصاح  و 
هک یئاج  رد  هریغ و  عوکر و  هروس و  دمح و  ریظن  تسا  رگید  ءازجا  ریغ  هصح  نآ  ءزج و  نآ  دنراد  ینمض  یسفن  بوجو  ءازجا  زا 

یتجح عراش  فرط  زا  تسا و  كوکشم  لقا  زا  هدایز  هب  نآ  قلعتم  تسا و  مولعم  لقا  هب  رما  نآ  قلعت  رثکا  ای  لقا  نیب  تسا  رئاد  رما 
رگا بجاو  كرت  يرخا  ترابع  هب  تسا و  دراوم  نیمه  تئارب  ياج  هک  تسا  نایب  الب  باقع  سپ  تسا  هدـشن  تباـث  نآ  باـقع  رب 

ءازجا كرت  اما  فلکم و  رب  عراـش  فرط  زا  تسا  تجح  تیماـمت  دـعب  لاـح  نیا  رد  باـقع  همولعم  ءازجا  كرتب  دوش  هداد  دانتـسا 
.یفخی امک ال  تسا  هدشن  تباث  نآ  تیئزج  رب  عراش  فرط  زا  تجح  نوچ  تسا  نایب  الب  باقع  نآرب  باقع  هکوکشم 

اهنآ در  تسا و  یعدم  رب  دراو  هک  یتالاکشا  نایب 

.دیامرف یم  هک  فنصم  لوق  تالاکشا  نآ  زا  لوا  تسا  هدش  ام  ياعدم  رب  یتالاکشا  دنامن  یفخم 

ص:148

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1641 

http://www.ghaemiyeh.com


هریغل وا  اعرش  هسفنل  لقالاب  نایتالا  موزل  هرورـض  اودب  رثکالا  بوجو  یف  کشلا  الیـصفت و  لقالا  بوجوب  ملعلا  یلا  هلالحنا  مهوت  و 
.اعطق دساف  رثکالاب  اقلعتم  ناک  ول  هزجنت  بجوی  هعم ال  القع و  وا  کلذک 

ولف رثکالاب  اقلعتم  ناک  ول  اقلطم و  فیلکتلا  زجنت  یلع  هریغل  وا  هسفنل  اما  العف  لقالا  موزل  فقوت  ههادـب  لاـحملا  لـالحنالا  مازلتـسال 
.افلخ ناک  لقالاب  اقلعتم  ناک  اذا  الا  هزجنت  مدعل  امزلتسم  کلذک  هموزل  ناک 

******

: حرش * 

.خلا الیصفت  لقالا  بوجوب  ملعلا  یلا  هلالحنا  مهوت  هلوق و 

تئارب تسا و  يودـب  کش  رثکا  رد  کـش  الیـصفت و  لـقا  بوجوب  دوش  یم  لـحنم  یلاـمجا  ملع  هک  دـنا  هدومن  مهوت  هک  یناـسک 
یعرـش ریغ  بوجو  ای  اعقاو و  یعرـش  یـسفن  بوجوب  تسا  بجاو  ای  لقا  ندروآ  هک  تسا  يرورـض  هکنآ  لیلد  دوش و  یم  يراج 

ایآ همدقم  بوجو  هک  تسا  فالتخا  یمدقم  یلقع  بوجو  ای  دراد و  یمدقم  یعرش  بوجو  لقا  لاثتما  ینعی  کلذک  القع  وا  دراد 
لقا لاـثتما  اـعقاو  دـشاب  بجاو  رثـکا  رگا  لـک  یلع  یعرـش  هن  تسا  یلقع  نآ  بوجو  هک  تشذـگ  ـالبق  یلقع و  اـی  تسا و  یعرش 

يودب کش  هکلب  تسین  زجنم  رثکا  دشاب و  یم  نآب  یلیصفت  ملع  یمدقم  ای  دشاب و  یسفن  لقا  بوجو  هچ  تسا و  رثکا  يارب  همدقم 
نآ كردـم  باوج  تسا و  تئارب  هب  لـئاق  خیـش  موحرم  هک  تسا  لوق  نآ  زا  باوج  دـشاب و  یم  مهوت  ربخ  اـعطق  دـساف  هلوق  تسا 

.تسا حیحص  یعدم  ول  دش و  هداد 

.خلا لالحنالا  مازلتسال  : هلوق

ول اقلطم و  لقا  نآرب  فیلکت  زیجنت  رب  يریغ  ای  دشاب  یـسفن  نآ  بوجو  ای  العف  لقا  موزل  دراد  فقوت  تسا  یهیدـب  هکنآ  داسف  هجو 
فیلکت هک  یئاج  رد  ار  لـقا  زیجنت  مدـع  تسا  مزلتـسم  ینعم  نیا  دـشاب  بجاو  اـقلطم  لـقا  نآ  رگا  دـشاب و  مه  رثکا  فیلکت  قلعتم 

ای فیلکت  قلعتم  میدرک  ضرف  ام  هکنآ  تهجب  تسا  فلخ  ینعم  نیا  دشاب و  لقا  هب  قلعتم 
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مدـعل مزلتـسملا  اـقلطم  لـقالا  موزل  مدـعل  مزلتـسملا  لاـح  لـک  یلع  فیلکتلا  زجنت  مدـع  همازلتـسال  همدـع  هدوجو  نم  مزلی  ّهنأ  عـم 
.لاحم همدع  هدوجو  نم  مزلی  ام  لالحنالا و 

نوکی ذئنیح  هبوجو  ناف  همزلم  هحلصم  اذ  لقالا  ناک  اذا  لحنی  امنا  معن 

******
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ملع دارفا  زا  رثکا  هک  تسنآ  امـش  لیلد  دـشاب و  هتـشادن  ینیعم  درف  کی  هک  تسا  نیمه  یلامجا  ملع  ینعم  هک  تسا  رثکا  ای  لـقا و 
.یفخی امک ال  تسا  نیمه  فلخ  يانعم  دشابن و  فیلکت  قلعتم  دوش و  جراخ  یلامجا 

.خلا هدوجو  نم  مزلی  ّهنأ  عم  : هلوق

زا دراد  مزال  مینک  يراج  تئارب  ار  رثکا  دشاب و  بجاو  لقا  رگا  هک  تسنآ  تسا  هدومن  نایب  فنـصم  هک  ام  ياعدم  رب  مود  لاکـشا 
لقا امـش  دـیدومن  ناـیب  هکنآ  ینعی  لاـح  لـک  یلع  فیلکت  دـشابن  زجنم  دراد  مزـال  لـالحنا  هکنآ  نآ  ناـیب  ار  نآ  مدـع  نآ  دوجو 
لقا هب  فیلکت  هکنآ  تهجب  لاح  لـک  یلع  دـشابن  زجنم  لـقا  هک  تسا  مزلتـسم  ینعم  نیا  لاـح  لـک  یلع  تسا  زجنم  نآرب  فیلکت 

بجاو رثـکا  رگا  دراد و  یمدـقم  اـی  یـسفن و  فیلکت  تسا  یلاـمجا  ملع  دارفا  زا  يدرف  کـی  لـقا  نوچ  هکلب  تسین  بجاو  اـقلطم 
کـش طقف  تسین و  بجاو  اضیا  همدقم  دشابن  بجاو  همدقملا  يذ  رگا  تسا و  رثکا  همدقم  لقا  نوچ  تسین  بجاو  اضیا  لقا  دشابن 
تـسا درف  ودب  القا  یلامجا  ملع  ماوق  نوچ  دوشن  لحنم  یلامجا  ملع  هک  تسا  مزلتـسم  ینعم  نیا  دشاب و  یم  لقا  یـسفن  بوجو  رد 

هک ار  رگید  درف  نوچ  تسا  هدـشن  لحنم  یلامجا  ملع  امـش  نایب  رب  اـنب  سپ  رثکا  رگید  درف  تسا و  لـقا  دروم  رد  نآ  درف  کـی  هک 
.تسا لاحم  نآ  مدع  نآ  دوجو  زا  دیآ  یم  مزال  هک  هچنآ  لالحنا و  مدع  لالحنا  دوجو  زا  دیآ  یم  مزال  هدرواین و  دشاب  رثکا 

ریغ رثکا  لقا و  ریظن  دشاب  هتشاد  یسفن  ۀمزلم  تحلصم  لقا  هک  یئاج  رد  معن 
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لقتسا نا  هلثم و  یف  لقعلاف  لقالا  هحلصم  نم  يوقا  هحلصم  وا  نیتحلـصم  اذ  رثکالا  نوکی  نا  لامتحال  دیدرتلا  ناک  امنا  هل و  امولعم 
.ماقملا یف  ماربالا  ضقنلا و  لحم  وه  امع  جراخ  هنا  الا  مالک  الب  هءاربلاب 

******
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الیصفت و تسا  مولعم  لقا  بوجو  دروم  نیا  رد  هس  ای  تسا  هدش  اضق  وا  زامن  زور  هنابـش  ود  دراد  کش  فلکم  هکنآ  لثم  یطابترا 
زا يوقا  تسا  رثکا  رد  هک  یتحلصم  نآ  هک  تحلـصم  کی  ای  تحلـصم  ود  لیـصحت  تسا  مزال  ایآ  هک  تسنآ  لامتحا  يارب  دیدرت 

دوش یم  جراخ  ثحب  لحم  زا  دشاب  بحتسم  رگا  هک  دشاب  بحتسم  هن  يوقا  تحلصم  نآ  لیصحت  دشاب  مزال  تسا و  لقا  تحلصم 
نآ زا  تسا  جراخ  دروم  نیا  هکنآ  الا  مالک  الب  دـنک  یم  تئارب  هب  مکح  الالقتـسا  ول  دراوم و  نیا  لثم  رد  لـقع  لاـح  نیا  رد  سپ 

.دشاب یم  ماقم  رد  ماربا  ضقن و  لحم  هک  یئاج 

لک و يارب  دنشاب  هتـشاد  یمدقم  بوجو  بکرم  ءازجا  هکنیا  هب  دراد  فقوت  يراصنا  خیـش  موحرم  زا  فنـصم  باوج  دنامن  یفخم 
ار هیلخاد  ءازجا  بجاو  همدـقم  بوجو  رد  اضیا  فنـصم  دوخ  دـش و  هداد  خیـش  باوج  رد  هک  یناـنچمه  تسین  حیحـص  ینعم  نیا 

.نآ ثحب  تشذگ  هکنآ  امک  بجاو  همدقم  زا  دناد  یم  جراخ 

تسا یلامجا  ملع  لالحنا  هب  لوق  فقوت  رب  ینبم  ناشیا  نایب  هکنآ  هدروآ  هدراو  لالحنا  رب  فنـصم  هک  یلاکـشا  ود  زا  باوج  اما  و 
لئاق هک  یناسک  هکلب  تسین  نینچ  نیا  بلطم  يریغ و  هچ  دـشاب و  یـسفن  لقا  نآ  بوجو  هچ  لاح  لک  یلع  لـقا  رب  فیلکت  زیجنتب 

همولعم ءازجاب  نیب  رد  لقا  هب  ملع  لاح  نیا  رد  دشاب و  یم  بکرم  هینمـض  ءازجا  رب  فیلکت  تسا  نیمه  قح  هکنآ  امک  دـنلالحنا  هب 
همولعم ءازجا  نآ  رمالا  هیاـغ  تسا  مولعم  ملـسم  هزادـنا  نیا  يریغ و  هن  دـشاب  یم  ینمـض  یـسفن  بوجو  نآ  بوجو  تسا و  ملـسم 

هک تسا  ءیش  طرشب  ای  ءازجا  نآب  مامضنا  نآ و  ندروآ  تسین  مزال  يرگید  ءیش  هک  تسا  طرشب  وحنب ال  ایآ  هک  تسنآ  رد  کش 
دوش لقا  نآب  مامضنا  ار  رگید  ءازجا  تسا  مزال 
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رماوالا و هیعبت  نم  هیلدـعلا  نم  روهـشملا  هیلا  بهذ  ام  یلع  ءاـنب  رثکـالاب  ـالا  زرحی  داـکی  ـال  رمـالا  یلا  یعادـلا  ضرغلا  نا  عم  اذـه 
.اهنع یهنملا  اهب و  روماملا  یف  دسافملا  حلاصملل و  یهاونلا 

******
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نایب هک  يروط  نامه  تسا  مولعم  لقا  هب  فیلکت  تالاح  مامت  رد  تسا و  تئارب  لاکشا  الب  هب  رومأم  ءزج  رد  ای  طرش و  رد  کش  و 
.تسا يراج  نآ  رد  تئارب  سپ  تسا  كوکشم  لقا  زا  دئازب  فیلکت  قلعت  دش و 

لک یلع  تسا  مولعم  لقا  فرط  هکنآ  الا  ، رثکا لقا و  نیب  ددرم  اعقاو  تسا  فیلکت  کی  ول  لامجالاب و  مولعم  فیلکت  رگید  نایبب  و 
.نآ ندروآ  تسا  مزال  تسا و  زجنم  هزادنا  نامه  لاح و 

باقع نآرب  باقع  سپ.تسا  هدـشن  مامت  تجح  عراش  فرط  زا  هن و  ای  تسا  فیلکت  فرط  هک  تسنآ  رد  کش  لقا  رب  دـئاز  اما  و 
.یفخی امک ال  فلکم  رب  دشاب  هدشن  مامت  عراش  فرط  زا  نایب  هک  تسا  یئاج  رد  تئارب  تسا و  نایب  الب 

تسا مزال  یلوم  ضرغ  لیصحت  هک  یعدم  رب  موس  لاکشا 

یعاد و هک  یضرغ  هک  تسنآ  هدومن  لقا  رد  یلامجا  ملع  لالحنا  رب  فنصم  هک  یموس  لاکشا  خلا  یعادلا  ضرغلا  نا  عم  اذه  : هلوق
ءاشحف و زا  یهن  بترت  ریظن  دشاب  رثکاب  لاثتما  هکنآ  رگم  دوش  یمن  ادـیپ  نآب  ملع  زارحا و  ضرغ  نآ  عراش  رما  يارب  زا  تسا  تلع 

حلاصم رب  هلادلا  رابخالا  تایآلا و  نم  اهریغ  ِرَْکنُْملا و  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  َهالَّصلا  ِِمقَأ  یلاعت  هلوقب  هالص  دوجو  رب  رکنم 
رئاد اهنآ  یهاون  رماوا و  تیعبت  دنلئاق  اه  نیا  هلزتعم  زا  هعیـش  ریغ  هعیـش و  هیلدع  زا  دـنلئاق  روهـشم  هک  ار  هچنآ  رب  انب  اهنآ  دـسافم  و 

نینچمه نآ و  قلعتم  رد  دشاب  تحلـصم  ياراد  تسا  مزال  يرما  ره  ینعی  دشاب  یم  هنع  یهنم  هب و  رومأم  رد  دسافم  حلاصم و  رادم 
.دشاب یم  هیعرش  یهاون  رماوا و  زا  ضرغ  دسافم  حلاصم و  نآ  هک  دشاب  نآ  قلعتم  رد  هدسفم  تسا  مزال  یهن  ره 
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.هیلقعلا تابجاولا  یف  افاطلأ  هیعرشلا  تابجاولا  نوک  و 

.یفخی امک ال  اهزارحا  یف  هزارحا  نم  دب  الف  هطوقس  رمالا و  هعاطا  یف  القع  هلوصح  ضرغلا و  هقفاوم  رابتعا  رم  دق  و 

******

: حرش * 

اهنآ نایب  هیلقع و  تابجاو  رد  افاطلا  هیعرش  تابجاو 

.خلا افاطلأ  هیعرشلا  تابجاولا  نوک  هلوق و 

هیعقاو دسافم  كرت  حـلاصم و  كرد  تسا  مزال  ناسنا  تسا  مکاح  لقع  هک  ینعم  نیاب  هیلقع  تابجاو  رد  دـنفاطلا  هیعرـش  تابجاو 
تایـصوصخ مامتب  ملاع  نوچ  سدقم  عراش  تسین و  مولعم  حضاو و  ابلاغ  لقع  يارب  نآ  تایـصوصخ  دسافم و  حلاصم و  دیامنب و 

مامت هیعرـش  تابجاو  تهج  نیا  زا  دسافم  كرت  حلاصم و  كرد  يارب  تسا  هدرب  هیجراخ  تاعوضوم  يور  یهاون  يرماوا و  تسا 
تعاطا یلقع  بوجو  رد  تسا  یفاطلا  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  هکنآ  امک  دـش  نایب  هک  هیلقع  تابجاو  رد  دـشاب  یم  یفاطلا  اـهنآ 
تاـبجاو هک  تسا  نکمم  مـالکلا و  ملع  یف  ققح  اـمک  فطل  وهف  هیـصعملا  نع  هدـعبی  هـالوم و  یلا  دـبعلا  برقی  اـملک  هکلب  یلوم 

هیعرـش تامرحم  كرت  تابجاوب و  لمع  دراد و  یلقع  بوجو  معنم  رکـش  نوچ  ینعم  نیاب  دنـشاب  هیلقع  تابجاو  رد  فاطلا  هیعرش 
.یفخی امک ال  تسا  معنم  رکش  قیداصم 

.خلا ضرغلا  هقفاوم  رابتعا  رم  دق  :و  هلوق

ار تدابع  تیدابع  القع و  تسا  مزال  یلوم  ضرغ  لیـصحت  هکنآ  لاثتما  رما و  تعاطا  باـب  رد  تشذـگ  ـالبق  دـیامرف  یم  فنـصم 
یعرـش رما  باب  نم  هن  تسناد  یم  بجاو  یلوم  ضرغ  لیـصحت  باب  نم  تسا  ربتعم  اهنآ  رد  رما  دـصق  تبرق و  دـصق  هک  فنـصم 
یـسراف حرـش  مود  دلج  عجارف  دشاب  رما  قلعتم  درادن  یعنام  رما  دصق  هک  یلـصوت  يدبعت و  باب  رد  دـش  هداد  اجنآ  باوج  یلوم و 

.هیافک

رثکا لیـصحت  تسا  مزال  دشاب  رثکا  لقن و  رد  کش  هک  یئاج  رد  لاثتما  ماقم  رد  یلوم  ضرغ  لیـصحت  تسا  مزال  هکنیا  رب  انب  سپ 
رگا الثم  یلوم  ضرغ  لیصحت  باب  نم 
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هیلا بهذ  ام  یلع  اهنایرج  هیلدـعلا و  روهـشم  هیلا  بهذ  ام  یلع  طایتحالا  هءاربلا و  هلئـسم  ءاـنتبا  مدـعب  هراـت  هنع  یـصفتلل  هجو  ـال  و 
.کلذل نیرکنملا  هرعاشالا 

روماملا نود  رمالا  سفن  یف  هحلصملا  نوکب  نیفتکملا  هیلدعلا  ضعب  وا 

******

: حرش * 

هک يرگید  هار  رگا  مدـیمهف  جراخ  زا  ار  ضرغ  نیا  دورن و  نوریب  هناـخ  زا  نمـشد  هکنآ  رب  دـنبب  ار  هناـخ  برد  هک  دومن  رما  یلوم 
هدمآ یلوم  فرط  زا  هناخ  برد  يور  رما  ول  دوش و  دودسم  دیاب  مه  ار  نآ  هناخ  برد  نتـسب  زا  ریغ  دنک  رارف  نمـشد  تسا  نکمم 

دوش دودسم  دـشاب  یم  نآ  رد  نمـشد  رارف  لامتحا  هک  یقرط  مامت  تسا  مزال  تسا  نمـشد  ندرکن  رارف  رما  زا  ضرغ  نوچ  تسا و 
.یفخی امک ال 

هجو ودب  یلوم  ضرغ  لیصحت  موزل  زا  خیش  موحرم  باوج 

.خلا هرات  هنع  یصفتلل  هجو  :و ال  هلوق

لوا باوج.تسین  مزال  یلوم  ضرغ  لیـصحت  هکنآ  تسا و  هداد  هجو  ودب  يراصنا  خیـش  موحرم  ار  ضرغ  لیـصحت  موزل  زا  باوج 
هک هیلدـع  زا  دـنیوگ  یم  روهـشم  هکنیا  امک  میوش  لئاق  ام  هک  تسین  نیا  رب  ینتبم  رثکا  لقا و  رد  طایتحا  اـی  تئارب  هلئـسم  هکنیا  هب 
ماع طایتحا  تئارب و  ثحب  هکلب  تسین  حیحـص  یلوم  یهن  رما و  الا  دشاب و  اهنآ  رد  يدسافم  ای  حلاصم  تسا  مزال  ماکحا  تاقلعتم 

دنشاب یم  یلوم  یهاون  رماوا و  دسافم  حلاصم و  رکنم  اهنآ  هکنآ  دوش و  یم  لماش  دشاب  یم  هرئاشع  بهذم  هک  ار  هچنآ  یتح  تسا 
.دسافم نینچمه  دشابن و  هچ  دشاب و  تحلصم  ياراد  هچ  اهنآ  تعاطا  تسا  مزال  یلوم  یهاون  رماوا و  دنلئاق  اهنآ  و 

لوا دلج  رد  ضیوفت  ربج و  هدارا و  بلط و  رد  هیعرـش  ماکحا  رد  دنـشاب  یم  دـسافم  حـلاصم و  رکنم  هک  هرعاشا  باوج  یفخی  و ال 
عجارف الصفم  تشذگ  یسراف  ۀیافک  حرش 

.خلا نیفتکم  هیلدعلا  ضعب  وا  هلوق 

رب انب  ای  -و  تشذگ هک  تسا  هرعاشا  لوق  رب  انب  ای  ضرغ  لیصحت  موزل  زا  باوج 
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رابتعا لامتحال  ناک  ذـئنیح  لاثتمالا و  هجو  یلع  اهنایتاب  الا  نوکی  داکی  تادابعلا ال  یف  فطللا  هحلـصملا و  لوصح  ناب  يرخا  هب و 
قبی ملف  رمالا  یلا  هیعادلا  هحلـصملا  فطللا و  لوصحب  عطقی  داکی  هعم ال  لاجم و  هجولا  دـصق  عم  اهب  یتؤیل  الیـصفت  اهئازجا  هفرعم 

هزجنتل اسار  فطل  هحلـصم و  هب  روماملا  یف  نکی  مل  نا  ـالقع و  بجاو  هناـف  هب  هقلعت  ملع  اـم  ناـیتاب  هتفلاـخم  هعبت  نع  صلختلا  ـالا 
.نایب الب  هیلع  هبوقعلا  ناف  هتهج  نم  هتفلاخم  یلع  هعبت  الف  ناک  ول  هیلع  دئازلا  اما  الامجا و  هب  ملعلاب 

******

: حرش * 

يرهاظ و مکح  نیب  عمج  رد  هکنآ  امک  هب  رومام  رد  تحلـصم  نودب  دشاب  یم  رما  سفن  رد  تحلـصم  دنلئاق  هک  هیلدـع  ضعب  لوق 
.عجارف شش  لهچ و  دص و  هحفص  رد  میدومن  نایب  ام  هیافک  یسراف  حرش  مراهچ  دلج  رد  یعقاو 

.دش رکذ  هک  دوب  نآ  خیش  موحرم  : لوا باوج 

لاـثتما هجو  رب  ار  تداـبع  نآ  ندروآ  ـالا  نآ  لیـصحت  تسین  نکمم  تاداـبع  رد  فطل  تحلـصم و  لوصح  هک  تسنآ  : مود باوج 
هک یئاج  رد  تسا و  مزال  نآ  تیدابع  هب  نیقی  لاح  نیا  رد  دنلئاق و  یضعب  هکنآ  امک  تادابع  رد  تسا  بجاو  هک  هجو  دصق  ینعی 
رد فطل  تحلـصم و  لیـصحت  اـت  دوش  تداـبع  رثـکا  تسین  نکمم  دراوم  نیا  رد  رثـکا  ندروآ  لـثم  دـشاب  یم  تیداـبع  رد  کـش 

یلیصفت ملع  رگا  دنتدابع و  دشاب  یم  اهنآ  هب  ملع  رگا  الصفم  تادابع  ءازجا  تیدابع  هک  دوش  یم  هداد  لامتحا  نوچ  دشاب  تادابع 
دنـشاب مولعم  دیاب  الیـصفت  ءازجا  هک  درب  یم  لامتحا  هکنیا  اب  دشاب و  مرحم  حیرـشت  دشابن و  تدابع  ءزج  نآ  درب  یم  لامتحا  دشابن 

تسا مولعم  هک  ار  هچنآ  الا  ام  يارب  دنام  یمن  یقاب  سپ  دوش  یمن  لصاح  تسا  رما  يارب  یعاد  هک  یتحلصم  فطل و  لوصحب  عطق 
تحلصم و هب  رومأم  رد  ول  دراد و  یلقع  بوجو  لقا  نوچ  ندروآ  تسا  مزال  ار  لقا  دروم  رد  الصفم و  تسا  رما  قلعتم  هک  ام  يارب 

نآ رد  فطل  تحلصم و  لقا  لاثتما  تسا  نکمم  ول  ینعی و  اسأر  دشابن  فطل 
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.هیلدعلا نم  روهشملا  هیلع  ام  یلا  بهذ  نم  يدجی  يرعشالا ال  بهذم  یلع  هءاربلاب  لقعلا  مکح  نا  هرورض  کلذ  و 

تابجاولا یف  ام  وه  اضیا  بهذملا  اذه  یلع  هتحلصم  رمالا و  یلا  یعادلا  نوکی  نا  لامتحال  روهـشملا  ریغ  هیلع  ام  یلا  بهذ  نم  لب 
.مهفاف افاطلأ  اهنوک  هحلصملا و  نم 

******

: حرش * 

.اهنآ هب  لمع  تسا  مزال  تسا  زجنم  الامجا و  تسا  مولعم  لقا  ءازجا  نوچ  یلو  دشاب  بجاو  رثکا  اعقاو  رگا  دشابن 

عراش فرط  زا  تسا  نایب  الب  نآرب  تبوقع  سپ  دـشاب  یم  نآ  رد  کش  نوچ  نآ  لاثتما  تسین  مزال  دـشاب  رثکا  هک  لقا  رب  دـئاز  اما 
.یفخی امک ال 

هجو دصق  موزل  مدع  رد  هجو  تشه  هب  خیش  موحرم  زا  فنصم  باوج 

.خلا لقعلا  مکح  نا  هرورض  کلذ  :و  هلوق

لئاق هک  یناسک  يارب  درادن  يا  هدیاف  يرعـشا  بهذـم  رب  انب  تئارب  هب  لقع  مکح  تسا  يرورـض  هکنآ  خیـش  موحرم  زا  لوا  باوج 
لوق در  سپ  میدومن  نایب  هک  ینانچمه  دنـشاب  یم  هدـسفم  تحلـصم و  ياراد  ماـکحا  تاـقلعتم  هکنآ  هیلدـع و  زا  دنروهـشم  لوقب 

.تسا هدیاف  یب  تسین و  حیحص  يرعشا  بهذم  رب  ار  هیلدع 

.خلا روهشملا  ریغ  هیلع  ام  یلا  بهذ  نم  لب  : هلوق

رد تحلصم  هکنآ  روهشم و  ریغ  لوقب  دنلئاق  هک  یناسک  يارب  یتح  تسین  حیحص  امـش  نایب  نیا  هکنآ  خیـش  موحرم  زا  مود  باوج 
رما قلعتم  رد  تحلـصم  هک  دـنهد  یم  لامتحا  دنـشاب  یم  روهـشم  ریغ  لوقب  لئاق  هک  یناسک  نوچ  رما  قلعتم  هن  دـشاب  یم  رما  سفن 
مزال لاح  نیا  رد  لاثتما  ماقم  رد  دـنراد  ضرغ  لوصح  رد  کش  تهج  نیا  زا  دنـشاب  هیلقع  ماکحا  رد  فاطلا  تابجاو  نآ  دـشاب و 

مهفاف لاثتما  ماقم  رد  رثکا  رد  طایتحا  تسا 
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هفرعم رابتعا  لامتحال  لاجم  هنا ال  الا  لاثتمالا  هجو  یلع  اهب  نایتالا  یلع  فقوتی  ناک  نا  هدابعلا و  یف  هحلـصملا  فطللا و  لوصح  و 
.اههجو یلع  اهنایتا  ءازجالا و 

.هرابتعا عم  نکمی  داکی  نینیابتملا و ال  یف  امک  انهاه  طایتحالا  ناکما  یف  لاکشا  فیک و ال 

******

: حرش * 

.خلا هحلصملا  فطللا و  لوصح  :و  هلوق

تین لاثتما و  هجو  رب  ار  تدابع  نآ  ندروآ  رب  دراد  فقوت  هچرگا  تادابع  رد  تحلصم  فطل و  لیصحت  هکنآ  : فنصم موس  باوج 
ءازجا تفرعم  هن  دنلئاق  تدابع  لصا  رد  هجو  دـصق  موزلب  دـنلئاق  هک  یئاهنآ  هکنآ  الا  بحتـسم  ای  تدابع  نآ  دـشاب  بجاو  هک  هجو 
دـصق رگا  سپ  بحتـسم  ای  ءزج  نآ  تسا  بجاو  ایآ  هکنآ  هجو و  دـصق  تسا  مزال  دوش  یم  هدروآ  نآ  زا  هک  یئزج  ره  تداـبع و 

.نآ ءازجا  رد  هن  تسا  مزال  تدابع  لصا  رد  دشاب  مزال  هجو 

.خلا طایتحالا  ناکما  یف  لاکشا  فیک و ال  : هلوق

تسا ءاملع  همه  یقافتا  تسین و  یلاکـشا  هکنآ  لاح  هجو و  دصق  تسا  مزال  هنوگچ  هکنآ  خیـش  موحرم  زا  : فنـصم مراهچ  باوج 
فلکم تسا  هدومن  هلئـسم  رد  طایتحا  لاکـشا  ـالب  درواـیب  ار  رثکا  رگا  هکنآ  یطاـبترا و  رثکا  لـقا و  رد  طاـیتحا  تسا  حیحـص  هک 

یئزج ره  رد  دصق  هک  امـش  فرح  نیا  اب  دوبن و  نآ  رد  یلاکـشا  دوب  نینیابتم  نآ  فارطا  هک  یلامجا  ملع  رد  طایتحا  هک  ینانچمه 
يدروم ره  هکلب  طایتحا  هروکذـم  دراوم  نیا  رد  تسین  نکمم  بحتـسم  ای  دـشاب  بجاو  ای  هک  ءزج  نآ  هب  یلیـصفت  ملع  تسا  مزال 

دـشابن و نکمم  طایتحا  تادابع  رد  الـصا  هک  تسنآ  لاکـشا  همزال  تسا و  دراو  امـش  لاکـشا  نیا  دوش  یم  تدابع  رد  طایتحا  هک 
.تسین لئاق  مه  خیش  موحرم  دوخ  ار  ینعم  نیا 
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ههجو و یلع  بجاولا  عاقیا  بوجوب  حرـص  نم  مالک  یف  هجولاب  دارملا  کلذک و  هجولا  دصق  رابتعا  لامتحا  نالطب  حوضو  عم  اذه 
انرتقم بجاولا  نایتا  یـضرعلا و  اـهبوجو  وا  يریغلا  اـهبوجو  نم  هئازجا  هجو  ـال  یـسفنلا  هبوجو  نم  هسفن  هجو  وه  هب  هنارتقا  بوجو 
دـصق هعم  فلکملا  نم  یتأتیف  لقالا  وه  ناک  ول  هیلع و  بجاولا  قاـبطنال  ناـکمالا  نم  ناـکمب  رثکـالا  ناـیتاب  افـصو  هیاـغ و  ههجوب 

بجاولا یف  لخد  هل  ام  زییمت  الب  هلامجا  یلع  ّیتأملا  بوجو  دصق  اذا  رئاضب  سیل  هئازجا  نم  سیل  ام  یلع  هلامتـشا  لامتحا  هجولا و 
نال هل  امک  همامتب و  ذـئنیح  ّیتأملا  یلع  بجاولا  قبطنی  ثیح  هدرفل  ءزج  هتیهامل و  ءزج  هنوک  نیب  دـئازلا  راد  اذا  امیـس  هئازجا و  نم 

.هتاصخشمب درفلا  یلع  قدصی  یعیبطلا 

******
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.خلا لامتحا  نالطب  حوضو  عم  اذه  : هلوق

دارم تسا و  حضاو  نآ  ندوب  لطاب  هجو  دصق  يارب  دـیدومن  نایب  امـش  هک  یئانعم  نیا  هکنآ  خیـش  موحرم  زا  فنـصم  مجنپ  باوج 
دـصق نآب  بجاو  دشاب  نرتقم  هجو و  دصقب  ار  بجاو  ندروآ  تسا  بجاو  هک  دنا  هدومن  حیرـصت  هک  یناسک  مالک  رد  هجو  دـصق 
يریغ بوجو  بجاو  ءازجا  ایآ  فلکم  دنادب  دشاب  مزال  هک  ار  بجاو  ءازجا  هن  دـنلئاق  ار  بجاو  دوخ  دـصق  دـنلئاق  هک  یئاهنآ  هجو 

ار نآ  دصق  ار  یسفن  بوجو  دوخ  تسا  بجاو  هک  دش  نایب  هک  یئانعم  نیا  ینمض و  یسفن  بوجو  ینعی  یـضرع  بوجو  ای  دنراد 
ای نآ و  ندوـب  بجاو  يارب  مروآ  یم  ار  رهظ  هالـص  دـنک  دـصق  هکنآ  لـثم  دوـش  هدروآ  هیاـغ  بجاو  ندروآ  تسا  نکمم  میئاـمنب 

هکنآ تهجب  نآ  لاثتما  تسا  نکمم  فلکم  يارب  دش  رکذ  هک  یئانعم  نیا  دیامنب و  ار  بجاو  هالـص  دصق  هکنآ  لثم  دروایب  افـصو 
.دشاب لقا  بجاو  نآ  ول  هب و  یتأم  نآرب  بجاو  تسا  قبطنم 

لمتـشم دروآ  یم  هک  ار  یبجاو  نیا  هکنآ  لامتحا  دروایب و  بجاو  نآ  اب  ار  هجو  دـصق  فلکم  تسا  نکمتم  دـش  رکذ  یناـیب  نیاـب 
هب رومأم  ءازجا  زا  هک  يزیچ  رب  دشاب 
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نکی مل  امیف  اضیا  هیلع  هقابطنال  رئاـض  ریغ  هنکل  ءزج  نکی  مل  ول  هماـمتب  هیلع  اـقبطنم  ناـک  اـمل  اـنراقم  وا  ءزج  هنوک  نیب  راد  ول  معن 
.هئازجا رئاسب  لب  همامتب  هتیاغ ال  ءزج  دئازلا  كاذ 

******
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یلاکـشا ینعم  نیا  دـشاب  یمن  بجاو  ءازجا  زا  تسین و  هب  رومأم  لاکـشا  الب  رثکا  دـشاب  لقا  هب  رومأم  اـعقاو  رگا  هکنآ  لـثم  دـشابن 
تـسا بجاو  مادک  هک  دهد  یمن  زیمت  ار  بجاو  ءازجا  لاح  نیا  رد  ول  دیامنب و  الامجا  ار  هب  یتأم  بوجو  دصق  هک  یئاج  رد  درادن 

اصوصخ درادن  یعنام  یلامجا  بوجو  دصق  املـسم  دشاب  یم  بجاو  ءازجا  نآ  نیب  رد  هک  يا  هزادنا  نیمه  یلو  بجاو  ریغ  مادک  و 
فیلکت رگا  دـشاب  تیهام  درف  ءزج  تسا  نکمم  دـشاب و  تیهام  ءزج  تسا  نکمم  رثکا  ینعی  لقا  رب  دـئاز  ءیـش  نآ  هک  یئاـج  رد 

نیا رد  قدـصت  دـیامرفب  یلوم  هکنآ  لثم  ای  هیف و  نحن  ام  لثم  دـشاب  قداص  تیهاـم  نآرب  رثکا  لـقا و  هک  دـشاب  هتفر  یتیهاـم  يور 
قبطنم دـش  رکذ  هک  دراوم  نیا  رد  دـشاب  مهرد  هد  زا  رتدایز  رد  ول  دـیامن و  یم  هقدـص  قدـص  نآ  زا  رتدایز  مهرد و  کی  رب  دروم 

دوخ درف  رب  تسا  قداص  یعیبط  یلک  هکنآ  تهجب  نآ  لامک  بجاو و  دارفا  مامتب  تسا  هدـش  لاـثتما  هب و  یتأـم  نآرب  بجاو  تسا 
تسا هتفر  لقا  يور  فیلکت  رگا  سپ  دشاب  يرگید  تاصخشم  اب  یعیبط  ول  ناسنا و  هنا  دیز  رب  تسا  قداص  ناسنا  الثم  تاصخشمب 

بحتسم زامن  رد  هک  هالص  تابحتسم  لثم  هب  رومأم  تعیبط  لصا  رب  هفاضا  دشاب  یم  بجاو  تابحتسم  ءزج  لقا  رب  هدایز  رثکا  نودب 
.تسا

.خلا انراقم  اءزج و  هنوک  نیب  راد  ول  معن  : هلوق

ءزج زامن  رد  تونق  دـنلئاق  یـضعب  هکنآ  لثم  هب  رومأم  ریغ  نراقم  ای  تسا و  هب  رومأم  ءزج  اـی  رثکا  هکنآ  نیب  دـشاب  ریاد  رما  رگا  هلب 
یعنام نکل  ار  نآ  دروآ  یم  فلکم  هک  يرثکا  نآرب  دوش  یمن  قبطنم  هب  رومأم  لاح  نیا  رد  تسا  زامن  رد  شفرظ  ول  تسین و  زامن 

ءزج نآ  ءازجا  ضعب  ول  تسه و  بجاو  ياراد  هب  یتأم  هک  یئاج  رد  درادن 
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.هفالخب عطقی  امم  سأر  نم  هجولا  دصق  رابتعا  نا  یلا  افاضم  اذه 

.تادابعلا نم  لاثتمالا  هجو  یلع  هب  یتؤی  نا  دب  امب ال  صتخی  هلأسملا ال  هذه  یف  مالکلا  نا  عم 

مولعملا رمالا  تاعارم  موزلل  هعم  هجو  الف  لامتحالا  ددرتلا و  هیفاـنی  هجو  یلع  اـهیف  لاـثتمالا  یف  هجولا  دـصق  راـبتعاب  لـیق  ول  ّهنأ  عم 
الصا

******
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.دیامن یم  نآ  ءازجا  رئاسب  ار  بوجو  دصق  تسین و  بجاو  نآ  ءازجا  مامت  هب  یتأم  هکنآ  رمالا  هیاغ  دشابن  بجاو  ءزج 

.خلا رابتعا  نا  یلا  افاضم  اذه  : هلوق

میرادن و نآرب  لیلد  الـصا  بجاو  لصا  رد  هچ  دشاب و  بجاو  ءازجا  رد  هجو  دـصق  هچ  هجو  دـصق  رابتعا  هکنآ  خیـش  : باوج مشش 
دندوب و لئاق  مالک  ملع  نیملکتم  زا  ضعب  ار  ینعم  نیا  تشذگ و  یلـصوت  يدبعت و  باب  رد  هکنآ  امک  دـشاب  یم  نآ  فالخب  عطق 

.یفخی امک ال  تسا  هدیسرن  نآرب  سدقم  عراش  زا  لیلد  مدرم و  هماع  نآ  زا  دنلفاغ  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  زیمت  هجو و  دصق 

.خلا صتخی  هلأسملا ال  هذه  یف  مالکلا  نا  عم  : هلوق

دراوم ضعب  رد  الثم  دـیآ  یم  تایلـصوت  رد  هکلب  تسین  تایدابع  رد  طقف  یطابترا  رثکا  لقا و  هلئـسم  خیـش  موحرم  زا  : متفه باوج 
هن ای  دوش  یم  لصاح  رتدایز  هبترم و  ود  هبترم و  کی  هب  نآ  تراهط  هک  دوش  کش  رگا  نآ  لاثما  ریزنخ و  اـی  بلک  لـثم  تاـساجن 

.تسا يراج  ثحب  نیا  تسین  طرش  نآ  رد  يدابع  تبرق و  دصق  هک  يدراوم  نیا  رد 

.خلا هجولا  دصق  رابتعاب  لیق  ول  ّهنأ  عم  : هلوق

تهج نیا  نودـب  هک  تادابع  رد  لاـثتما  رد  بجاو  ءازجا  هجو  دـصق  تسا  مزـال  هک  دوش  هتفگ  رگا  خیـش  موحرم  زا  : متـشه باوج 
ینعم نیا  تسین  حیحص  تدابع 
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لاغتـشالاب عطقلا  دـعب  غارفلاـب  عطقلا  لـصحیل  هلوصح  عم  رثکـالا  ناـیتاب  طاـیتحالا  مزلل  ضرغلا و  لـصحی  مل  ول  لـقالا  ناـیتاب  ول  و 
لقعلا مکح  بسحب  اذه  مهفاف  هضرغ  ءاقب  ببسب  لقالا  عم  هئاقب  لامتحال 
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نوچ هدشن  یلوم  ضرغ  لیـصحت  دوش  هدروآ  مه  لقا  ول  لاح و  نیا  رد  دـشاب و  یم  رثکا  لقا و  رد  هک  تسا  لامتحا  ددرت و  یفانم 
طایتحا و تسا  مزال  سپ  تسین  نکمم  نآ  رد  هجو  دـصق  نوچ  تسین  حیحـص  اـضیا  رثکا  لاـثتما  تسا و  ضرغ  لوصح  رد  کـش 

ینیقی لاغتـشا  تشاد و  ینیقی  لاغتـشاب  عطق  هک  ینآ  زا  دعب  دوش  فلکم  همذ  غارفب  عطق  هکنآ  ضرغ و  دوش  لصاح  ات  رثکا  ندروآ 
لیـصحتب نیقی  سپ  ضرغ  ءاقب  لامتحا  هطـساو  هب  تسا  فیلکت  ياقب  لامتحا  دـیامنب  ار  لـقا  لاـثتما  رگا  دـهاوخ و  یم  ینیقی  غارف 

.مهفاف دوش  هدروآ  رثکا  هک  تسا  یئاج  رد  ضرغ 

تسا تئارب  نآ  رد  کش  هکنآ  ضرغ و  لیصحت  موزل  رد  فنصم  در 

یم قلعتم  هک  یضرغ  نآ  هیف  نحن  ام  رد  هقباس و  ثحابم  رد  هدش  هداد  ارارک  ضرغ  لیصحت  موزل  رد  فنـصم  باوج  دنامن  یفخم 
بجاو دـیامرفب  یلوم  هکنآ  لثم  هیفرع  هیمازتلا  تلالد  هب  هقباطم و  تلالد  هب  ای  تسا  رما  قلعتم  ضرغ  نآ  هسفنب  دراوم  ضعب  دـشاب 

یلوم ضرغ  دـنکب  ادـیپ  نیقی  هک  تسا  مزال  فلکم  تسا  دـیز  لتق  یلوم  ضرغ  هک  دراوم  نیا  رد  هقنع  برـضا  ای  دـیز  لـتق  تسا 
ادـیپ ضرغ  نودـب  لعف  ول  تسا و  لعف  سفنب  قلعتم  رما  هک  یئاج  رد  اما  دـشاب  هتفگ  يریبعت  رهب  ول  جراخ و  رد  تسا  هدـش  لصاح 
تـسا مولعم  لقا  نمـض  رد  هک  یـضرغ  نآ  رثکا  لقا و  رد  ینعی  تسا  یکی  هب  رومأـم  مکح  ضرغ و  مکح  لاـح  نیا  رد  دوش  یمن 

يدراوم لثم  تسا  هدیسرن  نآرب  ینایب  یلوم  فرط  زا  تسا و  كوکـشم  نوچ  نآ  زا  رثکا  نآ و  لیـصحت  تسا  مزال  لقا  سفن  لثم 
نایب الب  باقع  نآرب  باقع  عراش  فرط  زا  تسا  هدیسرن  طایتحا  نوچ  لاوما و  جورف و  ءامد و  لثم  تسا  بجاو  یعرش  طایتحا  هک 

.تسا تئارب  ود  ره  رد  تسا و  یکی  هب  رومأم  ضرغ و  رد  کش  سپ  تسا  تئارب  دراوم  نیا  رد  کش  تسا و 

دنا هدومن  رکذ  مالعا  ضعب  هک  یطابترا  رثکا  لقا و  تئارب  رب  موس  لاکشا 
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نآ بوجو  هک  تسا  نآ  ضرف  نیریدقتلا  یلع  رثکا و  ای  دشاب  لقا  نآ  قلعتم  نیب  تسا  ددرم  ماقم  رد  تسا  مولعم  هک  یبوجو  هکنآ 
لوقعم دـنوش و  یمن  ادـج  رگیدـمه  زا  لاثتما  ماقم  رد  ینعی  طوقـس  ماقم  دـشاب و  عقاو  هک  توبث  ماقم  رد  ینعی  دـشاب  یم  یطابترا 
طوقس رد  کش  لقا  هب  تسا  قلعتم  هک  یفیلکت  يرخا  ترابع  هب  دشابن  رما  قلعتم  دشاب  رثکا  هک  ءازجا  ضعب  طوقس  ماقم  رد  تسین 

.یلامتحا تئارب  هن  دهاوخ  یم  ینیقی  تئارب  ینیقی  لاغتشا  یلک  نوناق  دشاب و  یم  نآ 

زا ارارف  فـلکم  يارب  دـشاب  موـلعم  هک  تسا  یفیلکت  نآ  ندروآ  لـقع  مکحب  تسا  بجاو  هک  هچنآ  هکنآ  لاکـشا  نـیا  زا  باوـج 
بجاو هک  هیعرـش  تابجاو  زا  هن  تسا و  هیلقع  تابجاو  زا  هن  هسفنب  فیلکت  طوقـس  اما  دـشاب و  یم  نآ  كرت  رب  بترتم  هک  یباـقع 

هک یفیلکت  نآ و  زا  دوش  یم  عزتنم  دـشاب و  یم  اجراخ  فیلکت  قلعتم  ندروآ  زا  فیلکت  طوقـس  هکلب  نآـب  لـمع  فلکم  رب  دـشاب 
عقاو رد  فیلکت  طوقـس  فلکم و  يارب  تسا  لوهجم  رثکاـب  فیلکت  دـشاب و  یم  لـقا  ءازجا  نآ  فلکم  يارب  دروم  رد  تسا  مولعم 
عقاو ول  دنک و  يراج  تئارب  تسا  لوهجم  نآرب  هدایز  دروایب و  تسا  هدش  مولعم  فلکم  يارب  هک  یفیلکت  هزادنا  نآ  درادن  تافانم 

هزادـنا نآ  دروایب  فلکم  تسین  مزال  عراش  فرط  زا  تسین  مامت  يارب  نایب  هس  عقاو  ندروآ  یلو  تسا  هدوب  رثکاـب  فیلکت  ، فیلکت
هدماین نآرب  ینایب  عراش  فرط  زا  تسا و  لوهجم  هک  ءازجا  یقاب  تسا و  مولعم  ءازجا  ردق  لقع  مکحب  نآب  لمع  تسا  مزال  هک  يا 

.فلکم يارب  تسا  هدشن  تباث  هک  یمادام  تسا  تئارب  هریغ  طایتحا و  لثم  تسا 

نآ باحصتسا  نآ و  باوج  رثکا و  لقا و  رد  تئارب  رد  لاکشا 

.تئارب لاغتشا و  نیلوق  یلع  تسا  هدش  باحصتساب  کسمت  دنامن  یفخم 

عقاو رد  رگا  تسا  ءاقبلا  عوطقم  ای  بوجو  نیا  رثکا  لقا و  نیب  تسا  ددرم  هک  یبجاو  بوجو  هکنآ  بیرقتب  لاغتشاب  باحـصتسا  اما 
دوش یم  فیلکت  باحصتسا  لاح  نیا  رد  دشاب  لقا  فیلکت  عقاو  رگا  تسا  عافترالا  عوطقم  ای  دشاب و  رثکاب  فیلکت 
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نایرج ینعم  نیا  دوش و  یم  فیلکت  ءاقب  باحـصتسا  تسا  فیلکت  طوقـس  رد  کش  نوچ  دـیامن  یم  لقا  هب  ءاـفتکا  هک  یئاـج  رد 
.نآ تحص  رب  انب  یلک  زا  یناث  مسق  رد  تسا  باحصتسا 

عافتراب نیقی  لاکـشا  الب  دـشاب  هشپ  رگا  هک  لیف  ای  تسا  هشپ  ایآ  ناویح  نآ  هک  دـشاب  ددرم  دـشاب و  یناویح  يا  هناخ  رد  رگا  ـالثم 
دوش و یم  ناویح  دوجو  لصا  باحـصتسا  لاـح  نیااـب  تسا  تیناویح  ءاـقبب  نیقی  دـشاب  لـیف  اـعقاو  رگا  دروم و  رد  تسا  تیناویح 

.دوش یم  نآ  دوجو  تابثا 

عطق نیب  دـشاب  ددرم  دـشاب  ناویح  هک  ثداـح  هکنیا  هب  تسا  فقوتم  باحـصتسا  ناـیرج  هکنآ  لاغتـشا  باحـصتسا  نیا  زا  باوـج 
.اه نیا  زا  کیره  رد  لوصا  ضراعت  تهجب  نآ  ءاقبب  عطق  عافتراب و 

ثدح ققحت  مدع  لصا  دروم  نیا  رد  ربکا  ثدح  ای  رغصا  ثدح  نیب  تسا  ددرم  فلکم  يارب  تسا  هدش  ادیپ  هک  یثدح  هکنآ  لثم 
ءوضو زا  دعب  ثدح  یلک  باحصتساب  دوش  یم  عوجر  ضراعت  ماقم  رد  رغصا و  ثدح  مدع  لصاب  تسا  ضراعم  ربکا 

تابثا لصالا  یلا  نادجو  مضب  تسا  ثداح  تسا و  جراخ  رد  هک  یلقا  درف  دشاب و  یمن  لوصا  رد  ضراعت  هک  هیف  نحن  ام  رد  اما  و 
فیلکت دروم  انیقی  لقا  درف  نوچ  دشاب  یمن  فیلکت  باحـصتسا  يارب  يدروم  دراوم  نیا  رد  تسا و  لقا  فیلکت  دروم  هک  دنک  یم 

هک يرخآ  لصا  هک  دوش  یم  يراج  يدروم  رد  یلک  باحـصتسا  هکنآ  لـصاح  تسا و  تئارب  نآ  هک  تسا  رثکا  رد  کـش  تسا و 
نیا زا  یلک  باحـصتسا  رب  تسا  مکاح  تئارب  لصا  نوچ  هیف  نحن  ام  رد  دشابن و  يراج  یلک  باحـصتسا  رب  تسا  مکاح  لصا  نآ 

.دوش یمن  يراج  فیلکت  لصا  باحصتسا  تهج 

نیح رد  ار  رثکا  یلوملا  ظاحل  مدع  باحـصتسا  هکنآ  لثم  تسا  هدش  رکذ  هجو  دنچ  هب  فیلکت  رب  تئارب  باحـصتسا  دنامن  یفخم 
تیئزج لعج  مدع  باحصتسا  وا  فیلکت 
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هرما ددرت  امع  ددرتلا  لامجالا و  عفتری  هلثمبف  هتیئزج  یف  کش  ام  هیئزج  عفرب  ضاق  عفرلا  ثیدـح  لثم  مومع  نا  رهاظلاف  لقنلا  اـما  و 
لوالا یف  هنیعی  رثکالا و  لقالا و  نیب 

وه امنا  عفرلا  ثیدحب  عوفرملا  لوعجم و  رثا  اهل  سیل  هلوعجمب و  تسیل  الثم  هخسن ظ) - هلوهجملا ) هیـسنملا هروسلا  هیئزج  نا  لاقی  ال 
بوجو باب  نمالا  سیل  یلقع و  ّهنأ  عم  هخـسن ) - ملعلا ) رکذـتلا دـعب  رمالا  ءاقب  رثا  وه  امنا  هداـعالا  بوجو  هرثا و  وا  هسفنب  لوعجملا 

.القع هعاطالا 

******
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.یفخی امک ال  دوش  تالوطمب  عوجر  اهنآ  رد  نایب  اهنآ و  ریغ  بکرمب و  رمالا  لعج  مدع  وا  كوکشم  درف  يارب 

یطابترا رثکا  لقا و  رد  فنصم  لوقب  هیلقن  تئارب 

.خلا لثم  مومع  نا  رهاظلاف  لقنلا  اما  هلوق و 

يراج نایب  الب  باقع  حبق  ةدعاق  القع و  طایتحا  تسا  مزال  یطابترا  رثکا  لقا و  نیب  فیلکت  نارود  هک  دوب  نآ  فنصم  نایب  لاح  ات 
کـش هک  يزیچ  تیئزج  عفرب  تسا  مکاح  هیلقن  هلدا  نآ  مومع  نآ  لاثما  نوملعی و  ام ال  عفر  لـثم  تئارب  هیلقن  هلدا  اـما  دوش و  یمن 
دـشاب ددرم  فیلکت  هکنآ  دوش و  یم  هتـشادرب  فیلکت  لامجا  هیلقن  تئارب  هلدا  زا  عفر  ثیدـح  لـثمب  سپ.دـشاب  یم  نآ  تیئزج  رد 

یفن هیلقن  تئارب  تسا و  ملـسم  لقا  هب  فیلکت  انیقی  ینعی  لصا  اب  نادـجو  مضب  لقا  رد  فیلکت  نآ  دوش  یم  نیعم  رثکا  اـی  لـقا  نیب 
.دشاب لقا  هک  لوا  رد  دوش  یم  نیعم  فیلکت  سپ  دیامن  یم  رثکا 

.خلا هروسلا  هیئزج  نا  لاقی  :ال  هلوق

دشاب زیاج  مه  شعفر  هکنآ  ات  درادن  یعرـش  لعج  تیئزج  نیا  تسا  لوهجم  هک  يا  هروس  تیئزج  هک  نیاب  دروم  رد  دوشن  لاکـشا 
یعرش لوعجم  رثا  هروس  تیئزج  نینچمه  دشاب و  هتشاد  یعرش  لعج  هک  تسا  یئاج  رد  یعرش  عفر  هک  تسا  هتشذگ  ارارک  و 
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اهعفر هحص  یف  فاک  اذه  اهعازتنا و  إشنمب  هلوعجم  اهنا  الا  اهسفنب  هلوعجم  ریغ  تناک  نا  هیئزجلا و  نا  لاقی  هنال 

.هنع یلاخلاب  رخآ  رما  یلع  رخآ  لیلد  لوالا و ال  رمالا  وه  هعازتنا و  أشنم  عفرب  یعازتنالا  رمالا  عافترا  نوکی  امنا  لاقی  ال 

******
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ام یعرـش و  رثا  ای  دشاب  هتـشاد  یعرـش  لعج  لوهجم  ءیـش  نآ  هک  تسا  یئاج  رد  عفر  ثیدـحب  تسا  عوفرم  هک  ار  هچنآ  درادـن و 
خیش موحرم  لوق  رب  تسا  در  مالک  نیا  درادن  مه  یعرـش  رثا  نینچمه  تسین و  یعرـش  لوعجم  هسفنب  هروس  تیئزج  سفن  هیف  نحن 
لعج عبتب  اهنآ  لعج  هکلب  دـنرادن  یعرـش  لعج  هیعـضو  ماکحا  نوچ  دـیامن  یمن  ار  هیعـضو  ماکحا  عفر  تئارب  هلدا  تسا  لـئاق  هک 
تقو رد  هداعا  بوجو  هک  دنک  ءاعدا  یـسک  رگا  -و  یلاعت هللاءاش  نا  - دمآ دهاوخ  اهنآ  لصفم  هکنآ  امک  دـشاب  یم  هیفیلکت  ماکحا 

.دشاب یم  ءزج  یعرش  رثا 

بوجو يرما  ره  لاثتما  تسا و  هدـشن  لاـثتما  لوا  رما  هک  نیاـب  ملع  زا  دـعب  دـشاب  یم  لوا  رما  ءاـقب  رثا  هداـعا  بوجو  هکنآ  باوج 
.القع تسا  تعاطا  بوجو  باب  نم  هکنآ  رگم  تسین  رماوا  لاثتما  یعرش و  بوجو  هن  دراد  یلقع 

: خلا هیئزجلا  نا  لاقی  هنال  هلوق 

هک دشاب  یعرش  رما  هک  دراد  یعرش  لعج  تیئزج  أشنم  هکنآ  الا  درادن  اهسفنب  یعرش  لعج  هچرگا  كوکـشم  تیئزج  هکنآ  باوج 
دوش و یم  هتـشادرب  عبتب  اضیا  تیئزج  عفر  ثیدح  دش و  هتـشادرب  أشنم  نآ  هک  نیا  زا  دعب  دوش و  یم  أشنم  نآ  زا  عازتنا  تیئزج  نآ 

.تیئزج عفر  تحص  رد  تسا  یفاک  ینعم  نیا 

.خلا نوکی  امنا  لاقی  هلوق ال 

تیئزج عافترا  ول  هکنیا و  لاکشا  نآ  لاح و  نیا  رد  دوش  یم  ادیپ  يرگید  لاکشا 
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هبـسن اهیلا  ءازجالا  نایب  یلع  هلادلا  هلدالا  یلا  رظانلا  عفرلا  ثیدـح  هبـسن  نا  الا  هعازتنا  أشنم  عافتراب  هعافترا  ناک  نا  معن و  لاقی  هنال 
.ادیج ربدتف  یفخی  امک ال  هخسن ) - اهب لهجلا  ) اهنایسن عم  الا  اهتیئزج  یلع  (ال-ظ) هلاد نوکی  اهعم  وه  ءانثتسالا و 
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تـسا هدـنامیقاب  هک  يدرف  نآ  تسا و  لقا  نآ  الثم  هب  رومأم  هک  میرادـن  نیب  رد  يرخا  لـیلد  یلو  دـشاب  یم  لوا  رما  أـشنم  عاـفتراب 
.دوش تباث  دیاب  يرخا  لیلدب  هدنامیقاب  تابثا  یلو  دیامن  یم  تیئزج  عفر  تئارب  هلدا  نوچ 

رثکا لقا و  رد  هیلقع  هیلقن و  هلدا  نایرج  رد  فنصم  در 

.خلا معن  لاقی  هنال  هلوق 

رب تسا  لاد  هک  يا  هلدا  رب  تسا  رظان  هک  عفر  ثیدـح  تبـسن  هکنآ  الا  دـشاب  یم  ءزج  نآ  أشنم  عاـفتراب  ءزج  عاـفترا  هکنآ  باوج 
یناث رما  میراد و  سمشلا  كولدل  هالصلا  مقا  کی  لوا  زا  نوچ  ءازجا  اب  تسا  ءانثتسا  تبسن  عفر  ثیدح  تبـسن  بکرم  ءازجا  نایب 
تسا هدومن  تابثا  هک  یناث  رما  روهطب  الا  هالص  نینچمه ال  باتکلا و  هحتافب  الا  هالص  لثم ال  دیامن  یم  ار  طئارـش  ءازجا و  نایب  هک 

ار هحتاف  نآ  دهد  یم  صیصخت  عفر  ثیدح  هریغ و  نایسن و  رکذ و  لهج و  ملع و  لاح  رد  تسا  قلطم  تسا  هالـص  ءزج  هحتاف  هک 
هک دـننک  یم  تابثا  هنم  انثتـسم  انثتـسم و  تهج  نیا  زا  هحتاف  نآب  لهج  لاح  رد  ار  هحتاف  نآ  تیئزج  دـنک  یم  جراخ  ملع و  لاـحب 

.ادیج ربدتف  یفخی  امک ال  نآب  لهج  هن  تسا  ملع  لاح  رد  هحتاف  تیئزج 

تـسین حیحـص  ینعم  نیا  تسا  يراج  تئارب  هیلقن  هلدا  یلو  تسین  يراج  هیلقع  هلدا  هک  دومن  نایب  فنـصم  هک  یلیلد  دنامن  یفخم 
نایب نوچ  یلقن  ای  دشاب  یلقع  تئارب  هلدا  هک  تسین  نآ  نیب  یقرف  دـنلئاق  ناشیا  هک  ینانچمه  دـشاب  مزال  ضرغ  لیـصحت  رگا  نوچ 

يا هزادـنا  نآ  ضرغ  لیـصحت  تسا و  يراج  ود  ره  یلقن  یلقع و  تئارب  هک  تسنآ  قح  تسا و  تباث  عراش  فرط  زا  فلکم  يارب 
اـضیا اهنآ  نمـض  رد  ضرغ  تسا  كوکـشم  هک  یئازجا  ضرغ و  نآ  لیـصحت  تسا  مزال  همولعم  ءازجا  نمـض  رد  تسا  مولعم  هک 

كوکشم
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هماع ناسنالاک و  صاـخلا  نیب  هقلطم و  ءیـشب و  طورـشملا  نیب  رمـالا  نارود  لاـح  رم  اـمم  رهظ  هنا  لوـالا  : روما یلع  هیبنتلا  یغبنی  و 
لاجم هنا ال  ناویحلاک و 

******
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.تشذگ هکنآ  امک  تسا  تئارب  تسا و 

رما هک  تشذـگ  البق  ینعم  نیا  رثکا  لقا و  نیب  تسا  ددرم  دوش و  یمن  لـحنم  یلاـمجا  ملع  هک  فنـصم  مود  لـیلد  زا  باوج  اـما  و 
هطساو هب  اذل  دشاب  یم  یلیصفت  لقا  هب  ملع  نوچ  تسا  تئارب  نآ  لقا  زا  دئاز  رد  کش  تسا و  یلیـصفت  ملعب  لاکـشا  الب  لقا  يور 

هک رتم  ود  ای  رتم  کی  نیب  دـشاب  ددرم  هک  طخ  داجیاب  دـنک  رما  یلوم  هکنآ  ریظن  ار  لقا  لاـثتما  لیـصحت  تسا  مزـال  رثکا  رد  تئارب 
.تسا تئارب  دئاز  رد  کش  تسا و  ینیقی  رتم  کی 

ام ) دوش یمن  سایق  دـشاب و  یم  نآب  یلیـصفت  ملع  لقا  لاثتما  نوچ  تسین  مزال  لقا  تابثا  تئارب  زا  دـعب  هک  دـش  رهاظ  ام  ناـیب  زا  و 
نآ فیلکت  تسا  جاتحم  هدـنام  یقاب  هک  دوش  هتـشادرب  نایـسن  ای  رارطـضا  ای  هارکا  هطـساو  هب  نآ  ءزج  کـی  هک  یبکرم  هب  ( هیف نحن 

.يرخآ لیلدب 

فـالخب درادـن  تیجح  لوصا  تاـمزاول  نوـچ  دـنک  یمن  هدـنامیقاب  تاـبثا  تئارب  هلدا  هک  تسا  دراو  فنـصم  رب  لاکـشا  نیا  یلو 
ناشیا لوق  رب  انب  هکنآ  رگم  دشاب  یمن  فیلکت  نقیتم  ردـق  لقا  رثکا و  ای  لقا  نیب  تسا  ددرم  فیلکت  ناشیا  لوق  رب  انب  نوچ  تاراما 

تباث لقا  هب  فیلکت  لاح  نیا  رد  هک  تسا  تجح  اهنآ  مزاول  دنـشاب و  یم  عقاوب  رظان  تاراما  هک  دشاب  هراما  هطـساو  هب  تیئزج  عفر 
لاح نیا  رد  هک  رثکا  لقا و  نیب  رما  نارود  صوصخ  رد  دـشاب  هتـشاد  تموکح  دـشاب و  دراو  هیعرـش  تئارب  لیلد  هکنآ  ای  دوش  یم 

.یفخی ام ال  هیف  یلو  دوش  یم  لقا  نییعت  تیوغل  زا  میکح  مالک  ظفح  يارب 

.خلا هنا  لوالا  : روما یلع  هیبنتلا  یغبنی  هلوق و 

زا دش  رهاظ  هکنآ  روما  نآ  زا  لوا  یطابترا  رثکا  لقا و  هب  تسا  قلعتم  يروما 
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ءازجالا نا  ههادـب  انهاه  مهوتی  داکی  رثکالا ال  لـقالا و  یف  مهوتملا  لـالحنالا  ناـف  رهظا  اـمهیف  رمـالا  ناـک  لـب  ـالقع  هءاربلل  اـنهاه 
نیعب هدوجوم  هصاخلا  وا  هطورـشملا  هالـصلا  نمـض  یف  ـالثم  هالـصلاف  ـالقع  همدـقملا  باـب  نم  موزللاـب  فصتت  داـکت  ـال  هیلیلحتلا 

هءاربلا نایرجب  سأب  معن ال  یفخی  امک ال  اهب  رومأملل  هنیابتم  نوکت  اهتیصوصخ  اهطرـشل و  هدقاف  يرخا  هالـص  نمـض  یف  اهدوجو و 
مدـع یلع  عفرلا  ثیدـح  لثم  هلالدـل  هریغ  صاخلا و  نیب  رمالا  نارود  نود  هریغ  طورـشملا و  نیب  رمـالا  نارود  صوصخ  یف  هیلقنلا 

هنیب و نارودـلا  نوکیف  صاخلا  سفن  نع  هعزتنم  نوکت  امنا  اهناف  صاخلا  هیـصوصخ  کلذـک  سیل  هتیطرـش و  یف  کش  اـم  هیطرش 
ادیج لمأتف  نینیابتملا  نیب  نارودلا  لیبق  نم  هریغ 
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رئاد رما  ای  دشاب  قلطم  هکنآ  ای  هنمؤم  لثم  دشاب  رگید  ءیش  هب  طورشم  هبقر  لثم  ءیـش  هک  دشاب  رئاد  رما  رگا  هک  ام  هتـشذگ  تانایب 
صاخ ای  دیقم  قلطم و  نیب  رما  هکلب  القع  تسین  تئارب  يارب  یئاج  دراوم  نیا  رد  ناویح  لثم  ماع  نیب  ناسنا و  لثم  صاخ  نیب  دشاب 

دیقم قلطم و  ای  صاخ  ماـع و  رد  هتـشذگ  رثکا  لـقا و  رد  دوب  مهوتم  هک  یلـالحنا  نوچ  هتـشذگ  رثکا  لـقا و  زا  تسا  رهاـظ  ماـع  و 
باـب نم  نآ  ندروآ  هب  دوش  فصتم  تسین  نکمم  هیلقع  هیلیلحت  ءازجا  هک  تسا  یهیدـب  نوچ  دوشب  يراـج  اـهنآ  رد  تسین  نکمم 

القع همدقم 

نآ هجو  هیلقع و  هیلیلحت  ءازجا  رد  تئارب  نایرج  مدع 

دوجو نآ  ءزج  هد  هالـص  ءازجا  هکنآ  لـثم  رثکا  دوجو  زا  ریغ  تشاد  یجراـخ  دوجو  لـقا  یطاـبترا  رثکا  لـقا و  رد  هکنآ  لـصاح  و 
دوجو مادکره  دیقم  ای  قلطم  ای  صاخ  ای  ماع  دراوم  نیا  رد  یلو  لاغتـشا  ای  تئارب  ای  دوب  مهدزای  ءزج  رد  کش  تشاد و  یلالقتـسا 
ندروآ دنشاب  همدقم  هیلقع  ءازجا  تسین  نکمم  دشاب و  یم  هیلقع  هیلیلحت  ءازجا  باب  نم  اهنآ  تیئزج  هکلب  دنرادن  لقتـسم  یجراخ 

ءازجا فالخب  تسا  ناویح  هک  ماع  دوجو  يارب  دـشاب  همدـقم  تسین  نکمم  تسا  صاخ  هک  ناـسنا  ـالثم  رگید  ءازجا  يارب  ار  اـهنآ 
رد الثم  هالص  سپ  دنشاب  یم  رثکا  ءزج و  هدزای  يارب  همدقم  یلوق  رب  انب  ءزج  هد  هک  هیجراخ 
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تراهط ياراد  هک  یتالص  نمض  رد  هالص  نآ  دوجو  نیعب  تسا  دوجوم  صاخ  ای  تسا  تراهط  هب  طورشم  هک  یتالـص  نآ  نمض 
دض نیابم و  هالص  نآ  هب  رومأم  رد  تسا  ربتعم  هک  یتایصوصخ  تهج  زا  جراخ و  رد  دنـشاب  هالـص  يارب  دوجو  ود  هکنآ  هن  تسین 

.یفخی امک ال  دشاب  یم  هب  رومأم 

تئارب طرـش  رد  کش  طورـشم و  ای  تسا  قلطم  هب  رومأـم  هکنآ  نیب  رما  نارود  صوصخ  رد  هیلقن  تئارب  ناـیرج  درادـن  یعناـم  هلب 
اجنآ رد  تسا  مزـال  تسین و  يراـج  ماـع  صاـخ و  نیب  رما  نارود  رد  بلطم  نیا  هیلقع و  تئارب  نودـب  نآ  رد  تـسا  يراـج  هـیلقن 

عفر ثیدح  هطـساو  هب  كوکـشم  نآ  دوش  یم  هتـشادرب  دشاب  ءیـش  تیطرـش  رد  کش  هک  یئاج  رد  عفر  ثیدـح  لثم  سپ  طایتحا 
هکنآ لثم  تسین  عراش  دیب  نآ  عفر  دـشاب و  یم  صاخ  سفن  زا  عزتنم  صاخ  تیـصوصخ  نوچ  تسین  يراج  صاخ  ماع و  رد  یلو 
تسا مزال  هک  دشاب  یم  نینیابتم  نیب  نارود  لیبق  زا  ماع  صاخ و  نیب  نارود  سپ  تسین  ناسنا  سفن  رب  يدئاز  ءیش  ناسنا  تیناسنا 

.ادیج لمأتف  دوش  یمن  يراج  تئارب  طایتحا و 

رد رثکا  لقا و  رگید  مسق  هالـص  ءازجا  لـثم  هیجراـخ  تاـبکرم  رد  تشذـگ  اـهنآ  زا  مسق  کـی  یطاـبترا  رثکا  لـقا و  دـنامن  یفخم 
.تسا مسق  هس  رب  نآ  دشاب و  یم  هیلیلحت  تابکرم 

رب مدـقم  طئارـش  لثم  اجراخ  تسا  لقتـسم  طرـش  نآ  دوجو  یلو  تسا  تیطرـش  وحن  یلع  بجاو  رد  ءیـش  نآ  لاـمتحا  هکنآ  لوا 
اهنآ رد  هیلقن  هیلقع و  تئارب  لاکـشا  الب  دراوم  نیا  رد  هالـص و  رد  تسا  ربتعم  هک  یلـسغ  تراـهط و  ریظن  نراـقم  رخؤم و  هـالص و 

یطاـبترا رثکا  لـقا و  رد  هک  ار  هچنآ  تشذـگ و  ـالبق  تسا  مزـال  ضرغ  لیـصحت  هک  فنـصم  تالاکـشا  زا  باوج  تسا و  يراـج 
.تسا يراج  لاکشا  الب  دراوم  نیا  رد  دوب  یجراخ 

لثم فرع  رظنب  تسا  ضورعم  ضراع و  فوصوم و  تفـص و  ریظن  هکلب  بجاو  زا  تسین  ادـج  زاـحنم و  طرـش  نآ  هکنآ  مود  مسق 
هیلقن تئارب  طقف  هک  فنصم  لوق  فالخب  تسا  يراج  هیلقن  هیلقع و  تئارب  اضیا  نآ  طرش  رد  کش  هنمؤم و  هبقر  هبقر و 
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لثم رد  دـشاب و  نقیتم  لقا  هکنآ  اجراخ و  دـشاب  دـیاب  لالحنا  رب  ینبم  رثکا  لقا و  هک  بلطم  نیا  رب  لاکـشا  تسناد و  یم  يراج  ار 
نمؤم ّدـض  نیابم و  هنمؤم  ریغ  رد  هبقر  یعیبط  سپ  درادـن  یجراخ  لالحنا  دنـشاب و  یم  رگیدـکی  نیع  جراخ  رد  هنمؤم  هبقر  هبقر و 

هک تسا  ینیقی  لاغتشا  دروم  ، دروم هکلب  نآ  رد  تئارب  هب  عوجر  درادن  ینعم  نیابم  یئیـش  ندروآ  دشاب و  هبقر  ضعب  هکنآ  هن  تسا 
.تسا مزال  نآ  رد  ینیقی  تئارب 

یم تباث  هبقر  قلطم  رد  فیلکت  اذـل  درادـن و  يرگید  فراعم  دـیق  رد  دوش  یم  يراج  هک  یفاـن  لـصا  هکنآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج 
.یفخی امک ال  قیض  نودب  دراد  هعسوت  ياضتقا  قالطا  نوچ  دشاب  یمن  قالطا  زا  تئارب  لصاب  ضراعم  لصا  نآ  دوش و 

نایب فنـصم  هک  ینانچمه  دـشاب  لصف  سنج و  ریظن  نآ  دـیق  بجاو و  هک  تسا  یئاج  رد  یلیلحت  یطابترا  رثکا  لقا و  زا  موس  مسق 
ای عوکر  رکذ  ریظن  نینچمه  قطاـن و  ناویح  صوصخ  اـی  تسا  ناویح  قلطم  هب  رومأـم  اـیآ  دروم  نیا  رد  قطاـن  ناویح و  لـثم  دوـمن 

فنـصم رظن  رییخت  نییعت و  نیب  تسا  رئاد  رما  دراوم  نیا  رد  هک  تسا  هدش  دراو  هک  یتاحیبست  صوصخ  ای  تسا  رکذ  قلطم  دوجس 
.تسین عراش  دیب  نآ  عضو  عفر و  دشاب  یم  یتاذ  هک  لصف  ریظن  نوچ  تسین  يراج  اقلطم  تئارب  هک  دوب  نآ 

سنج هکنیا  هب  دـنا  هدومن  نایب  يرگید  هجو  مالعا  زا  یـضعب  قطان  ناویح  صوصخ  رد  تسا  فیلکت  نییعت  طایتحا و  تهج  نیا  زا 
ای صاخ  لصفب  دوش  نیعم  هکنآ  الا  دوش  هب  رومأم  سنج  نآ  تسین  لوقعم  لصف و  نمـض  رد  الا  دـنک  یمن  ادـیپ  دوجو  جراـخ  رد 

دوجو تسین  نکمم  لصف  نودب  دـشاب و  یم  دـشاب  قطان  هکنآ  لصف  دوجوب  جراخ  رد  الثم  ناویح  تیناویح  هکنآ  تهجب  ءام  لصف 
اذل تسا و  لوهجم  لصفب  نآ  ندوب  دیقم  تسا و  فیلکت  زا  نقیتم  سنج  دوش  لئاق  یـسک  هک  درادـن  ینعم  دروم  نیا  رد  ناویح و 

سنج دوجو  هکنآ  رگید  مـالعا  زا  ضعب  ریبـعتب  تسا و  قلطم  سنج  ناـمه  هب  رومأـم  تئارب و  لوـهجم  لـصف  رد  دوـش  یم  يراـج 
یجراخ دوجو  رد  تسا  جاتحم  هک  ینانچمه 
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تـسا سنج  نآ  زا  يا  هصح  شدوخ  دارفا  رد  يدرف  ره  نمـض  رد  دنک  یم  ادیپ  یـصصح  ددعتم و  جراخ  رد  سنج  نآ  لصفب  نآ 
یلـصف کی  هب  مضنم و  دـیاب  جراخ  رد  سنج  نآ  دوخ  سفن  هک  یناـنچمه  یجراـخ  دوجوب  تسا  دوجوم  هک  يدرف  نآ  نمـض  رد 

نیابتم صـصح  زا  نآ  لاثما  دـلاخ و  ای  رکب  ای  دـیز  نمـض  رد  جراخ  رد  سنج  نآ  دوجو  نینچمه  ناسنا  اـی  منغ  اـی  رقب  لـثم  دوش 
اه نیا  زا  مادکره  هک  ناسنا  منغ و  رقب و  ریظن  سنج  عاونا  لثم  دننیابتم  دارفا  نیا  زا  مادکره  هک  یلاح  نیا  اب  دنـشاب و  یم  رگیدکی 

هتشادرب تئارب  هب  نآ  تیـصوصخ  رد  کش  دشاب و  قلطم  سنجب  قلعتم  فیلکت  لصا  اهنآ و  زا  تئارب  تسا  نکمم  هنوگچ  دننیابتم 
.تسا لاثتما  ماقم  رد  نوچ  القع  طایتحا  تسا  مزال  رییخت و  ای  نییعت  نیب  تسا  رئاد  رما  لاکشا  الب  دراوم  نیا  رد  دوش و 

رد فیلکت  قلطم و  رد  تئارب  نودب  تسا  يراج  فیلکت  تیـصوصخ  رد  تئارب  ۀـلدا  هک  تشذـگ  البق  هکنآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج 
نکمم الـصا  دـشاب  حیحـص  رگا  لاکـشا  نیا  دـش  رکذ  هک  مالعا  ریاس  فنـصم و  لاکـشا  اما  تسا و  ماع  سنج و  قلطم  دراوم  نیا 

رگیدـکی نیابتم  امامت  هیجراخ  دارفا  اهنآ  لوق  رب  انب  نوچ  هقف  باوبا  زا  یباب  چـیه  رد  فیلکت  تایـصوصخ  رد  ماعب  کـسمت  تسین 
هک تشذـگ  ظافلا  ثحاـبم  رد  لوا  دـلج  رد  یمعا  یحیحـص و  رد  لاکـشا  نیا  ریظن  تسین  اـهنآ  نیب  یکرتشم  عماـج  دنـشاب و  یم 

ناهرب هکلب  تسین  نکمم  مومع  ای  قالطاب  کسمت  دشابن  عماج  رگا  هک  فیلکت  رد  دشاب  دـیاب  یعماج  یمعا  ای  یحیحـص  مادـکره 
ياـضتقم هب  دـیامن  یم  تیعماـج  ءاـضتقا  كارتشا  تهج  نآ  هک  دـنراد  يراـثآ  رد  كارتشا  هیجراـخ  دارفا  نآ  هک  رثا  رد  كارتـشا 

دشاب یعازتنا  رما  عماج  نآ  ول  ار و  دارفا  دشاب  یم  نیب  رد  یعماج  لاکـشا  الب  دراوم  نیا  رد  دحاولا و  نم  الا  ردصی  دحاولا ال  نوناق 
هب تیصوصخ  نآ  مومع  ای  یماقم و  قالطا  ای  تسا  یظفل  قالطا  رگا  نآ  تیـصوصخ  رد  کش  دشاب و  یم  هب  رومأم  عماج  نآ  هک 

قالطا هطساو 
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.یفخی امک ال  تیصوصخ  نآ  رد  تسا  فیلکت  عفر  تئارب  هیلقن  هیلقع و  هلدا  هب  دشابن  رگا  دوش و  یم  هتشادرب  مومع  ای 

دشاب طیسب  هب  رومأم  ول  ثالث و  تاراهط  رد  تئارب  نایرج 

ناونع هب  رومأم  بجاو و  هک  یئاج  رد  تسا  يراـج  تالـصحم  بابـسا و  رد  یطاـبترا  رثکا  لـقا و  هک  تشذـگ  ـالبق  دـنامن  یفخم 
دوش یم  سجن  هک  یئایشا  نتـسش  ریظن  هیثبخ  ای  دشاب و  ءوضو  لسغ و  هک  هیثدح  تراهط  باب  رد  هک  یتالـسغ  لثم  دشاب  یطیـسب 
یم تراهط  لصحم  تالسغ  نآ  نوچ  دراوم  نیا  رد  تالـسغ  نتـسش و  هن  دشاب  هب  رومأم  هیثبخ  هیثدح و  تراهط  سفن  هکنیا  رب  انب 
هلدا تسا و  مزال  طایتحا  لاغتشا و  هک  دنلئاق  مالعا  ضعب  لوق  رب  انب  روهشم  دوش  نآ  ندوب  دیق  ای  ءیش  تیئزج  رد  کش  رگا  دنشاب 

مولعم همامتب  نآ  دودح  تسا و  طیسب  رماب  فیلکت  هکنآ  تهجب  هیداع  ای  هیلقع و  ای  دشاب و  هیعرش  بابـسا  هچ  تسین  يراج  تئارب 
طایتحا و دراوم  نیا  رد  لاکـشا  الب  دـشاب و  یم  طیـسب  رما  نآ  لوصح  رد  کش  ءزج  ای  تسا  دـیق  اـیآ  هک  ءیـش  رد  کـش  تسا و 

.تسا لاغتشا 

تئارب نآ  رد  قح  دنوش  یم  ادـیپ  اجیردـت  رگا  دنـشاب  تالـسغ  هکنآ  لصحم  هطـساو  هب  رگا  طیـسب  رما  نآ  هک  تسنآ  قیقحت  نکل 
رد هک  تسین  دیعب  تسا و  طایتحا  لاغتـشا و  اجنآ  دشاب  هتـشادن  هفلتخم ي  بتارم  دنک و  ادیپ  دوجو  هبترم  کی  ینآ و  رگا  تسا و 

هدروآ یلحم  کی  رد  یغارچ  رگا  هکنآ  ریظن  دوش  یم  لصاح  تراهط  جـیردتب  هک  دـشاب  نآ  لیبق  زا  هیثبخ  هیثدـح و  تراهط  باب 
لـسغ باب  رد  تسا  هدـش  دراو  هک  صوصن  رابخا و  زا  رهاظ  دوش و  یم  فلتخم  لحم  نآ  رون  غارچ  نآ  ترثک  تلق و  ببـسب  دـش 

يرج امف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  هرـشبلا و  اوقنا  رعـشلا و  اولبف  هبانج  هرعـش  لک  تحت  ) مالّـسلا هیلع  هلوق  لثم  تسا  مسق  نیمه  زا  تباـنج 
رکذ هک  يرابخا  زا  رگید  ریغ  )و  هتیقنا دـقف  ءاملا  هتـسسمأ  ءیـش  لک  رخآلا و  حیحـصلا  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  رهط و  دـقف  ءاملا  هیلع 

لصاح جیردتب  تسا و  فلتخم  نآ  بتارم  نوچ  یلو  تسا  طیسب  رما  هب  رومأم  نآ  ول  لاح و  نیا  رد  تسا و  هدش 
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لـصا یف  کشلا  یف  رکذ  ام  القن  القع و  هنایـسن  لاح  یف  هتیطرـش  وا  ءیـش  هیئزج  یف  کش  اذا  امیف  لصالا  نا  یفخی  ـال  هنا  یناـثلا 
امک انایسن  هطرش  وا  هئزجب  لخا  ام  هداعا  موزلب  القع  مکحی  هالـصلا  یف  داعت  اقلطم و ال  عفرلا  ثیدح  لثم  ولف ال  هیطرـشلا  وا  هیئزجلا 

.اعامجا وا  اصن  اقلطم  هتیطرش  وا  هتیئزج  اعرش  تبث  امیف  لاحلا  وه 
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.دشاب یم  هب  رومأم  نآ  قیض  هعس و  رد  کش  نوچ  تسا  يراج  تئارب  تیدیق  ای  تیئزج  رد  کش  دوش  یم 

رد دشابن  نآ  رد  فعض  تدش و  ای  قیـض  هعـس و  درادن و  رتشیب  دوجو  کی  هک  دشاب  لوصحلا  یعفد  طیـسب  هب  رومأم  نآ  رگا  اما  و 
نیب یقرف  میدومن  نایب  هک  ینعم  نیا  دـشاب و  یم  هب  رومأـم  لوصح  رد  کـش  نوچ  تسا  طاـیتحا  لاغتـشا و  لاکـشا  ـالب  دراوم  نیا 

.تسین هیعرش  بابسا  ای  هیلقع  ای  هیراع  بابسا 

.خلا لصالا  نا  یفخی  هنا ال  یناثلا  هلوق 

القن القع و  نایـسن  لاـح  رد  نآ  تیطرـش  اـی  نآ  تیئزج  رد  میراد  کـش  هک  يزیچ  نآ  رد  لـصا  دوش  یم  رکذ  هک  يروما  زا  مود 
هک ینانچمه  نایـسن  لاح  رد  طایتحا  تسا  مزال  القع  ینعی  تشذـگ  نآ  تیطرـش  نآ و  تیئزج  رد  کش  هک  تسا  یمـالک  ناـمه 
زا هالـص  ریغ  هالـص و  باب  رد  دوبن  تئارب  رگید  هلدا  عفر و  ثیدـح  لثم  رگا  هک  دراد  ار  تیطرـش  تیئزج و  رد  کش  نامه  مکح 

هسمخ نم  الا  هالـصلا  داعت  (ال  مالّـسلا هیلع  هلوق  هک  دوبن  داعت  تیاور ال  رگا  نینچمه  هریغ و  فاکتعا و  جح و  موص و  لثم  تادابع 
تیاور ال رگا  تسا  ماع  عفر  ثیدح  ول  تسا و  هالص  باب  صوصخم  داعت  تیاور ال  ( دوجـسلا عوکرلا و  هلبقلا و  روهطلا و  تقولا و 

نایـسن لاح  رد  ار  نآ  طئارـش  زا  یطرـش  ای  ار  زامن  ءازجا  زا  یئزج  هک  یئاـجنآ  رد  زاـمن  ةداـعا  دوب  مزـال  دوبن  عفر  ثیدـح  داـعت و 
مزال لاکشا  الب  دنشاب  ناکرا  زا  رگا  دنشابن و  زامن  ناکرا  هک  تسا  یئاج  رد  طئارش  ءازجا و  هتبلا  درواین 
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تیطرش تیئزج و  دشاب  هالص  نکر  رگا  طرش  ای  تسا  هدش  شومارف  هک  یئزج  لاح  دشاب و  نایسن  لاح  رد  ول  هالـص و  هداعا  تسا 
اعامجا ای  زامن  ةداعا  اهنآ  نایسن  رد  تسا  مزال  تسا و  هدومن  ءانثتـسا  ار  زیچ  جنپ  هک  داعت  تیاور ال  ریظن  اصن  تسا  تباث  اقلطم  نآ 

.رگید ناکرا  رئاس  مارحالا و  هریبکت  ریظن  دشاب 

لیلد دشاب و  یم  اقلطم  ءیش  نآ  تیطرش  تیئزج و  بکرم  يارب  دیامن  یم  تیطرش  ای  تیئزج  تابثا  هک  یلوا  لیلد  هکنآ  لصاح  و 
ریغ اقلطم و  هداعا  تسا  مزال  هک  دـیامن  یم  ءانثتـسا  تسا  تباث  هک  یئاج  رد  ار  اـهنآ  تینکر  طـقف  داـعت  ـال  تیاور  عفر و  ثیدـح 

زا هک  تسا  یمالک  نامه  ءزج  نایـسن  لاح  رد  فنـصم  مالک  رهاظ  دـنامن  یفخم.هداعا  تسین  مزال  لهج  نایـسن و  لاح  رد  ناـکرا 
يراج ریغ  عفر و  ثیدح  ریظن  هیلقن  تئارب  یلو  تسین  يراج  ود  ره  رد  هیلقع  تئارب  هکنآ  ءزج و  رد  کش  لاح  رد  تشذـگ  ناشیا 

.تسا

دشاب مزال  ضرغ  لیصحت  رگا  ناشیا  لوق  رب  انب  نوچ  تسین  نکمم  هیعرش  هیلقع و  تئارب  نیب  کیکفت  هک  تشذگ  البق  نآ  باوج 
مزاول هیعرـش  تئارب  نوچ  صوصخب  هیعرـش  تئارب  درادن  ینعم  دوشن  لحنم  فیلکت  نآ  یطابترا  رثکا  لقا و  نیب  فیلکت  هکنآ  ای  و 

.تشذگ هکنآ  امک  دوش  تباث  لقا  ، رثکا تئارب  هب  هک  درادن  تیجح  اهنآ 

هروس دمح و  لثم  رگا  هالـص  طرـش  ای  تسا و  هالـص  تحـص  بجوم  نآ  نایـسن  دـشاب  ناکرا  ریغ  هک  یئزج  دـنامن  یفخم  اضیا  و 
یسان صخش  ایآ  انایـسن  تسا  ءزج  دقاف  هک  يزامن  نیا  هک  تسنآ  رد  لاکـشا  تسا  حیحـص  زامن  لاکـشا  الب  نآ  رد  دوش  شومارف 

رگا هک  تئارق  رهج  ای  تئارق  تافخ  اـب  لـهج  ریظن  تسا  ضرغ  هب  ءاـفو  باـب  نم  نآ  هالـص  هکنآ  اـی  ار  هالـص  نیا  تسا  هب  رومأـم 
نکمم هالص  ندروآ  زا  دعب  طرش  نآ  تسا و  فیلکت  طقـسم  هالـص  هک  دنلئاق  يا  هدع  اجنآ  الهج  دش  عقاو  يرگید  ياج  مادکره 

.نآ لیصحت  تسین 

نآ دوش  نایسن  رگا  نآ  طرش  ای  ءزج  هک  یتالص  تسا  لئاق  يراصنا  خیش  موحرم 
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لاحلا اذهب  اهصیصخت  نکمی  کلذک  عفرلا  ثیدح  لثمب  لاحلا  اذه  یف  هیطرشلا  وا  هیئزجلا  عفر  نکمی  امک  هنا  کیلع  بهذی  مث ال 
لیلد لد  دـق  اقلطم و  هلخد  یف  کش  امع  یلاخلاب  یـسانلا  رکاذـلا و  معی  وحن  یلع  باطخلا  هجو  اذا  امک  هیداهتجالا  هلدـالا  بسحب 

.رکاذلا قح  یف  هلخد  یلع  رخآ 
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لاثما یـسانلا و  اهیا  ای  لثم  نآب  باطخ  طرـش  ای  ءزج  یـسان  صخـش  هکنآ  تهجب  تسا  فیلکت  طقـسم  یلو  تسین  هب  رومأم  هالص 
اذـل تسین و  نکمم  نآـب  باـطخ  تهج  نیا  زا  دوش  رکاذ  صخـشب  لدـبم  یـسان  عوضوم  هک  دوش  یم  ببـس  عوضومب  تاـفتلا  نآ 

یهوجو هب  نآب  باطخ  تسا  نکمم  یسان  صخش  هک  دنلئاق  رگید  ةدع  فنصم و  دشاب  هب  رومأم  هن  تسا  فیلکت  طقـسم  نآ  هالص 
.دمآ دهاوخ  نآ  نایب  هک 

رگا هالص  ریغ  رد  اما  و.دوش  هدروآ  دیاب  هدنامیقاب  لاکـشا  الب  دوش  شومارف  ینکر  ریغ  طرـش  ای  ءزج و  رگا  هالـص  رد  دنامن  یفخم 
دیامن یم  ار  یعقاو  مکح  عفر  ول  نایـسن و  ءاـطخ و  ثیدـح  نوچ  تسا  لکـشم  هدـنامیقاب  تاـبثا  دوش  نایـسن  نآ  طرـش  اـی  ءزج و 

لیلد اب  طرـش  ای  ءزج  لیلد  اضیا  لیلدب و  تسا  جاتحم  هدـنامیقاب  تابثا  یلو  دـشاب  یم  يرهاظ  مکح  عفر  هک  نوملعی  ام ال  فالخب 
.یفخی امک ال  دوش  تالوطمب  عوجر  اهنآ  لیصفت  هک  امهدحا  ای  دنرادن  ای  دنراد  قالطا  ود  ره  ای  لک 

یهوجو هب  طرش  ای  ءزج  یسان  هب  باطخ  ناکما  نایب 

.خلا نکمی  امک  هنا  کیلع  بهذی  مث ال  هلوق 

صیصخت تسا  نکمم  نینچمه  عفر  ثیدحب  نایسن  لاح  رد  تیطرش  ای  تیئزج  عفر  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  دیامرف  یم  فنـصم 
لثم یقاب  دـشاب و  یم  يرهاظ  مکح  نوملعی  ـال  اـم  عفر  ینعی  هیداـهتجا  هلدا  هب  نایـسن  لاـح  ریغب  تیطرـش  تیئزج و  هلدا  دوش  هداد 
هکنآ لثم  دسرب  نیفلکم  مومع  هب  عراش  فرط  زا  باطخ  هک  مسق  نیاب  نآ  نایب  دشاب و  یم  هیعقاو  ماکحا  صیصخت  نایـسن  ءاطخ و 

رد يرگید  لیلد  دوش و  یم  ود  ره  یـسان  رکاذ و  لـماش  ناـیب  نیا  هک  درواـیب  ار  هالـص  زا  ءزج  هن  نیفلکم  رب  تسا  بجاو  دـیامرفب 
جراخ
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هیلع کلذ  باجیا  هلاحتسا  مزلی  یک  یسانلا  ناونعب  صاخ ال  وا  ماع  رخآ  ناونعب  یلاخلا  بوجوب  هصخی  باطخ  یسانلا  یلا  هجو  وا 
رکذـلا و لاحب  هیطرـشلا  وا  هیئزجلا  صیـصخت  هلاحتـسا  کلذـل  مهوت  امک  هلاحم  هیلا ال  باطخلا  هیجوتب  هنع  هجورخل  ناونعلا  اذـهب 

.لفغت الف  یسانلا  یلع  یسنملا  نع  یلاخلا  لمعلا  باجیا 

******

: حرش * 

هک یناسک  لاح  نیا  رد  دنروایب  ار  هالـص  زا  ءزج  هد  اهنآ  رب  تسا  بجاو  دنراد  فیلکتب  ملع  دـنرکاذ و  هک  یناسک  هک  دـنک  تابثا 
تـسا بجاو  هفاضا و  اهنآ  رب  يرگید  ءزج  دنرکاذ  هک  یناسک  دنلوا و  فیلکت  مومع  رد  لخاد  دـنیامن  یم  ار  طرـش  ءزج و  نایـسن 

.دشاب تسا  نکمم  یسان  هب  باطخ  هک  تسا  یهوجو  زا  هجو  نیا  دشاب  ءزج  هد  هک 

.خلا باطخ  یسانلا  یلا  هجو  وا  هلوق 

زا لجرلا  اهیا  ای  لثم  یسان  مزاولب  باطخ  هکلب  دوشن  یـسان  دوخ  سفنب  باطخ  هکنآ  دوش  عقاو  باطخ  دروم  یـسان  هک  رگید  هجو 
زامن زا  ءزج  هن  تسا  مزال  نآ  لاثما  تسا و  مک  اهنآ  هظفاح  هک  یناسک  دـسرب  باطخ  هکنآ  لثم  صاخ  ای  دوش و  عقاو  عراش  فرط 

ول یسان و  هب  باطخ  تسا  حیحـص  اضیا  مود  مسق  نیا  رد  ار  نآ  صوصخب  مود  دوب  یـسان  مومع  مزاولب  باطخ  لوا  هک  دنروایب  ار 
یـسان هب  دوش  هتفگ  رگا  ناونع  نیا  هک  ( هطئارـش هئازجا و  رئاس  یف  هالـصلا  کیلع  بجی  طرـش  ای  ءزجب  یـسانلا  اهیا  ای  ) هکنآ ناونعب 
یـسان ناونع  زا  دوش  یم  جراخ  تهج  نیا  زا  دشاب و  یم  وا  رکذـتم  ببـس  یـسانلا  اهیا  ای  ناونعب  باطخ  نوچ  تسا  لاحم  مزلتـسم 

هک یناسک  هب  طرـش  ای  ءزج  صیـصخت  تسا  لاحم  هدومرف  هک  دشاب  یم  يراصنا  خیـش  موحرم  مهوتم  تسا  هدـش  مهوت  هکنآ  امک 
امک ال سکعلاب  رضاحب و  رفاسم  عوضوم  لدبت  لثم  تسا  یسنم  ریغ  هدنامیقاب  نآ  فیلکت  هکلب  تسین  فلکم  اهنآ  یسان  دنرکاذ و 

.لفغت الف  یفخی 

لثم تسا  هالص  تعیبط  عماج  نآ  نیفلکم  مامت  رد  هب  رومأم  هکنآ  موس  هجو 
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رضاح رفاسم و  هالص  لثم  تسا  حیحص  هالص  قیداصم  فالتخا  ریظن  یسان  رکاذ و  فالتخا  دوب و  لئاق  فنصم  هک  اهحیحص  عماج 
.تسا مات  مه  وا  هالص  دنک  لایخ  ول  دراد و  هب  رومأمب  تافتلا  یسان  لاح  نیا  رد  هریغ و  هّیموی و  تاولص  فالتخا  و 

ار رصقم  رصاق و  لهاج  داعت  ثیدح ال  لومش  نایب 

هن ای  دوش  یم  زامن  رد  دـصقم  هکلب  رـصاق  لهاج  لماش  ایآ  هکنآ  يانعم  تسا  بسانم  داعت  ثیدـح ال  رکذ  تبـسانمب  دـنامن  یفخم 
طرش و ای  ءزجب  لهاج  نوچ  دوش  یمن  اقلطم  لهاج  لماش  داعت  ثیدح ال  هک  تسنآ  روهشم  دنا  هدومن  رکذ  مالعا  ضعب  هکنآ  امک 

كرت ار  طرـش  ای  ءزج  رگا  ادمع  هکنآ  لثم  دشاب  يدـیدج  باطخب  هکنآ  هن  دـنک  هداعا  تسا  مزال  یلوا  رما  نامهب  دـشاب  رـصاق  ول 
زا دعب  تسا  یناث  یئیش  دوجو  هداعا  يانعم  هک  تسنآ  قح  نکل  تسا و  هدوبن  حیحـص  هک  ار  زامن  هداعا  دراد  ءاضتقا  یلوا  رما  درک 

ناونع هک  دش  رهاظ  نایب  نیا  زا  الیخت  ائاعدا و  ای  دـنک و  هداعا  ار  نآ  ایناث  درک  ادـیپ  دوجو  هک  یلوا  ءیـش  نآ  اتقیقح  ای  لوا  دوجو 
.تسا یقاب  یلوا  فیلکت  ياضتقا  ول  دشاب و  هتشاد  طرش  ای  ءزجب  لهج  فلکم  هک  يدراوم  رد  تسا  قداص  هداعا 

ادمع هک  يدراوم  لماش  هکلب  دوش  یم  یسان  لماش  هک  ینانچمه  دوش  یم  رصقم  رصاق و  لهاج  لماش  هداعا  يانعم  هکنآ  لصاح  و 
يدـمع هداعا  زا  رهاظ  هک  هداعالا  هیلعف  هتالـص  یف  داز  نم  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لثم  دوش  یم  نآ  لماش  دـشاب  طرـش  ای  ءزجب  اـملاع  و 

ضقن دقف  ادـمعتم  لعف  کلذ  ّيا  رهج  رد  تافخا  ای  تسا  هدومن  تافخا  رد  رهج  هک  یئاج  رد  مالّـسلا  هیلع  رگید  لوق  لثم  تسا و 
هدومن مامت  هک  یسک  رد  مالّسلا  هیلع  هلوق  اهنم  هتالص و  تمت  دق  هیلع و  ءیش  الف  يردی  وا ال  ایهاس  لعف  ناف  هداعالا  هیلع  هتالص و 

.هیلع هداعا  الف  اهملعی  مل  هیلع و  تأرق  نکی  مل  نا  هداعا و  اعبرا  یلصف  هل  ترسف  ریصقتلا و  هیآ  هیلع  أرق  نا  هنا  : رفس رد  ار  هالص 

رد لهج  رد  نینچمه  دوش  یم  لامعتـسا  ءاطخ  نایـسن و  رد  هک  ینانچمه  هداعا  ظـفل  هکنیا  رب  تسا  لاد  دـش  رکذ  هک  يراـبخا  نیا 
تقیقح دراوم  مامت  رد  نآ  لامعتسا  تسا و  هدش  لامعتسا  دمع 
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بجاولا یف  ارطش  وا  اطرش  اهمدع  رابتعا  یف  کش  اذا  ءزجلا  هدایز  لاح  رم  امم  رهظ  هنا  ثلاثلا 

******

: حرش * 

ءیـش الف  يردـی  وا ال  ایهاس  لعف  ناف  دومرف  هک  مالّـسلا  هیلع  هلوق  اصوصخ  دـشاب  زاجم  تیاـغ و  هب  دراوم  ضعب  رد  هکنآ  هن  تسا 
.خلا هیلع  تأرق  نکی  مل  نا  مالّسلا و  هیلع  هلوق  اذک  هیلع و  هداعا  ینعی ال  هیلع 

هک هسمخ  ياضتقم  هب  تسا و  دـحاو  تایاور  قایـس  دراوم  نیا  مامت  رد  ار و  نایـسن  لهج و  تروص  داعت  تسا ال  لماش  هک  تیاور 
لالخاب هالص  ةداعا  تسا  مزال  درادن و  يرثا  اهنآ  رد  دمع  نایسن و  لهج و  لاکشا  الب  سمخ  نم  الا  هالصلا  داعت  زا ال  هدش  ءانثتسا 

هداعا تسا  مزال  فلکم  دومن  یلالخا  ار  ناکرا  ریغ  رگا  ادـمع  هکنآ  رد  هصاخ  صوصن  ملـسم و  عامجا  هک  ینانچمه  اهنآ  زا  یکی 
هداعا تسین  مزال  دـشاب  رـصقم  لهاج  ول  نایـسن و  لهج و  تروص  رد  دـمع و  ریغب  دوش  یم  دـیقم  اهنآ  قالطا  تهج  نیا  زا  هـالص 

.یفخی امک ال  رصاق  لهاج  نودب  تسا  راک  تیصعم  رصقم  لهاج  ول  هالص و 

یئزج ینعی  ءزج  هدایز  لاح  دش  رهاظ  قباس  نایب  زا  دیامرف  یم  فنـصم  موس  هیبنت  خلا  ءزجلا  هدایز  لاح  رم  امم  رهظ  هنا  ثلاثلا  هلوق 
طرـش ایآ  هدایز  نآ  مدـع  هک  دوش  عقاو  نیا  رد  یکـش  دـش  دایز  ءزج  ینعی  دوش  نآ  مدـع  رابتعا  رد  کش  هب  رومأم  رد  دوشن  داـیز 
تسا مزال  اهزامن  مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  الثم  دشاب  بجاو  هب و  رومأم  رد  یمدع  ءزج  ینعی  تسا  یطرـش  ای  هب و  رومأم  رد  تسا 
تسا طرش  هروس  مدع  ایآ  هک  دوش  یم  نیا  رد  کش  دناوخ  هروس  اب  ار  دمح  رگا  لاح  نیا  رد  تاحیبست  ای  دوش  هدناوخ  اهنت  دمح 

لقا و نیب  ددرم  هب  رومأم  هک  دـشاب  یم  طرـش  ای  ءزج  رد  کش  نامه  انیع  دراوم  نیا  رد  کش  دـشاب  یمدـع  ءزج  هب  رومأم  ءزج  اـی 
تسا و قباس  مکح  اضیا  دراوم  نیا  رد  هیلقع  تئارب  نودب  تسناد  یم  يراج  ار  هیلقن  تئارب  فنـصم  اجنآ  رد  تسا و  یطابترا  رثکا 

: هیلقن تئارب  تسا  تئارب  ارطش  ای  اطرش  هدایز  رد  کش 
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اطرـش وا  اءزج  هیف  ءیـش  لخد  یف  کشلا  یف  هجاردنال  کلذ  هناصقن و  نم  لب  هتدایز  نم  نکی  مل  الا  هتیئزج و  یف  هرابتعا  مدع  عم 
هدعاقل طایتحالا  موزلب  لقنلا  ول ال  لقعلا  لقتسا  نا  اوهـس و  وا  اریـصقت  وا  اروصق  الهج  وا  اعیرـشت  ادمع  هدایزلا  عم  هب  یتأ  ول  حصیف 

.لاغتشالا

******

: حرش * 

یمدع طرش  ای  ءزج و  رد  تئارب  نایرج 

یئاج رد  تیطرش  ای  دشاب  یم  نآ  تیئزج  رد  کش  هک  میراد  نآ  ةدایز  رد  کش  هک  یئیش  نآ  خلا  هتیئزج  یف  هرابتعا  مدع  عم  هلوق 
نایب هک  یمراهچ  ای  موس  تعکر  رد  دمح  لثم  ینعی  دشاب  طرشب ال  رگا  دشاب و  هدایز  زا  طرـشب  هب ال  رومأم  هک  تسا  يراج  تئارب 

تعکر کی  رد  دشاب  عوکر  کی  دیاب  امتح  هک  هالـص  رد  عوکر  لثم  ای  دـشاب  تسیابن  نآ  اب  هروس  هک  دـشاب  طورـشم  رگا  میدومن 
رومأم هک  دوب  هدـش  تباث  لیلد  زا  نوچ  تسا  هب  رومأم  ناصقن  هکلب  تسین  هب  رومأم  رد  هداـیز  فلکم  درک  داـیز  رگا  دراوم  نیا  رد 
رومأم دمح و  عوکر و  لثم  دنک  یم  لطاب  مه  ار  هب  رومأم  ءزج  نآ  دش  دیاز  ءیش  رگا  دشاب و  دیابن  دیاز  نآ  هارمه  يرگید  زیچ  هب 
لخاد ءزج  هچ  دـشاب و  طرـش  هچ  هدایز  نآ  دـشاب  هدایز  رد  کش  هک  یئاج  رد  میدومن  نایب  هک  ار  یبلطم  نیا  دوش و  یم  صقان  هب 
هکنآ امک  تسا  هیلقن  هیلقع و  تئارب  فنـصم و  لوقب  تسا  هیلقن  تئارب  هدایز  نآ  رد  کش  یطابترا و  رثکا  لقا و  باـب  رد  دوش  یم 

نآ هکنآ  لثم  دروایب  اعیرـشت  ادـمع  دراد  نآ  هدایز  رد  کش  هک  ءیـش  نیا  اب  دروایب  ار  هب  رومأم  تسا  حیحـص  سپ  میدومن  نایب  ام 
وا هب  رومأم  رد  دهدن  ار  نآ  لطاب  لامتحا  هکنآ  لثم  يروصق  لهج  دروایب  الهج  ای  دشاب  هب  رومأم  رد  نآ  ررـض  لامتحا  دـئاز  ءیش 
دش رکذ  هک  يدراوم  نیا  مامت  رد  اوهس  وا  دروآ  یم  لاح  نیااب  یلو  دهد  یم  ار  هب  رومأم  ندوب  لطاب  لامتحا  هک  یئاج  رد  اریـصقت 

حیحـص لمع  دیامن و  یم  ار  هدایز  نآ  عفر  هیلقن  تئارب  یلو  لاغتـشا  ةدعاق  تهجب  طایتحا  موزلب  تسا  مکاح  القتـسم  لقع  هچرگا 
.تسا
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مدع هروص  یف  وا  اقلطم  الطاب  ناکل  هبوجو  هیلا  وعدی  امل  هیف  لخد  دئازلل  نکی  مل  ول  وحن  یلع  کلذـک  هب  یتا  هدابع و  ناک  ول  معن 
.لاغتشالا هدعاقل  لاحلا  هابتشا  عم  هداعالا  موزلب  لقعلا  لالقتسا  عم  هروصلا  هذه  یف  لاثتمالا  دصق  مدعل  هیف  هلخد 

ناک ول  احیحص و  ناک  لاح  يا  یلع  هیلا  هوعدی  وحن  یلع  هب  یتأ  ول  اما  و 

******

: حرش * 

هب هب  رومأم  رد  ار  طرش  ای  ءزج  نآ  دروایب  هالص و  لثم  دشاب  يدابع  يدبعت و  هب  رومأم  رگا  هلب  خلا  هب  یتا  هدابع و  ناک  ول  معن  هلوق 
نیا رد  ار  نآ  دروآ  یمن  فلکم و  دومن  یمن  رما  لاـثتما  دوبن  رگا  هب  رومأـم  رد  هدوـمن  داـیز  هک  طرـش  اـی  ءزج  نیا  رگا  هک  يوـحن 

اما تسا  هدوبن  هب  رومأم  ءزج  اعقاو  ای  تسا  هدوب  هب  رومأم  ءزج  اعقاو  دئاز  ءزج  نآ  هکنآ  ءاوس  ینعی  اقلطم  تسا  لطاب  تدابع  دراوم 
اعقاو رگا  تسا و  هدروآ  هک  تسا  هدوب  نآ  زا  ریغ  یعقاو  هب  رومأم  نوچ  تسا  لطاب  تدابع  لاکـشا  الب  تسا  هدوبن  ءزج  اـعقاو  رگا 
مالک نیا  تسا  لطاب  لمع  نآ  تسا  هدرواین  مه  طایتحا  باب  نم  نآ و  تیدابع  تسا  هدـشن  تباـث  نوچ  تسا  هدوب  هب  رومأـم  ءزج 

.دناد یم  تدابع  لطاب  ار  تدابع  رد  هدایز  هک  هر  يراصنا  خیش  موحرم  لوق  رب  تسا  در 

هک دروم  نیا  رد  سپ  هدش  لقن  هکنآ  امک  ار  تدابع  رد  هدایز  قلطم  هن  دناد  یم  لطاب  ار  نآ  دـش  ءانثتـسا  هک  یمـسق  طقف  فنـصم 
هکنآ اب  هدوبن  هب  رومأم  هدروآ  هک  ار  هچنآ  هدومنن و  ار  یلوم  رما  لاثتما  نوچ  دراوم  ریاس  نودـب  تسا  لطاب  تدابع  طـقف  دـش  رکذ 

دصقب هک  دئاز  ءیش  نیا  دناد  یمن  فلکم  اعقاو  ینعی  تسا  لاح  هابتشا  هک  یلاح  نیا  رد  دیامن  یم  هداعا  موزلب  مکح  القتسم  لقع 
.اقلطم تسین  حیحص  تئارب  تسا و  يراج  لاغتشا  هدعاق  لاح  نیا  رد  هن  ای  دشاب  یم  هب  رومأم  ءزج  ایآ  دروآ  یم  هب  رومأم 

دشاب قیبطت  رب  ءاطخ  وحن  رب  هب  رومأم  رد  هدومن  دایز  هک  یطرـش  ای  ءزج  نآ  رگا  اما  خلا و  هیلا  هوعدی  وحن  یلع  هب  یتأ  ول  اما  هلوق و 
هب رومأم  هک  دنک  یم  لایخ  نکل  تسا  هالص  داجیا  فلکم  ضرغ  یعاد و  هکنیا  هب 
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لاثتمالا و دصق  یفانی  وه ال  هب و  روماملا  عم  یتاملا  قیبطت  یف  هعیرـشت  ناف  هلخدـب  هملع  مدـع  عم  وحنب  هیف  دـئازلا  هلخد  یف  اعرـشم 
لاح لک  یلع  هب  برقتلا 

******

: حرش * 

موس و تعکر  رد  دوبن  هالـص  ءزج  هروس  رگا  هک  یمـسق  هب  ار  رما  نآ  دنک  یم  لاثتما  تسا و  هروس  اب  دـمح  موس  تعکر  رد  هالص 
رد تسا  هدرک  دایز  اعیرـشت  ار  هروس  هکنآ  ول  حیحـص و  هب  رومأم  لاح  نیا  رد  لاح  لـک  یلع  دروآ  یم  ار  هب  رومأـم  اـضیا  مراـهچ 

دـصق درادـن  تافانم  ینعم  نیا  هب و  رومأم  اب  تسا  یجراـخ  هب  رومأـم  قیبطت  رد  ار  دـیاز  نآ  فلکم  عیرـشت  دروم  نیا  رد  هب  رومأـم 
.تسا مسق  دنچ  عیرشت  دنامن  یفخم  لاح  لک  یلع  ار  یلمع  نآب  برقت  لاثتما و 

هب رومأم  رد  مرحم  عیرشت  هناگراهچ  ماسقا 

.دش رکذ  هک  تسا  قیبطت  رد  ءاطخ  هک  تسا  یمسق  نیمه  نآ  : مسق کی 

یم تسا  هدرک  داجیا  شدوخ  هک  يرما  یعادـب  هدایز  نآ  اب  ار  هب  رومأم  یعقاو و  رما  ریغ  تسا  یلوم  رما  رد  عیرـشت  هکنآ  : مود مسق 
.تسا لطاب  لاکشا  الب  مسق  نیا  دروآ 

رارق عیسو  ار  نآ  دودح  فلکم  تسا و  هدوب  نآ  قلعتم  ءزج  هد  یعرش  هب  رومأم  هک  ینبم  نیاب  تسا  رما  دودح  رد  عیرشت  : موس مسق 
دهد یم  رارق  ءزج  هدزای  دهد و  یم 

ار هب  یتأم  لمع  نآ  تمرح  عیرشت و  هلدا  لاکشا  الب  دراوم  نیا  رد  رما  رد  فرصت  نودب  دنک  یم  هب  رومأم  رد  عیرـشت  هکنآ  : مراهچ
هب رومأم  قیبطت  رد  طقف  هب  رومأم  رد  هن  هدومن و  رما  رد  یفرصت  هن  هک  تسا  حیحص  لوا  مسق  رد  طقف  تسا  لطاب  دوش و  یم  لماش 

.تسا هدومن  عیرشت  یجراخ  لمعب 

هیلوا لصا  رد  مالک  قباس  نایب  اهنآ  زا  یکی  هدایز  ای  دـشاب و  طرـش  ای  ءزج  ناصقن  هچ  یطابترا  رثکا  لقا و  رد  مـالک  دـنامن  یفخم 
هلمجلا یف  هدایز  نالطب  رد  میراد  دایز  رابخا  تسا  تالـص  هب  قحلم  هک  فاوط  نینچمه  هالـص و  لـثم  رد  هیوناـث  ةدـعاق  اـما  دوب و 

.هداعإلا هیلعف  هتالص  یف  داز  نم  ریصب  یبأ  ربخ  یف  مالّسلا  هیلع  هلوق  لثم 

هرارز زا  دنک  یم  لقن  امهرس  سدق  خیش  ینیلک و  هک  یتیاور  رد  مالّسلا  هیلع  هلوق  و 
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هک رابخا  نیا  ریغ  »و  انیقی نقیتسا  اذا  الابقتسا  هتالـص  لبقتـسا  اهب و  دتعی  مل  هبوتکملا  هتالـص  یف  داز  هنا  نقیتسا  اذا  » نیعا نب  ریکب  و 
قالطا هک  تسین  ناکرا  ریغ  ناکرا و  هیلهج و  ای  هیوهـس و  ای  هیدـمع  هدایز  نیب  یقرف  رابخا  نیا  قالطا  ياضتقم  تسا و  هدـش  رکذ 

داعت دـیامرف ال  یم  هک  هنم  يانثتـسم  دـقع  رد  داعت  ثیدـح ال  ياضتقم  یلو  لطاب  هالـص  هک  دـناسر  یم  دراوم  ماـمت  رد  راـبخا  نیا 
هک ینکر  جنپ  رد  ار  هالص  هداعا  طقف  تشذگ و  البق  هکنآ  امک  هیدمع  يدایز  یتح  دریگ  یم  ار  هروکذم  دراوم  نآ  اقلطم  هالـصلا 

تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  نآ  تبسن  هچرگا  رابخا  نآ  نیب  تبـسن  دناد و  یم  مزال  ار  نآ  هداعا  تیاور  زا  تسا  هدش  ءانثتـسا 
ءازجا و هلدا  رب  دراد  تموکح  داعت  ثیدـح ال  هکنآ  تهجب  ای  ضراعت  ماقم  رد  رابخا  نآرب  تسا  مدـقم  داـعت  ـال  ثیدـح  هکنآ  ـالا 

.تسا يوقا  داعت  ثیدح ال  تلالد  هکنآ  ای  عناوم و  طیارش و 

هّللا ناوضر  ءاهقف  هکنآ  امک  تسا  مدـقم  داعت  تیاور ال  لک  یلع  رابخا و  ریاـس  زا  تسا  يوقا  نآ  مومع  ءانثتـسا  ياـضتقم  هب  نوچ 
هچ اقلطم  هکلب  دـنک  یم  نایب  ار  طیارـش  ءازجا و  ندوب  مک  صقان و  صوصخ  رد  هن  داعت  تیاور ال  دـنا و  هدومن  ناـیب  مهیلع  یلاـعت 

یمن هدایز  لماش  تسا  هدـش  ءانثتـسا  هک  هلبق  تقو و  روهظ  هکنیا  هب  لاکـشا  دوش و  دـئاز  ای  هب  رومأـم  رد  دوش  مک  طیارـش  ءازجا و 
دایز هک  ار  هچنآ  تیاور  مومع  هکلب  دشاب  هتشادن  مومع  تیاور  هک  دوش  یمن  ببس  ینعم  نیا  درادن  ینعم  اهنآ  رد  هدایز  نوچ  دوش 

.تسا لماش  ار  مامت  دشاب  ناکرا  ریغ  هک  عناوم  طیارش و  ءازجا و  زا  دوش  مک  ای  دوش 

رد اما  هریغ و  تبرـش و  هن  تسا  بآ  زا  يردـق  نآ  هدایز  بآ  ولیک  کی  ـالثم  دـشاب  دـیاب  نآ  سنج  زا  یئیـش  هداـیز  دـنامن  یفخم 
دـشاب هتـشادن  ار  زامن  ءازجا  دـصق  رگا  هک  تسا  ربتعم  اهنآ  رد  هدایز  دـصق  اجراخ  دـننیابتم  ءازجا  زا  مادـکره  هک  هیرابتعا  تابکرم 

عوکر و ریغ  رد  دش  نایب  هک  یئانعم  نیا  دوش  یم  هداد  رارق  يدحاو  یئیش  کی  هالـص  يارب  اهنآ  دصق  تسین و  یبکرم  لمع  الـصا 
دصق ول  زامن و  رد  هدجس  لثم  سپ  تسا  دوجس 
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مهملا وه  امع  جراخ  ماربا  ضقن و  مالک و  نم  ولخی  وه ال  هحـصلا و  باحـصتساب  هدایزلا  عم  هب  یتا  ام  هحـصل  کسمت  اـمبر  ّهنإ  مث 
یلاعت هللا  ءاش  نإ  باحصتسالا  ثحبم  یف  هقیقحت  یتأی  ماقملا و  یف 

******

: حرش * 

لطبم تسا و  هضیرف  رد  هدایز  توالت  هدجـس  هک  تسا  هدـش  دراو  تیاور  نوچ  دروآ  یم  هدجـس  هیآ  ناونعب  درادـن و  ار  تیتالص 
یئاج رد  نوچ  هیعطق  تیولوا  هب  دوش  یم  هدجـس  هب  قحلم  اضیا  عوکر  تهج  نیا  زا  درادن  ار  زامن  تیئزج  دـصق  ول  تسا و  هضیرف 

رد هالص  تسین  زیاج  تهج  نیا  زا  دشاب  یم  هدجس  زا  یلوا  هالص  رد  عوکر  تسا  لطاب  هالص  دشابن  هالـص  دصقب  ول  هدجـس و  هک 
هالص رد  دوش  یم  هدروآ  مود  هالص  يارب  هک  يدوجس  عوکر و  نوچ  تسا  هدیسر  نآرب  صن  هک  يدراوم  ریغ  رد  رگید  هالص  ءانثا 

.یفخی امک ال  تسا  لوا  هالص  لطبم  لوا 

عناملا كوکشم  رد  هالص  باحصتسا  هحص 

یم زامن  ندوب  لطاب  بجوم  ایآ  هک  دوش  نآ  رد  کش  رگا  هیوهـس  ای  هیدمع  هدایز  دراوم  رد  خلا  هحـصل  کسمتی  امبر  ّهنإ  مث  هلوق 
زا دعب  تسا و  هدوب  حیحص  انیقی  هالص  دروایب  ار  هدایز  نآ  هک  ینآ  زا  لبق  ینعی  تحـص  باحـصتساب  تسا  هدش  کسمت  هن  ای  دوش 
زا یلاخ  باحصتسا  نیا  دیامرف  یم  فنصم  تسا  يراج  هالـص  تحـص  باحـصتسا  تسا و  هالـص  تحـص  رد  کش  هدایز  ندروآ 

عومجم رگا  درادن و  هدئاف  باحصتسا  نیا  دیامنب  ار  هدایز  زا  لبق  هحیحص  ءازجا  باحـصتسا  رگا  هکنآ  تهجب  تسین  ماربا  ضقن و 
هللاءاش نا  باحـصتسا  ثحب  رد  نآ  قیقحت  لک  یلع  درادـن و  هقباس  تلاح  دروم  نیا  رد  دوش  نآ  هحـص  باحـصتسا  زا  دـعب  لبق و 

دمآ دهاوخ  یلاعت 

یئزج نآ  دوش و  یم  ققحم  هحص  فلکم  دروآ  یم  هک  ار  بکرم  ءزج  لوا  هکنیا  هب  باحـصتسا  نایرج  تسا  نکمم  دنامن  یفخم 
ای دشاب  عنام  نآ  دوجو  هچ  دهد  یم  ار  نآ  تیعنام  لامتحا  هک  ءیش  نآ  زا  دعب  دشاب  تحـص  هک  دراد  یلعف  رثا  تسا  هدروآ  هک  ار 

ءزج رد  هک  یتحص  نآ  ایآ  هک  تسا  تحص  ءاقب  رد  کش  لاح  نیا  رد  نآ  مدع 
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نیب هنع و  زجعلا  لاح  یف  ول  اقلطم و  اطرـش  وا  اءزج  نوکی  نا  نیب  رمـالا  راد  هلمجلا و  یف  هتیطرـش  وا  ءیـش  هیئزجب  ملع  ول  هنا  عبارلا 
هب ال رومأملا  یلع  ذئنیح  هردقلا  مدـعل  لوالا  یلع  هنع  زجعلاب  رمالا  طقـسیف  هنم  نکمتلا  لاح  صوصخ  یف  اطرـش  وا  اءزج  نوکی  نا 

لیلد قالطا  وا  اطرـش  وا  اءزج  هرابتعا  لـیلد  قـالطا  نم  نیرمـالا  دـحا  نیعی  اـم  كاـنه  نکی  مل  یقاـبلاب و  اـقلعم  یقبیف  یناـثلا  یلع 
الب هیلع  هذـخاؤملا  نایب و  الب  هکرت  یلع  باقعلا  ناف  یقابلا  نع  هءاربلاب  لقعلا  لقتـسال  هلامها  وا  هرابتعا  لیلد  لامجا  عم  هب  رومأـملا 

.ناهرب

******
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لاح رد  ضیح  ءاقب  ای  موص  باحصتسا  لثم  هیجیردت  روما  رئاس  لثم  تسا  يراج  تحص  باحـصتسا  سپ  هن  ای  دش  عطقنم  دوب  لوا 
.تسا يراج  باحصتسا  لاکشا  الب  دراوم  نیا  رد  هکنآ  لاثما  تیضیح و 

.خلا ءیش  هیئزجب  ملع  ول  هنا  عبارلا  : هلوق

هلمجلا یف  نآ  يارب  ءیـش  تیطرـش  ای  هب  رومأم  يارب  ءیـش  تیئزج  هب  دش  ادیپ  ملع  رگا  هک  دنک  یم  نایب  فنـصم  مراهچ  هیبنت  رد 
زا دـشابن  نکمتم  فلکم  هک  یلاحرد  یتح  هب  رومأم  يارب  دـشاب  اـقلطم  طرـش  اـی  ءزج  نآ  هکنآ  نیب  دوش  رئاد  رما  دـش و  ادـیپ  ملع 

.دشاب فلکم  نکمت  لاح  رد  نآ  تیطرش  ای  تیئزج  هکنآ  نیب  دشاب و  زجاع  نآ و  ندروآ 

هب رومأم  یناث  رب  انب  درادـن و  نآ  طئارـش  ای  ءازجا  ضعب  رب  تردـق  نوچ  دوش  یم  طقاس  رما  دـشابن  نکمتم  رگا  هک  لوا  مسق  رب  اـنب 
لیلد قالطا  رگا  هک  ار  نیرمـالا  دـحا  دـنک  نیعم  هک  نیب  رد  دـشابن  يزیچ  لاـح  نیا  رد  تسا و  هدـنامیقاب  نآ  قلعتم  -و  تسا یقاـب 

دـشاب نیب  رد  هب  رومأم  لیلد  قالطا  هکنآ  ای  هب  رومأم  قالطا  رب  تسا  مدقم  قالطا  نآ  دوش و  یم  هتفرگ  دـشاب  طرـش  ای  ءزج  رابتعا 
تسا و هب  رومأم  هک  یتالص  تسا و  تباث  هالص  عناوم  طئارش و  ءازجا و  رثکا  رد  نآ  قالطا  لاحب و  طقسی  هک ال  هالص  قالطا  لثم 

لاح نیا  رد  دشاب  یم  عنامب  نرتقم  هکلب  درادن  ار  طرش  ای  ءزج  دراوم  ضعب  ول 
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.دوش یمن  طقاس  هالص  لصا 

هک دـشاب  عامجا  اهنآ  لیلد  هکنآ  لثم  دـشاب  طرـش  ای  ءزج  رابتعا  لیلد  لامجا  هک  دوش  یم  لمع  یئاـج  رد  هب  رومأـم  لـیلد  قـالطا 
طرش ای  ءزج  لیلد  قالطا  هک  ینعم  نیاب  طرش  ای  ءزج  لیلد  دشاب  لمهم  ای  دوش  هتفرگ  تسا  مزال  نآ  نقیتم  درادن و  یقالطا  عامجا 

ءزج يارب  هن  دشابن  یقالطا  هک  یئاج  رد  ار  طرـش  ای  ءزج  نآ  ندروآ  فلکم  دشابن  نکمتم  هک  یئاجنآ  یتح  تسین  دراوم  مامت  رد 
هدنامیقاب و زا  دنک  یم  تئارب  هب  مکح  القتسم  لقع  دراوم  نیا  رد  دشابن  هب  رومأم  يارب  قالطا  نینچمه  عنام و  لیلد  هن  طرش و  هن  و 
ار هدنام  یقاب  ارچ  هکنآ  رب  هذـخاؤم  تسا و  نایب  الب  باقع  نآ  كرت  رب  باقع  نوچ  دروایب  فلکم  ار  هدـنامیقاب  اعرـش  تسین  مزال 

.تسا ناهرب  الب  يدرواین 

طقاس فیلکت  لاکـشا  الب  دراوم  نیا  رد  تیعنام  ای  دشابن  تیطرـش  ای  تیئزج  لیلد  لصا  ماقم  رد  رگا  هکنآ  فنـصم  بلطم  لصاح 
مالّـسلا هیلع  هلوق  لثم  دشاب  عضو  ناسلب  طرـش  ای  ءزج  لیلد  هک  تسین  نآ  نیب  رد  یقرف  تسا و  دوقفم  نآ  دیق  ای  طرـش  نوچ  تسا 
يداشرا رما  طرش  ای  ءزجب  رما  دراوم  نیا  رد  هک  دشاب  فیلکت  رما و  ناسلب  هکنآ  ای  روهطب  الا  هالص  باتکلا و ال  هحتافب  الا  هالص  ال 

.تسا هالص  طرش  روهط  نینچمه  تسا و  هالص  ءزج  باتکلا  هحتاف  الثم  هک  تسا 

هریغ دوجـس و  عوکر و  تئارق و  ياراد  هک  یتالـص  نآ  هدومن  تالـص  هب  رما  هکنآ  لثم  دوش  بکرمب  رما  هک  درادـن  یقرف  اـضیا  و 
قالطا طرش  ای  ءزج  لیلد  رگا  هروکذم  دراوم  نیا  رد  دش  رکذ  هکنآ  امک  عراش  دنک  نایب  لصفنم  لیلدب  ار  طئارـش  ءازجا و  ای  دشاب 

تابثا هکنآ  رگم  تسا  تئارب  دوش و  یم  طـقاس  هب  رومأـم  دـشاب  هتـشادن  قـالطا  نآ  لـیلد  هب  رومأـم  رگا  نینچمه  دـشاب و  هتـشادن 
.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  هکنآ  امک  روسیم  هدعاق  ای  باحصتساب  دوش  هدنامیقاب 
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هلثمل انهاه  لاجم  هنا ال  لاقی  هناف  هنم  نکمتلا  لاح  یف  الا  هیطرـشلا  وأ  هیئزجلا  مدـع  عفرلا  ثیدـح  لـثم  هیـضق  نکل  معن و  لاـقی  ـال 
.هتابثا فیلکتلا ال  یفن  بجوی  امب  صتخیف  نانتمالا  ماقم  یف  درو  هنا  ههادب 

هحص یلع  ءانب  الا  حصی  داکی  هنکل ال  اضیا و  رذعتلا  لاح  یف  یقابلا  بوجو  روصلا  ضعب  یف  باحصتسالا  هیضق  ناب  لاقی  امبر  معن 
.یلکلا باحصتسا  نم  ثلاثلا  مسقلا 

******
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.خلا عفرلا  ثیدح  لثم  هیضق  نکل  معن و  لاقی  هلوق ال 

ندروآ تسین  مزـال  تسا و  تئارب  هدـنامیقاب  فـلکم  درواـیب  دوـبن  نـکمم  نآ  طئارـش  اـی  ءازجا  ضعب  هـک  بـکرم  دـش  نآ  هجیتـن 
نیا رد  دوش  یم  لماش  هیلا  اورطـضا  ام  هلمج  ینعی  عفر  ثیدـح  لثم  دروایب و  ار  هدـنامیقاب  تسا  بجاو  هک  تسا  هدـش  لاکـشا.نآ 
لاح نیا  رد  اهنآ  زا  نکمت  لاحب  ار  هب  رومأم  دنک  یم  دیقم  نکمم و  ریغ  لاح  رد  بکرم  رد  ار  نآ  تیطرـش  ای  تیئزج  مدع  دراوم 

.دوش هدروآ  هدنامیقاب  تسا  بجاو 

هیلع هّللا  یّلص  هلوقب  تسا  نانتما  ماقم  رد  عفر  ثیدح  نوچ  تسین  دراوم  نیا  رد  عفر  ثیدح  لثم  يارب  یلحم  لاجم و  هکنآ  باوج 
فیلکت یفن  هک  یئاـج  رد  تسا  صتخم  نآ  دراوم  سپ  تما  رب  تسا  ناـنتما  ماـقم  رد  فیرـش  ربخ  نیا  عست و  یتما  نع  عفر  هلآ  و 

تیئزج و کش  رد  فیلکت  تاـبثا  فیلکت و  تاـبثا  فـالخب  تسا  تنم  فیلکت  عفر  نوچ  ار  فیلکت  دـنک  تاـبثا  هکنآ  هن  دـیامنب 
.عجارف ام  نایب  نینچمه  تشذگ و  فنصم  زا  نآ  نایب  تیطرش 

.خلا باحصتسالا  هیضق  نأب  لاقی  امبر  معن  : هلوق

درواـیب ار  هدـنامیقاب  تسا  بجاو  رذـعت  لاـح  رد  هکنآ  نآ و  روص  ضعب  هتبلا  دـنا  هدوـمن  باحـصتساب  ار  هدـنامیقاب  تاـبثا  یـضعب 
رذعتم فیلکت  لوا  رگا  دش و  رذعتم  ادعب  دوب و  ءازجا  مامت  ندروآ  زا  نکمتم  رهظ  لوا  هکنآ  لثم  روص  ضعب  باحـصتساب  فلکم 

دوب
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بوجولا ءاقب  هرذعت  عم  قدصی  ثیحب  افرع  هب  حـماسی  امم  رذـعت  ام  ناک  باحـصتسالا و  یف  عوضوملا  نییعت  یف  هحماسملا  یلع  وا 
.ماقملا ریغ  یف  هیف  مالکلا  قیقحت  یتأی  هبوجو و  مدعب  لیق  ول  هعافترا  یقابلا و  بوجوب  لیق  ول 

******
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.تسا فیلکت  مدع  باحصتسا 

هک دـیآ  یم  شدوخ  لحم  رد  نآ  یلک و  باحـصتسا  زا  ثلاث  مسق  تحـص  رب  اـنب  ـالا  تسین  حیحـص  باحـصتسا  نیا  هکنآ  باوج 
مینک ادیپ  ملع  ادعب  دراد و  دوجو  ناسنا  یلک  دراد  دوجو  دـیز  هک  ینمـض  رد  تسا  ققحم  دـیز  هناخ  رد  هکنآ  لثم  تسین  حـیحص 

دراوم نیا  رد  تسا  هدـش  هناـخ  رد  لـخاد  ورمع  دـیز  جورخ  نیح  رد  هک  دوـش  هداد  لاـمتحا  تسا و  هتفر  نوریب  هناـخ  زا  دـیز  هک 
.دشاب یم  نآ  لاوز  رد  کش  هدوب و  نآ  دوجوب  ملع  اقباس  نوچ  درادن  یعنام  ناسنا  یلک  باحصتسا  دنا  هتفگ  یضعب 

نآ ثودح  ورمع  نمـض  رد  رگید  یلک  هصح  تسا و  هدش  عفترم  انیقی  نآ  دیز  نمـض  رد  دوب  دوجوم  هک  یلک  هصح  هکنآ  باوج 
هیف نحن  ام  رد  -و  دنـشاب یم  نیابتم  صـصح  نآ  دشاب  یم  یلک  دارفا  نمـض  رد  هک  یـصصح  هک  تشذـگ  البق  تسا و  كوکـشم 

رذعتم فلکم و  تسا  هدروآ  هک  ار  ءازجا  ضعب  يریغ و  بوجو  ءازجا و  مامت  رب  تسا  یـسفن  بوجو  تسا  بکرم  رد  هک  یبوجو 
.درادن يا  هقباس  تلاح  قح  يریغ ال  بوجو  اهنآ و  زا  تسا  عفترم  یسفن  بوجو  دشاب  یم  یقاب  زا 

.خلا عوضوملا  نییعت  یف  هحماسملا  یلع  وا  : هلوق

عوضوم کی  بحصتسم  افرع  یلو  تسین  اراد  ار  طئارش  ءازجا و  ضعب  ول  عوضوم و  هک  یئاج  رد  دوش  بکرم  باحـصتسا  هکنآ  ای 
رگا رک  بآ  زا  الثم  هکنآ  لثم  تسا  عوضوم  نامه  درادن  ار  ءازجا  طئارش و  ضعب  هک  یعوضوم  نآ  باحصتسا  هک  یمسق  هب  تسا 
لیلد رگا  الثم  زامن  طئارـش  ءازجا و  رد  نینچمه  افرع و  تسا  عوضوم  کی  ود  ره  دنمان و  یم  ار  یقباس  بآ  نامه  دوش  مک  يردق 

میتشادن یلصم  سابل  تراهط  رب 
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هلوق متعطتـسا و  ام  هنم  اوتأف  ءیـشب  مکترما  اذا  (ص) هلوق نم  دافتـسی  ام  یـضتقم  هنوکب  لیق  امبر  هلمجلا  یف  یقابلا  بوجو  نأ  اـمک 
هینایب و ال هیـضیعبت ال  نم  هملک  نوک  یلع  هینبم  لوالا  هلالد  هلک و  كرتی  هلک ال  كردـی  ام ال  هلوق  روسعملاب و  طقـسی  ـال  روسیملا 

امم ناک  نا  ضیعبتلا و  یف  اهروهظ  ءابلا و  ینعمب 

******
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عوضوم لک  یلع  افرع  تسا  عوضوم  کی  دـشاب  یم  رهاط  سابل  اب  هک  یتالـص  نآ  اب  دوش  یم  هدـناوخ  سجن  سابل  اب  هک  یتـالص 
.دنک عوضوم  عافترا  قدص  میوش  هدنام  یقاب  بوجوب  لئاق  رگا  هک  دشاب  یکی  دیاب  افرع  كوکشم  قباس و  نقیتم 

باحـصتسا لیلدب  ار  یقاب  ندروآ  تسا  بجاو  دـشاب  عوضوم  کی  افرع  قحال  كوکـشم  قباس و  نقیتم  عوضوم  رگا  هکنآ  لصاح 
.دمآ دهاوخ  ماقم  نیا  ریغ  رد  باحصتسا  عوضوم  رد  قیقحت  هکنآ  امک 

هیقتلا ملـسم  نب  دمحم  هرارز و  ربخ  رد  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لثم  رارطـضا  تامومعب  هدنامیقاب  بوجو  يارب  هدش  کسمت  دنامن  یفخم 
هک رابخا  نیا  ریغ  هّللا و  هلحا  دـقف  مدآ  نبا  هیلا  رطـضا  ءیـش  لک  ءیـش و  لـک  یف  هیقتلا  نا  وا  هّللا  هلحا  دـقف  هیلا  رطـضا  ءیـش  یف 

هدنامیقاب تابثا  باوج  یقاب  لاثتما  تسا  بجاو  هب و  رومأم  دوش  یم  هداد  صیصخت  نیا  ءانب  دنهد و  یم  اهنآ  صیصخت  تموکح و 
.یفخی امک ال  تشذگ  هک  طرش  اب  ءزج  زا  دش  رذعتم  فلکم  هکنآ  زا  دعب  جراخ  لیلدب  تسا  جاتحم 

بکرم هدنامیقاب  بوجو  رد  رارطضا  روسیم و  هدعاق  هب  کسمت 

.خلا هلمجلا  یف  یقابلا  بوجو  نا  امک  هلوق 

.تسا روسیم  هدعاق  لیلد  هک  دنا  هدروآ  هدنام  یقاب  بوجو  يارب  يرگید  لیلد 

متعطتسا ام  هنم  اوتأف  ءیشب  مکترما  اذا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  هلمج  نم  دوش  یم  رکذ  هک  تسا  يرابخا  يروسیم  هدعاق  كرادم 
.هلک كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  رگید  تیاور  روسعملاب و  طقسی  روسیملا ال  رگید  تیاور  رد  مالّسلا  هیلع  هلوق  و 

هیضیعبت نم  هنم  اوتأف  دیامرف  یم  هک  نم  هملک  هک  تسنآ  رب  ینبم  لوا  تیاور  تلالد  و 
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اذـهب انهاه  هنا  نع  صیحم  الف  ملـس  ول  دارفالا و  ظاحلب  نوکی  نا  لامتحال  حـضاو  ریغ  ءازجالا  بسحب  هنوک  نا  الا  یفخی  داـکی  ـال 
بتک هّللا  نا  لاـقف  (ص ) هّللا لوسر  بطخ  هنأ  يور  دـقف  هب  هرما  دـعب  جـحلا  رارکت  نع  لاؤـسلا  نع  اـباوج  درو  ثیح  داری  ظاـحللا 

لاقف و اثالث  وا  نیترم  داعا  یتح  هنع  ضرعاف  هّللا  لوسر  ای  ماع  لک  یف  لاقف  کلام  نب  هقارـس  يوری  هشاـکع و  ماـقف  جـحلا  مکیلع 
امنا متکرت و  ام  ینوک  رتاف  مترفکل  متکرت  ول  متعطتـسا و  ام  بجو  ول  بجول و  معن  تلق  ول  هّللا  معن و  لوقا  نا  کنمؤی  ام  کـحی و 
ءیـش نع  مکتیهن  اذا  متعطتـسا و  اـم  هنم  اوتأـف  ءیـشب  مکترما  اذاـف  مهئاـیبنا  یلا  مهفـالتخا  مهلاؤس و  هرثکب  مکلبق  ناـک  نم  کـله 

.هوبنتجاف
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مکترما اذا  دوش  یم  روط  نیا  ینعم  دـشاب  هینایب  نم  تیاور  رد  هنم  رگا  هک  دـشابن  ءاب  ینعمب  نم  نآ  نینچمه  هیناـیب و  ( نم ) هن دـشاب 
.ٍقَْربَتْسِإ ٍسُْدنُس َو  ْنِم  ًارْضُخ  ًاباِیث  َنوُسَْبلَی  ٍبَهَذ َو  ْنِم  َرِواسَأ  یلاعت  هلوق  ریظن  هب  نایتالا  نوعیطتست  ماد  ام  ءیشلا  کلذ  اوتأف  ءیشب 

تسا جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  ینعم  نیا  دیراد و  تعاطتسا  هک  یمادام  دیروایب  ار  هب  رومأم  سنج  تسا  بجاو  دوش  یم  نآ  لصاح 
دـشاب ءاب  ینعمب  نم  رگا  نینچمه  هب و  رومأم  لصا  هن  - هن ای  دوش  هدروآ  تسا  مزال  هک  تسا  هب  رومأم  هدـنامیقاب  رد  اـم  مـالک  نوچ 

نیااب یلو  تسا  جراخ  ام  دهاش  لحم  زا  تیاور  دشاب  هیدعت  ءاب  ینعمب  نم  رگا  هک  ٍهَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  ّالِإ  یلاعت  هلوق  ریظن  هیدـعت  ءاب 
تسا یئاج  رد  ام  ثحب  دروم.تسا  تیاور  تلالد  رب  هک  یلاکـشا  تسین و  یفخم  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  ضیعبت  رد  نم  روهظ  لاح 
دـشاب يدارفا  هنم  اوتأف  رما  هک  دشاب  یم  يوق  لامتحا  تسا و  دارفا  ياراد  هک  یلک  هن  دشاب  ءازجا  ياراد  هک  دشاب  یبکرم  لک و  هک 

.درادن ندروآ  رب  تردق  فلکم  ار  دارفا  مامت  هک  یلک  زا 

ول روایب و  يراد  نآ  رد  تردق  تعاطتسا و  هک  يدارفا  نآ  دیامرف  یم  ترضح  اذل 
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نوچ یلو  دوش  یم  ود  ره  لماش  تسا و  یلک  لک و  زا  معا  ءیش  ، ءیشب مکترما  اذا  مالّـسلا  هیلع  هلوق  مینک  لوبق  ام و  میوش  میلـست 
دوشن و لـماش  ار  یلک  رگا  تسا و  ءیـش  قـالطا  صـصخم  دروم  تسا  هدـش  یلک  دارفا  زا  هدارا  هک  تسا  یلک  دروم  تیاور  دروم 
هک یلاس  ره  رد  جـح  رارکت  زا  تسا  يوار  لاؤس  زا  باوج  تیاور  نوچ  دوش  یم  جراخ  تیاور  زا  تیاور  دروم  دوش  لک  رب  لمح 

.یلاس ره  رد  تسا  جحب  رما  زا  دعب  باوج  در  نیا  دشاب و  یم  جح  یلک  دارفا  نآ  رد  جح  یلاس  ره  تسا و  یلک  جح 

زع و يادـخ  دومرف  دومن و  ناـیب  ار  يا  هبطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  زا  هدـش  تیاور  هماـع  فرط  زا  هریره  یبا  زا  تیاور 
تـسا بجاو  یلاس  ره  رد  هّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  دش و  دنلب  کلام  نب  هقارـس  ای  هشاکع  ار  جـح  امـش  رب  تسا  هدومن  بجاو  لج 

ترـضح تارم  ثالث  وا  نیترم  ار  شدوخ  مالک  يوار  درک  هداعا  یتح  دـندومرفن  نآب  یئاـنتعا  درک و  ضارعا  وا  زا  ترـضح  ، جـح
لوبق ار  وت  لاؤس  رگا  هّللا  یلاـس و  ره  رد  ینعی  معن  میوگب  نم  هک  تسا  هدومن  نیمأـت  ار  وـت  زیچ  هچ  کـحی  دـنداد و  وا  هب  باوـج 

ار جح  دـینک  كرت  رگا  دـیراد و  تعاطتـسا  هک  یمادام  امـش  رب  دوش  یم  بجاو  ینعم  نیا  جـح  تسا  بجاو  یلاس  ره  رد  هک  منک 
مدرکن نایب  هک  ار  یئاهزیچ  نم  زا  دینکن  لاؤس  امـش و  رب  مدرک  كرت  نم  هک  ار  هچنآ  ارم  دینک  كرت  سپ  دـیوش  یم  رفاک  هنیآره 

هب اهنآ  فالتخا  اهنآ و  لاؤس  ترثک  هطساو  هب  دندوب  امش  زا  لبق  هک  یناسک  دندش  كاله  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  امـش و  يارب 
.هوبنتجاف ءیش  نع  مکتیهن  اذا  متعطتسا و  ام  هنم  اوتأف  ءیشب  مکترما  اذاف  مالّسلا  مهیلع  ءایبنا 

نیا تسا و  هریره  یبا  زا  دـش  ناـیب  هک  تسا  هماـع  زا  دـنا  هدومن  رکذ  مـالعا  ضعب  هکنآ  اـمک  دنـس  تهج  زا  تیاور  دـنامن  یفخم 
هماع زا  تسا  هدش  لقن  فالتخاب  تیاور 

ءیـش نع  مکتیهن  اذا  متعطتـسا و  اـم  هب  اوذـخف  ءیـشلاب  مکترما  اذاـف  مالّـسلا  هیلع  هلوـق  تسا  هدـش  لـقن  هماـع  زا  هک  رگید  تیاور 
هک ینآ  زا  دعب  تسا و  هدش  لقن  هجو  ودـب  اضیا  هصاخ  بتک  رد  هماع  قرط  زا  تسا  هدـش  تیاور  فلتخم  هک  ینانچمه  هوبنتجاف و 

تیاور دنس 
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مدع هدارا  لامتحال  اهروسعمب  ءازجالا  نم  روسیملا  طوقس  مدع  یف  رهظی  مل  ثیح  اضیا  یناثلا  هلالد  یف  لاکـشالا  رهظ  کلذ  نم  و 
.اهنم روسعملاب  ماعلا  دارفا  نم  روسیملا  طوقس 

الا موزللا  وحنب  هنأ  یلع  هتلالد  مهوتل  هعم  لاجم  بجاولاب و ال  هصاصتخا  مدعل  اموزل  طوقـسلا  مدع  یلع  هتلالد  مدع  یلا  افاضم  اذه 
نوکی نأ 
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دشاب یلمع  رگا  تسا و  اهنآ  زا  مادک  رب  لمع  هک  تیاور  فالتخا  اب  اصوصخ  تسین  مولعم  تیاور  نآب  روهشم  لمع  تسا  فیعض 
هّللا ناوضر  باحصا  يامدق  ترهش  دوش  یم  ربجنم  نآب  فیعض  تیاور  هک  یترهش  نآ  دنـشاب و  یم  ءاملع  زا  نیرخأتم  زا  یتعامج 

.دشاب یم  مهیلع  یلاعت 

.خلا لاکشالا  رهظ  کلذ  نم  هلوق و 

تیاور لثم  تیاور  نیا  دنس  روسعملاب  طقسی  روسیملا ال  یناث  تیاور  ، اضیا یناث  تیاور  تلالد  دش  رهاظ  لوا  تیاور  رد  لاکشا  زا 
لوا تیاور  رد  هک  یلاکـشا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نع  یلائللا  یلاوغ  باتک  زا  هدـش  لقن  هک  تسیا  هلـسرم  نوچ  تسا  ربتعم  ریغ  یلبق 

ياراد روسیم  نآ  هک  روسعم  هب  روسیم  طوقـس  مدع  رد  تیاور  درادن  روهظ  دـنک  یم  نایب  فنـصم  تسا  دراو  تیاور  نیا  رد  تسا 
ینعی ماع  دارفا  زا  روسیم  مدع  زا  دوش  هدارا  هک  يواسم  لامتحا  دوش  یم  هداد  لامتحا  هکلب  دشاب  یم  ام  ثحب  لحم  هک  دشاب  ءازجا 

اه نیا  دنک  لاثتما  ار  ماع  دارفا  زا  دناوت  یم  هک  يا  هزادنا  نآ  درادن  ماع  دارفا  مامت  زا  نکمت  فلکم  دـمآ و  ماع  دارفا  يور  رما  رگا 
.درادن نکمت  هک  يدارفا  نآ  هطساو  هب  دوش  یمن  طقاس 

.لک ءازجا  هن  دشاب  یم  ماع  دارفا  روسیم  زا  دارم  هکنآ  لصاح 

.خلا هتلالد  مدع  یلا  افاضم  اذه  هلوق 

صاصتخا دشاب  هتشاد  نآ  ءازجا  لک و  رد  روهظ  تیاور  ضرفرب  مود  لاکشا 
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مدـع نع  هیانک  روسیملا  هیـضق  نوکی  نأب  روسعملا  نع  هطوقـس  ببـسب  ابدـن  وا  ناک  اـبوجو  مکحلا  نم  هلاـمب  هطوقـس  مدـع  دارملا 
عضو ال وا  فیلکت  نم  هل  ام  یفن  وه  رارض  ررـض و ال  لثم ال  نم  رهاظلا  نأ  امک  کلذ  وه  هلثم  نم  رهاظلا  نا  ثیح  همکحب  هطوقس 

هجو یلع  تابحتسملا  یف  هدعاقلا  نایرج  یلع  هلالد  هل  نوکی  یک ال  فلکملا  هدهع  یلع  هئاقب  هسفنب و  هطوقس  مدع  نع  هرابع  اهنا 
.مهفاف رخآ  یلع  تابجاولا  یف  روسیملا  بوجو  یلع  هلالد  هل  نوکی  وا ال 
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دشاب بوجو  موزل و  رب  لاد  هک  تسین  تیاور  يارب  یلحم  لاجم و  لامتحا  نیا  اب  دوش و  یم  تابحتـسم  لماش  هکلب  تابجاوب  درادن 
طوقس ببسب  بحتـسم  ای  دشاب  بجاو  مکح  نآ  دشاب  یم  نآرب  هک  یمکح  هطـساو  هب  عوضوم  طوقـس  مدع  دوش  هدارا  هکنآ  رگم 

هب نآ  طوقـس  مدـع  زا  دـشاب  هیاـنک  روسیم  روـهظ  هک  ینعم  نیاـب  درادـن  اـهنآ  ندروآ  زا  نکمت  هک  یئازجا  نآ  روـسعم و  زا  مکح 
دوش یمن  رگید  ءازجا  مکح  طوقس  ببس  ینعم  نیا  ، فلکم درادن  ار  نآ  ندروآ  زا  نکمت  ءازجا  ضعب  هک  یئاج  رد  ینعی  شمکح 
اعقاو هک  تسا  عوضوم  تابثا  اه  هلمج  نیا  لثم  زا  رهاظ  نوچ  نآ  لاثتما  تسا  مزـال  دراد  نآ  ندروآ  رب  تردـق  هک  هدـنامیقاب  هکلب 
موص لثم  دـشاب  یفیلکت  مکح  هچ  تسا  مکح  یفن  رارـض  ررـض و ال  لـثم ال  زا  رهاـظ  هکنآ  اـمک  دـشاب  یم  عوضوم  مکح  تاـبثا 

.يررض عیب  لثم  دشاب  یعضو  مکح  ای  يررض 

هک تسنآ  نآ  يانعم  دراد  ققحت  ملسم  هک  ررض  تسین  مالـسا  رد  يررـض  ینعی  عوضوم  یفن  ناسلب  تسا  مکح  یفن  دراوم  نیا  رد 
هدـهعرب نآ  ءاقب  هسفنب و  روسیم  توبث  مدـع  زا  دـشاب  ترابع  هکنآ  هن  - عراش فرط  زا  تسا  هدـشن  لـعج  مالـسا  رد  يررـض  مکح 

لاح نیا  رد  ینعی  دشاب  یمن  تابحتـسم  رد  روسیم  هدـعاق  نایرج  رب  تلالد  تسا و  بوجو  رب  لاد  دـشاب  ینعم  نیا  رگا  هک  فلکم 
ناحجر رب  لمح  هک  یئاج  رد  دشاب  هتشادن  تابجاو  رد  روسیم  بوجو  رب  تلالد  روسیم  ةدعاق  هکنآ  ای  دشاب  یمن  تابحتـسم  لماش 

.دوش هلمجلا  یف 
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هب رومأملا  لعفلا  یقابب  نایتالا  ناحجر  یلع  الا  هل  هلالد  يدارفالا ال  یعومجملا ال  یف  لـکلا  نوک  روهظ  میلـست  دـعبف  ثلاـثلا  اـما  و 
ابجوم ملـس  ول  بوجولا  یف  كرتی  روهظ ال  سیل  امهمعی و  اـمیف  لوصوملا  روهظل  هئازجا  ضعب  رذـعت  دـنع  ابحتـسم  وا  ناـک  اـبجاو 

ناـک فیک  یفنلا و  نم  هیحوجرملا  قلطم  وا  ههارکلا  صوصخ  هدارا  یلع  هنیرق  معـالا  یف  هروهظ  نکی  مل  ول  بجاولاـب  هصیـصختل 
.ماقملا ریغ  یف  هیف  هروهظب  لیق  ول  انهاه و  موزللا  یف  ارهاظ  سیلف 

******

: حرش * 

تابحتـسم رد  نینچمه  دوش و  یمن  طقاس  دـنک  لاثتما  فلکم  دـناوت  یم  هک  تابجاو  رد  مکح  دراد  تلالد  تیاور  هکنآ  لصاح  و 
.مهفاف

نآ تلالد  دنس و  لاکشا  روسیم و  هدعاق  موس  تیاور 

دئاوع رد  هکنآ  امک  یلائللا  یلاوغ  زا  تسا  هدـش  تیاکح  هک  تسیا  هلـسرم  موس  تیاور  خـلا  روهظ  میلـست  دـعبف  ثلاثلا  اـما  هلوق و 
هلک كرتی  ـال  هلک  كردـی  ـال  اـم  لاـق  هنا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  مـالعا  ضعب  دـندومن  رکذ  هکنآ  اـمک  تسا  هیلع  هّللا  همحر  یقارن 

.دیآ یم  تیاور  نیا  رد  قباس  تایاور  دنس  رد  تالاکشا 

هن دـشاب  هتـشاد  ءازجا  هک  تسا  یعومجم  لک  رد  لک  روهظ  هک  ام  میوش  میلـست  هک  ینآ  زا  دـعب  دـیامرف  یم  فنـصم  موس  تیاور 
رد دـشاب  یم  نآ  دارفا  یلک و  رد  نآ  روهظ  يواسم  لامتحا  هکلب  درادـن  یعومجم  لک  رد  روهظ  تیاور  ـالوا  ینعی  شدارفا  یلک و 

دشاب بجاو  هچ  هدنامیقاب  نآ و  زا  فلکم  دراد  نکمت  هک  هب  رومأم  لعف  یقاب  ندروآ  ناحجر  الا  تسین  تیاور  رب  تلالد  لاح  نیا 
مالّـسلا هیلع  هلوق  ینعی  تسا  تیاور  رد  هک  یلوصوم  دراد  روهظ  هکنآ  تهجب  هب  رومأم  ءازجا  ضعب  رذعت  تقو  رد  بحتـسم  هچ  و 

تیاور ال همتت  درادـن  يروهظ  بحتـسم و  مه  دوش و  یم  بجاو  لماش  مه  هک  تسا  ماـع  لوصوم  ءاـم  ظـفل  هلک و  كردـی  ـال  اـم 
ببس هک  ام  میوش  میلست  رگا  دوش  یمن  تابحتـسم  لماش  لوصوم  ءام  ظفل  هک  تسا  هنیرق  نیا  هک  دوش  هتفگ  هک  بوجو  رد  كرتی 

صوصخم هک  كرتی  دوش ال  یم 

ص:193

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1686 

http://www.ghaemiyeh.com


اـضیا طرـشلا  رذـعت  عم  هیراج  هدـعاقلا  تناک  افرع  یقابلا  یلع  روسیملا  قدـص  وه  روسیملا  هدـعاق  یف  كـالملا  ناـک  ثیح  ّهنإ  مث 
القع و دجاولل  انیابم  طرـشلا  دقاف  ناک  نا  هلمجلا و  یف  ءزجلا  رذعت  عم  کلذـک  هیلع  هقدـصک  افرع  هرذـعت  عم  هیلع  هقیقح  هقدـصل 

ریغ ناک  نا  افرع و  روسیملا  هیلع  قدـصی  مل  اذا  امیف  اهل  ادروم  اهنکرل  وا  ءازجالا  مظعمل  دـقافلا  یقابلا  نوکی  اـمبر ال  کـلذ  لـجال 
.القع دجاولل  نیابم 

مدع نا  فرعلل و  هتئطختب  افرع  روسیمب  دعی  ام ال  اعرش  هب  قحلی  امبر  معن 

******

: حرش * 

تیحوجرم قلطم  ای  تهارک  هدارا  صوصخ  رب  دوش  یم  هنیرق  تهج  نیا  تسا و  معا  رد  نآ  روهظ  هک  میئوگن  رگا  دـشاب  تاـبجاوب 
نیا ریغ  رد  هلمج  نآ  روهظ  هک  دوش  هتفگ  ول  اـجنیا و  درادـن  موزل  رد  روهظ  كرتی  ـال  سپ  ناـک  فیک  تمرح و  تهارک و  زا  معا 

.موزل رب  تسا  لاد  ماقم 

نآ دراوم  دهاوخ و  یم  یفرع  عوضوم  ءاقب  روسیم  رد 

قدص نوچ  افرع  هدنامیقاب  رب  تسا  روسیم  قدص  روسیم  هدعاق  رد  كالم  دیامرف  یم  فنـصم  خـلا  كالملا  ناک  ثیح  ّهنإ  مث  هلوق 
دروم نیا  رد  نوچ  دشاب  هتـشادن  ندروآ  زا  نکمت  دشاب و  طرـش  زا  رذعتم  هک  یئاج  رد  تسا  يراج  هدعاق  دشاب  هتـشاد  دیاب  یفرع 

ول دراوم و  نیا  رد  دشاب  هتـشادن  ءزج  زا  نکمت  هک  یئاج  رد  روسیم  قدص  لثم  افرع  طرـش  رذعت  اب  دیامن  یم  روسیم  قدص  اتقیقح 
دیاب یفرع  قدص  هک  یتهج  نیا  زا  درادن و  یعنام  دراد  یفرع  قدـص  نوچ  یلو  القع  هب  رومأم  اب  تسا و  نیابم  هدـنامیقاب  روسیم و 
رومأم ناکرا  ءازجا و  مظعم  هکنآ  لثم  تسین  يراج  هدعاق  دشاب  هتشادن  یفرع  قدص  هک  دشاب  يروط  هب  هدنامیقاب  رگا  دشاب  هتـشاد 
مظعم ياراد  هک  يدراوم  نآ  دـجاو  نیابم  هچرگا  دـشاب و  یمن  افرع  روسیم  قدـص  دراوم  نیا  رد  دـشاب  اهنآ  زا  رذـعتم  دـشابن و  هب 

.یفخی امک ال  تسا  نیابم  افرع  القع و  دروم  نیا  رد  دنامن  یفخم  القع  دشابن  نیابم  دشاب  هتشاد  ناکرا  ءازجا و 

.خلا اعرش  هب  قحلی  امبر  معن  هلوق 

روسیم قدص  افرع  ول  اعرش و  دوش  یم  روسیمب  قحلم  یعوضوم  دراوم  ضعب 
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دع الإ  لاحلا و  ریغ  یف  همظعمب  وا  دجاولا  هیلع  ماق  ام  مامتب  لاحلا  اذه  یف  همایق  نم  دقافلا  هیلع  وه  ام  یلع  عالطالا  مدعل  ناک  دـعلا 
کلذ نم  ءیشب  موقی  هنا ال  هئطختلل و  يا  کلذل  یفرع  روسیم  طوقس  یلع  لیلدلا  موقی  امبر  امک  هروسیم  هنا 

هب روماملا  نوکی  امب  مئاق  یقابلا  نا  هنم  فشکتـسی  قالطالا و  وه  عجرملا  ناک  قاحلالا  جارخالا و  یلع  لیلد  نکی  مل  ام  هلمجلاب  و 
وا هئطخت  جردی  وا  جرخیف  امهدحا  یلع  لیلد  ماق  اذا  بحتـسملا و  یف  هبابحتـسا  بجاولا و  یف  هباجیا  بجوی  رادقمب  وا  همامتب  امئاق 

.مهفاف یناثلا  یف  عوضوملا  یف  جاردنالا  نود  نم  مکحلا  یف  اکیرشت  لوالا و  یف  اصیصخت 

******

: حرش * 

فرع هکنآ  ار و  فرع  عرـش  هئطختب  زامن  زا  تسا  روسیم  اعرـش  یلو  دشاب  یمن  روسیم  قدص  افرع  هک  اقرغ  هالـص  لثم  دـشاب  یمن 
تاحیبست ول  هدـنامیقاب و  هکنآ  تسا و  دـقاف  هک  يزیچ  نآرب  درادـن  عالطا  هک  تسنآ  تهجب  دـناد  یمن  یفرع  روسیم  ار  دراوم  نیا 

رگا و.تسا  اراد  ار  هالـص  ءازجا  مظعم  ای  تسا  اراد  ار  هالـص  لصا  كالم  دریگ و  یم  ار  زاـمن  ياـج  دـشاب  مالـس  ریبکت و  هعبرا و 
طوقس رب  تسا  هدیسر  عراش  فرط  زا  لیلد  دراوم  ضعب  هکنآ  امک  داد  یم  رارق  یفرع  روسیم  ار  نآ  دراوم  نیا  رد  دوب  علطم  فرع 

نآ لاثما  ضیح و  لثم  دوش  ادیپ  نآرب  یعناوم  برغم  زا  لبق  ینآ  کی  هک  موص  ریظن  تسین  روسیم  دراوم  نیا  هکنآ  یفرع و  روسیم 
.دریگ یمن  ار  هب  رومأم  لصا  كالم  ياج  دشاب و  یمن  روسیم  دراوم  نیا  هکنآ  ار و  فرع  تسا  عرش  هئطخت  دراوم  نیا  رد 

روسیم هک  دارفا  ضعب  رب  دـشاب  هدیـسرن  یجراخ  لیلد  هک  یمادام  هکنآ  لصاح  خـلا  جارخالا  یلع  لیلد  نکی  مل  ام  هلمجلاـب  هلوق و 
هک اقرغ  هالـص  ریظن  روسیمب  دراوم  ضعب  قاحلا  ای  هدومن  جراخ  زا  یفرع  روسیم  زا  حراش  ار  نآ  هک  تشذـگ  هک  موص  ریظن  تسین 

همامتب ای  ار  هب  رومأم  كالم  ياراد  هدـنامیقاب  هک  قالطا  زا  دوش  یم  فشک  دوش و  یم  قالطاب  کسمت  دراوم  نیا  ریغ  رد  تشذـگ 
هک یئاج  رد  تابحتسم و  هدنامیقاب  رد  دوش  یم  قالطاب  کسمت  نینچمه  تابجاو و  رد  بجاو  ردقب  ای  دراد 
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نم نوکی  داکی  نینیابتملا و ال  لیبق  نم  ناکل  هتیعطاق  وا  هتیعنام  نیب  هتیطرـش و  وا  ءیـش  هیئزج  نیب  رمالا  راد  اذا  هنا  یفخی  بینذت ال 
یفخی نا  نم  حضوا  وه  امک  هنودب  هرم و  ءیّشلا  كاذ  عم  نیترم  لمعلا  نایتاب  طایتحالا  ناکم  نیروذحملا ال  نیب  نارودلا 

******

: حرش * 

ای یمود  روسیم  رد  دوش  یم  جردنم  لوا و  رد  دوش  یم  جراخ  دروم  نیا  رد  قاحلا  ای  جارخا و  ای  ینعی  امهدحا  یلع  دش  دراو  لیلد 
رد تسین  اراد  ار  هب  رومأم  كالم  هکنآ  الا  تسا  یفرع  روسیم  دراوم  دراوم  نیا  هکنآ  هب  لوا  رد  صیصخت  ای  ار  فرع  عرـش  هئطخت 

یلو تسا  ددعتم  ءازجا  طیارـش و  عماج  هالـص  اب  اعوضوم  هک  اقرغ  هالـص  ریظن  دـیامن  یم  مکح  رد  کیرـشت  هکنآ  ای  صیـصخت و 
.مهفاف تسا  اراد  ار  هالص  مکح 

کسمت اذل  دشاب و  اراد  یفرع  عوضوم  ول  تسین و  نکمم  هقف  باوبا  دراوم  مامت  رد  روسیم  ةدعاق  رد  قالطاب  کسمت  دنامن  یفخم 
هک روسیم  هدعاق  كردم  لصا  رد  هکنآ  امک  الف  الا  تسا و  حیحص  دش  ققحم  ءامدق  ترهش  اجکره  روسیم  هدعاق  باب  رد  قالطاب 

.دش نایب  دشاب  رابخا 

.خلا رمالا  راد  اذا  هنا  یفخی  بینذت ال  هلوق 

قرف - تسا عطاق  ای  هب  رومأم  زا  تسا  عنام  ای  نآ و  طرـش  ای  دشاب  هب  رومأم  ءزج  نآ  هکنآ  نیب  دش  رئاد  رما  ، ءیـش رگا  دـنامن  یفخم 
لاصتا طرـش  عقاو  رد  دـنز و  یم  مهب  ار  بکرم  هیلاصتا  هشیمه  عطاق  هکنآ  دـنا  هدومن  رکذ  مالعا  ضعب  هکنآ  امک  عنام  عطاق و  نیب 

طرـش نآ  مدـع  هک  محللا  لوکأم  ریغ  سابل  ریظن  هب  رومأم  رد  تسا  طرـش  نآ  مدـع  هک  عنام  فـالخب  دور  یم  هدوب  بکرم  رد  هک 
.بکرم رد  تسا 

دنا هتفگ  یـضعب  هک  هعمج  رهظ  هالـص  رد  رهج  ریظن  عناـم  اـی  تسا  عطاـق  هک  دوشب  عوجر  دـیاب  لیلدـب  يدروـم  ره  رد  لـک  یلع  و 
.طایتحا تسا  مزال  تسا و  نینیابتم  لیبق  زا  دراوم  نیا  رد  دنشاب  یم  نآ  تمرح  هب  لئاق  یضعب  تسا و  بجاو 

رئاد رما  ّنأک  تسا  رییختب  لئاق  هک  خیش  موحرم  لوق  رب  تسا  در  مالک  نیا  ای  و 
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ماظنلا لالتخال  ابجوم  ناک  اذا  الا  لاح  لک  یلع  نسحی  لب  الصا  ءیش  هنـسح  یف  ربتعی  الف  طایتحالا  اما  لوصالا  طئارـش  یف  همتاخ 
.اهیف رارکتلل  ابجوم  ناک  ول  اقلطم و  تادابعلا  تالماعملا و  نیب  هیف  توافت  و ال 

لاثتمالا دصق  یفانی  وه  یلوملا و  رماب  ابعل  اثبع و  رارکتلا  نوک  مهوت  و 

******

: حرش * 

طایتحا هک  یئاـج  رد  یلو  مارح  دـشاب  عطاـق  اـی  عناـم  رگا  تسا و  بجاو  دـشاب  ءزج  اـی  طرـش  رگا  هک  تسا  تمرح  بوجو و  نیب 
هبترم ود  تسا  مزال  دراوم  نیا  رد  تسا  عنام  ای  تسا  بجاو  هروس  مراـهچ  موس و  تعکر  رد  هکنآ  لـثم  تسا  رییخت  دـشابن  نکمم 

نیب تسا  ددرم  هک  ناضمر  رخآ  لثم  تسین  نیروذحم  دراوم  نیا  هروس و  نودـب  رگید  هبترم  هروس و  اب  هبترم  کی  دـناوخب  ار  زامن 
ود طایتحا و  تسا  نکمم  هیف  نحن  ام  رد  یلو  طاـیتحا  تسین  نکمم  دراوم  نیا  رد  هک  دـشاب  دـیع  رگا  نآ  تمرح  اـی  هزور  بوجو 

.دشاب یفخم  هکنآ  زا  تسا  حضاو  نیا  هکنآ  امک  دروآ  یم  اجب  ار  لمع  هبترم 

دراوم ضعب  رگم  تسا  نسح  طایتحا  هکنآ  لوصا و  طئارش  رد  همتاخ 

هراشا

.لوصالا طئارش  یف  همتاخ  هلوق 

مامت رد  اعرـش  القع و  تسا  نسح  اـقلطم  طاـیتحا  الـصا و  نآ  رد  ءیـش  تسین  ربتعم  سپ  طاـیتحا  اـما  لوصاـب  تسا  قلعتم  همتاـخ 
مارح يوناث  ناونعب  دراوم  نیا  رد  هکنآ  لاثما  دوش و  فلکم  هسوسو  ببـس  ای  دـشاب  ماظن  لالتخا  بجوم  طاـیتحا  نآ  رگم  تـالاح 
اهنآ مامت  رد  هک  تاداـبع  نیب  دوش و  یم  تـالمتحم  نیب  عمج  هک  تـالماعم  نیب  دـشاب  یمن  طاـیتحا  نسح  رد  یتواـفت  دوش و  یم 

دیامن و یم  هعمج  تالـص  هب  لاثتما  هعمج  زور  رد  هکنآ  لثم  دوش  یم  تدابع  رارکت  بجوم  دراوم  ضعب  ول  تسا و  نسح  طایتحا 
.تسا بجاو  اه  نیا  زا  یکی  اعقاو  هک  رهظ  هالص 

نآ زا  یکیره  رد  فلکم  دـنک  یم  زامن  رارکت  هس  ای  سابل  درف  ود  نیب  تسا  ددرم  تسا و  سجن  انیقی  ساـبل  هک  یئاـج  رد  اـضیا  و 
.انیقی تسا  هدش  لاثتما  رهاط  سابل  رد  هالص  دنک  نیقی  ات  اهسابل 

.خلا ابعل  اثبع و  رارکتلا  نوک  مهوت  هلوق و 

رماب بعل  ثبع و  بجوم  تایلصوت  نودب  تدابع  رارکت  رد  دوش  لاکشا  رگا 
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هنایتا لصا  ناک  یعادـلا و  اذـهب  نکی  مل  ول  ّهنأ  عم  ینالقع  حیحـص  عادـب  نوکی  امبر  رارکتلا  نا  حوضول  دـساف  هداـبعلا  یف  ربتعملا 
.مهفاف هلاثتما  هیفیک  یف  ایغال  ناک  نا  لاثتمالا و  دصق  یفانی  امل  هاوس  هل  عاد  الب  هالوم  رما  یعادب 

******

: حرش * 

.تادابع رد  تسا  ربتعم  هک  يرما  لاثتما  ار  لاثتما  دصق  دراد  تافانم  ینعم  نیا  دشاب و  یم  یلوم 

یئالقع حیحـص  یعادـب  دراوم  ضعب  دراوم  نیا  رد  تدابع  رارکت  تسا  حـضاو  هکنآ  تهجب  تسا  دـساف  لاکـشا  نیا  هکنآ  باوج 
ماقم رد  ول  فلکم و  دروایب  یلوم  رما  یعادـب  ار  لمع  لصا  رگا  هکنآ  رب  هوالع  تسا  نینچمه  ـالقع  روما  رد  هکنآ  اـمک  دـشاب  یم 

.مهفاف درادن  عنام  نیا  لاثتما  تیفیک  رد  دشاب  ثبع  بعل و  لاثتما 

نآ باوج  طایتحا و  نسح  رد  لاکشا 

عقاو و كرد  يارب  القع  تسا  نسح  طایتحا  هکنیا  رد  لاکشا  یلیصفت ال  لاثتما  زا  دشابن  نکمتم  فلکم  هک  یئاج  رد  دنامن  یفخم 
دنک و دیلقت  هیعرـش  ماکحا  رد  دناوت  یم  هکنآ  دوجو  اب  فلکم  هکنآ  لثم  یلیـصفت  لاثتما  زا  فلکم  دشاب  نکمتم  هک  یئاج  رد  اما 

یم نآ  رد  یلاوقا  ءاملع  نیب  تسا  فالخ  لحم  هلئـسم  نیا  رد  دـیامن  یم  طایتحا  تسا و  نیقیرط  كرات  لاـح  نیا  اـب  داـهتجا و  اـی 
افرع لمع  رارکت  هکنآ  رگم  لـمع  رارکت  دراوم  رد  یتح  تسا  زئاـج  اـقلطم  طاـیتحا  هک  تشذـگ  عطق  ثحب  باـب  رد  ـالبق  دـشاب و 

.دشاب یم  یلوم  رما  لاثتما  نا  دصق  فلکم  هک  یئاج  رد  تسا  لیبق  نیمه  زا  دشابن و  یلوم  رماب  لاثتما 

یب یلو  تسا  حیحـص  دیامرف  یم  فنـصم  ول  دروم و  نیا  رد  دشاب  یم  ثبع  بعل و  افرع  هک  تسا  يروط  هب  لاثتما  تیفیک  رد  یلو 
هک نیبجنکس  هشیش  دنک و  لاؤس  تسناوت  یم  هکنآ  اب  فلکم  روایب  نیبجنکـس  هشیـش  کی  دومن  رما  یلوم  رگا  الثم  تسین  لاکـشا 

نیا رد  دشاب  یم  اهنآ  رد  نیبجنکـس  هشیـش  انیقی  هک  یلوم  دزن  دروآ  یم  هشیـش  ددـع  هد  لاح  نیا  اب  دروایب  دراد  نآب  یلیـصفت  ملع 
.یفخی امک ال  دشاب  یمن  رما  لاثتما  دشابن  یلومب  نیهوت  رگا  دراوم 
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توف هدـسفملا و  نم  هتوبث  ریدـقت  یلع  هتفلاخم  یف  ناک  امیف  عقی  الئل  فیلکتلا  نع  هءاربلا  یلع  هجحلا  تماق  امیف  اـضیا  نسحی  لـب 
.هحلصملا

مدـع نم  هیلا  هراشالا  ترم  امل  فیلکتلا  یلع  هجحلاـب  رفظلا  نع  ساـیلا  صحفلا و  دـعب  ـالا  اـهئارجا  زوجی  ـالف  هیلقعلا  هءاربلا  اـما  و 
.امهدعب الا  اهب  لقعلا  لالقتسا 

******

: حرش * 

فرط زا  لیلد  هک  یئاج  رد  هکلب  تسا  نسح  هیودـب  تاهبـش  صوصخ  رد  هن  طایتحا  خـلا  هجحلا  تماق  امیف  اـضیا  نسحی  لـب  هلوق 
یلو تسین  بجاو  هک  دـش  تباث  لیلدـب  ول  زاـمن و  رد  تحارتسا  هسلج  لـثم  هدـش  هتـشادرب  دروم  نیا  رد  فیلکت  هک  دیـسر  عراـش 

شوج هک  يروگنا  بآ  دش  تابثا  لیلدب  هکنآ  لثم  دوش  هتـشادرب  یعرـش  یهن  هک  یئاج  رد  نینچمه  تسا و  نسح  نآ  رد  طایتحا 
اعقاو رگا  رماوا  رد  نینچمه  دـشاب و  هدـسفم  یعقاو و  یهن  اـعقاو  رگا  هک  تسا  نسح  دراوـم  نیا  رد  طاـیتحا  تسین  سجن  دـیآ  یم 

.فلکم تسا  هدومن  تحلصم  كرد  هدسفم و  عفد  دراوم  نیا  رد  دشاب  نآ  رد  یتحلصم 

رب لمح  دراد  یعرـش  بوجو  رد  روهظ  نوچ  طایتحا  رابخا  هک  میدومن  نایب  طایتحا  هلدا  زا  اـهیرابخا  باوج  رد  ـالبق  دـنامن  یفخم 
.یفخی امک ال  دشاب  تئارب  رابخا  هک  دنرهظا  ای  صن  ای  هک  اهنآ  ضراعم  هطساو  هب  دوش  یم  یعرش  بابحتسا 

نوچ تسا  هلدا  نآ  زا  ندش  سویأم  هلدا و  زا  صحف  زا  دعب  هک  تسنآ  هیلقع  تئارب  طئارـش  خـلا  زوجی  الف  هیلقعلا  هءاربلا  اما  هلوق و 
هب ندیـسر  زا  فلکم  دوش  سویأم  دوشب و  سـسجت  صحف و  هک  یئاج  رد  نایب  الب  باقع  حبقب  تسا  مکاح  لقع  هک  تشذـگ  البق 

.تجح

فلکم دنک  صحف  دیاب  دوش  هداد  یئالقع  لامتحا  هک  يا  هزادنا  نآ  هکنآ  لصاح  و 
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الا هیعوضوملا  تاهبـشلا  یف  اهلاح  وه  امک  اهنایرج  یف  صحفلا  رابتعا  مدـع  وه  ناک  نا  اهتلدا و  قالطا  هیـضقف  هیلقنلا  هءاربلا  اـما  و 
ول ثیحب  تاهبـشلا  دراوم  نیب  فیلکتلا  توبثب  الامجا  ملعی  ثیح  هنودب  اهل  لاجم  هناف ال  لقعلاب  عامجالاب و  هرابتعا  یلع  لدتـسا  هنا 

لقعلل امم  هلأسملا  هذـه  لثم  یف  هلیـصحت  ناف  لئاط  الب  هنهول  هلقن  لصاح و  ریغ  انهاه  عامجالا  نا  یفخی  ـال  هب و  رفظل  هنع  صحفت 
.لقعلا مکح  نم  رکذ  ام  وه  لکلا  ول ال  ّلجلل  دنتسملا  نوکی  نا  لامتحا  هوقل  لیحتسمب  هداع  نکی  مل  ول  بعص  لیبس  هیلا 

******

: حرش * 

.تسا هتشذگ  ارارک  هکنآ  امک  تسا  نایب  الب  باقع  دوش  عقاو  یلوم  فرط  زا  باقع  رگا  نآ  زا  دعب  و 

ماکحا رد  صحف  موزل  هیلقن و  هیلقع و  تئارب  طئارش  رد 

هیـضق هچرگا  نآ  لاثما  یهنلا و  هیف  دری  یتح  قلطم  ءیـش  لـک  نوملعی و  ـال  اـم  عفر  ریظن  هیلقن  تئارب  خـلا  هیلقنلا  هءاربلا  اـما  هلوق و 
مزال دوش و  یم  يراـج  تئارب  هیعوضوم  تاهبـش  رد  هک  یناـنچمه  ندرک  وجتـسج  تسین  مزـال  تسا و  صحف  مدـع  اـهنآ  قـالطا 

.سسجت تسین 

امک هیبوجو  هچ  دـشاب و  هیمیرحت  هچ  صحف  اقلطم  هیعوضوم  تاهبـش  رد  تسین  مزال  هک  تسنآ  فنـصم  مالک  رهاظ  دـنامن  یفخم 
رد ندرک  وجتـسج  صحف و  ءاـهقف  دـنا  هتـسناد  مزـال  دراوـم  ضعب  رد  هـکنآ  ـالا  هدـش  نآرب  عاـمجا  لـقن  خیــش  موـحرم  زا  هـکنآ 

درجمب ار و  تاعوضوم  نیا  رد  صحف  دنا  هتـسناد  مزال  ءاهقف  زا  يدایز  هک  تاکز  رد  باصن  تعاطتـسا و  لثم  هیبوجو  تاعوضوم 
نید و ءادا  رد  نینچمه  دـشاب و  رتفدـب  عوـجر  درجمب  صحف  هک  یئاـج  رد  اـصوصخ  دوـش  یمن  يراـج  تـئارب  فـیلکت  رد  کـش 

هیمیرحت تاهبش  رد  نینچمه 

وا یعاضر  ردام  ای  دشاب  وا  رتخد  نز  نآ  هک  دراد  ربتعم  ریغ  نظ  هکلب  يوق  لامتحا  دـنک  یم  جاودزا  هدارا  صخـش  هک  ار  ینز  ریظن 
مزال ءاهقف  هک  صوصخب  نآ  لاثما  و 
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وا لامجالاب  مولعملا  رادـقملاب  رفظلاب  یلامجالا  ملعلا  لالحنال  اما  زجنتلل  بجوم  ملع  كاـنه  نکی  مل  اـمیف  هءاربلا  یف  مـالکلا  نا  و 
لد امب  بوجولل  لالدتسالا  یلوالاف  اهیلا  تافتلالا  مدعل  ول  تاهبـشلا و  دراوم  نم  فیلکتلاب  ملع  اهنیب  نوکی  امب ال  الا  ءالتبالا  مدعل 

هلوقب ملعلا  مدعب  لمعلا  مدع  نع  راذتعالا  ماقم  یف  ملعتلا  كرت  یلع  هذـخاؤملا  ملعتلا و  هقفتلا و  بوجو  یلع  رابخالا  تایآلا و  نم 
اهروهظ هوقل  هءاربلا  رابخا  اهب  دیقیف  تملعت  اله  ربخلا  یف  امک  یلاعت 

******

: حرش * 

دنلیئارسا هک  نم  نانمشد  دیامرفب  رما  یلوم  هکنآ  لثم  تسا  هیبوجو  ههبش  دراوم  زا  ار و  لاوما  جورف و  ءامد و  رد  طایتحا  دنناد  یم 
تاعوضوم رد  صحف  موزل  مدع  رب  عامجا  لقن  ول  تسا و  فلتخم  دراوم  لاح  لک  یلع  دنور و  نوریب  تسا  مزال  رهش  نیا  دلب و  زا 

.دش رکذ  هکنآ  امک  اقلطم  تسا  هدش 

رد تئارب  تسین  زیاج  میراد  عامجا  هک  دـنا  هدومن  عامجاب  کسمت  لوا  هجو  دـنچ  هب  دـنا  هتـسناد  مزال  هیلقن  تئارب  رد  صحف  اما  و 
لقع نوچ  دـنا  هدومن  لـقعب  کـسمت  مود  هجو  تسا  نید  زا  جورخ  تئارب  همزـال  نوـچ  سـسجت  صحف و  نودـب  هیمکح  تاـهبش 

دـنک و صحفت  رگا  هک  یمـسق  هب  دراد  تاهبـش  دراوم  رد  همرحم  هبجاو و  فیلاکت  توبث  هب  فلکم  یلاـمجا  ملع  هک  تسا  مکاـح 
.اهنآ هب  دنک  یم  ادیپ  رفظ  هنیآره  دنک  وجتسج 

تـسا هدـئاف  نودـب  درادـن و  تیجح  هک  تشذـگ  البق  لوقنم  عامجا  لقن  تسین و  حیحـص  هلئـسم  نیا  رد  عامجا  لـقن  هکنآ  باوج 
يوق لامتحا  دشابن  لاحم  هداع  رگا  تسا  لکشم  بعص و  دراد  تلاخد  نآ  رد  لقع  هک  دراوم  نیا  رد  لصحم  عامجا  هکنآ  تهجب 

ول يدـبعت و  عامجا  دـشاب  لقع  مکح  هک  یئاج  رد  تسا و  لقع  مکح  نآ  دنـس  دنـشابن  لـک  رگا  اـهنآ  رثکا  عاـمجا  دنـس  هک  دراد 
.تسا هدئاف  الب  لئاط و  الب  دشاب  لصحم  عامجا 

.خلا نکی  مل  امیف  هءاربلا  یف  مالکلا  نا  هلوق و 

يراج یئاج  رد  تئارب  هکنآ  تسا  یلقع  لیلد  هک  یلامجا  ملع  زا  باوج  اما  و 
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هذـه لمحب  قیفوتلل  لاجم  الف  الامجا  ول  هبوجو و  ملع  امیف  لمعلا  كرتب  ملعی ال  مل  امیف  ملعتلا  كرتب  جاجتحالا  هذـخاؤملا و  نا  یف 
.مهفاف الامجا  ملع  اذا  ام  یلع  رابخالا 

******

: حرش * 

نآب دـنک  یم  ادـیپ  رفظ  لامجالاب  مولعم  رادـقمب  صحف  زا  لبق  هکنآ  تهجب  ای  دوش  لحنم  یلامجا  ملع  صحف  زا  لـبق  هک  دوش  یم 
فارطا نآب  تافتلا  تهجب  نآ  ءالتبا  مدـع  ول  تاهبـش و  دراوم  رد  تسین  فلکم  ءالتبا  لحم  یلامجا  ملع  فارطا  هکنآ  ای  فلکم و 

زیاج لاح  نیااب  دنا و  هدومن  نآب  کسمت  هک  دوش  یم  لحنم  صحف  زا  لبق  یلامجا  ملع  لک  یلع  دشاب و  یم  اهنآ  زا  لفاغ  درادن و 
.ندرک يراج  ار  تئارب  تسین 

یلاعت هلوق  لثم  فلکم  رب  دـشاب  یم  ملع  لیـصحت  بوجو  رب  لاد  هک  یتاـیآ  هب  صحف  بوجو  رب  دوش  لالدتـسا  هک  تسنآ  یلوا  و 
َنوُمَْلعَت و ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلْهَأ  اُولَئْـسَف  یلاـعت  هلوق  ْمُهَمْوَق و  اوُرِذـُْنِیل  ِنیِّدـلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌهَِفئاـط  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلُـک  ْنِم  َرَفَن  ـال  ْوَلَف 

مالّسلا هیلع  هلوق  هملسم و  ملسم و  لک  یلع  هضیرف  ملعلا  بلط  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لثم  دوش  رابخاب  کسمت  هک  تسنآ  یلوا  نینچمه 
ملعت كرت  رب  اهنآ  رب  هذـخاؤم  تسا و  ملعت  هقفت و  بوجو  يارب  دـش  رکذ  هک  يرابخا  تاـیآب و  کـسمت  اـبارعا  متنک  ـالا  اوهقفت و 

.هیعرش ماکحاب  مدوبن  ملاع  نم  هک  دروآ  یم  رذع  فلکم  هک  لمع  زا  ندروآ  رذع  ماقم  رد  تسا 

یلاعت هلوق  رد  تسا  هدـش  دراو  ریـسفت  نیا  يریگب  دای  یتفرن  ارچ  تملعت  ـاله  دوش  یم  هداد  یهلا  سدـقا  تاذ  فرط  زا  نآ  باوج 
رد يدرکن  لمع  ارچ  دوش  هداد  باوج  یلب  دـیوگ  رگا  یتشاد  ملع  ایآ  تماـیق  زور  رد  دـبع  يارب  دوش  یم  هتفگ  ُهَِغلاـْبلا  ُهَّجُْحلا  ِهِّللَف 

.ینک لمع  ات  ار  ماکحا  يریگب  دای  یتفرن  ارچ  هک  دوش  یم  هداد  نآب  باوج  مدوبن  ملاع  نم  هک  دهد  باوج  رگا  ایند و 

ملع لیـصحت  بوجو  هلدا  هب  دوش  یم  دیقم  تئارب  رابخا  هکنآ  الا  صحف  زا  دعب  ای  صحف  زا  لبق  تسا  قلطم  ول  تئارب و  رابخا  سپ 
جاجتحا هذخاؤم و  رد  ملع  بوجو  هلدا  روهظ  نوچ  تسا  يراج  تئارب  هلدا  درک  صحف  وجتـسج و  فلکم  هک  ینآ  زا  دعب  هکنآ  و 

ملعت كرتب 
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.لفغت الف  هءاربلا  یف  رکذ  ام  نیعب  اضیا  یلقعلا  رییختلا  یف  صحفلا  رابتعا  یفخی  و ال 
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.دراد یلامجا  ملع  هک  یئاج  رد  دشاب  لمع  كرت  يارب  باقع  هذخاؤم و  هکنآ  هن  فلکم  درادن  ملع  هک  یئاج  رد  تسا 

هدومن لمع  كرت  دراد و  یلامجا  ملع  فلکم  هک  دـنا  هدومن  یم  يدراوم  رد  لمح  ار  ملعت  كرت  رد  باـقع  اهیـضعب  دـنامن  یفخم 
تئارب و نایرج  رد  تسین  نآرب  یباقع  يودب  تاهبـش  رد  دـش  نایب  هک  یعمج  نیاربانب  درادـن  یلامجا  ملع  هک  یئاجنآ  رد  هن  تسا 

.دشاب یم  یلامجا  ملع  فارطا  رد  باقع  طقف 

زا لبق  هیودـب و  ههبـش  دراوم  مه  دوش و  یم  لـماش  ار  یلاـمجا  ملع  فارطا  دراوم  مه  تسا  ماـع  تئارب  راـبخا  دـیامرف  یم  فنـصم 
يارب یلامجا  ملع  هک  یئاـج  رد  ار  تئارب  راـبخا  لـمح  قیفوت و  يارب  درادـن  یئاـج  لـحم و  سپ  تئارب  تسین  زیاـج  اـقلطم  صحف 

.مهفاف دشاب  یم  فلکم 

مزال اضیا  یلقع  رییخت  رد  تسا  مزال  تئارب  هلدا  رد  هک  یناـنچمه  صحف  موزل  دـنامن  یفخم  خـلا  صحفلا  راـبتعا  یفخی  ـال  هلوق و 
تسا و مزال  اهنآ  رد  صحف  دـیآ  یم  یلاعت  هللاءاش  نا  ادـعب  هک  باحـصتسا  یتح  طاـیتحا  زا  ریغ  هیلمع  لوصا  ماـمت  رد  هکلب  تسا 

دعب حجرم  مدع  دشابن و  حجرم  هک  تسا  یئاج  رد  نیئیش  نیب  هیوست  نوچ  دش  رکذ  هک  تسا  تئارب  رد  صحف  لیلد  نامه  كردم 
.لفغت الف  تسا  صحف  زا 

یلوم فرط  زا  ناـیب  ـالب  باـقع  حـبقب  تسا  مکاـح  لـقع  هک  یناـنچمه  هکنآ  تسا و  لـقع  مکح  صحف  بوجو  يارب  موس  لـیلد 
نآ رد  ّرـس  تسا و  نیمه  تیولوم  تیدوبع و  ياـضتقم  هکنآ  تهجب  یلوم  ماـکحا  زا  صحف  بوـجوب  لـقع  تسا  مکاـح  نینچمه 

ای مومع  دوجو  درجمب  تادیقم و  تاصصخم و  زا  صحف  تسا  مزال  سدقم  عراش  تامومع  تاقلطم و  رد  هک  ینانچمه  هک  تسنآ 
لوصا رد  نینچمه  تسین  حیحص  اهنآ  هب  لمع  قلطم 
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هیلقن هلدا  رد  دشاب  یم  تامومع  قالطا و  رد  روهظ  داقعنا  زا  یعنام  هلصتم  هنیرق  هلزنم  هب  یلقع  مکح  نیا  تئارب و  اصوصخم  هیلمع 
.یفخی امک ال  تئارب 

هیلع ماما  فلکم  دـنک  تاقالم  اـت  تسا  فقوت  بوجو  رب  لاد  هک  تسا  يراـبخا  دـنا  هدومن  رکذ  مـالعا  زا  ضعب  هک  مراـهچ  لـیلد 
تئارب راـبخا  سپ  تسا  قلطم  مومع  تئارب  راـبخا  راـبخا و  نآ  نیب  تبـسن  صحف  زا  لـبق  اـهنآ  زا  یـضعب  دروم  نوـچ  ار و  مالّـسلا 

.صحف زا  دعب  امب  اهنآ  نایرج  دروخ  یم  صیصخت 

هیلقع هنیرق  هب  صحف  زا  دـعب  امب  تسا  دـیقم  هکنآ  الا  تسا  قلطم  اهنآ  هلدا  هیعرـش  لوصا  هچرگا  هکنآ  زا  هتـشذگ  مالک  لصاح  و 
.دش نایب  هکنآ  امک  هلصفنم  هیلقن  هلصتم و 

لوصح ای  لیلد  مدـعب  نظ  ای  دـنک  ادـیپ  لیلد  مدـعب  عطق  هکنآ  اـت  فلکم  دـنک  صحفت  هک  تسنآ  صحف  رادـقم  اـیآ  دـنامن  یفخم 
رابتعا اما  دراد  یئالقع  تیجح  نانیمطا  نوچ  لیلد  مدـعب  تسا  یفاک  نانیمطا  لوصح  هک  تسنآ  رهظا  تسا  یهوجو  نآب  ناـنیمطا 

.تسین تجح  نظ  نآ  دشاب  یمن  نظ  نآ  تیجح  رب  لیلد  نوچ  لیلد  مدعب  نظ 

نیب رد  هک  ینانیمطا  هکلب  میرادـن  نآ  صوصخ  رب  لیلد  هکنآ  رب  هوالع  تسا  جرح  رـسع و  مزلتـسم  لیلد  ، دـعب عطق  لیـصحت  اـما  و 
نآ رد  لیلد  دوجو  ناظم  هک  تسا  یئاج  رد  صحف  هتبلا  تسا و  تجح  نآ  دـنراد  نآب  لمع  دوش و  یم  باسح  يداـع  ملع  ءـالقع 

.دوش هداد  دراوم  نآ  رد  یئالقع  لامتحا  دشاب و 

هن ای  دراد  یباقع  ایآ  دومن  نآ  كرت  درکن و  شـشوک  ملع  لیـصحت  رد  فلکم  رگا  هکنآ  تسا و  لیلد  زا  صحف  كراـت  رد  مـالک 
.تسا لوق  هس  دنا  هدومن  لقن  مالعا  ضعب  هک  هچنآ  ءاملع  نیب  تسا  فالخ  لحم 

عقاو قباطم  نآ  لمع  هکنآ  هچ  اقلطم  ملعت  صحف و  كرت  رب  فلکم  دراد  باقع  قاقحتسا  هک  تسا  كرادم  بحاصب  بوسنم  لوا 
.فلاخم ای  دوش 

كرت رب  تبوقع  قاقحتسا  رب  رگید  ضعب  دنا و  هداد  خیش  موحرمب  تبسن  مود 
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هبوقعلا قاقحتسا  یف  ههبش  الف  هعبتلا  اما  ماکحالا  هعبتلا و  نم  صحفلا  لبق  هءاربلاب  لمعلل  ام  ضعب  نایب  یف  مالکلا  فرصب  ساب  و ال 
یلا هیهتنم  اهنا  الا  راـیتخا  ـالب  اـهنیح و  هلوفغم  تناـک  نا  اـهناف و  اـهیلا  اـیدؤم  صحفلا  ملعتلا و  كرت  ناـک  اذا  اـمیف  هفلاـخملا  یلع 
لجال هلامتحا  عم  هفلاخملا  یلا  اـیدؤم  نکی  مل  نا  اهتحـص و  یف  فاـک  اـمهکرت  درجم  لـب  هبوقعلا  هحـص  یف  فاـک  وه  راـیتخالا و 

.اهب تالابملا  مدع  يرجتلا و 
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.دشاب عقاو  فلاخم  فلکم  لمع  هک  یئاج  رد  هکلب  اقلطم  هن  نکل  ملعت  صحف و 

یـسک رگا  الثم  صحف  ملعت و  كرت  رب  هن  داتفا  قافتا  رگا  تسا  عقاو  تفلاـخم  رب  باـقع  قاقحتـسا  دـنا  هداد  روهـشمب  تبـسن  موس 
باقع دـشابن  مارح  اـعقاو  رگا  دـشاب و  مارح  اـعقاو  رگا  دراد  باـقع  قاقحتـسا  نآ  مکح  زا  صحف  نودـب  دومن  یبنع  ریـصع  برش 

.دشاب یم  نآرب  يرجت 

.خلا ام  ضعب  نایب  یف  مالکلا  فرصب  سأب  هلوق و ال 

.دشاب یم  نآ  ماکحا  باقع و  ینعی  هعبت  رد  مالک 

صحف كرت  ملعت و  كرت  هک  یئاج  رد  تفلاخم  رب  فلکم  دراد  تبوقع  قاقحتـسا  تسین  يا  ههبـش  هعبتلا  اما  : دـیامرف یم  فنـصم 
مه سـسجت  صحف و  ار  نآ  ماکحا  دریگب  دای  تفرن  یبنع  ریـصع  برـش  رد  ـالثم  لـمع  رد  دوش  عقاو  فلاـخم  كرت  نیا  هک  دـنک 

تسا تبوقع  قحتسم  لاکشا  الب  دروم  نیا  رد  هدوب  مارح  هک  تسا  هدش  مولعم  لمع  زا  دعب  هدومن  هک  مه  یبرـش  نیا  دومن و  كرت 
الا تسین  فیلکت  لباق  لفاغ  صخـش  نوچ  هدوب  رایتخا  الب  هدوب و  تفلاخم  زا  لـفاغ  برـش  نیح  رد  ول  عقاو و  تفلاـخم  رب  فلکم 

صحف و ملعت و  بوجو  تمرح و  لامتحا  برـش  زا  لـبق  نوچ  لـمع و  زا  لـبق  فلکم  راـیتخاب  دوش  یم  یهتنم  تفلاـخم  نیا  هکنآ 
رد تسا  یفاک  تهج  نیا  هدوب و  لـفاغ  لـمع  نیح  ول  تسباـقع و  بجوم  تهج  نیا  زا  درک  كرت  یلو  داد  یم  لـمع  رد  وجتـسج 

.تبوقع تحص 
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اهیلا دؤی  مل  اذا  امع  الضف  امهدعب  هفلاخملا  یلا  تقولا  طرشلا و  لبق  امهکرت  يدأ  ول  تقوملا و  طورشملا و  بجاولا  یف  لکشی  معن 
أجتلا اذل  هلفغلا و  ببـسب  هنم  نکمتلا  مدعل  کلذک  وه  امهدـعب و  حـضاو و ال  وه  امهلبق و  الـصا ال  یلعف  فیلکت  نوکی ح  ثیح ال 
كرت یلع  هبوقعلا  نوکیف  ایئیهت  ایـسفن  ملعتلا  هقفتلا و  بوجوب  مازتلالا  یلا  امهرـس  سدـق  كرادـملا  بحاص  یلیبدرـالا و  ققحملا 

یلع بعص  ول  امهریغ  یف  رمالا  کلذب  لهسی  تقوملا و  طورشملا و  یف  لاکشا ح  الف  هفلاخملا  نم  هیلا  يدا  ام  یلع  هسفن ال  ملعتلا 
.رایتخالاب سیل  هنع و  الوفغم  العف  ناک  ام  یلع  هبوقعلا  قاقحتسا  یف  رایتخالا  یلا  ءاهتنالا  هیافک  قدصت  مل  دحا و 
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رد هکنآ  لاح  دـنوش و  یم  بکترم  ار  مرحم  لعف  ینعی  دـنروط  نیمه  تامرحم  بلغا  رد  هیعرـش  ماکحا  رد  لاهج  رثکا  هکنآ  اـمک 
لوصا رد  هک  ینانچمه  نید  عورف  رد  رافک  باقع  رب  تسا  ءاملع  عامجا  تهج  نیا  زا  دـنهد و  یمن  تمرح  لاـمتحا  باـکترا  نیح 

لمع زا  لبق  لامتحا  نآ  ول  فلکم و  باقع  رد  تسا  یفاک  ررـض  لامتحا  تمرح و  لامتحا  دراوم  نیا  رد  دنـشاب و  یم  بقاعم  نید 
.دشاب

اب دـسرن  مه  عـقاو  تفلاـخم  هب  هچرگا  باـقع  تحـص  رد  تسا  یفاـک  صحف  كرت  ملعت و  كرت  درجم  دـیامرف  یم  فنـصم  هـکلب 
.هیعرش ماکحاب  تالابم  مدع  تسا و  دبع  يرجت  تهجب  ریخا  هجو  نیا  باقع  فالخ  لامتحا 

.خلا تقوملا  طورشملا و  بجاولا  یف  لکشی  معن  هلوق 

زا دعب  جـح و  يارب  تعاطتـسا  زا  دـعب  هکنآ  ریظن  دـشاب  یم  لاکـشا  الب  تسا  قلطم  هک  یتابجاو  رد  صحف  بوجو  ملع و  لیـصحت 
بجاو هک  همدـقملا  يذ  نوچ  اهنآ  ماکحا  زا  ندرک  وجتـسج  اهنآ و  هب  ملع  لیـصحت  تسا  مزال  نآ  لاثما  زامن و  يارب  تقو  لوخد 

.تسا بجاو  نآ  همدقم  دش 
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دشابن و نکمم  ماکحا  نتفرگ  دای  تقو  تعاطتسا  زا  دعب  دریگن و  دای  ار  نآ  ماکحا  تعاطتسا  زا  لبق  هکنآ  لثم  طورـشم  بجاو  اما 
درادن ملع  لیـصحت  زا  نکمت  تقو  لوخد  زا  دـعب  هدرک و  كرت  ار  اهنآ  هب  ملع  لیـصحت  تقو  زا  لبق  هّیموی  تاولـص  ریظن  نینچمه 

دوش ببـس  تقو  زا  لـبق  طرـش و  زا  لـبق  ملعت  صحف و  كرت  ول  میدومن و  ناـیب  هک  تقوم  طورـشم و  بجاو  دـیامرف  یم  فنـصم 
.دسرن عقاو  تفلاخم  هب  اهنآ  كرت  هک  یئاجنآ  زا  الضف  تقو  طرش و  لوصح  زا  دعب  ار  هب  رومأم  تفلاخم 

زا لبق  هکنآ  لثم  تسین  یفیلکت  طرش  لوصح  زا  لبق  هک  تسنآ  دوش  عقاو  تفلاخم  بجوم  صحف  ملعت و  كرت  هک  یئاج  رد  اما  و 
زا یکی  هک  اهنآ  تامدقم  دشاب  بجاو  ات  تسین  يرهظ  زامن  بوجو  رهظ  زا  لبق  نینچمه  تسین و  یجح  بوجو  تعاطتسا  لوصح 

.دشاب ملعت  بوجو  اهنآ  تامدقم 

تسا و حضاو  بلطم  نیا  دشاب و  یمن  یلعف  فیلکت  طرـش  زا  لبق  تقو و  زا  لبق  تقوم  طورـشم و  بجاو  دیامرف  یم  فنـصم  اذـل 
لوصح زا  دعب  نوچ  تسین  یلعف  بوجو  اضیا  رهظ  زا  دعب  هالص  بوجو  دشاب و  جح  تعاطتـسا  هک  طرـش  لوصح  زا  دعب  نینچمه 
تشذگ البق  هک  فلکم  تلفغ  ببسب  اهنآ  ماکحا  نتفرگ  دای  زا  فلکم  درادن  نکمت  رهظ  زامن  يارب  تقو  ندش  لخاد  تعاطتسا و 

.تسین حیحص  نآب  فیلکت  لفاغ  صخش 

یلعف بوجو  اضیا  تقو  لوخد  طرـش و  لوصح  زا  دعب  نینچمه  تسین و  یلعف  بوجو  طرـش  تقو و  زا  لبق  هک  دـش  نآ  لصاح  و 
تایکـش و لـثم  دریگن  داـی  ار  زاـمن  ماـکحا  رهظ  زا  لـبق  یـسک  رگا  ـالثم  دـشاب  یمن  اـهنآ  هب  ملع  لیـصحت  زا  نکمتم  نوچ  تسین 

تهج نیا  زا  دـناوخب  ار  رهظ  زامن  ادـعب  دریگب و  دای  ار  اهنآ  مامت  رهظ  زا  دـعب  تسا  نکمم  ایآ  راکذا  تئارق و  تحـص  تاـیوهس و 
بوجو نآ  بوجو  هیعرـش  ماکحا  رد  ملعت  هقفت و  بوجو  هکنیا  هب  امهرـس  سدق  كرادم  بحاص  یلیبدرا و  ققحم  دنا  هدـش  لئاق 

هک تسا  بجاو  یئاج  رد  همدقم  قباس  نایب  رب  انب  نوچ  دشاب  یمدقم  بوجو  هکنآ  هن  دشاب  یم  یئیهت  یسفن 
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وحن ال یلع  ربتعا  دق  هنکل  اقلعم  اقلطم  تقوملا  وا  طورـشملا  نوکب  مازتلالا  وا  كاذب  الا  لاکـشالا  اذه  لحنی  داکی  هنا ال  یفخی  و ال 
باجیالا نوکیف  ملعتلا  ریغ  تقولا  وا  طرشلا  لبق  بوجولاب  القع  هیدوجولا  هتامدقم  فصتت 

******

: حرش * 

هن تعاطتسا  طرش  زا  لبق  تقو و  زا  لبق  تسا  ملعت  كرت  رب  فلکم  تبوقع  نایب  نیاربانب  سپ  دشاب  یلعف  نآ  بوجو  همدقملا  يذ 
زا لبق  طرـش و  لوصح  زا  لبق  هک  تقوم  بجاو  طورـشم و  بجاو  رد  تسین  یلاکـشا  لاح  نیا  رد  دـشاب  عقاو  تفلاخم  رب  تبوقع 

.یمدقم بوجو  هن  دراد  یسفن  بوجو  اهنآ  ماکحا  نتفرگ  دای  بوجو  تقو 

هدش نایب  هجو  شش  هب  ماکحا  ملعت  بوجو 

.دومن نایب  فنصم  هک  یئیهت  یسفن  بوجو  لوا  دنا  هدومن  نایب  هجو  دنچ  رب  مالعا  ضعب  ار  ملعت  صحف و  بوجو  دنامن  یفخم 

.تقوم هن  طورشم و  هن  دشاب  یلعف  همدقملا  يذ  بوجو  هک  یئاج  رد  یمدقم  بوجو  مود 

.تابجاو رئاس  لثم  یلالقتسا  یسفن  بوجو  موس 

تاراما لوصا و  دراوم  رد  هیقیرط  ماکحا  رئاس  لثم  یقیرط  بوجو  مراهچ 

.دشاب یم  لوصا  ماکحا و  هیجح  طرش  ملعت  هک  یطرش  بوجو  مجنپ 

فرط زا  رما  رگا  اذـل  میدومن  نایب  هکنآ  امک  دـشاب  یم  صحف  موزلب و  لقع  مکح  نوچ  تسا  يداـشرا  بوجو  ملعت  بوجو  مشش 
دوش یم  ناسآ  لهـس و  دش  رکذ  هک  ینایب  نیاب  دیامرف  یم  فنـصم  تسا  ریخا  قح  دوش و  یم  داشرا  رب  لمح  دیـسر  سدقم  عراش 
البق هک  یباقع  تیافک  دننکن  لوبق  و  یـضعب - رب  لاکـشا  نآ  دـشاب  تخـس  بعـص و  رگا  تقوم  طورـشم و  بجاو  ریغ  رد  لاکـشا 

.لاح نآ  رد  دوب  رایتخا  الب  ملعت و  صحف و  زا  لفاغ  لمع  نیح  رد  ول  دوب و  فلکم  رایتخاب  یهتنم  باقع  نآ  هرخالاب  هک  تشذگ 

.خلا لحنی  داکی  هنا ال  یفخی  هلوق و ال 

هک نایب  نیاب  الا  دوش  یمن  لحنم  عفر و  دش  نایب  هک  قباس  لاکشا  دنامن  یفخم 
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.هتقو وا  هطرش  لبق  هتامدقم  نم  ملعتلا  ریغ  هطرش و ال  بوجولاب  فصتی  داکی  وحن ال  یلع  ذخا  دق  ایلابقتسا  بجاولا  ناک  نا  ایلاح و 

بوجو نوکب  مازتلالا  نع  صیحم  الف  روهـشملا  يواتف  هلدالا و  رهاظ  وه  امک  تقولا  طرـشلا و  دـعب  الا  باجیالا  مدـعب  لیق  ول  اما  و 
نم رهظی  ام  هیفانی  یفخی و ال  امک ال  هب  سأب  هفلاخملا و ال  نم  هیلا  يدا  ام  یلع  هکرت ال  یلع  اهب  لیق  ول  هبوقعلا  نوکتل  ایـسفن  ملعتلا 

هریغل وه  امنا  ملعتلا  بوجو  نوک  نم  رابخالا 
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بجاو طورشم و  بجاو  میوش  مزتلم  هک  نیاب  دوش  یم  عفد  لاکـشا  رگید  هجوب  ای  دشاب  یئیهت  یعرـش  یـسفن  بوجو  ملعت  بوجو 
بجاو ار  بجاو  نیا  هک  ادرف  موص  يارب  هضاحتسم  لسغ  جح و  ریظن  تسا  یلابقتسا  اهنآ  لمع  ول  تسا و  یلعف  اهنآ  بوجو  تقوم 

.تشذگ بجاو  همدقم  رد  ظافلا  ثحابم  رد  هکنآ  امک  دنمان  یم  قلعم 

بجاو همدـقم  رد  هس  داتـشه و  دـص و  کـی  هحفـص  رد  بجاو  بوجو  زا  لـبق  بجاو  همدـقم  رب  تسا  هدـش  هتفگ  هک  یهوـجو  و 
.عجارف تشذگ 

رگید تامدقم  تراهط و  لیـصحت  لثم  بجاو  هیدوجو  تامدقم  هک  تسا  يروط  هب  ماقم  نیا  رد  قلعم  بجاو  دـیامرف  یم  فنـصم 
نآ بجاو  زامن  يارب  تقو  لوخد  ای  جح  يارب  تعاطتسا  لثم  بوجو  طرـش  لوصح  زا  لبق  دنـشاب و  یمن  بوجوب  فصتم  زامن  زا 
لاح نیا  رد  سپ  فلکم  يارب  تسا  بجاو  تقو  زا  لبق  طرـش و  زا  لبق  نآ  هک  ملعت  ملع و  لیـصحت  زا  ریغ  تسین  بجاو  تامدقم 

هک بوـجو  طرـش  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  يروـط  هب  قـلعم  بجاو  نیا  تـسا و  یلابقتـسا  بـجاو  ناـمز  وـل  تـسا و  یلاـح  بوـجو 
طرـش زا  لبق  تقو و  زا  لـبق  هک  هچنآ  طـقف  بجاو و  رگید  هیدوجو  تامدـقم  زا  هن  نآ و  لیـصحت  تسین  بجاو  دـشاب  تعاطتـسا 

.تسا ملع  لیصحت  فلکم  يارب  تسا  بجاو 

.خلا الا  باجیالا  مدعب  لیق  ول  اما  هلوق و 

دشاب لصاح  بوجو  طرش  هک  تسا  بجاو  یتقو  رد  بجاو  تامدقم  هک  دوش  لئاق  یسک  رگا  و 
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.مهفاف هباجیال  ؤیهتلل  لب  ایمدقم  نوکیف  هریغ  بوجو  نم  هبوجو  حشرتی  ایریغ  ابجاو  هنوک  بجوی  هریغل ال  هبوجو  نا  ثیح  هسفنل  ال 
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بجاو نآ  تامدقم  ات  درادـن  یبوجو  بجاو  زا  لبق  طرـش و  زا  لبق  هک  دوش  لخاد  اهزامن  يارب  تقو  ای  جـح  يارب  تعاطتـسا  لثم 
مزتلم هکنیا  زا  تسین  يا  هراچ  لاح  نیا  رد  دـشاب  یم  روهـشم  يواتف  ملع و  لیـصحت  بوجو  هلدا  رهاظ  ینعم  نیا  هکنآ  اـمک  دـشاب 

هن دـشاب  ملعت  كرت  رب  تبوقع  فلکم  درک  كرت  رگا  هکنآ  ات  رگید  ماکحا  رئاس  لـثم  تسا  یـسفن  بوجو  ملعت  بوجو  هک  میوش 
نیا بوجو  زا  دـعب  فلکم  نکمت  مدـع  نآ و  ماکحا  كرت  تهجب  دـش  كرت  هک  یتالـص  لـثم  عقاو  تفلاـخم  يارب  تبوقع  هکنآ 

.یفخی امک ال  هب  ساب  دش و ال  نایب  هک  یئانعم 

هماع طئارش  زا  یکی  هک  هیعرش  ماکحا  لاثتما  رد  تسا  ربتعم  هک  یتردق  هک  تسنآ  ماکحا  ملعت  رد  صحف  بوجو  هلئسم  رد  قیقحت 
تـسا مزال  دروم  نیا  رد  قاطی  اـمب ال  فیلکت  هلاحتـسا  باـب  زا  عرـش  باـب  نم  هن  دـشاب  ـالقع  نآ  موزل  رگا  تردـق  نآ  دـشاب  یم 

نآ كالم  تیوفت  ءالقع  لقع و  مکحب  تسا  حیبق  یلعف  فیلکت  تفلاخم  هک  ینانچمه  هکنآ  تهجب  تردـق  ظفح  ملع و  لیـصحت 
.ءالقع لقع و  مکحب  تسا  حیبق  اضیا  ندرب  نیب  زا  ار  نآ  تحلصم  فیلکت و 

رد دـشاب  یم  هب  رومأم  كالم  رد  تردـق  نآ  ندوب  لیخد  تسا و  یعرـش  نآ  رابتعا  هب  رومأم  رد  تسا  ربتعم  هک  یتردـق  رگا  اـما  و 
نآ و ظفح  دشاب  مزال  ات  تسین  مامت  هب  رومأم  تحلصم  الثم  تقو  لوخد  طرـش و  زا  لبق  نوچ  ملع  لیـصحت  تسین  مزال  دروم  نیا 

.تسا مسق  نیمه  تقو  زا  لبق  هالص  تامدقم  زا  يدایز  لیصحت 

یـسفن بوجو  ملعت  بوجو  هک  دـش  نایب  هک  یئانعم  نیا  -و  تسا یـسفن  بوجو  اقلطم  ماکحا  ملعت  بوجو  فنـصم  ترابع  رهاـظ 
هک تسین  مزال  یمدـقم  بوجو  نوچ  دـشاب  یم  يریغ  یمدـقم و  بوجو  ملعت  بوجو  راـبخا  روهظ  هک  هچنآ  درادـن  تاـفانم  تسا 

هک تسین  مزال  دشابن و  هسفنل  بوجو  دشاب و  همدقم  بوجو  زا  دعب  نآ  بوجو 
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دـصق هنم  یتأتی  امیف ال  هدابعلا  یف  اضیا  هقفاوملا  هروص  یف  لب  هفلاخملا  هروص  یف  هداـعالا  بوجو  یف  لاکـشا  ـالف  ماـکحالا  اـما  و 
.ءازجالا هحصلا و  یلع  لیلد  مدع  عم  هب  رومأملاب  نایتالا  مدعل  کلذ  هبرقلا و 
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نآ بوجو  هک  یئیهت  یمدقم  بوجو  یلو  تسا  یمدقم  بوجو  هیف  نحن  ام  رد  هکلب  همدقم  هب  بوجو  دنک  حشرت  همدـقملا  يذ  زا 
مهفاف دشاب  همدقملا  يذ  حشرت  تهج  زا  هن 

داعت ثیدحب ال  رصقم  رصاق و  لهاج  لمع  هحص  رد 

لاح نیااب  ار  هیعرش  ماکحا  تسا  هتفرگن  دای  هدرکن و  صحفت  هک  یـسک  تسا و  رـصقم  لهاج  ماکحا  رد  مالک  ماکحالا  اما  هلوق و 
.صحف ملعت و  كرت  رب  ای  عقاو  سفن  رب  ای  تسا  ملسم  نآ  باقع  هک  تشذگ  البق  باقع  تهج  زا  تسا  هدروآ  اجب  یلمع 

رد مه  تقفاوم  تروص  رد  هکلب  دـشاب  عقاو  فلاخم  نآ  لمع  هک  یتروص  رد  ءاـضق  اـی  دـنک  هداـعا  تسا  بجاو  نآ  لاـمعا  اـما  و 
هدرواین تسا  هب  رومأم  ءزج  ای  طرش  هک  یتبرق  دصق  هدومن و  تبرق  دصقب  لالخا  هک  یئاج  رد  تدابع  نآ  هداعا  تسا  مزال  تادابع 

هک تسا  هدوبن  لمع  نآ  ءازجا  تحـص و  رب  لیلد  تسا و  هدرواین  ار  یعرـش  هب  رومأم  هک  تسا  نآ  يارب  هداـعا  دراوم  نیا  ماـمت  رد 
.دنک حیحصت  ار  لمع  نآ 

يأر قباطم  یلبق  نآ و  یلعف  لمع  هک  تسنآ  ندوب  هقباطم  قیرط  رـصاق  لهاج  هکلب  رـصقم  لهاج  لمع  ندوب  هقباطم  دـنامن  یفخم 
.سب تسا و  نیمه  عقاو  قباطم  قیرط  دشاب  یلعف  دهتجم 

تیجح یلبق  دـهتجم  نآ  رد  هریغ  توم و  لثم  دـشاب  یمن  نآ  رد  دـیلقت  طئارـش  هک  قباس  دـهتجم  يأرب  نآ  لمع  ندوب  قباطم  اما  و 
فلاخم هک  ار  یلمع  نآ  اما  دشاب  یم  نآ  مدع  یلعف و  دهتجم  لوق  قباطم  نآ  داسف  لمع و  تحـص  قیرط  سپ  نآ  يأر  العف  درادن 

ای تقو  رد  لمع  نآ  ةداعا  تسا  بجاو  لاکـشا  الب  زاـمن  لـثم  رد  دـشاب  ناـکرا  زا  یکی  رد  تفلاـخم  رگا  تسا  یلعف  دـهتجم  لوق 
بجاو ار  زامن  تحارتسا  هسلج  یلعف  دهتجم  هکنآ  لثم  دشاب  ناکرا  ریغ  رد  لمع  تفلاخم  رگا  تقو و  جراخ  رد  لمع  نآ  ياضق 
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لاثما هدروآ و  ار  اهنآ  زا  یکی  فلکم  دناد و  یم  بجاو  ار  نآ  ددع  هس  ار  هعبرا  تاحیبست  ای  هدومن و  نآ  كرت  فلکم  دناد و  یم 
هکلب رـصاق  لهاج  لمع  ایآ  هک  ءاملع  نیب  تسا  فـالخ  دراوم  نیا  رد  دـشاب  زاـمن  ینکر  هک  یعناوم  طئارـش و  ءازجا و  رد  اـه  نیا 

.هن ای  تسا  حیحص  نآ  لمع  یلو  دراد  هانگ  ول  رصقم و 

هک دوش  یم  دماع  هکلب  یـسان  رـصقم و  رـصاق و  لهاج  لامعا  لماش  سمخ  نم  الا  هالـصلا  داعت  تایاور ال  هک  میدومن  نایب  ام  البق 
هداعا تسا  مزال  تیاور و  زا  تسا  جراخ  ریغ  عامجاب و  دـشاب  ملاع  هک  يدـمع  تفلاـخم  رد  بتارم  یهتنم  دنـشاب  هدومن  تفلاـخم 

.دشاب ناکرا  ریغ  ول  لامعا و 

نآ باوج  نایب  داعت و  ثیدح ال  رب  مالعا  ضعب  لاکشا 

لماش هک  ینانچمه  دوش  یم  رـصقم  رـصاق و  لهاج  لماش  میدومن  نایب  هک  یمـسق  نیمه  داعت  تیاور ال  هک  دـنلئاق  مـالعا  زا  ضعب 
يولوم رما  هلدا  نآ  عناوم  طئارـش و  ءازجا و  هلدا  هکنیا  هب  - دـنا هدومن  تیاور  رب  یجراخ  لاکـشا  هکنآ  الا  تسا  ملـسم  یـسان  لمع 

اُولِـسْغاَف ِهالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  هفیرـش  هیآ  الثم  هب  رومأم  يارب  تیعنام  اـی  نآ  تیطرـش  اـی  ءیـش  تیئزج  هب  تسا  داـشرا  هکلب  تسین 
.تسا هالص  طرش  تراهط  وضو و  هک  تسنآ  عقاو  رد  یلو  تسا  بجاو  وضو  هک  تسا  رما  هیآ  رهاظ  خلا  ْمُکَیِْدیَأ  ْمُکَهوُجُو َو 

جراخ تیاور  زا  رگا  اه  نیا  مامت  - ار رـصقم  رـصاق و  لهاج  یـسان و  لمع  مینک  جراخ  داعت  تیاور ال  زا  ام  رگا  دراوم  نیا  رد  سپ 
ادـمع هک  تسا  یملاع  صخـش  تیاور  هدـنامیقاب  هکنآ  تهجب  ردان  درف  رب  تسا  تیاور  لمح  اـهنآ  ناـکرا  ریغ  لـمع  هتبلا  - دـنوش
تسا ردان  رایـسب  دوش  ادیپ  رگا  ای  دنکن  ادیپ  يدروم  الـصا  دیاش  ینعم  نیا  هب و  رومأم  رد  دنک  داجیا  ار  عنام  ای  طرـش  ای  ءزج  كرت 

.دنک هالص  كرت  الصا  تسا  نکمم  ول  ناملسم و  صخش  نوچ 

ای دـنک  كرت  ار  زامن  ةروس  ای  دـنک  تراهط  كرت  ادـمع  هکنآ  لـثم  نآ  ءزج  اـی  طرـشب  تسا  ملاـع  هک  دـناوخب  يزاـمن  رگا  اـما  و 
نیا هک  زامن  رد  دنک  داجیا  ار  یعناوم 
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رصاق و لهاج  یسان و  لمع  میدومن  جراخ  داعت  تیاور ال  زا  رگا  دنکن و  ادیپ  ققحت  جراخ  رد  تسا  نکمم  هکلب  ردان  رایـسب  ینعم 
رب تسا  تیاور  لمح  نیا  دنک و  عنام  داجیا  ای  دنک  كرت  ار  طرـش  ءزج و  ادمع  هک  تسا  یملاع  لمع  تیاور  هدـنامیقاب  ار  رـصقم 

ناکرا ریغ  رد  مه  نآ  رـصاق  لهاج  یـسان و  لمع  لماش  هکلب  دوش  یمن  رـصقم  لهاج  لمع  لماش  تیاور  ناـیب  نیارباـنب  سپ  رداـن 
.یفخی امک ال  تسا 

یکی دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هلمج  ود  یفنم  ای  دـشاب  بجوم  مالک  هچ  تسا  رما  رب  هک  هنم  ینثتـسم  ینثتـسم و  هملک  دـنامن  یفخم 
.دوش یم  هدافتسا  هلمج  ود  نییوحنلا  الا  ءاملعلا  مرکت  دش ال  دراو  یلوم  فرط  زا  رگا  الثم  یفنم  يرگید  تبثم و  هلمج 

.نییوحن مارکا  بوجو  : لوا

نآب تشگرب  تسا  عناوم  طئارـش و  ءازجا و  ياراد  هک  یتالـص  داعت  ـال  تیاور  رد  هیف  نحن  اـم  رد  نییوحن و  ریغ  بوجو  مدـع  : مود
مزال زامن  رد  دـشاب  هدـش  اهنآ  هب  لالخا  یلاحره  هب  دنـشاب  زامن  نکر  رگا  اه  نیا  زا  مادـکره  عناوم  طئارـش و  ءازجا و  هک  دوش  یم 

نآ ياضق  زامن و  ةداعا  تسین  مزال  دنشابن  زامن  ناکرا  رگا  نآ  ياضق  ای  زامن  هداعا  تسا 

نکمم نیـسدقم  زا  ضعب  لثم  باب  نم  زامن  ناکرا  ریغ  زا  تسا  رتشیب  ناکراب  لالخا  نیفلکم  یجراخ  لمع  رد  اـضیا  لاکـشا  ـال  و 
لسغ و وضو و  یلو  دنناوخب  ار  راکذا  هروس و  دـمح و  دـنملاع  هک  یناسک  دزن  هبترم  دـنچ  زامن  راکذا  تئارق و  تحـص  يارب  تسا 

دراوم ضعب  هکنآ  ای  تسا  لفاغ  الـصا  ار  اهنآ  ماکحا  هدـشن و  الـصا  اـهنآ  رکذ  دـیاش  دـنزامن  ناـکرا  زا  هکنآ  ریغ  هریبج و  ممیت و 
ریغب ای  تسا  تیاور  رد  هک  هسمخ  ناکرا  هچ  زاـمن  ناـکراب  لـالخا  لاـح  لـک  یلع  دـشاب و  یم  اـهنآ  حیحـصت  ددـصرد  مک  یلیخ 

لاکـشا باوـج  تسا  نکمم  تهج  نیا  زا  تسین و  ار  رتـمک  دـشابن  ینکر  ریغ  رگید  ءازجا  زا  رتـشیب  رگا  تسا  هدـش  تباـث  تیاور 
دوشب رصقم  لهاج  لماش  دوش  هداد  داعت  تیاور ال 

دوش یم  رصقم  لهاج  لامعا  تحص  لماش  داعت  ثیدح ال  رهاظ  ول  رگید و  عنام  اضیا 
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هالصلا و هحص  روهشملا  هب  یتفا  دق  حیحـصلا و  یف  دروف  رخآلا  عضوم  یف  تافخالا  وا  راهجالا  وا  رـصقلا  عضوم  یف  مامتالا  یف  الا 
.اهب رومأملا  هالصلا  كرت  یلع  هبوقعلا  قاقحتسال  بجوم  ریصقت  نع  ناک  ول  اقلطم و  لهجلا  عم  نیعضوملا  یف  اهتیمامت 

******

: حرش * 

.تسا لطاب  نآ  لمع  دشاب و  یم  ملاع  دماع و  لثم  رصقم  لهاج  هک  میراد  عامجا  یلو 

دـشاب عامجا  ضرفرب  درادـن و  تیجح  لوقنم  عامجا  هک  تشذـگ  البق  تسا و  لوقنم  عامجا  هدـش  لـقن  هک  یعاـمجا  هکنآ  باوج 
ماکحا رد  شـشوک  صحف و  نودـب  هتـشاد و  ماکحاب  یلامجا  ملع  نوچ  تسا  نآرب  مکاح  لقع  هک  تسباـقع  قاقحتـسا  نآ  نقیتم 

نآرب هوالع  تسا  لقع  نآ  كردم  دـشاب  عامجا  رگا  القع و  تسا  باقع  قحتـسم  رـصقم و  تهج  نیا  زا  هدومن  يراج  تئارب  اهنآ 
ناضمر كرابم  هام  رد  رگا  الثم  دـنناد  یمن  رـصقم  لهاج  رب  ماکحا  مامت  رد  ار  دـماع  ملاع  مکح  مهیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  ءاـملع 

راطفا ادمع  دشاب و  دـمعتم  صخـش  لثم  رـصقم  لهاج  رگا  هکنآ  اب  تسین  مزال  وا  رب  هرافک  دراوم  نیا  رد  رـصقم  لهاج  درک  راطفا 
بکترم ادـمع  ار  لمع  نآ  هک  یملاع  مکح  ار  رـصقم  لهاج  ءاملع  هک  تسا  يدایز  دراوم  هرافک و  نآرب  تسا  مزـال  دـشاب  هدومن 

.عجارف تسا  جح  ماکحا  رد  نآ  دایز  دراوم  دنک و  یمن  يراج  ار  ملاع  ماکحا  دوش 

مامتا رصق و  تافخا و  رهج و  رد  رصقم  لهاج  هالص  تحص  هجو 

.خلا راهجالا  وا  رصقلا  عضوم  یف  مامتالا  یف  الا  هلوق 

هالص نآ  یلو  رصق  هالص  وا  رب  هدوب  مزال  هدوب و  رفاسم  هک  یئاج  رد  رگم  تسا  لطاب  اقلطم  رصقم  لهاج  لمع  دیامرف  یم  فنصم 
تافخا هک  یئاج  رد  تئارق  رهج  ای  دراوم  نیا  رد  هدومن  تئارق  رد  تافخا  حبص  ءاشع و  برغم و  هالص  رد  هکنآ  ای  هدروآ  امامت  ار 

تیاور دراوم  نیا  رد  هدـش  دراو  نوچ  تسا  حیحـص  رـصقم  لهاج  لمع  دراوم  نیا  رد  هریغ  رـصع و  رهظ و  هالـص  لـثم  هدوب  مزـال 
اب مامتا  تافخا و  رهج و  عضوم  ود  رد  هالـص  نآ  تسا  مامت  اهنآ و  هالـص  تسا  حیحـص  هک  روهـشم  دنا  هداد  نآب  يوتف  حـیحص و 

اقلطم عضاوم  نآب  لهج 
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.اهب رومأمب  تسیل  اهنا  الا  تمت  تحص و  نا  اهب و  یتا  ام  نال 

امیف یتح  اهب  رما  یتلا  هالصلا  كرت  یلع  هبوقعلا  قاقحتـساب  مکحلا  حصی  فیک  اهب و  رمالا  مدع  عم  اهتحـصب  مکحی  فیک  تلق  نا 
رادقم تقولا  نم  یقب  دق  تافخالا و  مامتالا و  دعب  رهجلا  وا  رـصقلا  بوجوب  ملع  ناب  مهتاقالطا  رهاظ  وه  امک  اهب  رما  امف  نکمت  اذا 

فیک رمالا و  نودـب  هحـصلاب  مکحی  فیک  هلمجلاب  هبوقعلا و  قاقحتـسا  بجوی  انهاه  ریـصقت  هنا ال  هرورـض  ارهج  وا  ارـصق  اهتداعا 
.اهب یتا  ام  هحص  اهطوقسب و  اعرش  مکحلا  ول ال  هداعالا  نم  نکمتلا  عم  هبوقعلا  قاقحتساب  مکحی 

******
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الاق دشاب  یم  ملسم  نب  دمحم  هرارز و  هحیحص  رصق  عضوم  رد  مامتا  يارب  تسا  هدش  دراو  هک  تیاور  دشاب  ریصقت  نع  لهاج  ول  و 
یلصف هل  ترسف  ریصقتلا و  هیآ  هیلع  تئارق  ناک  نا  مالّسلا  هیلع  لاق  دیعی  اعبرا أ  رفـسلا  یف  یلـص  لجر  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأل  انلق 

رفعج یبا  نع  تسا  هرارز  هحیحـص  تافخا  رهج و  رد  تیاور  اما  هیلع و  هداعا  الف  اهملعی  مل  هیلع و  تئارق  نکی  مل  نا  داعا و  اـعبرا 
لعف کلذ  يا  مالّـسلا  هیلع  لاقف  هیف  تاـفخالا  یغبنی  ـال  اـم  یف  یفخا  هیف و  راـهجالا  یغبنی  ـال  اـم  یف  رهج  لـجر  نع  مالّـسلا  هیلع 

.هتالص تمت  دق  هیلع و  ءیش  الف  يردی  وا ال  ایهاس  وا  ایسان  کلذ  لعف  ناف  هداعالا  هیلع  هتالص و  ضقن  دقف  ادمعتم 

.خلا تحص  نا  اهب و  یتا  ام  نال  هلوق 

تسا مامت  تسا و  هدروآ  رـصقم  لهاج  هک  ار  یتالـص  تسا  حیحـص  هچرگا  رفاسم  هالـص  رد  مامتا  تافخا و  رهج و  دروم  نیا  رد 
.تسا هدوبن  یعرش  هب  رومأم  تسا  هدروآ  هک  یتالص  نیا  هکنآ  الا  هالص 

يرما هکنیا  اب  اعرـش  دوش  یم  هالـص  تحـص  هب  مکح  هنوگچ  تسا  هدومن  نایب  فنـصم  هک  دوش  یم  دراو  یلاکـشا  نمـض  نیا  رد 
حیحص هنوگچ  اضیا  هالص و  نآ  درادن 

ص:215

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1708 

http://www.ghaemiyeh.com


هحلصم نود  تناک  نا  اهتاذ و  دح  یف  همهم  اهـسفن  یف  ءافیتسالا  همزال  همات  هحلـصم  یلع  اهلامتـشا  لجال  هحـصلاب  مکح  امنا  تلق 
مکحلا اـما  متـالا و  لـمکالا و  وحنلا  یلع  هحلـصملا  کـلتل  هدـجاو  تناـک  اـمب  رما  هنا  لـجال  اـهب  رمؤـی  مل  اـمنا  رـصقلا و  رهجلا و 

تناک یتلا  هحلصملا  ءافیتسال  لاجم  یقبی  هحلصملا ال  کلت  ءافیتسا  عم  ذا  هدئاف  الب  اهناف  هداعالا  نم  نکمتلا  عم  هبوقعلا  قاقحتـساب 
هنا حدقناف  تقولا  عسو  دق  هدعب و  ملع  ول  رـصق و  دقف  ملعتلا  نم  هنکمت  عم  الهج  رخآلا  عضوم  یف  اهب  یتأ  ول  اذـل  اهب و  روماملا  یف 

رصقلا هالص  نم  نکمتی  ال 

******
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هکنآ امک  زامن  ةداعا  زا  فلکم  تسا  نکمتم  هک  یئاج  رد  تسا  هدـش  نآب  رما  هک  یتالـص  كرت  رب  باقع  قاقحتـساب  مکح  تسا 
رفـس رد  هالـص  رـصق  بوجوب  ملع  رـصقم  لهاج  رگا  هک  دشاب  یم  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ءاملع  تاملک  قالطا  رهاظ  بلطم  نیا 

تافخا ای  دومن  هیتافخا  هالـص  رد  رهج  رگا  هداعا  تسین  مزال  نینچمه  هالـص و  نآ  ةداعا  تسین  مزال  تسه  یقاب  تقو  درک و  ادیپ 
هکنآ تهجب  شدوخ  لحم  رد  اتافخا  ای  ارهج و  ای  ارـصق  هچ  زامن  ءادا  رادـقم  تسا  یقاب  تقو  هکنآ  لاح  دومن و  هیرهج  هالـص  رد 
درادن يریـصقت  لاح  نیا  رد  ارـصق  ای  اتافخا و  ای  ارهج  ای  تسا  هدش  زامن  هب  لالخا  هک  دش  تفتلم  تسا و  یقاب  تقو  هکنآ  زا  دـعب 

امامت دیامن  ار  هالص  هداعا  دناوت  یم  هکنآ  اب  دشاب  باقع  قحتسم  هک  فلکم 

تسا نکمم  هنوگچ  تسین و  حیحـص  هالـص  دشابن  يرما  رگا  هک  رما  نودب  هالـص  تحـص  هب  مکح  تسا  نکمم  هنوگچ  هلمجلاب  و 
هالص نآ  تحص  اعرـش و  دوبن  هالـص  طوقـسب  مکح  رگا  هک  تقو  رد  هالـص  هداعا  اب  تسا  نکمتم  هکنآ  اب  دشاب  باقع  قاقحتـسا 

.تقو رد  ار  هالص  دنک  هداعا  دیاب  امتح 

.خلا اهلامتشا  لجال  هحصلاب  مکح  امنا  تلق  هلوق 

هالص نآ  هکنآ  تهجب  اعرش  تسا  هدش  هالص  تحص  هب  مکح  هک  دراوم  نیا  رد 
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.ایقاب تقولا  ناک  نا  تافخالا و  هالص  لعف  دعب  کلذک  رهجلا  نم  مامتالا و ال  هالص  لعف  دعب  هحیحص 
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هچرگا اهتاذ و  دح  یف  تسا  مهم  تحلصم  نیا  دشاب و  یم  اهسفن  یف  تحلصم  نآ  ءافیتسا  تسا  مزال  هک  يا  همات  تحلـصم  ياراد 
ياراد لوا  هالـص  نآ  نوچ  لاح  نیااب  یلو  دـشاب  یم  تحلـصم  نآ  زا  رتـالاب  رت و  مهم  يرـصق  اـی  یتاـفخا و  اـی  يرهج  تحلـصم 
یلوا رما  هک  تسنآ  تهجب  تسا  هدشن  صقان  تالص  هب  رما  لوا  زا  هکنیا  تسا و  هدشن  هالص  ةداعا  هب  رما  ادعب  تسا  مهم  تحلصم 

زا تسا  نکمتم  هکنیا  اب  باقع  قاقحتـساب  رـصقم  لهاج  مکح  اـما  دـشاب و  یم  متا  لـماک و  تحلـصم  ياراد  هک  تسا  یتالـص  هب 
هالص رد  تسا  هدش  تحلصم  ءافیتسا  هکنآ  اب  دشاب  یم  هدئاف  الب  تسا  یقاب  تقو  ول  هالـص و  ةداعا  هک  تسنآ  تهجب  هالـص  هداعا 
درک رما  یلوم  رگا  الثم  دـشاب  یم  لماک  هب  رومأم  رد  هک  یتحلـصم  ءافیتسا  يارب  یئاج  لاجم و  دـنام  یمن  یقاب  لاح  نیا  اـب  صقاـن 

اب ول  هدش و  فرطرب  یلوم  شطع  برـش  زا  دعب  دیماشآ  یلوم  دروآ و  مرگ  بآ  دومن و  تفلاخم  دبع  دروایب و  نم  يارب  درـس  بآ 
دومن تفلاخم  ار  درس  بآ  هک  تسنآ  تهجب  دبع  باقع  قاقحتسا  یلو  تسا  هدیاف  یب  دروایب  درـس  بآ  رگا  ادعب  هدوب و  مرگ  بآ 
ریصقت لاح  نیا  رد  ماکحا  ملعت  زا  تسا  نکمتم  هکنآ  اب  الهج  دروایب  رگید  عضوم  رد  ار  صقان  هالـص  فلکم  رگا  تهج  نیا  زا  و 

زا فلکم  تسین  نکمتم  هک  دـش  رهاظ  ام  ناـیب  زا  هالـص  هداـعا  يارب  دراد  تعـسو  تقو  لـمع  زا  دـعب  هک  دـنادب  ول  تسا و  هدومن 
رهج هالص  ندروآ  زا  تسین  نکمتم  نینچمه  ترفاسم  رد  تسا  هدروآ  ار  مامت  هالص  هک  ینآ  زا  دعب  هحیحـص  رـصق  هالـص  ندروآ 

.تشذگ لثم  رد  نایب  هک  ینانچمه  دشاب  یقاب  تقو  هچرگا  سکعلاب و  هالص و  رد  دوب  هدومن  تافخا  هک  یئاج  رد 
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مارح و کلذـک  بجاولا  تیوفتل  ببـس  وه  ام  العف و  بجاولا  تیوفتل  اببـس  رخـآلا  عضوم  یف  اـمهنم  لـک  نوکی  اذـه  یلع  تلق  نا 
.مالک الب  اهداسفل  هبجوم  هدابعلا  همرح 

.الصا فقوت  امهنیب  سیل  نامزالتم  هدض  مدع  دضلا و  نا  هلحم  یف  هانققح  دق  هل و  اداضم  نوکی  هنا  هتیاغ  کلذل  اببس  سیل  تلق 

هتالـص تناکل  امهعـضوم  یف  اـمهبوجوب  ملعلا  عم  رهجلا  رـصقلا و  عضوم  یف  اـتافخا  یلـص  وا  اـمامت  یلـص  ولف  اذـه  یلع  لاـقی  ـال 
.رهجلا وا  رصقلاب  رمالا  هفلاخم  یلع  بقوع  نا  هحیحص و 

******

: حرش * 

.خلا امهنم  لک  نوکی  اذه  یلع  تلق  نا  هلوق 

دشاب بجاو  تیوفت  ببس  هک  يزیچ  ره  دوش و  یم  لماک  بجاو  هالـص  توف  ببـس  صقان  زامن  لاح  نیا  رد  هک  دوش  لاکـشا  رگا 
تدابع تمرح  تسا و  مارح  هالص  نآ  دشاب  یم  لماک  هالـص  توف  ببـس  نوچ  صقان  هالـص  لاح  نیا  رد  تسا و  مارح  ءیـش  نآ 

.مالک الب  تسا  تدابع  نآ  داسف 

.خلا کلذل  اببس  سیل  تلق  هلوق 

يرگید دض  داضم و  مادکره  صقان  تالص  اب  لماک  هالص  رمالا  هیاغ  دشاب  یمن  لماک  هالص  توف  ببس  صقان  هالص  هکنآ  باوج 
مزـالتم ود  نیا  دـض  مدـع  دـض و  هکنآ  دـض  زا  یهن  ءیـش  هب  رما  باـب  رد  شدوخ  لـحم  رد  اـم  میدومن  قـیقحت  ـالبق  دـشاب و  یم 

كرت يروف  بجاو  دشاب  بجاو  تساجن  هلازا  هک  یئاج  رد  الثم  تسین  الـصا  یتیمدقم  یقفاوت و  ود  نآ  نیب  دنـشاب و  یم  رگیدکی 
.عجارف دنشاب  یم  هلازا  لعف  مزالم  هکلب  دنشاب  یمن  هلازا  لعف  رب  همدقم  هالص  سفن  هالص و 

.خلا امامت  یلص  ولف  اذه  یلع  لاقی  هلوق ال 

دشاب مامت  هالص  هک  صقان  هالص  هکنآ  دوش و  یم  ادیپ  نیب  رد  يرگید  یلاکشا 
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کلذک نوکی  نا  صاصتخا  لامتحال  ملعلا  عم  ول  هحلصملا و  یلع  هلمتـشم  نوکت  اهنا  یلع  لیلد  لد  ول  هب  لوقلاب  ساب  لاقی ال  هناف 
.یفخی امک ال  هب  لهجلا  ءیش و  بوجوب  ملعلا  یتلاح  فالتخاب  اهیف  لاحلا  فالتخا  یف  الصا  دعب  لهجلا و ال  هروص  یف 

******

: حرش * 

ترفاسم رد  رصق  تسا  بجاو  هک  فلکم  ملع  اب  دراوم  نیا  رد  تافخا  عوضوم  رد  رهج  ای  رهج  عوضوم  رد  تافخا  ای  ترفاسم  رد 
هالـص نآ  دـیاب  مامت  هالـص  ياجب  دروایب  ار  صقان  هالـص  رگا  دراد  ملع  هکنآ  اـب  رهج  رد  نینچمه  هیتاـفخا و  هالـص  رد  تاـفخا  و 

.شدوخ لحم  رد  تافخا  ای  رهجب  رما  ای  ترفاسم  رد  رصق  هب  رما  تفلاخم  رب  دراد  باقع  ول  دشاب و  حیحص  صقان 

.خلا لاقی  هناف  هلوق 

صقان هالص  هک  دشاب  هتـشاد  نآرب  تلالد  لیلد  رگا  دش  رکذ  هک  يدراوم  نیا  رد  هالـص  تحـص  هب  لوق  درادن  یعنام  هکنآ  باوج 
رتمک نآ  تحلصم  هک  یصقان  هالص  هن  دروایب  ار  همات  تحلصم  تسا  مزال  هکنیا  هب  ملعلا  عم  ول  هصقان و  تحلصم  رب  تسا  لمتـشم 

هک ینانچمه  لهج  تروص  رد  هصقان  تحلصم  دشاب  هتـشاد  صاصتخا  تسا  نکمم  هک  تسنآ  تهجب  دش  رکذ  هک  ینایب  نیا  تسا 
.فلکم لهج  ملع و  تلاح  فالتخاب  تحلصم  لاح  فالتخا  رد  الصا  درادن  يدعب  دش و  نایب 

دـشابن نکمم  ملع  زا  دعب  هک  دشاب  هالـص  رد  یتحلـصم  دشاب  رـصقم  لهج  ول  فلکم و  لهج  لاح  رد  تسا  نکمم  هکنآ  لصاح  و 
یم فلکم  يارب  عقاو  فالخ  ای  لهج  يارب  باقع  ول  هب و  رومأم  زا  دـشاب  یفلکم  لهج  لاح  رد  ار و  لماک  تحلـصم  نآ  لیـصحت 

.یفخی امک ال  دشاب 
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دـضلا ثحبم  یف  هانققح  دـق  بیترتلا و  وحنب  هب  رومأم  هعـضوم  ریغ  یف  ّیتأملا  نوک  ناـکما  ناـیب  ددـصب  لوحفلا  ضعب  راـص  دـق  و 
.دیعن الف  هیلع  دیزم  امب ال  بیترتلا  وحنب  ول  اقلطم و  نیدضلاب  رمالا  عانتما 

نوکی ـال  نا  اـمهیناث  يرخا  ههج  نم  یعرـش  مکح  توبثل  اـبجوم  نوکی  ـال  نا  امهدـحا  نا  رخآ  ناطرـش  هءاربلا  لـصال  رکذ  ّهنإ  مث 
رخآ یلع  ررضلل  ابجوم 

******

: حرش * 

.خلا ددصب  لوحفلا  ضعب  راص  دق  هلوق و 

زا مادکره  هک  تسا  هدرک  نایب  تافخا  رهج و  نینچمه  مامتا و  رـصق و  دراوم  رد  دـشاب  ءاطغلا  فشاک  موحرم  هک  مالعا  زا  یـضعب 
مامتب رما  دش  نآ  كرت  رگا  رفاسم و  رد  تسا  رـصق  تالـص  هب  یلوا  رما  هک  مسق  نیاب  بترت  وحنب  دنـشاب  یم  یعرـش  هب  رومأم  اهنآ 

.تافخا رهج و  اذک  تسا و 

هب دشاب  بترت  وحنب  ول  اقلطم و  نیدضب  رما  تسا  عنتمم  هک  دـض  ثحب  رد  میدومن  نایب  ار  بلطم  نیا  هک  دـهد  یم  باوج  فنـصم 
.دیعن الف  دوبن  مزال  نآ  زا  رتدایز  هک  ینایب 

هلازا مه  دراد و  یعرش  رما  هالص  هک  میدومن  نایب  ام  اجنآ  تساجن  هلازا  هالص و  لثم  دض  زا  یهن  ءیش  هب  رما  باب  رد  دنامن  یفخم 
.عجارف دش  هداد  اجنآ  فنصم  باوج  تسا و  يراج  هیف  نحن  ام  رد  قباس  نایب  نآ  یبترت  رماب  یلو 

اهنآ در  یضعب و  زا  تئارب  نایرج  يارب  رگید  طرش  ود 

.خلا هءاربلا  لصال  رکذ  ّهنإ  مث  هلوق 

.تئارب يارب  هدومن  رکذ  دشاب  ینوت  لضاف  موحرم  هک  رگید  طرش  ود 

تسا سجن  اهنآ  زا  یکی  تسا و  هبتـشم  هک  نیئانا  رد  الثم  يرگید  تهج  زا  یعرـش  مکح  توبث  يارب  دوشن  ببـس  تئارب  اهنآ  لوا 
دوب لامتحا  نآ  تساجن  البق  هکنآ  زا  دعب  دشاب  سجن  ملسم  رگید  فرظ  هک  دوش  یم  بجوم  اهنآ  زا  یکی  رد  تئارب  ندرک  يراج 

دشاب یم  نآ  تیرک  رد  کش  هکنیا  رد  دش  عقاو  یتساجن  هکنآ  لثم  نینچمه  و 
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تباثلا هبوقعلا  قاقحتـسا  مدـع  هیراج و  نوکت  هلاحم  صحفلا ال  دـعب  هیودـبلا  ههبـشلا  یف  القن  القع و  هءاربلا  هلاـصا  نا  یفخی  ـال  و 
هبترت نع  صیحم  الف  هل  امزالم  وا  یعرـش  مکحل  اعوضوم  ناـک  ول  هیلقنلا  هءاربلاـب  تباـثلا  فیلکت  عفر  وا  هحاـبالا  هیلقعلا و  هءاربلاـب 

.هزارحا دعب  هیلع 

******

: حرش * 

.دشاب سجن  دشاب و  لیلق  بآ  نآ  هک  دوش  یم  بجوم  تیرک  مدع  لصا 

نآ درک و  سبح  ار  يرگید  صخـش  ناویح  یناسنا  رگا  ـالثم  دـشابن  رگید  صخـش  يارب  يررـض  ببـس  تئارب  هکنآ  مود  طرـش  و 
.دنا هدومن  رکذ  هکنآ  لاثما  دشاب و  ناویح  بحاص  رب  ررض  هک  دوش  یم  بجوم  نامض  زا  تئارب  لصا  درم  ناویح 

.خلا القن  القع و  هءاربلا  هلاصا  نا  یفخی  هلوق و ال 

لثم یلقن  تئارب  لصا  نینچمه  نایب و  الب  باقع  حبق  لثم  دوش  یم  يراج  یلقع  تئارب  لصا  هکنآ  زا  دعب  دهد  یم  باوج  فنـصم 
قاقحتسا تسا و  يراج  تئارب  لصا  لاکشا  الب  دراوم  نیا  رد  ندرک  وجتـسج  صحف و  زا  دعب  هیودب  تاهبـش  رد  نوملعی  ام ال  عفر 

رگا هیلقن  تئارب  هب  عفر  نآ  دوش  یم  تباث  هک  فیلکت  عفر  ای  - هیعرش هیلقع و  تئارب  هب  دوش  یم  هتـشادرب  دوب  نآ  لامتحا  هک  باقع 
مکح تابثا  بترت و  زا  تسین  يا  هراچ  لاح  نیا  رد  دشاب  یعرش  مکح  مزالم  ای  دشاب  یعرـش  مکح  يارب  عوضوم  فیلکت  عفر  نآ 

.عفر زارحا  زا  دعب  عفر  نآرب  یعرش 

يارب یلاـم  هکنآ  لـثم  رگید  یعرـش  مکح  يارب  تسا  عوضوم  عفر  نیا  دـنک و  یم  یعرـش  مکح  عـفر  تئارب  هک  یئاـجنآ  رد  ـالثم 
تئارب لصا  تسین  نویدم  ای  نایدب و  دوش  هداد  لام  نآ  هکنآ  ات  تسا  نویدم  ایآ  هک  دراد  کش  یلو  فلکم  دراد  جـح  تعاطتـسا 

ءزج دش و  تباث  لصاب  نآ  ءزج  کی  یبکرم  عوضوم  ره  رگا  نوچ  جح  بوجو  تعاطتـسا و  زارحا  يارب  دوش  یم  عوضوم  نید  زا 
ایآ هک  دشاب  هتـشاد  نآ  رد  کش  دوش و  لخاد  تقو  هکنآ  لثم  یعرـش  مکح  مزالم  اما  نآرب و  مکح  تسا  بجاو  نادجولاب  رگید 

هالص هکنآ  ات  دنک  ءادا  تسا  بجاو  نآلا  تسا  فلکم  همذ  رب  هک  ینید 
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بترتی ام  توبث  مدـعل  بترتی  مکحلا ال  كاذ  نا  الا  هیراج  تناک  نا  یهف و  اـعقاو  فیلکتلا  یفن  یلع  لـب  هیلع  اـبترتم  نکی  مل  ناـف 
.طارتشالاب سیل  اذه  اهب و  هیلع 

عم اهلاح  وه  امک  هءاربلا  هلاصال  هیف  لاجم  نکی  مل  نا  ررـضلا و  یفن  هدـعاق  همعت  ماقم  لکف  ررـضلل  ابجوم  نوکی  نا ال  رابتعا  اـما  و 
لیلدلا نا  ههادب  دروم  اهل  یقبی  هقیقح ال  هنا  الا  هیداهتجالا  هلدالاب  هتباثلا  دعاوقلا  رئاس 

******

: حرش * 

زا دعب  العف  دشاب  بجاو  هالص  دوش  یم  بجوم  یلاخ  نید  ءادا  زا  تئارب  نایرج  لاح  نیا  رد  دشابن  بجاو  نآلا  هکنآ  ای  دشاب  مارح 
.تقو لوخد 

.خلا یفن  یلع  لب  هیلع  ابترتم  نکی  مل  ناف  هلوق 

دهد یمن  رییغت  ار  عقاو  مکح  تئارب  نوچ  دـشاب  یعقاو  مکح  عفر  رب  هکلب  دـشابن  يرهاـظ  مکح  عـفر  رب  بترتـم  یعرـش  مکح  رگا 
عوضوم ای  تسا  تئارب  مزالم  هک  یمکح  نآ  هکنآ  الا  تسا  يراج  تئارب  ول  لاـح و  نیا  رد  دراد  یمرب  ار  نآ  زیجنت  تیلعف و  هکلب 

لوصا ماـمت  رد  ینعم  نیا  دـیامن و  یمن  ار  یعقاو  مکح  یفن  تئارب  نوچ  تئارب  رب  دوش  یمن  تباـث  بترتـم و  تسا  مکح  عـفر  نآ 
طرـش نیا  ینوت  لـضاف  موحرم  تسا  هدومن  رکذ  هک  یئاـنعم  نیا  دـنمان و  یم  تبثم  لـصا  ار  اـهنآ  هیعقاو  مزاول  نوچ  تسا  يراـج 

.یفخی امک ال  تسین  تئارب  ءارجا 

ضراعت نوچ  تسین  يراج  دراوم  نیا  رد  تئارب  الصا  نیهبتشم  نیئانا  رد  تساجن  هب  هبتشم  درف  کی  رد  میدومن  نایب  هک  یلثم  اما  و 
.درادن تیجح  مهنآ  تسا و  تبثم  لصاب  دشاب  سجن  انیقی  هک  رگید  درف  تابثا  دشاب  ضرفرب  دشاب و  یم  رگید  درف  رد  تئارب  هب 

.خلا ررضلل  ابجوم  نوکی  نا ال  رابتعا  اما  هلوق و 

دشاب ررض  بجوم  تئارب  ءارجا  رگا  هک  دوب  هدومن  نایب  هک  يرگید  طرش 
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یلع نوکی  نا ال  طارتشا  نم  دـب  الف  کلذ  طارتشالا  نم  دارملا  ناک  ناف  ارهاظ  ول  فیلکتلاب و  ملعلل  ابجوم  انایب و  نوکی  يداهتجالا 
.لاح لک  یلع  هّلل  دمحلا  ربدتف و  ررضلا  هدعاق  صوصخ  يداهتجا ال  لیلد  اهفالخ 

حاضیا اهدافم و  حرـش  اهکردـم و  حیـضوت  راصتقالا و  وحن  یلع  رارـضلا  ررـضلا و  هدـعاق  نایب  یلا  مالکلا  فرـصب  سأب  ـال  ّهنإ  مث 
هباجإ هلاسرلا  دـصاقم  نع  هیبنجا  تناک  نا  هیوناـثلا و  وا  هیلوـالا  اـهنیوانعب  تاـعوضوملل  هتباـثلا  ماـکحالل  هتبثملا  هلدـالا  عم  اهتبـسن 

لدتسا دق  هنا  نیعتسا  هب  لوقاف و  هبحالا  ضعب  سامتلال 

******

: حرش * 

ررـض یفن  هدـعاق  ار  نآ  دوش  یم  لماش  هک  یماقم  ره  رد  هکنآ  باوج  میدومن  ناـیب  هکنآ  اـمک  تسین  يراـج  رگید  صخـش  يارب 
تسا هیداهتجا  هلدا  هب  تسا  تباث  هک  يدعاوق  رئاس  اب  ررض  ةدعاق ال  هکلب  تسین  تئارب  يارب  زا  یلحم  ررض و  ةدعاق ال  تسا  مدقم 
ینوت لضاف  تسا  هدومن  نایب  هک  ار  یطرش  نآ  هکنآ  الا  دشاب  مدقم  تئارب  هکنآ  هب  فیکف  تسا  مدقم  ررض  ةدعاق ال  لاکـشا  الب  و 
مکح رب  تسا  نایب  لیلد  نآ  ررـض  هدـعاق ال  لثم  يداـهتجا  لـیلد  تسا  یهیدـب  هکنآ  تهجب  تسین  تئارب  يارب  زا  يدروم  اـتقیقح 

هک تسا  حیحـص  اهنآ  نایرج  یئاج  رد  اقلطم  لوصا  دـشاب و  يرهاـظ  يداـع  ملع  ول  فیلکتب و  دوش  یم  فلکم  ملع  ببـس  عقاو و 
رگا هک  دـشابن  عراش  فرط  زا  نایب  هک  تسا  یئاج  رد  تئارب  نایرج  طارتشا  دارم  رگا  دـشاب و  عقاو  رد  کش  دـشابن و  عقاو  رب  نایب 

باتک و هعبرا  هلدا  يداهتجا و  لیلد  هک  تسا  حیحـص  یئاج  رد  اقلطم  هیلمع  لوصا  هک  تشذگ  البق  تئارب  تسین  يراج  دشاب  نایب 
.لاح لک  یلع  هّلل  دمحلا  ربدتف و  ررض  هدعاق ال  صوصخ  هن  دشابن  لقع  عامجا و  تنس و 

نآ يانعم  كردم و  ررض و  هدعاق ال  نایب 

.خلا مالکلا  فرصب  ساب  ّهنإ ال  مث  هلوق 

ار نآ  مینک  نایب  درادن  یعنام  رارض  ررض و ال  ةدعاق ال  تبسانمب  دیامرف  یم  فنصم 
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لزنم ناک  راصنالا و  نم  لجرلا  طئاح  یف  قذع  هل  ناک  بدنج  نب  هرمـس  نا  (ع) رفعج یبا  نع  هرارز  هقثوم  اهنم  هریثک  رابخاب  اهیلع 
يراصنالا ءاجف  هرمس  یباف  ءاج  اذا  نذأتسی  نا  يراصنالا  هملکف  نذأتـسی  هتلخن و ال  یلا  رمی  هرمـس  ناک  ناتـسبلا و  بابب  يراصنالا 

لوخدـلا تدرا  اذا  لاـقف  هاکـش  اـم  يراـصنالا و  لوقب  هربخا  (ص)و  هّللا لوسر  لـسراف  ربخلاـب  هربخا  هیلا و  یکـشف  (ص) یبـنلا یلا 
لوسر لاقف  لبقی  نا  یباف  هنجلا  یف  قذـع  اهب  کل  لاقف  هعیبی  نا  یباف  هّللا  ءاش  ام  نمثلا  نم  غلب  یتح  هاواس  یبا  املف  یباـف  نذاتـساف 

لثم (ع) رفعج یبا  نع  ءاذـحلا  هیاور  یف  رارـض و  ررـض و ال  هناف ال  هیلا  اهب  مرا  اهعلقاف و  بهذا  يراصنالل  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا 
هدراولا تایاورلا  نم  کلذ  ریغ  یلا  ههجو  اهب  مرا  اهعلقاف و  نالف  ای  بهذا  اراضم  الا  هرمـس  ای  كارا  ام  ءابإلا  دـعب  اهیف  هنا  الا  کلذ 

عطقلا ینعمب  الامجا  اهرتاوت  هب  دارملا  نکیلف  ادروم  اـظفل و  اـهفالتخا  عم  اـهرتاوت  یعدا  دـق  هریثک و  یه  اـهریغ و  هرمـس و  هصق  یف 
.اهضعب رودصب 

******

: حرش * 

دننک یم  ماکحا  تابثا  هک  يا  هلدا  اب  هدعاق  نآ  تبسن  نایب  هدعاق و  نآ  دنس  كردم و  نآ و  يانعم  دافم و  حیـضوت  راصتقا و  وحنب 
ای هریغ و  موص و  جـح و  هالـص و  بوجو  لثم  عوضوم  رب  دوش  تباث  هعبرا  هلدا  هب  هک  یمکح  ره  لثم  هیلوا  نیوانعب  تاـعوضوم  رب 

هریغ مارحلا و  فرعت  یتح  لالحلا  کل  ءیـش  لک  لثم  دوش  تباث  لوصاب  هک  یماکحا  لثم  هیوناث  تاـعوضوم  رب  دوش  تباـث  مکح 
هب مییوگ و  یم  سپ  دشاب  یم  ناتسود  یـضعب  سامتلا  تباجا  يارب  هلاسر و  دصاقم  زا  تسا  جراخ  ررـض  هدعاق ال  زا  ثحب  هچرگا 

.دشاب یم  نآرب  لاد  هک  يدایز  رابخاب  ررض  هدعاق ال  هب  تسا  هدش  لالدتسا  هک  قیقحتب  نیعتسا 

هلخن ینعی  قذـع  وا  يارب  بدـنج  نب  هرمـس  قیقحتب  دـیامرف  یم  هک  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  هرارز  هقثوم  تسا  اـهنآ  زا  یـضعب  و 
هلخن يارب  درک  یم  رورم  بدنج  نب  هرمس  دوب  غاب  برد  يراصنا  لجر  لزنم  دوب و  يراصنا  لجر  يارب  هک  یغاب  رد  دوب  امرخ 
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******

: حرش * 

زا دومن  عانتما  ابا و  هرمـس  دریگب  هزاجا  دـیآ  یم  تقوره  هک  دومن  اضاقت  يراصنا  لـجر  يراـصنا  زا  تفرگ  یمن  هزاـجا  یلو  دوخ 
.هزاجا

ار يراصنا  تیاکـش  هرمـس و  بقع  دنداتـسرف  ترـضح  تشاد  هضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  دزن  ار  وا  ربخ  يراصنا  لـجر 
هلخن نآ  شورفب  دندومرف  ترـضح  دومن  عانتما  زین  هرمـس  ریگب  هزاجا  يراد  لوخد  هدارا  تقوره  دـندومرف  وا و  يارب  دـندومن  نایب 

دوش و یم  هداد  تشهب  رد  هلخن  وت  يارب  دندومرف  ترضح  دعب  - هرمس دومن  عانتما  زین  دندومن  نایب  وا  يارب  يدایز  تمیق  هب  یتح  ، ار
هناف ال وا  دزن  زادنیب  ار  وا  هلخن  نکب  ورب و  يراصنا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  دندومرف  دعب  نآ  لوبق  زا  دومن  عانتما  زین 

.رارض ررض و ال 

- هرمـس عانتما  ابا و  زا  دعب  هکنآ  الا  دشاب  یم  هرمـس  تیاور  نیمه  لثم  هدومن  لقن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  هک  ءاذح  تیاور  رد  و 
دزن زادـنیب  ار و  وا  هلخن  نکب  ینالف و  يا  ورب  دـندومرف  دـعب  ، هدننزررـض راـضم و  هکنآ  رگم  ار  وت  منیب  یمن  نم  دـندومرف  ترـضح 

تسا دایز  ررض  هدعاق ال  باب  رد  تسا  هدش  دراو  هک  یتیاور  هرمس و  هصق  رد  تسا  هدش  دراو  هک  یتایاور  زا  کلذ  ریغ  یلا  هرمس 
دروم ینعی  ادروم  اظفل و  تایاور  نآ  فالتخا  اب  حاضیا  رد  هدـش  رتاوت  لـقن  نیققحم  رخف  زا  تسا  هدـش  راـبخا  نآ  رتاوت  ياـعدا  و 

عطق هک  ینعم  نیاب  دـشاب  دـیاب  یلامجا  رتاوت  دارم  راـبخا  نآ  رتاوت  ياـعدا  هدـش و  دراو  صوصخم  ياـج  تاـیاور  نیا  زا  مادـکره 
.تسا ملسم  رابخا  زا  ضعب  رودصب 

یئاج رد  يونعم  رتاوت  دش  نایب  هک  تسا  یمسق  نیمه  هک  یلامجا  رتاوت  تسا  مسق  هس  تشذگ  اقباس  هکنآ  امک  رتاوت  دنامن  یفخم 
هیلع نینمؤـملا  ریما  اـقآ  هک  یئاـهگنج  تاوزغ و  رد  هکنآ  لـثم  دـشاب  دـحتم  ینعم  رد  یلو  دـشاب  فـلتخم  تیاور  ظاـفلا  هک  تسا 

.دشاب یم  ترضح  نآ  تعاجش  رب  لاد  ظافلا  فالتخاب  نمشد  رب  ترضح  نآ  هبلغ  رد  مالسلا  هالصلا و 

دشاب یکی  دحتم و  نآ  دروم  تیاور و  ظافلا  هک  تسا  يدراوم  نآ  رتاوت  موس  مسق 
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اهفعـض رابجنا  اهب و  قوثولا  لامکلا  بجوم  اهیلا  روهـشملا  دانتـسا  عم  اذه  فازج و  کلذک  رتاوتلا  يوعد  یف  سیل  هنا  فاصنالا  و 
.یفخی امک ال  اهدنس  ههج  نم  اهیف  لاکشالل  لاجم  الف  هقثوم  اهضعب  نا  عم 

نا امک  هکلملا  مدعلا و  لباقت  لاملا  وا  ضرعلا  وا  فرطلا  وا  سفنلا  یف  صقنلا  عم  عفنلا  لباقی  ام  وه  ررضلا  نا  رهاظلاف  اهتلالد  اما  و 
نوکی نا  رهظالا 

******

: حرش * 

.تسا هدش  نآ  رد  رتاوت  ياعدا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  هکنآ  لثم 

ررـض ةدـعاق ال  تایاور  رد  یلامجا  رتاوت  ياعدا  هک  تسنآ  فاصنا  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  يوعد  یف  سیل  هنا  فاـصنالا  هلوق و 
نآب قوثو  لامک  بجوم  تهج  نیا  تسا و  تایاور  نیاـب  روهـشم  دانتـسا  نآ  رب  هوـالع  تسا  حیحـص  هکلب  تسین  هدوهیب  فازج و 

زا ضعب  هکنیا  اب  دوش  یم  ربجنم  روهشم  لمعب  اهنآ  فیعـض  دشاب  فیعـض  تایاور  نآ  ضعب  رگا  لاح  نیا  رد  دشاب و  یم  تایاور 
اهنآ دنـس  دشاب و  یمن  دنـس  تهج  زا  تایاور  نآ  رد  لاکـشا  یئاج  سپ  میدومن  نایب  هک  هرارز  هقثوم  لثم  تسا  قثوم  تایاور  نآ 

.دش رکذ  هک  ینایب  نآب  تسا  ملسم 

یف امک  نمؤم  یلع  دش  هفاضا  رگید  ضعب  تسا  رارـض  ررـض و ال  طقف ال  اهنآ  ضعب  هدـش  لقن  فلتخم  تایاور  نتم  دـنامن  یفخم 
امک للملا  لها  ثاریم  باب  یف  هیقف  تیاور  یف  امک  مالسالا  یف  رارـض  ررـض و ال  هدش ال  هفاضا  رگید  ضعب  ناکـسم و  نبا  تیاور 

ناسنا ارثکا  نوچ  دـشاب  حیحـص  هدایز  دوش  یم  بجوم  نآ  هصیقن  تیاور و  هدایز  رد  کش  نوناق  هدومن و  لقن  مـالعا  ضعب  هکنآ 
امک ال دـشاب  یم  ءالقع  نایب  مومع  رد  هکنآ  امک  دـشاب  یم  ندرک  دایز  زا  رتدایز  هصیقن  لامتحا  دـنک و  یمن  ظفح  ار  تیاور  مامت 

.یفخی

.خلا ررضلا  نا  رهاظلاف  اهتلالد  اما  هلوق و 

دشاب عفن  لباقم  هک  تسا  يزیچ  ررض  هک  تسنآ  رهاظ  رابخا  تلالد  دیامرف  یم  فنصم 
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وه ناک  نا  نینثالا و  لعف  هیاهنلا ال  نع  یکح  هرمـس و  یلع  راضملا  قـالطا  هب  دهـشی  اـمک  ادـیکأت  هب  ءیج  ررـضلا  ینعمب  رارـضلا 
.ررضلا ریغ  رخآ  ینعم  هل  تبثی  مل  هلمجلاب  هلعافملا و  باب  نم  هدهاعت  مدعل  ررضلا  یلع  ءازجلا  هلعافملا و ال  باب  یف  لصالا 

******

: حرش * 

مدع لباقت  ناسنا  لام  ای  ناسنا  ضرع  ای  دوشب  صقان  هک  رگید  ءاضعا  اپ و  تسد و  لثم  ناسنا  فرط  رد  ای  ناسنا  سفن  رد  صقن  زا 
.عفن ررض و  نیب  تسا  هکلم  و 

فیاضت لباقت  تسا  مسق  راهچ  لباقت  ماسقا  تسا و  نیلباقتم  ای  نیفلاختم و  ای  نیلثامتم و  ای  اهنآ  نیب  تبـسن  ءیـش  ود  دنامن  یفخم 
یمدع تسا و  يدوجو  يرگید  یمدع و  اهنآ  زا  یکی  هکلم  مدع و  لباقت  ، هکلم مدـع و  لباقت  بلـس و  باجیا و  لباقت  داضت  لباقت 

یم فنصم  تهج  نیا  زا  اهنآ  وحن  عفن و  ررـض و  ینغ و  رقف و  ریـصب و  یمعا و  لثم  دشاب  دوجو  لباق  هک  دوش  یم  لامعتـسا  یئاج 
تسا هکلم  مدع و  لباقت  عفن  ررض و  نیب  تبسن  دیامرف 

ررض تعفنم و  نودب  دومن  تراجت  يرجات  رگا  تهج  نیا  زا  هدومن  نایب  فنصم  هک  عفن  هن  تسا  تعفنم  ررـض  لباقم  دنامن  یفخم 
ضعب هک  دـشاب  یم  نآ  هناگجنپ  یناعم  زا  یکی  ررـض  يانعم  هب  رارـض  يانعم  هکنآ  اـمک  تسین  قداـص  هکلم  مدـع و  دروم  نیا  رد 

هک نانچمه  یلوا  يارب  دیکأت  تیاور  رد  هدش  هدروآ  تسا  ررـض  يانعم  هب  رارـض  هک  تسنآ  رهظا  هکنآ  امک  دنا  هدومن  رکذ  مالعا 
نینثا لعف  رارض  هکنآ  هن  ریثا  نبا  هیاهن  زا  تسا  هدش  تیاکح  ینعم  نیا  بدنج و  نب  هرمـس  رب  راضم  تسا  هدش  لامعتـسا  قالطا و 
يازج يانعم  هب  رارـض  هکنآ  هن  نآ و  لاثما  ارمع و  دیز  براض  لثم  دشاب  یم  نینثا  نیب  هلعافم  باب  رد  لصا  هچرگا  دشاب  رفن  ود  و 
هدوبن دوهعم  ینعم  نیا  نوچ  دنمانب  رارـض  ار  نیا  دنداد  ار  نآ  يازج  دز و  يرگید  صخـشب  يررـض  یـسک  رگا  هک  دشاب  ررـض  رب 

ًادِجْـسَم اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  یلاعت َو  هلوق  لثم  تسا  هدش  لامعتـسا  دایز  دشاب  ررـض  هک  لوا  يانعم  رد  هک  ینانچمه  هلعافم  باب  زا  تسا 
یلاعت هلوق  اضیا  اهَِدلَِوب و  ٌهَِدلاو  َّراَُضت  یلاعت ال  هلوق  ًارارِض و 
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رهاظلا وه  امک  راثآلا  یفن  نع  هیانک  ءاعدا  وا  هقیقح  بیکرتلا  اذـه  یف  لصالا  وه  امک  هقیقحلا  یفنل  نوکی ال  نا  رهاـظلا  نا  اـمک  و 
هقیقحلا یفن  هدارا  وه  مالکلا  یف  هغالبلا  هیـضق  ناف  لاجر  لاجرلا و ال  هابـشأ  ای  دجـسملا و  یف  الا  دجـسملا  راجل  هالـص  لثم ال  نم 

.یفخی امک ال  هفصلا  وا  مکحلا  یفن  ءاعدا ال 

******

: حرش * 

.ررض يانعم  ریغ  رارض  يارب  يرگید  يانعم  تسا  هدشن  تباث  هلمجلاب  دش و  رکذ  هک  یئاه  نیا  زا  ریغ  بتاک و  داضی  و ال 

.خلا نوکی ال  نا  رهاظلا  نا  امک  هلوق 

لـصا هک  دناسر  یم  بیکرت  نیا  ینعی  تسا  تقیقح  رادلا  یف  لجر  بیکرت ال  لصا  هکنآ  امک  تسا  سنج  یفن  ررـض  ءال ال  رهاظ 
هیعـضو و راثآ  هچ  دشاب  یم  عوضوم  راثآ  یفن  زا  هیانک  هک  ءاعدا  ای  تشذگ و  هکنآ  امک  نآ  تقیقح  ای  تسین  راد  رد  لجر  سنج 

لاجر لاجرلا و ال  هابـشا  ای  دجـسملا و  یف  الا  دجـسملا  راجل  هالـص  لثم ال  رهاظ  دـش  نایب  هک  یئاـنعم  نیا  دـشاب  هیفیلکت  راـثآ  هچ 
.تسا

هلمج ود  لثم  هن  ائاعدا  تسا  تقیقح  یفن  هک  دنک  نایب  باتکلا  هحتافب  الا  هالص  لثمب ال  ، لثم فنصم  هک  دوب  نآ  رتهب  دنامن  یفخم 
لثم ال دوش  مکح  یفن  هن  ائاعدا  دوش  تقیقح  یفن  هک  تسنآ  مالک  رد  تغالب  ياضتقا  لک  یلع  دیامن  یم  ار  لامک  یفن  هک  ناشیا 

هتفگ هیف  نحن  ام  رد  دجسملا و  یف  الا  دجـسملا  راجل  هلماک  هالـص  لثم ال  دوش  تفـص  یفن  ای  باتکلا و  هحتافب  الا  هحیحـص  هالص 
.یفخی امک ال  دوش  ررض  تفص ال  كرادتی  هلمجب ال  كرادتی و  ررض ال  لثم ال  تفص  ای  ررض و  مکح  دوش ال 
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هل نم  یلع  یفخی  امم ال  هملکلا  یف  وا  ریدـقتلا  یف  ازاـجم  ءادـتبا  امهدـحا  یفن  ریغ  هفـصلا  وا  مکحلا  ظاـحلب  ءاـعدا  هقیقحلا  یفن  و 
.هغالبلاب هفرعم 

.ادج یفنلا  نم  یهنلا  هدارا  وا  كرادتملا  ریغلا  ررضلا  وا  يررضلا  مکحلا  یفن  هدارا  دعب  کلذب  حدقنا  دق  و 

******

: حرش * 

دـشاب ءاعدا  تقیقح  یفن  تسا  سنجلل  یفن  ءال  روهظ  هک  تقیقح  یفن  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  ظاحلب  ءاـعدا  هقیقحلا  یفن  هلوق و 
تفـص ای  مکح  ینعی  امهدـحا  یفن  ریغ  ینعم  نیا  دـش  رکذ  هکنآ  امک  تفـص  یفن  ای  مکح  یفن  ظاحلب  میدرک  نایب  اـم  هکنآ  اـمک 

نیا زا  مادکره  هک  كراتی  ررض ال  ای ال  ررض و  مکح  هک ال  ینعم  نیاب  میریگب  ریدقت  رگا  دشاب  یم  ازاجم  امهدحا  هک  ءادتبا  تسا 
ظفل ال زا  دوشب  هدارا  هک  ینعم  نیاب  دشاب  هملک  رد  زاجم  ای  دشاب و  فوذـحم  ررـض  تفـص  ای  ررـض و  مکح  دوش  هتفرگ  ریدـقت  اه 

تقیقح یفن  ینعم  نیا  هنیرق  اب  اه  نیا  مامت  هتبلا  عاجـش  لجر  دسا  ظفل  زا  دوشب  هدارا  هکنآ  لثم  ررـض  تفـص  ای  ررـض  مکح  ررض 
.دنراد ار  تغالب  تفرعم  هک  یناسک  رب  دشاب  یمن  یفخم  هک  تسا  یناعم  زا  یئاعدا 

تسا فذح  رد  زاجم  لوا  رد  هک  دشاب  هملک  رد  زاجم  ای  میریگب  ررـض  يارب ال  تفـص  ای  مکح  ریدقت  عقاو  رد  رگا  هکنآ  لصاح  و 
.یفخی امک ال  مالک  تغالب  زا  تسا  جراخ  ینعم  نیا 

.خلا هدارا  دعب  کلذب  حدقنا  دق  هلوق و 

ای میدومن  نایب  هک  ینانچمه  كرادتم  ریغ  ررض  یفن  ةدارا  ای  يررـض  مکح  یفن  هدارا  تسا  رود  دیعب و  هک  دش  رهاظ  قباس  نایب  زا 
.مالک تغالب  زا  تسا  دیعب  هثالث  ینعم  نیا  زا  مادکره  یعرش  یهن  یفن  زا  دوشب  هدارا 

ینعم رد  یلو  تسا  یفن  هیآ  رهاظ  لادج  قوسف و ال  ثفر و ال  دیامرف ال  یم  هفیرـش  هیآ  هکنآ  لثم  یفن  زا  یهن  هدارا  دـنامن  یفخم 
.لداجی قسفی و ال  ثفری و ال  يا ال  تسا  یهن 
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.هنم كرادتملا  ریغلا  صوصخ  وا  هبابسا  نم  ببس  صوصخ  هدراو  ررضلا  لامعتسا  هعاشب  هرورض 

سیل ناک  نا  یفنلا و  نم  یهنلا  هدارا  دـیدس و  ریغ  هیلع  هلالد  الب  هنا  الا  دـیعبب  نکی  مل  نا  هناف و  دـییقتلا  وحنب  كاذ  دـیرا  ول  هلثم  و 
.بیکرتلا اذه  لثم  نم  دهعی  مل  هنا  الا  زیزعب 

******

: حرش * 

.خلا لامعتسا  هعاشب  هرورض  هلوق 

یلبق هروکذـم  هثالث  یناعم  زا  یکی  هک  دوش  هدارا  ینعم  نیا  زا  ریغ  رگا  دـشاب  یئاعدا  هقیقح  یفن  هک  میدومن  ناـیب  هک  یئاـنعم  نیا 
دوش هدارا  اـی  میدومن  رکذ  هک  ررـض  بابـسا  صوصخ  دوش  هدارا  ررـض و  دوش  لامعتـسا  هک  تسا  تبـسانم  یب  تشز و  دوش  هدارا 

.یعرش كرادتم  ریغ  ررض  صوصخ 

دوش دراو  ینبغ  عیب  رگا  الثم  دوش  یم  ناربج  تسا و  كرادتم  اهنآ  زا  ضعب  دوش  یم  دراو  تعیرش  رد  هک  یئاهررض  دنامن  یفخم 
.تسا هدش  نایب  تالماعم  ماکحا  رد  هکنآ  لاثما  تسا و  عیب  خسف  رایتخاب  نآ  ررض  ناربج 

.خلا كاذ  دیرا  ول  هلثم  هلوق و 

ینانچمه دییقت  وحنب  ررض  مکح  ای  ررـض و  فصو  ای  ررـض  هلمج ال  زا  دوش  هدارا  رگا  تسا  تبـسانم  یب  تسا و  قباس  نایب  لثم  و 
هدارا تسا  نکمم  تسین و  دیعب  هچرگا  دوش  هدارا  یناعم  نیا  زا  مادـکره  هملک  رد  زاجم  ای  فذـح و  رد  زاجم  رد  میدومن  نایب  هک 

ریغ تسا و  دـیدس  ریغ  یناعم  نآ  زا  یکی  رب  هنیرق  نودـب  تلالد و  نودـب  هکنآ  الا  هملک  رد  زاـجم  اـی  فذـح و  رد  زاـجم  اـی  دوش 
.تسا حیحص 

زیزع هچرگا  ینعم  نیا  میدومن  نایب  هک  ینانچمه  دوش  یهن  ةدارا  تسا  یفن  هک  ررـض  زا ال  دوش  هدارا  ینعی  یفن  زا  یهن  هدارا  اما  و 
لها دزن  رارض  ررض و ال  بیکرت ال  لثم  زا  تسین  فورعم  دوهعم و  ینعم  نیا  هکنآ  الا  تایاور  تایآ و  رد  تسا  دایز  تسین و 
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وه ناک  لب  ءاعدا  اهیفن  یلع  هلمح  ناکما  دـعب  اهنم  دـحاو  هدارا  یلع  هنیرق  نوکی  داکی  هقیقح ال  هقیقحلا  یفن  هدارا  ناـکما  مدـع  و 
.هلامعتسا دراوم  یف  بلاغلا 

لاعفالل تباثلا  مکحلا  وه  ررضلا  یفنب  هیفن  دیرا  يذلا  مکحلا  مث 

******

: حرش * 

.ءاعدا تسا  تقیقح  یفن  هک  دش  نایب  هک  تسا  یئانعم  نامه  دور  یمن  نیب  زا  مالک  تغالب  تسا و  دوهعم  هچنآ  تغالب و 

.خلا یفن  هدارا  ناکما  مدع  هلوق و 

ةدارا رب  دشاب  هنیرق  تهج  نیا  اتقیقح  تسین  نکمم  تقیقح  یفن  نوچ  رارض  ررض و ال  لثم ال  رد  دنک  لاکـشا  یـسک  تسا  نکمم 
ءاعدا دوشب  تقیقح  یفن  رب  ار  ررـض  لمح ال  تسا  نکمم  هکنآ  زا  دعب  دهد  یم  باوج  فنـصم  دـش  نایب  هک  هثالث  دراوم  زا  یکی 

نآ دوشن  هدارا  تقیقح  رگا  سنجلل  یفن  (ال ) دراوم رد  بلاغ  هکلب  تسین  اـهنآ  يارب  یلحم  هروکذـم  دراوم  نآ  ناـکما  نیا  زا  دـعب 
ِیف َلادِـج  َقوُُسف َو ال  َثَفَر َو ال  الَف  یلاـعت  هلوق  دراوم  نآ  زا  هلمج  نم  ءاـعدا  تقیقح  یفن  ینعی  میدرک  ناـیب  اـم  هک  تسا  یئاـنعم 

هلوق ال مالـسالا و  یف  یمح  هلوق ال  هسینک و  ناینب  مالـسالا و ال  یف  ءاـصخ  ـال  مالّـسلا  هیلع  هلوق  َساـسِم و  ـال  یلاـعت  هلوق  ِّجَْـحلا و 
تالامعتسا تنس و  باتک و  رد  نآ  رئاظن  قلاخلا و  هیصعم  یف  قولخمل  هعاط  هلوق ال  نیملسملا و  نیب  شغ  مالسالا و ال  یف  هرورض 

هچنآ هک  دش  رهاظ  ام  تاملک  زا  ءاعدا و  هغلابم و  عوضوم  یفن  ناسلب  تسا  مکح  یفن  دراوم  مامت  تسا و  دایز  ارثن  امظن و  ءاحـصف 
رگید یناعم  رئاس  تسین و  حیحـص  ینعم  نیا  يررـض  مکح  یفن  يا ال  ررـض  تسا ال  لئاق  ناشیا  هک  يراصنا  خیـشب  تسا  بوسنم 

.دش نایب  البق  هک 

.خلا هیفن  دیرا  يذلا  مکحلا  مث  هلوق 

.تسا مسق  ود  یلوا  ناونعب  هیعرش  تاعوضوم  يارب  تسا  تباث  هک  یمکح  دنامن  یفخم 
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عنمی عوضوملا  نوکی  داکی  یفنلل و ال  هلعلا  هنا  حوضول  هناونعب  هل  تباثلا  ررـضلا ال  لاح  یف  کلذک  اهل  هتوبثب  مهوتملا  وا  اهنیوانعب 
.هیضتقی هتبثی و  لب  هیفنی  همکح و  نع 

******

: حرش * 

دوش یمن  هریغ  سمخ و  لثم  هیررض  هیلوا  ماکحا  لماش  ررض  هلدا ال 

یم تباـث  عوضوم  يارب  مکح  نآ  هک  رگید  مسق  تسا  مارح  بذـک  تسا و  بجاو  دـیامرفب  ار  وـضو  هکنآ  لـثم  اـهنآ  زا  لوا  مسق 
لمع سفن  هک  يرگید  ماکحا  داهج و  نینچمه  تسا و  بجاو  تاکز  ای  تسا  مارح  تسا  رضم  هک  یموص  دیامرفب  هکنآ  لثم  دوش 
يررض نآ  عوضوم  یلوا  مکح  رد  هک  دراد  یمرب  ار  یماکحا  نآ  ررض  هلدا ال  یسفن  ای  یلام و  ررض  ای  تسا  ررـض  بجوم  اهنآ  هب 

ررض بجوم  هک  یبذک  رگا  تسا  مارح  بذک  نینچمه  تسا و  مارح  دش  يررض  ءوضو  رگا  تسا و  بجاو  وضو  هکنآ  لثم  دشابن 
يررـض عوضوم  يور  عراش  یلوا  مکح  هکنآ  لاثما  داهج و  سمخ و  تاکز و  هب  رما  لثم  اـما  دوش  یم  هتـشادرب  نآ  تمرح  دـشاب 

.دوش یمن  لماش  ررض  هلدا ال  ار  دراوم  نیا  تسا و  هتفر 

تباث هک  تسا  یمکح  نآ  ررض  یفن  هطساو  هب  دوش  یم  هتشادرب  هک  يررض  مکح  نآ  دیامرف  یم  فنصم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 
بوجو نآ  دراد  ررـض  رگا  بجاو و  زاـمن  يارب  تسا  بجاو  نآ  یلوا  مکح  هک  ءوـضو  لـثم  شا  هیلوا  نیواـنعب  لاـعفا  يارب  تسا 

.دوش یم  هتشادرب  بوجو  نآ  دشاب  هتشاد  ررض  اعقاو  هک  یئاج  رد  دوش  یم  هتشادرب 

عقاو ول  دوش و  یم  هتـشادرب  ءوضو  بوجو  مه  اجنآ  تسا  ررـض  دروم  رد  هک  دـنک  لاـیخ  مهوت و  فلکم  هک  یئاـج  رد  نینچمه  و 
تسا حضاو  هکنآ  تهجب  درادرب  ار  مکح  نآ  يررـض  عوضوم  رب  تسا  تباث  هک  یمکح  یفن  ررـض  هلدا ال  هکنآ  هن  دشابن  يررض 

عنم عوضوم  تسین  نکمم  دشاب  يررض  مکح  لصا  هک  یئاج  رد  تشذگ و  هک  يررض  ءوضو  لثم  دوش  یم  مکح  یفن  تلع  ررض 
اهنآ لاثما  داهج و  سمخ و  تاـکز و  رماوا  لـثم  سپ  تسا  مکح  تبثم  عوضوم  هکلب  دـیامنب  ار  مکح  نآ  یفن  شدوخ و  مکح  زا 

دوش هتشادرب  داهج  سمخ و  تاکز و  هب  رما  الصا  هک  تسنآ  نآ  همزال  دیامنب  اهنآ  مکح  یفن  ررض  رگا 
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افرع امهنیب  قفوی  ّهنإ  ثیح  هجو  نم  مومع  اهنا  عم  اهتلدا  یلع  هتلدا  مدقت  ماکحالا و  هلدا  هیفن و  هلدا  نیب  هبـسنلا  ظحالی  انه ال  نم  و 
رئاس نیب  قیفوتلا  یف  لاحلا  وه  امک  هتلداب  ررـضلا  ناونع  نم  اهیلع  ضرع  اـم  ـالعف  هنع  عنمی  یئاـضتقا  هیلوـالا  نیواـنعلل  تباـثلا  ناـب 

.هیلوالا اهنیوانعب  اهمکحل  هلفکتملا  هلدالا  هیوناثلا و  اهنیوانعب  لاعفالا  مکحل  هیفانلا  وا  هتبثملا  هلدالا 

******

: حرش * 

.یفخی امک ال  تسا  يررض  عوضوم  رد  اهنآ  مکح  نوچ  دشابن  حیحص  و 

ندوب مدقم  هیلوا  ماکحا  هلدا  ررض و  هلدا ال  نیب  تبسن  هک  دوش  یم  رهاظ  قباس  نایب  زا  خلا  هلدا  نیب  هبسنلا  ظحالی  انه ال  نم  هلوق و 
هک تسا  يررض  ءوضو  ماسقا  ضعب  دشاب  یم  هجو  نم  صوصخ  مومع و  اهنآ  نیب  تبسن  ول  هیلوا و  ماکحا  هلدا  نآرب  تسا  ررض  ال 
رد ررض  دراوم  ضعب  هکنآ  امک  تسین  يررض  ءوضو  رگید  ماسقا  ضعب  دشاب و  یم  دروم  نیا  رد  هیلوا  هلدا  اب  ررـض  هلدا ال  عامتجا 

ماکحا هیلوا  هلدا  ررـض و  هلدا ال  نیب  عمج  قیفوت و  هک  تسنآ  فرع  رظن  دراوم  نیا  رد  هریغ و  هالـص و  رد  ررـض  لـثم  تسین  وضو 
ادـیپ یلعف  عنام  رگا  هک  مکح  نآ  تسا  یئاضتقا  هیلوا  تاعوضوم  نیوانع و  يارب  تسا  تباـث  هک  یمکح  هک  مسق  نیاـب  دـیامن  یم 

هیئاضتقا هیلوا  هلدا  رب  تسا  مدقم  عنام  نیا  ررض  ناونع  لثم  دش  ماکحا  نآرب  ضراع  دش و 

يوناث نیوانعب  لاعفا  يارب  تسا  مکح  یفان  ای  تسا  مکح  تبثم  هک  يا  هلدا  رئاس  نیب  عمج  قیفوت و  رد  تسا  مسق  نیمه  هکنآ  امک 
ای نیمی و  ای  دـهع  ای  رذـن  ای  طرـشب  ءافو  بوجو  لثم  هیلوا  نیوانع  رب  دـشاب  یم  مکح  تبثم  هک  هیوناث  نیوانع  اـما  هیلوا  نیواـنع  اـب 

رذن قلعتم  لثم  ماکحا  هیلوا  نیوانع  رب  دندراو  دشاب و  یم  هیوناث  نیوانع  هک  اهنآ  وحن  یلوم و  ای  جوز و  ای  نیدـلاو  تعاطا  بوجو 
یفن هک  يا  هیوناث  نیوانع  اما  نآب و  تسا  رذن  مکح  يوناث  ناونع  تسا و  یلوا  ناونع  نیا  دشاب  یعرش  بحتسم  ناحجر و  دیاب  هک 

اهنآ لاثما  نوملعی و  ام ال  نایسن و  ءاطخ و  عفر  لیلد  ای  ررض  جرح و  یفن  هلدا  لثم  دنیامنب  ار  مکح 
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مکحلا هلمجلاـب  هماـتلا و  هیلعلا  وحنب  لـب  ءاـضتقالا  وحنب  سیل  دروملا  یف  مکحلا  نا  ربتعم  هجوب  زرحا  اـمیف  رمـالا  سکعی  اـمبر  معن 
مکح لیلد  ببسب  ضامغالا  زوجی  هلالدب ال  ضراع  نود  ضراع  یلا  هفاضالاب  وا  اقلطم  هیلعفلا  وحنب  نوکی  هرات  یلوا  ناونعب  تباثلا 

.هلیلد یلع  ناونعلا  كاذ  لیلد  مدقیف  هل  فلاخملا  ضراعلا 

******
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لثم اهنآ  زا  ریغ  اما  هیلوا و  نیوانع  رب  دـنراد  هیعقاو  تموکح  ررـض  جرح و  یفن  رمالا  هیاغ  دـنیامن  یم  هیلوا  نیواـنع  مکح  یفن  هک 
انب اما  دنراد و  یعقاو  ای  يرهاظ و  تموکح  اه  نیا  هکنآ  رب  انب  هیلوا  نیوانع  رب  دنراد  هیرهاظ  تموکح  تشذـگ  هک  نایـسن  ءاطخ و 
رکذ هک  يوناث  نیوانع  هطـساو  هب  هک  تسا  یئاضتقا  مکح  تسا  هیلوا  نیوانع  رد  هک  یمکح  هک  دنراد  یفرع  عمج  فنـصم  لوق  رب 

.تسا اهنآ  رب  مدقم  یلعف  عنام  دوش و  یم  هتشادرب  یئاضتقا  مکح  نآ  دش 

نیا رد  دـشاب  ررـض  هک  یلعف  عنام  هک  ینعم  نیاب  دوش  یم  سکع  رما  دراوم  زا  یـضعب  خـلا  زرحا  امیف  رمـالا  سکعی  اـمبر  معن  هلوق 
ینمؤم ای  ییبن  رگا  دروم  رد  هکنآ  لثم  دشاب  یم  همات  تیلع  وحنب  هیلوا  نیوانع  مکح  هکلب  دـشاب  یمن  یلوا  مکح  عفر  بجوم  لاح 

تسا مها  تسا و  بجاو  ییبن  ای  نمؤم  تاجن  لاکشا  الب  دروم  نیا  رد  ریغ  یلام  ررـض  رب  دراد  فقوت  نآ  تاجن  تسا و  هدش  قرغ 
دنشاب هتشاد  محازت  رگیدکی  اب  مهم  مها و  هک  یئاجکره  رد  تسا  تباث  مکح  نیا  دوش و  یمن  هتشادرب  ریغ  یلام  ررض  هطـساو  هب  و 

امک اـقلطم  تسا  تباـث  تیلعف  وحنب  دراوم  ضعب  هراـت و  ماـکحا  تاـعوضوم  يارب  یلوا  ناونعب  تسا  تباـث  هک  یمکح  هلمجلاـب  و 
هک تسا  تباث  یتلالد  هب  رگید  عنام  نودـب  تسا  یـصاخ  عنام  ضراعب و  هفاضا  هب  نآ  تیلعف  ای  نمؤم و  تاجن  لثم  دـش  رکذ  هکنآ 

ظفح رگا  یلو  تسا  مارح  سجن  بآ  برـش  دـشاب  یم  وا  فلاخم  هک  یـضراع  مکح  لیلد  ببـسب  دـی  عفر  ضامغا و  تسین  زیاج 
بجاو دشاب  نآ  رد  سفن 
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درجمب هنا  یلع  هنیرق  اـمهعامتجا  ناـک  ثیح  اـفرع  هببـسب  اـهنع  ضاـمغالا  مزلل  هلـالد  كاـنه  تناـک  ول  وـحن  یلع  نوـکی  يرخا  و 
.لیق امک  هلولدم  یلا  هرظن  توبث  مدعل  هلیلد  یلع  هلیلد  هموکحب  لقن  مل  ول  اذه و  یلعف  عنام  ضراعلا  نا  یضتقملا و 
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هلدا رب  سفن  ظفح  لیلد  دوش  یم  مدقم  سپ  دوشب  تسین  نکمم  سفن  ظفح  بوجو  لیلد  زا  دـی  عفر  ضامغا و  نآ و  برـش  تسا 
.ررض ال 

.خلا تناک  ول  وحن  یلع  نوکی  يرخا  هلوق و 

دشاب ررـض  هلدا ال  هک  ضراع  لیلد  ببـسب  نآ  زا  دی  عفر  ضامغا و  تسا  مزال  دشاب  یلوا  عوضوم  رب  مکح  رگا  دراوم  ضعب  ینعی 
عنام ضراـع و  درجمب  هک  تسا  یئاـضتقا  یلوا  مکح  دوش  یم  هنیرق  اـهنآ  عاـمتجا  ررـض و  اـب  یلوا  مکح  دوش  عمج  هک  یئاـج  رد 
لئاق هک  تسا  یئاج  رد  نایب  نیا  نآ  نایب  تشذـگ  هکنآ  امک  تسا  مدـقم  ررـض  ـال  هلدا  دوش و  یم  هتـشادرب  دـشاب  ررـض  هک  یلعف 
هتفگ هکنآ  امک  هیلوا  ماکحا  هلدا  رب  ررض  هلدا ال  رظن  نایب  تسا و  هدشن  تباث  نوچ  هیلوا  ماکحا  رب  ررض  هلدا ال  تموکح  هب  میوشن 

.دشاب یم  يراصنا  خیش  موحرم  لئاق  هیلوا و  هلدا  رب  دراد  تموکح  ررض  هلدا ال  هک  تسا  هدش 

مکح لعج  دارم  رگا  تسا  لئاق  فنـصم  هک  هیلوا  ماکحا  رد  یئاضتقا  مکح  الوا  تسا  يراـصنا  خیـش  موحرم  اـب  قح  دـنامن  یفخم 
هیقیقح هیضق  وحنب  هیعرش  ماکحا  لعج  تسا  هتشذگ  ارارک  نوچ  تسین  حیحص  ینعم  نیا  دوشن  رجز  ثعب و  لماش  هک  دشاب  یعرش 

ررـض دراوم  رد  هیلوا  ماکحا  رگا  نآ  رب  هوالع  دـشابن  یلعف  ماکحا  نآ  تسا  لاحم  اـجراخ  اـهنآ  تاـعوضوم  ققحت  اـب  دـشاب و  یم 
دحاو لیلد  کی  دشاب  یلعف  ررض  ریغ  دراوم  رد  رگا  تسین و  یلعف  نوچ  تسین  مزال  اهنآ  لاثتما  ررـض  دراوم  ریغ  رد  دشاب  یئاضتقا 

رگا تسا و  یلعف  ررـض  ریغ  رد  تسا و  یئاضتقا  دوش  یم  عمج  ررـض  اب  هک  یئاج  رد  هیلوا  ماکحا  دـنک  تابثا  تسا  نکمم  هنوگچ 
ياراد لعف  هک  دشاب  نآ  یئاضتقا  مکحب  دارم 
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لاثتما نوچ  تسین  حیحص  مه  ینعم  نیا  دیامن  یم  ار  لعف  تحلصم  تابثا  عقاو  رد  یلو  دراد  رما  ول  رهاظ و  رد  هک  تسا  تحلـصم 
دریگب ار  تحلصم  ولج  یلعف  عنام  دشاب و  عنامب  نرتقم  تسا  نکمم  هکنآ  تهجب  درادن  بوجو  تسا  تحلصم  ياراد  هک  يدراوم 

ینعی لمحلا  دـقع  ای  تسا و  عضولا  دـقع  رد  ای  تموکح  هک  تسنآ  هیلوا  ماکحا  رب  دراد  تموکح  ررـض  ـال  هلدا  هکنآ  ناـیب  اـما  و 
یم ینعم  نیا  هک  هالص  تیبلا  یف  فاوطلا  مالّسلا  هیلع  هلوق  هکنآ  لثم  هعسوت  دنک  یم  نایب  ار  عوضوم  قیـض  ای  هعـسوت  مکاح  لیلد 

.تسا مزال  اضیا  فاوط  رد  تسا  مزال  هالص  رد  هک  یطئارش  دناسر 

ظفاح رگا  تعامج  ماما  اجنیا  رد  هک  هفلخ  نم  هیلع  ظفح  اذا  مامالل  وهـس  مالّـسلا ال  هیلع  هلوق  الثم  نآ  دییقت  عوضوم و  قیـض  اما  و 
ار هیلوا  ماکحا  عوضوم  قیض  هعـسوت و  هک  دوب  یئاج  رد  دراوم  نیا  ماما  ریغب  تسا  دیقم  تسین و  وا  يارب  وهـس  ماکحا  دشاب  هتـشاد 

ررـض لیلد  جرح و  لیلد  هک  هیف  نحن  ام  رد  لثم  دـیامن  یم  لمح  دـقع  رد  فرـصت  مکاح  لـیلد  اـی  دومن و  یم  ناـیب  مکاـح  لـیلد 
ای یجرح  مکح  هکنیا  زا  دعب  اهنآ  مومع  ای  قالطاب  دوش  یم  لماش  ار  ررض  جرح و  رـسع و  دراوم  مامت  دراد  مومع  هک  هیلوا  ماکحا 

ینعی تسا  ماکحا  لمحلا  دقع  رد  ررـض  جرح و ال  هلدا ال  ریظن  درادن  لعج  الـصا  هسدقم و  تعیرـش  رد  تسا  لوعجم  ریغ  يررض 
.دیامن یم  هیلوا  ماکحا  دییقت  عقاو  رد 

ماکحاب رظن  ررـض  هلدا ال  هک  دومن  نایب  هک  فنـصم  لوق  فالخب  هیلوا  ماکحا  هب  دراد  رظن  ررـض  هلدا  هک  دـش  مولعم  اـجنیا  زا  سپ 
هکنآ فنصم  رب  رگید  لاکـشا  اضیا  دشاب و  یم  لمحلا  دقع  مکح و  رد  هکلب  تسین  عوضوم  رد  ررـض  هلدا ال  رظن  هتبلا  درادن  هیلوا 

رب تسا  ررـض  لیلد ال  تموکح  نیع  ینعم  نیا  اتقیقح و  هن  ائاعدا  هتبلا  دـیامن  یم  عوضوم  یفن  ررـض  ـال  تیاور  ناـشیا  لوق  رب  اـنب 
.ارهق دوش  یم  قیضم  هیلوا  ماکحا  ادبعت و  دیامن  یم  جراخ  هیعرش  ماکحا  زا  ار  يررض  عوضوم  هک  هیلوا  ماکحا  تاعوضوم 

ررض هلدا ال  هکنآ  هب  هیلوا  ماکحا  ررض و  هلدا ال  نیب  دش  يرگید  عمج  دنامن  یفخم 
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مل ول  نیـضراعتملا  هلماعم  امهعم  لماعیف  الثم  ررـضلا  یفن  لیلد  رـسعلا و  یفن  لیلدک  نیـضراعلا  یلیلد  دراوت  لاح  کلذب  حدقنا  مث 
یف بلاغلا  نا  دـعبی  یلوا و ال  حـجرا و  رخآلا  لیلد  ناک  نا  يوقا و  هیـضتقم  ناک  ام  مدـقیف  ـالا  نییـضتقملا و  محازت  باـب  نم  نکی 
امک امهدحا  یف  الا  هتوبث  مدعل  ضراعتلا  باب  نم  امهدراوت ال  عم  امهیف  یضتقملا  توبثب  بابلا  كاذ  نم  نوکی  نا  نیضراعلا  دراوت 

.یفخی ال 
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تـسا هدـش  هتفگ  عمج  رد  يرگید  دوجو  تسا  مدـقم  صاخ  ماکحا  مامت  رد  ماع  اب  صاخ  ضراعت  تسا و  صاـخ  اـهنآ  هب  تبـسن 
.دوش تالوطمب  عوجر 

نآ رد  قح  رگیدکی و  اب  جرح  ررض و ال  ضراعت ال 

ضراع لیلد  ود  هک  یئاج  رد  دش  رهاظ  قباس  نایب  زا  دیامرف  یم  فنـصم  خـلا  نیـضراعلا  یلیلد  دراوت  لاح  کلذـب  حدـقنا  مث  هلوق 
هکنآ لثم  دنشاب  یم  هیوناث  نیوانع  زا  لیلد  ود  نیا  هک  دنـشاب  هتـشاد  ضراعت  رگیدمه  اب  ررـض  یفن  لیلد  جرح و  رـسع و  یفن  لثم 

ررـض و ال نوناق ال  هیاسمه و  يارب  هاچ  نآ  ندـنک  تسا  ررـض  دـنکب  ار  هاچ  نآ  شدوخ و  هناخ  رد  دـنک  هعولاـب  رفح  رگا  کـلام 
َلَعَج اـم  َو   ) دـیامرف یم  هیآ  هتبلا  دـیدش و  جرح  رـسع و  رد  دوش  یم  عـقاو  دـنکن  هناـخ  رد  ار  هاـچ  رگا  دـیامن و  یم  نآ  یفن  رارض 

هک تسا  هتشذگ  البق  ضراعت  نوناق  نیضراعتم و  هلماعم  نوناق  ود  نیا  اب  دوش  یم  هلماعم  دروم  نیا  رد  ٍجَرَح ) ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع 
عوجر ای  رییخت و  ای  دوشب و  هتفرگ  عجار  هک  نیلیلد  ضراعت  نوناقب  دوش  یم  عوجر  لاح  نیا  رد  دـشاب  یم  اهنآ  زا  یکی  رد  كـالم 

ینعی دـشابن  نییـضتقم  محازت  باب  نم  هک  تسا  یئاج  رد  نیـضراعتم  هلماعم  تسا  هدـش  هتفگ  شدوخ  لـحم  رد  هک  هیلمع  لوصاـب 
زا تسا  يوقا  نآ  یـضتقم  هک  یلیلد  زا  دوش  یم  مدـقم  لاح  نیا  رد  تسا و  تباث  نآ  يارب  یـضتقم  ضراـع  لـیلد  ود  زا  مادـکره 

رد ررض  یفن  رسع و  یفن  لیلد  لثم  نیضراع  دراوت  بلاغ  رد  تسین  دیعب  دشاب و  یلوا  حجرا و  رخآ  لیلد  هچرگا  يرگید 
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نیب ناک  نا  نارودلا  نا  هیف  لوقلا  لمجمف  رخآ  ررـض  عم  ضراعت  ول  اما  رخآ و  يوناث  وا  یلوا  ناونع  عم  ررـضلا  ضراعت  لاح  اذـه 
رهظالاف هریغ  ررض  هسفن و  ررض  نیب  ناک  ول  اما  راتخم و  وهف  الا  ناک و  ول  امهلقا  رایتخالا  الا  حرسم  الف  نینثا  وا  دحاو  صخش  ررض 

رخآلا و نع  هعفدل  ررضلا  لمحت  یلع  هنم  همالا و ال  یلع  هنملل  نوکی  هیفن  ناف  رثکا  رخآلا  ررـض  ناک  ول  ررـضلا و  هلمحت  موزل  مدع 
.رثکا ناک  نا 
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.یفخی امک ال  تسا  اهنآ  زا  یکی  رد  یضتقم  هک  دشاب  ضراعت  باب  نم  هن  میدومن  نایب  لثم  هک  نانچمه  ضراع  لیلد  ود  ره 

هیلوا نیوانع  اب  درک  ادیپ  ضراعت  رگا  ررض  نوناق ال  هک  دوب  نآ  رد  مالک  لاح  ات  خلا  یلوا  ناونع  عم  ررضلا  ضراعت  لاح  اذه  هلوق 
میدومن نایب  هکنآ  امک  رسع  یفن  اب  نآ  ضراعت  لثم  هیوناث  نیوانع  ای 

هک تسنآ  نآ  رد  لوق  لمجم  دنراد  ضراعت  رگیدمه  اب  ررـض  ود  هک  يرگید  ررـض  اب  درک  ادـیپ  ضراعت  ررـض  نوناق ال  رگا  اما  و 
یهار دروم  ود  نیا  رد  دوش  یم  رفن  ود  رب  دراو  ای  دوش  یم  دحاو  صخش  رب  دراو  ررـض  ود  رگا  ضراعت  هن  تسا  محازت  دروم  نوچ 

ررض ود  رگا  دنشابن و  يواسم  رگا  دوش  هتفرگ  تسا  رتمک  هک  يررض  نآ  ار و  نیررض  لقا  ررض  ود  نآ  زا  دوش  رایتخا  رگم  تسین 
.دنک ذخا  ار  نیررض  زا  مادکره  تسا  ریخم  فلکم  لاح  نیا  رد  دنیواسم  ود  ره 

هک ال دروم  نیا  رد  ایآ  نآ  هناـخ  فرطب  دـیآ  یم  لیـس  هکنآ  لـثم  فلکم  ریغ  ررـض  تسا و  فلکم  دوخ  نیب  ررـض  نآ  رگا  اـما  و 
دنک لمحت  تسین  مزال  هک  تسنآ  رهظا  دیامرف  یم  فنصم  دروم  نیا  رد  ریغ  هناخ  هب  ای  فلکم  هناخ  هب  ای  لیـس  دراد  یبارخ  لاحم 

.فلکم زا  تسا  رتدایز  لیس  زا  یبارخ  هکنآ  لثم  دشاب  رتشیب  فلکم  ریغ  ررض  هکنآ  ول  شدوخ و  رب  ار  ررض  فلکم 
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.لمأتف هنم  عونلا  ظاحلب  لقالا  رایتخا  همالا و  عون  ظاحلب 
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فنصم فالخب  یعون  ررض  هن  تسا  یصخش  ررض  ررض  زا  دارم 

.خلا ررضلا  ناک  ول  معن  هلوق 

فلکم رب  دوش  دراو  ررـض  ائادتبا  رگا  اما  فلکم و  ریغ  رب  ای  فلکم  رب  ای  دـیآ  یم  دراو  ائادـتبا  ررـض  هک  دوب  یئاج  رد  قباس  مالک 
دیامرف یم  فنصم  دنک  دوخ  ریغ  هناخ  فرطب  ار  لیس  هار  دنک و  نآ  عفد  تسا  زیاج  ایآ  دوش  یم  وا  هناخ  دراو  الوا  لیس  هکنآ  لثم 

تسا ریغ  يارب  ررـض  نآ و  يارب  دراد  یـصخش  تنم  فلکم  يارب  تسا  تنم  هچرگا  ررـض  یفن  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  تسین  زیاج 
نآ تشگرب  دنـشاب و  یم  دـحاو  صخـش  کی  تما  مامت  هکنآ  لثم  تسا و  یعون  تنم  دـشاب  یم  ررـض  نوناـق ال  رد  هک  یتنم  یلو 

لمأتف فلکم  دنک  رایتخا  ار  نیررض  لقا  دش  دراو  دحاو  صخش  يارب  ررض  ود  رگا  هک  دوش  یم  نیاب 

هب تسا و  نامـض  ررـض  یعـضو  مکح  دیامنب  عفد  شدوخ  زا  ار  ررـض  ای  دنزب و  ریغب  ررـض  دـشن  زیاج  هک  یئاجکره  دـنامن  یفخم 
زیاج اعرش  ررض  نآ  ول  تسا و  هدز  ریغب  هک  يررض  نآ  نامـض  فلکم  يارب  تسا  مزال  دوش و  یمن  عفر  ررـض  ندوب  زیاج  هطـساو 

.تسا هدوب 

عوضوم نآ  يارب  ناونع و  نآ  يارب  مکح  هک  هیلک  نیوانع  رئاس  لثم  دشاب  یم  ررض  هدعاق  تاعوضوم  زا  هک  يررـض  دنامن  یفخم 
يررـض یناـمز  رد  وضو  میدرک  ضرف  اـم  رگا  لاـح  نیا  رد  دوش و  عقاو  جراـخ  رد  عوضوم  نآ  قادـصم  هک  تسا  تباـث  یتقو  رد 

یمن يررـض  وضو  هک  يدارفا  نیا  رب  دروم  نیا  رد  تسین  يررـض  دارفا  یـضعب  يارب  یلو  دننک  ممیت  دیاب  هک  نیفلکم  عون  رب  تسا 
.دش رکذ  هک  ینایب  رب  انب  اهنآ  ممیت  تسین  حیحص  دنریگب و  ءوضو  امتح  تسا  بجاو  دشاب 
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نآ همزال  دشاب  حیحص  ناشیا  نایب  رگا  یعون و  ررض  هن  دوش  یم  هظحالم  یـصخش  ررـض  يدروم  ره  هک  دش  هداد  فنـصم  باوج 
لاح ات  یهیقف  چیه  ار  ینعم  نیا  اهنآ و  تیصخش  هن  دوشب  اهنآ  تیعون  ةدارا  اهنآ  ریغ  قاطی و  ام ال  نایسن و  ءاطخ و  عفر  هک  تسنآ 

دوش يروما  رب  هیبنت  تسا  راوازس  یفخی  امک ال  تسا  هتفگن 

هدش دراو  هک  یتاصیصخت  ترثک  هکنیا  هب  دنا  هدومن  رکذ  مالعا  ضعب  هکنآ  امک  يراصنا  خیش  موحرم  تسا  هدومن  رکذ  هکنآ  لوا 
هدـش دراو  نآرب  صن  هک  يدراوم  ریغ  رد  هدـعاق  نآب  کسمت  دروآ  یم  فعـض  تسا و  نهوم  ترثک  نیا  ررـض  هدـعاق ال  رب  تسا 

.رابخا هطساو  هب  تسا 

لعج هک  یماکحا  هک  تسنآ  نآ  نایب  دوش  نآ  مومعب  لمع  رگا  ررـض  هدـعاق ال  رد  دـیآ  یم  مزال  رثکا  صیـصخت  هکنآ  لـصاح  و 
هکنآ امک  تسا  يررـض  اـهنآ  رد  مکح  باوبا  نیا  ماـمت  تانامـض  تاریزعت و  صاـصق و  تاـید و  دودـح و  باوبا  رد  تسا  هدـش 

هک یئاج  رد  تسا  يررض  مکح  لیبق  نیمه  زا  تسا و  يررض  اهنآ  رد  مکح  تسا  نینچمه  داهج  جح و  تاکز و  سمخ و  باوبا 
.تسا يررض  اهنآ  تساجن  هب  مکح  تسا و  تیلام  طوقس  اهنآ  دراوم  یلیخ  رد  دوش  سجن  رگا  هک  اهتبرش  نغور و  لثم  یعیام 

.دهاوخ یم  روهشم  لمع  نآ  تلالد  رد  یلو  تسا  قوثو  لحم  ملسم و  تشذگ  البق  نآ  دنس  ول  ررض و  هدعاق ال  هکنآ  لصاح  و 

هک تسا  يرثکا  صیصخت  ینعم  نیا  دشاب  يا  هفلتخم  نیوانعب  صیصخت  رگا  هکنیا  هب  تسا  هداد  خیش  موحرم  لاکشا  نیا  زا  باوج 
ررـض دروم  رد  نآ  لعج  هک  يررـض  مکح  ره  دـشاب  هدومرف  سدـقم  عراش  هکنآ  لثم  دـشاب  يدـحاو  ناونعب  رگا  تسین و  حـیحص 

زا رتدایز  مومع  زا  دنا  هدش  جراخ  هک  يدارفا  ول - درادن و  یعنام  ینعم  نیا  تسا  جراخ  هدروخ و  صیصخت  ررض  هدعاق ال  زا  تسا 
ياـیاضق لـیبق  زا  دراد و  جراـخب  رظن  رگا  تسا  هدـش  دراو  هک  یموـمع  هک  تسنآ  یقیقحت  دـشاب  ماـع  تحت  هدـنامیقاب  هک  يدارفا 

تسا هیجراخ 
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الا دـلبلا  ءاملع  مرکت  ـال  » یلوم فرط  زا  دـمآ  رما  رگا  ـالثم  هددـعتم  نیواـنعب  اـی  دوشب  جراـخ  دـحاو  ناونعب  هکنآ  نیب  درادـن  یقرف 
دحاو ناونعب  ول  تسا و  رثـکا  صیـصخت  ینعم  نیا  دـنام  یمن  رتـشیب  درف  کـی  اـهنآ  زا  یمـشاه  هک  تسنآ  ضرف  »و  مهنم یمـشاهلا 

نیا هک  یمـشاه  ریغ  دنک  جراخ  ار  مامت  ارکب و  ارمع و  وا  دیز  الا  دلبلا  یف  ملاع  لک  مرکا  دیوگب  رگا  هکنآ  امک  تسا  هدـش  جراخ 
حیبق نجهتسم و  نآ  رد  صیـصخت  ترثک  دشاب  هیقیقح  هیـضق  وحنب  مومع  رگا  هلب  تسین  زئاج  تسا و  صیـصخت  ترثک  اضیا  ینعم 

.تسا ریدقت  ضرف و  وحن  رب  هیقیقح  هیضق  نوچ  تسین 

هریغ دودح و  تسا  صصخت  هکنآ  هدعاق و  رد  رثکا  صیصخت  در 

دراوم جورخ  هک  تسنآ  قـح  صـصخت و  باـب  نم  اـی  تسا  صیـصخت  باـب  نم  اـیآ  هروکذـم  دراوـم  نیا  رد  هک  تسنآ  رد  مـالک 
ررـض هدعاق ال  تسا و  يررـض  هچرگا  دراوم  نیا  رد  عراش  مکح  نوچ  تسا  صـصخت  لیبق  زا  هریغ  تاید و  دودح و  زا  هروکذـم 

ار ریغ  لام  یـصخش  رگا  الثم  دوش  یمن  دراو  الـصا  تما  رب  تسا  یناـنتما  نآ  دورو  ررـض  ـال  هدـعاق  نوچ  یلو  دـیامن  یم  نآ  یفن 
کلام ررض  بجوم  ینعم  نیا  دهدن  فرطب  يزیچ  نماض  هکنآ  نامض و  یفن  یلو  تسا  يررـض  ول  نآ و  نامـضب  مکح  دنک  فلت 

نم اه  نیا  تاکز  سمخ و  نینچمه  دوش و  جراخ  هکنآ  ات  دوش  یمن  لماش  ررض  لیلد ال  الصا  هک  دراوم  یقاب  نینچمه  دوش و  یم 
نابحاص لوا  زا  هکلب  دوشب  جراخ  ادـعب  ار و  تاکز  سمخ و  مهـس  یتح  دوشب  کـلام  لوا  زا  کـلام  هکنآ  هن  تسا  عفن  تلق  باـب 

.تسا عفن  تلق  باب  نم  تسا و  صصخت  اهنآ  جورخ  تهج  نیا  زا  سپ  دنشاب  یم  کلام  اب  کیرش  تاکز  سمخ و 

دوب یئاج  رد  هرمـس  هیـضق  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  یبن  مکح  هک  ینامز  رد  دش  نایب  هک  یماکحا  نیا  بلطم  نیا  رب  دهاش  و 
.تسا ررض  اه  نیا  هک  دومنن  ضارتعا  هباحص  زا  سک  چیه  دوب و  ملسم  ماکحا  نیا  هک 

دراوـم نیا  نآ  ریهطت  دـشابن  نکمم  هک  یئاـج  رد  تسا  هداـتفا  تیلاـم  زا  تسا و  هدـش  سجنتم  هک  یعیاـم  تساـجن  هب  مکح  اـما  و 
امک دشاب  ررض  تیلام  رد  صقن  هک  دراد  فقوت 
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.یفخی امک ال  دیآ  یمن  مزال  رثکا  صصخت  دراوم  نیا  هطساو  هب  هکنآ  الا  تسا  نینچمه  هکنآ 

امک تسا  یعقاو  ررض  نآ  زا  دارم  ررض  مکح  يارب  تسا  عوضوم  ررض و  یفن  هلدا  رد  تسا  دراو  هک  يررـض  ظفل  هکنآ  : مود هیبنت 
هچ دوش  یم  هتـشادرب  مکح  تسا  یعقاو  ررـض  اجکره  ، ناـیب نیارباـنب  هیعقاو  یناـعم  يارب  دـنا  هدـش  عضو  هک  يرگید  ظاـفلا  هکنآ 

ءاهقف نیب  ارهاظ  ندوب  ملسم  دراوم  نآ  زا  هلمج  نم  دوش  یم  لاکشا  يدراوم  لصا  نیا  يور  دشابن  ای  ررـض  نآب  دشاب  ملاع  فلکم 
.ررض نآب  فلکم  لهج  اب  هیئام  تراهط  تحص  رد 

ررض عقاو  رد  هکنآ  اب  فلکم  ءوضو  تحـص  هب  دنلئاق  اهقف  لاح  نیااب  تفرگ  وضو  دوب و  ررـضب  لهاج  فلکم  رگا  هکنآ  لصاح  و 
.دهد یمن  ار  عقاو  رییغت  فلکم  لهج  ملع و  مّمیت و  تسا  هدوب  مزال  وضو و  تسا  هتشاد 

هک دوش  یم  هیعطق  هنیرق  نآ  نانتما  تما و  رب  تسا  نانتما  ررـض  هلدا ال  هک  تشذگ  البق  ررـض  لیلد ال  هکنآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج 
هتـشاد دـیاب  مّمیت  هب  رما  تسا و  ءوضو  داسف  نآ  همزال  لهج  لاح  رد  دوش  لـماش  رگا  هکنآ  تهجب  دوش  یمن  لـماش  ار  دروم  لـثم 

لماش ار  دراوم  نیا  لثم  ررـض  نوناق ال  سپ  فلکم  رب  تسا  نانتما  فلاخم  یناعم  نیا  تسا و  هالـص  ةداعا  دراوم  ضعب  هکلب  دشاب 
تهجب دیامن  یم  عیب  تحـص  یفن  رارطـضا  لیلد  دوش  هتفگ  تسین  نکمم  درک  ادـیپ  عیبب  رارطـضا  فلکم  رگا  هکنآ  لثم.دوش  یمن 

.تسا نانتما  فالخ  عیب  تحص  یفن  هکنآ 

زئاج سفنب  ررض  هک  تسنآ  هب  طورشم  تسا  هدش  لهج  لاح  رد  يررض  وضو  تحـص  هب  مکح  هک  روکذم  دروم  رد  دنامن  یفخم 
هب هک  تسا  زئاج  یئاج  رد  سفنب  ررـض  لـطاب و  تسا و  مارح  ءوضو  لـثم  دوش  یم  دـلوتم  هک  یلمع  ارهق  دـشاب  مارح  رگا  دـشاب و 

راظنا نیب  تسا  فالتخا  هلئـسم  نیا  تسا و  مـالک  لـحم  نآ  مدـع  ندـب و  تحـص  درجم  هکلب  دوشن  ءاـضعا  عطق  سفن و  تکـاله 
.ءاهقف
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نکل هیعمـس  هیلقع و  هلدا  هب  تسا  مارح  ریغب  ررـض  لثم  سفنب  ررـض  هک  تسنآ  ررـض  هدـعاق ال  هلاسر  رد  يراـصنا  خیـش  زا  لوقنم 
هک یئاـج  رد  شدوخ  سفنب  ناـسنا  ررـض  دـنیب  یمن  يروذـحم  لـقع  هکنآ  تهجب  تسا  هدـشن  تباـث  نآ  تیلک  هک  تسنآ  قیقحت 
رد دنز  یم  سفنب  ررـض  نینچمه  دسرن و  ریذبت  فارـسا و  دحب  هک  یمادام  دشاب  هک  یئاجکره  رد  دنک  جرخ  فرـص و  ار  شلاوما 

.نآ لاثما  تارایز و  تاراجت و  رفس  رد  ءالقع  نیب  تسا  لوادتم  هکنآ  امک  دشاب  یئالقع  ضرغ  هک  یئاج 

تسا هدش  لالدتسا  هک  یتایاور  اما  درادن و  لام  ای  سفنب  ررـض  تمرح  هب  مکح  لقع  دش  رکذ  هک  يدراوم  نیا  رد  هکنآ  لصاح  و 
.ررض هلدا ال  زا  دوشب  یهن  ةدارا  هکنیا  رب  انب  تسا  ررض  هلدا ال  هلمج  نم  تسا  مارح  سفنب  ررض  هکنیا  رب 

ایناث سفنب و  ررـض  تمرح  زا  تسا  یبنجا  دـیامن و  یم  هیررـض  ماکحا  یفن  تاـیاور  نیا  هک  تشذـگ  ـالبق  تاـیاور  نیا  زا  باوج 
اما ّراضم و  لجر  کنا  بدـنج  نب  هرمـسل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوق  هکنآ  اـمک  تسا  مارح  ریغب  ررـض  دوش  یم  هدافتـسا  هک  هچنآ 

تارایز تاراجت و  رد  هکنآ  امک  یئالقع  یعادب  رگم  دوش  یمن  عقاو  ابلاغ  سفنب  ررـض  هکنآ  رب  هوالع  درادـن  تلالد  ررـض  تمرح 
امک یئالقع  تعفنم  نآرب  دوش  یم  بترتم  هک  يررـض  تسا  نکمم  هکلب  تسا  نانتما  اب  تاـفانم  دراوم  نیا  ندوب  مارح  تشذـگ و 

نیمهب ءالقع  عیانص  مامت  رد  هکنآ  امک  دسر  یم  فلکمب  يدایز  عفن  ررـض  نآ  لباقم  نوچ  تسین  ررـض  الـصا  میدومن  رکذ  هکنآ 
ررض القع  ار  ررض  نآ  الصا  دنک و  یم  ررض  نآ  ناربج  دروآ  یم  تسدب  دعب  هک  یعفانم  دراد و  ررـض  دراوم  ضعب  هک  تسا  مسق 

.دننیب یمن 

رابخا نآ  نوچ  دنا و  هدومن  نایب  مالعا  ضعب  هکنآ  امک  سفنب  ررـض  تمرح  تباب  رد  تسا  هدـش  رکذ  يرگید  رابخا  دـنامن  یفخم 
.دنک تالوطمب  عوجر  تسا  لیام  هکره  میدومن  ار  اهنآ  كرت  ام  درادن  تمرح  رب  تلالد 

لسغ ای  نتفرگ و  وضو  رد  دراد  ررضب  ملع  فلکم  رگا  هکنآ  : موس هیبنت 
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هتبلا هن  ای  تسا  حیحص  لسغ  وضو و  تحص  هب  مکح  ایآ  درک  لاثتما  ار  يررض  لسغ  ای  يررض  وضو  ادمع  تسا  ملاع  هک  یلاحرد 
یفن ایآ  ررـض  هدـعاق ال  هک  تسنآ  رب  ینبم  دراوم  نیا  رد  لسغ  ءوضو و  تحـص  میـشابن  سفنب  ررـض  تمرح  هب  لئاق  هک  یئاج  رد 

یمکح ره  هکنآ  عیرشت و  لصا  یفن  هکنآ  ای  تسین و  بجاو  يررـض  لسغ  ای  يررـض  ءوضو  هک  دنک  یم  نایب  ینعی  دنک  یم  مازلا 
لسغ و تحـص  هب  مکح  درادن  یعنام  مازلا  یفن  رب  انب  دیامن  یم  مکح  نآ  یفن  دشاب  یبابحتـسا  مکح  ول  تسا و  هدوب  دروم  رد  هک 

هدش تباث  شدوخ  لحم  رد  هکنآ  امک  اضیا  وضو  لسغ و  یـسفن  بابحتـسا  یلو  تسا  هدـش  هتـشادرب  نآ  مازلا  نوچ  يررـض  وضو 
عفر بابحتـسا  دراوم  رد  تسا  نیفلکمب  قافرا  نانتما و  دروم  رد  ررـض  نوناق ال  نوچ  تسا و  یقاب  دوخ  لاـحب  بابحتـسا  نآ  تسا 

.تسین فلکم  يارب  يررض  تفلک و  نآ 

دوش هتـشادرب  الـصا  مه  بابحتـسا  هکنآ  هن  دـنراد  یمرب  ار  مازلا  طـقف  ررـض  دراوـم  رد  جرح  ـال  ررـض و  یفن  هلدا  هکنآ  لـصاح  و 
ینعم نیا  اهنآ و  زا  ممیت  لسغ و  ءوضو و  نیب  تسا  ریخم  فلکم  قباس  نایب  رب  انب  دراوم  نیا  رد  تسا  هدش  مالعا  ضعب  زا  یلاکشا 

نادجوب طورشم  وضو  هفیرش  هیآ  هلباقم  هنیرق  هب  هکنآ  امک  دشاب  یم  ءام  نادجو  مدعب  طورشم  ممیت  نوچ  تسا  نیضیقن  نیب  عمج 
نیضقانتم نیب  عمج  رگم  تسین  ینعم  نیا  دشاب و  یم  ءام 

نوناق تسا و  تنم  فالخ  دوش  هتـشادرب  رگا  یبابحتـسا  مکح  دش  هتـشادرب  لسغ  وضو و  بوجو  مازلا و  هکنآ  زا  دعب  هکنآ  باوج 
.اقافرا تسا  حیحص  ءوضو  تهج  نیا  زا  فلکم  تسا  ءام  دجاو  اعیرشت  انیوکت و  دیامن و  یمن  ار  یبابحتسا  مکح  یفن  ررض  ال 

يارب باوخ  تقو  رد  دشاب  مّمیت  بابحتسا  ریظن  تسا  نکمم  هکلب  هفیرش  هیآ  رد  تسین  ینیعت  بوجو  مّمیت  بوجو  هکنآ  لصاح  و 
.تسا حیحص  لسغ  وضو و  تهج  نیا  زا  دریگب و  وضو  تسا  نکمم  ول  درادن و  وضو  هک  دوش  رکذتم  باوخ  زا  لبق  هک  یسک 
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ار زامن  دـنک و  ممیت  دراد و  ررـض  وا  يارب  بآ  هکنآ  ای  درادـن  لسغ  ءوضو و  يارب  بآ  فلکم  دـنک  ادـیپ  داقتعا  رگا  : مراهچ هیبنت 
تحص ریدقت  رب  تسا و  حیحص  نآ  هالص  ایآ  تسا  هدوبن  ررض  هکنآ  ای  هتشاد و  بآ  هک  دوش  فالخ  فشک  هالـص  زا  دعب  دناوخب 

نآ كردم  بیرقت  روهـشمب و  دـنا  هداد  ار  هالـص  تحـص  تبـسن  دـشاب  تقو  رد  فالخ  فشک  رگا  هالـص  ةداعا  تسا  بجاو  ایآ 
لاکـشا الب  درادن  بآ  هک  دراد  داقتعا  هک  یـسک  دـشابن و  بآ  لامعتـسا  زا  نکمتم  هک  تسا  یـسک  يارب  ممیت  عوضوم  هک  تسنآ 

تسا و حیحـص  ممیت  تهج  نیا  زا  انادـجو  تسا  هدـش  زارحا  مـمیت  عوـضوم  اعرـش  اـی  ـالقع  دـشاب  یمن  بآ  لامعتـسا  زا  نـکمتم 
.تسا نکمتم  ریغ  مهنآ  دراد  ار  بآ  ررض  داقتعا  هک  یسک  نینچمه 

نکمم اسب  هچ  تسا و  فلکم  داقتعا  نآ  عوضوم  هکلب  دـشاب  یمن  عقاو  رادـم  رئاد  لسغ  ءوضو و  زا  فلکم  نکمت  هکنآ  لصاح  و 
زاوج میئوگب  تسا  نکمم  تسا و  هتـشاد  ار  نآ  مدـع  داـقتعا  تسا و  هدوـب  نآ  دزن  بآ  هکنآ  لاـح  دریمب و  شطع  زا  ناـسنا  تسا 

رد سپ  دشابن  يررـض  عقاو  رد  ول  یئالقع و  ررـض  لامتحا  هتبلا  تسا  یفاک  نآ  لامتحا  ررـض و  فوخ  درجمب  نآ  تحـص  ممیت و 
.تسا حیحص  اعطق  ررضب  داقتعا  اب  دوش  یم  ممیت  زاوج  تحص  ببس  ررض  فوخ  لامتحا  هک  یئاج 

تسا و فالخ  لحم  هلئسم  نیا  دروایب  لسغ  ای  ءوضو  اب  ار  هالـص  دناوت  یم  فلکم  هکنآ  تقو و  رد  فالخ  فاشکنا  دنامن  یفخم 
دریگب مه  ار  تقو  رد  فالخ  فاشکنا  یتح  درادـن  قالطا  مومع و  هیرارطـضا  هلدا  هک  تشذـگ  ظاـفلا  ثحاـبم  رد  ءازجا  باـب  رد 

عجارف

لـسغ ءوضو و  ریغ  رد  ار  بآ  نآ  فرـص  فلکم  رب  تسا  بجاو  لاح  نیا  رد  لسغ و  ای  وضو  يارب  دراد  بآ  يرادـقم  رگا  اـما  و 
بترت نوچ  تسین  حیحص  تسا و  لطاب  لمع  نیا  درک  لسغ  ای  تفرگ  ءوضو  درک و  تفلاخم  نکل  همرتحم  سفن  ظفح  لثم  دیامنب 

.ارخآ الوا و  هّلل  دمحلا  تشذگ  بترت  باب  رد  نآ  ثحب  تسین و  حیحص  تسا  یعرش  تردقب  طورشم  هک  ماقم  لثم  رد 

ص:245

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1738 

http://www.ghaemiyeh.com


نا هفیرعت و  یف  مهتارابع  نا  یفخی  باحصالل و ال  لاوقا  ایفن  اتابثا و  هتیجح  یف  باحـصتسالا و  یف  لصف  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
ههج نم  اما  هئاقب  یف  کش  مکح  يذ  عوضوم  وا  مکح  ءاقبب  مکحلا  وه  دراف و  ینعم  دـحاو و  موهفم  یلا  ریـشت  اهنا  الا  یتش  تناک 
ههج نم  اما  اقباس و  هتوبث  هظحالم  نع  یـشانلا  هب  نظلل  وا  ادـبعت  هلمجلا  یف  وا  اقلطم  هیفرعلا  مهماکحا  یف  کلذ  یلع  ءـالقعلا  ءاـنب 

الصفم کلذ  یلا  هراشالا  یتأی  امبسح  کلذک  هیلع  عامجالا  يوعد  وا  صنلا  هلالد 
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میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

ایفن اتابثا و  نآ  تیجح  باحصتسا و  رد  لصف 

هراشا

بحـصتسا لاقی  تسا  لاعفتـسا  باب  ردصم  باحـصتسا  تسا  باحـصتسا  رد  مالک  خلا  هتیجح  یف  باحـصتسالا و  یف  - لصف : هلوق
زا لوقنم  هکنآ  امک  تسا  لوق  يردـق  هاجنپ و  تسا  هدـش  هتفگ  ایفن  اتابثا و  نآ  تیجح  رد  هتبحـص و  یف  هلعج  همزال و  يا  ءیـشلا 

.تسا لوق  هدزای  خیش  موحرم 

ام ءاقبا  باحصتسا  تسا  هدش  هتفگ  هکنآ  لثم  تسا  فلتخم  باحصتسا  فیرعت  رد  ءاملع  تارابع  دنامن  یفخم  دیامرف  یم  فنصم 
یف هدوجول  نامز  یف  مکح  تابثا  هنا  وا  لوالا  نامزلا  یف  هتوبث  یلع  الیوعت  یناثلا  نامزلا  یف  مکحلا  تابثا  وا  ناک 
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لاوقا یلع  هتوبث  هجو  یف  هلمجلا و  یف  وا  اقلطم  هتابثا  هیفن و  یف  فالخلا  عازنلا و  هیف  عقی  نال  لباقلا  وه  ینعملا  اذـه  نا  یفخی  و ال 
ناک امل  لاوقالا و  هیف  لباقت  امل  هتوبثب  ملعلا  نم  یشانلا  هب  نظلا  وا  ءاقبلا  یلع  ءالقعلا  ءانب  سفن  وه  باحصتسالا  ناک  ول  هنا  هرورض 

.نیدروم لب  دحاو  دروم  یلع  نیدراو  تابثالا  یفنلا و 
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مکح نوک  هنا  وا  لاحلا  کلت  ریغ  وا  تقولا  کلذ  دـعب  هئاقب  یلع  لاح  وا  تقو  یف  تبث  ام  توبثب  کسمتلا  هنا  وا  هیلع  قباـس  ناـمز 
فیرعت رد  تسا  هدـش  رکذ  هـک  یئاـه  نـیا  ریغ  قحـاللا و  نـآلا  یف  ءاـقبلا  كوکـشم  قباـسلا  نـآلا  یف  لوـصحلا  ّینیقی  فـصو  وا 

.باحصتسا

مامت هکنآ  الا  میدومن  رکذ  ام  ار  اهنآ  ضعب  هک  ینانچمه  باحصتسا  فیرعت  رد  تسا  فلتخم  تارابع  هچرگا  دیامرف  یم  فنـصم 
هک یعوضوم  ای  مکح و  ءاـقبب  تسا  مکح  دـحاو  ياـنعم  نآ  دوش و  یم  هراـشا  دراـف  ياـنعم  دـحاو و  موهفم  کـی  هب  فیراـعت  نآ 

يانب ای  باحـصتسا  كردـم  وا و  لایع  هقفن  بوجو  يارب  دـیز  ءاقب  باحـصتسا  لثم  دوش  نآ  ءاـقب  رد  کـش  دـشاب و  مکح  ياراد 
مکح نیا  ناشلامعا  مامت  رد  هن  هلمجلا  یف  ای  اهنآ  لاـمعا  ماـمت  شورفودـیرخ و  لـثم  اـقلطم  ءـالقع  هیفرع  ماـکحا  رد  تسا  ءـالقع 

زا ای  اقباس و  تسا  هدوب  نقیتم  هک  یئیـش  نآ  ندومن  هظحالم  زا  دوش  یم  ادـیپ  هک  ینظ  تهج  زا  ای  اهنآ  نیب  تسا  دـبعت  ای  یئـالقع 
باحصتسا تیجح  كردم و  رد  نآ  لیـصفت  دیآ  یم  هک  يزیچ  نآ  رب  انب  عامجا  ای  باحـصتسا و  نآرب  رابخا  صن و  تلالد  تهج 

هکنآ امک  رگید  هلدا  هن  باحصتسا  تیجح  رب  تسا  رابخا  تلالد  هک  تسنآ  قح  میدومن و  نایب  هک  تسا  یمـسق  راهچ  زا  یکی  هک 
.یلاعت هللاءاش  نا  دش  دهاوخ  رکذ 

تیلباق ینعم  نیا  مکح  عوضوم  ای  العف  تسا  كوکشم  هک  یقباس  نقیتم  مکح  ینعی  خلا  لباقلا  وه  ینعملا  اذه  نا  یفخی  :و ال  هلوق
.دشاب یم  هلمجلا  یف  ای  اقلطم و  نآ  تابثا  یفن و  رد  فالخ  عازن و  يارب 
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دحب و ال نکی  مل  ثیح  هنا  الا  هجولا  كاذ  لب  ءاقبلاب  مکحلا  وه  نوکی  نا ال  مهوی  امبر  ناک  نا  اهـضعب و  یلع  قبطنی  امب  هفیرعت  و 
اذـه نم  هیلا  هراشالل  لب  هجولا  سفن  هنا  یلع  هلالد  هل  نکی  مل  ابلاغ  تافیرعتلا  یف  لاحلا  وه  امک  مسـالا  حرـش  لـیبق  نم  لـب  مسرب 

.هجولا
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یهقف هن  تسا  یلوصا  نآ  ثحب  باحصتسا و  فیرعت 

ثحب دشاب  فلتخم  رگا  دشاب و  دحتم  مولعم و  صخـشم و  دیاب  مولع  زا  نآ  ریغ  لوصا و  ای  هقف  رد  یثحب  ره  عوضوم  دـنامن  یفخم 
نآ ءاقب  رد  کش  العف  تسا و  هدوب  نقیتم  اقباس  هک  یعوضوم  ای  مکح  نآ  دیامرف  یم  فنـصم  تهج  نیا  زا  تسین  تهج  کی  رد 

یکردم راهچ  نآ  زا  یکی  هک  تسا  فلتخم  نآ  كردم  هک  تسا  ءاملع  نیب  ثحب  لحم  تسا و  باحـصتسا  عوضوم  نآ  دشاب  یم 
نآ زا  یـشان  هک  ینظ  ای  دشاب  ءاقب  رب  ءالقع  ءانب  سفن  باحـصتسا  عوضوم  رگا  هک  تسا  يرورـض  نوچ  دشاب  یم  میدومن  نایب  هک 

یفن دش  نایب  هک  ینانچمه  یثحب  ره  رد  نوچ  تسین  فالتخا  عازن و  لباق  لاح  نیا  رد  دشاب  اه  نیا  یکیره  عوضوم  رگا  دـشاب  یم 
رب تابثا  دـشاب و  عوضوم  کـی  رب  یفن  تسا  نکمم  دـش  ددـعتم  عوضوم  رگا  دـشاب و  دـحاو  ءیـش  زا  یکی  رب  دراو  دـیاب  تاـبثا  و 

.تسا جراخ  ثحب  لحم  زا  ینعم  نیا  رگید و  عوضوم 

اب تسا  قباطم  اهفیرعت  ضعب  دـنا  هدومن  باحـصتسا  يارب  هک  یفیرعت  هک  دوشن  لاکـشا  خـلا  اهـضعب  یلع  قبطنی  اـمب  هفیرعت  :و  هلوق
مکح هک  دزادـنا  یم  کشب  نهوم و  فیراعت  ضعب  هچرگا  دوش  یم  ادـیپ  ءانب  زا  هک  ینظ  ای  دـشاب  ءالقع  ءاـنب  هک  نیدروم  زا  یکی 

نم هکلب  تسین  مات  مسر  مات و  دـح  نوچ  فیرعت  نآ  هکنآ  الا  دـشاب  میدومن  نایب  ام  هک  ار  هچنآ  ریغ  باحـصتسا  عوضوم  رد  ءاقبب 
هک درادن  تلالد  فیرعت  نآ  تهج  نیا  زا  تسا و  نیمه  تافیرعت  رثکا  رد  لاح  هکنآ  امک  تبن  نادعـس  ریظن  تسا  مسا  حرـش  لیبق 
ای مکح  باحـصتسا  عوـضوم  هک  میدوـمن  ناـیب  اـم  هک  ار  هچنآ  هب  تسا  هراـشا  فیراـعت  نیا  هکلب  تسا  فرعم  ناـمه  ثحب  لـحم 

تسا مکح  يذ  عوضوم 
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نا حدقناف  سأب  مسرلا  وا  دحلاب  نکی  مل  اذا  هب  نکی  مل  هناف  سکعلا  وا  درطلا  مدـعب  هفیرعت  یف  رکذ  ام  یلع  لاکـشالل  عقو  اذـل ال  و 
.لئاط الب  لوط  لصاح و  الب  لاکشالا  نم  اهیف  رکذ  ام  هل و  موقلا  تافیرعت  رکذ 

سیل هیعرفلا و  ماکحالا  طابنتـسا  قیرط  یف  عقت  هدـعاق  دـیهمتل  اـهیف  ثحبی  ثیح  هیلوصا  هلئـسم  هتیجح  یف  ثحبلا  نا  یفخی  ـال  مث 
باحصتسالا يرجم  نوکی  امبر ال  فیک و  هیلا  یهتنی  ناک  نا  هطساو و  الب  لمعلا  مکح  اهدافم 

******

: حرش * 

الثم تسا  لئاق  فنـصم  هک  ینانچمه  دـشابن  دـحتم  مکح  باحـصتسا  عوضوم  هک  تسنآ  بجوم  فیراعت  فـالتخا  دـنامن  یفخم 
ایآ دش  رکذ  هک  يرگید  تاعوضوم  ءالقع و  ءانب  ای  دشاب  هراما  باحصتسا  هک  یلاحرد  تسا و  هراما  باحـصتسا  هک  دنلئاق  یـضعب 

.دشاب دیاب  فلتخم  مه  فیرعت  ارهق  دش  فلتخم  عوضوم  هکنیا  زا  دعب  نوچ  دشاب  هجو  کی  هب  اهنآ  فیرعت  تسا  نکمم 

تسا و ینعم  کی  هب  باحصتسا  رد  ءاملع  فیراعت  میدومن  نایب  هکنیا  زا  دعب  دیامرف  یم  فنـصم  خلا  لاکـشإلاب  عقو  اذل ال  :و  هلوق
درطم هک  فیراعت  نیا  رد  تسا  هدش  لاکشا  هک  هچنآ  تهج  نیا  زا  تسا  مسالا  حرش  لیبق  زا  هکلب  تسین  مسر  دح و  فیراعت  نیا 

عنام دارفا و  عماج  تسا  مزال  یفیرعت  ره  رد  نوچ  دـشاب  یمن  دارفا  عماج  ینعی  تسین  سکعنم  ای  دـشاب  یمن  رایغا  عنام  ینعی  تسین 
رهاظ ام  نایب  نیا  زا  ،و  دشابن عنام  عماج و  درادن  یعنام  تسا  هدـش  رکذ  هک  یفیراعت  نیا  تسین  یقیقح  فیرعت  نوچ  دـشاب و  رایغا 

تـسا هدـئاف  الب  تسا و  لئاط  الب  لیوطت  تسا  دراو  فیراعت  نآرب  هک  یتالاکـشا  تسا و  هدـش  باحـصتسا  يارب  هک  یفیراعت  دـش 
یفخی امک ال 

لثم تسا  هیهقف  لئاسم  زا  ای  تسا  یلوصا  هلئسم  باحصتسا  ایآ  دنامن  یفخم  خلا  هتیجح  یف  ثحبلا  نا  یفخی  مث ال  : هلوق
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ملع ام  ءاقب  یلع  ءالقعلا  ءانب  نع  هرابع  ناک  ول  اما  انرکذ و  امع  هرابع  باحـصتسالا  ناک  ول  اذـه  الثم  هیجحلاـک  اـیلوصا  اـمکح  ـالا 
: هیلوصا هلئسم  هنوک  یف  لاکشا  الف  هتوبث  هظحالم  نم  یشانلا  هب  نظلا  وا  هتوبث 

******

: حرش * 

تیجح دـیامرف  یم  فنـصم  دنـشاب  یم  یهقف  ةدـعاق  اه  نیا  هکنآ  لاـثما  تحـص و  دـی و  تیرح و  ةدـعاق  زواـجت و  غارف و  ةدـعاق 
طابنتسا قیرط  رد  هدعاق  نآ  هک  لوصا  رد  دوش  تابثا  يا  هدعاق  هک  دوب  نآ  یلوصا  هلئسم  دشاب و  یم  هیلوصا  لئاسم  زا  باحصتسا 

لمع رگا  هک  درادن  ار  هطساو  الب  لمع  مکح  باحصتسا  تیجح  دافم  تسا و  نینچمه  باحصتسا  ثحب  دوش و  عقاو  هیعرف  ماکحا 
لمعلاب قلعتی  ام  هناب  دنا  هدومن  نآب  یعرف  مکح  فیرعت  تسا  روهـشم  هک  هچنآ  نوچ  تسا  یهقف  ثحب  ، ثحب نآ  دشاب  هطـساو  الب 

.دنا هدومن  رکذ  مالعا  ضعب  هکنآ  امک  هطساو  الب 

تسا و یلوصا  هلئسم  تهج  نیا  زا  دوش  یم  عقاو  هیعرف  هیمکح  ماکحا  طابنتسا  قیرط  رد  نوچ  باحـصتسا  تیجح  هکنآ  لصاح  و 
مکح نآ  دروم  دراوم  ضعب  هک  تسا  یهقف  ثحب  باحـصتسا  ثحب  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هنوـگچ  لـمعب و  دوـشب  یهتنم  وـل 

تـسا یلوصا  ثحب  رهاوظ  تیجح  ثحب  هکنآ  نقیتم  زا  دـعب  ماع  روهظ  لـثم  دوش  تیجح  رد  کـش  هکنآ  ریظن  تسا  یلوصا  یلک 
رکذ هکنآ  اـمک  دـشاب  قباـس  مکح  ءاـقب  سفن  باحـصتسا  میئوـگب  هک  تسا  یئاـج  رد  ینعم  نیا  هریغ  دـحاو و  ربـخ  تیجح  لـثم 
ینظ باحـصتسا  هکنآ  ای  دـشاب و  نآ  رد  کش  هدوب و  نقیتم  اقباس  هک  یئیـش  نآرب  دـشاب  ءالقع  ءانب  باحـصتسا  رگا  اما  میدومن و 

نآ دروم  باحصتسا  ثحب  لاکشا  الب  دراوم  نیا  رد  تسا  هدوب  ملسم  البق  هک  یمکح  توبث  هظحالم  زا  دوش  ادیپ  نظ  نآ  هک  دشاب 
هب یطبر  دهتجمب و  تسا  طونم  اهنآ  تیجح  دوش  ادیپ  قباس  مکحب  هک  ینظ  ءالقع و  ءانب  تیجح  نوچ  دشاب  یم  یلوصا  ۀلئـسم  رد 

.درادن دلقم 

هیعوضوم تاهبش  رد  نآ  دروم  باحصتسا  هک  میدش  لئاق  ام  رگا  دنامن  یفخم 
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یم هیهقف  هلئسم  ثحب  باحصتسا  ثحب  تهج  نیا  زا  تسین  يراج  هریغ  خسن و  مدع  لثم  هیهلا  هیلک  ماکحا  رد  باحـصتسا  تسا و 
دلقم رگا  الثم  دهتجم  هن  دشاب  دـیاب  دـلقم  زا  قباس  نیقی  کش و  دراوم  نیا  رد  هریغ و  زواجت و  هدـعاق  تراهط و  دـعاوق  لثم  دـشاب 

تـسا یقاـب  تراـهط  هک  تسنآ  هب  دـهتجم  ياوتف  دـهتجمب  درک  عوجر  دراد و  عفر  رد  کـش  ثدـح و  زا  تراـهط  هب  تسا  نقیتـم 
تبـسن هن  تسا  دـهتجم  دوخ  رابتعاب  نآ  تیجح  دـهتجم  نیقی  کـش و  دـلقم و  تراـهط  عفرب  دراد  نیقی  دـهتجم  ول  باحـصتساب و 

زامن ناکرا  زا  ینکر  رد  کش  هالـص  زا  غارف  زا  دعب  دـلقم  رگا  هکنآ  امک  تسا  رارق  نیا  زا  هیهقف  دـعاوق  مامت  هک  ینانچمه  دـلقمب 
ار ناکرا  زا  ینکر  نآ  هالـص  هک  دراد  نیقی  دهتجم  ول  تسا و  هالـص  تحـص  هب  مکح  دهتجم  ياوتف  دومن  دهتجم  زا  لاؤس  دومن و 

.لوق یلع  دشاب  حیحص  دحاو  لدع  رگا  تسا  تداهش  باب  نم  دراوم  نیا  رد  وا  لوق  درادن و 

هک تسا  هیلوصا  هلئسم  نوچ  تسا  ربتعم  دهتجم  کش  نیقی و  دراوم  نیا  رد  هیلک  ماکحا  رد  باحـصتسا  تیجح  هب  لوق  رب  انب  اما  و 
دوش و یم  ار  ماکحا  مه  لماش  باحصتسا  لیلد  نایب  نیاربانب  هیجراخ و  روما  ای  عراش و  فرط  زا  تسا  نایب  ندیـسرن  ای  کش  أشنم 

درادـن یعنام  تهج  نیا  زا  ار و  ود  ره  هیعوضوم  تاهبـش  هیمکح و  تاهبـش  رد  عفر  ثیدـح  ندـش  لـماش  ریظن  ار  تاـعوضوم  مه 
.دلقم نیقی  کش و  هن  تسا  ربتعم  دهتجم  نیقی  کش و  دراوم  نیا  رد  دشاب و  یلوصا  ثحب  باحصتسا  ثحب  هلئسم 

رگا ینعی  دشاب  رک  ممتم  تسا و  هدوب  سجن  هک  دـنک  یم  یبآ  تساجن  هب  مکح  دـهتجم  زا  قح  کش ال  قباس و  نیقی  زا  دـعب  سپ 
بآ همه  تساجن  بجوم  بآ  نآ  تساجن  باحـصتسا  دوش  مامت  رک  دـنزیرب و  سجنتم  بآ  ار  نآ  ممتم  دـشاب و  رک  زا  رتمک  یبآ 

لاستغا زا  لبق  نوخ  عطق  زا  دعب  ضئاح  یطو  ندوب  مارحب  دهتجم  دهد  یم  يوتف  نینچمه  تسا و  هیمکح  ۀهبش  نیا  دشاب و  یم  رک 
.یفخی امک ال  تسا  ملاعب  لهاج  عوجر  باب  نم  دهتجمب  دلقم  عوجر  دراوم  نیا  رد  و 
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کشلا نوکی  داکی  هئاقب و ال  یف  کشلا  ءیـش و  توبثب  عطقلا  هدروم  یف  نیرما  رابتعا  هفیرعت  یف  انرکذ  امم  رهظ  دقف  ناک  فیک  و 
هیجراخلا تاعوضوملا  یف  هیلع  رابغ  امم ال  اذه  لومحملا  عوضوملا و  بسحب  هنقیتملا  هکوکشملا و  هیـضقلا  داحتا  عم  الإ  ءاقبلا  یف 

.هلمجلا یف 

******
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ود ره  لومحم  عوضوم و  داحتا  باحصتسا  رد  تسا  مزال 

مکح سفن  فیرعت  نآ  هک  باحصتسا  يارب  میدومن  نایب  ام  هک  یفیرعت  زا  لاح  يا  یلع  خلا  انرکذ  امم  رهظ  دقف  ناک  فیک  :و  هلوق
توبثب عطق  - لوا.دوش یم  هدافتسا  رما  ود  فیرعت  نیا  زا  عوضوم  هچ  دشاب و  مکح  هچ  تسا  هدوب  تباث  البق  هک  ار  هچنآ  ءاقبب  تسا 

رد هنقیتم  هکوکـشم و  هیـضق  ندوب  دـحتم  تسا  مزال  ءاقب  رد  کش  دراوم  نیا  رد  ءیـش و  نآ  ءاقب  رد  کش  - مود و.قباـس  رد  ءیش 
لومحم عوضوم و  دشاب  یکی  دحتم و  دیاب  دشاب  یم  نآ  رد  کش  العف  تسا و  هدوب  نقیتم  قباس  هک  یئیش  ینعی  لومحم  عوضوم و 

.نآ

هدوب نقیتم  هک  قباس  لمع  رب  نتشذگ  یضم و  تسا  بجاو  هک  تسنآ  باحـصتسا  هلدا  زا  دوش  یم  هدافتـسا  هک  هچنآ  دنامن  یفخم 
اـعوضوم و كوکـشم  هنقیتم و  هیـضق  دـشاب  دـحتم  تسا  مزـال  تهج  نیا  زا  یلعف  کـشب  ار  نقیتـم  نآ  ضقن  تسین  زیاـج  تسا و 

.دشاب یم  ورمع  تلادع  رد  یلعف  کش  دوب و  البق  دیز  تلادع  هب  نیقی  رگا  الثم  الومحم 

لومحم رد  دـشاب  نیتیـضق  فـالتخا  رگا  نینچمه  قباـس و  نقیتم  هب  لـمع  تسین  بجاو  تسا  فلتخم  عوضوم  نوچ  دروم  نیا  رد 
لومحم نوچ  تسین  نیقی  ضقن  مه  دروم  نیا  رد  دـشاب  یم  العف  دـیز  ملع  رد  کش  تسا و  هدوب  دـیز  تلادـع  هب  نیقی  هکنآ  لـثم 

.تسا فلتخم 

هک دشاب  یم  همات  سیل  ای  همات  ناک  دافم  لیبق  زا  هکوکشم  هنقیتم و  هیضق  دراوم  یضعب  دشاب  یعوضوم  باحـصتسا  هک  یئاج  رد  و 
لمح اـی  دوـش  یم  نآرب  دوـجو  لـمح  اـی  دوـش  یم  روـصتم  هک  یئیـش  ره  هکنآ  تهجب  هیلوا  تـالومحمب  دوـش  یم  اـهنآ  هب  ریبـعت 

نآ ینعی  ، مدع
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هلوصح لکشیف  لقنلا  ما  لقعلا  اهکردم  ناک  ءاوس  هیعرشلا  ماکحالا  اما  و 
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تـسا دوجو  ای  لومحم  دراوم  نیا  رد  اهنآ  عامتجا  لثم  نیـضیقن  عافترا  تسا  لاحم  هکنآ  تهجب  مودعم  ای  تسا و  دوجوم  ای  ءیش 
دیز مدعب  نیقی  رگا  هکنآ  امک  دوش  یم  دوجو  باحـصتسا  دشاب  یم  نآ  ءاقب  رد  کش  دش و  ادیپ  دیز  دوجوب  نیقی  رگا  هک  مدع  ای 

عوضوم هکلب  درادن  ینعم  جراخ  رد  عوضوم  ءاقب  دراوم  نیا  رد  دوش  یم  نآ  مدع  باحـصتسا  العف  نآ  دوجو  رد  کش  دشاب و  یم 
نیا رد  تسین و  باحـصتسا  يارب  یئاج  العف  دـش  ادـیپ  دـیز  ءاقبب  ملع  رگا  مدـع و  ای  دـشاب  دوجو  لومحم  هچ  تسا  تیهاـم  سفن 
یم لمح  نآرب  مدـع  ای  دوجو  هک  تسا  تیهام  سفن  عوضوم  هکلب  یجراخ  عوضوم  ءاقب  تسین  مزال  همات  سیل  همات و  ناـک  دراوم 

.دوش

نیا رد  دنـشاب  هیـضق  دافم  هصقان  سیل  هصقاـن و  ناـک  رگا  دـنمان و  یم  هیلوا  تـالومحم  ار  تـالومحم  نیا  احالطـصا  تهج  نیا  زا 
.دنمان یم  خلا  هیعبار  ای  هیثلاث و  ای  هیوناث  تالومحم  ار  تالومحم  نیا  احالطصا  عوضوم و  دوجو  تسا  مزال  دراوم 

نینچمه تسا و  هیوناث  تالومحم  زا  وا  رب  مایق  لمح  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  دیز  هک  دوش  یم  دیز  رب  لمح  یتقو  رد  دـیز  مایق  الثم 
نیا زا  تسا  مزـال  عوضوم  لاکـشا  ـالب  دراوم  نیا  رد  دـیز  تکرح  رب  اـیناث  و.دـیز  دوجو  رب  ـالوا  دراد  فقوت  دـیز  تکرح  تعرس 

ینانچمه دشاب  یجراخ  عوضوم  هک  یئاج  رد  هکوکشم  هنقیتم و  هیـضق  داحتا  ینعی  هیلع  رابغ  امم ال  اذه  : دیامرف یم  فنـصم  تهج 
رکذ ادـعب  هکنآ  امک  دراوم  مامت  رد  هن  هلمجلا  یف  هتبلا  تسین  نآ  رد  یلاکـشا  رابغ و  هصقان  سیل  هصقاـن و  ناـک  رد  میدز  لـثم  هک 

.دوش یم 

: خلا هیعرشلا  ماکحالا  اما  :و  هلوق

عوضوم ایآ  دشاب و  یم  عوضوم  رد  کش  تشگرب  اهنآ  رد  کش  تساجن و  تراهط و  لثم  هیعضو  ماکحا  ای  تمرح  بوجو و  لثم 
دوش یم  هتفرگ  یلقع  عوضوم  زا  اهنآ 
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هیف هلخد  لمتحا  امم  هیلع  وه  ام  ضعب  ریغت  ببـسب  هعوضوم  ءاقب  یف  کشلا  ههج  نمالا  مکحلا  ءاقب  یف  کـشی  داـکی  ـال  هنـال  اـهیف 
بـسحب خـسنلا  ناک  اذـل  یلاعت و  هقح  یف  لیحتـسملا  ینعملاب  ادـبلا  وحنب  الا  هعوضوم  نع  مکحلا  فلختی  ـالا ال  ءاـقب و  وا  اثودـح 

.اعفر اعفد ال  هقیقحلا 

******

: حرش * 

رگا الثم  دـشاب  یم  نآ  باحـصتسا  عوضوم  دـندیمان  عوضوم  فرع  هک  ار  هچره  ینعی  دوش  یم  هتفرگ  فرع  زا  ای  یظفل  لیلد  زا  ای 
هک ریغت  ءام و  زا  تسا  بکرم  عوضوم  لاکـشا  ـالب  دـشاب  یلقع  عوضوم  رگا  دروم  نیا  رد  سجن  ریغتملا  ءاـملا  دـش  دراو  لـیلد  رد 

فرع زا  رگا  اـما  -و  تسا ریغتم  لـیلد  رهاـظ  نوچ  دوش  هتفرگ  لـیلد  زا  عوضوم  رگا  نینچمه  دوـش  یمن  تباـث  تساـجن  نآ  نودـب 
هک تسنآ  قح  عوضوم و  تالاح  زا  هکلب  دنیب  یمن  عوضوم  دیق  ار  بآ  ریغت  دـناد و  یم  بآ  فرع  ار  تساجن  عوضوم  دوش  هتفرگ 

.دوش هتفرگ  لیلد  زا  هکنآ  هن  یلقع و  هن  تسا  یفرع  عوضوم  باحصتسا  عوضوم 

همدـقم بوجو  لثم  دـشاب  لقع  ماکحا  نآ  كردـم  هکنآ  ياوس  هیعرـش  ماکحا  تاعوضوم  اما  خـلا و  هیعرـشلا  ماکحالا  اما  :و  هلوق
تایآ و زا  هک  ماکحا  نآ  لثم  دـشاب  لقن  یعرـش  مکح  كردـم  ای  تسا و  لـقع  نآ  كردـم  هکنآ  لاـثما  دـض و  زا  یهن  بجاو و 

اهنآ رد  یلاکـشا  ماکحا  نیا  رد  هکوکـشم  هنقیتم و  هیـضق  داحتا  دیامرف  یم  فنـصم  دراوم  نیا  رد  دوش  تباث  تعیرـش  رد  تایاور 
نقیتـم و عوـضوم  هک  یلاـحرد  تسا  هدوـب  نقیتـم  اـقباس  هک  یمکح  دوـش  مکح  ءاـقب  رد  کـش  تسین  نکمم  هکنآ  تهجب  تـسا 

دیق تهج  زا  رییغت  نآ  هک  رگید  عوضومب  دوش  یم  عوضوم  لیدـبت  رییغت و  بجوم  مکح  رد  کـش  ارهق  دـشاب و  دـحتم  كوکـشم 
.دشاب یم  عوضوم  طرش  ای  عوضوم 

هیلع ماما  روضح  لاـمتحا  میدومن  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  راـهطا  همئا  ناـمز  رد  ار  هعمج  هالـص  بوجو  باحـصتسا  رگا  ـالثم 
هک دراد  دشاب  بوجو  دیق  هک  مالسلا 
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بسحب داحتالا  ناک  امل  هنا  الا  هنایرج  یف  هنع  صیحم  امم ال  ناک  نا  امهبـسحب و  نیتیـضقلا  یف  داحتالا  ناب  لاکـشالا  اذه  عفدنی  و 
یتلا تایـصوصخلا  نم  عوضوملا  هیلع  ام  ضعب  ناک  هئاـقب و  یف  کـش  اـم  ءاـقبب  مکحلا  قدـص  یف  هققحت و  یف  اـیفاک  فرعلا  رظن 

یف باحـصتسالا  نایرج  ناک  هتاموقم  هدویق و  نم  اعقاو  ناک  نا  هتالاح و  نم  یفرعلا  رظنلاـب  دـعی  اـمم  هل  مکحلا  توبثب  اـهعم  عطقی 
نم اهتالاح ال  نم  دـع  امم  اهیف  هلخد  لمتحا  ام  ضعب  ءاـفتنا  ورط  لـجال  اـهیف  کـشلا  دـنع  اـهتاعوضومل  هتباـثلا  هیعرـشلا  ماـکحالا 

.ناکمالا نم  ناکمب  اهتاموقم 

******

: حرش * 

اثودح مکح  رد  نآ  تلاخد  ءایشا  ضعب  نوچ  دشاب  یمن  هکوکـشم  هنقیتم و  هیـضق  داحتا  دراوم  نیا  رد  تسا  عوضوم  ریغم  دیق  نیا 
دیق نآ  دراوم  ضعب  دوش و  ادـیپ  دـیلقت  عجرم  زا  ملعا  ادـعب  ول  مینادـب و  مزال  ار  نآ  رگا  دـیلقت  عجرم  رد  تیملعا  لثم  تسا  یفاـک 

دوش و یم  هتشادرب  وا  زا  دیلقت  بوجو  دوش  لئاز  نآ  زا  لقع  رگا  هک  دیلقت  عجرم  ندوب  لقاع  لثم  تسا  عوضوم  دیق  ائاقب  اثودح و 
لاحم هک  یئادب  نآ  ءادب  وحنب  ای  میدومن و  نایب  هک  يدیق  هب  رگم  دنک  یمن  ادیپ  فلخت  شدوخ  عوضوم  زا  یعرـش  مکح  لک  یلع 
يادخ لوا  زا  نیملسم  ۀلبق  خسن  الثم  عفر  هن  تسا  عفد  يانعم  هب  هیعرـش  ماکحا  رد  خسن  تهج  نیا  زا  یلاعت و  يادخ  قح  رد  تسا 
کلذ نع  هّللا  یلاعت  دومن  مکح  عفر  یتهج  هطساو  هب  تسناد و  یمن  ار  هدنیآ  هکنآ  هن  دوش  یم  هتشادرب  ادعب  هک  تسناد  یم  یلاعت 

.اریبک اولع 

لیلد زا  هن  یلقع و  هن  تسا  یفرع  باحصتسا  رد  عوضوم  ءاقب 

عوضوم و بسحب  هکوکـشم  هنقیتم و  هیـضق  هک  میدومن  نایب  تسا و  هدش  هک  یلاکـشا  خلا  داحتالا  ناب  لاکـشالا  اذه  عفدنی  هلوق و 
ای اعوضوم و  ای  دنـشابن  دـحتم  رگا  هک  باحـصتسا  نایرج  رد  تسین  نآ  زا  يا  هراـچ  ینعم  نیا  هچرگا  دنـشاب  دـحتم  دـیاب  لومحم 

تـسا یفاک  دناد  یم  دحتم  ار  نآ  فرع  هک  ار  هچنآ  دشاب و  دیاب  فرع  رظنب  داحتا  نیا  هکنآ  الا  تسین  يراج  باحـصتسا  الومحم 
باحصتسا ققحت  رد 
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هیلع عامجالا  مایق  وا  صنلا  هلالد  يوعد  وا  اعون  ول  انونظم و  هنوکل  وا  ادـبعت  ءاـقبلا  یلع  ءـالقعلا  ءاـنب  يوعد  ناـکما  هحـص  هرورض 
.القع وا  القن  مکحلا  لیلد  نوک  نیب  کلذ  یف  توافت  الب  اعطق 

******

: حرش * 

تایـصوصخ زا  تاهج  ضعب  ول  دـشاب و  یم  نآ  ءاقب  رد  کـش  هک  ار  هچنآ  ءاـقبب  مکح  دـشاب  قداـص  هک  یئاـج  رد  نآ  ناـیرج  و 
نیا رد  دشاب  یم  عوضوم  تالاح  زا  فرع  رظنب  هکنآ  زا  دعب  یلو  دشاب  یم  عوضوم  ءزج  ای  عوضوم  طرـش  اهنآ  لومحم  ای  عوضوم 

فرع یلو  تسا  عوضوم  دـیق  لیلد  رظنب  ریغت  هچرگا  سجن  ریغتملا  ءاملا  دومرف  یلوم  رگا  الثم  درادـن  یعنام  نآ  باحـصتسا  دراوم 
زا دـمآ  رما  دوب و  هداتـسیا  دـیز  رگا  هکنآ  لـثم  دـیامن  یم  قلطم  بآ  رب  مکح  تهج  نیا  زا  دـناد و  یم  عوضوم  تـالاح  زا  ار  ریغت 

تالاح ول  تسا و  دیاز  تاذ  يور  بوجو  هکنآ  دناد و  یم  عوضوم  تالاح  زا  فرع  ار  اجنیا  رد  مایق  مئاقلا  دیز  مرکا  یلوم  فرط 
.دشاب فلتخم  نآ 

نوچ یلو  القع  دـشاب  یم  نآ  تاموقم  عوضوم و  دویق  زا  اعقاو  هچرگا  میدومن  نایب  هک  ءاـم  رد  ریغت  لـثم  دـیق  دـیامرف  یم  فنـصم 
ماکحا نآ  رد  کش  تاعوضوم و  نآرب  ماکحا  تسا  تباث  هک  ار  هیعرش  ماکحا  رد  باحصتسا  دناد  یمن  تاموقم  زا  ار  اهنآ  فرع 

هک ار  هچنآ  ضعب  عوضوم  نیا  رب  دوشب  ضراع  ول  فرع و  دناد  یم  دحتم  ار  هکوکـشم  هنقیتم و  هیـضق  دنیب و  یمن  یعنام  دشاب  یم 
.دشاب عوضوم  رد  لیخد  لامتحا 

هدوب عوضوم  رد  لـیخد  هک  ار  هچنآ  تاّیـصوصخ  ضعب  دـناد و  یم  دـحتم  ار  نقیتـم  عوضوم  فرع  هکنیا  زا  دـعب  هکنآ  لـصاح  و 
ناکمالا نم  یناکمب  باحـصتسا  نایرج  دراوم  نیا  رد  عوضوم  تاموقم  زا  هن  دناد  یم  عوضوم  تالاح  زا  تسا  یفتنم  العف  تسا و 

.تسا

میدومن نایب  هکنآ  امک  دوش  یم  هتفرگ  فرع  زا  باحصتسا  عوضوم  هکنیا  زا  دعب  خلا  يوعد  ناکما  هحص  هرورض  : هلوق
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اموقم يری  امم ال  هعوضوم  یف  هلخد  لمتحا  ام  ءافتنا  ورط  دنع  هب  فشکتـسملا  یعرـشلا  مکحلا  نالف  یناثلا  اما  حضاوف و  لوالا  اما 
.اعطق هنودب  لقعلل  مکح  ناک ال  نا  اعقاو و  هیف  هلخد  مدع  لامتحال  افرع  ءاقبلا  كوکشم  ناک  هل 

******

: حرش * 

ادبعت ءالقع  ءانب  نآ  تسا  هدوب  نقیتم  البق  هک  یئیش  ءاقب  رب  ءالقع  ءانب  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  حیحص  باحصتسا  نآ  كردم  سپ 
ای دـشاب و  نآرب  یعون  نظ  ول  تسا و  نونظم  ـالعف  تسا  هدوب  نقیتم  هک  یئیـش  نآ  هکنآ  تهج  زا  باحـصتسا  كردـم  اـی  دـشاب و 

مکح لیلد  هکنآ  نیب  دشاب  یمن  یتوافت  باحصتسا و  نآرب  عامجا  ای  دشاب و  نآرب  رابخا  صن و  تلالد  ياعدا  باحـصتسا  كردم 
.دشاب لقع  نآ  لیلد  ای  دشاب  رابخا  لقن و  باحصتسا 

عامجا ءالقع و  ءانب  نقیتم  دنـشاب  اه  نیا  باحـصتسا  كردـم  لیلد و  رب  تسا  هدـش  اعدا  هک  عامجا  ءالقع و  ءانب  رگا  دـنامن  یفخم 
.دوش نآب  کسمت  ات  تسین  نیب  رد  یقالطا  نوچ  تسا  دراوم  نیا  ریغ 

خیش موحرم  لوق  یلع  ادر  هیعرش  ماکحا  رد  باحصتسا 

كردم رگا  اما  تسا و  حیحـص  يراج و  لاکـشا  الب  دشاب  لقن  نآ  كردم  رگا  باحـصتسا  خلا  یناثلا  اما  حضاوف و  لوالا  اما  : هلوق
هک یعرـش  مکح  باحـصتسا  ات  دوش  یمن  عقاو  نآ  رد  کش  لقع  مکح  هکنآ  رد  تسا  هدش  لاکـشا  دشاب  لقع  مکح  باحـصتسا 

عوضوم و ءازجا  ماـمت  دراد و  رظن  نآ  طئارـش  ءازجا و  عیمجب  عوـضوم  هظحـالم  لـقع  هکنآ  تهجب  دوـش  تسا  یلقع  نآ  كردـم 
لقع مکح  لاکشا  الب  دش  یفتنم  عوضوم  زا  يدیق  ای  یطرـش  رگا  تسا و  لصاح  نینچمه  لقع  مکح  تسا  لصاح  رگا  نآ  طئارش 

هک يراـصنا  خیـش  موـحرمب  هدـش  هداد  تبـسن  لاکـشا  نیا  دوـش  یم  یعرـش  مکح  باحـصتسا  هنوـگچ  سپ.دوـش  یم  یفتنم  مـه 
.تسین يراج  دراوم  نیا  لثم  رد  باحصتسا 

اما تسین و  نآ  رد  یلاکـشا  تسا و  حضاو  نآ  دشاب  لقن  بحـصتسم  یعرـش  مکح  كردم  هک  یئاج  رد  دهد  یم  باوج  فنـصم 
هکنآ لثم  دشاب  لقع  یعرش  مکح  كردم  رگا 
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.نیمکحلا نیب  همزالملا  عم  اذه  فیک  تلق  نا 

مزالم ریغ  لاح  یف  الا  لقعلا  لالقتسا  مدعف  توبثلا  ماقم  یف  فاشکتسالا ال  تابثالا و  ماقم  یف  نوکت  امنا  همزالملا  نال  کلذ  تلق 
هحلصملا نم  عرشلا  مکح  كالم  وه  ام  نوکی  نا  لامتحال  کلذ  لاحلا و  کلت  یف  عرشلا  مکح  مدعل 

******

: حرش * 

فشک هک  یعرش  مکح  دهد  یم  باوج  فنصم  تهج  نیا  زا  دراد  نآب  مکح  مه  عرش  هک  ینانچمه  بذک  حبقب  تسا  لقع  مکح 
ضعب نآ  هک  یئاـج  رد  عوضوم  طئارـش  دویق و  ضعب  ندـش  یفتنم  تسا  لـقع  یعرـش  مکح  نآ  كردـم  یلقع و  مکحب  دوش  یم 

اـقباس و تسا  هدوب  نقیتـم  هک  یئیـش  نآ  دروم  نیا  رد  دنـشاب  عوضوم  تـالاح  زا  هکلب  دنـشابن  عوضوم  تاـموقم  زا  دویق  طورش و 
تـسا هدوب  عوضوم  رد  لیخد  هک  يزیچ  نآ  تسا  نکمم  هکنآ  تهجب  درادـن  یعناـم  نآ  باحـصتسا  اـفرع  تسا  ءاـقبلا  كوکـشم 
لصاح دوبن و  اعطق  مه  یلقع  مکح  دوبن  رگا  طرـش  ای  ءزج  نآ  رهاظ  رد  هچرگا  دشاب و  هدوبن  عوضوم  طرـش  ای  عوضوم  ءزج  اعقاو 

.تسا تلالد  ماقم  تابثا و  ماقم  رد  نآ  دشاب  یم  عوضوم  طرش  ءیش  نآ  هک  درک  یم  نامگ  لقع  هک  ار  هچنآ  هکنآ 

البق هدوب  نقیتـم  هک  یعرـش  مکح  نآ  باحـصتسا  تهج  نیا  زا  تسین  مولعم  دـشاب  طرـش  ءزج و  نآ  عقاو  توبث و  ماـقم  رد  اـما  و 
.درادن یعنام  اعرش  نآ  ءاقب  تسا  كوکشم  یلقع و  مکح  لیلدب 

نآ در  عرشلا و  هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  املک  هدعاق  نایب 

تسا نکمم  دیدومن  نایب  امـش  هک  بلطم  نیا  رد  تسا  هدش  لاکـشا  خلا  نیمکحلا  نیب  همزالملا  عم  اذه  نوکی  فیک  تلق  نا  : هلوق
باوج دشاب  دیاب  مه  عرش  مکح  دشاب  لقع  مکح  اجکره  هک  دنک  یم  تابثا  همزالم  نوناق  لقع و  مکح  نودب  دشاب  یعرـش  مکح 
بجاو همدقم  بوجو  لثم  یعرش  يولوم  مکح  هچرگا  تسا  حیحص  همزالم  نیا  عرشلا  هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  املک  همزالم  هکنآ 

حیحص لوا  مسق  رد  همزالم  لک  یلع  ظافلا و  باب  رد  تشذگ  بجاو  همدقم  باب  رد  هکنآ  امک  تسین  حیحص 
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لخد مدـع  لامتحال  امهادـحإ  یف  الا  هکردـی  مل  نا  نیتلاحلا و  اتلک  یف  هلاح  یلع  ناک  لـقعلا  مکح  كـالم  یه  یتلا  هدـسفملا  وا 
.كالملا نم  هیلع  علطا  امیف  لخد  اهل  ناک  نا  الصا و  هیف  اهل  لخد  الب  رخآ  كالم  هعم  نوکی  نا  لامتحا  وا  هیف  هلاحلا  کلت 

******

: حرش * 

ماکحا دسافم  حلاصم و  مامتب  هطاحا  لقع  نوچ  تسین  حیحص  ملـسم  فرط  نیا  عرـشلا  مکحی  مل  لقعلا  مکحی  مل  املک  اما  تسا و 
ماکحا يارب  تسا  فشک  تلالد و  تابثا و  ماقم  رد  همزـالم  نیا  دـیامرف  یم  فنـصم  تسین و  حیحـص  تهج  نیا  زا  درادـن  هیعرش 

ماقم عقاو و  رد  اما  یعرـش  مکحب  دـنک  یم  ادـیپ  عطق  رهاظ  ماقم  رد  لقع  ینعی  عقاو  توبث و  ماقم  رد  دـشاب  تباث  همزالم  هن  هیعرش 
.تسین مولعم  تهج  نیا  زا  نآ  زا  ریغ  ای  هدرک  كرد  لقع  هک  تسا  نیمه  طقف  مکح  نآ  تلع  توبث 

هتشادرب مه  یعرش  مکح  دش  هتشادرب  لقع  مکح  رگا  هک  درادن  همزالم  يدروم  رد  دنک  یم  مکح  القتـسم  لقع  هک  یئاج  رد  سپ 
هکنآ زا  دـعب  هدـسفم و  ای  تحلـصم  زا  درک  كرد  ار  كالم  لقع  هکنآ  زا  دـعب  تسا  نکمم  لـقع  هکنآ  تهجب  لاـح  نآ  رد  دوش 
لایخ تسا و  هدید  هک  تسا  یتهج  نآ  رد  لقع  مکح  ول  دـشاب و  یقاب  دوخ  لاحب  یعرـش  مکح  كالم  دومن  یعرـش  مکح  كرد 
دوش یم  هداد  لامتحا  دش  یعرـش  مکح  رد  کش  هکنآ  زا  دـعب  نوچ  سب  تسا و  نامه  یعرـش  مکح  كردـم  هک  تسا  هدرک  یم 

كرد لقع  هک  یکالم  نآ  اب  هک  تسه  يرگید  لامتحا  ای  دشاب  هدرکن  كرد  لقع  ار  نآ  كالم  ول  دشاب و  یقاب  یعرـش  مکح  هک 
مکح رد  هچرگا  تسا  هدوب  هدرکن  كرد  ار  نآ  هک  دشاب  يرگید  كالم  دوب  نقیتم  كالم  نآ  هطساو  هب  یعرش  مکح  دوب و  هدرک 

.دشاب هدومن  كرد  ار  یعرش  مکح  كالم  تسا  مزال  دراد  یعطق  مکح  تسا و  علطم  هک  یئاجنآ  رد  لقع 

نایب هک  ینانچمه  اعقاو  دـشاب  یمن  ماکحا  تاکالم  مامتب  لقع  مکح  هطاـحا  هک  تسنآ  خیـش  موحرم  زا  فنـصم  باوج  لـصاح  و 
عوضوم زا  یطرش  ای  يدیق  هک  یئاج  رد  و.میدومن 
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داکی امم ال  کلذـک  همکح  عوضوم  العف و  همکح  طانم  وه  ام  اعقاو ال  لقعلا  مکح  كالم  وه  ام  عبتی  امنا  عرـشلا  مکح  هلمجلاب  و 
اهل هیـصوصخ  برف  اعقاو  همکح  كالم  هب  ماق  اـم  وه  اـنأش و  همکح  عوضوم  وه  اـم  یلا  هقرطت  عم  لاـمجالا  لاـمهالا و  هیلا  قرطتی 

مکح ءاقب  لمتحی  هعم  اعقاو و  هکالم  ءاقب  لامتحا  عم  اعطق  ءیـشب  هل  لالقتـسا  اهنودبف ال  هلخد  مدع  لامتحا  عم  هلالقتـسا  یف  لخد 
.ادیج لمأت  مهفاف و  امدع  ادوجو و  هعم  هنارودل  ادج  عرشلا 

******

: حرش * 

نیا زا  تسا  كوکـشم  تسین و  مولعم  دشاب  یفتنم  مه  یعرـش  مکح  یلو  تسا  یفتنم  مه  لقع  مکح  هتبلا  دـش  یفتنم  یلقع  مکح 
رمخ برـش  تمرح  هب  دنک  یم  مکح  لقع  الثم.درادـن  یعنام  دـشاب  یم  یلقع  مکح  نآ  لیلد  هک  یعرـش  مکح  باحـصتسا  تهج 
رمخ نآ  رکـس  رگا  یلو  دراد  یعرـش  تمرح  هک  نانچمه  دوش  یم  یـسومان  هکلب  یلام  یناج و  ررـض  بجوم  رکـس  لاح  رد  نوچ 

.دشابن رکسم  رمخ  نآ  ول  تسا و  یقاب  یعرش  تمرح  یلو  دشاب  یمن  تمرح  هب  مکح  القع  یتهجب  دورب 

ادیپ هطاحا  لقع  رگا  ینعی  عقاو  رد  دشاب  یم  یلقع  مکح  كالم  عبات  یعرـش  مکح  هکنآ  لصاح  خلا  یعرـش  مکح  هلمجلاب  :و  هلوق
هطاحا تسا و  رهاظ  رد  لقع  مکح  هک  یئاج  رد  هن  عقاو  رد  دـشاب  یم  ملـسم  مه  یعرـش  مکح  دروم  نآ  رد  ماکحا  تاکالمب  درک 

مکح دشاب و  یمن  نآ  رد  لامجا  لامها و  لامتحا  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  لقع  مکح  عوضوم  ول  تابثا و  دراوم  نیا  رد  درادـن  عقاوب 
دراوم ضعب  دـنکن  كرد  ار  عقاو  كالم  هکنآ  دـشاب و  یعقاو  ینأش و  مکح  هک  یئاجنآ  رد  هن  تسا  رهاظ  رد  نیا  یلو  دراد  ینیقی 
یعرش مکح  رد  لیخد  اعقاو  تسا  نکمم  هکنیا  اب  دشاب  یم  یلقع  مکح  لالقتسا  رد  لیخد  تیـصوصخ  نآ  هک  تسا  یتیـصوصخ 

یعرش مکح  كالم  تیصوصخ  نآ  تسا  نکمم  اعقاو  یلو  دشاب  یمن  یعطق  یلقع  مکح  ول  تیصوصخ و  نیا  نودب  دشابن و 
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تاعوضوملا و نیب  لیـصفتلا  کلذـک و  هتیجح  مدـع  اـقلطم و  باحـصتسالا  هیجح  یف  باحـصالا  ءارآ  فـالتخا  یفخی  ـال  ّهنإ  مث 
اهلقن انمهی  یتش ال  لاوقا  یلع  هریثکلا  لیصافتلا  نم  کلذ  ریغ  یلا  یضتقملا  یف  ناک  ام  عفارلا و  یف  کشلا  ناک  ام  نیب  وا  ماکحالا 

نالطب رهظی  وحن  یلع  اقلطم  هیجحلا  وه  اهنم و  راـتخملا  وه  اـم  یلع  لالدتـسالا  مهملا  اـمنا  اـهیلع و  لالدتـسالا  نم  رکذ  اـم  لـقن  و 
.هوجوب هیلع  لدتسا  دقف  اهرئاس 

ثیح هقباسلا و  هلاحلا  قبط  یلع  لمعلا  یلع  ناویحلا  عاونا  هفاک  نم  روعـشلا  يوذ  لب  ناسنالا  نم  ءالقعلا  ءانب  رارقتـسا  لوـالا  هجولا 
.ایضام ناک  عراشلا  هنع  عدری  مل 

******

: حرش * 

لقع ار  نآ  ول  امدع و  ادوجو و  كالم  نآ  اب  دراد  نارود  یعرـش  مکح  نآ  هک  دشاب  يرگید  ءیـش  یعرـش  مکح  كالم  دـشابن و 
.ادیج لمأت  مهفاف و  دشاب  هدرکن  كرد 

رگید هلدا  در  نآ و  رد  قح  باحصتسا و  تیجح  رد  ءاهقف  ءادا  نایب 

باحـصتسا تیجح  رد  باحـصا  نیب  رد  يدایز  فالتخا  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  باحـصالا  ءارآ  فالتخا  یفخی  ـال  ّهنإ  مث  : هلوق
تـسا تجح  تاـعوضوم  رد  هک  دـنا  هدـش  لـئاق  لیـصفت  یـضعب  اـقلطم  تسا  باحـصتسا  تیجح  مدـع  لوـق  نیا  لـباقم  اـقلطم و 
یغارچ الثم  دشاب  عفار  رد  کش  هک  یئاج  رد  باحـصتسا  تیجح  هب  دنلئاق  رگید  يا  هتـسد  تسین  تجح  ماکحا  رد  باحـصتسا و 

سکعلاب تسا و  هدوب  ملـسم  دشاب  یـضتقم  هکنآ  تفن  دشاب و  داب  ندمآ  تهجب  نآ  ندـش  شوماخ  رد  کش  تسا  هدوب  نشور  هک 
زا نیا  ریغ  باحـصتسا و  درادـن  تیجح  اجنیا  رد  هک  هن  ای  تسا  هدـش  صالخ  نآ  تفن  اـیآ  غارچ  هک  دوش  یـضتقم  رد  کـش  رگا 

لاوقا نآ  لقن  هدش  لقن  لئاسر  رد  خیش  موحرم  زا  لوق  هدزای  هلمج  نم  هک  ءاملع  زا  يدایز  لاوقا  رد  تسا  هدش  رکذ  هک  یلیـصافت 
هک هچنآ  ام و  راتخم  رب  تسا  لالدتـسا  ام  يارب  تسا  مهم  هک  هچنآ  اهنآ و  در  اـهنآ و  هلدا  لـقن  نینچمه  درادـن و  اـم  يارب  تیمها 

اقلطم تسا  باحصتسا  تیجح  میا  هدومن  رایتخا 
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یف لاحلا  وه  امک  هلفغ  وا  اعون  ول  انظ و  وا  ءاقبلاب  انانیمطا  وا  اطایتحا  ءاجر و  اما  لب  ادـبعت  کلذ  یلع  مهئانب  رارقتـسا  عنم  الّوأ  هیف  و 
.انایحا ناسنالا  یف  امئاد و  تاناویحلا  ریاس 

******

: حرش * 

هب باحـصتسا  تیجح  رب  تسا  هدـش  لالدتـسا  لاوقا و  رئاس  ندوب  لطاب  دوش  یم  رهاظ  میدومن  نایب  ام  ار  نآ  لـیلد  هکنآ  زا  دـعب  و 
یم هقباس  تلاح  قبطرب  لمع  تاناویح  عاونا  هفاک  زا  يروعـش  يذ  ره  هکلب  ناسنا  زا  ءالقع  ءاـنب  رارقتـسا  هوجو  نآ  زا  لوا  یهوجو 
نیا هریغ  دنفـسوگ و  واگ و  نینچمه  دیامن و  یم  عضوم  نآب  عوجر  تسا  هدروخ  فلع  هدیرچ و  یلحم  رد  هک  یناویح  الثم  دنیامن 

باحـصتسا تسا و  هقباس  تلاحب  لمع  نیا  دـنا و  هدوب  اجنآ  رد  اقباس  هک  دوخ  بحاص  هناخ  هب  دـندرگ  یمرب  دـنوشب  اـهر  رگا  اـه 
.یفخی امک ال  اعرش  تسا  تجح  لمع  نیا  نآرب  تسا  هدیسرن  سدقم  عراش  زا  یعنم  عدر و  القع  لمع  نیا  نوچ  تسا و 

نوچ دـشاب  یم  اهنآ  نیب  قرف  یلو  دـشاب  یم  مدرم  لمع  رب  تشگرب  اّبل  هچرگا  ءالقع  ءانب  هریـس و  فرع و  ءانب  لـمع  دـنامن  یفخم 
اما دشابن و  نآرب  عدر  مالّـسلا و  هیلع  موصعم  نامز  ات  دـسرب  دـیاب  هریـس  اما  تاباطخ و  ظافلا و  یناعم  مهف  رد  تسا  عبتم  فرع  ءانب 

.یئیش رب  دشاب  نید  ریغ  رد  ول  تسا و  سان  مومع  لمع  درجم  سپ  ءالقع  ءانب 

ءاجر ای  اهنآ  يانب  هکلب  دشاب  ءالقع  زا  ادبعت  ءانب  نیا  هک  مییامن  یم  ءالقع  ءانب  رارقتـسا  عنم  ام  الوا  هکنآ  باوج  خلا  الّوأ  هیف  :و  هلوق
دیامنب نآ  هویح  رد  کش  دوخ و  دـنزرف  جراخم  يارب  رگید  رهـش  رد  دتـسرفب  يرانید  مهرد و  هک  یـسک  لثم  دـشاب  یم  اطایتحا  و 

زا ءالقع  لمع  ای  دوشن و  عقاو  یتخس  هقیضم و  رد  دراد  هویح  نآ  دنزرف  رگا  هک  تسنآ  رد  اطایتحا  ءاجر و  رانید  مهرد و  نداتـسرف 
ندوب هدـنز  هب  نانیمطا  تهجب  دوخ  فرط  يارب  رگید  رهـش  رد  دتـسرف  یم  ار  یلام  يرجاـت  هکنآ  لـثم  ءاـقبب  تسا  ناـنیمطا  تهج 

درجم هکنآ  هن  دراد  دوخ  فرط 
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یلع هنـسلا  باتکلا و  نم  لد  ام  هلثم  نع  عدرلا  یف  یفکی  ضام و  هدـنع  وه  ضار و  هب  عراشلا  نا  ملعی  مل  هنکل  کلذ  انملـس  ایناث  و 
هلالدـلا نم  هعابتا  یف  دـب  امیف ال  ءانبلا  اذـه  عابتال  هجو  الف  تاهبـشلا  یف  طایتحالا  وا  هءاربلا  یلع  لد  ام  ملعلا و  ریغ  عابتا  نع  یهنلا 

.ادیج لمأتف  هئاضما  یلع 

******
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راجت زا  رفن  دنچ  رهش  نآ  رد  هک  دوش  هداد  ربخ  هکنآ  لثم  دورب  نیب  زا  نانیمطا  رگا  اذل  دوش و  لاوما  نداتـسرف  ببـس  هقباس  تلاح 
ای دشاب و  یعون  نآ  نظ  ول  هقباس و  تلاح  ءاقبب  تسا  نظ  تهج  زا  ءالقع  ءانب  هکنآ  ای  دتـسرف و  یمن  ار  دوخ  لاوما  دنا  هتفر  ایند  زا 

هدش بارخ  هناخ  هکنآ  هب  تافتلا  هناخ و  هب  ددرگ  یمرب  دیآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  هک  یـسک  لثم  دـشاب  تلفغ  يور  زا  ءالقع  لمع 
رد هقباس  تلاح  تلفغ  هک  دـننک  یم  لمع  تافتلا  الب  روعـش و  الب  هک  تاـناویح  تلاـح  تسا  تهج  نیمه  زا  درادـن و  هن  اـی  تسا 

.امئاد تاناویح  رد  دشاب و  یم  انایحا  ناسنا 

هکنآ تسا و  لـمع  رارکت  تهج  زا  هقباـس  تلاـح  دراوـم  رد  هک  تسنآ  تهج  زا  تلفغ  دراوـم  نیا  رد  دوـش  هتفگ  تسا  نـکمم  و 
يرگید تداع  هب  لدـبم  تداع  نیا  هکنآ  ات  تاناویح  نینچمه  دوش و  یم  وا  تداع  لمع  نآ  داد  ماـجنا  ررکم  ار  یلمع  رگا  ناـسنا 

.تسا باحصتساب  لمع  دش  مسق  نیا  رگا  هک  دشاب  قح  رد ال  کش  قباس و  نیقی  هکنآ  تهج  زا  هن  دوش 

هن تسا و  طایتحا  تهج  هن  رگا  باحـصتسا  رب  ءالقع  يانب  زا  باوج  ایناث  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  هنکل  کـلذ  انملـس  اـیناث  :و  هلوق
سدـقم عراش  ار  ءالقع  ءانب  نیا  دـشاب  باحـصتسا  هک  قح  رد ال  کـش  هقباـس و  تلاـح  باـب  نم  هکلب  دـشاب  تلفغ  هن  ناـنیمطا و 

لثم ملع  ریغ  عابتا  تمرح  رب  تسا  لاد  هک  یتایآ  زا  تسا  هدومن  ار  نآ  عنم  عدر و  هکلب  دشاب  یعرش  تیجح  ات  درادن  نآب  تیاضر 
 . ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  َّنَّظلا َو  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  یلاعت  هلوق  و 
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******

: حرش * 

هیلع هلوق  لثم  ملع  ریغ  عاـبتا  یهن  رب  تسا  لاد  هک  يراـبخا  نینچمه  نظب و  لـمع  تمرح  رب  تسا  لاد  هک  رگید  تاـیآ  نینچمه  و 
لمع تمرح  باب  رد  البق  هک  رابخا  نیا  ریغ  ملعی و  وه ال  قحلاب و  یضق  لجر  مالّـسلا  هیلع  هلوق  ملع و  ریغب  سانلا  یتفا  نم  مالّـسلا 
هلدا دوش  یم  یـشان  ءالقع  ياـنب  زا  هک  ینظ  هب  لـمع  تمرح  رب  دـنک  یم  تلـالد  نینچمه  دـش و  رکذ  دـحاو  ربخ  تیجح  رد  نظب 

بجاو هکنآ  هن  دـیامن  یم  ار  نآ  عفر  تئارب  هلدا  تسا  بوجو  یئیـش  هقباس  تلاـح  دروم  رد  رگا  ـالثم  تسا  طاـیتحا  هلدا  تئارب و 
ثدح رد  کش  العف  هدوب و  تراهط  هقباس  تلاح  رگا  سکعلاب  نینچمه  قح و  كوکـشم ال  یقباس و  نقیتم  ءیـش  نآب  لمع  دشاب 

سپ ایناث  دوش  رهطتم  فلکم  يارب  تسا  مزال  هک  دـنک  یم  بجاو  طایتحا  هلدا  هکلب  تسین و  زیاج  هقباـس  تلاـح  باحـصتسا  دراد 
.ادیج لمأتف  میرادن  اعرش  ءانب  نآ  ءاضما  رب  لیلد  هک  یئاج  رد  ءالقع  ءانب  نیا  تیعبت  دشاب  مزال  هک  درادن  یهجو 

ای طایتحا  دروم  لثم  دـش  نایب  هجو  دـنچ  هب  اهنآ  لمع  نوچ  تسین  يراج  باحـصتسا  رب  ءالقع  ياـنب  هک  تسنآ  قح  دـنامن  یفخم 
هب دشاب  قح  رد ال  کش  قباس و  نیقی  هک  تسا  یئاج  باحصتسا  دروم  میدومن و  نایب  هکنآ  امک  اهنآ  تلفغ  ای  قباس  ءاقبب  نانیمطا 
الب دـشاب  باحـصتسا  رب  ءالقع  لمع  رگا  هک  ضرفرب  اما  دـش و  رکذ  هکنیا  امک  تسا  هدوبن  تهج  نیا  رب  ءالقع  يانب  لـمع  ءیش و 
نیا دراد  نآ  عنم  عدر و  رب  تردق  هکنآ  اب  سدقم  عراش  تسا و  تباث  ءالقع  يانب  هکنآ  زا  دعب  نوچ  تسا  تجح  لمع  نآ  لاکشا 

.دشاب یم  عراش  ياضر  رب  لاد  تهج 

تافانم ینعم  نیا  تسا  یفاک  ملع  ریغب  لمع  زا  هیهان  تایآ  ءالقع  يانب  عنم  عدر و  يارب  هک  دومرف  ناـیب  فنـصم  هک  ار  هچنآ  اـما  و 
اجنآ شرگید  باوج  دومن و  نید  لوصا  رب  لمح  ار  هیهان  تاـیآ  نآ  هک  دـحاو  ربخ  تیجح  ثحب  رد  ناـشیا  شیاـمرف  نآ  اـب  دراد 

.تسا رود  مزلتسم  هکنآ  رئاد و  هجو  رب  هکنآ  رگم  تسین  دشاب  دحاو  ربخب  لمع  تمرح  رب  لاد  رگا  هیهان  تایآ  هک  دومن  نایب 
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هناف ال اعون  العف و ال  ءاـقبلاب  نظلل  توبثلا  درجم  ءاـضتقا  عنم  هیف  قحـاللا و  یف  هب  نظلل  بجوم  قباـسلا  یف  توبثلا  نا  یناـثلا  هجولا 
مولعم ریغ  وه  مودی و  نا ال  ناکما  عم  مودی  نا  تبث  امیف  بلاغلا  نوک  الا  الصا  هل  هجو 

******

: حرش * 

رب هفاضا  تسا  يراج  ثحب  لحم  رد  اهباوج  نامه  دـش  هداد  تایآ  زا  دـحاو  ربخ  تیجح  باب  رد  هک  یئاهباوج  نآ  هکنآ  لصاح  و 
دـش دـهاوخ  باقع  بجوم  دـشاب و  یم  نظب  لمع  رد  عقاو  تفلاخم  لامتحا  نوچ  تسا  نظب  لمع  مدـعب  داشرا  هیهان  تاـیآ  هکنآ 
نوچ تسا  یعطق  نآ  تیجح  ءالقع  يانب  لمع  نوچ  تسا و  مسق  نیمه  لمتحم  ررـض  عفد  بوجوب  لقع  مکح  هکنآ  اـمک  فلکم 

.دشاب یمن  نآ  رد  باقع  لامتحا  تهج  نیا  زا  دنناد  یم  عطق  مکحب  ءالقع  ار  لمع  نآ 

ضراعت هک  دوش  لئاق  یسک  رگا  تسا  هدومن  نایب  فنـصم  هیافک  هیـشاح  رد  مالعا  یـضعب  دنا  هدومن  لقن  فنـصم  زا  رگید  باوج 
یم دحاو  ربخ  تیجح  باحـصتسا  دنوش  طقاست  اهنآ و  زا  مادـکره  دنـشاب  هتـشادن  یمدـقت  هجو  دـشاب و  ءالقع  يانب  اب  هیهان  تایآ 

هکنآ اـمک  تسا  مـالک  لوا  نآ  تیجح  دـشاب و  یم  باحـصتسا  تیجح  رد  مـالک  ـالعف  نوچ  تسین  حیحـص  اـضیا  ینعم  نیا  دوش 
یناسک هکنآ  باوج  - ملاع ماظن  ظفح  يارب  دشاب  یم  یهلا  ماهلاب  هقباس  تلاح  قبطرب  ءالقع  يانب  لمع  دـنا  هدومن  نایب  مالعا  ضعب 

نآ رگا  هک  دـشاب  بجوم  هقباس  تلاحب  لمع  رگا  ملاع و  رد  دـننیب  یمن  ماظن  لالتخا  اهنآ  دنـشاب  یم  باحـصتسا  تیجح  رکنم  هک 
باحصتسا تیجح  رد  لاوقا  هکنآ  لاح  دنیامن و  لوبق  باحـصتسا  نیرکنم  ار  ینعم  نیا  دیاب  دروخ  یم  مهب  ملاع  ماظن  دشابن  لمع 

.هدش لقن  لوق  هدزای  يراصنا  خیش  موحرم  زا  هک  ینانچمه  تسا  هدش  لقن  هدایز  يردق  لوق و  هاجنپ  هک  دش  نایب  الوا 

قباس رد  یئیش  رگا  هک  تسنآ  باحصتسا  تیجح  رب  دنا  هدومن  کسمت  هک  یناث  هجو  خلا  قباسلا  یف  توبثلا  نا  یناثلا  هجولا  : هلوق
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.مومعلاب هرابتعا  مدع  یلع  هجحلا  ضوهن  عم  صوصخلاب  هرابتعا  یلع  لیلد  الف  ملس  ول  و 

******

: حرش * 

بجی کلذک  ناک  املک  نآ  يربک  ثحب و  يرغـص  نیا  دوش  یم  قح  رد ال  ءیـش  نآب  نظ  بجوم  قباس  توبث  دوش  ققحم  تباث و 
هن یصخش و  نظ  هن  دوش  یمن  ءاقبب  نظ  ببس  قباس  رد  ءیش  توبث  یئیـش  ياضتقا  لیلد  نیا  زا  دهد  یم  باوج  فنـصم  - هب لمعلا 

نیا دراوم  مامت  رد  تسین و  حیحص  لاکـشا  الب  دشاب  یـصخش  نظ  بجوم  دش  تباث  قباس  هک  یئیـش  ره  هک  يرغـص  اما  یعون  نظ 
دشاب ءایـشا  مامت  نیب  هک  یعماج  تهج  دوش  یمن  روصت  نوچ  تسین  حیحـص  اضیا  مهنآ  دشاب  یعون  نظ  زا  دارم  رگا  تسین و  روط 

زا یـضعب  تسا  فلتخم  تاناویح  رد  اما  دـشاب  یم  لاس  تصـش  ابلاغ  ایند  رد  اهنآ  ءاقب  تدـم  ناسنا  دارفا  الثم  یعون  ءاـقب  ثیح  زا 
.دشاب یمن  اهنآ  نیب  یعون  عماج  تهج  نیا  زا  رتدایز و  یضعب  تسا و  رتمک  لاس  تصش  زا  اهنآ 

هکنآ رگم  الـصا  دـشاب  یمن  ءاـقبب  نظ  بجوم  تسا  هدوب  تباـث  اـقباس  هک  یئیـش  يارب  یهجو  دـیامرف  یم  فنـصم  تهج  نیا  زا  و 
نظ دـشاب و  هتـشادن  ماود  تسا  نکمم  نآ و  ءاقب  دـشاب  هتـشاد  ماود  تسا  نکمم  تسا  هدـش  تباث  اقباس  هک  یئایـشا  نآ  رد  بلاغ 

یصخش نظ  ای  دوش  یم  ءاقبب  نظ  ببس  تسا  هدوب  ققحم  قباس  هک  یئیش  هک  ام  میوش  میلـست  ضرف  تسین و  مولعم  ءیـش  نآ  ءاقبب 
تیجح باب  رد  لک  یلع  دوش و  نآ  لماش  يدادـسنا  نظ  لیلد  رگم  میرادـن  صوصخلاب  نظ  نآ  تیجح  رب  لیلد  یلو  یعون  نظ  و 

صوصخلاب نآ  تیجح  رب  لیلد  هک  يدراوم  الا  اـقلطم  دـیامن  یم  نظب  لـمع  تمرح  رب  تلـالد  هعبرا  هلدا  هک  تشذـگ  دـحاو  ربخ 
نونظ زا  نآب  لمع  اذـل  میرادـن و  نآ  تیجح  رب  لیلد  هیف  نحن  اـم  رد  ظاـفلا و  رهاوظ  دـحاو و  ربخ  تیجح  نظ  لـثم  میـشاب  هتـشاد 

هعبرا هلدا  هب  دشاب  یم  همرحم 
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عقو مث  مکح  لصح  یتم  هنا  یلع  ءاهقفلا  عامجال  هجح  باحصتسالا  لاق  ثیح  يدابملا  نع  امک  هیلع  عامجالا  يوعد  ثلاثلا  هجولا 
دحال احیجرت  ناکل  هجح  باحـصتسالا  ناب  لوقلا  ول ال  وا ال و  ناک  ام  یلع  هئاقبب  مکحلا  بجو  ـال  ما  هلیزی  اـم  أرط  هنا  یف  کـشلا 

.اضیا هریغ  نع  لقن  دق  یهتنا و  حجرم  ریغ  نم  نکمملا  یفرط 

ناک نکی و  مل  اذا  امع  الضف  قافتالا  عم  ول  لاکشالا و  هیاغ  یف  هفلتخم  نابم  هل  امم  هلأسملا  هذه  لثم  یف  عامجالا  لیصحت  نا  هیف  و 
.کلذ ول ال  هتیجحب  لیق  ول  کلذل و  ادج  نوهوم  هلقن  هلمجلا و  یف  وا  اقلطم  هتیجح  مدع  یلع  اوبهذ  ثیح  مظعملا  نم  فالخلا  عم 

******

: حرش * 

هکنآ امک  نآ  تیجح  رب  تسا  هدش  عامجا  يوعد  باحـصتسا  تیجح  يارب  موس  هجو  خـلا  هیلع  عامجالا  يوعد  ثلاثلا  هجولا.هلوق 
ینامز هک  نایب  نیاب  نآ  تیجح  رب  ءاهقف  عامجا  تهجب  تسا  تجح  باحصتسا  تسا  هتفگ  هک  یئاج  رد  يدابم  هب  دنا  هداد  تبـسن 
بجاو هن  ای  تسا  یقاب  مکح  نآ  اـیآ  هک  یعناوم  هطـساو  هب  دوش  عقاو  نآ  رد  کـش  نآ  زا  دـعب  قباـس و  رد  یمکح  دـش  تباـث  هک 
حجرم نودـب  نکمم  فرط  کی  هب  تسا  حـیجرت  هنیآره  دـشابن  نآ  تیجح  هب  لوق  رگا  العف و  دوش  قباـس  مکح  ءاـقبب  مکح  تسا 

لئاق داوج  لضاف  ملاعم و  بحاص  همالع و  هک  هدش  يراصنا  خیـش  زا  لوقنم  يدابملا  هیاغ  ریغ  زا  تسا  هدـش  لقن  لیلد  نیا  یهتنا و 
.دشاب یم  نآب 

لاکـشا هیاغ  رد  میدومن  نایب  هکنآ  امک  دراد  هفلتخم  كرادـم  ینابم و  هک  يا  هلئـسم  نیا  رد  لصحم  عامجا  لیـصحت  هکنآ  باوج 
نآ بحاص  دزن  طقف  كردـم  نیا  هک  دـننک  یم  نایب  باحـصتسا  يارب  زا  یکردـم  ءاهقف  زا  مادـکره  نوچ  دـشاب  قافتا  ول  تسا و 
زا الـضف  يدبعت  هن  تسا  یکردم  عامجا  دشاب  ءاهقف  مامت  قافتا  رگا  هک  ینآ  زا  دعب  سپ  دـنرادن  لوبق  ءاهقف  رئاس  تسا و  حـیحص 

تیجح رد  ءاهقف  مامت  زا  یقافتا  الصا  هکنآ 
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بجوی ءوضو أ  یلع  وه  مانی و  لـجرلا  هل  تلق  لاـق  هرارز  هحیحـص  اـهنم  هضیفتـسملا  راـبخالا  باـبلا  یف  هدـمعلا  وه  عبارلا و  هجولا 
ءوضولا بجو  دـقف  نذالا  نیعلا و  تمان  اذا  نذالا و  بلقلا و  مانی  نیعلا و ال  مانی  دـق  هرارز  ای  لاـق  ءوضولا  هیلع  ناـتقفخلا  هقفخلا و 

نم نیقی  یلع  هناف  الا  نیب و  رما  کلذ  نم  ءیجی  یتح  مان  دـق  هنا  نقیتسی  یتح  لاق ال  ملعی  وه ال  ءیـش و  هبنج  یف  كرح  ناف  تلق 
.رخآ نیقیب  هضقنی  هنکل  ادبا و  کشلاب  نیقیلا  ضقنی  هئوضو و ال 

******
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هکنآ امک  هلمجلا  یف  ای  اقلطم و  ای  دنـشاب  یم  باحـصتسا  تیجح  مدـعب  لئاق  ءاهقف  زا  يدایز  هکنآ  لاح  دـشاب و  یمن  باحـصتسا 
دوش هتفگ  ول  ادج و  تسا  شزرا  یب  نوهوم و  دشاب  لوقنم  عامجا  ، عامجا زا  دارم  رگا  باحصتسا و  تیجح  رد  لاوقا  دش  رکذ  البق 

.دشابن نآ  رد  یکردم  رگا  لوقنم  عامجا  تیجح  هب 

هرارز هحیحص  اهنم  باحصتسا  تیجح  رد  هضیفتسم  رابخا  عبار  هجو 

هـضافتسا يانعم  تسا  هضیفتـسم  رابخا  باحـصتسا  تیجح  كردـم  مراـهچ و  هجو  خـلا  باـبلا  یف  هدـمعلا  وه  عبارلا و  هجولا  : هلوق
تیجح یلـصا  كردم  هک  تسنآ  هدمع  زا  دارم  تسا  رتدایز  رتالاب و  دـحاو  ربخ  زا  دـسر و  یمن  رتاوت  دـحب  دـحاو  ربخ  هک  تسنآ 

یم اهنآ  نهو  بجوم  دوب  اهنآ  رد  هک  یتالاکشا  نآ  باحصتسا  تیجح  يارب  دش  رکذ  هک  يرگید  هوجو  تسا و  رابخا  باحصتسا 
دشاب

یلاحرد دور و  یم  باوخ  یصخش  مالّـسلا  هیلع  ماما  نآ  يارب  مدرک  ضرع  هرارز  تفگ  تسا  هرارز  هحیحـص  رابخا  نآ  زا  یـضعب 
یم وا  رب  نتفرگ  ءوضو  ببـس  ناـتقفخ  ترچ و  ینعی  هقفخ  نیا  اـیآ  تسا  ناـتقفخ  هقفخ و  باوخ  زا  دارم  دـشاب  یم  ءوـضو  رب  هک 
یم باوخ  ناسنا  مشچ  دراوم  یـضعب  هرارز  ای  (ع) ماما دندومرف  هن  ای  دـننک  یم  لطاب  ار  ءوضو  اه  نیا  زا  هقفخ  مادـکره  ینعی  دوش 

تـسا بجاو  دروم  نیا  رد  دورب  باوخ  نآ  بلق  شوگ و  ناسنا و  مشچ  هک  یئاج  رد  دور  یمن  باوخ  ناـسنا  شوگ  بلق و  دور و 
.تسا هدش  لطاب  قباس  ءوضو  ، ءوضو
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نم یتفتسی  داکی  نمم ال  وه  هرارز و  لثم  اهرمضم  ناک  ثیح  اهرابتعاب  رضی  اهرامـضا ال  نا  الا  هرمـضم  تناک  نا  هیاورلا و  هذه  و 
.مامتهالا اذه  عم  امیس  ال  (ع ) مامالا ریغ 

******

: حرش * 

ترضح درادن  تکرح  هب  ملع  یضوتم  صخش  نیا  نآ و  بنج  رد  يزیچ  دنک  تکرح  رگا  ترضح  تمدخ  دنک  یم  ضرع  هرارز 
دوش مولعم  هک  یئیش  دیایب  هکنآ  ات  تسا و  هتفر  باوخ  هک  دنک  ادیپ  نیقی  هکنآ  ات  دنک  ءوضو  دیدجت  تسین  مزال  ینعی  دندومرف ال،

دـشابن دوش  باوخ  نیبم  هک  يزیچ  درادـن و  نتفر  باوخ  هب  نیقی  رگا  ینعی  الا  تسا و  هتفر  باوخ  ءوضو  بحاص  هک  دـنک  ناـیب  و 
نیقی نآ  تسا و  هتـشاد  ءوضوب  نیقی  البق  دـشاب  یم  ءوضو  اـب  هک  یـصخش  هکنآ  تهجب  ءوضو  دـیدجت  تسین  مزـال  دراوم  نیا  رد 
نکل درادـنرب  نیقی  نآ  زا  تسد  یلعف  کش  هطـساو  هب  دـیامنب و  دـیاب  قباس  نیقیب  لمع  ینعی  دـیامنب  تسیابن  کشب  ضقن  ار  قباس 

.درادرب نیقی  نآ  زا  تسد  دیامنب و  ضقن  تسا  هدش  ادیپ  دعب  هک  يرگید  نیقیب  ار  قباس  نیقی  نآ 

اهنآ در  نایب  تیاور و  تلالد  دنس و  رد  لاکشا 

.دوش یم  ثحب  نآ  تهج  ود  رد  دش  رکذ  هک  یتیاور  خلا  هرمضم  تناک  نا  هیاورلا و  هذه  :و  هلوق

.نآ تلالد  : مود.تیاور دنس  : لوا

.دشاب مالّسلا  هیلع  ماما  هب  نآ  تبسن  تسین  مولعم  تسا و  رمضم  تیاور  هک  دوش  لاکشا  تسا  نکمم  دنس  اما 

لـصا هک  تسا  هدش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لاؤس  هکلب  تسین  هرمـضم  تیاور  هک  دنا  هدومن  رکذ  مالعا  زا  يا  هلمج  هکنآ  باوج 
موحرم دئاوف و  رد  هیلع  هّللا  همحر  یئابطابط  دیـس  ار  نآ  تسا  هدومن  رکذ  هکنآ  امک  مالّـسلا  هیلع  رقابلل  تلق  تسا  روط  نیا  تیاور 
هدومن رکذ  هک  اهنآ  زا  ریغ  باحـصتسا و  تاهیبنت  رد  يراصنا  خیـش  موحرم  ار  نآ  تسا  هدومن  رکذ  هک  ار  هچنآ  رب  انب  یقارن  لضاف 

.ار اهنآ  مالعا  ضعب  دنا 
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هیف و کشلاب  ءیشب  نیقیلا  ضقن  نع  یهنلا  یف  افرع  خلا  نیقی  یلع  هناف  الا  (ع)و  هلوق روهظ  یف  بیر  هنا ال  اهب  لالدتـسالا  بیرقت  و 
.باوج یف  مالسلا ال  هیلع  هلوق  نم  دافتسملا  ءازجلا  هلع  وه  ام  نایب  ددصب  مالسلا  هیلع  هنا 

هیضقلا یف  لاؤسلا  دروم  یف  کشلا  نیقیلا و  جاردنا  وه  خلا و  هبنج  یف  كرح  ناف 

******

: حرش * 

شدوخ ریغ  رب  ار  نآ  دنک  لقن  ادعب  دیامنب و  موصعم  ریغ  زا  ءاتفتسا  لاؤس و  هکنیا  زا  دشاب  یم  انأش  لجا  هرارز  هکنآ  باوج  ایناث  و 
نیا ماما  ریغ  ای  تسا  ماما  لوئـسم  هک  درواین  هنیرق  رگا  نوچ  تسا  هدوب  یـسک  هچ  لوئـسم  نآ  هک  دـنک  تلالد  هک  يا  هنیرق  نودـب 

هدومن موصعم  زا  لاؤس  انیقی  سپ  دوش  رداص  وا  زا  لمع  نیا  هک  دـشاب  یم  اـنأش  لـجا  هرارز  لـثم  تیاور و  رد  تسا  تناـیخ  ینعم 
دنـسب ررـض  تهج  نیا  زا  تسا و  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  موصعم  نآ  هک  دـشاب  یمن  یلیـصفت  ملع  رمالا  هیاـغ  تسا 

اب دـیامرف  یم  فنـصم  اصوصخ  دنـشاب  یم  هقث  یماما  اـهنآ  ماـمت  دـنا  هدومن  لـقن  ار  تیاور  هک  یتاور  عیمج  دروخ و  یمن  تیاور 
رد یلاکشا  دنس  تهج  زا  سپ  هلئسم  قوقـش  زا  تسا  هدومن  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  هرارز  هک  یباوج  لاؤس و  ینعی  تیاور  نیا  مامتها 

.تسین نآ 

نیقی یلع  هناف  الا  هدومرف و  مالّسلا  هیلع  هلوق  هک  تسین  نآ  رد  یکـش  تیاور  تلالد  تهج  زا  اما  خلا  اهب  لالدتـسالا  بیرقت  :و  هلوق
دوش و قباس  نیقیب  لمع  تسا  مزال  هکنآ  دشاب و  یم  نآ  رد  یلعف  کش  هک  یئیـش  هب  تسا  نیقی  ضقن  زا  یهن  افرع  هلمج  نیا  خـلا 

هدافتسا ءازج  تلع  نآ  هک  دشاب  یم  ءازج  تلع  نایب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هکنآ  دوشن و  قباس  نیقی  زا  دی  عفر  یلعف  کش  هطـساو  هب 
.دش لاؤس  هک  یباوج  رد  بجی  ینعی ال  دندومرف ال، هک  مالّسلا  هیلع  هلوق  زا  دوش  یم 

نآ هک  - تسا فوذحم  دروم  نیا  رد  طرش  الا  مالّسلا و  هیلع  هلوق  هکنآ  مالک  لصاح  خلا  هبنج  كرح  یف  ناف  : هلوق
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الا حصی  هناف ال  دیدس  ریغ  خـلا  نیقی  یلع  هناف  هلوق  وه  ءازجلا  نوکی  نا  لامتحا  باب و  نود  بابب  هصتخملا  ریغلا  هیزاکترالا  هیلکلا 
.دیعب هیاغلا  یلا  وه  هنیقی و  قبط  یلع  لمعلا  موزل  هداراب 

******

: حرش * 

مهنآ طرـش  ءازج  اما  نآ و  لبق  ام  دیامن  یم  نآ  فذـح  رب  تلالد  هک  مان  دـق  هنا  نقیت  نا ال  دـشاب و  یم  هلمج  نیا  زا  ترابع  طرش 
نم نیقی  یلع  هناف  دیامرف  یم  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  هلوق  تلع  نآ  تسا و  هدش  عقاو  طرـش  ءازج  ياج  ءازج  تلع  تسا و  فوذحم 

هفیرـش و تایآ  رد  تسا  دایز  تسا  هدـش  عقاو  طرـش  ءازج  ياـج  ءازج  تلع  هک  يدراوم  رد  کـشلاب و  نیقیلا  ضقنی  ـال  هئوضو و 
رد هک  تسا  فوذـحم  نآ  يازج  تسا و  طرـش  رفک  نم  نوچ و  َنیَِملاْعلا  ِنَع  ٌِّینَغ  َهّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  یلاـعت َو  هلوق  هلمج  نم  راـبخا 
یم یلاعت  هلوق  ءازج  تلع  هک  تسا  هدـش  عقاو  فوذـحم  يازج  نآ  ياـج  ءازج  تلع  هّللا و  رـضی  نل  رفک  نم  دوش و  یم  نیا  ینعم 

رد کشلاب و  نیقیلا  ضقنی  هئوضو و ال  نم  نیقی  یلع  هناف  دیامرف  یم  هک  (ع ) هلوق هیف  نحن  ام  رد  َنیَِملاْعلا و  ِنَع  ٌِّینَغ  َهّللا  َّنِإَف  دشاب 
.تسا هدش  لقن  دایز  دوش  یم  عقاو  ءازج  ياج  ءازج  تلع  دوش و  یم  فوذحم  طرش  ءازج  هک  يدراوم 

هـس دـشاب  فوذـحم  ءازج  هک  یئاج  رد  دوش  یم  هداد  تیاور  رد  هک  یتـالامتحا  تهج و  نیا  زا  تسا  یباـب  کـی  ینغم  باـتک  رد 
.تسا لامتحا 

ینعم نیا  رگا  هک  دـشاب  یم  ءوضوب  مون  رد  کـش  کـش ، ءوضوب و  نیقی  ، نیقی زا  دارم  کـشلاب  نیقیلا  ضقنت  ـال  زا  دارم  هکنآ  : لوا
مولعم تلع  نوـچ  دریگ  یمن  ار  ءوـضو  ضقاوـن  رئاـس  تسا و  موـن  تهج  زا  ءوـضوب  کـش  ءوـضوب و  نیقی  رد  تیاور  طـقف  دـشاب 
ضقنی هئوضو و ال  نم  نیقی  یلع  هنـال  هنم  مونلا  یف  کـش  ءوضولاـب و  نقیت  نم  یلع  ءوضولا  بجی  ـال  هک  دوش  یم  نیاـب  تشگرب 

.تسا هدیاف  یب  کیکر و  رایسب  ینعم  نیا  مونلا و  یف  کشلاب  ءوضولاب  هنیقی 

، کش زا  دارم  تسا و  ءوضوب  نیقی  ، نیقی زا  دارم  هکنآ  تیاور  تالامتحا  زا  : مود
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صوصخ ءوضو  ضقاـن  لاکـشا  ـالب  نوچ  يرگید  ثدـح  اـی  دـشاب  باوخ  ضقاـن  نآ  هکنآ  زا  معا  تسا  ءوضو  ضقاون  رد  کـش 
نیا هریغ  ای  دشاب  مون  ثدح  هکنآ  زا  معا  ثدـحلا  یف  کشلاب  ءوضولاب  هنیقی  ضقنی  دوش ال  یم  نیا  ینعم  تشگرب  تسین و  باوخ 

نیقیب لمع  تسا  مزال  دشاب  یم  نآ  رد  کش  ءوضو و  يارب  یـضقان  ره  هکنآ  ءوضو و  باب  رد  دوش  یم  یلک  هدـعاق  بجوم  ینعم 
.دوش یمن  قباس  نیقی  زا  دی  عفر  یلعف  کش  هطساو  هب  قباس و 

ریغ ای  دشاب  ءوضو  نیقی  نآ  قادصم  هکنآ  زا  معا  دشاب  یئیش  رهب  نیقی  قلطم  هکلب  دشاب  ءوضوب  نیقی  هن  نیقی  زا  دارم  موس  لامتحا 
هک دـشاب  ءوضو  هک  يرکذ  دـهع  مال  فلا و  هن  فنـصم  تسا  هتفرگ  سنج  مال  فلا و  ار  نیقیلا  مـال  فلا و  هک  تسا  تهج  نیا  زا 

بل ءوضو و  ریغ  رد  کش  ای  دشاب  ءوضو  زا  کش  هکنآ  زا  معا  دـشاب  یم  کش  قلطم  کش  زا  دارم  نینچمه  دوش و  یم  رکذ  ادـعب 
هب دوشب و  دـیاب  قباس  نیقی  نآب  لمع  دـیامن  یم  نیقی  نآ  عفر  رد  کـش  فلکم و  يارب  دـش  ادـیپ  نیقی  اـجکره  دوش  یم  نیا  ینعم 

.دوشن نیقی  نآ  زا  دی  عفر  نیقی  نآ  رد  کش  هطساو 

اذل ءوضو و  ریغ  رد  هچ  دشاب و  ءوضو  رد  هچ  تسا  تجح  اقلطم  باحـصتسا  دـنک  یم  تابثا  تسا و  تیاور  روهظ  موس  ینعم  نیا 
صاصتخا هک  هدومن  هیفرع  هیزاکترا  هیلک  هیـضق  رد  لخاد  جرد و  ار  ءوضو  رد  کش  نیقی و  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیامرف  یم  فنـصم 
باحصتسا تیجح  رب  لاد  تیاور  تهج  نیا  زا  اذل  دوش و  یم  لماش  ار  قباس  نیقی  کش و  دراوم  مامت  هکلب  درادن  یباب  نود  یبابب 

ءوضو ریغ  رد  هچ  دشاب و  ءوضو  باب  رد  هچ  اقلطم  تسا 

نوکی نا  لامتحا  تسا و  فنصم  لوق  اهنآ  لوا  دشاب  یم  خیش  موحرم  زا  لوقنم  هکنآ  امک  تسا  هدش  ، ام ياعدم  نیا  رب  یتالاکـشا 
هیلع ماما  لوق  هکلب  دـشابن  فوذـحم  رگا  اما  دـشاب و  فوذـحم  طرـش  ءازج  هک  دوب  یئاج  رد  لاح  اـت  لاکـشا  خـلا  هلوق  وه  ءازجلا 

هک مالّسلا 
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هیضق صاصتخا  لامتحا  فعـض  انرکذ  امب  حدقنا  دق  دیهمتلل و  نیقی  یلع  هناف  رکذ  دق  خلا و  ضقنی  هلوق ال  ءازجلا  نوک  هنم  دعبا  و 
.اعطق يدبعت  يزاکترا ال  رماب  هنا  یف  لیلعتلا  روهظ  هیفانی  هناف  ادج  ءوضولا  باب  یف  کشلا  نیقیلاب و  خلا  ضقنت  ال 
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ار ینعم  نیا  ءوـضو  ریغ  هن  تسا  ءوـضو  رد  نآ  تیجح  باحـصتسا  طـقف  دـشاب  ینعم  نیا  رگا  دـشاب و  نیقی  یلع  هناـف  دـیامرف  یم 
.تسا هیمسا  هلمج  نیقی  یلع  هناف  هکنآ  تهجب  تسا  حیحص  ریغ  دیدس و  ریغ  دیامرف  یم  فنصم 

عقاو طرش  ءازج  هلمج  نیا  هکنآ  زا  تسا  عنام  دوش و  یمن  عقاو  طرـش  باوج  رد  ءاف  نیقی  یلع  هناف  هکنآ  زا  تسا  عنام  هناف  ءاف  الوا 
یلا تسا  دیعب  ینعم  نیا  قباس و  نیقی  قبطرب  لمع  دشاب  مزال  هیئاشنا و  هلمج  هیمـسا  هلمج  زا  دوشب  هدارا  دـیاب  هکنآ  رب  هوالع  دوش 
دیعی وا  هتالـص  داعا  تسا  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  هکنآ  ریظن  میراد  دایز  دوشب  هیئاشنا  ةدارا  هک  هیلعف  هلمج  ام  هکنآ  تهجب  - هیاهن

.هالص ةداعا  تسا  بجاو  تسا و  هدش  ءاشنا  هدارا  هک  اه  نیا  زا  ریغ  الابقتسا و  لبقتسا  هتالص  یف  داز  نم  وا 

نآ لومحم  هک  هیمـسا  هلمج  هلب  تسا  هدـشن  نآب  دروخرب  مایقلا  هیلع  بجی  نآ  هب  دوشب  هدارا  هک  مئاق  دـیز  لثم  هیمـسا  هلمج  اـما  و 
اما تیرح و  ءاشنا  ای  قالط و  ءاشنا  ماقم  رد  رح  تنا  وا  قلاط  تنا  هکنآ  لثم  رابخا  رد  ار  نآ  میراد  هلمج  مامت  هن  دوشب  ءاـشنا  ةدارا 

.میرادن دشاب  یضم  بوجو  رب  لاد  هک  يا  هیمسا  هلمج 

هلمج نیا  نیقیلا  ضقنی  دیامرف و ال  یم  هک  مالّـسلا  هیلع  هلوق  هکنآ  ام  یعدم  رب  مود  لاکـشا  خلا  هلوق  ءازجلا  نوک  هنم  دـعبا  :و  هلوق
دعبا مه  ینعم  نیا  تسا  هدش  رکذ  يدعب  همدقم  دیهمت و  يارب  هلمج  نیا  دشاب  نیقی  یلع  هناف  هک  رگید  هلمج  دشاب و  طرـش  باوج 
تسا هدش  رکذ  هک  يواو  تسا  دیعب  هکنآ  شتهج  کی  اجنیا  رد  نوچ  تسا  رهاظ  فالخ  فیعـض و  رایـسب  لوا و  لاکـشا  زا  تسا 

رد
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.ادیج لمأتف  اهفداری  ام  وا  هیضقلا  هذهب  هیاورلا  هذه  ریغ  یف  ءوضولا  ریغ  یف  کشلا  عم  یضملاب  مکحلا  لیلعت  هدیؤی  و 

******

: حرش * 

.دوشب عقاو  طرش  ءازج  هلمج  نیا  هکنآ  زا  تسا  عنام  نیقیلا  ضقنی  دیامرف و ال  یم  هلمج و 

روهظ تسا و  ماع  نیقی  کش و  هکلب  ادج  ءوضو  باب  رد  کش  نیقیب و  تیاور  درادن  صاصتخا  هک  دـش  رهاظ  ام  قباس  تانایب  زا  و 
نیقی طقف  هک  دشاب  يدبعت  لیلعت  نیا  هکنآ  هن  یئالقع  يزاکترا  رماب  دراد  مومع  رد  روهظ  نیقی  یلع  هناف  دـیامرف  یم  ماما  هک  تلع 
تـسا ملاع  هکره  هک  دوش  یم  مکح  مومع  هدافتـسا  ملاـع  هناـف  ادـیز  مرکا  دومرف  یلوم  رگا  ـالثم  دـشاب  تجح  ءوضو  رد  کـش  و 
دـشاب یمن  مکح  صـصخم  دروم  هک  تسا  نیمه  یئالقع  يزاکترا  يانعم  ملاع و  دـیز  صوصخ  هن  دـشاب  یم  نآرب  مارکا  بوجو 

.تسا ماع  مکح  هکلب 

دیامرف یم  اجنیا  رد  هنوگچ  دشاب و  باحصتسا  رد  اهنآ  لمع  هک  دومن  ءالقع  ءانبب  لاکشا  لوا  فنصم  هک  دنا  هدومن  لاکشا  یضعب 
.دشاب یم  یئالقع  يزاکترا  ینعم  نیا 

ءالقع لمع  هک  هتـشذگ  ارارک  نآرب  هوالع  نآ  زا  دنمهف  یم  مومع  هک  تسا  ءالقع  يزاکترا  تلع  نیا  نیقی  یلع  هناف  هکنآ  باوج 
کسمت ءالقع و  ءانبب  باحصتسا  هیجحب  کسمت  باوج  رد  تشذگ  هک  اه  نیا  ریغ  نظ و  ای  نانیمطا  ههج  زا  ای  هکلب  تسین  يدبعت 

هطـساو هب  ادـبعت  نآ  ریغ  رد  تسا و  تباث  نآ  هیجح  دـشاب  یم  ءالقع  لمع  هک  یئاـج  رد  هک  تسنآ  باحـصتسا  تیجح  رب  راـبخاب 
.دوش یم  لمع  رابخا 

فذـح رب  ءانب  تسا و  فوذـحم  طرـش  باوج  هک  تشذـگ  البق  دـنامن  یفخم  خـلا  کشلا  عم  ینعملاب  مکحلا  لیلعت  هدـیؤی  :و  هلوق
.دشاب ءوضو  صوصخ  رد  هن  تسا  مومع  باحصتسا  تیجح  لاکشا  الب  طرش  ءازج 

دشابن فوذحم  دشاب و  مالک  دوخ  رد  طرش  باوج  هک  دش  هک  یلاکشا  رب  انب  اما  و 
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اه نیا  زا  مادـکره  رگا  هک  کشلاب  نیقیلا  ضقنی  مالـسلا و ال  هیلع  ماـما  رگید  لوق  اـی  هئوضو  نم  نیقی  یلع  هناـف  مالـسلا  هیلع  هلوق 
یئاج رد  هچرگا  دشاب  یمن  ءوضو  باب  رد  صوصخ  تسا و  ماع  نآ  تیجح  باحصتسا  اضیا  دراوم  نیا  رد  دنوش  عقاو  طرش  ءازج 

.مومع رب  تسا  رهظا  تیاور  تلالد  دشاب  فوذحم  طرش  ءازج  هک 

هک هیجراخ  هنیرق  لوا  اضیا  تسا  مومع  رب  لاد  هنیرق  هطساو  هب  دنوش  عقاو  طرـش  ءازج  روکذم  ياه  هلمج  زا  یکی  هکنیا  رب  انب  اما  و 
سیل مالسلا  هیلع  هلوق  رگید  هرارز  هحیحص  لثم  تسا  مومع  رب  لاد  اهنآ  دوش  یم  رکذ  هک  رگید  رابخا  رد  دیامرف  یم  نایب  فنـصم 

.ادبا کشلاب  نیقیلا  ضقنت  نا  کل  یغبنی 

تلع و تسا  مومع  رب  لاد  لاکـشا  الب  هروکذـم  دراوم  نیا  رد  هک  کـشلاب  نیقیلا  ضقنی  ـال  مالـسلا و  هیلع  هلوق  موس  هحیحـص  رد 
یمن ءوضو  صوصخ  رد  دیامن و  یم  دش  رکذ  هک  یتیاور  مومع  رب  تلالد  هیجراخ  هنیرق  نیا  باب و  نود  یبابب  درادـن  تیـصوصخ 

.تسا تهج  دنچ  هیلخاد  هنیرق  اما  دشاب و 

تـسا مزال  جراخ  رد  اهنآ  ققحت  ینعی  اه  نیا  ریغ  ضغب و  بح و  لثم  دنـشاب  یم  هفاضإلا  تاذ  تافـص  زا  نیقی  کـش و  هکنآ  لوا 
قلعت نآب  نیقی  هک  یئیـش  اب  فلکم  دوجو  دراد  مزـال  جراـخ  رد  نآ  قلعتم  ینعی  حـتفلاب  نقیتم  نینچمه  دـشاب و  رـسکلاب  نقیتم  هک 

.درادن یجراخ  دوجو  نیقی  دنکن  ادیپ  ققحت  جراخ  رد  رگا  اهنآ  زا  مادکره  تسا و  هتفرگ 

يارب ءوضوب  نیقی  قلعت  تیصوصخ  نیا  هئوضو  نم  نیقی  یلع  هناف  دیامرف  یم  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  لوق  هک  دوش  یم  رهاظ  اجنیا  زا 
ءوضو صوصخب  نیقی  هک  تسنآ  يارب  هن  دوش  یمن  ققحم  یجراـخ  نیقی  جراـخ  رد  دـشابن  نیقی  قلعتم  رگا  هک  تسا  ندوب  راـچان 

ءوضو و باب  صوصخ  هن  دوش  یم  باحـصتسا  دراوم  مامت  لماش  کشلاب  نیقیلا  ضقنی  (ع)و ال  ماما لوق  قـالطا  سپ  تسا  تجح 
یجالع راچان و ال  باب  نم  ءوضو  رکذ 
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رهاظلا نا  عم  هئوضو  نم  نیقی  یلع  هناف  یف  نیقیلا  یلا  هراشا  دهعلل  نیقیلا  یف  ماللا  نوک  لامتحا  الا  هلامتحال  بجوم  ّهنأ ال  عم  اذه 
مهفاف اضیا  سنجلا  عم  همءالملا  لامک  عم  هیلع  هنیرق  نوکی  خلا ال  نیقی  یلع  هناف  قبس  هیف و  لصالا  وه  امک  سنجلل  هنا 

******

: حرش * 

.دش رکذ  هکنآ  امک  تسا 

ظفل ادـبا و  کشلاب  نیقیلا  ضقنی  دـیامرف و ال  یم  هک  دـشاب  یم  ادـبا  مالّـسلا  هیلع  هلوق  تسا  تیاور  رد  لخاد  هک  یهوجو  زا  مود 
هللاءاش نا  دش  دهاوخ  رکذ  ادعب  رگید  تیاور  رد  هک  دـشاب  یم  یغبنی  ریظن ال  ءوضو و  صوصخ  هن  تسا  هیلک  هدـعاق  هب  هراشا  ادـبا 

.یلاعت

الب دـشاب و  یم  مربم  ریغ  ریحت و  ياج  رد  کش  دـنیوگ و  یم  ار  مکحتـسم  مربم و  رما  نیقی  هکنآ  تسا  مومع  رب  لاد  هک  موس  هجو 
تیصوصخ ینعم  نیا  مکحتسم و  ریغ  مربم و  ریغ  هطـساو  هب  درادرب  تسد  لقاع  ناسنا  ار  مکحتـسم  مربم و  رما  تسین  زیاج  لاکـشا 

.ادیج لمأتف  کش  رب  تسا  مدقم  نیقی  نآب و  لمع  تسا  مزال  نیقی  کش و  دراوم  مامت  رد  هکلب  درادن  ءوضو  رد 

فلا و دراد  لامتحا  هکنآ  ام  ياعدم  رب  تسا  هدش  لقن  خیـش  موحرم  زا  هک  موس  لاکـشا  خـلا  هلامتحال  بجوم  ّهنأ ال  عم  اذـه  : هلوق
مال فلا و  یلبق  نیقی  نآ  هئوضو و  نم  نیقی  یلع  هناـف  دـیامرف  یم  هک  (ع) هلوقب دـشاب  هراـشا  دـشاب و  يرکذ  دـهع  يارب  نیقیلا  مـال 

باوج رد  دیامرف  یم  فنـصم  دراوم  مامت  رد  درادن  تیلک  تسا و  حیحـص  ءوضو  باحـصتسا  طقف  لاح  نیا  رب  -و  نآب تسا  هراشا 
ندوب قباس  دـشاب و  یم  سنج  يارب  مال  فلا و  رد  لصا  هکنآ  امک  تسا  سنج  يارب  هکلب  تسین  دـهع  يارب  مـال  فلا و  رهاـظ  هک 
هکلب دشاب  دهع  مال  فلا و  نیقیلا  مال  فلا و  هک  دوش  یمن  هنیرق  تسا  مدقم  هک  يا  هلمج  نیا  نیقی  یلع  هناف  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق 

.مهفاف سنج  اب  دراد  همئالم  لامک  میهدب  رارق  سنج  ار  مال  فلا و  تسا  مدقتم  هک  يا  هلمج  نآ  اب 
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فرط نم  ناک  هناف  ینعملا  ناک  نیقیب و  فرظلاب ال  اقلعتم  هئوضو  نم  نوکی  نا  لامتحا  هوقل  ءوضولاـب  نیقیلا  یف  رهاـظ  ریغ  ّهنأ  عم 
یف کشی  داکی  هلمجلاب ال  لمأتملا و  یلع  یفخی  امک ال  ءوضولاـب  نیقیلا  ـال  نیقیلا  ـالا  رغـصالا  نوکی  ـال  هیلع  نیقی و  یلع  هئوضو 

.اضیا ءوضولا  ریغ  یلع  رابخالا  یف  اهقیبطت  هظحالم  دعب  اصوصخ  کشلا  نیقیلا و  مومع  یف  هیضقلا  روهظ 

******
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نیقی هن  تسا  هراـشا  نیقی  سفنب  یلو  دوش  هتفرگ  دـهع  مـال  فلا و  ول  هکنآ و  رگید  باوج  خـلا  نیقیلا  یف  رهاـظ  ریغ  ّهنأ  عـم  : هلوـق
هن رورجمب  قلعتم  ینعی  دـشاب  نیقیب  قلعتم  هئوضو  نم  رورجم  راـج و  هک  دوـش  یم  هداد  يوـق  لاـمتحا  رگید  فرط  زا  یلو  ءوـضوب 
هن تسا  نیقی  طقف  رغـصا  لوا  لکـش  رد  نیاربانب  نیقی و  یلع  هئوضو  فرط  نم  ناک  هناـف  دوش  یم  نیا  عقاو  ینعم  رد  رج و  فرحب 

يرغص رگا  يربک و  رد  دوش  هدروآ  تایصوصخ  مامتب  يرغـص  لاکـشا  مامت  رد  هکلب  لوا  لکـش  رد  تسا  مزال  نوچ  ءوضوب  نیقی 
یلع یفخی  امک ال  دومن  رکذ  فنـصم  هکنآ  امک  دـشاب  نیقی  طقف  يرغـص  هکنآ  فـالخب  تسا  صاـخ  هجیتن  دـشاب  ءوضو  اـب  نیقی 

.لمأتملا

دـشاب ءوضو  باب  رد  طقف  صوصخ  هن  مومع  رد  کـشلاب  نیقیلا  ضقنی  ـال  هلمج و  دراد  روهظ  هک  تسین  نآ  رد  یکـش  هلمجلاـب  و 
ام هکنآ  امک  تسا  هدش  قیبطت  ءوضو  ریغ  رب  دوش  یم  رکذ  هک  رگید  رابخا  رد  ارکش  نیقی و  قیبطت  ندومن  هظحالم  زا  دعب  اصوصخ 
رد باحـصتسا  هکنآ  ياوس  اقلطم  تسا  باحـصتسا  تیجح  تیاور  مومع  ياضتقم  سپ  اهنآ  لصفم  دوش  یم  نایب  میدومن و  ناـیب 
رد کش  هچ  تاعوضوم  ریغ  ای  تاعوضوم  رد  هچ  هیفیلکت و  ماکحا  هچ  دـشاب و  هیعـضو  ماکحا  هچ  هیدوجو  اـی  دـشاب  هیمدـع  روما 

.تسا تجح  باحصتسا  اقلطم  عنام  رد  کش  هچ  دشاب و  یضتقم 
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هیف لیختی  امل  رارمتـسالا  ءاقبلا و  ءاضتقا  هیف  سیل  امب  اقلعتم  ناک  ول  نیقیلا و  یلا  ماربالا  دض  وه  ضقنلا و  دانـسا  نسح  یفخی  مث ال 
یلا دنسی  نا  حصل  الإ  کلذ و  ءاضتقا  هیف  امب  اقلعتم  ناک  نا  ماکحتسا و  ماربا و  هیف  سیل  هنا  نظی  هناف  نظلا  فالخب  ماکحتـسالا  نم 
کش اذا  امیف  جارسلا  لاعتـشاب  نیقیلا  ضقتنا  لاقی  نا  حص  امل  هناکم و  نم  رجحلا  تضقن  لثم  هکاکر  عم  هل  یـضتقملا  هیف  ام  سفن 

هنسح هتحص و  ههادب  عم  هدادعتسا  یف  کشلل  هئاقب  یف 
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عنام رد  هچ  دشاب و  یضتقم  رد  کش  هچ  باحصتسا  مومع  هجو 

يراسنوخ ققحم  خیـش و  موحرم  یلو  تسا  تجح  اقلطم  باحـصتسا  هک  دـش  نایب  البق  خـلا  ضقنلا  دانـسا  نسح  یفخی  مث ال  : هلوق
کش دوب  نشور  غارچ  رگا  الثم  دناد  یمن  تجح  ار  یـضتقم  رد  کش  دناد و  یم  عفار  کش  رد  ار  نآ  تیجح  طقف  هیلا  بسن  امک 
کـش دروم  نیا  رد  تسا  یقاب  نآ  تفن  هکنآ  هب  نیقی  اب  هدرک  شوماخ  ار  نآ  داـب  هکنآ  یکی  دوش  یم  هار  ود  زا  نآ  یـشوماخ  رد 
دروم نیا  رد  هن  ای  تسا  یقاب  ایآ  هک  دوش  نآ  تفن  لصا  رد  کش  رگا  تسا و  یقاب  نآ  ینشور  باحصتسا  تسا و  تجح  عنام  رد 

.نآ رد  باحصتسا  درادن  تیجح  تسا و  یضتقم  رد  کش 

نآ باحصتسا  تیجح  مدع  رد  خیش  دارم  یضتقم  رد  لامتحا  هس 

.تسا لامتحا  دنچ  دشاب  یم  نآ  رد  باحصتسا  تیجح  دیامرف  یم  خیش  موحرم  هک  یضتقم  زا  دارم  دنامن  یفخم 

حالطصا رد  تسا  بکرم  تلع  هکنآ  تهجب  همات  تلع  ءزج  ببسب و  نآ  زا  دوش  یم  ریبعت  هک  تسا  ینیوکت  یضتقم  ایآ  هکنآ  لوا 
نآ دوشب  شتآ  هب  لصتم  ءیـش  دـیاب  هک  ران  سامت  تسا و  قارحا  يارب  ببـس  ران  عنام  مدـع  طرـش و  ببـس و  هثالث  روما  زا  ءاملع 

دوـش و یمن  لـصاح  قارحا  شتآ  هب  ءیـش  دوـشن  لـصتم  رگا  هک  قارحا  تیلعف  رد  ءیـش  ساـمت  تـسا  لـیخد  نوـچ  تـسا  طرش 
لئاق خیش  موحرم  نوچ  تسا  هدرکن  هدارا  ار  نآ  اعطق  دشاب  خیش  دارم  ینعم  نیا  رگا  تسا  قارحا  زا  عنام  ءیش  نآ  تبوطر 

ص:278

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1771 

http://www.ghaemiyeh.com


******

: حرش * 

هیعرـش و ماکحا  رد  باحـصتسا  نایرجب  تسا  لئاق  نینچمه  درادـن و  یـضتقم  هک  مدـع  تایمدـع و  رد  باحـصتسا  ناـیرجب  تسا 
اهنآ عفر  عضو و  هک  تسا  يا  هیرابتعا  روما  هیعرـش  ماـکحا  هک  تسا  هتـشذگ  ارارک  نوچ  درادـن  ینیوکت  یـضتقم  هیعرـش  ماـکحا 

.تسا عراش  تسدب 

يدوجو دیق  ره  یضتقمب و  عوضوم  زا  دوش  یم  ریبعت  ءاهقف  حالطصا  رد  هک  دشاب  عوضوم  یضتقم  زا  خیش  دارم  هکنآ  مود  لامتحا 
رد الثم  - دـنمان یم  عنام  ار  نآ  عوضوم  رد  تسا  ربتعم  هک  یمدـع  دـیق  ره  دـنمان و  یم  طرـش  ار  نآ  عوضوم  نآ  رد  تسا  ربتعم  هک 

ببس ثروم  توم  عیب و  هک  دنلئاق  نینچمه  تسا و  بوجو  طرـش  تعاطتـسا  تسا و  عیطتـسم  فلکم  هک  دننک  یم  ریبعت  جح  باب 
البق كوکـشم  نقیتم و  عوضوم  داحتا  تسا و  مزال  تاباحـصتسا  مامت  رد  ینعم  نیا  لاکـشا  الب  دـشاب  ینعم  نیا  رگا  تسا  تیکلم 

لاکـشا الب  كوکـشم  نقیتم و  رد  دشاب  فلتخم  ای  دشابن  الـصا  باحـصتسا  عوضوم  رگا  دشاب و  یکی  افرع  دیاب  امتح  هک  تشذگ 
.یفخی امک ال  دشاب  دحتم  كوکشم  نقیتم و  عوضوم  دیاب  هک  تسا  لئاق  خیش  ار  ینعم  نیا  تسین و  يراج  باحصتسا 

ای تحلـصم  هک  يدروم  ره  رد  ینعی  دـسافم  حـلاصم و  زا  دـشاب  ماکحا  تاکالم  یـضتقم  زا  خیـش  دارم  تسا  نکمم  موس  لاـمتحا 
باحـصتسا دـشاب  نآ  رد  کش  ای  دـشابن  نآ  رد  هدـسفم  ای  تحلـصم  رگا  تسا و  يراج  نآ  رد  باحـصتسا  دـشاب  یم  يا  هدـسفم 

دوش و یم  باحـصتسا  باب  دـس  یـضتقم  زا  دوش  هدارا  ینعم  نیا  رگا  هکنآ  تهجب  تسین  خیـش  دارم  اضیا  ینعم  نیا  تسین  يراج 
نیقولخم زا  دوش  یمن  لصاح  یلاعت  بویغلا  مالع  ریغ  يارب  كالم  ءاقبب  ملع  هکنآ  تهجب  تسین  يراج  باحصتسا  یئاج  رد  الصا 

زا خیـش  دارم  هکلب  تسا  هدـش  مهوت  هکنآ  امک  تسین  یـضتقم  زا  خیـش  دارم  دـش  رکذ  هک  یناعم  نیا  سپ  هرداـن  یلیخ  دراوم  رگم 
لثم يرگید  ءیش  اهنآ  دوجو  زا  دوشن  عنام  ضراع و  رگا  دنراد  ار  ءاقب  تیلباق  دنک  یم  ادیپ  دوجو  هک  یئایـشا  هک  تسنآ  یـضتقم 

تراهط همئاد و  تیجوز  تیکلم و 
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تـسا عنام  عفار و  رد  کش  اهنآ  رد  کش  دـشاب و  یم  اهنآ  رد  ءاقب  دادعتـسا  دـنراد و  ار  ءاقب  ياضتقا  هک  اـهنآ  لاـثما  تساـجن و  و 
.تسا يراج  اهنآ  رد  باحصتسا 

تفن ندش  مامت  تهج  زا  غارچ  ندش  شوماخ  ای  هعطقنم و  تیجوز  لثم  دشاب  اهنآ  دادعتسا  اهنآ و  ءاضتقا  لصا  رد  کش  رگا  اما  و 
دـشاب و هتـشاد  ار  ءاقب  دادعتـسا  ءاضتقا و  دـیاب  تسا  نقیتم  نیقی  زا  دارم  نوچ  تسین  يراج  باحـصتسا  دراوم  نیا  رد  اهنآ  لاثما  و 
هک ار  ضقن  تبسن  دانسا و  هکنیا  هب  خیش  موحرم  زا  دهد  یم  باوج  فنصم  تسین  حیحـص  کشب  نیقی  ضقن  دشاب  نیا  زا  ریغ  رگا 

تضقن مهلوق  دشاب  یم  ءیش  نآ  ندرک  زاب  مربم و  ءیـش  لح  تغل  رد  ضقن  تقیقح  دشاب  یم  مکحتـسم  ماربا و  دض  ضقن  يانعم 
.دوب مکحم  هکنیا  زا  دعب  مدرک  زاب  ار  نامسیر  ینعی  - لبحلا

زاجم تسا و  حیحص  دانسا  نآ  دوش  هداد  نیقی  سفنب  هدانسا  هیآلا  ٍهَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  ِیتَّلاَک  یلاعت  هلوق  تسا  ینعم  نیمه  زا 
ار ضقن  دانسا  هک  یلاح  نیا  رد  تسا و  لئاق  خیـش  موحرم  هک  ینانچمه  ازاجم  دشاب  نقیتم  نیقی  هدارا  هک  تسین  مزال  تسین و  مه 
نآ رد  هک  یلاـیخ  مهوت  تهجب  دـشابن  نآ  رد  رارمتـسا  ءاـقب و  ءاـضتقا  نیقی  قلعتم  هکنآ  ول  تسا و  حیحـص  دوش  هداد  نیقی  سفنب 

مکحتسم مربم و  اهنآ  مامت  زا  نیقی  لاکـشا  الب  تسا و  مهو  کش و  نظ و  نیقی و  زا  ناسنا  تاکاردا  ماکحتـسا  زا  تسا  هدش  نیقی 
لاـیخب ول  تسا و  تباـث  نیقی  رد  ماکحتـسا  دـشابن  عقاو  قباـطم  ول  دـش و  ادـیپ  نیقی  رگا  ینعی  تسا  تبث  نیقی  هداـم  زا  نوچ  تسا 

نظ قلعتم  عقاو  رد  ول  نیقی و  هن  دشاب  یم  نآ  رد  ماکحتسا  ماربا و  نظ  دش  نونظم  ءیش  رگا  هک  ءیـش  هب  نظ  فالخب  دشاب  فلکم 
دانـسا دشاب  حیحـص  دـیاب  دوش  هدارا  نآ  رگا  دـشاب  یم  نقیتم  هک  نیقی  قلعتم  نیقی  زا  دارم  رگا  دـشاب و  نآ  رد  ماود  ءاقب و  ءاضتقا 
حیحـص کیکر و  تبـسن  نیا  هکنآ  اب  هناکم  نم  هرجحلا  تضقن  لـثم  دـشاب  یم  نآ  رد  ماود  ءاـقب و  یـضتقم  هک  يزیچ  هب  ار  نیقی 

.تسین

هک یئاج  رد  جارسلا  لاغتشاب  نیقیلا  ضقتنا  دوش  هتفگ  هک  دشابن  حیحص  دیاب  اضیا  و 

ص:280

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1773 

http://www.ghaemiyeh.com


الف هقلعتم  هظحالمب  ـال  هتظحـالمب  هیلا  ضقنلا  دانـسا  نسح  نوکی  اـمنا  دـهعلا  هعیبلاـک و  نیقیلا  نا  یف  کـشی  داـکی  ـال  هلمجلاـب  و 
برقاف هقیقحلا  ترذـعت  اذا  هدـعاقل  ءاقبلا  ءاضتقا  هیف  امم  مکحتـسملا  نیتملاب  هبـشا  وا  مربملا  رمالا  یلا  برقا  وه  اـم  هدارـال  بجوم 

هقیقح هیلا  ضقنلا  دانسا  حصی  امم  رمالا  کلذ  لثم  هدارا  رذعت  دعب  یلوا  تازاجملا 

******
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هک يدروم  رد  ول  تسا و  نسح  حیحص و  تبسن  نیا  هکنیا  اب  دشاب  نآ  تفن  ءاقب  دادعتسا و  تهج  زا  جارـس  ینـشور  ءاقب  رد  کش 
الب نداد  نیقی  سفنب  ار  ضقن  تبـسن  هکنآ  خیـش  موحرم  زا  فنـصم  باوج  لصاح  دـشاب و  ینـشور  ءاقب  ءاضتقا و  ءاـقب  رد  کـش 

ضقنت ـال  تسا  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  ازاـجم  نقیتم  نیقی  زا  دوش  هدارا  تسین  مزـال  تسین و  زاـجم  تسا و  تقیقح  لاکـشا 
رد کش  هچ  تسا  تقیقح  حیحص و  لاح  ود  رد  نیقیب  ضقن  دانـسا  لاح  نیا  رد  كوکـشملاب  نقیتملا  ضقنت  يا ال  کشلاب  نیقیلا 

.دش نایب  هکنآ  امک  عفار  رد  کش  هچ  دشاب و  یضتقم 

یضتقم رد  باحصتسا  مدع  رد  خیش  موحرم  لیلد  در 

تعیب ضقن  دانسا  هک  دنام  یم  نآ  لاثما  دهع و  تعیب و  لثم  نیقی  هک  تسین  یکش  هکنآ  لصاح  خلا  کشی  داکی  هلمجلاب ال  :و  هلوق
نیقی دوخ  هب  ضقن  تسا  نینچمه  مه  نیقی  اهنآ  قلعتم  هن  دوش  یم  دهع  تعیب و  دوخ  هظحالم  هک  دنام  یم  نیقی  ضقن  ریظن  دهع  و 
خیـش موحرم  هک  ار  هچنآ  يارب  تسین  یبجوم  تلع و  لاح  نیا  رد  سپ  دـشاب  یجراـخ  رما  هب  نقیتم و  هب  ضقن  هکنآ  هن  دروخ  یم 

ءاقب و ءاضتقا  هک  یئاهزیچ  زا  ندوب  مکحم  نیتم و  هب  تسا  هبـشا  ای  رماب و  برقا  نوچ  تسا  ضقن  قلعتم  یجراخ  رما  هک  تسا  لئاق 
هقیقح نآ  ةدارا  دشن  نکمم  دش و  رذعتم  یقیقح  يانعم  ةدارا  رگا  هک  تسا  ملسم  هک  يا  هدعاق  نآ  يارب  دشاب  نآ  رد  ءاقب  دادعتسا 

یجراخ دوجو  العف  هقیقح  نیقی  ینعی  تسا  یلوا  تازاجم  برقا  دراوم  نیا  رد  سپ 
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دـشاب نآ  رد  ءاقب  دادعتـسا  هک  یئاج  رد  نقیتم  دروخ و  یم  نقیتم  راثآ  هب  ضقنت  یهن ال  العف و  تسا  کش  نیا  ياـج  هکلب  درادـن 
حیحـص هک  تسا  یئاهزیچ  زا  رما  نیا  لثم  هدارا  هک  یئاج  رد  تسین  نآ  رد  ءاقب  دادعتـسا  هک  يزاـجم  زا  نآ  تیزاـجم  تسا  برقا 

یم هداد  ازاجم  نیقی  قلعتم  هب  ضقن  دانسا  تسا  مزال  تسین  نکمم  یقیقح  هدارا  نوچ  هقیقح و  دوش  هداد  نیقیب  ضقن  دانسا  تسین 
.یفخی امک ال  دوش 

خیـش لیلد  كردم و  زا  فنـصم  ریغ  فنـصم و  هک  دوب  یلح  باوج  هلمج  نم  تسا  هدش  هداد  خیـش  زا  هک  یئاهباوج  دنامن  یفخم 
.تسا هدش  هداد  خیشب  یضقن  باوج  يدایز  دراوم  تسا و  هدش  هداد 

یضتقم باحصتسا  نایرج  رد  خیش  موحرم  رب  ضقن  دروم  راهچ 

عامجا ياعدا  هکلب  تسا  باحـصتسا  نیاب  لئاق  خیـش  موحرم  هک  یعرـش  مکح  رد  تسا  خـسن  مدـع  باحـصتسا  اـهنآ  زا  هلمج  نم 
هک ار  هچنآ  رب  انب  تسا  هدش  هدرمش  نید  ترورض  زا  هکلب  دنشاب  یم  باحصتسا  تیجح  رکنم  هک  یناسک  زا  یتح  تسا  هدش  نآرب 

تشگرب نوچ  دشاب  یم  یـضتقم  رد  کش  لیبق  زا  یعرـش  مکح  خسن  رد  کش  هکنیا  اب  يدابآرتسا  ثدحم  موحرمب  تسا  بوسنم 
یف یعرـش  مکح  رد  خسن  سپ  یتیاغ  هب  تسا  دودحم  ای  دـبالا  یلا  تسا  هدـش  لعج  ارمتـسم  یعرـش  مکح  لعج  هک  دوش  یم  نآب 

هک ءادب  دـیآ  یم  مزال  دوش  ینعم  رگا  نیا  زا  ریغ  تشذـگ و  خـسن  باب  رد  هکنآ  امک  دوش  یم  مکح  دـما  ءاهتناب  تشگرب  هقیقحلا 
.یلاعت يادخ  قح  رد  تسا  لیحتسم 

رتمک و ای  دنک  یم  رمع  لاس  هاجنپ  ات  ایآ  ینالف  ناویح  هکنآ  ریظن  دشاب  یم  هیجراخ  تاعوضوم  رد  باحصتسا  ضقن  دراوم  زا  مود 
ام يارب  هیجراخ  دارفا  نیا  ءاقب  دادعتسا  تسا  هدشن  تباث  زارحا و  هک  اهنآ  لاثما  ورمع و  تلادع  دیز و  تایح  باحـصتسا  نینچمه 

سنج رد  ار  یضتقم  دادعتسا و  رگا  یـضتقمب و  نیقی  اب  عفار  رد  کش  هن  دشاب  یم  یـضتقم  دادعتـسا و  رد  کش  تایح  رد  کش  و 
هتفرگ اهنآ  فانصا  ای  اهنآ و  عاونا  ای  بیرق  ای  هدیعب 
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رد کش  دراوم  نیا  رد  باحـصتسا  هکنیا  اـب  فـالتخا  تاـهج  ریاـس  هنکما و  هجزما و  راـبتعاب  دـنفلتخم  دارفا  نآ  لاکـشا  ـالب  دوش 
.یفخی امک ال  تسا  یضتقم 

سمش عولط  ای  لاوش  هام  لوا  رد  کش  الثم  دشاب  هیعوضوم  ههبش  تهج  زا  ول  تسا و  تیاغ  مدع  باحـصتسا  ضقن  دراوم  زا  موس 
دروم نیا  رد  رتدایز و  ای  تسا  زور  هن  تسیب و  ناضمر  كرابم  هام  هک  تسنآ  هب  تشگرب  تقیقح  رد  نوچ  تسا  یضتقم  رد  کش 

یم مین  تعاـس و  کـی  نیعولط  نیب  هک  تسنآ  هب  تشگرب  سمـش  عولط  رد  کـش  نینچمه  رما و  لوا  زا  تسا  یـضتقم  رد  کـش 
هکلب دراوم  نیا  باحـصتساب  تسا  لئاق  خیـش  موحرم  هکنآ  اب  دـشاب  یمن  یـضتقمب  نیقی  زارحا و  دراوم  نیا  رد  رتداـیز و  اـی  دـشاب 

.هیؤّرلل رطفا  هیؤّرلل و  مص  مالّسلا  هیلع  هلوق  لثم  تایاور  رد  تسا  صوصنم  لاوش  هام  لوا  رد  کش  اب  باحصتسا 

ریظن تسا  عفار  رد  کش  اهنآ  رد  کش  هّیعـضو  ماکحا  هّیعـضو  اـی  تسا و  هیفیلکت  اـی  هیعرـش  ماـکحا  هکنآ  ضقن  دراوم  زا  مراـهچ 
هّیفیلکت ماکحا  اما  تسا و  لصاح  اهنآ  رد  ءاقب  دادعتـسا  نوچ  تسین  اهنآ  باحـصتسا  رد  لاکـشا  اـهنآ  لاـثما  تیجوز و  تیکلم و 

دـشاب يا  هدسفم  تحلـصم و  دیاب  اهنآ  قلعتم  رد  تسا  نیمه  قح  هکنآ  امک  هیلدع  بهذـم  رب  انب  اهنآ  ریغ  تمرح و  بوجو و  لثم 
کشب تشگرب  دش  بوجو  رد  کش  رگا  تسین و  یتمرح  ای  بوجو  دشابن  اهنآ  زا  یکی  رد  هدسفم  تحلصم و  رگا  هک  لاکـشا  الب 

.تسا تحلصم  رد 

تـسین تباث  زرحم و  ماکحا  تاقلعتم  دسافم  حـلاصم و  تاکالم و  تسا و  هدـسفم  رد  کش  دـش  تمرح  رد  کش  رگا  نینچمه  و 
کـش دشاب  انب  رگا  تسا و  لئاق  خیـش  موحرم  ار  دراوم  نیا  رد  باحـصتسا  هکنآ  اب  تسا  یـضتقم  رد  کش  اهنآ  رد  کش  ام و  دزن 

هک يا  هریثک  رابخا  رـصح  هردان و  دراوم  الا  هیفیلکت  ماکحا  رد  دوش  یم  باحـصتسا  باب  دس  دوشن  يراج  باحـصتسا  یـضتقم  رد 
تسا مک  رایسب  عفار  رد  کش  نوچ  دوش  یم  هردان  دراوم  رد  اهنآ  رـصح  هغیلب  تادیکأت  هفلتخم و  هنـسلاب  باحـصتسا  رب  تسا  لاد 

دش نایب  هک  نانچمه 
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حـص امل  نقیتملا  یف  ءاقبلا  ءاضتقا  كانه  نکی  مل  ولف  هقیقح  باحـصتسالا  باب  یف  نیقیلل  ضاـقتنا  ـال  ثیح  هنکل  معن و  تلق  ناـف 
هیلا هدانـسا  حص  هنا  الا  هقیقح  ضاقتنا  اضیا  هعم  نکی  مل  نا  هناف و  كانه  ناک  اذا  ام  فالخب  ازاجم  ول  هجوب و  هیلا  ضاقتنالا  دانـسا 

هعفار یف  کشلا  ههج  نم  هیف  کشلا  ببسب  مصفنا  لحنا و  دق  مکحتسم  رمتسم  رماب  قلعت  هناک  هعم  نیقیلا  ناف  ازاجم 

******

: حرش * 

ریظن يوقا  محازم  دوجو  لامتحاب  اهنآ  ندرکن  ءانتعا  یـضتقم و  قبط  یلع  لمع  موزل  رب  ءالقع  ءانب  هیفرع و  ةریـس  رارقتـسا  اصوصخ 
دوجو لامتحا  اـب  تهج  نیا  زا  دوش و  تباـث  ماـع  نآرب  یئاوقا  محازم  هکنآ  اـت  تسا  ملـسم  ءـالقع  نیب  رد  ماـع  مومعب  لـمع  هکنآ 

.دننک یمن  ءانتعا  نیب  رد  ضراعم  ای  صاخ 

ار نآ  عفار  رد  کش  باحـصتسا  ات  دوش  یمن  لصاح  فلکم  يارب  یـضتقمب  نیقی  لاکـشا  ـالب  هروکذـم  دراوم  رد  هکنآ  لـصاح  و 
یضتقم رد  کش  ول  تسا و  لئاق  مه  خیش  موحرم  دوخ  تسا و  ملسم  هروکذم  دراوم  نیا  رد  باحـصتسا  لاکـشا  الب  دنک و  يراج 

.دشاب

رد نیقی  ضاـقتنا  نکل  نآ  قلعتم  نقیتـمب و  هن  تسا  نیقیب  قلعتم  ضقن  هک  دوش  لاکـشا  رگا  خـلا  ثیح  هنکل  معن و  تلق  ناـف  : هلوـق
.العف دشاب  یم  نآ  ياج  کش  هکلب  انادجو  تسین  ینیقی  العف  هکنآ  تهجب  تسین  حیحص  هقیقح  باحصتسا  باب 

تـسین حیحـص  دـشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  دراد  ار  ءاقب  دادعتـسا  هک  ینقیتم  نآ  دوشن  هداد  یجراخ  رماب  نقیتمب و  ضقن  دانـسا  رگا  سپ 
ضقن ول  لاح و  نیا  رد  هک  نقیتم  نیقی  زا  دوشب  هدارا  هک  يدراوم  فالخب  دـشاب  ازاـجم  ول  یهجو و  چـیه  هب  نیقیب  ضاـقتنا  دانـسا 

اب نیقی  هکنآ  تهجب  ازاجم  دوش  هداد  نقیتم  نآب  ار  ضقن  دانـسا  تسا  حیحـص  هکنآ  الا  اـضیا  دـشاب  یمن  دروم  نیا  رد  هقیقح  نیقی 
کـش ببـسب  هدـش  مصفنم  لالحنا و  البق و  هدوب  مکحتـسم  هک  يرمتـسم  رما  کی  هب  نیقی  تسا  هتفرگ  قلعت  هک  تسنآ  لثم  نقیتم 

عفار رد  کش  تهج  زا  نآ  رد  یلعف 
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هحص یف  افرع  فاک  وه  انامز و  امهددعت  هظحالم  مدع  اتاذ و  کشلا  نیقیلا و  یقلعتم  داحتا  ظاحل  وه  دانسالا  هجو  نا  رهاظلا  تلق 
هنوک نکی و  مل  ام  ءاقبلا و  ءاضتقا  كانه  ناک  امنیب  فرعلا  لها  رظن  یف  الصا  کلذ  یف  توافت  الب  هل  هتراعتسا  هیلع و  ضقنلا  دانسا 
رظنب وه  امنا  هیبرقالا  یف  رابتعالا  ناـف  هقیقحلا  ترذـعت  اذا  هدـعاق  لـجال  هنییعت  یـضتقی  ـال  هبـشا  ضاـقتنالاب و  برقا  یـضتقملا  عم 

.هلها رظن  بسحب  توافتلا  مدع  تفرع  دق  رابتعالا و  فرعلا ال 

******

: حرش * 

یعنام ازاجم  نآ  دراد  ار  ءاقب  یضتقم و  دادعتسا  هک  ینقیتم  ضقن  یلو  ازاجم  تسا و  حیحـص  هقیقح  هن  نیقی  ضقن  هکنآ  لصاح  و 
کش یتح  دشاب  تجح  باحصتسا  اقلطم  هن  عفار  رد  کش  دشاب و  ءاقب  رد  یـضتقم  هک  یئاج  رد  دوش  یم  لمح  رابخا  اذل  درادن و 

.یضتقم رد 

کش نیقی و  قلعتم  هک  تسنآ  رابتعاب  نداد  نیقیب  ار  نآ  تبسن  ضقن و  دانـسا  هکنآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج  خلا  نا  رهاظلا  تلق  : هلوق
رخأتم کش  تسا و  هدوب  مدقم  نیقی  هک  اهنآ  نامز  ددعت  هظحالم  تسا و  ءیش  نامه  یئیـش  ءاقب  نوچ  دنـشاب  یم  یئیـش  کی  اتاذ 
ضقن تبـسن  تسا  حیحـص  دوش  یمن  افرع  اهنآ  رد  نامز  هظحالم  هک  ینآ  زا  دعب  دوش و  یمن  نآ  رد  يرظن  افرع  ار  ددعت  نیا  تسا 

ار ءاـقب  ءاـضتقا  نقیتم  هک  فرع  رظنب  الـصا  دـشاب  یمن  نیب  رد  یتواـفت  نیقی و  يارب  ضقن  دوش  هدروآ  هراعتـسا  نداد و  نیقی  هب  ار 
نیا تسا  دوجوم  نقیتم  رد  یـضتقم  هک  يدراوم  اب  نیقی  ندوب  تسا و  حیحـص  نداد  نیقیب  ار  ضقن  تبـسن  اـقلطم  هکلب  هن  اـی  دراد 

.دوش یمن  زاجملا  یلا  برقا  تهج 

یتاهج نیا  دشاب  نآ  رد  ءاقب  یضتقم  نیقی  قلعتم  هک  دشاب  یئاج  رد  ضقن  امتح  ات  دوش  یمن  تقیقح  هب  هبشا  تهج  نیا  نینچمه  و 
ترذـعت اذا  هک  تسیا  هدـعاق  نآ  تهجب  دـشاب  نآ  رد  یـضتقم  ضقن  قلعتم  اـمتح  دـیاب  هک  تسا  هدومن  ناـیب  خیـش  موـحرم  هک  ار 

هقیقحلا
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نوک مدـعل  هقیقحلا  لـمعلا ال  ءاـنبلا و  بسحب  ضاـقتنالا  نع  یهنلا  اـهنم  دارملا  نوکی  هلاـحم  ـالف  هئیهلا  اـما  هداـملا و  یف  هلک  اذـه 
اهیف فرـصتلا  یلع  ءانب  نیقیلا  راثآب  وا  نقیتملاب  وا  هیـضقلا  رهاظ  وه  امک  نیقیلاب  اقلعتم  ناک  ءاوس  رایتخالا  تحت  اهبـسحب  ضاقتنالا 
یلع ناک  امب  قلعتی  کلذک ال  نیقیلا  سفنب  هیلع  یهنلا  دورول  لباقلا  يرایتخالا  ضقنلا  قلعتی  امک ال  هنا  ههادب  رامـضالا  وا  زوجتلاب 

.نیقیلا ماکحا  وا  هنم  نیقی 

******

: حرش * 

رابتعاب هن  دـشاب  یم  فرع  رظنب  هک  تسا  یئانعم  نآ  تقیقح  رد  تّیبرقا  رد  راـبتعا  هکنآ  تهجب  یلوا  هقیقحلاـب  تازاـجملا  برقاـف 
رد کـش  هک  یئاـج  نیب  دـنراذگ  یمن  یقرف  نداد  نیقیب  ار  ضقن  تبـسن  فرع  رظن  هـک  یتخانـش  ـالبق  یلقع و  لـیلد  تاناسحتـسا 

.عفار رد  کش  ای  دشاب  یضتقم 

دراد تروص  راهچ  باحصتسا  رد  ضقن  قلعتم 

اما نیقی و  قلعتم  هن  تسا  نیقی  دوخ  ضقن  قلعتم  میدومن  نایب  هک  دوب  ضقن  هدام  رد  لاـح  اـت  مـالک  خـلا  هداـملا  یف  هلک  اذـه  : هلوق
يارب هک  یلمع  نآ  ینعی  دشاب  یم  لمع  ءانب و  بسحب  ضاقتنا  زا  یهن  تئیه  نآ  زا  دارم  هلاحم  دشاب ال  نآ  تمرح  هک  ضقن  تئیه 
هقیقح نیقی  نآ  ضقن  نوچ  هقیقح  دـشاب  مارح  نیقی  ضقن  هکنآ  هن  دـنرادنرب  لمع  نآ  زا  تسد  لمع و  نآ  ضقن  تسا  هدوب  نیقی 

قلعتمب ضقن  اـی  تسا  نیمه  تیاور  هیـضق و  رهاـظ  هکنآ  اـمک  دـشاب  نیقی  سفن  هب  ضقن  هکنآ  ياوس  تسین  فلکم  راـیتخا  تحت 
.دشاب نقیتم  نیقی و 

نیقی زا  دوش  هدارا  ینعی  زوجتب  تیاور  رد  فرصت  رب  انب  دشاب  قلعتم  نیقی  راثآ  هب  ضقن  ای  تسا  لئاق  خیش  موحرم  ار  نآ  هکنآ  امک 
ینعی ال دـشاب  نیقی  راثآب  ضقن  دـشاب و  فوذـحم  رامـضا و  رد  زوجت  ای  عاجـش و  لجر  دـسا  زا  دوش  هدارا  ادـسا  تیأر  لثم  نقیتم 

.نیقیلا راثآ  ضقنت 

ضقن ای  نیقی و  سفن  ضقن  دوش  یم  روصت  مسق  راهچ  ضقن  قلعتم  دنامن  یفخم 
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.مهوت امک  مزلملا  نع  الضف  هل  زوجم  الف  اهتقیقح  یلع  هغیصلا  ءاقب  یف  کلذب  فرصتلا  يدجی  داکی  الف 

.دروملا عم  هتافانمل  هراثآ  نیقیلا و  یلا  هبسنلاب  داری  داکی  لمعلا ال  بسحب  ضقنلا  نع  یهنلا  ناف  هنع  صیحم  لاقی ال  ال 

******

: حرش * 

نیقی سفن  دشاب و  فلکم  يرایتخا  نآ  قلعتم  دیاب  یهن  رما و  ره  تسین  نآ  رد  یلاکشا  نقیتم  راثآ  ای  نقیتم و  ضقن  ای  نیقی و  راثآ 
دراو نآرب  یعرـش  یهن  ات  تسین  فلکم  تردـق  تحت  اـهنآ  یفن  تاـبثا و  هک  تسا  هیجراـخ  روما  زا  نقیتم  نینچمه  نآ و  راـثآ  و 
مهنآ دـشاب  تراـهط  هک  نقیتـم  راـثآ  اـما  دوش و  یم  یفنم  داـجیا و  هینیوکت  روما  هطـساو  هب  هک  تسا  هینیوـکت  روـما  زا  هکلب  دوـش 

.فلکم تسدب  هن  تسا  عراش  دیب  اهنآ  لعج  نآ  مدع  تراهط و  نوچ  اهنآ  ضقن  تسین  فلکم  رایتخاب 

نیقی سفن  دـشاب  نآرب  یهن  ندـش  دراو  لباق  هک  يرایتخا  ضقن  هک  یناـنچمه  تسا  یهیدـب  هک  دـیامرف  یم  فنـصم  تهج  نیا  زا 
دنا هینیوکت  روما  زا  اهنآ  نوچ  دنـشاب  یمن  نیقی  ماـکحا  نقیتم و  نآ  قلعتم  ضقن  نینچمه  نیقی  تسا  ینیوکت  رما  نوچ  دـشاب  یمن 

.میدومن نایب  هکنآ  امک 

هغیص دوش  هتفرگ  نیقی  راثآ  ای  نقیتم و  نیقی  زا  دارم  رگا  هک  خیش  موحرم  لوق  درادن  هدئاف  سپ  خلا  فرصتلا  يدجی  داکی  الف  : هلوق
روما زا  تسین و  فلکم  رایتخا  تحت  نیقی  راثآ  ای  نقیتم و  هک  دـش  نایب  البق  هکنآ  تهجب  دـشاب  یم  دوخ  هقیقح  رب  ضقنت  ـال  یهن 
نایب خیـش  موحرم  هک  ار  هچنآ  يارب  يزوجم  سپ  دـشاب  یمن  یقاب  شدوخ  تقیقح  رب  یهن  هغیـص  تهج  نیا  زا  دنـشاب  یم  هینیوکت 

.خیش موحرم  ار  نآ  تسا  هدومن  مهوت  هکنآ  امک  دشاب  مزال  هکنآ  زا  الضف  میرادن  تسا  هدومن 

نیقی راثآ  نآ  قلعتم  یهن  هک  تسا  هدومن  نایب  خیش  هک  یئانعم  نیا  هک  دوشن  لاکشا  خلا  هنع  صیحم  لاقی ال  :ال  هلوق
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وه امک  یلآلا  رظنلاب  هیتآرملا و  وحنب  ظوحلم  ناک  اذا  ام  یلالقتـسالا ال  رظنلاب  هسفنب و  اظوحلم  نیقیلا  ناـک  ول  مزلی  اـمنا  لاـقی  هناـف 
نقیتملل لثامم  مکح  مازتلاب  لمعلا  ءانبلا و  موزل  نع  هتیانک  اهنا  یف  افرع  هرهاظ  نوکت  ثیح  نیقیلا  ضقنت  هیـضق ال  لـثم  یف  رهاـظلا 
.اعرش همکحل  لثامم  مکحب  مازتلالاب  نیقیلا  سفن  راثآب  لمعلا  موزل  نع  هرابع  اعوضوم ال  ناک  اذا  همکحل  امکح و  ناک  اذا  ادبعت 

******
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نیقی زا  دوش  هدارا  تسین  نکمم  هدومن  نایب  فنـصم  هکنآ  امک  ءانب  لمع و  بسحب  ضقن  هکنآ  تهجب  دوش  هتفرگ  دیاب  امتح  تسا 
راثآ نیقی و  تسا و  تراهط  تیاور  دروم  نوچ  تیاور  دروم  اب  دراد  تاـفانم  دوش  هدارا  نیقی  راـثآ  نیقی و  رگا  نوچ  نیقی  راـثآ  و 
هالـص زاوج  نآ  رثا  تسا و  تراهط  هک  دراد  نقیتم  یعرـش  رثا  هکلب  هیعرـش  راثآ  نآ  دوش  هدارا  ات  دروم  رد  دنرادن  یعرـش  رثا  نآ 

.دشاب یم  نآب 

رظنب رگا  اما  هسفنب و  دوش  هظحالم  یلالقتـسا و  هدارا  نیقی  دوش  هدارا  هک  دـیآ  یم  مزال  یئاج  رد  لاکـشا  نیا  خـلا  لاـقی  هناـف  : هلوق
هیانک افرع  تسا  رهاظ  هک  یئاج  رد  دـشاب  یم  نیقیلا  ضقنت  هیـضق ال  لثم  رد  رهاظ  هکنآ  اـمک  دـشاب  عقاوب  قیرط  دوش و  هدارا  یلآ 
يارب مکح  نآ  لثم  دـشاب  یم  نآ  رد  کش  هک  یمکح  نآ  هک  فلکم  دوش  مزتلم  هکنیا  هب  نقیتم  هب  لـمع  ءاـنب و  ندوب  مزـال  تسا 

لعج عوضوم  نآ  مکح  لثم  مکح  لعج  دشاب  عوضوم  كوکـشم  رگا  دشاب و  مکح  كوکـشم  رگا  تسا  هودش  لعج  ادبعت  نقیتم 
تسا هدوب  تباث  مکح  نآ  لثم  هک  یمکح  هب  نیقی  سفن  راثآب  لمع  موزل  مازتلا  ذا  ضقنت  هیضق ال  دشاب  ترابع  هکنآ  هن  تسا  هدش 

.نیقی يارب 
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مدـع عم  همکح  نایب  ماقم  یف  مکحلا  عوضوم  یف  ذـخؤیف  یلکلا  هموهفم  یلا  یجراخلا  نیقیلا  نم  هیتآرملا  هیلالا و  هیارـسل  کلذ  و 
.مهفاف لخدلا  مامت  وا  هیف  لخد  هل  امیف  ذخؤی  امبر  امک  الصا  هیف  هلخد 

عوضوملا لیزنت  رمالا  هیاغ  لیوأت  فرـصت و  ـالب  لـیزنتلل  ـالباق  کـشلا  عم  هعوضوم  یعرـشلا و  مکحلا  نم  لـک  ناـک  ثیح  ّهنإ  مث 
تاهبشلا یف  باحصتسالا  رابتعا  یف  هرهاظ  ضقنت  هیضق ال  ناک  افنآ  هیلا  ریـشا  امک  هلثم  لعجب  مکحلا  لیزنت  همکح و  لثامم  لعجب 

دق هیزاکترا  هیلک  هیـضق  اهنا  هظحالم  دـعب  اصوصخ  اهب  اهـصیصخت  بجوی  هریخالاب ال  دروملا  صاـصتخا  هیعوضوملا و  هیمکحلا و 
.لمأتف دروملا  مکح  یلع  اهب  لالدتسالا  لجال  دروم  یف  اهب  یتا 
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یجراخ نیقی  زا  هیتآرم  هیلآ و  تسا  هدومن  تیارس  هک  تسنآ  تهج  زا  دش  هک  ینایب  نیا  خلا  هیتآرملا  هیلالا و  هیارسل  کلذ  :و  هلوق
يارب هیقیرط  هیلآ و  نآ  نیقی  تسا و  نقیتم  رمخب و  نآ  تافتلا  مامت  دراد  رمخب  نیقی  هک  یـصخش  ـالثم  هکنآ  نیقی و  یلک  موهفمب 

.تسا یجراخ  رما 

مکح رد  یتلاخد  نیقی  نآ  تسا و  هدـش  هدارا  نقیتم  اعقاو  مکح  رد  تسا  هدـش  هتفرگ  هک  ینیقی  دـیامرف  یم  فنـصم  تهج  نیا  زا 
.میدومن نایب  هکنآ  امک  درادن  الصا 

تـشذگ البق  نیقی  میـسقت  باب  رد  هک  ینانچمه  عوضوم  مامت  ای  عوضوم  ءزج  ای  تسا  مکح  رد  لیخد  نیقی  سفن  دراوم  ضعب  هلب 
.مهفاف

زا مادکره  رد  کش  اب  نآ  عوضوم  ای  یعرـش  مکح  زا  مادکره  هک  ینآ  زا  دعب  دیامرف  یم  فنـصم  خلا  لک  ناک  ثیح  ّهنإ  مث  : هلوق
ماقم رد  عوضوم  لیزنت  رمالا  تیاغ  اهنآ  رد  لیوأت  فرـصت و  نودـب  تسا  نکمم  اهنآ  رد  یعرـش  لـعج  تسا و  لـیزنت  لـباق  اـهنآ 

هک تسنآ  تراهط  رد  مکح  لعج  کش 
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ءاملا هل  بیـصا  نا  یلا  هرثا  تملعف  ینملا  نم  ءیـش  وا  هریغ  وا  فاـعر  مد  یبوث  باـصا  هل  تلق  لاـق  هرارزل  يرخا  هحیحـص  اـهنم  و 
تیأر نکا  مل  ناف  تلق  هلـسغت  هالـصلا و  دیعت  لاق  کلذ  دـعب  ترکذ  ینا  مث  تیلـص  ائیـش و  یبوثب  نا  تیـسن  هالـصلا و  ترـضحف 

.دیعت هلسغت و  (ع) لاق هتدجو  تیلص  املف  هیلع  ردقا  مل  هتبلطف و  هباصا  دق  هنا  تملع  هعضوم و 

******

: حرش * 

یعرش مکح  لعجب  مکح  لیزنت  نینچمه  دوب و  ققحم  تراهط  انیقی  هک  ینانچمه  كوکشم  تراهط  نآ  اب  زامن  تسا  حیحـص  العف 
ماقم رد  قافنا  بوجو  باحـصتسا  دشاب  هتـشاد  شتالایع  رب  دـیز  قافنا  بوجو  رد  کش  هکنآ  لثم  كوکـشم  مکح  نآ  لثم  تسا 

رد دراد  روهظ  ضقنت  هیـضق ال  لاح  نیا  رد  سپ  نآب  دـش  هراشا  البق  هکنآ  امک  کش  ماقم  رد  ادـبعت  تسا  بوجو  نآ  لعج  کـش 
دحاو ربخ  تیجح  هک  ینانچمه  دش  نایب  البق  هک  ینانچمه  ود  ره  هیعوضوم  تاهبش  رد  هیمکح و  تاهبـش  رد  باحـصتسا  تیجح 

.ربخلاب لمعا  دیامرفب  هکنآ  لثم  دوش  یم  مکح  عوضوم و  لماش 

نیا دوش  یمن  هیمکح  ههبـش  لماش  ءوضو و  تراـهط و  لـثم  هیعوضوم  ههبـش  رد  دراد  صاـصتخا  تیاور  دروم  هکنیا  هب  لاکـشا  و 
صصخم تسا  هدش  دراو  ءوضو  باب  رد  هک  تیاور  دروم  هیعوضوم و  تاهبشب  تیاور  صیصخت  دوش  یمن  ببـس  بجوم و  تهج 

مومع نآ  دـنک  یم  نایب  ار  کش  نیقی و  مومع  تیاور  هکنآ  هظحالم  زا  دـعب  اصوصخ  میدومن  ناـیب  هک  یناـنچمه  دوش  یمن  مکح 
تایاور ادـعب  هک  ینانچمه  تیاور  نآ  ریغ  رد  دروم و  نآ  ریغ  رد  تسا  هدـش  هدروآ  هیلک  هدـعاق  نآ  تسا و  ءـالقع  يزاـکترا  هک 

باحـصتسا اقلطم  عوضوم و  ریغ  اـی  عوضوم  اـی  دـشاب  مکح  رد  کـش  هچ  تسا  یلک  باحـصتسا  نوناـق  سپ  دوش  یم  ناـیب  رگید 
.لمأتف تسا  تجح 

تهج دنچ  زا  لاؤس  باحصتسا و  رب  هرارز  مود  تیاور  نایب 

تسا يرگید  ۀحیحص  تسا  هدش  رکذ  باحصتسا  تیجح  يارب  هک  مود  تیاور  خلا  لاق  هرارزل  يرخا  هحیحص  اهنم  :و  هلوق
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لاق کلذ  مل  تلق  هالصلا  دیعت  هلسغت و ال  لاق  هیف  تیأرف  تیلصف  ائیش  رأ  ملف  ترظنف  کلذ  نقیتا  مل  هباصا و  دق  هنا  هتننظ  ناف  تلق 
ادبا کشلاب  نیقیلا  ضقنت  نا  کل  یغبنی  سیلف  تککشف  کتراهط  نم  نیقی  یلع  تنک  کنال 

یلع نوکت  یتح  اهباصا  دـق  هنا  يرت  یتلا  هیحانلا  کبوث  نم  لسغت  لاق  هلـسغاف  وه  نیا  ردا  مل  هباصا و  دـق  هنا  تملع  دـق  یناف  تلق 
يذـلا کشلا  بهذـت  نا  دـیرت  امنا  کنکل  لاق ال و  هیف  رظنا  نا  ءیـش  هباصا  هنا  یف  تککـش  نا  یلع  لهف  تلق  کتراهط  نم  نیقی 

.کسفن یف  عقو 

ابطر هتیأر  مث  کشت  مل  نا  هتیأر و  مث  هنم  عضوم  یف  تککش  اذا  دیعت  هالصلا و  ضقنت  لاق  هالصلا  یف  انا  یبوث و  یف  هتیأر  نا  تلق 
.کشلاب نیقیلا  ضقنت  نا  کل  یغبنی  سیلف  کیلع  عقوا  ءیش  هلعل  يردت  کنال ال  هالصلا  یلع  تینب  مث  هتلسغ  هالصلا و  تعطق 
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لئاسو رد  هدـش  تیاور  اضیا  -و  ینم ریهطت  باـب  رد  ثبخ  زا  تراـهط  باوبا  رد  یفاو  رد  هدـش  تیاور  هحیحـص  نیا  هرارز و  يارب 
.تسا حیحص  تیاور  لک  یلع  هقرفتم و  تاساجن  ماکحا  رد  هعیشلا 

رثا و متسناد  ینم و  زا  یئیش  ای  غامد  نوخ  ریغ  ای  غامد  نوخ  نم  سابلب  تسا  هدیسر  مالّسلا  هیلع  ماما  تمدخ  دنک  یم  ضرع  هرارز 
ار زامن  هریغ و  نوخ و  زا  تسا  هدیـسر  يزیچ  نم  سابلب  هک  مدرک  شومارف  دش و  زامن  تقو  بآ و  هب  مدیـسر  هکنآ  ات  ار  نآ  ياج 

.مدش تساجن  نآ  رکذتم  زامن  زا  دعب  مدومن و  ءادا 

.نک ریهطت  ار  سابل  نآ  نک و  هداعا  ار  زامن  دندومرف  مالّسلا  هیلع  ماما 

يارب مدرک  وجتـسج  بلط و  تسا و  هدیـسر  نم  سابلب  تساجن  هک  متـسناد  یلو  ار  نآ  ياج  نم  مدیدن  رگا  هرارز  دـنک  یم  ضرع 
.دش ادیپ  نآ  لحم  مدرک  ءادا  ار  زامن  هک  ینآ  زا  دعب  مدرکن و  ادیپ  ار  نآ  ياج  - نآ ياج 
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.نک هداعا  ار  زامن  يوشب و  ار  لحم  دندومرف  مالّسلا  هیلع  ماما 

يزیچ مدرک و  وجتسج  رظن و  مرادن و  نآب  نیقی  هدیسر و  تساجن  نم  سابلب  هک  مدرک  ادیپ  نامگ  نظ و  رگا  دنک  یم  ضرع  هرارز 
.دش مولعم  نآ  لحم  زامن  زا  دعب  مدروآ  ياجب  ار  زامن  مدیدن و  ار 

.تسین مزال  زامن  هداعا  نک و  ریهطت  ار  سجن  لحم  دندومرف  مالّسلا  هیلع  ماما 

.تساجن هب  نظ  تروص  رد  - دوشن هالص  هداعا  تهج  هچ  يارب  درک  ضرع  هرارز 

هک وت  يارب  تسین  راوازـس  يدرک و  ادـیپ  تراهط  رد  کش  یتشاد و  تراـهط  هب  نیقی  وت  هکنیا  تهجب  دـندومرف  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
.ادبا یئامنب  کشب  ار  نیقی  ضقن 

.منک ریهطت  ات  مناد  یمن  ار  نآ  لحم  یتساجن و  نم  سابلب  تسا  هدیسر  هک  مراد  ملع  نم  درک  ضرع  هرارز 

وت يارب  هراهطب  نیقی  هکنآ  اـت  تسا  هدیـسر  هیحاـن  نآـب  تساـجن  يراد  نیقی  هک  ار  تساـبل  هیحاـن  نآ  نک  ریهطت  دـیامرف  یم  ماـما 
.دوش لصاح 

.هن ای  میامنب  نآ  رد  صحفت  رظن و  تسا  هدیسر  نم  سابلب  یتساجن  هک  نم  مراد  کش  هک  یئاج  رد  ایآ  دنک  یم  ضرع  هرارز 

نیب رد  هک  یکـش  دوش  هتـشادرب  يراد  هدارا  رگا  نکل  تساجن و  زا  يوجتـسج  صحفت و  تسین  مزال  دنیامرف  یم  مالّـسلا  هیلع  ماما 
.درادن یعنام  تسا  هدش  لصاح  وت  يارب 

.مشاب یم  زامن  لوغشم  نم  هکنآ  لاح  مدید و  مسابل  رد  ار  تساجن  رگا  درک  ضرع  هرارز 

رگا دـش و  مولعم  سجن  عضوم  نآ  ادـعب  يدرک و  ادـیپ  نآ  لحم  رد  کش  هک  یئاج  رد  نک  هداعا  نکـشب و  ار  زامن  دـندومرف  ماما 
وت سابل  هک  يراد  نیقی  یلو  يرادن  کش 

ص:292

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1785 

http://www.ghaemiyeh.com


******

: حرش * 

هدوب هک  یلحم  ره  زا  نک  مامت  ار  زامن  ریهطت  زا  دـعب  زاـمن و  نیب  رد  ار  سجن  لـحم  نآ  نک  ریهطت  اـمنب و  هالـص  عطق  تسا  سجن 
راوازـس زامن و  طسو  رد  وت  رب  هدـش  عقاو  تسا  هدوب  ءیـش  دـیاش  زاـمن و  طـسو  رد  تساـجن  هب  يرادـن  نیقی  وت  هکنآ  تهجب  تسا 

.کشب ینک  نیقی  ضقن  هک  وت  يارب  تسین 

اهنآ نایب  هدش و  لاؤس  هرارز  هحیحص  رد  تهج  شش  زا 

لوا مینک  یم  نایب  مه  ام  دنا  هدومن  رکذ  مالعا  ضعب  هکنآ  امک  ار  اهنآ  صتخم  هک  تسا  هدش  لاؤس  تهج  دنچ  زا  ثیدـح  هقف  اما 
.تسا هتشاد  نآب  ملع  البق  هک  تساجن  نآ  نایسن  اب  تساجن  اب  زامن  زا  تسا  هدش  لاؤس 

ضعب رد  رگید و  تاـیاور  رد  هدـش  دراو  مکح  نیا  لـحم و  نآ  ریهطت  هالـص و  هداـعا  تسا  بجاو  دـیامرف  یم  مالّـسلا  هـیلع  ماـما 
هب لهاج  نودـب  تساجن  نآ  ریهطت  رد  تسا  هدرک  یئانتعا  یب  نواـهت و  تساـجن  ییـسان  هکنیا  هب  تسا  هدـش  هدروآ  تلع  تاـیاور 

.تسین نآ  مکح  رد  لاکشا  لک  یلع  تساجن و 

باوج مالّـسلا  هیلع  ماما  دـش  رکذ  تیاور  رد  هک  ینانچمه  تساجن  نآ  اب  زامن  سابل و  تساجن  هب  تسا  یلامجا  ملع  زا  مود  لاؤس 
.تسین یلیصفت  ملع  تساجن و  هب  یلامجا  ملع  نیب  قرف  هکنآ  زامن و  هداعا  بوجوب  دنداد 

بجاو زامن  ةداعا  لحم و  نآ  ریهطت  تسا  بجاو  دـنداد  باوج  مالّـسلا  هیلع  ماما  تساـجن  نآ  اـب  هالـص  تسا و  نظ  زا  موس  لاؤس 
رد کـش  هـک  تـسنآ  رب  ینبم  ینعم  نـیا  دـشاب  یم  نآ  تساـجن  رد  کـش  تـسا و  هدوـب  تراـهط  هـب  نـیقی  هـکنآ  تـهجب  تـسین 

ربتعم ریغ  نظ  هک  دوش  یم  رکذ  ادـعب  هک  یناـنچمه  ربتعم  ریغ  نظ  اـی  دـشاب و  نیفرطلا  يواـست  هک  یئیـش  زا  دـشاب  معا  باحـصتسا 
.دراد ار  کش  مکح 

مالّـسلا هیلع  ماما  تساجن  هب  یلامجا  ملع  اب  ار  تساجن  لحم  دنک  ریهطت  فلکم  هنوگچ  هک  تسا  ریهطت  تیفیک  زا  لاؤس  زا  مراهچ 
مزال یلامجا  ملع  فارطا  هیحان و  نآ  دنداد  باوج 
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نیدروملا و ال الک  یف  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  نا  یغبنی  سیلف  هلوقب  لالدتـسالا  بیرقت  یلوالا  هحیحـصلا  یف  انرکذ  اـمم  رهظ  دـق  و 
.دیعن
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.دوش لصاح  تراهط  هب  نیقی  ات  دوش  ریهطت  تسا 

زا صحفت  تسین  بجاو  هک  دـنداد  باوـج  مالّـسلا  هیلع  ماـما  نآ  مدـع  بوـث و  تساـجن  رد  تسا  صحف  بوـجو  زا  مـجنپ  لاؤـس 
.دوشن عقاو  نآرب  تقشم  جرح و  رسع و  هک  یئاج  رد  درادن  یعنام  دورب  نیب  زا  فلکم  کش  يارب  هکنآ  رگم  تساجن 

زا دعب  رگا  تسا  هدـش  مولعم  هک  یتساجن  نیا  دـنداد  باوج  مالّـسلا  هیلع  ماما  هالـص  لاح  رد  تسا  تساجن  تیؤر  زا  مشـش  لاؤس 
یلامجا ملع  البق  رگا  هالـص و  هداعا  تسا  بجاو  هالـص  زا  لبق  تسا  تساجن  نآ  لحم  رد  کش  تساـجن و  هب  تسا  یلاـمجا  ملع 

هالـص ءانثا  رد  ای  تسا  هدوب  هالـص  زا  لبق  دناد  یمن  تسا  زامن  رد  هکنآ  لاح  تسا و  هدـید  ار  تساجن  تساجن و  هب  تسا  هتـشادن 
رد هتبلا  نآ  مامت  اب  هالـص  رد  دراذگب  انب  ار و  سابل  نآ  دنک  ریهطت  زامن  طسو  رد  هکلب  هالـص  هداعا  تسین  بجاو  تسا  هدـش  ادـیپ 

.دشابن دنک  یم  لطاب  ار  زامن  هک  يریثک  لعف  ای  هلبقب  تشپ  بجوم  ریهطت  نآ  هک  یئاج 

نیقیلا ضقنت  نا  یغبنی  سیلف  تسا  مالّسلا  هیلع  هلوق  مود  هحیحصب  لالدتـسا  هجو  خلا  یلوالا  هحیحـصلاف  انرکذ  امم  رهظ  دق  :و  هلوق
تسا و هدـش  لالدتـسا  هوجو  نآب  اـضیا  تیاور  نیا  رد  دـش  هتفگ  لوا  تیاور  رد  هک  یهوجو  نآـب  تیاور و  دروم  ود  رد  کـشلاب 

مالّـسلا هیلع  ماما  نوچ  تسا  رهظا  رتالاب و  لوا  تیاور  زا  شتلالد  مود  تیاور  هکلب  میدومن  كرت  رارکت  مدـع  يارب  ار  اـهنآ  هداـعا 
رما ینعم  نیا  هکنآ  تلع و  مـال  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسا  هدوـمن  حیرـصت  کـتراهط و  نم  نیقی  یلع  تنک  کـنال  تـسا  هدوـمرف 

.دوش کشب  نیقی  ضقن  هک  تسین  راوازس  دشاب و  یم  ءالقع  يزاکترا 
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نم نیقی  یلع  تـنک  کـنال  (ع) هلوـق یف  نـیقیلا  نـم  دارملا  نوـکی  نا  یلع  ینبم  باحـصتسالا  یلع  لوـالا  دروـملا  یف  هتلـالد  مـعن 
لئازلا هدـعب  صحفلا  رظنلاب و  لصاحلا  نیقیلا  هنم  دارملا  ناک  ول  هناف  رهاـظلا  وه  اـمک  هباـصالا  نظ  لـبق  هراـهطلاب  نیقیلا  کـتراهط 

.یفخی امک ال  نیقیلا  هدعاق  هدافم  ناک  هالصلا  دعب  هیؤرلاب 

******

: حرش * 

خلا لوالا  دروملاف  هتلالد  معن  : هلوق

اهنآ نیب  قرف  درادن و  نیقی  هدعاق  رب  تلالد  باحصتسا  رابخا 

لبق تراهط  هب  نیقی  نیا  زا  دارم  کتراهط  نم  نیقی  یلع  تنک  کنال  دومرف  ماما  هک  تیاور  لوا  دروم  رد  دیامرف  یم  نایب  فنصم 
زارحا هالص  زا  لبق  هک  تسنآ  تیاور  رهاظ  نوچ  تسا  ینعم  نیمه  تیاور  رهاظ  هکنآ  امک  سابلب  تسا  تساجن  ندیـسر  هب  نظ  زا 

زا دارم  رگا  دوش و  یمن  قباس  نیقی  ضقن  بجوم  ادعب  سجنب  نظ  دومن و  ادیپ  تساجن  هب  نظ  ادـعب  دـشاب و  یم  تراهط  هب  نیقی  و 
هدـعاق دافم  دـشاب  رگا  ینعم  نیا  هالـص  زا  دـعب  دوش  یم  نیقی  نآ  ضقن  نظ و  زا  دـعب  دوش  یم  ادـیپ  صحف  رظنب و  هک  ینیقی  نیقی 

.یفخی امک ال  دشاب  یم  نیقی 

زور رد  هک  دنک  یم  کش  هبنش  زور  هکنآ  لثم  هک  تسنآ  نیقی  هدعاق  نوچ  تسا  هدعاق  ود  باحصتسا  اب  نیقی  هدعاق  دنامن  یفخم 
لصا رد  کشب  تشگرب  یلعف  کش  هدوب و  کش  نظ و  هکلب  تسا  هدوبن  نیقی  ای  هدوب  حیحـص  نیقی  نآ  ایآ  تراهط  هب  نیقی  هعمج 

هدوب و تراهط  هب  نیقی  مه  اقباس  هک  دراد  نیقی  ـالعف  باحـصتسا  هدـعاق  اـما  تسا و  نیقی  هدـعاق  نیا  دـشاب  یم  قباـس  نیقی  دوجو 
هللاءاش نا  دـش  دـهاوخ  رکذ  ادـعب  الـصفم  اهنآ  نیب  قرف  قیقحت  تسا و  نیقی  ءاقب  رد  هکلب  فلکم  درادـن  العف  نیقی  لصا  رد  کش 

.یفخی امک ال 
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اهعافتراب نیقیلاب  لب  اهیف  کشلاب  هراهطلاب  نیقیلل  اضقن  تسیل  هالـصلا  عوقو  فاشکنا  دـعب  هداـعالا  ناـب  هیاورلا  یلع  لکـشا  ّهنإ  مث 
.یفخی امک ال  هالصلا  یف  لوخدلا  زاوج  هب  للعی  نا  حصی  امنا  معن  کشلاب  نیقیلا  ضقن  اهناب  هداعالا  مدع  للعی  نا  حصی  فیکف 

.هالصلا یف  طرشلا  نا  لاقی  ناب  الا  لاکشالا  اذه  نع  یصفتلا  نکمی  داکی  و ال 

******

: حرش * 

باحـصتسا تیجح  رب  تلالد  هک  تیاور  زا  یلوا  هلمج  رد  مود  تیاور  رب  تسا  هدـش  لاکـشا  خـلا  هیاورلا  یلع  لکـشا  ّهنإ  مث  : هلوق
هکلب دـشاب  یمن  کشب  نیقی  ضقن  دراوم  نیا  رد  دـیامنب  ار  زامن  هداعا  زامن  زا  دـعب  تسا  هدومرف  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  نوچ  درادـن 

تراهط هک  دـش  لصاح  نیقی  زامن  زا  دـعب  سابل و  تراهط  هب  تسا  هتـشاد  نیقی  زامن  زا  لـبق  نوچ  تسا  يرگید  نیقیب  نیقی  ضقن 
هلب دـشاب  کشب  قباس  نیقی  ضقن  هکنآ  هن  هالـص  زا  دـعب  رگید  نیقیب  تسا  قباس  نیقی  ضقن  دراوم  نیا  رد  سپ  هتـشادن  سابل  ـالبق 

زارحا نوچ  تسا  هدشن  فالخ  فشک  هک  یمادام  هالص  رد  لوخد  تسا  زیاج  هک  باحصتسا  يارب  دوش  هدروآ  تلع  تسا  حیحص 
.هالص زا  لبق  هدش  تراهط 

تسا عنام  ای  تسا  هالص  طرش  ایآ  سابل  ندب و  تراهط 

تسا طرش  ندب  سابل و  تراهط  ایآ  هک  اهقف  نیب  تسا  فالتخا  دنامن  یفخم  خلا  لاکشالا  اذه  نع  یـصفتلا  نکمی  داکی  :و ال  هلوق
زا تسا  عنام  تساجن  تسا و  هالـص  طرـش  تراهط  هکنآ  ای  تسا و  یلاوقا  اهنآ  زا  یکیره  يارب  تسا  عناـم  تساـجن  اـی  هالـص  رد 

تـسا لاحم  دش  طرـش  یئیـش  رگا  هک  تشذـگ  یهن  رما و  عامتجا  باب  رد  هکنآ  تهجب  نآ  تحـص  تسین  نکمم  ریخا  لوق  هالص 
تکرح دشاب و  هالـص  طرـش  هنینأمط  تسین  نکمم  الثم  دشاب  یمن  اهنآ  رب  ثلاث  هک  ینیدض  رد  اصوصخ  دشاب  عنام  ءیـش  نآ  دض 

دشاب هالص  طرش  مایق  نینچمه  نآ و  عنام 
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مدـع هالـصلا  لاح  هراهطلا  باحـصتسا  هیـضق  نوکیف  اهـسفنال  هدـعاق  وا  لصاب  ول  اـهزارحا و  وه  هراـهطلا  یلا  تاـفتلالا  نیح  ـالعف 
باحـصتسالا هیجح  مدع  ضقنلا و  زاوج  نع  فشکت  فشکلا  دعب  اهتداعا  نا  امک  اهدعب  هساجنلا  یف  اهعوقو  فشکنا  ول  اهتداعا و 

.ادیج لماتف  یفخی  امک ال  اهلاح 

******

: حرش * 

.شدوخ ياج  رد  هالص  زا  عنام  دوعق  و 

رد طرـش  هکلب  هالـص  رد  تسین  مزال  یعقاو  تراهط  دـشاب  هالـص  طرـش  تراهط  هکنآ  اما  تسا و  لطاب  لاکـشا  الب  موس  لوق  سپ 
لاثما هنیب و  ای  دی  هدعاق  لثم  رگید  هدـعاق  ای  دـشاب  هراهطلا  هدـعاق  لثم  دـشاب  یلـصا  هب  ول  نآ و  توبث  تسا و  تراهط  زارحا  هالص 

.نآ

زا تسا  حیحـص  هالـص  لاکـشا  الب  لوصا  هیعرـش و  تاراما  زا  یکی  هب  ای  انادجو  دش  زارحا  هالـص  رد  تراهط  رگا  هکنآ  لصاح  و 
.هیعقاو تراهط  هن  هالص  رد  تسا  طرش  تراهط  زارحا  دیامرف  یم  فنصم  هک  تسا  تهج  نیا 

هب تافتلا  تقو  رد  ینعی  دنک  یم  جراخ  هالـص  رد  تراهط  هب  ار  لفاغ  صخـش  هلمج  نیا  خـلا  هراهطلا  یلا  تافتلالا  نیح  العف  : هلوق
نایب مالعا  ضعب  هکنآ  امک  تسا  حیحص  هالص  لاکشا  الب  دش  تراهط  زا  لفاغ  رگا  اما  دوشب و  دیاب  تراهط  زارحا  تراهط  زامن و 

فلکم هک  یئاج  رد  سپ  تسا  عنام  تساجن  هکنآ  ای  هالـص  رد  تسا  طرـش  تراهط  هکنآ  هب  لوق  هچ  نیلوقلا  الک  یلع  دـنا  هدومن 
هداعا بوجو  مدع  رد  لاکـشا  درک ال  ادیپ  تساجن  هب  تافتلا  هالـص  زا  دـعب  دومن  هالـص  ءادا  سابل و  ای  ندـب  تساجن  زا  دوب  لفاغ 

.تسا هرارز  هحیحص  نیمه  هلمج  نم  ماقم  نیا  رد  هدش  دراو  هک  يرابخا  تهجب  هالص 

دوش هالص  عوقو  فشک  هالص  زا  دعب  ول  تسا و  هالص  هداعا  مدع  هالـص  لاح  رد  تراهط  باحـصتسا  دش  رکذ  هک  ینایب  نیاب  سپ 
لاح رد  زامن  هکنیا  تساجن و  رد 
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یف صیحم  ـال  مکحب و  سیل  ّهنأ  عم  مکحل  اـعوضوم  نکی  مل  اطرـش  نکی  مل  اذا  هناـف  هراـهطلا  باحـصتسال  لاـجم ح  ـال  لاـقی  ـال 
.مکحل اعوضوم  وا  امکح  بحصتسملا  نوک  نع  باحصتسالا 

هیـضق وه  امک  یئاضتقا  یعقاو  طرـش  وه  لب  اسأر  هیطرـشلا  نع  لزعنم  ریغ  هنا  ـالا  ـالعف  اطرـش  نکت  مل  نا  هراـهطلا و  نا  لاـقی  هناـف 
تاقالطالا ضعب  نیب  قیفوتلا 

******

: حرش * 

باحـصتسا هکنآ  هالـص و  لاح  رد  تراهط  ضقن  ندوب  زیاج  زا  دنک  یم  نایب  فشک  زا  دـعب  هالـص  هداعا  هکنآ  امک  هدوب  تساجن 
.هالص لاح  رد  دشاب  هتشادن  تیجح  تراهط 

هالـص رد  دراو  تسا  حیحـص  فلکم  يارب  دش  تباث  رگا  هیعرـش  لوصا  ای  تاراما  زا  یکی  هب  ندب  ای  سابل  تراهط  هکنآ  لصاح  و 
میدومن و نایب  ام  هک  تسا  تهج  نیمه  تسا  هدومن  نایب  فنصم  هک  زارحا  يانعم  یعقاو و  تراهط  تسا  مزال  امتح  هکنآ  هن  دوشب 

رگا هک  هیعرـش  تاراما  لوصا و  مامت  رد  تسا  كرتشم  ینعم  نیا  تسا  هدوبن  تراهط  اب  هالـص  هکنآ  تراهط و  زا  فـالخ  فشک 
.ادیج لمأتف  یفخی  امک ال  تسیچ  فیلکت  لمع  زا  دعب  دش  فالخ  فشک 

اهنآ باوج  هرارز و  مود  هحیحص  رب  هدراو  تالاکشا 

يارب یلاجم  تراهط  سفن  هن  دـشاب  طرـش  تراهط  زارحا  هک  یتلاح  رد  دوشن  لاکـشا  خـلا  باحـصتسال  (ح) لاجم لاـقی ال  ـال  : هلوق
بوجو لثم  تسا  مکح  هن  دوشب  نآ  باحصتسا  هک  تسا  مکح  يذ  عوضوم  هن  دشاب  زارحا  هک  بحصتسم  نوچ  تسین  باحصتسا 

البق هکنآ  امک  مکح  ای  دشاب و  عوضوم  ای  بحصتسم  نآ  دیاب  امتح  باحصتسا  رد  دوش و  مکح  نآ  باحـصتسا  ات  ریغ  تمرح و  و 
.تشذگ

طرش تراهط  زارحا  هکلب  تسین  طرش  هچرگا  تراهط  لاح  نیا  رد  هکنآ  باوج  خلا  لاقی  هناف  : هلوق
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.اطرش اهریغ  اهصوصخب ال  اهزارحا  ناک  ّهنإ  ثیح  طرشلا  دویق  نم  اهنوک  هیافک  عم  اذه  باطخلا  اذه  لثم  و 

اهلاح هراهطلا  زارحا  وه  هساجنلا  یف  هالـصلا  عوقو  فاشکنا  دـعب  هداعالا ح  مدـع  هلع  نوکی  نا  هیـضق  نکل  کـلذ  انملـس  لاـقی  ـال 
هلوق هجیتن  نا  هرورض  اهزارحا  اهسفن ال  یه  هل  هلعلا  نوکت  نأ  لیلعتلا  هیـضق  نا  عم  باحـصتسالاب  هزرحملا  هراهطلا  اهباحـصتساب ال 

.یفخی امک ال  اهبحصتسم  هنا  هراهطلا ال  یلع  هنا  خلا  نیقی  یلع  تنک  کنال 

******

: حرش * 

نیا تسا و  هالـص  يارب  یئاضتقا  یعقاو  طرـش  تراهط  هکلب  یلکلاب  تیطرـش  زا  هتفرن  رانک  لزعنم و  تراـهط  سفن  هکنآ  ـالا  تسا 
هک یباطخ  نیمه  هلمج  نم  دشاب  یم  تراهط  باب  رد  هدراو  تایاور  تاقالطا  نیب  عمج  قیفوت و  دـش  نایب  تراهط  يارب  هک  یئانعم 

.دشاب یم  هحیحص  نیا  رد 

.تسا حیحص  باحصتسا  اضیا  عوضوم  طیارش  دویق و  زا  هکلب  دشاب  عوضوم  مامت  امتح  تسین  مزال  بحصتسم  هکنآ  مود  باوج 

تـسا حیحـص  باحـصتسا  لاح  نیمه  رد  تسا و  زارحا  دـیق  تراهط  تسا و  تراهط  زارحا  بحـصتسم  عوضوم  لاح  نیا  رد  سپ 
.رگید ءیش  هن  تسا  هالص  رد  طرش  تراهط  زارحا  نوچ 

هیلع ماما  هک  یتلع  نکل  تراهط  سفن  هن  تسا  تراهط  زارحا  هالص  طرش  تسا  حیحـص  دوشن  هتفگ  خلا  کلذ  انملـس  لاقی  :ال  هلوق
زارحا لاـح  نیا  رد  تساـجن  لاـح  رد  هدـش  هدروآ  هالـص  هک  ینآ  زا  دـعب  تسین  مزـال  هالـص  هداـعا  هکنیا  رب  تسا  هدروآ  مالّـسلا 

ماما ار  هداعا  مدع  تیاور  رد  هکنآ  اب  باحصتساب  تسا  هدش  زارحا  هک  یتراهط  سفن  هن  دنک  نایب  دیاب  مالّسلا  هیلع  ماما  ار  تراهط 
يرورض هکنآ  تهجب  تراهط  زارحا  هن  تسا  هداد  رارق  تراهط  سفن  يارب  مالّسلا  هیلع 

ص:299

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1792 

http://www.ghaemiyeh.com


كانه ناک  هنا  باحـصتسالا و  هیجح  یلع  هیبنتلا  هتکنل  لاحلا  فاـشکنا  لـبق  لاـح  ظاـحلب  وه  اـمنا  لـیلعتلا  نکل  معن و  لاـقی  هناـف 
هداعالا تناک  امل  الا  هراهطلا و  باحصتسالا ال  كاذ  وه  فاشکنالا  دعب  يدجملا  نوکی  نال  کلذ  مازلتـسا  حوضو  عم  باحـصتسا 

.لاکشالا یف  تفرع  امک  اضقن 

باطخلا كاذ  ءاضتقا  وه  امنا  هیلع  هلعلا  نا  هرورـض  لیق  امک  ءازجالل  يرهاظلا  رمالا  ءاضتقاب  لیق  ول  لـیلعتلا  حـصی  داـکی  ـال  ّهنإ  مث 
.یفخی امک ال  هداعالا  نم  ضقنلا  موزل  اهتداعا ال  مدع  ءازجالل و  هالصلا  لاح  يرهاظلا 

******
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هزرحم تراهط  هالص  رد  طرـش  هک  تسنآ  تیاور  خلا  نیقی  یلع  تنک  کنال  دیامرف  یم  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  هجیتن  هک  تسا 
.یفخی امک ال  تراهط  زارحا  هن  باحصتساب  تسا 

لبق تساجن و  فاشکنا  زا  لبق  تسا  تراهط  لاح  ظاحلب  تسا  هدروآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  یتلع  هکنآ  باوج  خـلا  لاقی  هناف  : هلوق
ماما هک  هدوب  مزال  دراوم  نیا  رد  هکنآ  هالص و  لاح  رد  باحـصتسا  تیجح  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدومن  هیبنت  هکنآ  تسا و  هالـص  زا 

ضقن هالـص  هداعا  دشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  فالخ و  فشک  زا  دعب  دـشاب  هتـشاد  هدـئاف  هکنآ  ات  دـنک  باحـصتسا  رب  هیبنت  مالّـسلا  هیلع 
حیحص هالص  لاح  باحصتسا  رگا  هکنیا  هب  لاکـشا  لصا  رد  یتخانـش  هکنآ  امک  تسا  نیقیب  نیقی  ضقن  هکلب  تسین  کشلاب  نیقی 

.تسا يرگید  نیقیب  قباس  نیقی  ضقن  نوچ  دشاب  یم  ثحب  لحم  زا  جراخ  تیاور  الصا  دشابن 

رب دراد  تلالد  زامن  لاح  رد  ندـب  ای  سابل  تراهط  يرهاظ  رما  دوش  هتفگ  رگا  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  حـصی  داکی  ّهنإ ال  مث  : هلوق
.دشاب یم  يرهاظ  رما  ءازجا  رب  لاد  تیاور  هک  هدش  هداد  ءاملعلا  فیرش  موحرمب  تبسن  لبق  امک  ءازجا 
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تناک اهبوجوب  لیق  ول  هداعالا  نا  بیرقتب  ءازجالل  يرهاظلا  رمالا  ءاضتقا  همیمـض  هظحالمب  وه  امنا  هب  لیلعتلا  نا  لاـقی  نا  ـالا  مهللا 
عم یفخی  امک ال  هل  رمالا  كاذ  ءاضتقا  مدع  مزلل  الا  اعرش و  هتمرح  مدع  فاشکنالا و  لبق  هراهطلا  یف  کشلاب  نیقیلا  ضقنل  هبجوم 

.يرهاظلا رمالا  ءازجا  یلع  هیاورلا  هلالدب  لاق  نم  دارم  کلذ  لعل  لماتف و  القع  وا  اعرش  هئاضتقا 

******
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هیلع ماـما  هکنآ  هن  تسا  ءازجا  بجوم  يرهاـظ  رما  هکنآ  هب  دوش  هدروآ  تلع  تسا  مزـال  تیاور  دـشاب  ینعم  نیا  رگا  هکنآ  باوج 
لاد يرهاظ  رما  دنک  تلالد  هکنآ  هن  ار  باحـصتسا  تیجح  دناسر  یم  تلع  نیا  نایب  خلا و  نیقی  یلع  تنک  کنال  دیامرفب  مالّـسلا 

.تسا ءازجا  رب 

رب لاد  يرهاظ  رما  نوچ  هکنآ  هن  تسین  مزال  هدوب  قباس  نیقی  نوچ  هدومن  نایب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هالـص  هداعا  مدـع  هکنآ  لصاح  و 
.یفخی امک ال  تسا  ءازجا 

ءاضتقا همیمـض  هظحالم  هب  تیاور  رد  هدـش  هدروآ  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  تلع ال  دوش  هتفگ  هکنآ  ـالا  خـلا  لاـقی  نا  ـالا  مهللا  : هلوق
هک بیرقت  نیاب  دشاب  ءازجا  بجوم  يرهاظ  رما  باحـصتسا و  هدعاق  دـنک  یم  نایب  ار  تهج  ود  تیاور  ینعی  ءازجالل  يرهاظ  رمالا 

فالخ فشک  لبق  هالـص  لاح  رد  دـشاب  زیاج  تراهط  رد  کشلاب  نیقی  ضقن  هک  تسنآ  نآ  همزـال  دـشاب  مزـال  رگا  هالـص  هداـعا 
ار هالص  هداعا  باحصتسا  لیلد  نوچ  تسا  باحصتسا  ءاضتقا  فالخ  ینعم  نیا  کشلاب و  نیقی  ضقن  دشابن  مارح  هکنآ  تراهط و 

رما هکنآ  اب  یفخی  امک ال  دـشابن  يزجم  يرهاظ  رما  هک  تسا  نآ  همزال  هالـص  هداعا  اضیا  ضقنت و  یهن ال  ءاضتقاب  دـناد  یمن  مزال 
دشاب نکمم  هک  یئاج  رد  هدش  توف  نآ  زا  يردق  هک  يرهاظ  رما  تحلصم  رگا  اعرش  اما  القع  ای  اعرش  تسا  ءازجا  بجوم  يرهاظ 

هک یئاج  رد  القع  اما  دشاب و  یم  یعقاو  رما  قباطم  يرهاظ  رما  تحلصم  ارهق  هدومرفن  كرادتب  رما  سدقم  عراش  یلو  كرادت 
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هیاورلا هلالد  یف  الاکشا  هنع  یصفتلا  نع  زجعلا  هیف و  لاکشالا  بجوی  داکی  ّهنأ ال  عم  لیلعتلا  هیجوت  یف  لاقی  نا  نکمی  ام  هیاغ  اذه 
.ادیج لماتف  امهنم  هجورخ  مدع  ههادب  عم  نیقیلا  هدعاق  وا  هتدعاق  هدافم  ناک  لاح  لک  یلع  مزال  هناف  باحصتسالا  یلع 

دق عبرا و  وا  وه  ثالث  یف  ردی  مل  اذا  هرارزل و  هثلاث  هحیحص  اهنم  و 

******
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القع و اعرـش و  تسا  ءازجا  بجوم  يرهاظ  رما  دراوم  نیا  رد  دشاب  بحتـسم  ای  نآ و  كرادت  دـشابن  نکمم  هدـش  توف  تحلـصم 
هب تسا  لئاق  هک  یـسک  دارم  دـیاش  لماتف و  هحفـص 66  هیافک  یـسراف  حرـش  مود  دلج  عجارف  تشذگ  ظافلا  باب  رد  ءازجا  لصفم 

.دشاب وا  دارم  میدومن  نایب  ام  هک  یئانعم  نیمه  يرهاظ  رما  ءازجا  رب  تیاور  تلالد 

کنال مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  تیاور  رد  میدومن  نایب  تلع  يارب  هک  یئانعم  نیا  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  نکمی  ام  هیاـغ  اذـه  : هلوق
اب دـشاب  يرهاـظ  رما  ءازجا  اـی  نیقی و  هدـعاق  هک  رگید  نوناـق  هن  تسا  باحـصتسا  تیجح  رد  تلع  روهظ  هک  خـلا  نیقی  یلع  تنک 

یلاکـشا نوچ  دشاب  باحـصتسا  تیجح  رب  لاد  تیاور  هک  درادن  تافانم  میدش  نآ  زا  زجاع  هدشن و  نکمم  لاکـشا  عفد  رگا  هکنآ 
ود نآ  زا  جراخ  لاکـشا  نآ  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب و  یم  ود  ره  باحـصتسا  تیجح  نیقی و  هدـعاق  نوناـق  رب  دراو  هدـش  رکذ  هک 

.ادیج لمأتف  دشاب  یمن  هدعاق 

تسا هدومن  لاؤس  يوار  هک  يدروم  رب  تیاور  قیبطت  تسا و  باحصتسا  قلطم  تیجح  رب  لاد  تیاور  هکنآ  فنـصم  لوق  لصاح  و 
تجح تیاور  مومع  هکلب  دـنز  یمن  تسا  هدـش  رکذ  تیاور  رد  هک  یتامومع  هب  يررـض  دـشن  نکمم  رگا  اـهبف و  دـش  نکمم  رگا 

.میدومن نایب  هکنآ  امک  باحصتسا  قلطم  رد  تسا 

اهنآ در  تالاکشا و  باحصتسا و  رب  هرارز  موس  هحیحص  تلالد 

باب رد  یفاو  رد  ار  نآ  هدومن  تیاور  تسا  هدش  رکذ  هرارز  زا  هک  موس  هحیحص  خلا  هرارزل  هثلاث  هحیحص  اهنم  :و  هلوق
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امهدـحا طلخی  نیقیلا و ال  یف  کشلا  لخدـی  کشلاب و ال  نیقیلا  ضقنی  هیلع و ال  ءیـش  يرخا و ال  اهیلا  فاضاف  ماق  ثـالثلا  زرحا 
.تالاحلا نم  لاح  یف  کشلاب  دتعی  هیلع و ال  ینبیف  نیقیلا  یلع  متی  نیقیلاب و  کشلا  ضقنی  هنکل  رخآلاب و 

مدعب لکشا  دق  اهنایتا و  یف  کشلا  اقباس و  هعبارلا  هعکرلاب  نایتالا  مدعب  نیقیلا  هدارا  یلع  ینبم  باحـصتسالا  یلع  اهب  لالدتـسالا  و 
دعب هعکر  هفاضا  یلع  رقتسا  دق  بهذملا  هلوصوم و  يرخا  هعکر  هفاضا  هتیـضق  نا  هرورـض  هصاخلا  بهذم  یلع  کلذ  هدارا  ناکما 

دارملا نوکی  اذه  یلع  هلوصفم و  میلستلا 

******
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ای راهچ  ود و  نیب  تاعکر  رد  کش  باب  رد  هعطقم  لئاسو  رد  ار  نآ  هدومن  تیاور  دـشاب و  نیتعکر  زا  رتداـیز  هک  یئاـج  رد  کـش 
.راهچ هس و 

دیامرف یم  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  دـنک  یم  لاؤس  هرارز  هک  تسنآ  مالعا  زا  ضعب  لوق  رب  اـنب  تیاور  نآ  ماـمت  و 
.ار تعکر  ود  هدومن  زارحا  مود و  تعکر  رد  ای  تسا  مراهچ  تعکر  رد  ایآ  دناد  یمن  هک  یسک  ماما  تمدخ  مدرک  ضرع 

ود ینعی  دشاب  هداتسیا  نآ  رد  باتکلا  هحتاف  تعکر  ود  نآ  هدجس  راهچ  دروایب و  اجب  زامن  تعکر  ود  دیامرف  یم  مالّـسلا  هیلع  ماما 
هک تسا  هروکذم  تالمج  زا  دـعب  ام  دـهاش  لحم  تسین  نآرب  يزیچ  نآ  زا  دـعب  دروایب و  اجب  دهـشت  هتـسشن و  هن  هداتـسیا  تعکر 
یم مالّـسلا  هیلع  ماما  ار  موس  تعکر  تسا  هدومن  زارحا  مراهچ و  ای  تسا  موس  تعکر  ایآ  فلکم  دناد  یمن  دـنک  یم  ضرع  هرارز 

رد ار  کش  دنکن  لخاد  کشب و  نیقی  دنکن  ضقن  تسین و  نآرب  ءیش  تاعکر و  نآب  يرگید  تعکر  دنک  هفاضا  دتسیاب و  دنیامرف 
ءانتعا نیقی و  رب  دراذگب  انب  نیقی و  رب  دنک  مامت  نیقیب و  ار  کش  دنکن  ضقن  نکل  يرگید و  هب  ار  اهنآ  یکی  دـنکن  طولخم  نیقی و 

.تالاح زا  یلاح  رد  کشب  دنکن 

تعکر نایتا  مدعب  دوشب  نیقی  ةدارا  هک  تسنآ  رب  ینبم  تیاور  نیا  هب  کسمت  خلا  باحصتسالا  یلع  اهب  لالدتسالا  :و  هلوق
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.هلوصفم میلستلا  دعب  كوکشملاب  نایتالا  رثکالا و  یلع  ءانبلاب  طایتحالا  نم  (ع) مامالا هملع  امب  غارفلاب  نیقیلا  نیقیلاب 

******
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هن ای  تسا  یمراهچ  ایآ  هک  دراد  نآ  رد  کش  انیقی و  تسا  هدناوخ  زامن  تعکر  هس  هک  ینعم  نیاب  اقباس  دشاب  نآ  رد  کش  هعبار و 
رگا تسین و  نآرب  يزیچ  نآ  زا  دعب  ار و  يرگید  تعکر  هالـص  نآب  دنک  هفاضا  دتـسیاب  دـنیامرف  یم  مالّـسلا  هیلع  ماما  لاح  نیا  رد 
ینعم نیا  تسا  هدش  لقن  خیـش  موحرم  زا  هکنآ  امک  باحـصتسا  تجح  رد  تیاور  کسمت  رب  تسا  هدـش  لاکـشا  دـشاب  ینعم  نیا 

الـصفنم هن  دروآ  یم  الـصتم  ار  طایتحا  زامن  هک  تسا  هماع  بهذم  قباطم  هکلب  دشاب  یمن  هعیـش  بهذم  هصاخ و  بهذـم  اب  قفاوم 
نآرب هعیـش  بهذـم  هک  هچنآ  تسا و  تاعکر  نآب  لصتم  تیاور  رهاظ  دروایب  دـیاب  هک  ار  يرگید  تعکر  هک  تسا  يرورـض  نوچ 
دـشاب یلبق  تاعکرب  لصتم  هکنآ  هن  دشاب  ادـج  تعکر  نآ  هک  یلاحرد  میلـست  دهـشت و  زا  دـعب  تسا  يرگید  تعکر  تسا  رقتـسم 

رگید تعکر  کـی  هک  دراد  همزـال  نآ  غارف  فـلکم  ینیقی  لاغتـشا  ینعی  تسا  زاـمن  غارفب  نیقی  قباـس  نیقی  زا  دارم  ینعم  نیارباـنب 
یم مراهچ  ممتم  لصفنم  تعکر  هدروآ  تعکر  هس  اـعقاو  رگا  دـشاب  هدومن  رثکا  رب  ار  تاـعکر  لـمح  هک  ینآ  زا  دـعب  دـنک  هفاـضا 

رب ءانب  هکنآ  فالخب  دشاب  یم  هلفان  لصفنم  تعکر  هدوب  تعکر  راهچ  اعقاو  رگا  مالس و  دهـشت و  ریبکت و  هدایز  درادن  عنام  دشاب و 
لامتحا دـیامن  رثکا  رب  لمح  رگا  دوش و  یم  هداد  تعکر  جـنپ  لاـمتحا  هک  الـصتم  درواـیب  رگید  تعکر  کـی  درازگ و  تعکر  هس 

الا رگید  تیاور  رد  تسا  هدومرف  هکنآ  لـثم  تسا  هدومن  همذ  غارف  ماـقم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ار  ینعم  نیا  دوش و  یم  هداد  صقاـن 
توهس اذا  مالّسلا  هیلع  لاقف  یلب  تلق  يوارلا  لاق  ءیش  کیلع  نکی  مل  تممتا  وا  تضقن  کنا  ترکذ  مث  هتعنـص  اذا  ائیـش  کملعا 

.تیاور خلا  تننظ  ام  لص  مقف و  تملس  تغرف و  اذا  رثکالا و  یلع  نباف 
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هیاغ هئاضتقاب  اهب  نایتالا  لصا  ناک  لب  هکوکـشملا  هعکرلا  مدعب  نیقیلا  هدارا  نع  یبای  کلذک ال  طایتحالا  ناب  هنع  بذـلا  نکمی  و 
یتؤی نا  دب  هکوکـشملا ال  نا  هریغ و  هعبارلا و  یف  کشلا  یف  دییقتلا  یلع  لیلدلا  ماق  دق  ضقنلا و  قالطا  یفانی  هلوصفم  اهنایتا  رمالا 

.مهفاف هلوصفم  اهب 

ریغل هماعلا  دروملا ال  صوصخ  یف  هیلع  هلادلا  هصاخلا  رابخالا  نم  تناک  باحصتسالا  یلع  اهتلالد  ملـس  ول  هناب  اضیا  لکـشا  امبر  و 
سیل دروملا  هیـصوصخ  ءاغلا  كاـشلا و  یلـصملا  وه  اـهیف  ریمـضلا  عجرم  لـعافلل و  هینبم  اـهنوک  یف  تارقفلا  روهظ  هرورـض  دروم 

هیضقلا سفن  نم  رهاظلا  نا  يوعد  لب  دروم  ریغ  یلع  اهبراقی  ام  نیقیلا و  ضقنت  هیضق ال  قیبطت  هدیؤی  ناک  نا  حوضولا و  كاذب 

******

: حرش * 

تباب رد  تیاور  هک  دوش  هداد  باوج  روکذم  لاکشا  زا  تسا  نکمم  دیامرف  یم  فنصم  خلا  طایتحالا  ناب  هنع  بذلا  نکمی  :و  هلوق
ات دروآ  یم  رگید  تعکر  کی  تهج  نیا  زا  دراد و  نآ  رد  کش  ار و  مراهچ  تعکر  ندروآ  درادن  نیقی  هکنآ  تسا و  باحصتسا 

.دیامنب مراهچ  تعکر  ندروآ  هب  نیقی 

اب تاـفانم  درواـیب  هناگادـج  هلوصفم و  ار  رگید  تعکر  نآ  رمـالا  هیاـغ  تسا  ملـسم  رگید  تعکر  کـی  ندروآ  تیاور  لـصا  سپ 
رد کش  هک  تسا  هدمآ  جراخ  رد  لیلد  هلصفنم و  هن  هلصتم  تسا  مراهچ  تعکر  ندروآ  قالطا  تیاور  روهظ  دراد و  ضقن  قالطا 

عوفدـم تیاور  رب  خیـش  موحرم  لاکـشا  سپ  درواـیب  الـصفنم  هناگادـج و  ار  كوکـشم  نآ  هک  تسا  مزـال  نآ  ریغ  هعبار و  تعکر 
.تسا

رب ار  تیاور  تلـالد  مینک  میلـست  اـم  رگا  هک  هروکذـم  تیاور  رب  تسا  هدـش  يرگید  لاکـشا  خـلا  هناـب  اـضیا  لکـشا  اـمبر  :و  هلوـق
ار باحصتسا  تیجح  دشاب  فیلکت  زا  غارف  ماقم  رد  هکنآ  هن  باحصتسا 
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لثمب ضقنی  نیقیلا ال  لثم  نا  هیصوصخلا و  نم  دروملا  یف  امل  کشلا ال  نیقیلا و  یف  ام  لجال  نوکی  امنا  ضقنلا  همرح  طانم  نا  وه 
.هدیعب ریغ  کشلا 

******

: حرش * 

عجار فاضاف  ماق  ریمض  نوچ  تسا  راهچ  هس و  کش  رد  طقف  هکلب  دشاب  یم  زامن  تاعکر  رد  طقف  هک  هصاخ  دراوم  رد  دناسر  یم 
هک تسا  يرورض  هکنآ  تهجب  هیهقف  لئاسم  دراوم  مامت  رد  دناسر  یمن  ار  باحصتسا  مومع  زامن و  تاعکر  قلطم  هن  دشاب  یم  نآب 

لوا نوچ  تسا  لعافلل  ینبم  اهنآ  روهظ  تالمج  خلا  ممتی  طلخی و  لخدـی و  ضقنی و  (ع) هلوق لثم  تس  ای  عبـس  تارقف  دراد  روهظ 
رد کش  هک  تسا  یلـصم  صخـش  هب  تالمج  نیا  مامت  رد  ریمـض  عجرم  اهیلا و  فاـضاف  ماـق  دـیامرف  یم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مـالک 
رد باحصتسا  تیجح  هکنآ  هن  تسا  زامن  تاعکر  رد  طقف  دنک  تابثا  ار  باحـصتسا  تیجح  تیاور  رگا  سپ  دراد  مراهچ  تعکر 

تسا هدیـسر  زامن  تاعکر  رد  تیاور  ول  هکنآ و  دوش و  دروم  تیـصوصخ  ءاغلا  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  دشاب و  هیهقف  دراوم  مامت 
تیـصوصخ تیاور  دروم  هک  هیهقف  دراوم  رثکا  لثم  تسا  مومع  هکلب  تسین  مکح  صتخم  درادـن و  تیـصوصخ  تاـعکر  نآ  یلو 

دیامن و یم  ار  مومع  دییأت  هچرگا  باحصتسا  مومع  راهظتـسا  تسین  نکمم  تسین و  حضاو  دیامرف  یم  فنـصم  ار  ینعم  نیا  درادن 
امک اـضیا  تاـعکر  ریغ  رب  تسا  اـهنآ  رئاـظن  هک  هچنآ  تسا و  نیقیلا  ضقنت  ـال  تیاور  قیبطت  تسین  دـیقم  دروم  تیـصوصخ  هکنآ 

هیـضق ال سفن  زا  رهاظ  هک  تسنآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج  دـیامرف  یم  فنـصم  هکلب  هریغ  هالـص و  تراـهط  رد  تشذـگ  ـالبق  هکنآ 
ءالقع يانب  هک  تشذـگ  البق  دـشاب و  یم  کش  نیقی و  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  تهجب  ضقن  تمرح  طانم و  کـشلاب  نیقیلا  ضقنت 
دنراد یمنرب  قباس  نیقی  زا  تسد  کش  هطساو  هب  دیامن و  یم  مدقم  ار  نیقی  ءالقع  هک  تسنآ  کش  نیقی و  ضراعت  رد  هلمجلا  یف 

دناسرب و ار  مکح  مومع  هک  تسین  دیعب  هیضق  سفن  روهظ  سپ  دوش  یمن  مکح  صـصخم  دروم  رد  ضقنت  هیـضق ال  قیبطت  هکنآ  و 
هقباس تایاور  لثم  دشاب  هدش  تراهط  رد  قیبطت  ای  تیاور  نیمه  لثم  هدش  تاعکرب  قیبطت  دراوم  ضعب  ول 
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وه و کشلاب و  عفدـی  نیقیلا ال  ناب  وا  نیقیلا  ضقنی  کشلا ال  ناف  هنیقی  یلع  ضمیلف  کش  هباصاف  نیقی  یلع  ناـک  نم  هلوق  اـهنم  و 
ناکما هرورض  باحصتسالا  نود  هدعاقلا  یف  کلذ  نوکی  امنا  نیفـصولا و  نامز  فالتخا  یف  هروهظل  نیقیلا  هدعاق  لمتحی  ناک  نا 

.هرابعلا هذه  لثم  وه  هدروم  نع  ریبعتلا  یف  لوادتملا  نا  الا  امهنامز  داحتا 

******

: حرش * 

نیا هک  تالاحلا  نم  لاح  یف  کشلاب  دـتعی  دـیامرف و ال  یم  هک  مالّـسلا  هیلع  هلوق  اضیا  تیاور  مومعب  دوش  کسمت  تسا  نکمم  و 
مومع تهج  نیا  تالاح و  زا  یلاح  چـیه  رد  کش  نآب  دوشب  نیقی  ضقن  تسین  زیاج  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  کش  تسا  هنیرق  هلمج 

.دناسر یم  ار  تیاور 

نیقی هدعاق  نودب  باحصتسا  تیجح  رب  مجنپ  مراهچ و  تیاور 

هک تسا  تیاور  ود  باحـصتسا  تیجح  رب  تسا  هدـش  لقن  هک  یتایاور  زا  خـلا  کش  هباصاف  نیقی  یلع  ناـک  نم  هلوق  اـهنم  :و  هلوق
هّللا تاولص  نینمؤملا  ریما  لاق  لاق - مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  ملسم  نب  دمحم  نع  هدنسب  لاصخلا  نع  تسا  هدش  لئاسر  زا  لقن 
یلع ناک  نم  مالّـسلا  هیلع  هنع  يرخا  هیاور  یف  نیقیلا و  ضقنی  ـال  کـشلا  ناـب  هنیقی  یلع  ضمیلف  کـشف  نیقی  یلع  ناـک  نم  هیلع 
روهظ نوچ  دراد  ار  نیقی  هدـعاق  لامتحا  هچرگا  تیاور  ود  نیا  کشلاب  عفدـی  نیقیلا ال  ناف  هنیقی  یلع  ضمیلف  کـش  هباـصاف  نیقی 
نیقی هدـعاق  رد  ینعم  نیا  دوش و  ادـیپ  کش  دـعب  دـشاب  نیقی  لوا  هک  نیقی  کش و  فالتخا  ینعی  نیفـصو  نامز  فالتخا  رد  دراد 
نیقی دحاو  نآ  رد  هک  باحصتسا  باب  رد  کش  نیقی و  نامز  داحتا  تسا  نکمم  هک  تسا  يرورـض  نوچ  باحـصتسا  نودب  تسا 

رد باحـصتسا و  رد  تسا  ترابع  نیا  لثم  اریبعت  تسا  لوادـتم  نآ  رد  هک  هچنآ  الا  دوش  نآ  ءاـقب  رد  کـش  دوش و  ادـیپ  یکـش  و 
.باحصتسا باب  رد  تیاور  تسا  هدش  دراو  لاکشا  الب  رگید  ياهاج 

.تشذگ ینیقی  هدعاق  باحصتسا و  نیب  قرف  دنامن  یفخم 

ص:307

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1800 

http://www.ghaemiyeh.com


.مهفاف داحتالا  نم  وحن  نم  نقیتملا  نیقیلا و  نیب  امل  نیفصولا  یلا  هتیارس  نیفوصوملا و  نامز  فالتخا  هظحالمب  هلعل  و 

.بابلا رابخالا  نم  دحاو  ریغ  یف  باحصتسالا  دروم  هدراولا  هزکترملا  هیضقلا  یه  خلا  ضقنی  کشلا ال  ناف  هلوق  نا  حوضو  عم  اذه 

******

: حرش * 

لاد باصاف  ءاف  کش  هباصاف  نیقی  یلع  ناک  نم  تسا  هدومرف  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  دـیاش  خـلا  فالتخا  هظحالمب  هلعل  :و  هلوق
دنک و یم  نایب  ار  نیقی  هدعاق  لاکشا  الب  تیاور  دشاب  ینعم  نیا  رگا  هک  نیقی  نآ  رد  کش  دعب  دشاب  دیاب  نیقی  لوا  هکنیا  رب  تسا 

درادن یعنام  دنوش  دوجوم  ود  ره  مه  دحاو  نآ  رد  هکلب  قح  نآ ال  رد  کش  دشاب و  قباس  نیقی  هک  تسین  مزال  باحـصتسا  هدـعاق 
فـصو تسا  هدرک  تیارـس  هک  تسنآ  هطـساو  هب  دـشاب  كوکـشم  نقیتم و  هک  نیفوصوم  نامز  فالتخا  سپ  تشذـگ  هکنآ  امک 

ریبعت فراعتم  تسا و  نقیتمب  قیرط  نیقی  ینعی  مهفاف  دـنراد  ار  داحتا  زا  یعون  کی  اه  نیا  هک  كوکـشم  هب  کش  نقیتم و  هب  نیقی 
باحـصتسا رب  لاد  تیاور  سپ  - تسا کش  رب  مدقم  نیقی  باحـصتسا  بلاغ  رد  تسا و  قباس  نقیتم  - دارم هک  قباس  نیقی  دوش  یم 

.نیقی هدعاق  هن  تسا 

ضقنی کشلا ال  ناف  دـیامرف  یم  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  میدومن  نایب  هک  یئاـه  نیا  رب  هوـالع  خـلا  هلوق  نا  حوضو  عم  اذـه  : هلوق
نیا هک  دنـشاب  تالامعتـسا  نیاب  دراو  هک  یناسک  اـصوصخم  دـشاب  یم  ءـالقع  نهذ  رد  زکترم  هک  تسا  يا  هیـضق  هلمج  نیا  نیقیلا 

ربخ نیا  ریغ  رد  دش  نایب  هک  یئانعم  نیا  هکنآ  امک  نیقی  هدعاق  تیجح  هن  باحـصتسا  تیجح  تباب  رد  تسا  هدش  دراو  هلمج  روط 
.تسا دراو  رگید  رابخا  زا 

ضعب لوق  رب  انب  تسا  فیعض  نآ  دنس  دش  رکذ  هک  لاصخ  تیاور  دنامن  یفخم 
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ما ال ماصی  له  ناضمر  نم  هیف  کشی  يذلا  مویلا  نع  هنیدملاب  انا  هیلا و  تبتک  لاق  یناساقلا  دمحم  نب  یلع  نع  رافـصلا  ربخ  اهنم  و 
هئاقب و یف  کشلاب  الوخدم  نوکی  نابعشلاب ال  نیقیلا  نا  یلع  لد  ثیح  هیؤرلل  رطفا  هیؤرلل و  مص  کشلا  هیف  لخدی  نیقیلا ال  بتکف 

.ناضمر رهش  لوخدب  الا  موصلا  بوجو  مدع  هیلع  عرفتی  ناضمر و  رهش  لوخدب  هلاوز 

دب هنا ال  ناضمر و  رهـش  لوخدب  نیقیلا  وه  نیقیلاب  دارملا  ناب  عطقلا  فرـشب  کشلا  موی  یف  هدراولا  رابخالا  هعجارم  نا  لاقی  امبر  و 
موصلا بوجو  یف 

******

: حرش * 

هدرمـش فیعـض  ار  نآ  هیلع  هّللا  همحر  همالع  هکلب  هدـشن  نآرب  لاجر  لـها  قیثوت  دـشاب و  یم  نآ  رد  ییحی  نب  مساـق  نوچ  مـالعا 
.تسا

تفگ تسا  رافـص  ربخ  باحـصتسا  تیجح  رب  تسا  هدش  کسمت  هک  يرابخا  زا  خـلا  دـمحم  نب  یلع  نع  رافـصلا  ربخ  اهنم  :و  هلوق
هام لوا  ای  تسا  نابعـش  رخآ  ای  ناضمر  هام  زا  دوش  یم  نآ  رد  کش  هک  يزور  نآ  ما  هنیدم  رد  نم  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  متـشون 

دوـش یمن  نآ  رد  لـخاد  نیقی  هک  دـنداد  نآ  باوـج  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسین  بجاو  اـی  تـسا  بـجاو  هزور  زور  نآ  اـیآ  ناـضمر 
هب نیقی  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تیاور  نیا  دش  هدید  هام  هک  یتقوره  هزور  زا  نک  راطفا  دش و  هدید  هام  هک  یتقوره  ریگب  هزور  ، کش

بلطم نیا  رب  عرفتم  ناضمر و  رهـش  لوخدب  کشب  نابعـش  هام  دوش  یمن  لئاز  تسا و  یقاب  دوش و  یمن  لخاد  نآ  رد  کش  نابعش 
هب نیقی  باحـصتسا  ناضمر  هاـم  لوخد  کـش  هطـساو  هب  هکنآ  ناـضمر و  رهـش  لوخدـب  نیقی  ـالا  هزور  تسین  بجاو  هک  دوش  یم 

.دوش یم  نابعش 

دناسر یمن  ار  باحصتسا  تیاور  نیا  هک  تیاور  نیا  رب  دوش  لاکشا  تسا  نکمم  خلا  رابخالا  هعجارم  نا  لاقی  امبر  :و  هلوق
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نم کلذـل  لئاسولا  یف  دـقع  ام  عجارف  باحـصتسالا  نم  اذـه  نیا  هجورخ و  ناضمر و  رهـش  لوخدـب  نیقیلا  نم  راـطفالا  بوجو  و 
.هیلع ادهاش  هدجت  بابلا 

******

: حرش * 

ناضمر رهـش  لوخد  نیقی  زا  دارم  هک  رابخا  نیا  دناسر  یم  باب  نیا  رد  تسا  هدش  دراو  هک  يرابخا  هب  دوش  هعجارم  رگا  هکنآ  امک 
رهـش لوخدب  فلکم  دـنک  ادـیپ  نیقی  هک  راطفا  بوجو  موص و  بوجو  رد  تسا  مزال  هکنآ  باحـصتسا و  نابعـشب و  نیقی  هن  تسا 

.دناسر یمن  ار  باحصتسا  ینعم  نیا  لاوش و  هام  هب  نیقی  دوش و  ناضمر  رهش  جورخب  نیقی  اضیا  ناضمر و 

دـشاب یم  اـم  بلطم  رب  دـهاش  هک  ینک  یم  تفاـی  تسا  هدومن  ناـیب  ار  باـب  نآ  هک  تسا  لـئاسو  رد  هک  ار  هچنآ  نک  هعجارم  سپ 
اهنآ زا  هلمج  نم  تسا  لاله  تیؤر  ناضمر  رهش  ریغ  ناضمر و  رهـش  تمالع  هکنآ  باب  رد  لئاسو  رد  تسا  هدش  دراو  هک  يرابخا 
هّللا ضئارف  نم  هضیرف  ناضمر  رهش  نا  لاق  ثیدح  یف  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  زازخلا  نامثع  نب  میهاربا  نع  ادنـسم  هدش  لقن 

.ینظتلاب هدؤت  الف 

رگید تیاور  ثیدحلا و  نظلاب  سیل  هیؤرلاب و  ناضمر  رهش  مایـص  لاق  هعامـس  زا  تسا  هدش  رکذ  ادنـسم  باب  نآ  رد  رگید  تیاور 
سیل اورطفاـف و  هومتیأر  اذا  اوموصف و  لـالهلا  متیأر  اذا  لاـق  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ملـسم  نب  دـمحم  نع  ادنـسم  باـب  نآ  رد 

.ثیدحلا هیؤرلاب  نکل  ینظتلا و  يأرلاب و 

هیؤرلل مص  مالّسلا  هیلع  یلع  باتک  یف  لاق  هنا  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  رامع  نب  قاحـسا  نع  ادنـسم  باب  نآ  رد  رگید  تیاور 
نتفرگ تسا  بجاو  هک  ناضمر  هزور  هکنیا  رب  تسا  لاد  دش  رکذ  هک  تایاور  نیا  ثیدحلا  نظلا  کشلا و  كایا و  هیؤرلل و  رطفا  و 

طبر الـصا  لاله و  تیؤر  تسا  مزـال  دـشاب  لاوش  هاـم  لوا  هکنآ  نآ و  زا  راـطفا  نینچمه  دـشاب و  لـاله  تیؤر  هب  تسا  مزـال  نآ 
.درادن باحصتساب 

توافت يراصنا  خیش  موحرم  لوق  رابخا و  نیا  رد  فنصم  لوق  نیب  دنامن  یفخم 
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فرعت یتح  لالح  ءیـش  لک  هلوق  سجن و  هنا  ملعت  یتح  رهاط  هلک  ءاملا  هلوق  رذـق و  هنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیـش  لک  (ع) هلوق اهنم  و 
.مارح هنا 

******

: حرش * 

دـشن وا  دـییأت  هکنآ  امک  تسین  باحـصتسا  رب  لاد  موص  رابخا  هک  تسنآ  فنـصم  لوق  رهاـظ  هدـش  لـقن  هکنآ  اـمک  تسا  يداـیز 
رت يوق  رگید  رابخا  زا  باحـصتسا  رب  شتلالد  موص  رابخا  نیا  هدـش  لقن  هکنآ  امک  ناشیا  هک  يراـصنا  خیـش  موحرم  لوق  فـالخب 

دشابن و عوضوم  نآ  رد  رگید  تایاور  دشاب و  باحصتسا  رب  لاد  یتیاور  درادن  تافانم  تسا و  يراصنا  خیش  موحرم  اب  قح  تسا و 
هتشذگ میهافم  ینعم و  نامه  ینعم  نیا  کشلا و  هلخدی  نیقیلا ال  دنا  هداد  باوج  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسنآ  لالدتـسا  بیرقت 

نیا درب و  یمن  نیب  زا  ار  نآ  دوش و  یمن  کـشب  ضقن  دوش  ادـیپ  اـجکره  رد  نیقی  سنج  ءیـش و  هب  نیقی  هتـشذگ  ارارک  هک  تسا 
نینچمه نابعـش و  باحـصتساب  موص  تسین  بجاو  تسا  كوکـشم  هک  نابعـش  رخآ  رد  هیف  نحن  ام  رد  تسا و  ءالقع  زکترم  ینعم 

زا هیانک  هیؤرلل  رطفا  هیؤرلل و  مص  تیاور  لیذ  مالّـسلا  هیلع  هلوق  ناـضمر و  رهـش  باحـصتساب  موص  تسا  بجاو  ناـضمر  رخآ  رد 
.یفخی امک ال  دوش  یم  لاله  تیؤر  هب  ضقن  قباس  نیقی  هک  صاخ  نیقی  هتبلا  تسا  يرگید  نیقی 

رذق هنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیش  لک  مالّسلا  هیلع  هلوقب  باحصتسا  تیجح  رب  کسمت 

رد تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  باحصتسا  تیجح  رب  تسا  هدش  کسمت  هک  يرگید  رابخا  خلا  مالسلا  هیلع  هلوق  اهنم  :و  هلوق
دامح ربخ  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوقف  کیلع  سیلف  ملعت  مل  ام  رذق و  دـقف  تملع  اذاف  رذـق  هنا  ملعت  یتح  فیظن  ءیـش  لک  رامع  هقثوم 

هعدـتف هنیعب  مارح  هنا  ملعت  یتح  لالح  کل  وه  ءیـش  لک  هدعـسم  ربخ  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  رذـق و  هنا  ملعی  یتح  رهاط  هلک  ءاـملا 
.دشاب یم  ینعمب  لقن  ارهاظ  هدومرف  رکذ  هک  فنصم  لوق  رهاظ  تسا و  هدش  لقن  مسق  نیاب  تایاور  لصا 
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نم اعقاو  عوضوملا  یلع  مکح  ام  رارمتـسا  نایبل  وه  امنا  اهیف  هیاغلا  نا  لاقی  نا  باحـصتسالا  یلع  رابخالا  هذـه  لثم  هلالد  بیرقت  و 
.هضیقن وا  هدض  ورطب  ملعی  مل  ام  ارهاظ  هیلحلا  هراهطلا و 

******

: حرش * 

هدش نایب  رابخا  نیا  رد  هک  یتیاغ  هک  تسنآ  باحـصتسا  تیجح  رب  رابخا  نیا  هلالد  نایب  خـلا  رابخالا  هذـه  لثم  هلالد  بیرقتف  : هلوق
تیاغ زا  دارم  ارهاظ و  تیلح  ای  دـشاب  تراهط  زا  یعقاو  مکح  نآ  تسا  تباث  عوضوم  رب  هک  تسا  یمکح  نآ  رارمتـسا  يارب  تسا 
تلالد هک  تسا  مات  مالک  هلمج  نیا  رهاط و  ءیش  لک  (ع) هلوق ینعی  فرعت  یتح  ملعت و  یتح  دیامرف  یم  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  هلوق 
یعقاو مکح  نآ  رارمتـسا  رذـق  هنا  ملعت  یتح  (ع) هلوق تسا و  تراهط  اـهنآ  یعقاو  مکح  هریغ  رجـش و  رجح و  لـثم  ءایـشا  دـنک  یم 

انب نآ  ضیقن  ای  تراهط و  دضب  ملع  ات  مکح  نآ  باحـصتسا  رب  دنک  یم  تلالد  تسا و  تیاغ  ریخا  هلمج  هراذق و  لوصح  ات  تسا 
.دوش لصاح  تسا  تراهط  مدع  تساجن  هک  ضعب  لوق  رب 

هدش هداد  رهاط  ءیش  لک  تیاور  رد  لامتحا  تفه 

.تسا لامتحا  تفه  تسا  هدش  هداد  رابخا  نیا  رد  هک  يا  هروصتم  تالامتحا  دنامن  یفخم 

هضرعت یتح  رهاط  یلوالا  هناونعب  ءیش  لک  دوش  یم  نآ  ینعم  یلوا و  ناونعب  دشاب  ءایـشا  هیعقاو  تراهط  تراهط  زا  دارم  هکنآ  لوا 
.هساجنلا

لومحم و هن  دوش  یم  عوضوم  دیق  تیاغ  ملع و  لاح  نیا  رد  تسا و  كوکشم  ءیش  رب  هیرهاظ  تراهط  تراهط  زا  دارم  هکنآ  مود 
.دنا هداد  روهشمب  تبسن  ار  ینعم  نیا  رهاط و  هتساجن  ملعت  مل  ءیش  لک  دوش  یم  نآ  ینعم 

یلا هرمتسم  هتراهطف  هیرهاظلا  وا  هیعقاولا  هتراهط  تبث  ءیش  لک  دوش  یم  نآ  ینعم  باحصتسا و  هدعاق  تراهط  زا  دوشب  هدارا  موس 
.هساجنلاب ملعلا  نامز 

دوش یم  نآ  ینعم  هیرهاظ و  هیعقاو و  تراهط  زا  معا  تراهط  هب  دوشب  هدارا  مراهچ 
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******

: حرش * 

.هساجنلاب ملعلا  نامز  یلا  یناثلا  یف  هیرهاظلا  هراهطلاب  لوالا و  یف  هیعقاولا  هراهطلاب  رهاط  هکوکشم  وا  ناونعلا  مولعم  ءیش  لک 

نآ ینعم  تسا و  هدش  هداد  لوصف  بحاص  موحرمب  ار  نآ  تبسن  هکنآ  امک  باحصتسا  هیرهاظ و  هراهط  هرهاطلاب  دوشب  هدارا  مجنپ 
.هساجنلاب ملعلا  نامز  یلا  هرمتسم  هتراهط  ارهاظ و  رهاط  ناونعلا  كوکشم  ءیش  لک  دوش  یم 

ءیش لک  دوش  یم  نآ  ینعم  دومن و  نایب  فنصم  ار  ینعم  نیا  هکنآ  امک  باحصتسا  تسا و  هیرهاظ  تراهط  تراهط  زا  دارم  مشش 
ملعلا ناـمز  یلا  مکح  رارمتـساب  تسا  هراـشا  تیاـغ  نیا  - ملعت یتح  دـیامرف  یم  هک  مالّـسلا  هیلع  ماـما  لوق  رهاـط و  یلوـالا  هناونعب 

.دش نایب  هک  تسا  باحصتسا  ینعم  نیا  و  هساجنلاب -

هدش هداد  فنصم  هب  تبسن  لئاسر  شماه  رد  اضیا  ار  انعم  هکنیا  امک  باحـصتسا  هیرهاظ و  هیعقاو و  تراهط  تراهط  زا  دارم  متفه 
.تسا يراج  مارح  هنا  فرعت  یتح  لالح  ءیش  لک  لثم  رد  هعبس  تالامتحا  تسا و 

تـسین حیحـص  ینعم  نیا  دومن  نایب  فنـصم  هکنآ  امک  دـشاب  باحـصتسا  هیعقاو و  تراهط  تراهط  زا  دارم  هک  مشـش  لاـمتحا  اـما 
هدافتسا تبسن و  دیق  ای  لومحم و  دیق  ای  تسا و  عوضوم  دیق  ای  تیاغ  نیا  ملعت  یتح  هدومرف  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  هکنآ  تهجب 

ْمُکَهوُجُو اُولِسْغاَف  یلاعت  هلوق  لثم  دشاب  عوضوم  دیق  رگا  ملعت  یتح  هکنآ  تهجب  تسین  نکمم  ود  ره  باحصتسا  هیعقاو و  تراهط 
وضع عیمج  رب  تسا  هدش  قالطا  دی  هکنآ  تهجب  دوش  مولعم  لسغ  لحم  هکنآ  عوضوم و  دیق  هیآ  رد  تیاغ  ِِقفارَْملا  َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  َو 

تسا و هدش  ممیت  هیآ  رد  هکنآ  امک  تسد  چـم  دـنز  ات  تسا  هدـش  قالطا  نینچمه  قفرم و  ات  تسا  هدـش  قالطا  بکنم و  ات  ناسنا 
.تقرس هیآ  رد  هکنآ  امک  عباصا  صوصخ  رب  تسا  هدش  قالطا 
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نایب یف  اهیف  ایغملا  روهظل  کلذ  هتیلح و  وا  هتراـهط  یف  کـش  اـمل  هبورـضم  هدـعاق  اـمهب  مکحلا  نوکی  یک  عوضوملا  دـیدحتل  ـال 
.یفخی امک ال  مکحلا  هکوکشم  یه  امب  اهنیوانعب ال  ءایشالل  مکحلا 

******

: حرش * 

تسا عوضوم  دیدحت  هیآ  رد  تیاغ  سپ  دشاب  یم  لسغ  عوضوم  زا  دارم  دی و  زا  دارم  نییعت  يارب  اولـسغاف  هفیرـش  هیآ  رد  تیاغ  و 
وهف هتساجن  ملعت  مل  ءیـش  لک  دوش  یم  نآ  سجن  هنا  ملعت  یتح  فیظن  ءیـش  لک  مالّـسلا  هیلع  هلوق  زا  دارم  لسغ و  تیاغ  يارب  هن 

مولعم نآ  تساجن  هک  یئیـش  نوچ  دشاب  یم  نآ  تراهط  رد  کش  هک  یئایـشا  يارب  تسا  هیرهاظ  تراهط  هدعاق  ینعم  نیا  رهاط و 
.دنا هداد  روهشم  هب  تبسن  هک  تسا  یئانعم  نامه  نیا  دشاب و  یم  كوکشم  ءیش  زا  يرخا  هرابع  تسین 

ملعت مل  ام  هرهاط  ءایـشالا  دوش  یم  نآ  دارم  دشاب و  لومحم  دـیق  ملعت  یتح  تیاغ  رگا  نینچمه  تسا و  هناگ  تفه  یناعم  زا  مود  و 
یتح هکنآ  لصاح  دشاب  یم  ءیـش  لک  لومحم  هک  دـشاب  یم  هرهاط  تفـص  دـیق و  ملعت  مل  ام  اهیف و  اکوکـشم  ماد  ام  يا  اهتـساجن 

تبسن دیق  رگا  نینچمه  دشاب و  یمن  باحـصتسا  رب  لاد  ریدقت  يا  یلع  لومحم و  تفـص  ای  تسا و  عوضوم  تعن  تفـص و  ای  ملعت 
.تسا لومحم  ای  عوضوم و  دیق  ای  اّبل  تبسن  دیق  نوچ  دشاب 

انب تسا و  ریدقت  مدع  لصا  یلو  دشاب  حیحص  فنصم  لوق  تسا  نکمم  دشاب  نآب  قلعتم  ملعت  یتح  دشاب و  ریدقت  مالک  رد  رگا  هلب 
یطبر الـصا  تیاور  اذـل  میرادـن و  فذـح  رب  لیلد  سجن و  هنا  ملعت  یتح  هرمثم  هتراهط  رهاط و  ءیـش  لک  دوش  یم  نیا  ریدـقت  رب 

.عجارف تالوطملا  یلع  لوکوم  لیصفتلا  دش و  مولعم  رگید  هناگشش  لاوقا  ریاس  نالطب  نایب  نیا  زا  درادن و  باحصتساب 

عوضوم دیدحت  يارب  دشاب  یم  ماما  مالک  رد  هک  ملعت  یتح  لثم  مالک  رد  تیاغ  خلا  عوضوملا  دیدحتل  :ال  هلوق
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رارمتسا یف  هرهاظ  اهنا  ثیح  باحصتسالا  یلع  لد  هتیاغب  هنا  الا  باحصتسالا  هدعاقلا و ال  لیذب  ساسم  هسفنب  هل  نکی  مل  نا  وهف و 
همرحلا بجوی  ام  وا  هساجنلاب  هاقالملا  لثم  هیاغل  ایغم  راص  ول  هنا  امک  هضیقن  وا  هدـض  رطب و  ملعی  مل  ام  ارهاـظ  یعقاولا  مکحلا  كاذ 

.باحصتسالا یلع  هلالد  هتیاغب  هسفنب و ال  هل ح  نکی  مل  اعقاو و  مکحلا  كاذ  رارمتسا  یلع  لدل 

******

: حرش * 

ءیـش لک  دوش  یم  نآ  ینعم  دافم و  تیلح و  هدـعاق  تراهط و  هدـعاق  يارب  تسا  ناـیب  دـشاب  عوضوم  دـیدحت  رگا  هک  دـشاب  یمن 
نایب رد  اّیغم  روهط  هک  تسنآ  تهجب  میدومن  نایب  هک  یئانعم  نیا  لالح و  هتیلح  كوکـشم  ءیـش  لک  رهاـط و  هتراـهط  كوکـشم 

.مکحلا هکوکشم  یه  امب  هن  دشاب  یم  نآ  هیلوا  نیوانعب  ءایشا  يارب  مکح 

ای تراهط  هدعاق  رب  تلالد  هک  اهنآ  كوکـشم  مکح  هن  دـشاب  یم  ءایـشا  هیلوا  مکح  رد  روهظ  نیا  رهاط  ءیـش  لک  هکنآ  لصاح  و 
.عجارف دش  هداد  فنصم  باوج  یفخی  امک ال  دیامنب  تیلح 

رب تلالد  هن  اّیغم  نیا  سفن  دشاب  لالح  ءیش  لک  ای  رهاط  ءیش  لک  هک  تیاور  رد  اّیغم  خلا  ساسم  هسفنب  هل  نکی  مل  نا  وهف و  : هلوق
رهاط ءاملا  مارح و  رمخلا  لثم  دنک  یم  ءایـشا  هیعقاو  ماکحا  رب  تلالد  هکلب  باحـصتسا  رب  تلالد  هن  دراد و  تیلح  تراهط و  هدعاق 
یعقاو مکح  رارمتـسا  رد  تیاغ  نآ  دراد  روهظ  هک  یئاج  رد  تسا  باحـصتسا  رب  لاد  دـشاب  ملعت  یتح  هک  تیاغ  هکنآ  ـالا  هریغ  و 
یعقاو مکح  ینعی  ملعت  یتح  هک  ینانچمه  دـشاب  هدـشن  لـصاح  یعقاو  مکح  ضیقن  اـی  یعقاو  مکح  دـضب  ملع  هک  یماداـم  ارهاـظ 
یقالی یتح  رهاط  ءیش  لک  هک  اّیغم  هلمج  رگا  هکنآ  امک  دوش  لصاح  تیلح  ضیقن  ای  تراهط  ضیقن  هکنآ  ات  دراد  ءاقب  رارمتسا و 
دـشاب یم  تیلح  ای  تراهط  یعقاو  مکح  رارمتـسا  رب  لاکـشا  الب  لاح  نیا  رد  همرحی  ام  بجوی  یتح  لالح  ءیـش  لک  اـی  سجنلا و 

تیاغ لاکشا  الب  دراوم  نیا  رد  هک  ینانچمه  سپ 
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عوضوملا و دودـح  نم  اهنوک  عم  هیاغلا  تلعج  ول  مزلی  امنا  الـصا و  نیینعم  یف  ظفللا  لامعتـسا  کـلذ  یلع  مزلی  ـال  هنا  یفخی  ـال  و 
روهظ حوضو  عم  الصا  ءایشالل  یعقاولا  مکحلا  نایبل  ضرعت  ریغ  نم  باحصتسالا  هدعاقلا و  یلع  لدیل  همکح  رارمتـسال  هیاغ  هدویق 

ادـح اهنوک  یف  هیاغلا  روهظ  رهاط و  هلک  ءاملا  اذـکه  هیلوالا و  اهنیوانعب  ءایـشالا  مکح  نایبل  هنا  یف  رهاط  وا  لالح  ءیـش  لـک  لـثم 
.ادیج لمأتف  یفخی  امک ال  هعوضومل  مکحلل ال 

******
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هلمج ول  رذـق و  هنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیـش  لک  تسا  هدومرف  ماما  هک  هیف  نحن  ام  رد  نانچمه  دراد  یعقاو  مکح  رارمتـسا  رب  تلـالد 
.اهنت هتیاغب  هن  دراد و  باحصتسا  رب  تلالد  هسفنب  هن  دشاب  رهاط  ءیش  لک  سفن  هک  ایغم 

مکح رب  تسا  لاد  دـشاب  رهاط  ءیـش  لک  هک  ایغم  لصا  هک  دـش  رهاظ  ام  قباس  نایب  زا  خـلا  کلذ  یلع  مزلی  ـال  هنا  یفخی  ـال  :و  هلوق
لامعتسا دیآ  یمن  مزال  میدومن  نایب  هک  یئانعم  نیا  دشاب و  یم  باحصتسا  رب  لاد  ملعت  یتح  ینعی  دشاب  تیاغ  هکنآ  لیذ  یعقاو و 

زا باحصتسا  تراهط و  هدعاق  هدارا  هک  تسنآ  ناشیا  زا  لوقنم  خیش  موحرم  لوق  رب  تسا  در  فنـصم  مالک  الـصا  نیینعم  یف  ظفل 
ار نآ  رارمتسا  نآ و  دویق  عوضوم و  دودح  زا  ار  تیاغ  تسا  هداد  رارق  نیینعم و  رد  تسا  ظفل  لامعتسا  بجوم  ایغم  تیاغ و  هلمج 

نامز یلا  هرمتـسم  هراهطلا  هذـه  -و  رهاط هراهطلا  كوکـشم  ءیـش  لک  دوش  یم  نآ  ایغم  ایغم و  باحـصتسا  رب  لاد  تسا  هداد  رارق 
.هفالخب ملعلا 

یعقاو مکح  نایب  هکلب  تسا  هدشن  ءایـشا  رب  یعقاو  مکح  ضرعتم  تسا  هدومرف  نایب  خیـش  موحرم  هک  یئانعم  نیا  تیلح  نینچمه  و 
نایب رد  روهظ  رهاط  ءیـش  لک  ای  لالح  ءیـش  لک  لثم  روهظ  تسا  حـضاو  هکنیا  اب  دـشاب  یم  تسا  تراهط  هدـعاق  هک  كوکـشم 

.دشاب یم  اهنآ  هیلوا  نیوانعب  ءایشا  مکح 
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يرهاظ هکلب  تسین  یعقاو  تراهط  ءیـش  لک  هک  تسا  هنیرق  تیاغ  رکذ  دـشابن و  تیاغ  رگا  تسا  حیحـص  ینعم  نیا  هکنآ  باوج 
هن لومحم  مکح و  يارب  تسا  دح  اهنآ  رد  تیاغ  هک  دراد  روهظ  هروکذم  تالمج  نیا  مامت  رهاط  هلک  ءاملا  هلمج  نینچمه  تسا و 

.ادیج لمأتف  یفخی  امک ال  دیامنب  هدعاق  رب  تلالد  ات  دشاب  عوضوم  دویق  دح و 

.عجارف دش  هداد  البق  فنصم  باوج  دنامن  یفخم 

رهاط ءیش  لک  تیاور  هب  فنصم  کسمت  رب  تالاکشا 

نیا رد  نوچ  دـنلئاق  روهـشم  هکنآ  امک  ظفلب  دـشاب  ینعم  داجیا  ءاشنا  يانعم  هک  تسا  دراو  یئاج  رد  ظفل  لامعتـسا  لاکـشا  اضیا  و 
نوچ دـنیامن  ءاشنا  دـحاو  لـعجب  ار  ود  نآ  تسا و  يرگید  لوط  رد  اـهنآ  زا  یکی  هک  یئیـش  ود  ندومن  داـجیا  تسین  نکمم  لاـح 

يدوجو ظفل  هکنآ  تهجب  تسین  ظفلب  ینعم  داجیا  ءاشنا  هک  ام  کلـسم  رب  انب  اما  دـشاب و  یم  یعقاو  مکح  لوط  رد  يرهاـظ  مکح 
رابتعا ینعم  سپ  دصق  يا  ینع  تسا و  ینعی  ینع  هدام  زا  اذـل  تسا و  یـسفن  رابتعا  ینعم  دـشاب و  یمن  ءیـش  دـجوم  هسفنب و  دراد 

.یسفن مالک  رد  ظافلا  ثحابم  رد  تشذگ  البق  تهج  نیا  زا  تسا و  ظفل  ینعم  نآ  رهظم  هک  تسا  یناسفن 

تسا هدرک  هدارا  ملکتم  هک  تسا  یئانعم  نآ  رهظم  ءاشنا  نینچمه  دشاب  یم  ملکتم  یناسفن  رما  رهظم  زربم و  ربخ  هک  ینانچمه  سپ 
ءیش تسا و  یناسفن  رما  درجم  ءاشنا  هک  تسنآ  تسا  ءاشنا  ربخ و  نیب  قرف  هک  هچنآ  تسین و  تهج  نیا  زا  ءاشنا  ربخ و  نیب  قرف  و 

دـصق ملکتم  هک  هیربخ  هلمج  فالخب  بذاک  ای  دـشاب و  قداص  مالک  نآ  ات  فلاـخم  اـی  دـشاب  نآ  قباـطم  ءاـشنا  هک  تسین  يرگید 
تسا و بذاک  دـش  فلاخم  رگا  تسا و  قداص  مالک  دـش  جراـخ  قباـطم  وا  مـالک  رگا  هک  دـیامن  یم  ار  یجراـخ  ءیـش  تیاـکح 

.تشذگ البق  ءاشنا  ربخ و  لیصفت 

عوضوم رب  ار  یعقاو  مکح  ملکتم  دیامنب  هدارا  درادن  یعنام  هیف  نحن  ام  اما  و 
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.مت لیلدلا و  معل  ماکحالا  رئاس  نیب  هراهطلا و  هیلحلا و  نیب  اعطق  لصفلاب  لوقلا  مدع  همیمضب  هنا  کیلع  بهذی  و ال 

******

: حرش * 

دومن رابتعا  ود  نیا  هک  ینآ  زا  دـعب  يرهاظ و  مکح  زا  دـشاب  ترابع  هک  دـیامنب  ار  یعقاو  مکح  رد  کـش  ضرف  زا  دـعب  شدوخ و 
.تسین نآ  رد  يروذحم  دروآ و  یم  دحاو  ظفلب  ار  ینعم  ود  نآ  رهظم  زربم و 

رب خیـش  موحرم  زا  تسا  هدـش  لقن  هک  یتاـیاور  زا  دوش  تـالوطمب  عوجر  تسا  هدـش  فنـصم  رب  يرگید  تالاکـشا  دـنامن  یفخم 
هیراع هک  یبوث  تراهط  باـب  رد  تاـساجن  باوبا  رد  لـئاسو  رد  ار  نآ  هدرک  تیاور  ریکب  نب  هّللا  دـبع  تیاور  باحـصتسا  تیجح 

.ناملسم زا  یمذ  صخش  ار  نآ  هتفرگ 

لکأی رمخلا و  برشی  هنا  ملعا  انا  یبوث و  یمذلا  ریعا  ینا  رـضاح  انا  مالّـسلا و  هیلع  هّللا  دبع  ابا  یبا  لئـس  لاق  نانـس  نب  هّللا  دبع  نع 
هترعا کناف  کلذ  لجا  نم  هلـسغت  هیف و ال  لص  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبا  لاقف  هیف  یلـصا  نا  لبق  هلـسغاف  یلع  هدری  ریزنخلا و  محل 
رایسب باحصتسا  تیجح  رب  تیاور  تلالد  هسجن و  هنا  نقیتست  یتح  هیف  یلـصت  نأ  سأب  الف  هسجن  هنع  نقیتسی  مل  رهاط و  وه  هایا و 
.دوب هدش  دراو  دراوم  ضعب  رد  مادکره  یلبق  تایاور  هکنآ  امک  تسا  بوث  تساجن  تراهط و  باب  رد  طقف  هکنآ  الا  تسا  حضاو 

مالّـسلا هیلع  هّللا  دبع  وبا  یل  لاق  لاق  هیبا  نع  ریکب  نب  هّللا  دبع  نع  ادنـسم  ءوضو  ضقاون  باب  لوا  لئاسو  رد  هدش  لقن  هیناث  تیاور 
باحـصتسا رب  تیاور  تلالد  تثدحا  دق  کنا  نقیتست  یتح  ادـبا  ءوضو  ثدـحت  نا  كایا  أضوتف و  تثدـحا  دـق  کنا  تنقیتسا  اذا 

.تسین نآ  رد  یلاکشا  ءوضو 

دوب هدش  دراو  یصاخ  دروم  رد  مادکره  ول  باحـصتسا و  تیجح  رب  دش  رکذ  هک  يرابخا  خلا  همیمـضب  هنا  کیلع  بهذی  :و ال  هلوق
همیمض هب  یلو  دناسر  یمن  هقف  دراوم  مامت  رد  ار  باحصتسا  تیجح  مومع  و 

ص:318

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1811 

http://www.ghaemiyeh.com


ییغملا مکحلا  نوک  نم  اهنم  انرهظتـسا  ام  دـیؤی  کیلع  سیلف  ملعت  مل  ام  رذـق و  دـقف  تملع  اذاف  رامع  هقثوم  لیذ  نا  یفخی  ـال  مث 
اهقوطنم و اهدحو  اهل  نایب  هنا  اهدحو و  هیاغلا  یلع  عرفتم  هنا  یف  هروهظل  هبتشم  وه  امب  هل  اتباث  ای  رهاظ  هناونعب ال  ءیـشلل  اتباث  ایعقاو 

.لمأتملا یلع  یفخی  امک ال  ییغملا  عم  اهل  اهموهفم ال 
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هریغ اهنآ و  نیب  قرف  تسا  لئاق  ار  تراـهط  تیلح و  باحـصتسا  تیجح  هکره  دوش و  یم  هیجح  مومع  تاـبثا  لـصفلاب  لوق  مدـع 
.دراوم مامت  رد  تسا  ماع  لیلد  سپ  دراذگ  یمن 

نآ رد  لاوقا  هدش  لقن  هکنآ  اب  هدش  خیش  موحرم  زا  لوقنم  لوق  هدزاود  هک  تشذگ  باحـصتسا  تیجح  رد  لاوقا  البق  دنامن  یفخم 
هک دوب  هماع  رابخا  اـنامه  باحـصتسا  تیجح  مومع  رب  لـیلد  هکلب  دـشاب  یمن  نیب  رد  لیـصفتب  لـئاق  هنوگچ  سپ  تسا  لوق  هاـجنپ 

.قبس امیف  عجارف  دوب  ملسم  ءالقع  دزن  هلمجلا  یف  باحصتسا  تیجح  هکنآ  اب  تشذگ 

تملع اذاف  دیامرف  یم  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  رامع  هقثوم  لیذ  دنک  یم  نایب  فنـصم  خـلا  رامع  هقثوم  لیذ  نا  یفخی  مث ال  : هلوق
هکنیا زا  دنک  یم  رامع  هقثوم  زا  میدومن  راهظتـسا  ام  هک  ار  هچنآ  دییأت  دش  رکذ  هک  یلیذ  نیا  کیلع  سیلف  ملعت  مل  ام  رذـق و  دـقف 

نیا دشاب و  یم  نآ  لاثما  رهاط و  ءیـش  لک  زا  ترابع  ایغم  یلوا و  ناونعب  ءایـشا  يارب  تسا  تباث  هک  تسا  یعقاو  مکح  ایغم  مکح 
هکنآ تهجب  نآ  تساجن  تراهط و  دشاب  هبتـشم  هک  یعوضوم  نآ  يارب  دـشاب  يرهاظ  مکح  هن  تسا  یعقاو  مکح  ایغم  يارب  مکح 

اموهفم اقوطنم و  تسا  تیاغ  رب  نایب  لیذ  نآ  دـشاب و  یم  اهنت  تیاـغ  رب  عرفتم  لـیذ  نآ  هک  دـش  رکذ  هک  یتیاور  لـیذ  دراد  روهظ 
تساجن هب  ملع  رگا  اموهفم  دوش و  یم  ءیش  نآرب  تراهط  مکح  باحصتسا  تساجن  هب  تسا  هدشن  لصاح  ملع  هک  یمادام  اقوطنم 

هن دوش  یم  نآ  تساجن  هب  مکح  دور و  یم  نیب  زا  تراهط  دش  لصاح 
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امیف ماربالا  ضقنلا و  لاوقالا و  رئاس  نایب  یف  مالکلا  هلاطا  یف  هجاح  الف  رابخالا  دافم  وه  اـمم  کـیلع  اـنولت  اـم  تققح  اذا  کـنا  مث 
.لالدتسالا نم  اهل  رکذ 

لیـصفت هیف  وا  لعجلا  یف  هل  عبات  هنع و  عزتنم  وا  فیلکتلاک  لعجلاب  لقتـسم  مکح  هنا  عضولا و  لاـح  قیقحت  یلا  هفرـصب  ساـب  ـال  و 
.لیصفتلا نم  عضولا  فیلکتلا و  نیب  انهاه  رکذ  ام  لاح  رهظی  یتح 
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.لمأتملا یلع  یفخی  امک ال  دشاب  ود  ره  ینعم  تیاغ و  يارب  نایب  تیاور  لیذ  هکنآ 

دوش یم  هتفرگ  نآ  يانعم  موهفم و  ود  ره  ایغم  تیاغ و  لاکـشا  الب  تیاغ  هب  دوش  هدروآ  مالک  لیذ  هک  یئاجکره  رد  دنامن  یفخم 
لوق رب  انب  ایغم و  موهفم  ینعم و  فالخ  دـشاب  هتـشاد  یموهفم  ینعم و  کی  تیاغ  هکنآ  هن  البق  دـش  فنـصم  رب  لاکـشا  هکنآ  امک 

.لاحلا هقیقحب  ملاعلا  هناحبس  هّللا  لاکشا و  یف  لاکشا  کبس  هیلع  هّللا  همحر  فنصملا  هرکذ  امف  مالعا  یضعب 

هن ای  دنراد  لعج  هک  تسا  هیعضو  ماکحا  لعج  رد  مالک 

رکذ هک  يرابخا  زا  وت  رب  میدومن  نایب  ار  نآ  قیقحت  هک  ار  هچنآ  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  کیلع  انولت  ام  تققح  اذا  کـنا  مث  : هلوق
نایب رد  مالک  نداد  لوط  رد  جایتحا  لاح  نیا  رد  اقلطم  دوب  باحـصتسا  تیجح  رب  لاد  هک  اهقالطا  ای  اهمومعب و  راـبخا  نآ  هک  دـش 

.دوش نایب  لاوقا  نآ  لالدتسا  رد  تسا  هدش  رکذ  هک  ار  هچنآ  رد  ماربا  ضقن و  هکنآ  مشاب و  یمن  رگید  لاوقا  رئاس 

یعنام هیعضو  هیفیلکت و  ماکحا  رد  باحـصتسا  تبـسانمب  دنک  یم  نایب  فنـصم  خلا  عضولا  لاح  قیقحت  یلا  هفرـصب  سأب  :و ال  هلوق
دنـشاب یم  هیفیلکت  ماکحا  ریغ  اهنآ  هک  هریغ  تیجوز و  تیکلم و  تراهط و  لثم  دوش  هیعـضو  ماـکحا  قیقحت  رد  يرـصتخم  درادـن 

مارح بحتسم و  بوجو و  زا  دنترابع  هیفیلکت  ماکحا 
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ام ههادـبل  ادروم  هلمجلا  یف  امهفالتخا  اموهفم و  عضولا  فیلکتلا و  فالتخا  یف  لاکـشا  امک ال  فالخ  ـال  هناعتـسالا  هّللاـب  لوقنف و 
میـسقت هحـص  یف  عازنلا  یغبنی  امک ال  هنیابملا  هفلاخملا و  نم  بابحتـسالا  وا  باجیالا  لثم  موهفم  هیطرـشلا و  وا  هیببـسلا  موهفم  نیب 

یلع هقالطا  حصی  دکی  مل  هیناعم و  ضعبب  امهیلا  همیـسقت  حصی  مل  نا  مکحلا و  نا  ههادب  یعـضولا  یفیلکتلا و  یلا  یعرـشلا  مکحلا 
.یفخی امک ال  رکنی  داکی  امم ال  ینعملا  اذهب  هیلع  هقالطا  هحص  امهیلا و  رخآلا  ضعبلاب  همیسقت  هحص  نا  الا  عضولا 

روما یف  روصحم  هنا  یف  عازنلل  عقو  اذـک ال  يرت و  اـمک  هیف  زوجتلاـب  مازتلـالا  مهتاـملک و  یف  هیلع  مکحلا  قـالطا  هرثک  هب  دهـشی  و 
هیطرشلاک هصوصخم 

******
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.حابم هورکم و  و 

اضر ای  تهارک  هدارا و  زا  ترابع  یعرش  مکح  هکنآ  هن  عراش  زا  دوش  یم  رداص  هک  تسا  يرایتخا  لعف  یعرش  مکح  دنامن  یفخم 
دیامن یم  تباث  دبع  همذ  رب  ار  یئیش  عراش  هک  تسا  توبث  ینعمب  بوجو  دنـشاب و  یم  ماکحا  يدابم  زا  اه  نیا  هکلب  دشاب  بضغ  و 

مرح هّللا  نا  دیامرف  یم  هکنآ  لثم  ءیـش  زا  ار  دبع  دیامن  یم  مورحم  یلوم  دراوم  ضعب  یـضقی و  نا  قحا  هّللا  نید  هدش  دراو  اذل  و 
یم مولعم  هسمخ  ماکحا  هک  يواسم  ای  ناحجر و  كرت  ای  لعف و  ناحجر  هکنآ  ای  دنمورحم و  تنج  زا  ینعی  شاّحف  لک  یلع  هنجلا 

هکنآ ای  هیفیلکت و  ماکحا  لثم  دوش  یم  لعج  القتـسم  دریگ و  یم  قلعت  اهنآ  هب  لـعج  الالقتـسا  هیعـضو  ماـکحا  اـیآ  اـهنآ و  زا  دوش 
دوش نایب  ات  تسا  اهنآ  رد  لیـصفت  هکنآ  ای  لعج  رد  دـنا  هیفیلکت  ماکحا  عبات  دنـشاب و  یم  هیفیلکت  ماکحا  زا  عزتنم  هیعـضو  ماـکحا 

فالخ هناعتـسالا ال  هّللاب  لوقنف و  تسا  هدـش  رکذ  هک  یلیـصافت  زا  یعـضو  یفیلکت و  مکح  نیب  تسا  هدـش  رکذ  هک  ار  هچنآ  لاح 
.انعم اموهفم و  هیعضو  هیفیلکت و  ماکحا  فالتخا  رد  لاکشا  هکنآ ال  امک 
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.نالطبلا هحصلا و  هدایز  عم  وا  هیمالعلا  هیلعلا و  هدایز  عم  وا  همالعلا  نع  ّیکحملا  وه  امک  هیعناملا  هیببسلا و  و 

یف وا  هیف  لخد  هل  امم  فیلکتب  سیل  املک  لب  روصحمب  سیل  وا  هریغ  نع  ّیکحملا  وه  امک  کلذ  ریغ  هدایز  وا  هصخرلا  همیزعلا و  و 
قالطا هرثک  دـعب  اـهب  صیـصختلل  هجو  ـال  هنا  هرورـض  مهتاـملک  یف  مکحلا  هیلع  قلطا  اـمم  لـخد  هل  نکی  مل  وا  هعوضوم  هقلعتم و 

نا وه  عازنلا  یف  مهملا  اـمنا  کـلذ و  یف  عازنلل  هیلمع  وا  هیملع  همهم  هرمث  رهظت  داـکت  ـال  ّهنأ  عـم  اـهریغ  یلع  تاـملکلا  یف  مکحلا 
فیلکتلا نع  عزتنم  وه  امنا  لب  کلذک  لوعجم  ریغ  وا  هئاشنا  درجمب  هعازتنا  حـصی  ثیحب  اعیرـشت  لوعجم  هنا  یف  فیلکتلاک  عضولا 

.هلعجب هعبتب و  لوعجم  و 

******
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تیطرش ای  تیببس  يانعم  تسا  یهیدب  نوچ  تسین  یلاکشا  اهنآ  دروم  رد  هیعـضو  ماکحا  دش و  نایب  هک  هیفیلکت  ماکحا  فالتخا  و 
نیا تسا و  لتق  هید  ببس  الثم  دنشاب  یم  مهاب  نیابم  رگیدکی و  فلاخم  لاکـشا  الب  بابحتـسا  باجیا و  موهفم  ینعم و  نینچمه  و 

حیحص هیعضو و  هیفیلکت و  ماکحاب  دوش  یعرش  مکح  میسقت  رد  عازن  تسین  راوازـس  هکنآ  امک  سکعلاب  تسا و  بوجو  ریغ  ینعم 
لیلدب جاتحم  تسا  یهیدب  ینعم  نیا  هیعضو و  ماکحا  ای  تسا و  هیفیلکت  ماکحا  ای  تسا  هدیـسر  عراش  زا  هک  هچنآ  دوش  هتفگ  تسا 

دوـش هتفگ  هکنآ  لـثم  یفیلکت  یعـضو و  مکحب  رگید  یناـعم  ضعبب  ار  یعرـش  مکح  میـسقت  تسین  حیحـص  هـچرگا  دـشاب و  یمن 
نایب هک  ینانچمه  یفیلکت  یعـضو و  دـشاب  یمن  نآ  یعـضو  مکح  مسق  نیا  ارییخت  ءاضتقا و  نیفلکملا  لاـعفاب  قلعتملا  هّللا  باـطخ 

نکمم هک  تسا  یئاهزیچ  زا  دـش  نایب  هک  یئانعم  نیاب  یعـضو  یعرـش  مکح  لامعتـسا  قـالطا و  تسین و  نآ  رد  یلاکـشا  میدومن 
ماکحا رب  مکح  قالطا  ترثک  دهد  یم  یعضو  یفیلکت و  مکحب  مکح  میسقت  تحـص  هب  تداهـش  یفخی و  امک ال  نآ  راکنا  تسین 

یلاعت هّللا  ناوضر  ءاهقف  تاملک  رد  هیعضو 
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مکح اهنآ  لامعتسا  هک  دوش  لئاق  یسک  رگا  ناشدوخ و  تانایب  رد  ار  یفیلکت  یعضو و  مکح  دنک  یم  لامعتسا  لاکـشا  الب  مهیلع 
.يرت امک  تسا  زاجم  لامعتسا  نآ  هیعضو  ماکحا  رب  ار  یعرش 

یعـضو مکح  اـیآ  دوـش  هتفگ  هکنیا  رد  تسین  یعازن  لـحم  نینچمه  دوـش و  زاـجم  رب  اـهنآ  تاـملک  لـمح  تسین  نکمم  هـکنآ  و 
هک همالع  موحرم  زا  تسا  هدـش  تیاکح  ینعم  نیا  هکنآ  امک  تیعنام  تیببـس و  تیطرـش و  لثم  تسا  هصوصخم  روما  رد  روصحم 
ای هید  يارب  زا  تسا  تلع  لتق  دوش  هتفگ  هکنآ  لثم  تیلع  دوش  هفاضا  هکنآ  ای  دنـشاب  یم  دش  نایب  هک  یئاه  نیا  رد  هیعـضو  ماکحا 

هکنآ ای  تسا  هدش  تیاکح  دیهـش  موحرم  زا  ینعم  نیا  هک  دشاب  یم  نز  محر  تئارب  تمالع  هدع  ءاضقنا  لثم  دـشاب  تمالع  ءیش 
نآ نتفگ  لثم  تمیزع  تسا و  زیاج  تصخر و  هک  یئاجنآ  هماقا  لثم  رد  تصخر  تمیزع و  ای  هریغ و  هالص و  رد  نالطب  تحص و 

.رگید ءاملع  زا  تسا  هدش  تیاکح  هکنیا  امک  اه  نیا  ریغ  ای  نومأم  يارب  تعامج  زامن  رد 

مکح نآ  دـشابن  یفیلکت  مکح  هک  یمکح  ره  هکلب  دـشاب  یمن  دـش  رکذ  هک  ار  هچنآ  هب  رـصحنم  هیعـضو  ماـکحا  هـکنآ  لـصاح  و 
مکح رد  لیخد  الـصا  هکنآ  ای  نآ و  عوضوم  ای  مکح و  قلعتم  ای  دـشاب  هتـشاد  یعرـش  مکح  رد  تلاخد  هکنآ  ياوس  تسا  یعـضو 
مهیلع یلاعت  هّللا  ناوضر  ءاهقف  تاملک  رد  یعـضو  یعرـش  مکح  نآرب  دوش  یم  لامعتـسا  قالطا و  هک  یئاـهزیچ  زا  دـشابن  یعرش 
قالطا ترثک  هکنآ  زا  دعب  دش  رکذ  هک  يدراوم  نآرب  یعضو  مکح  دوش  هداد  صیصخت  درادن  یهجو  تسا  يرورض  هکنآ  تهجب 

تسین و عازن  نیا  رد  هیلمع  ای  هیملع  همهم  هرمث  هکنآ  اب  دـشاب  یم  تسا  هدـش  رکذ  هک  يدراوم  نآ  ریغ  رد  ءاهقف  تاملک  رد  مکح 
یعرش اهنآ  لعج  هک  دنشاب  یم  هسمخ  هیفیلکت  ماکحا  لثم  هیعضو  ماکحا  ایآ  هک  تسنآ  رد  فالتخا  عازن و  تسا  مهم  هک  ار  هچنآ 

حیحص هک  یمسق  هب  تسا 
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الوعجم ناک  نا  اعبت و  الالقتـسا و ال  الـصا ال  اعیرـشت  لعجلا  هیلا  قرطتی  داکی  ام ال  اهنم  ءاحنا  یلع  عضولا  نم  دـع  ام  نا  قیقحتلا  و 
.کلذک هعوضوم  لعج  نیعب  اضرع  انیوکت 

.فیلکتلل اعبت  الا  یعیرشتلا  لعجلا  هیلا  قرطتی  داکی  اهنم ال  و 

هلعج و هئاشنا و  نم  هعازتنا  حیحـصلا  ناک  نا  هعازتنال و  أشنم  هنوکب  فیلکتلل  اعبت  هئاـشناب و  الالقتـسا  لـعجلا  هیف  نکمی  اـم  اـهنم  و 
.هیلا هراشالا  یتأی  ام  یلع  هماکحا  هراثآ و  نم  فیلکتلا  نوک 

لقعی داکی  ّهنإ ال  ثیح  هعفار  هعنام و  وا  هطرش  فیلکتلا و  ببس  وه  امل  هیعفارلا  هیعناملا و  هیطرشلا و  هیببسلاک و  وهف  لوالا  وحنلا  اما 
هیـصوصخلا نم  اهیلع  ام  لجال  الا  سیل  اهب  اهفاصتا  نا  امک  اعافترا  اثودح و  اتاذ  اهنع  رخأتملا  فیلکتلا  نم  اهل  نیوانعلا  هذه  عازتنا 

الإ هیف و  اهریغ  هریغ و ال  یف  اهلولعم ال  یف  ارثؤم  تناک  هب  صاخ  طبر  اهئازجاب  هلعلا  یف  نوکی  نا  موزلل  انیوکت  کلذـل  هیعدتـسملا 
.ءیش لک  یف  ارثؤم  ءیش  لک  نوکی  نا  مزل 
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ای دوش و  یم  هلمج  نیا  زا  هالـص  بوجو  عازتنا  لص  دیامرفب  یلوم  هکنآ  لثم  اعرـش  اهنآ  ءاشنا  درجمب  هیعـضو  ماکحا  عازتنا  دـشاب 
الالقتسا دنشاب و  یم  یفیلکت  مکح  لعج  عبات  دنفیلکت و  زا  عزتنم  هیعضو  ماکحا  هکلب  دنرادن  یلالقتسا  لعج  هیعـضو  ماکحا  هکنآ 

.دنا هداد  يراصنا  خیش  موحرمب  تبسن  ار  ینعم  نیا  هکنآ  امک  دنشاب  یمن  لوعجم  اهنآ 

خلا ءاحنا  یلع  عضولا  نم  دع  ام  نا  قیقحتلا  :و  هلوق

دنا مسق  هس  هیعضو  ماکحا 

هراشا

: دنمسق هس  هیعضو  ماکحا  دیامرف  یم  فنصم 

لعج هکلب  دنشاب  یم  هیفیلکت  ماکحا  عبات  هن  دنراد و  یعرش  لعج  الالقتـسا  هن  الـصا  دشاب  تسین  نکمم  اعرـش  اهنآ  لعج  اهنآ  لوا 
لعج نیعب  تسا  یجراخ  ینیوکت  لعج  اهنآ 
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هکلب یعبت  لعج  هن  دراد و  یلالقتـسا  لعج  هن  دـشاب  یمن  یعرـش  لوعجم  هعبرا  تیجوز  ـالثم  اـنیوکت  ینعی  کلذـک  اـهنآ  عوضوم 
.دوش یم  ققحم  تیجوز  نآ  اجراخ  انیوکت و  هعبرا  دوجوب 

یم هیفیلکت  ماکحا  لعج  عبت  هب  اهنآ  لعج  هکلب  دـنرادن  یلالقتـسا  یعرـش  لـعج  هک  تسا  ماـکحا  نآ  هیعـضو  ماـکحا  زا  مود  مسق 
.اهنآ لیصفت  دوش  یم  نایب  ادعب  هک  دشاب 

یعبت لعج  مه  ار و  اهنآ  سدقم  عراش  ءاشنا  هب  اعرش  دنراد  یلالقتسا  لعج  هک  دنشاب  یم  یماکحا  نآ  هیعـضو  ماکحا  زا  موس  مسق 
نآ دنوش  عازتنا  هک  تسنآ  حیحص  هچرگا  اعرـش و  دنوش  لوعجم  اهنآ  تسا  نکمم  تهج  ود  ره  زا  هک  هیفیلکت  ماکحا  يارب  دنراد 

.الصفم اهنآ  هب  هراشا  دیآ  یم  هک  ار  هچنآ  رب  انب  دشاب  اهنآ  عبت  راثآ و  زا  هیفیلکت  ماکحا  عراش و  ءاشنا  زا  الالقتسا  هیعضو  ماکحا 

دنرادن یعرش  لعج  هیعضو  ماکحا  لوا  مسق 

لثم تیعفار  تیعنام و  تیطرـش و  تیببـس و  لثم  یعبت  لعج  هن  دـنراد و  یلالقتـسا  لعج  هن  دـنرادن  یعرـش  لعج  هک  لوا  مسق  اـما 
زا مسق  نیا  دنفیلکت و  مکح  عفار  عنام و  ای  طرـش و  ای  یفیلکت و  مکح  ببـس  اه  نیا  هک  نینچمه  تسا و  نز  موص  عفار  هک  ضیح 

.اثودح اتاذ و  هیعضو  ماکحا  نآ  زا  تسا  رخأتم  فیلکت  نآ  هک  یفیلکت  زا  نیوانع  نیا  عازتنا  تسین  لوقعم  هیعضو  ماکحا 

تیطرش تیببس و  تسین و  نآ  رد  یلاکشا  لولعم  رب  تلع  ندوب  مدقم  دنشاب و  یم  تلع  ءازجا  زا  تیطرش  تیببس و  هکنآ  لصاح  و 
هوالع تسا  لاحم  ینعم  نیا  دشاب و  اهنآ  يارب  زا  تلع  فیلکت  هک  دیآ  یم  مزال  لاح  نیا  رد  دنـشاب و  یم  یفیلکت  مکح  زا  رخأتم 

ءیش نآ  رد  انیوکت  هک  تسا  یتیصوصخ  هطساو  هب  بجوم و  تیعنام  تیطرـش و  ای  تیببـسب و  ءیـش  فاصتا  دش  رکذ  هک  هچنآ  رب 
ترارح بجوم  تیـصوصخ  نآ  دـشاب و  یم  شتآ  رد  هک  تسا  یتیـصوصخ  شتآ  ترارح  الثم  دـشاب  یعرـش  لـعج  هن  دـشاب  یم 

تسا شتآ 
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ءاشنا ال هالـصلا  بوجول  ببـس  سمـشلا  كولد  لوق  لثم  نیوانعلا و  میهافم  ءاشنا  درجمب  اهیف  دـجوت  داکت  هیـصوصخلا ال  کلت  و 
نا اهل و  ادقاف  وا  اهبوجول  هیـضتقم  هیـصوصخلا  دـجاو  هنوک  نم  هل  هیببـسلا  ءاشنا  لبق  هیلع  وه  ام  یلع  كولدـلا  ءاقب  هرورـض  ارابخا 

هیببسلا أشنی  مل  نا  هلاحم و  هبجاو ال  نوکت  هعم  اهبوجو و  یلا  وعدی  ام  كانه  نکی  مل  ام  كولدلا  دنع  هبجاو  نوکت  داکت  هالصلا ال 
.هرورض کلذب  اهب  هفاصتا  مدعل  هدنع  هالصلا  باجیا  نم  هقیقح  هل  هیببسلا  عازتنا  هحص  مدع  اضیا  حدقنا  هنم  الصا و  كولدلل 
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نینچمه دوش و  یمن  ادـیپ  ءام  زا  ترارح  اذـل  دوش و  یم  نآ  بجوم  هک  بآ  رد  تسا  یتیـصوصخ  بآ  تدورب  نینچمه  انیوکت و 
دیاب تلع  نآ  رد  یـصاخ  طـبر  تلع  نآ  ءازجا  ماـمت  اـب  ینیوکت  تیـصوصخ  یتلع  ره  رد  نوچ  دوش  یمن  داـجیا  شتآ  زا  تدورب 

.دنک لولعم  رد  رثا  تلع  نآ  ریغ  هن  شدوخ  لولعم  رد  تلع  نآ  دنک  رثا  هک  دشاب 

طبر نآ  تدورب  ءام و  نیب  رد  تسا  یـصاخ  طبر  نینچمه  ترارح و  شتآ و  نیب  تسا  یـصاخ  طبر  دـش  نایب  هک  یناـنچمه  ـالثم 
لوصح تدورب  نینچمه  نآ و  لاثما  دوش و  یمن  لـصاح  ترارح  شتآ  ریغ  زا  هک  شتآ  زا  تسا  ترارح  لوصح  بجوم  یـصاخ 

نیا لولعم  تلع و  يارب  میدومن  نایب  هک  يا  ینعم  نیا  رگا  دشاب و  یم  تدورب  ءام و  نیب  ینیوکت  یصاخ  طبر  هطساو  هب  ءام  زا  نآ 
نکمم ینعم  نیا  رگید و  ءیـش  يارب  دـشاب  تلع  يزیچ  ره  رگید و  ءیـش  ره  رد  دـشاب  رثؤم  ءیـش  ره  دـیآ  یم  مزـال  دـشابن  ینعم 

.تسین

تیـصوصخ نیا  دـشاب  انیوکت  لولعم  تلع و  نیب  دـیاب  هک  میدومن  نایب  هک  یتیـصوصخ  نیا  خـلا  داکت  هیـصوصخلا ال  کلت  : هلوق و 
ِِمقَأ یلاعت  هلوقل  هالـص  بوجو  يارب  تسا  ببـس  سمـش  كولد  هکنیا  هب  لوق  الثم  دوش  یمن  ادـیپ  نیوانع  نآ  يانعم  ءاـشنا  درجمب 

ینعم نیا  ِكُولُِدل  َهالَّصلا 
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.دوشب داجیا  تسین  نکمم  عراش  ریغ  ءاشنا  ای  سدقم و  عراش  ءاشنا  هطساو  هب  تیببس 

لاحم عراش  رما  هطـساو  هب  تیببـس  نآ  ءاشنا  یلو  دیامن  یم  عقاو  زا  تیاکح  ربخ  نوچ  درادـن  یعنام  نآب  رابخا  ینعی  ارابخا  هلوق ال 
هک تسا  یتیصوصخ  نآ  ياراد  تیببس و  ءاشنا  زا  لبق  دراد  هالص  بوجو  يارب  تیببس  سمش  كولد  رگا  هک  تسا  يرورض  تسا 

كولد رگا  نینچمه  دوش و  یمن  داجیا  سدقم  عراش  ءاشنا  هطساو  هب  تیببس  نآ  تسا  هالص  بوجو  يارب  یضتقم  تیـصوصخ  نآ 
هک یمادام  سمـش  كولد  تقو  رد  دوش  یمن  بجاو  هالـص  نوچ  دوش  یمن  داجیا  عراش  ءاشناب  اضیا  تسا  تیببـس  نآ  دقاف  سمش 

ءاشنا هچرگا  هلاحم و  تسا ال  بجاو  هالص  ینیوکت  تیصوصخ  نآ  اب  دشابن و  هالـص  سمـش و  كولد  يارب  ینیوکت  تیـصوصخ 
هتفگ هکنآ  كولد و  يارب  زا  تیببس  عازتنا  تسین  حیحـص  هک  اضیا  دش  رهاظ  ام  قباس  نایب  زا  الـصا و  دوشب  كولد  يارب  زا  تیببس 
هالص بوجو  يارب  سمـش  كولد  یقیقح  تیببـس  نوچ  نآ  تقو  رد  هالـص  بوجو  يارب  تسا  ببـس  هقیقح  سمـش  كولد  دوش 

.دش رکذ  هک  ینایب  نآب  هرورض  درادن 

هچنآ عفاد و  عنام و  طرش و  ببس و  لثم  رد  یعرش  تیببـس  لعج  ناکما  مدعب  تسا  لئاق  هک  لوا  رما  رد  فنـصم  نایب  دنامن  یفخم 
لوا ود  نآ  تسا  تباـث  فنـصم  ریغ  فنـصم و  دزن  هک  تسا  يا  هدـعاق  ود  نآرب  فنـصم  ناـیب  دوش  یم  هدـیمان  تلع  ءازجا  هک  ار 
دزن تسا  تباث  هیلاع  هفسلف  ملع  رد  نوناق  ود  نیا  هک  دحاولا  الا  هنم  ردصی  دحاولا ال  رگید  هدعاق  دحاولا و  نم  الا  ردصی  دحاولا ال 
مزال هک  مولع  فیرعت  رد  ظافلا  ثحابم  رد  نآ  دروم  کی  تسا  هدـش  هداد  باـتک  رد  هبترم  نیدـنچ  هدـعاق  ود  نیا  باوج  اـهنآ و 

.ددعتم ضرغ  هن  دشاب  هتشاد  ضرغ  کی  یملع  ره  تسا 

هک تسا  ضرغ  کی  نمؤملا  جارعم  هالصلا  دوب  لئاق  فنصم  هک  معا  حیحص و  باب  رد  دش  هداد  باوج  رگید  یئاج  رد  نینچمه  و 
رداص دحاو  ءیش  زا  تسا  مزال 
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تسین نکمم  یصخش  ضرغ  ضرغ  زا  دارم  هک  میدومن  نایب  دراوم  نآ  رد  دشاب  یم  یحیحـص  هل  عوضوم  یتاذ  عماج  نآ  هک  دوش 
رهاط و ءاملا  لثم  تسا  رهوج  هلوقم  زا  اهنآ  ضعب  هقف  ملع  میدومن  نایب  اـجنآ  ـالثم  تسین  نکمم  اـضیا  یتاذ  یعون  ضرغ  دـشاب و 

لثم تسا  هیمدـع  روـما  زا  رگید  ضعب  هالـص و  رد  دوجـس  عوـکر و  ماـیق و  لـثم  تسا  عـضو  هلوـقم  زا  رگید  ضعب  سجن و  مدـلا 
رهاوج نیب  يدحاو  یتاذ  عماج  تسا  تباث  هیلاع  هفسلف  ملع  رد  فلکم و  دنک  كرت  ار  اهنآ  دیاب  جح  موص و  باب  رد  هک  یئاهزیچ 

.مدع دوجو و  نیب  عماجب  دسر  هچ  تسین  نکمم  ضارعا  و 

نایب اجنآ  باوج  لصفم  هک  هیافک  یسراف  حرـش  لوا  دلج  هدزاود  هحفـص  رد  دوش  عوجر  تسا  نکمم  یتاذ  ریغ  یعازتنا  عماج  هلب 
.دش

تسین نکمم  نآ  لاثما  تیعنام و  تیطرش و  تیببس و  لثم  هیعضو  ماکحا  هک  تسا  لئاق  فنصم  هک  یلوا  مسق  نیا  رد  دنامن  یفخم 
فنصم هک  ار  هچنآ  هکنآ  تهجب  هدش  لوعجم  طیارش  لعج و  طیارش  نیب  طلخ  دراوم  نیا  رد  اعبت  هن  الالقتسا و  هن  ، اعرش اهنآ  لعج 

لیم تهارک و  هدارا و  دسافم و  حلاصمب و  رظن  مکح  لعج  ماقم  رد  یلعاج  ره  نوچ  دنشاب  یم  یعرش  لعج  بابسا  اهنآ  دومن  نایب 
.دنشاب یم  لعج  يدابم  دنا و  هینیوکت  روما  زا  اه  نیا  دوش و  یم  یمکح  لعج  ادعب  دیامن و  یم  ار  اهنآ  هب  قوش  و 

دنـشاب و یم  هینیوکت  هیجراخ  روما  زا  دسافم  حلاصم و  نوچ  دنـشاب  یمن  یعیرـشت  لعج  لباق  دومن  نایب  فنـصم  هک  ینانچمه  هتبلا 
ایآ دشاب  فیلکت  نآ  هک  یعرش  لوعجملا  یلا  تبسن  هب  نآ  عنام  نآ و  ببس  ای  مکح  طرـش  ایآ  هک  تسا  یعرـش  مکح  رد  ام  مالک 
نیا دـیق و  الب  ار  فیلکت  دـنک  یم  لعج  هرات  یلوم  هکنآ  تهجب  دـنراد  یعرـش  لعج  لاکـشا  الب  هن  ای  اه  نیا  دـنراد  یعرـش  لعج 

طورـشم هکلب  تسین  قلطم  فیلکت  اجنآ  عوضوم  رد  ءیـش  دوجوب  ار  فیلکت  نآ  دنک  یم  دیقم  دراوم  ضعب  تسا و  قلطم  فیلکت 
بوجو لثم  تسا 
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هناب الثم  كولدـلا  دـنع  هالـصلا  بوجو  ءاشنا  نع  ربعی  ناب  سأب  امک ال  ازاجم  هیلع  ببـسلا  قالطا  هیانع و  اهب  هفاصتاب  سأب  ـال  معن 
یه امع  الا  فیلکتلل  هلعلا  ءازجال  ام  رئاس  هیببـسلا و  عازتنـال  أـشنم  ـال  هنا  کلذـب  رهظف  هدـنع  بوجولا  نع  هب  ینکف  اـهبوجول  ببس 

.ادیج ربدتف  رخآلا  لخد  ریغ  وحن  یلع  هیف  لک  لخدل  هبجوملا  هیصوصخلا  نم  اهیلع 
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ریغ ءازجا  لثم  تسا  عنام  نآ  هک  ءیـش  مدـعب  دـیامن  یم  یعرـش  مکح  لـعج  دراوم  ضعب  تسا و  تعاطتـسا  هب  طورـشم  هک  جـح 
لاکـشا الب  دـش  رکذ  هک  يدراوم  نیا  رد  سپ  تسا  هالـص  عنام  لوکأم  ریغ  ءازجا  دراوم  نیا  رد  یلـصم و  ساـبل  رد  محللا  لوکأـم 

اه نیا  هن و  ای  دراد  یعنام  ای  یببس و  طرش و  ایآ  عراش  فرط  زا  تسا  لوعجم  هک  یعرـش  مکح  نآ  هک  تسا  مکح  عناوم  طئارش و 
.یعرش لعج  طئارش  هن  دنلوعجم  طئارش 

دننک یم  ریبعت  دراوم  یضعب  دنشاب  یم  ینعم  کی  ود  ره  نوچ  ءاهقف  نیب  تسا  حالطصا  درجم  طرش  ببس و  نیب  قرف  دنامن  یفخم 
ببس تاقالم  دننک  یم  ریبعت  هیعـضو  ماکحا  رد  تسا و  جح  بوجو  يارب  طرـش  تعاطتـسا  تسا و  هالـص  بوجو  طرـش  غولب  هک 

.کلم زاح  نم  مالّسلا  هیلع  هلوق  لثم  دوش  یم  تیکلم  ببس  تزایح  نینچمه  دوش و  یم  تساجن 

نکمم دـشاب  هالـص  بوجو  ببـس  نآ  لاثما  سمـش و  كولد  هقیقح  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  هیانع  اهب  هفاصتاب  سأب  ـال  معن  : هلوق
هالـص بوجو  ءاشنا  زا  دوشب  ریبعت  درادـن  یعنام  هکنآ  امک  درادـن  یعنام  دوشب  كولد  نآرب  ببـس  قالطا  ازاجم  هیانع و  هلب  تسین 

زا دـشاب  هیاـنک  ریبـعت  نیا  شدوخ و  تقو  رد  هالـص  بوجو  يارب  تسا  ببـس  سمـش  كولد  دوش  هتفگ  ـالثم  سمـش  كوـلد  دزن 
يارب تلع  ءازجا  رئاس  نینچمه  اعرـش و  اـهنآ  لـعج  تیببـس و  عازتنا  يارب  أـشنم  هک  قباـس  ناـیب  هب  دـش  رهاـظ  سپ  - هالـص بوجو 

تیلع تیببس و  نوچ  هقیقح  تسین  نکمم  فیلکت 
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فاصتا نا  ثیح  هعطاق  هعنام و  هطرش و  هب و  فلکملا  ءزج  وه  امل  هیعطاقلا  هیعناملا و  هیطرـشلا و  هیئزجلاک و  وهف  یناثلا  وحنلا  اما  و 
فـصتی داکی  یمدع و ال  وا  يدوجو  رماب  هدیقم  روما  هلمجب  رمالاب  الا  نوکی  داکی  امهریغ ال  وا  هتیطرـش  وا  هب  رومأملا  هیئزجب  ءیش 

رمالا اهب  قلعتی  مل  ام  رخآ و  رماب  ادـیقم  هیلع  لمتـشی  اـمب  رمـالا  هظحـالم  عبتب  ـالا  هب  رومأـملل  اطرـش  وا  ءزج  هنوک  يا  کلذـب  ءیش 
ام ریوصت  الا  سیل  اهئازجا  هیهاملا و  لعج  هیطرـشلا و  وا  هیئزجلا  هل  عراشلا  أشنا  نا  هیطرـشلا و  وا  هیئزجلاب  فصتا  داک  اـمل  کلذـک 

لبق هطرـش  وا  هب  رومأملا  هیئزجب  اهنم  ءیـش  فاصتا  بجوی  اهدویق ال  اهئازجاب و  اهروصتف  اـهب  رمـالل  هبجوملا  همهملا  هحلـصملا  هیف 
هب ال رمالا  نودب  هل و  اهلعج  یلا  هجاح  الب  هب  رمالا  هظحالمب  هطرـش  وا  هئزجل  عزتنی  امنا  هل  هیطرـشلا  وا  هب  رومأملل  هیئزجلاب  اهب  رمالا 

.یفخی امک ال  هحلصملا  يذل  وا  روصتملل  هیطرشلا  وا  هیئزجلاب  فصتا  نا  الصا و  اهب  فاصتا 
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لولعم رب  تلع  دراد  تلاـخد  هک  دـشاب  یم  اـنیوکت  لولعم  تلع و  نیب  رد  هک  تسا  یتیـصوصخ  نآ  هطـساو  هب  فـیلکت  يارب  اـهنآ 
.ادیج ربدتف  نآ  رد  تلع  ریغ  هن  شدوخ 

.مدقت ام  عجارف  دش  هداد  هجو  ودب  فنصم  باوج  دنامن  یفخم 

دنراد عبتلاب  یعرش  لعج  هیعضو  ماکحا  مود  مسق 

ءیـش يارب  زا  تیعطاق  تیعنام و  تیطرـش و  تیئزج و  لثم  هیعـضو  ماکحا  زا  مود  مسق  خـلا  هیئزجلاک  وهف  یناـثلا  وحنلا  اـما  :و  هلوق
ءیش دوجوب  دیقم  رگا  دوش  یم  ادیپ  اجیردت  روما  نآ  هک  دش  دراو  يروما  زا  هتـسد  کی  هب  عراش  فرط  زا  يرما  رگا  دنامن  یفخم 
عنام ار  نآ  دش  طرش  ءیش  نآ  مدع  رگا  هالـص و  يارب  هروس  تراهط و  لثم  عومجم  نآ  يارب  تسا  طرـش  ای  ءزج و  ءیـش  نآ  دش 

هالص تحص  عنام  هک  زامن  رد  محللا  لوکام  ریغ  ناویح  ءازجا  لثم  دنمان  یم 
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عومجم نآ  مامت  هالـص و  رد  کحـض  لثم  دنیامن  یم  عطاق  ار  نآ  دـشاب  عومجم  نآ  رد  تسا  ربتعم  هک  یلاصتا  یفانم  رگا  تسا و 
.ءزج ار  نآ  ءازجا  دنمان و  یم  لک  ار  هب  رومام 

عنام و زا  اهنآ  ریغ  ای  هب  رومام  طرـش  ای  هب  رومأم  ءزجب  ءیـش  فاصتا  تسا  هدومن  نایب  فنـصم  هک  یئاج  رد  دش  نایب  هک  ینانچمه 
لثم یمدع  رما  ای  يدوجو  رماب  دشاب  دیقم  هک  يروما  هتـسد  کی  هب  سدقم  عراش  رما  زا  دعب  رگم  تسین  حیحـص  فاصتا  نیا  عطاق 
یم ءیش  هیدوجو  روما  اه  نیا  هک  هریغ  دوجس و  عوکر و  هروس و  دمح و  مارحالا و  هریبکت  تین و  زا  تسا  بکرم  هک  هالص  دوجو 
نیا تسا  هب  رومأم  طرش  ای  تسا  ءزج  هک  ءیـش  فاصتا  دش و  رکذ  هک  لوکام  ءازجا  کحـض و  مدع  لثم  هیمدع  روما  ای  دنـشاب و 

هک تسا  حیحص  یئاج  رد  تیعنام  ای  تیطرش و  ای  ءیش و  تیئزج  ینعی  عراش  رما  هظحالم  عبتب  الا  تسین  حیحـص  قالطا  فاصتا و 
اهنآ عراش  رما  عبتب  دوش و  یم  عازتنا  تیعنام  تیطرـش و  تیئزج و  عراش  رما  زا  دعب  بکرم و  ءیـش  نآب  دـشاب  هدـمآ  عراش  رما  لوا 

.دننک یم  ادیپ  دوجو 

لعج اهنآ  الالقتـسا  هکنآ  هن  دـنا  هدـش  لوعجم  دـنراد و  لعج  عراش  رما  عبتب  هیعـضو  ماـکحا  زا  مسق  نیا  هک  دـش  مولعم  اـجنیا  زا  و 
درادن ینعم  عناوم  طئارش و  ای  ءازجا  نآ  زا  مادکره  فاصتا  تسا  هدشن  اهنآ  هب  قلعتم  یعرش  رما  هک  یمادام  دنشاب و  هتـشاد  یعرش 

زا نآ  لاثما  تسا و  طرش  ای  تسا  ءزج  ءیش  نالف  هک  دنک  ادیپ  یعرش  لعج  اهنآ و  رب  دوشب  عراش  ءاشنا  هچرگا  تسین و  حیحص  و 
نآ روصت  هالـص  سفن  لثم  عوضوم  نآ  تیهام و  نآ  روصت  الا  لعج  نآ  دـشاب  یمن  هالـص  نآ  ءازجا  تیهاـم و  سپ  عوضوم  يارب 

طرـش تراهط  اـی  هروس و  نینچمه  تسا و  هالـص  ءزج  دـمح  ـالثم  دوش  هتفگ  هک  دوش  یمن  ببـس  عوضوم  ءازجا  نآ  دویق  ءازجا و 
.تسا هالص 

رما زا  دعب  دنوش  یم  عازتنا  اه  نیا  نآ  تیطرش  ءیش و  تیئزج  هکنآ  لصاح  و 
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عازتنا تسا و  هالص  طرش  تراهط  ای  دنا  تالص  ءزج  الثم  دوجس  ای  عوکر  دوش  هتفگ  تسین  حیحص  رما  زا  لبق  بکرم و  نآب  عراش 
دمح و دوش  هتفگ  تسا  حیحـص  راش و  رما  زا  دـعب  هک  دـشاب  یم  عراش  رما  هظحالم  هب  اهنآ  رب  طرـش  ای  ءزج  قالطا  تحـص  اهنآ و 

اهنآ دوش  هتفگ  تسین  حیحص  الصا  بکرم  نآب  یعرش  رما  زا  لبق  تسا و  هالص  طرـش  تراهط  نینچمه  -و  تسا هالـص  ءزج  هروس 
.یفخی امک ال  تسا  تحلصم  ياراد  تسا و  روصتم  هک  ءیش  نآ  طرش  ای  دنئزج 

اهنآ اعرـش  اهنآ  لعج  دوبن  نکمم  هکنآ  لاثما  تیعنام و  تیطرـش و  تیببـس و  لثم  دوب  لئاق  فنـصم  هک  لوا  مسق  رد  دـنامن  یفخم 
طئارش اهنآ  دش  نایب  هک  مود  مسق  اما  جح و  بوجو  طئارـش  لثم  دندوب  بوجو  عنام  طرـش و  ببـس و  دوب و  فیلکت  لصاب  تبـسن 
لوکأم ریغ  ءازجا  دشاب و  تراهط  اب  دـشاب و  هلبق  هبور  تسا  مزال  نآ  ندروآ  هالـص  لصا  هکنآ  لثم  دنـشاب  یم  هب  فلکم  بجاو و 

تسا هالص  عوضوم و  سفن  طئارـش  مود  مسق  دوب  لومحم  بوجو و  طیارـش  لوا  مسق  هبجاو  هالـصلا  هکنآ  لصاح  دشابن و  نآ  رد 
.یفخی امک ال 

یم عازتنا  اه  نیا  عراش  رما  زا  دعب  نآ  لاثما  تیعنام و  تیطرـش و  تیئزج و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  فنـصم  تاملک  زا  دـنامن  یفخم 
نیواـنع نآ  سفنب  رظن  هکنآ  تهجب  تسین  حیحـص  بلطم  نیا  تسا و  قداـص  یتـیلک  هن  یتـیئزج و  هـن  عراـش  رما  زا  لـبق  دـنوش و 

عراش رما  رابتعاب  اه  نیا  وحن  ناکم و  نامز و  دـشاب  نیا  رگا  هب و  رومأم  هب  اهنآ  هفاضا  راـبتعاب  هن  یه  ثیح  نم  دـشاب  یم  هروکذـم 
.دنشاب یم  رما  زا  رخأتم 

کی هک  یئایـشا  زا  دوش  یم  عازتـنا  دـشاب  یم  تیلک  موـهفم  لـثم  نآ  ياـنعم  تیئزج و  موـهفم  هک  تسنآ  بلطم  نیا  رد  قـیقحت  و 
یم هرثکتم  روما  اهنآ  هکلب  تیئزج  هن  تسا و  قداص  تیلک  هن  تدـحو  تهج  نآ  زا  لـبق  هک  دوش  اـهنآ  رب  ضراـع  تدـحو  تهج 

رگید دراوم  ضعب  تسا و  يروصت  تدحو  ظاحل و  تدحو  یضعب  تسا  فلتخم  تدحو  تهج  دنشاب و 
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نا اهنا و  ثیح  کلذ  ریغ  یلا  هیکلملا  هیجوزلا و  هیقرلا و  هیرحلا و  هباینلا و  هیالولا و  هواضقلا و  هیجحلاک و  وهف  ثلاـثلا  وحنلا  اـما  و 
کشی داکی  هنا ال  الا  اهسفنا  ءاشناب  اهلعج  نم  لیق و  امک  اهدراوم  یف  نوکت  یتلا  هیفیلکتلا  ماکحالا  نم  اهعازتنا  نکمملا  نم  تناک 

هب دهـشت  امک  اهراثآ  اهیلع  بترتی  ثیحب  اهئاشناب  اهل  الع  لج و  هلبق  نم  رمالا  هدیب  نم  وا  یلاعت  هلعج  درجم  نم  اهعازتنا  هحـص  یف 
راثآلا فیلاکتلا و  هظحالم  الب  رایتخالا  هدیب  نمم  عاقیالا  وا  دقعلا  درجمب  قاتعلا  قالطلا و  هیجوزلا و  هیکلملا و  عازتنا  هحص  هرورض 

تناک ول  و 

******

: حرش * 

رما هکنآ  لثم  تسا  رما  تدحو  دراوم  ضعب  دنشاب و  دحاو  ضرغ  رد  لیخد  هک  یملع  ره  عوضوم  داحتا  لثم  تسا  ضرغ  تدحو 
ای تسا و  نامز  تدحو  رگید  دراوم  ضعب  دـشاب و  یم  تراهط  دهـشت و  دوجـس و  عوکر و  لثم  هالـص  طئارـش  ءازجا و  يور  لص 

تهج رب  نآ  فقوت  هکلب  سدقم  عراش  رما  رب  درادن  فقوت  تیئزج  موهفم  سفن  سپ  دش  رکذ  هک  یئاه  نیا  ریغ  ای  ناکم و  تدحو 
.یفخی امک ال  عطاق  عنام و  ببس و  طرش و  نینچمه  دش و  نایب  اهنآ  زا  هلمج  نم  هک  تسا  یتدحو 

اعرش دنراد  یلالقتسا  لعج  هیعضو  ماکحا  موس  مسق 

تـسا تباث  لوصا  ملع  رد  هک  تیجح  لثم  دشاب  یم  هیعـضو  ماکحا  ماسقا  زا  موس  مسق  خـلا  هیجحلاک  وه  ثلاثلا و  وحنلا  اما  :و  هلوق
دراد ار  مدرم  نیب  تاعازن  تاموصخ و  لصف  قح  هک  یـسک  ینعی  تواضق  ای  نآ و  لاثما  دـحاو و  ربخ  نینچمه  تسا و  تجح  هنیب 

یصاخشا راغص و  لاوما  ظفح  لثم  دراد  ار  مدرم  هیعامتجا  نوئش  رد  فرصت  قح  هک  یصخش  لثم  تیالو  ای  یضاق و  صخـش  لثم 
هیبسح و روما  رد  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  بیان  هک  تسا  تباث  یـصخش  يارب  تباین  نآ و  لاثما  تاوما و  لاوما  دـنا و  بئاغ  هک 
هک يدراوم  زا  لاوما  ریغ  دوخ و  لاوما  روما  رد  دراد  مات  رایتخا  هک  تسا  تباث  یـصخش  يارب  تیرح  دشاب و  دودـح  ءارجا  داهج و 

نآ ریغ  لاوما و  رد  فرصت  هک  دبع  لثم  تسا  تباث  یصخش  يارب  تیقر  تسا و  تباث  اعرش  نآ  ندوب  حابم 
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.دصقی مل  ام  عقو  دصق و و  ام  عقی  نا ال  مزلل  اهتظحالمب و  الا  اهرابتعا  حصی  داک  امل  اهنع  هعزتنم 

هیجوزلا تافرصتلا و ال  هحابإ  نع  هیکلملا  عزتنی  الف  اهدروم  یف  فیلکتلا  درجم  نع  اهعازتنا  هحص  مدع  یف  کشی  نا  یغبنی  امک ال 
هلوعجم نوکت  امنا  تارابتعالا  هذه  لثم  نا  کلذب  حدقناف  تاعاقیالا  دوقعلا و  باوبا  یف  تارابتعالا  رئاس  اذکه  یطولا و  زاوج  نم 

.هنع هعزتنم  هعبتب و  هلوعجم  فیلکتلاک ال  اهئاشنا  درجمب  اهعازتنا  حصی  اهسفنب 

******
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بوجو نآ و  لاثما  يرگید و  هب  مادـکره  رظن  درم  نز و  زا  تسا  تباث  فرط  ود  يارب  تیجوز  هصاخ و  دراوم  رد  ـالا  تسین  زئاـج 
دوخ لاوما  رد  فرـصت  تسا  زئاج  هک  یـصخش  يارب  تسا  تباث  يدراوم  رد  تیکلم  ار و  جوز  يارب  هجوز  تعاطا  جوز و  رب  هقفن 

توبث ماقم  رد  تسا  نکمم  دش  رکذ  هک  ار  هچنآ  لاثما  هچرگا  دـش  رکذ  هک  یئاه  نیا  زا  ریغ  تسا و  هدـش  ءانثتـسا  هک  يدراوم  الا 
.اعبت دنوش  لعج  عازتنا و  اهنآ  یعرش  مکح  زا  دعب  دوش و  هیفیلکت  ماکحا  زا  اهنآ  عازتنا 

دنراد هیعرش  ماکحا  زا  یعبت  لعج  اهنآ  لعج  تسا  لئاق  ناشیا  هک  تسا  يراصنا  خیش  موحرمب  بوسنم  تسا  هدش  هتفگ  هکنآ  امک 
عازتنا تیجوز  دروم  نیا  رد  هک  رگیدـکی  هب  هجوز  جوز و  ندرک  رظن  تسا  زئاج  هک  عراش  مکح  زا  دوش  عازتنا  تیجوز  هکنآ  لثم 
اهسفن یف  هیعـضو  ماکحا  لعج  هکنآ  الا  رگید  دراوم  رئاس  نینچمه  هدش و  ادیپ  یفیلکت  مکح  زا  دعب  یفیلکت و  مکح  زا  تسا  هدش 

لعج درجم  زا  هیعـضو  ماکحا  نآ  عازتنا  تسا  حیحـص  هک  تسین  یکـش  نوچ  دـشابن  هیعرـش  ماکحا  عبات  دوش و  لعج  تسا  نکمم 
لعج و رد  تنطلـس  هک  یناسک  قلطم  سک  نآ  دارم  دـشاب و  یم  رادـیب  اهنآ  لعج  هک  یـسک  ای  یهلا  سدـقا  تاذ  فرط  زا  ار  اهنآ 
رد دنتـسه  نوذأم  هک  یناسک  قلطم  لیکو و  ای  یلو و  ای  کلام و  ای  دـشاب و  مالّـسلا  امهیلع  ماما  ای  یبن و  هاوخ  دـنراد  ار  اهنآ  ءاشنا 

.اهنآ لعج 
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یم ادـیپ  ینیوکت  دوجو  جراخ  رد  هک  دـنراد  یجراخ  تقیقح  کی  اـهنآ  هیفیلکت  ماـکحا  نینچمه  هیعـضو و  ماـکحا  دـنامن  یفخم 
هراجا رد  یجراخ  ریجا  ءاطعا  نینچمه  هبه و  رد  تسا  یجراخ  ءاـطعا  داـجیا  یجراـخ  هیطع  هبه و  ـالثم  دـنوش  یم  داـجیا  دـننک و 
تقیقح ینعی  دنشاب  یم  هیجراخ  هیعـضو  ماکحا  اه  نیا  هک  یقیقح  حلـص  نینچمه  نهر و  رد  هنوهرم  نیع  ءاطعا  نینچ  مه  تسا و 

رد یهن  نینچمه  جراخ و  رد  تسا  لعف  سفن  داجیا  بوجو  لـثم  یفیلکت  مکح  اذـک  تسا و  هدـش  داـجیا  جراـخ  رد  اـنیوکت  اـهنآ 
.دش نایب  هک  دوب  اه  نیمه  هیفیلکت  هیعضو و  ماکحا  تقیقح  هیفیلکت  ماکحا  اذکه  جراخ و  رد  تسا  لعف  كرت  هیفیلکت  ماکحا 

و.تسا هدومن  هدارا  ملکتم  هک  تسا  یئانعم  نآ  رهظم  ملکتم  ظفل  ای  دـنوش و  یم  داـجیا  ظـفل  درجمب  هک  اـهنآ  یناـعم  ءاـشنا  اـما  و 
ادـسا تیار  ریظن  يرابتعا  رما  اب  یئاعدا  هیقیقح  لعج  درادـن  تافانم  ینیوکت و  تقیقح  هن  تسا  یئاعدا  تقیقح  میهاـفم  نیا  داـجیا 
تـسه وا  تسدـب  لعج  رما  هک  یـسک  فرط  زا  ای  یهلا و  سدـقا  تاذ  فرط  زا  اهنآ  ءاشنا  درجمب  سپ  - دـش نایب  هکنآ  اـمک  یمری 

ام نایب  نیاب  تداهش  هکنآ  امک  ماکحا  نآرب  دوش  یم  بترتم  اهنآ  راثآ  لعج  زا  دعب  هک  یمسق  هب  هیعضو  ماکحا  نآ  دوش  یم  ءاشنا 
تجوز و لـثم  زا  تیجوز  عازتنا  يرتشم و  يارب  تیکلم  تعب  لـثم  زا  تیکلم  عازتـنا  تسا  حیحـص  هکنآ  ندوب  يرورـض  دـهد  یم 

.تلبق

تنطلس رایتخا  هک  یسک  زا  عاقیا  ای  دقع  درجمب  دنوش  یم  داجیا  هروکذم  روما  قتع  تسا و  تاعاقیا  زا  هک  قالط  عازتنا  نینچمه  و 
تیکلم و لثم  هیعـضو  ماکحا  نیا  رگا  اهنآ و  راثآ  اهنآ و  رد  یفیلکت  مکح  هظحالم  نودـب  دـش  رکذ  هکنآ  امک  دراد  ار  اهنآ  داجیا 
هیفیلکت و ماکحا  هظحالم  هب  الا  اهنآ  عازتنا  رابتعا و  دوبن  حیحـص  هنیآره  دـندوب  هیفیلکت  ماکحا  زا  عزتنم  قاـتع  قـالط و  تیجوز و 

رگا الثم  یفیلکت  مکح  دوجو  زا  دعب 
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فرصت يرتشم  يارب  اعرـش  تسا  زیاج  هک  مینک  تابثا  دیاب  لوا  تعب  دیوگ  یم  هک  عیاب  لوق  میتفرگ  یعرـش  مکح  عبات  ار  تیکلم 
.دوش عازتنا  تیکلم  فرصت  زاوج  زا  دعب  عیبم و  رد 

دوش یم  کلم  رب  عرفتم  تافرـصت  رئاس  فرـصت و  زاوج  يرتشم و  يارب  تسا  تیکلم  يانعم  داجیا  تعب  يانعم  روهظ  هکنآ  لاح  و 
تیاور رهاـظ  مهلاوما  یلع  نوطلـسم  ساـنلا  دـیامرف  یم  هک  مالّـسلا  هیلع  هلوق  ـالثم  دـشاب  فرـصت  زاوج  رب  عرفتم  تیکلم  هکنآ  هن 

فرـصت زاوجب  مکح  هکنآ  تهجب  فرـصت  زاوج  زا  دـشاب  عزتـنم  تیکلم  هکنآ  هن  تیکلم  هب  تسا  قوبـسم  فرـصت  زاوج  فـیرش 
مدقت فرصت  زاوج  رب  تسا  همدقم  تیکلم  هک  تسنآ  فیرش  ثیدح  رهاظ  سپ  مهلاوما  یلع  نوطلـسم  سانلا  زا  دوش  یم  هدافتـسا 
ئرما لام  لحی  مالّسلا ال  هیلع  هلوق  زا  ریغ  کلم  مدع  رب  دوش  یم  هدافتسا  فرـصت  زاوج  مدع  نینچمه  شدوخ و  مکح  رب  عوضوم 

.تسین کلام  فرصتم  صخش  نآ  هک  تسنآ  تهجب  مدرم  کلم  رد  ریغ  فرصت  مدع  هسفن  بیطب  الا 

دـشاب یم  نآرب  عرفتم  دـشاب و  یم  تیجوز  راثآ  زا  فرط  ود  زا  رظن  زاوج  هک  رگید  هیعـضو  ماکحا  زا  تیقر  تیجوز و  نینچمه  و 
نم صاخ  ماع و  نیب  تبسن  فرـصت  زاوج  تیکلم و  نیب  تبـسن  دش  رکذ  هکنآ  رب  هوالع  رظن  زاوج  زا  دشاب  عزتنم  تیجوز  هکنآ  هن 

هکنیا رب  انب  دـبع  هیفـس و  لثم  تسین  زئاج  شدوخ  لام  رد  فرـصت  یلو  تسا  کلام  صخـش  دراوم  ضعب  هکنآ  تهجب  تسا  هجو 
لثم دـشابن  کلام  فرـصتم  ول  تسا و  زئاج  فرـصت  دراوم  ضعب  هنوهرم و  نیع  رد  کـلام  فرـصت  نینچمه  دوشب و  کـلام  دـبع 

کلام لثم  ود  ره  عامتجا  اهریغ و  هصمخملا و  دنع  لکا  هراملا و  قح  لثم  دشاب و  یم  نامهم  صخش  هک  يدراوم  هیلصا و  تاهابم 
.وا فرصت  تسا  زئاج  تسا و  کلام  مه  هک  نیع 
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جراـخ نم  نوـکت  یتـلا  ءاـشنالا  لـعجلا و  درجمب  هلـصاحلا  تاراـبتعالا  نم  تلعج  فـیک  هیکلملا  نا  وـهف  مهوـلا  اـما  عـفد  مه و  و 
لب ببسلا  اذهب  نوکت  داکت  یتلا ال  همیمضلاب  تالومحملا  تالوقملا  يدحا  یه  ءیـش و  جراخلا  یف  اهئاذحب  سیل  ثیح  لومحملا 

.هئاشنا درجمب  لصاحلا  رابتعالا  نم  هذه  نیا  کلملا و  وه  ناسنالل  اهنم  هلصاحلا  هلاحلاف  لعنتلا  صمقتلا و  ممعتلاک و  رخا  بابساب 

******

: حرش * 

هیرابتعا روما  زا  تسا  هدش  هداد  رارق  هنوگچ  تیکلم  هکنآ  لاکـشا  اما  تسا  لاکـشا  عفد  لاکـشا و  خلا  مهولا  اما  عفد  مه و  :و  هلوق
هدیمان هفـسلف  حالطـصا  رد  هک  يا  هیرابتعا  روما  نآ  ظفل  هطـساو  هب  هیرابتعا  روما  نآ  ءاشنا  لعج و  درجمب  دوش  یم  لصاح  هک  يا 

اه نیا  تیکلم  تیجوز و  لثم  دشاب  یمن  ءیـش  جراخ  رد  نآ  لباقم  رد  هک  تسنآ  لومحم  جراخ  يانعم  لومحم  جراخ  تسا  هدش 
اه نیا  یجراخ  نیع  هجوز و  جوز و  لثم  اهنآ  عازتنا  أشنم  هکلب  درادـن  یجراخ  ءیـش  اـهنآ  لـباقم  هک  دنتـسه  يا  هیراـبتعا  روما  زا 
یم همیمـضلاب  لومحم  ار  نآ  هفـسلف  ملع  رد  هک  تسا  یتالوقم  زا  یکی  رگید  يانعم  تیکلم  يانعم  کی  نیا  دـشاب  یم  عازتنا  أشنم 

تسین نکمم  تیکلم  زا  مسق  نیا  دنک  یم  ادیپ  مسج  اب  مامضنا  هک  داوس  لثم  دنوش  یم  رگیدکی  مضنم  یئایشا  عقاو  رد  نوچ  دنمان 
هلصاح تلاح  اه  نیا  زا  مادکره  هک  لعنت  صمقت و  ممعت و  لثم  دشاب  یم  هینیوکت  هیجراخ  بابساب  هکلب  ظفل  هطساو  هب  اهنآ  داجیا 

رب يا  هلـصاح  تلاح  دومناپب  نیلعن  ای  دیـشوپ و  ار  یـسابل  ای  تشاذگ  رـس  هب  يا  همامع  ناسنا  هکنیا  زا  دعب  نوچ  ناسنا  يارب  تسیا 
روما نآ  دوجو  بابـسا  یلو  کلم  دوش  یم  هدـیمان  اضیا  ینعم  نیا  دوبن  دوجوم  ناسنا  رب  تلاح  نیا  ـالبق  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ناـسنا 

.دنوش داجیا  ظفل  هطساو  هب  هن  تسا  هیجراخ 
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نم اما  شان  وه  صاخ و  ءیـشب  ءیـش  صاصتخا  اضیا و  هدـجلاب  یمـسی  کلذ و  یلع  كارتشالاب  لاقی  کلملا  نا  وهف  عفدـلا  اما  و 
هل و هبوکرب  دیزل  سرفلا  نوکک  هیف  فرصتلا  لامعتسالا و  ههج  نم  وا  هرکذ  لج  يرابلل  اکلم  ملاعلا  نوکک  هیلا  هدوجو  دانـسا  ههج 

اعرش عیبلا  دقع  درجمب  يرتشملل  هدیعبلا  راقعلا  یضارالا و  کلمک  هدیب  هرایتخا  نم  عم  دقعلا  هئاشنا و  ههج  نم  وا  هیف  هتافرصت  رئاس 
يرایتخا ریغ  وا  دقعلاک  يرایتخا  ببـس  نم  شان  صاخ  صاصتخا  وه  يذلا  کلملا  ریغ  اضیا  هدجلاب  یمـسی  يذـلا  کلملاف  افرع  و 

.اهریغ هیرایتخالا و  بابسالا  نم  امهوحن  ثرالاک و 

نع هلفغلا  اضیا و  هدجلا  هلوقم  یلع  کلملا  قالطا  نم  أشن  امنا  مهوتلاف 

******

: حرش * 

هک نیع  ظفل  لـثم  يونعم  كارتشا  هن  ، یظفل كارتشا  ود  ره  رب  دوش  یم  هتفگ  کـلم  هکنآ  لاکـشا  عفد  خـلا  وهف  عفدـلا  اـما  :و  هلوق
هک هدع  لثم  هدج  ردصم و  هدج  اضیا  دوش  یم  هدیمان  هدج  لوقعم  لها  حالطـصا  کلم  نیا  دراد و  هل  عوضوم  ینعم  کی  زا  رتشیب 

هناخ دراد  صاصتخا  هکنآ  لثم  دشاب  یم  یـصاخ  ءیـش  هب  ءیـش  صاصتخا  رگید  يانعم  ینعم و  کی  نآ  دـشاب  یم  دـعو  ردـصم 
کلم ملاع  مامت  هکنآ  لثم  ءیش  نآب  نآ  دوجو  تهج  زا  دوش  یم  داجیا  یـشان و  صاصتخا  نیا  نآ و  لاثما  ورمعب و  باتک  دیزب و 

لامعتـسا و ههج  زا  صاـصتخا  اـی  تسا و  هدـش  ادـیپ  یهلا  سدـقا  تاذ  زا  ملاـع  ماـمت  هکنآ  تهج  زا  هرکذ  لـج  يراـب  يارب  تسا 
ءاشنا تهج  زا  ای  نآ و  رد  رگید  تافرصت  ریاس  نآ و  بوکر  يارب  تسا  دیز  کلم  سرف  هکنآ  لثم  دشاب  یم  كولمم  رد  فرـصت 

هک یتعارز  نیمز  بآ و  ینعی  راقع  یـضارا و  يرتشم  ندـش  کلام  لـثم  دراد  ار  ءاـشنا  راـیتخا  هک  یـسک  زا  دوش  یم  ادـیپ  دـقع  و 
ینیوکت رما  نآ  ببسب  هک  لوقعم  لها  حالطـصا  رد  دوش  یم  هدیمان  هک  یکلم  سپ  افرع  اعرـش و  عیب  دقع  درجمب  تسا  رود  رایـسب 

هک تسا  یکلم  نآ  ریغ  دنمان  یم  هدج  ار  نآ  هک  تسا  یجراخ 
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ءیـشل هریغ  کلمک  هیلوقملا  وا  ملاعلل  یلاعت  هکلمک  هیقارـشالا  هصاخلا  هفاـضالا  صاـخلا و  صاـصتخالا  نیب  هنیب و  كارتشـالاب  هنا 
.ربدتف رخآلا  ینعملاب  رخآل  ینعمب و  دحال  اکلم  ءیش  نوکیف  لامعالا  نم  امهریغ  وا  دقع  وا  ثرا  وا  لامعتسا  فرصت و  نم  ببسب 

یلع هئاقب  یف  کش  اذا  فیلکتلا  یف  لخدـلا  هل  ام  لخد  باحـصتسال  لاجم  هنا ال  تفرع  دـقف  لعجلا  یف  عضولا  فالتخا  تفرع  اذا 
بترتب سیل  هنا  الا  هیلع  ابترتم  ناک  نا  فیلکتلا و  یعرـش و  رثا  هیلع  بترتی  ایعرـش و ال  امکح  هنوک  مدـعل  لخدـلا  نم  هیلع  ناک  ام 

.مهفاف یعرش 

******

: حرش * 

يرایتخا رما  هثرو  ندش  کلام  هک  ثرا  لثم  يرایتخا  ریغ  ای  دقع  لثم  يرایتخا  ببس  زا  دوش  یم  یشان  هک  دشاب  یصاخ  صاصتخا 
.يرایتخا ریغ  ای  کلم  يرایتخا  بابسا  زا  اهنآ  وحن  دنوش و  یم  کلام  ثراو  ثروم  توم  درجمب  هکلب  تسین  اهنآ 

یم قالطا  کلم  هکنآ  زا  لفاغ  اضیا و  هدج  هلوقم  رب  کلم  ظفل  لامعتسا  تسا و  کلم  قالطا  زا  یشان  تسا  هدش  هک  یمهوت  سپ 
لثم هیقارشا  هصاخ  هفاضا  دوش و  یم  یصاخ  صاصتخا  رب  قالطا  هریغ و  ممعت و  صمقت و  لثم  هدج  هلوقم  رب  یظفل  كارتشاب  دوش 

ای لیق و  امک  تادوجوم  مامت  رب  تسا  یلعا  أدبم  قارـشا  هطـساو  هب  قارـشا  ظفل  تهج  ار  ملاع  یلاعت  كرابت و  يادخ  ندوب  کلام 
ای ثرا و  ای  دشاب و  لامعتسا  فرصت و  ای  کلم  ببس  نآ  هک  یببسب  ءیش  یلاعت  كرابت و  ریغ  ندوب  کلام  لثم  دشاب  هیلوقم  هفاضا 

رگا تسا و  ینعم  کی  هب  نیا  دشاب  یم  یـصخش  يارب  یکلم  هک  دـش  هتفگ  ءیـش  رگا  سپ  کلم  بابـسا  زا  اه  نیا  زا  ریغ  ای  دـقع 
.ربدتف تسا  رگید  يانعم  نآ  یهلا  سدقا  تاذ  لثم  دشاب  يرگید  صخش  يارب  کلم 

.دنشاب یم  مسق  هس  هیعضو  ماکحا  هک  وت  يارب  دش  مولعم  هک  ینآ  زا  دعب  خلا  عضولا  فالتخا  تفرع  اذا  : هلوق
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رما ناف  عبتلاب  الوعجم  ناک  ام  اذـک  فیلکتلاـک و  ّهنإ  ثیح  لـعجلاب  لقتـسملا  عصولا  یف  باحـصتسالا  ناـیرج  یف  لاکـشا  ـال  هنا  و 
فرـصتلا دی  هلانت  امم  هنوک  دـعب  رئاض  ریغ  ملـس  ول  ایعرـش  امکح  هتیمـست  مدـع  هعازتنا و  أشنم  عبتب  ول  عراشلا و  دـیب  هعفر  هعـضو و 

.اعرش

******

: حرش * 

مـسق نیا  رد  تشذـگ  لوا  مسق  رد  هک  هریغ  تیطرـش و  تیببـس و  لثم  یعبت  هن  دـنراد و  یلالقتـسا  یعرـش  لعج  هن  هکنآ  لوا  مسق 
تسا و یعرـش  مکح  هن  لوا  مسق  نیا  رد  هک  یتهج  هب  دشاب  اهنآ  رد  کش  هک  یئاج  رد  اهنآ  باحـصتسا  رد  درادـن  یلحم  لاجم و 

یعرش رثا  ای  دشاب و  یعرش  مکح  ای  تسا  مزال  نآ  باحـصتسا  یمکح  ره  رد  دوشب و  بترتم  اهنآ  رب  یعرـش  مکح  هک  عوضوم  هن 
هالـص و بوجو  هچرگا  سمـش  كولد  لثم  دشاب و  یمن  بترتم  اهنآ  زا  مادک  چیه  لوا  مسق  نیا  رد  دـشاب و  بترتم  عوضوم  نآرب 

فنـصم باوج  مهفاف  اـنیوکت  تسا - تلع  رب  لولعم  بترت  هکلب  تسین  یعرـش  بترتم  نآ  هکنآ  ـالا  دوش  یم  بترتم  نآرب  فیلکت 
.عجارف دش  هداد  البق 

رد یلاکـشا  دراد  یلالقتـسا  یعرـش  لعج  هک  هیعـضو  ماکحا  زا  موس  مسق  اما  خـلا و  باحـصتسالا  نایرج  یف  لاکـشا  هنا ال  :و  هلوق
یعناـم نآ  باحـصتسا  هک  دـنام  یم  فیلکت  لـثم  موس  مسق  نیا  نوـچ  نآ  لاـثما  تیکلم و  تیجوز و  لـثم  تسین  نآ  باحـصتسا 

مه مسق  نیا  باحـصتسا  دنـشاب  هالـص  ءزج  عوکر  هروس  هکنآ  ریظن  تشاد  یعبت  یعرـش  لـعج  هک  مود  مسق  رد  نینچمه  درادـن و 
دـش نایب  هک  دشاب  اهنآ  عازتنا  أشنم  عبت  هب  ول  تسا و  عراش  دیب  هیعـضو  ماکحا  زا  مسق  نیا  عفر  عضو و  رما  نوچ  درادـن  یعنام  اضیا 
نیا رگا  درادن  یعنام  دوشن  هدیمان  یعرـش  مکح  ار  مود  مسق  نیا  رگا  دوش و  یم  عازتنا  هب  رومأم  ءازجا  زا  تیئزج  عراش  رما  زا  دـعب 

.دنشاب عبت  هب  ول  دنراد و  یعرش  لعج  یعرش  فرصت  هک  ینآ  زا  دعب  مینک  میلست  ار  ینعم 
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.مهفاف هعازتنا  أشنم  هببس و  باحصتسال  هباحصتسال  لاجم  معن ال 

******

: حرش * 

هن ای  دنراد  یعرش  لعج  هیعضو  ماکحا  زا  تساجن  تراهط و 

نوچ تسین  حیحص  تسا  هدوب  نقیتم  هک  ینآ  زا  دعب  تیئزج  سفن  باحصتسا  دراوم  نیا  رد  هلب  خلا  هباحصتسال  لاجم  معن ال  : هلوق
دنیوشب نآ  رد  ار  سجن  ءیـش  دـشاب و  رک  نآ  هقباس  تلاح  یبآ  هکنآ  لثم  نآرب  تسا  مدـقم  مکاـح و  هالـص  بوجو  باحـصتسا 

باحصتسا تسا و  ببسم  ای  ببس  ، باحـصتسا ضراعت  نوچ  ءیـش  نآ  تساجن  باحـصتسا  رب  تسا  مدقم  ءام  تیرک  باحـصتسا 
.مهفاف دیآ  یم  هکنآ  امک  تسا  مدقم  ببس 

خیـش موحرم  زا  لوقنم  تسا  تساجن  تراهط و  هلمج  نم  هن  ای  دـنراد  یعرـش  لعج  اـیآ  هک  تسا  هیعـضو  ماـکحا  ضعب  رد  مـالک 
زا تسا  ترابع  تساجن  هیعقاو و  تفاظن  زا  تسا  ترابع  تراهط  نوچ  تسا  هیعقاو  روما  زا  تساجن  تراهط و  هک  تسنآ  يراـصنا 

لها هطـساو  هب  اهنآ  فشک  هک  هیودا  ضعب  صاوخ  لثم  نیفلکم  يارب  تسا  هدومن  ار  اهنآ  فشک  سدـقم  عراـش  هیعقاو و  تراذـق 
.دنرادن یعرش  لعج  تساجن  تراهط و  ینعم  نیاربانب  هریغ  اهرتکد و  ریظن  دشاب  یم  هبرجت  هربخ و 

هکنآ هن  دـشاب  یم  عراش  وه  امب  نآ  نایب  نوچ  تساجن  تراهط و  باب  رد  تسا  عراـش  ناـیب  رهاـظ  فـالخ  ینعم  نیا  هکنآ  باوج 
یعنام اهنآ  لاثما  بلک و  طئاغ و  لوب و  لثم  رد  دشاب  حیحص  ینعم  نآ  رگا  ایناث  تسا و  هربخ  لها  هک  دهدب  ءایـشا  تقیقح  زا  ربخ 

.درادن

هک تسا  نکمم  هنوگچ  نیتداهـشب  نآ  دـی  رارقا  درجمب  تیعبت  باب  نم  دـشاب  یم  نآ  تساجن  هب  مکح  هک  رفاک  دـلو  لـثم  رد  اـما 
ات دـشاب  دـیاب  یکالم  دـسافم و  حـلاصم و  تیـصوصخ و  ماکحا  تاعوضوم  رد  هتبلا  دوش  هیعقاو  تراهط  هب  لدـبم  هیعقاو  تساـجن 

یعرـش لوعجم  تساجن  تراهط و  هک  تسنآ  قح  دنـشاب و  یم  ینعم  نیا  رب  هیلدـع  هکنآ  امک  دوش  نایب  عراـش  فرط  زا  نآ  مکح 
يارب تسا  هدش  لعج  هیعقاو  تراهط  رمالا  هیاغ  دنشاب  یم 

ص:341

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1834 

http://www.ghaemiyeh.com


******
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.كوکشم ناونعب  ءایشا  يارب  تسا  هدش  لعج  دی  رهاظ  تراهط  اهنآ و  هیلوا  ناونعب  ءایشا 

لوعجم اهنآ  ایآ  هک  هریغ  تالماعم و  رد  تسا  داسف  تحص و  هن  ای  دنراد  یعرش  لعج  ایآ  هک  تسا  فالخ  هک  هیعضو  ماکحا  زا  و 
زا لوقنم  دـنرادن  یعرـش  لعج  داسف  تحـص و  تاداـبع  رد  هکنآ  اـی  لیـصفت  اـی  تـالماعم  تاداـبع و  رد  اـقلطم  دنـشاب  یم  یعرش 

دوش یم  هدروآ  جراخ  رد  هک  یلمع  هقباطم  زا  تسا  ترابع  تادابع  رد  داسف  تحص و  هک  ینعم  نیاب  تسا  لیصفت  هیافک  بحاص 
طبر دنـشاب  یم  ینیوکت  رما  ود  هقباطم  مدـع  هقباطم و  -و  هب رومأم  قباطم  لمع  نآ  هقباطم  مدـع  دـشاب و  هب  رومأم  قباطم  لـمع  نآ 
لثم هلماعم  نآ  رد  رثا  بترت  زا  تسا  ترابع  تالماعم  رد  داـسف  تحـص و  هکنآ  تهجب  تـالماعم  فـالخب  دـنرادن  یعرـش  لـعجب 
لعج تالماعم  رد  داسف  تحـص و  ینعم  نیاربانب  نآ  لاـثما  اـبر و  لـثم  نآ  رد  رثا  بترت  مدـع  عیبم و  نآ  برـش  لـکا و  فرـصت و 

.دنشاب یم  هینیوکت  روما  زا  تادابع  رد  دنراد و  یعرش 

تحص هب  فصتم  یلک  تعیبط  هکنآ  تهجب  تالماعم  رد  هن  تادابع و  رد  هن  دنرادن  یعرش  لعج  داسف  تحـص و  هک  تسنآ  قح  و 
.دشاب یم  یجراخ  درف  ضراوع  زا  داسف  تحص و  هکلب  دشاب  یمن  داسف  و 

تسین و طئارش  دجاو  عیب  نآ  نوچ  تسا  دساف  عیب  نآ  ای  تسا و  طئارـش  ياراد  نوچ  تسا  حیحـص  ینالف  عیب  دوش  یم  هتفگ  اذل  و 
.دنرادن یعرش  لعج  هک  تالماعم  تادابع و  نیب  درادن  یقرف  ینعم  نیا  دارفا و  يور  هن  دشاب و  یم  عیابط  يور  یهاون  رماوا و 

اما دـنرادن و  یعرـش  لعج  دـش  نایب  هک  مسق  ناـمه  یعقاو  داـسف  تحـص و  یعقاو  میراد و  يرهاـظ  داـسف  تحـص و  دـنامن  یفخم 
لحم و زا  زواجت  هک  یئاج  رد  اعرش  هلماعم  ای  تدابع و  تحص  هب  مکح  لثم  دنشاب  یم  یعرش  لوعجم  اهنآ  يرهاظ  داسف  تحص و 

.اهریغ اهزامن و  رد  كوکش  ضعب  لثم  داسفب  مکح  ای  دشاب و  غارف  زا  دعب  ای 
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ضرف ول  العف و  کشلا  مدـعل  هلفغلا  عم  باحـصتسا  الف  نیقیلا  کشلا و  هیلعف  باحـصتسالا  یف  ربتعی  هنا  لوالا  تاهیبنت  انهاه  نا  مث 
لفغ و مث  ثدحا  نم  هالص  هحصب  مکحیف  الـصا  هلفغلا  عم  کش  كاشلا و ال  هفیظو  باحـصتسالا  نا  هرورـض  تفتلا  ول  کشی  هنا 

امیف هتالص  داسفب  مکحیف  یلـص  لفغ و  مث  کش  اهلبق و  تفتلا  نم  فالخب  غارفلا  هدعاقل  هالـصلا  لبق  رهطت  هنا  یف  کش  مث  یلص 
اذا

******

: حرش * 

زا دوش  مولعم  ات  دوش  نایب  اهنآ  يانعم  الوا  دـنا  هدومن  لـقن  اـه  یـضعب  هک  تسا  تصخر  تمیزع و  هیعـضو  ماـکحا  زا  هلمج  نم  و 
ریظن تسا  مرحم  عیرشت  هب  رومأم  دوش  هدروآ  رگا  هکنآ  بتارم  مامتب  تسا  رما  طوقس  تمیزع  يانعم  هیفیلکت  ای  دنا  هیعـضو  ماکحا 
يانعم اما  تسا و  مرحم  عیرـشت  تسا و  لـطاب  هالـص  نآ  دـنک  ءادا  ماـمت  ار  زاـمن  درواـیب و  رگا  هک  رفاـسم  زاـمن  تعکر  ود  طوقس 

ناذا و بابحتـسا  ریظن  دشاب  یناحجر  هب  رومأم  ندروآ  زا  دعب  دوش  طقاس  بوجو  دوشب و  ءیـش  هب  رما  هک  تسا  یئاج  رد  تصخر 
دنـشاب یمن  هیعـضو  ماکحا  زا  تصخر  تمیزع و  دـش  هک  ینایب  نیاربانب  تسا و  تصخر  يانعم  نیا  هالـص و  دراوم  ضعب  رد  هماقا 
بتارم ضعبب  فیلکت  طوقس  تسا و  تمیزع  اسأر  فیلکت  طوقس  سپ  دنـشاب  یم  یفیلکت  مکحب  عجار  هک  دنتـسه  يرما  ود  هکلب 

.تسا تصخر  نآ 

باحصتسا تاهیبنت 

یلعف نیقی  کش و  موزل  لوا : هیبنت 

.تسا عفان  رایسب  تسا و  هداد  رارق  باحصتسا  ممتم  فنصم  هک  تسیا  هناگ  هدراهچ  تاهیبنت  خلا  لوالا  تاهیبنت  انهاه  نا  مث  : هلوق

يارب دنـشاب  یلعف  اـهنآ  يود  ره  هک  فـلکم  نیقی  کـش و  تیلعف  باحـصتسا  ناـیرج  رد  تسا  مزـال  ربـتعم و  تاـهیبنت  نآ  زا  لوا 
هن تسا  نیقی  کش و  تیلعف  رد  باحـصتسا  هلدا  روهظ  نوچ  دـشاب  ینأش  اهنآ  زا  یکی  هکنآ  هن  دوش  يراج  باحـصتسا  اـت  فلکم 

درادن یلعف  کش  نوچ  فلکم  تلفغ  لاح  رد  باحصتسا  تسین  حیحص  سپ  تینأش 
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.یباحصتسالا دح  عفر  مدعب  عطقلا  عم  باحصتسالا  مکحب  اهلبق  اثدحم  هنوکل  کشلا  دعب  هریهطت  مدعب  عطق 

.اهداسف اضیا  یضتقی  اهدعب  تفتلا  ام  دعب  هالصلا  لاح  یف  ثدحلا  باحصتسا  نکل  معن و  لاقی  ال 

.اهداسف هلاصا  یلع  همدقملا  اهتحصل  هیضتقملا  غارفلا  هدعاق  ول ال  معن  لاقی  هناف 

******

: حرش * 

هن تسا و  لصاح  وا  يارب  یکـش  هن  درادـن  تافتلا  هک  یمادام  دوش و  یم  لصاح  وا  يارب  نیقی  کش و  دـنک  ادـیپ  تافتلا  رگا  ول  و 
عوضوم ءزج  اهنآ  رد  یلعف  کش  دشاب و  یم  كاش  صخـش  هفیظو  هیلمع  لوصا  ریاس  باحـصتسا و  هک  تسا  يرورـض  نوچ  نیقی 

.درادن یکش  الصا  تسا  لفاغ  هک  یصخش  دشاب و  یم 

زا دعب  تسا و  هدش  رداص  نآ  زا  یثدـح  هالـص  زا  لبق  هک  دوش  یم  یـسک  هالـص  تحـص  هب  مکح  هک  تسنآ  ام  نایب  نیا  رب  عرفتم 
هچمه کی  هن  ای  هدرک  لصاح  لسغ  ءوضو و  تراهط  هالص  زا  لبق  ایآ  هک  دنک  یم  کش  نآ  زا  دعب  دناوخ و  زامن  دش و  لفاغ  نآ 

تراهط لیصحت  هک  دنک  ادیپ  تافتلا  هالص  زا  لبق  هک  یسک  فالخب  غارف  ةدعاق  يارب  دوش  یم  نآ  هالص  تحص  هب  مکح  یصخش 
مکح یمود  صخـش  نیا  هن  ای  هدرک  لصاح  تراهط  هک  دـنک  کش  زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  زامن  دوش و  لـفاغ  نآ  زا  دـعب  هدرکن و 

صخـش نیا  هالـص  زا  لبق  نوچ  - هدرکن کش  زا  دعب  تراهط  لیـصحت  هک  دراد  نیقی  عطق و  هک  یئاج  رد  دوش  یم  وا  هالـص  داسفب 
هالـص زا  لبق  ثدح  باحـصتسا  تسا و  هدشن  عفر  یباحـصتسا  ثدح  هک  دراد  عطق  هک  یلاحرد  باحـصتسا  مکحب  تسا  ثدـحم 

.دشاب یم  وا  هالص  نالطب  بجوم 

هالـص زا  دعب  هک  ینآ  زا  دعب  هالـص  لاح  رد  ثدح  باحـصتسا  دـش  وا  هالـص  تحـص  هب  مکح  هک  لوا  مسق  رد  هک  دوشن  لاکـشا 
.تسا لطاب  ود  ره  هالص  سپ  اضیا  دوش  یم  لوا  هالص  داسف  ببس  ثدح  باحصتسا  تسا  هتفرن  نیب  زا  ثدح  هک  دش  تفتلم 
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وا اعرش  رثا  هیلع  بتر  امیف  هتوبث  زرحی  مل  نا  هتوبث و  ریدقت  یلع  ءیش  ءاقب  یف  کشلا  باحصتسالا  هحـص  یف  یفکی  له  هنا  یناثلا 
وه امنا  نیقیلا  رابتعا  نا  نم  تبثی و  مل  ریدـقت  یلع  هناف  کش  لب و ال  هنم  دـب  ـال  نیقی و  ـالف  توبثلا  زارحا  مدـع  نم  لاکـشا  ـالقع 

ریدقتلا اذه  یلع  هب  دبعتیف  توبثلا  ریدقت  یلع  هیف  کشلا  یفکیف  ثودـحلا  یف  ءاقبلا ال  یف  وه  امنا  اعرـش  لیزنتلا  دـبعتلا و  نا  لجال 
تارامالا تماق  یتلا  ماکحالا  باحصتسا  یف  امع  بذی  نا  نکمی  هب  رهظالا و  وه  اذه  رثا و  كانه  ناک  امیف  العف  رثالا  هیلع  بترتیف 

******

: حرش * 

غارف هدعاق  دوبن و  نیب  رد  دوش  یم  هالـص  تحـص  بجوم  تسا و  مدقم  هک  غارف  هدعاق  رگا  تسا  حیحـص  بلطم  نیا  هکنآ  باوج 
.ثدح باحصتساب  هالص  داسف  لصا  رب  تسا  مدقم 

.دوش تالوطمب  عوجر  باحصتسا  رد  تسا  هدش  غارف  هدعاق  فنصم و  رب  یلاکشا 

ءیش نآ  توبث  ریدقت  یلع  دشاب  ءیش  ءاقب  رد  کش  هک  یئاج  رد  باحصتسا  مود  هیبنت 

ریدقت یلع  دشاب  ءیش  ءاقب  رد  کش  هک  یئاج  رد  باحـصتسا  تسا  حیحـص  ایآ  هک  تسنآ  مود  هیبنت  خلا  یفکی  له  هنا  یناثلا  : هلوق
.تسا هدشن  زارحا  عطقب  نآ  ینادجو  توبث  ول  ءیش و  نآ  توبث 

رد باحصتسا  ایآ  دشاب  ءاقب  رد  کش  دنشاب و  هتـشادن  مکح  ءاقب  رد  قالطا  رگا  تاراما  هک  تسنآ  مود  هیبنت  نیا  رد  مالک  لصاح 
دشاب یلقع  رثا  ای  هیعضو و  ای  هیفیلکت  ماکحا  لثم  دشاب  یعرـش  رثا  تسا  هدوب  تباث  هراما  رب  هک  يرثا  نآ  هن  ای  تسا  يراج  تاراما 

رد تسا  لاکـشا  دنـشاب  یم  هیلقع  روما  زا  اه  نیا  هکنآ  رب  تبوقع  قاقحتـسا  مکح و  نآ  تفلاـخم  تمرح  تقفاوم و  بوجو  لـثم 
نیقی تسا و  هدـشن  یعقاو  مکح  زارحا  هک  تسنآ  تسین  حیحـص  اـهنآ  رد  باحـصتسا  هکنآ  هـجو  تاراـما  رد  باحـصتسا  ناـیرج 

مکح توبث  ببس  تاراما  نوچ  تسا  عقاو  مکحب  نظ  هکلب  تسین  لصاح  فلکم  يارب  ینادجو 
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كانه نوکی  یعقاولا و ال  مکحلاب  نیقی  هناب ال  لاکـشالا  نم  اهتوبث  ریدـقت  یلع  اـهئاقب  یف  کـش  دـق  اـهتوبث و  درجم  یلع  هربتعملا 
.رخآ مکح 

هیـضق وه  امک  هفلاخملا  عم  رذـعلا  هباصالا و  عم  فیلاکتلا  زجنت  الا  تسیل  هرامالا  هیجح  هیـضق  نا  نم  قیقحتلا  وه  ام  یلع  ءانب  یلعف 
باحصالا رهاظ  وه  امک  هیرهاظ  هیعرش  هیلعف  ماکحا  ءاشنا  هموکحلا ال  یلع  دادسنالا  لاح  یف  نظلا  عطقلاک و  القع  هربتعملا  هجحلا 

ادبعت هئاقب  یلع  هجح  هتوبث  یلع  هجحلا  نوکتف  ءاقبلاب  موکحم  قیرطلا ح  يدؤم  وه  يذلا  یعقاولا  مکحلا  نا  کلذـب  بذـلا  هجو  و 
.اعقاو هتوبث  نیب  هنیب و  همزالملل 

******
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عقاوب نیقی  نوچ  دشاب  یمن  ءاقب  رد  کش  هکلب  دشاب  نیقی  دیاب  دب  تسا و ال  نیقی  نآ  عوضوم  باحـصتسا  رد  دنـشاب و  یمن  یعقاو 
نیقی ول  تسا و  تباث  انادـجو  یعقاو  مکح  رد  کش  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هچرگا  تسین  تباث  مه  نآ  رد  کـش  دـشن  تباـث  هک 

.دشابن عقاوب 

دـبعت و هک  تسنآ  تهجب  تسا  باحـصتسا  رد  هک  نیقی  هک  تسنآ  تهج  زا  دـشاب  يراج  تاراما  رد  باحـصتسا  هکنآ  هجو  اما  و 
ءاقب رد  کش  تسا  یفاک  سپ  دنک  یم  تباث  ار  مکح  ءاقب  باحصتسا  نوچ  مکح  ثودح  رد  هن  تسا  مکح  ءاقب  رد  یعرش  لیزنت 

.یعقاو توبث  ریدقت  رب  تسا  حیحص  باحصتسا  نایرج  ءاقبب و  دبعت  سپ  ، هراماب دشاب  هدش  تباث  عقاو  هکنآ  ریدقت  یلع  مکح 

هجو نیا  دـش و  نایب  هک  هیلقع  هیعرـش و  راثآ  زا  تسا  هدوب  هراما  رد  البق  هک  یلعف  رثا  باحـصتسا  رب  دوش  یم  بترتم  نایب  نیارباـنب 
هتـشادن مکح  نآ  ءاقب  رد  قالطا  درک و  یمکح  تابثا  يا  هراـما  رگا  هک  ینعم  نیاـب  تاراـما  رد  باحـصتسا  تسا  حیحـص  رهظا و 

تباث هربتعم  تاراما  هطـساو  هب  هک  یماکحا  رد  باحـصتسا  لاکـشا  تسا  نکمم  نایب  نیاب  دوش و  یم  مکح  نآ  باحـصتسا  دـشاب 
مکح تابثا  هربتعم  هراما  نوچ  دوش  هتشادرب  تسا 
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.هن ای  هدیسر  عقاوب  هک  دشاب  یم  یعقاو  مکح  رد  کش  العف  دسرب و  عقاوب  رگا  دیامن  یم  ار  یعقاو 

یعقاو مکحب  نیقی  اهنآ و  هب  دوش  یمن  تابثا  يرهاظ  مکح  دـنک و  یم  تباث  ار  یعقاو  ینظ  مکح  تاراما  هک  تسنآ  لاکـشا  نآ  و 
دشاب یم  نآ  رد  قیقحت  دنک و  یم  تابثا  هراما  هک  ار  هچنآ  هکلب  دشاب  یمن  یمکح  الصا  تاراما  دروم  رب  سپ.دشاب  یمن  دروم  رد 

رد فلکم  يارب  تاراما  تسا  رذـع  عقاوب و  دنـسرب  رگا  هیعقاو  فیلاـکت  رییختب  رگم  یعقاو  مکح  يارب  دـشاب  یمن  تاراـما  تیجح 
.دوشب عقاو  فلاخم  هک  یئاج 

مکح عقاوب  عطق  ندیـسر  هب  هکلب  دوش  یمن  مکح  تابثا  بجوم  عطق  درک  ادیپ  عقاو  مکحب  ینادـجو  عطق  فلکم  رگا  هک  ینانچمه 
لقع مکح  فشک  هن  تموکح  رب  اـنب  دادـسنا  لاـح  رد  نظ  فلکم و  يارب  تسا  رذـع  دورب  رگا  عقاو  فـالخب  تسا و  زجنم  یعقاو 
هکنآ امک  دوش  هیرهاظ  هیعرـش  هیلعف  ماکحا  ءاشنا  تاراما  زا  هکنآ  هن  دیامن  یمن  یمکح  تابثا  دـشاب و  یم  عطق  تیجح  لثم  تسا 
مکح هک  تسنآ  لاکشا  عفد  هجو  درادن و  یعنام  مکح  باحصتسا  روهـشم  لوق  رب  انب  ینعی  دنـشاب  یم  ینعم  نیا  رب  باحـصا  رهاظ 
هجح یعقاو  مکح  توبث  هجح  سپ  باحصتسا  لیلدب  تسا  ءاقبب  موکحم  کش  نیح  رد  قیرط  هطـساو  هب  دوش  یم  تباث  هک  یعقاو 

.اعقاو نآ  توبث  مکح و  ءاقب  نیب  همزالم  يارب  ادبعت  مکح  نآ  ءاقب  رب  تسا 

ثودح نیب  همزالم  دنک  یم  تابثا  باحصتسا  هلدا  هک  دشاب  نیا  دارم  رگا  فنـصم  مالک  رد  دشاب  یم  هک  يا  همزالم  دنامن  یفخم 
یضعب تسا  فلتخم  اهنآ  ءاقب  دننک  یم  ادیپ  دوجو  هک  یئایشا  نوچ  الوا  تسین  حیحص  لاکشا  الب  ینعم  نیا  ار  یئیـش  ءاقب  ءیش و 

نیا ایناث  دشاب و  یمن  نآ  ءاقب  بجوم  ءیـش  ره  ثودح  سپ  رتدایز  رگید  ضعب  تعاس و  کی  رگید  یـضعب  دنراد  دوجو  نآ  کی 
دشاب تاراما  زا  باحصتسا  هک  تسا  مزلتسم  ینعم 
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املک تسا  لاد  هک  یتایاور  ریظن  سکعلاـب  مزـال و  رب  تسا  لـیلد  موزلم  رب  لـیلد  هک  باحـصتسا  رد  میرادـن  لـیلد  هکنآ  رب  هوـالع 
.هراما هب  تسا  باحصتسا  بالقنا  ینعم  نیا  ترطفا و  ترصق  املک  ترصق و  ترطفا 

قرط و دـش  تباث  ـالبق  هک  یناـنچمه  يراـبتعا  یلعج  نیقی  ینادـجو و  نیقی  تسا  درف  ود  نیقی  يارب  زا  هک  تسنآ  ماـقم  رد  قح  و 
هکنآ امک  نیقی  سفن  راـثآ  نقیتم و  هیعقاو  راـثآ  تسا  رثا  ود  ینادـجو  نیقی  يارب  هک  یناـنچمه  دنـشاب و  یم  یلعج  نیقی  تاراـما 

.تشذگ عطق  باب  رد  نآ  ماسقا  هک  تسا  یعوضوم  عطق  نیقی  زا  مسق  نیا  ماکحا و  زا  یمکح  يارب  دشاب  عوضوم  نیقی  سفن 

تابثا هراـما  رگا  نینچمه  دوش  یم  باحـصتساب  عوجر  نآ  ءاـقب  رد  کـش  دـش و  ادـیپ  ماـکحا  زا  یمکحب  عطق  هک  یناـنچمه  سپ 
دراد ار  ینادجو  نیقی  مکح  هک  تسا  هدش  تباث  هراما  نوچ  دوش  یم  مکح  نآ  باحـصتسا  دـش  نآ  ءاقب  رد  کش  دومن و  یمکح 

یعوضوم نیقی  ، نیقی هچرگا  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  ـال  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لـثم  تسا  هدـش  دراو  باحـصتسا  رد  هک  ینیقی  عوضوم  و 
.هصاخ هفص  وه  امب  هن  دشاب  یم  عقاو  زا  فشاک  وه  امب  نآ  ندوب  عوضوم  یلو  تسا 

باـب نم  یعوضوم  عطق  دوش و  یم  یعوضوم  عطق  یقیرط و  عـطق  ماـقم  مئاـق  هراـما  هک  تشذـگ  عـطق  باـب  رد  هک  تسا  اـجنیا  زا 
يارب هصاخ  هفـص  وه  امب  هن  تسا  تیقیرط  باب  نم  دـش  عوضوم  ءزج  عطق  هک  یئاـجکره  اـضیا و  دـشاب  یم  تیقیرط  تیفـشاک و 

.دشاب یم  نآ  رد  دمهف  یم  فرع  هک  عوضوم  مکح و  تبسانم 

تفتلم هالص  زا  لبق  هک  یتقو  رد  هالص  هداعا  تسا  بجاو  هالـص  زا  دعب  يدرک  ادیپ  سابل  تساجن  هب  نیقی  رگا  دش  هتفگ  رگا  الثم 
نیا رب  لیلد  - هصاخ تفـص  باـب  نم  هن  تسا  تیقیرط  تیفـشاک و  باـب  نم  یلو  تسا  تیعوضوم  ول  نیقی و  نیا  رهاـظ  يا و  هدوب 

بلطم
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نآ هک  درک  تابثا  هنیب  درک و  ادـیپ  ءیـش  تراهط  هب  نیقی  رگا  رخآ و  نیقیب  هضقنت  لب  دـیامرف  یم  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق 
ار نآ  تراهط  تابثا  هنیب  ناسنا و  درک  ادـیپ  تساجن  هب  نیقی  رگا  سکعلاب  دوش و  یم  تباـث  نآ  تساـجن  لاکـشا  ـالب  تسا  سجن 

دارم هن  تسا  یعرـش  هربتعم  هجحب  ود  ره  نیقی  ضقن  نیقی و  تابثا  هک  دش  رهاظ  سپ  دوش  یم  تباث  نآ  تراهط  لاکـشا  الب  دومن 
رمالا تیاغ  دوش  یم  اهنآ  هب  نیقی  ضقن  نیقی و  تابثا  تاراما  قرط و  هک  دـش  رهاظ  نایب  نیا  زا  دـشاب  عطق  هصاـخ  تفـص  نیقی  زا 

.يدبعت نیقی 

.هن ای  دوش  یم  يراج  باحصتسا  ایآ  تاراما  قرط و  زا  ریغ  رگید  لوصاب  تبسن  باحصتسا  اما  و 

ات ار  مکح  دنک  یم  تباث  نینچمه  ثلاث  یناث و  لوا و  نآ  رد  دـنک  یم  تباث  هک  ار  یمکح  اهنآ  زا  مسق  کی  تسا  مسق  ود  لوصا 
نآ تراهط  هب  مکح  بآ  ای  تسا  لوب  عیام  نآ  هک  یعیام  رد  دش  کش  رگا  تراهط  هدـعاق  لثم  دوش  تباث  فالخب  ملع  هک  ینامز 

هیعقاو تراـهط  رگا  نوچ  تسین  باحـصتساب  جاـیتحا  تسا و  عیاـم  نآ  تراـهط  بجوـم  هک  تراـهط  هدـعاق  يارب  دوـش  یم  عیاـم 
تراهط هدعاق  سفن  دشاب  هیرهاظ  تراهط  رگا  دوش و  باحـصتسا  ات  دـشاب  یمن  دروم  رد  هیعقاو  تراهط  هب  نیقی  دوش  باحـصتسا 
لالحلا کل  ءیـش  لک  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لح  هدـعاق  تسا  مسق  نیمه  زا  میرادـن و  نآ  عافترا  رد  کش  دـیامن و  یم  ار  نآ  تاـبثا 

باحـصتسا دوش  لوب  اب  نآ  تاقالم  رد  کش  دوب و  هراـهطلا  مولعم  ساـبل  رگا  ـالثم  نینچمه  باحـصتسا  هکلب  مارح  هنا  ملعت  یتح 
نامه باحصتسا  هن  ای  هدرک  نوخ  اب  تاقالم  سابل  نآ  ایآ  هک  دوش  ادیپ  يرگید  کش  رگا  لاح  نیا  رد  تسا و  يراج  نآ  تراهط 

تراهط مکح  نآ  هک  دوب  مکح  باحـصتسا  دروم  نیا  رد  هریغ  نوخ و  اـب  ساـبل  نآ  تاـقالم  عفد  يارب  تسا  یفاـک  هیلوا  تراـهط 
.تسا

تسا یببس  باحصتسا  عوضوم  نآ  هک  دوش  عوضوم  باحصتسا  رگا  اما  و 
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تهج نیا  زا  تساجن و  اب  تسا  سابل  تاقالم  مدع  عوضوم  باحـصتسا  دـشاب و  تراهط  هک  ببـسم  باحـصتسا  رب  تسا  مدـقم  و 
تابثا هک  لوصا  زا  مود  مسق  اما  دشاب و  تراهط  هک  ببسم  باحـصتسا  رب  تسا  مدقم  تسا  یببـس  باحـصتسا  نوچ  تاقالم  مدع 

هک یبآ  هب  تـسا  سجن  هـک  ار  یـسابل  رگا  تراـهط  هدـعاق  اـی  باحـصتسا  لـثم  دـنک  یمن  عـبار  ثلاـث و  یناـث و  نآ  رد  ار  مـکح 
درادـن رگا  تسا و  يراج  باحـصتسا  دراد  تراهط  هقباس  تلاح  بآ  نیا  رگا  دوش  هتـسش  نآ  تساجن  تراهط و  تسا  كوکـشم 

هدش هتسش  هک  سجن  سابل  هک  تسا  یضتقم  بآ  نآ  رد  تراهط  هدعاق  ای  بآ  نآ  تراهط  باحصتسا  يراج  نآرب  تراهط  هدعاق 
رب تسا  مدـقم  تراهط  هدـعاق  ای  تراهط  باحـصتسا  نوچ  تسین  يراج  تساـجن  باحـصتسا  نتـسش  زا  دـعب  تسا و  كاـپ  تسا 

بوث تراهط  بجوم  طقف  تراهط  هدعاق  ای  ءام و  تراهط  باحـصتسا  تسا و  یببـس  باحـصتسا  هکنآ  ههجب  تساجن  باحـصتسا 
تاقالم ایآ  بآ  نآ  هب  تسا  هدش  هتـسش  هک  یـسابل  نآ  هک  دوش  نآ  رد  کش  نآ  زا  دعب  رگا  هک  ار  بوث  دـعب  تالاح  هن  دوش  یم 
هطـساو هب  هکلب  تسین  ینادـجو  نیقی  دروم  رد  نیقی  ول  تسا و  يراج  سابل  نآ  تراهط  باحـصتسا  هن  اـی  تسا  هدرک  ار  تساـجن 

.ینادجو نیقی  هن  تسا  يدبعت  نیقی  تسا و  هدش  لصاح  نیقی  نآ  باحصتسا  ای  تراهط و  هدعاق 

هدومرف ال مالّسلا  هیلع  ماما  نوچ  دشاب  ینادجو  نیقی  هک  تسا  مزال  باحصتسا  رد  هک  تسنآ  لاکـشا  خلا  دق  فیک و  تلق  نا  : هلوق
.دنریگ یمن  ار  نیقی  ياج  نظ  کش و  نظ و  ای  تسا و  عقاوب  کش  ای  هکلب  تسین  نیقی  تاراما  قرط و  دروم  نیقیلا و  ضقنت 
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.مهفاف هئاقب  یف  نوکی  امنا  هتوبث  ضرف  عم  دبعتلا  هئاقب و  یف  دبعتلا  نوکیل  هتوبثل  هآرم  هنع و  افشک  ذخا  هنا  رهاظلا  نکل  معن و  تلق 

.ماع رما  نم  دیزالا  وا  اهنم  نینثالا  نیب  كرتشی  ام  وا  ماکحالا  دحا  صوصخ  نوکی  نا  نیب  قباسلا  نقیتملا  یف  قرف  هنا ال  ثلاثلا 
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سپ طـقف  یعوضوم  نیقی  هن  تسا  یقیرط  یعوضوم  نیقی  تسا  هدـش  هتفرگ  باحـصتسا  رد  هک  نیقی  هکنآ  باوج  خـلا  تلق  : هلوـق
.مهفاف دوش  یم  نآ  باحصتسا  عقاو  ءاقب  رد  کش  ادبعت  عقاو  توبث  زا  دعب  ادبعت و  عقاو  توبث  يارب  تآرم  فشاک و  نیقی 

تـشذگ هک  تسا  قباس  نایب  نامه  باحـصتسا  اب  تاراما  قرط و  رد  قح  دش و  هداد  فنـصم  باوج  ام  قباس  نایب  زا  دـنامن  یفخم 
.همالک عجارف  تیعوضوم  هن  تاراما  قرط و  رد  دراد  تیقیرط  طقف  هک  دش  لئاق  فنصم  عطق  تیجح  باب  رد  هکنیا  رب  هوالع 

یلک ماسقا  یئزج و  یلک و  باحصتسا  رد  موس  هیبنت 

هراشا

هک تسا  یعیبط  یلک  هن  یلک  زا  دارم  ار و  یئزج  یلک و  باحصتسا  دوش  یم  نایب  موس  هیبنت  خلا  نقیتملا  یف  قرف  هنا ال  ثلاثلا  : هلوق
هلـصأتم تایلک  زا  هکنآ  ءاوس  تسا  وا  رد  هیلک  میهافم  قلطم  هکلب  هن  ای  دراد  یجراخ  دوجو  ایآ  هک  هیلاـع  هفـسلف  رد  تسا  فـالخ 

بوجو و نیب  عماج  هک  یلک  باحـصتسا  ریظن  هیعـضو  هیفیلکت و  ماکحا  لثم  دـشاب  هیرابتعا  روما  زا  ای  سمخ و  تایلک  لـثم  دـشاب 
طقف دراد  يراج  دوجو  هک  هچنآ  ملع و  دـیز و  تاذ  زا  دوشب  عازتنا  هک  ملاع  لثم  دـشاب  هیعازتنا  روما  زا  یلک  نآ  اـی  دـشاب و  بدـن 

.تشذگ تاقتشم  باب  رد  هکنآ  امک  دوش  یم  عازتنا  اهنآ  زا  ملاع  رگید و  ءیش  هن  تسا  ملع  دیز و 

عنام ثدح  یلک  هک  فیرـش  نآرق  تباتک  سم  تمرح  لثم  درف  رب  هن  یلک  رب  تسا  بترتم  دراوم  یـضعب  یعرـش  رثا  دـنامن  یفخم 
ثدح هکنآ  ءاوس  سم  زا  تسا 
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هباحصتساک هباحـصتسا  ناک  هعافترا  هنمـض و  یف  ناک  يذلا  صاخلا  ءاقب  یف  کشلا  ههج  نم  ماعلا  كاذ  ءاقب  یف  کشلا  ناک  ناف 
هباحصتسا یف  لاکـشا  اذکف ال  اعطق  عفترم  وا  قاب  وه  ام  نیب  هنمـض  یف  يذلا  صاخلا  ددرت  ههج  نم  هیف  کشلا  ناک  نا  مالک و  الب 

هنمض و یف  ادوجوم  یلکلا  نوکی  يذلا  صاخلا  كاذ  ددرت  همزاول و  هماکحا و  نم  اعرـش  وا  القع  هیلع  بترتی  ام  هفاک  هیلع  بترتیف 
ثودحلا كوکشم  عافترالا و  نقیتم  نیب  هدوجو  نیعب  هدوجو  نوکی 

******

: حرش * 

دجسم رد  ثکم  لثم  یلک  هن  درف  رب  تسا  بترتم  یعرش  رثا  دراوم  ضعب  هالـص و  رد  لوخد  نینچمه  رغـصا و  ثدح  ای  دشاب  ربکا 
یقرف قباس  نقیتم  باحصتسا  رد  دیامرف  یم  فنـصم  تهج  نیا  زا  ثدح  قلطم  هن  تسا  عنام  تبانج  طقف  هک  نیدجـسم  زا  روبع  و 

لثم مکح  ود  نیب  كرتـشم  اـی  تمرح و  اـی  بوـجو و  باحـصتسا  لـثم  دـشاب  هیعرـش  ماـکحا  زا  یکی  صوـصخ  هکنآ  نیب  تسین 
هعبرا ماـکحا  نیب  تسا  كرتشم  هک  زاوج  باحـصتسا  اـی  بابحتـسا و  بوجو و  نیب  تسا  كرتشم  هک  ناـحجر  قلطم  باحـصتسا 

.هریغ تیکلم و  تیجوز و  ریظن  هیعضو  ماکحا  باحصتسا  نینچمه  ههارک و  هحابا و  بدن و  بوجو و 

: تسا یلک  باحصتسا  رد  مالک  خلا  ءاقب  یف  کشلا  ناک  ناف  : هلوق

دیز دوجو  رد  کش  ادـعب  دوب و  هناخ  رد  دـیز  دوجوب  نیقی  هکنآ  لثم  دـشاب  یم  یئزج  رد  کش  تهج  زا  یلک  رد  کش  هکنآ  لوا 
لثم دـیز  نمـض  رد  دـشاب  ناـسنا  هک  ماـع  باحـصتسا  ینعی  هباحـصتسا  لاـح  نیا  رد  دوب  دوجوم  درف  نآ  رد  ناـسنا  یلک  هک  دوش 

.مالک الب  تسا  حیحص  دیز  دوخ  باحصتسا 

عفترم اعطق  رگید  درف  تسا و  یقاب  اعطق  اهنآ  درف  کی  هک  دشاب  يدرف  ود  نمـض  رد  یلک  هک  تسا  یئاج  رد  یلک  باحـصتسا  مود 
هک رمع  نیب  هناخ و  زا  هتفر  اعطق  هک  دیز  نیب  ناسنا  تسا  ددرم  هک  هناخ  رد  دشاب  ناسنا  دوجوب  نیقی  هکنآ  لثم  درادن  دوجو  و 
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امنا هئاقب و  هثودح و  یف  کشلا  نیقیلاب و  هلالخا  مدع  عم  هنمض  یف  ققحتملا  یلکلا  باحـصتساب  رئاض  ریغ  هثودح  مدعب  موکحملا 
ینکر دـحا  وه  يذـلا  نیقیلاب  هلالخال  امهنیب  اددرم  هرما  ناـک  نیذـلا  نیـصاخلا  دـحا  باحـصتساب  ارئاـض  نیدرفلا  نیب  ددرتلا  ناـک 

.یفخی امک ال  باحصتسالا 

******

: حرش * 

انیقی دوب  هشپ  رگا  هک  دـش  ادـیپ  نیقی  یتدـم  زا  دـعب  دوب  هناخ  رد  دراد  موطرخ  یناویح  هکنآ  رگید  لثم  هناخ و  رد  تسا  یقاب  انیقی 
مکح رد  لاثم  صوصخ  هن  تسا  ماـع  هک  تسا  حیحـص  ناویح  لـصا  باحـصتسا  تسا  یقاـب  اـنیقی  هدوب  لـیف  رگا  هدـش و  فرطرب 
انیقی هدوب  ینم  رگا  هدـش و  فرطرب  ثدـح  انیقی  هدوب  لوب  رگا  هک  تفرگ  ءوضو  رگا  هک  ینم  لوب و  نیب  هبتـشم  هبوطر  لثم  یعرش 
لـسغ هطـساو  هب  تسا و  یقاب  رغـصا  ثدح  یلو  هدش  فرطرب  ربکا  ثدح  انیقی  دـنک  لسغ  رگا  نینچمه  تسا و  یقاب  ربکا  ثدـح 

صوصخ هن  دوش  یم  ثدـح  یلک  باحـصتسا  دروم  نیا  رد  اعرـش  تسا  ءوـضو  زا  یفکم  تباـنج  لـسغ  وـل  دوـش و  یمن  فرطرب 
سپ تسین  حیحـص  هالـص  رد  لوخد  نینچمه  تسین و  زئاج  نآرق  تباتک  سم  ثدح  یلک  باحـصتسا  رثا  رغـصا و  ای  ربکا  ثدح 

.نآ مزاول  ماکحا و  زا  عوضوم  باحصتسا  لثم  هیلقع  راثآ  ای  مکح و  باحصتسا  لثم  هیعرش  راثآ  هفاک  یلک  رب  دوش  یم  بترتم 

نآ باوج  یلک و  مود  مسق  باحصتسا  رد  تالاکشا 

دوش یم  نایب  هکنآ  امک  تسین  تجح  لوصا  مزاول  نوچ  دوش  یمن  بحـصتسم  رب  بترتم  هیلقع  هیعرـش و  راثآ  قلطم  دـنامن  یفخم 
.تسا هدش  مود  مسق  یلک  رب  یتالاکشا  یلاعت  هللاءاش  نا 

رد هشپ  لثم  هتفر  نیب  زا  عفترم و  انیقی  هکنآ  نیب  تسا  ددرم  صاخ  نآ  دـشاب و  یم  نآ  نمـض  رد  یلک  هک  یـصاخ  هکنآ  اـهنآ  لوا 
مدعب مکح  نادجو  اب  لصا  نیا  مامضناب  دشاب و  یم  نآ  ثودح  مدع  لصا  هک  لیف  لثم  نآ  ثودح  تسا  كوکشم  ای  یلبق و  لاثم 

.لصا هب  ربکا  تسا و  عفترم  انادجو  رغصا  ثدح  نوچ  اقلطم  دوش  یم  ثدح 
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.نیبلا یف  فیلکت  ملع  امیف  نیصاخلا  یلع  هبترتملا  الامجا  همولعملا  فیلاکتلا  هیاعر  بجی  معن 

هثودـح كوکـشملا  صاـخلا  ثودـح  یف  کـشلا  نع  اببـسم  ددرملا  كاذ  نمـض  یف  يذـلا  یلکلا  ءاـقب  یف  کـشلا  نوک  مهوت  و 
هثودح مدع  هثودح و  مزاول  نم  هعافترا  هئاقب و  نوک  مدعل  اعطق  دساف  همدع  هلاصاب  ثودحلا  مدعب  موکحملا 

******

: حرش * 

قباس نیقی  دشاب  لیف  رگا  هتفر و  انیقی  نوچ  تسین  نآ  ءاقب  رد  کش  ددرم  نآ  دشاب  هشپ  لثم  ریصق  درف  رگا  هکنآ  لاکـشا  لصاح  و 
رئاض ریغ  هلوق  تسین  ققحم  دشاب  قح  کش ال  قباس و  نیقی  هک  باحصتسا  ناکرا  سپ  دشاب  یم  نآ  ثودح  رد  کش  نوچ  تسین 

.تسا صاخلا  کلذ  ددرت  ربخ و 

ناسنا هک  قباس  نیقی  نوچ  درادن  یعنام  دشاب  یم  ریصق  ای  لیوط  نیدرف  یکی  نمـض  رد  هک  یلک  باحـصتسا  هکنآ  لاکـشا  باوج 
اهنآ زا  مادـکره  باحـصتسا  هک  تسا  نیدرف  ددرت  رد  لاکـشا  تسا و  ققحم  لاکـشا  الب  نآ  ءاقب  رد  قح  کـش ال  دوب و  هناـخ  رد 

دوجو اـضیا  قح  ـال  کـش  هکلب  تسین  لـصاح  تسا  باحـصتسا  نکر  ود  زا  یکی  هک  قباـس  نیقی  نوچ  تسین  حیحـص  هصوصخب 
.دش نایب  هکنآ  امک  درادن 

ود ره  رد  هک  يراثآ  دوش و  ود  ره  رد  طایتحا  تسا  مزال  ریـصق  لیوط و  نیب  ددرم  درف  ود  رد  خـلا  فیلاکتلا  هیاـعر  بجی  معن  : هلوق
.ود ره  لسغ  ءوضو و  تسا  مزال  ینم  لوب و  نیب  هبتشم  للب  لثم  الثم  دشاب  یم  نیب  رد  یلامجا  ملع  نوچ  دوش  لمع  تسا  بترتم 

باحصتسا هک  یلک  هک  تسنآ  تسا  هدش  یلک  زا  مود  مسق  باحـصتسا  رب  هک  مود  لاکـشا  خلا  ءاقب  یف  کشلا  نوک  مهوت  :و  هلوق
ثودح رد  کش  ینعی  صاخ  ثودح  رد  کش  زا  تسا  ببسم  یلک  نآ  دوش  یم 
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يذـلا صاخلا  ءاقب  نیعب  وه  امنا  كرتشملا  ردـقلا  ءاقب  نا  عم  ءاقبلا  وا  عافترالا  نقیتملا  كاذ  نقیتملا  ثداـحلا  نوک  مزاول  نم  لـب 
.همزاول نم  هنا  هنمض ال  یف 

******

: حرش * 

نیب دش  ضراعت  رگا  لاکشا  الب  ببسم و  یلک  رد  کش  تسا و  ببس  صاخ  ثودح  رد  کش  دشاب و  یم  دشاب  لیف  هک  لیوط  درف 
دوجو لصا  رب  تسا  مدقم  لیوط  درف  ثودح  مدع  لصا  تهج  نیا  زا  تسا و  مدقم  ببس  باحصتسا  یببـسم  یببـس و  باحـصتسا 

ای لیوط  درف  ثودح  مزاول  زا  یلک  عافترا  ءاقب و  هکنآ  تهجب.تسین  حیحص  اعطق  دساف و  دیامرف  یم  فنـصم  ار  لاکـشا  نیا  یلک 
ءاقب ینعی  نآ  ءاقب  ای  نآ  عافترا  تسا  نقیتم  هک  تسا  یثداح  نآ  مزاول  زا  نآ  عافترا  یلک و  ءاقب  هکلب  دشاب  یمن  نآ  ثودح  مدـع 

.دشاب لیوط  درف  صوصخ  هن  تسا  نیقیلا  یلع  نیرمالا ال  دحا  زا  شعافترا  یلک و 

مدع لصا  سپ  زاوج  رب  انب  اما  مینادن و  زئاج  ام  ار  یلزا  مدع  باحـصتسا  هک  یئاج  رد  تسا  حیحـص  فنـصم  باوج  دـنامن  یفخم 
هنوک مدع  لصاب  رفاک  قرع  ای  تسا  لوب  ایآ  هک  یـسجن  رد  میدراذگ  انب  اذل  یلک و  باحـصتسا  رب  تسا  مدقم  لیوط  درف  ثودـح 

.نآ لسغ  دشاب  مزال  هبترم  ود  ات  هدشن  تباث  نآ  ندوب  لوب  نوچ  تسا  یفاک  نآ  لسغ  هبترم  کی  سجن  نآ  هک  الوب 

صاخ و هکنآ  هن  دـشاب  یم  صاخ  دوجو  نیعب  نآ  دوجو  یلک  نآ  باحـصتسا  كرتشم و  ردـق  ءاـقب  هکنیا  لاکـشا  زا  رگید  باوج 
اب یعیبط  دوجو  هک  تشذگ  یهاون  رماوا و  باب  رد  دشاب و  درف  مزاول  زا  یلک  هکنآ  یلک و  دوجو  يارب  زا  دشاب  همدقم  یجراخ  درف 

.اجراخ دشاب  یعیبط  یلک  يارب  همدقم  درف  هکنآ  هن  دنشاب  یم  مه  ضوع  رد  دندوجو و  کی  نآ  درف 
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وه ام  الا  ثودحلا  مدع  هلاصاب  بترتی  داکی  ایلقع و ال  موزللا  نوک  یف  ههبش  الف  كوکـشملا  ثودح  مزاول  نم  هنا  ملـس  ول  هنا  یلع 
.اعرش هماکحا  همزاول و  نم 

******

: حرش * 

دوجو هک  مینک  لوبق  میوش و  میلست  ام  رگا  هکنآ  مود  مسق  یلک  رب  لاکشا  زا  فنصم  موس  باوج  خلا  نم  هنا  ملـس  ول  هنا  یلع  : هلوق
زا موزل  نیا  هک  تسین  يا  ههبـش  لاکـشا و  یلو  یلک  دوجو  يارب  تسا  ببـس  درف  دوجو  تسا و  یجراـخ  درف  دوجو  مزاول  زا  یلک 
درف ثودح  مدع  لصا  سپ  دراد  دوجو  نآ  رد  یعیبط  یلک  درک  ادیپ  دوجو  درف  رگا  القع  نوچ  هیعرـش  مزاول  هن  تسا  هیلقع  مزاول 
ریظن تسا  تجح  نآ  هیعرش  راثآ  تسا  مدقم  هک  یببس  لصا  هک  يدراوم  رد  هیلقع و  مزاول  هن  تسا  تجح  نآ  هیعرش  مزاول  لیوط 

ببـسم نیا  هتبلا  دوش و  یم  سجن  سابل  تراهط  رد  کش  بآ  هب  سجن  سابل  نتـسش  زا  دـعب  كوکـشم  ءاـم  تراـهط  باحـصتسا 
هتسش هک  تسا  سجن  سابل  تراهط  نآ  هیعرـش  رثا  تسا  ببـس  هک  ءام  تراهط  باحـصتسا  تسا و  ءام  تراهط  نآ  ببـس  تسا و 
یمن نآ  رد  یعرـش  رثا  هک  هیف  نحن  ام  فالخب  تسا  مدـقم  هتبلا  دراد  یعرـش  رثا  دروم  نیا  رد  یببـس  لصا  نوچ  بآ و  نآـب  هدـش 

.دش دهاوخ  نایب  یلاعت  هللاءاش  نا  هکنآ  امک  درادن  تیجح  لوصا  رد  هیداع  هیلقع و  راثآ  تسا و  هیلقع  راثآ  هکلب  دشاب 

يراج یلک  باحصتسا  دشاب  يراج  رگا  دشابن و  يراج  نیدرف  زا  یکی  رد  لوصا  هک  تسا  یئاج  رد  یلک  باحصتسا  دنامن  یفخم 
رد تفرگ  ءوضو  دش و  ادیپ  ینم  لوب و  نیب  ددرم  یتبوطر  نآ  زا  دعب  تسا  هدـش  رداص  وا  زا  رغـصا  ثدـح  فلکم  رگا  الثم  تسین 

نوچ رغـصا  ثدح  هکنآ  الا  ءوضو  لسغ و  نیب  دنک  طایتحا  دـیاب  دـشاب و  یم  ثدـح  یلک  باحـصتسا  ياضتقم  هچرگا  دروم  نیا 
فرط کی  فیلکتب و  دشاب  یلامجا  ملع  هک  يدروم  ره  رد  هکنآ  امک  دیامن  یم  یلامجا  ملع  لالحنا  نآ  باحصتسا  تسا  نقیتم 
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هعافتراب عطقلا  دعب  هنمض  یف  ناک  يذلا  صاخلا  كاذ  ماقم  یف  رخآ  صاخ  مایق  یف  کشلا  ههج  نم  هئاقب  یف  کشلا  ناک  اذا  اما  و 
هدارفا نم  ددـعتملا  نمـض  یف  هدوجو  نا  الا  هدرف  دوجوب  ناک  نا  یعیبطلا و  دوجو  ناف  هنایرج  مدـع  هرهظا  لاکـشا  هباحـصتسا  یفف 

یف کش  نا  هدوجو و  عافتراب  عطقل  اهنم  هدوجو  ملع  ام  عافتراب  عطق  ولف  اهددـعت  بسح  ددـعتم  لـب  هل  دـحاو  دوجو  وحن  نم  سیل 
باجیالا عافتراب  عطقلا  دعب  باحـصتسالا  یف  کش  اذا  امک  هکالمب  وا  هسفنب  هعافترال  وا  درفلا  كاذ  دوجول  نراقم  رخآ  درف  دوجو 

.ثداح وا  نراقم  كالمب 

******

: حرش * 

ءوضوب طایتحا  تسا  مزال  دشابن  نیدرف  زا  مادک  چـیه  يارب  هقباس  تلاح  رگا  هلب  دوش  یم  لحنم  یلامجا  ملع  دوش  تباث  لصاب  نآ 
.یفخی روکذم ال  دروم  رد  لسغ  و 

هک تسا  یئاج  رد  یلک  ءاقب  رد  کش  هک  تسنآ  یلک  باحـصتسا  زا  موس  مسق  خـلا  ههج  نم  هئاقب  یف  کـشلا  ناـک  اذا  اـما  :و  هلوق
هدمآ نآ  ياج  رد  يرگید  درف  دوش  یم  هداد  لامتحا  هدـش و  عفترم  انیقی  یلوا  درف  نآ  تسا  هدوب  هک  يدرف  هک  دوش  هداد  یلامتحا 

رد ار  ورمع  ندش  لخاد  لامتحا  ندمآ  نوریب  نمـض  رد  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  انیقی  ادـعب  دوب و  هناخ  رد  انیقی  دـیز  هکنآ  لثم  دـشاب 
نآ رد  کش  نآ  عافترا  دوب و  لوا  هناخ  رد  ناسنا  دوجوب  نیقی  نوچ  تسا  حیحص  ایآ  یلک  باحصتسا  دروم  نیا  رد  دور  یم  هناخ 
هناخ رد  ورمع  ندـش  لخاد  رد  کش  ول  دراد و  دوجو  انیقی  تسا  باحـصتسا  ناکرا  زا  هک  قح  کش ال  قباـس و  نیقی  دـشاب و  یم 
یم نآ  درف  دوجوب  هچرگا  یعیبط  دوجو  هکنآ  تهجب  یلک  باحصتسا  تسین  يراج  هک  تسنآ  رهظا  دیامرف  یم  فنـصم  دشاب  یم 

دحتم مسق و  کی  دوخ  دارفا  نمض  رد  یعیبط  دوجو  هکنآ  الا  ورمع  نمض  هچ  رد  دشاب و  دیز  نمـض  رد  هچ  ناسنا  یلک  لثم  دشاب 
بسحب تسا  ددعتم  هکلب  تسین 
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الا سیل  همرحلا  ههارکلا و  نیب  اذـکه  بابحتـسالا و  باجیالا و  نیب  توافتلا  ناک  ثیح  هنا  الا  رکذ  امک  ناـک  نا  رمـالا و  لاـقی  ـال 
هقواسمل امهنیب  یعیبطلا  دوجو  ددـعتل  بجوم  ریغ  مدـعلا  للخت  مدـع  عم  رخآلاب  امهدـحا  لدـبت  ناک  هفعـض  اـمهنیب و  بلطلا  هدـشب 

.رخآ دوجو  ثودح  یف  هعافترا ال  بلطلا و  ءاقب  یف  کش  هقیقح  لدبتلا  یف  کشلاف  هدحولا  عم  لاصتالا 

******
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دراد دوجو  نآ  رد  یلک  هک  تسا  يرگید  هصح  ریغ  دشاب  یم  نآ  رد  یلک  دوجو  هک  یعیبط  هصح  نآ  نوچ  یعیبط  نآ  دارفا  ددـعت 
.دشاب یم  فلتخم  یعیبط  یلک  یلو  دراد  دوجو  اهنآ  رد  ناسنا  یلک  هک  ورمع  دیز و  ریظن 

یم ورمع  دوجو  رد  کش  ادعب  ول  تفر و  نوریب  هناخ  زا  انیقی  دیز  هکنآ  هناخ و  زا  دـش  ادـیپ  دـیز  عافترا  هب  نیقی  هک  یتقو  رد  سپ 
عافترا هدوب  هناخ  رد  لوا  زا  ورمع  هک  دوش  هداد  لامتحا  هکنآ  ای  هن و  ای  دـش  لخاد  ایآ  هناـخ  زا  دـیز  دوجو  نتفر  نراـقم  هک  دـشاب 

هک بابحتسا  كالم  ایآ  تسا و  هدش  عفترم  انیقی  بوجو  هکنآ  لثم  دشاب  هکالمب  ای  دش  نایب  هک  يدیز  لثم  تسا  هسفنب  ای  لوا  درف 
ای بابحتسا  رد  کش  دشاب  بجاو  عافتراب  نیقی  هکنآ  زا  دعب  بابحتسا  رد  دوش  کش  رگا  هکنآ  لثم  هن  ای  تسا  یقاب  دشاب  ناحجر 

.تسین حیحص  دراوم  نیا  رد  یلک  بابحتسا  لک  یلع  رگید و  ثداح  بابحتسا  ای  دشاب و  یم  نآ  كالمب 

دشاب و یم  اهنآ  نیب  رد  فعـض  تدش و  ول  بابحتـسا و  بوجو و  هک  دوش  لاکـشا  رگا  خلا  رکذ  امک  ناک  نا  رمالا و  لاقی  :ال  هلوق
بوـجو ندـش  لیدـبت  هکنآ  ـالا  تهارک  رد  تسا  بلط  فعـض  تمرح و  رد  تسا  بلط  تدـش  تـمرح  تـهارک و  نـیب  نـینچمه 

ریظن دشاب  دوجو  ود  اهنآ  رد  یعیبط  دوجو  هک  دوش  یمن  ببس  دوش  یم  هتـشادرب  اهنآ  تدش  نوچ  تهارک  هب  تمرح  ای  بابحتـساب 
لاصتا عوضوم  تعیبط و  لصا  هکلب  دشاب  یمن  عوضوم  لدبت  اهنآ  رد  فعض  تدش و  هک  ضایب  داوس و 

ص:358

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1851 

http://www.ghaemiyeh.com


فلتخم دـحاو  نینیابتم ال  نیدرف  نیلدابتملا  باحـصتسالا  باجیالا و  يری  ثیح  فرعلا  نا  الا  کلذـک  ناک  نا  رمـالا و  لاـقی  هناـف 
امب هیف  هربعلا  نا  بابلا  رابخا  قالطا  هیـضق  نا  نم  یتأی  هیلا و  هراـشالا  ترم  اـمل  باحـصتسالل  لاـجم  نکی  مل  نیناـمز  یف  فصولا 
مل افرع  ضقن  نکی  مل  رمالا و  سکعنا  ول  اذل  هقدلا و  بسحب  ضقنب  نکی  مل  نا  اضقن و  فرعلا  رظنب  کشلا  عم  هنع  دیلا  عفر  نوکی 

.القع ضقن  كانه  ناک  نا  ایراج و  باحصتسالا  نکی 
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كرت ای  دشاب  لعف  بلط  هچ  هدوب  بلطب  نیقی  لوا  زا  ینعی  تسا  بلط  ءاقب  رد  کش  هقیقح  اهنآ  لدبت  رد  کش  سپ  تسا  دـحتم  و 
دراوم نیا  رد  باحـصتسا  سپ  دشاب  يرگید  بلط  ثودح  دوجو و  رد  کش  هکنآ  هن  تسا  بلط  نآ  عافترا  رد  کش  ادـعب  لعف و 

.بلط یلک  باحصتسا  تسا  حیحص 

یم بلط  فعض  تدش و  زا  تهارک  تمرح  بابحتسا و  بوجو و  هچرگا  هکنآ  باوج  خلا  کلذک  ناک  نا  رمالا و  لاقی  هناف  : هلوق
دندش يرگید  هب  لدابتم  یتقو  باحصتسا  باجیا و  هکنآ  الا  القع  فیعض  دیدش و  داوس  لثم  دندحاو  ءیـش  کی  تفـص  دنـشاب و 
تسین اهنآ  يارب  باحـصتسا  ياج  لاح  نیا  رد  دنـشاب  فلتخم  اهنآ  تفـص  هک  دنـشاب  يدحاو  ءیـش  هکنآ  هن  افرع  دنا  نیابتم  اهنآ 

فرع هک  یئاجکره  دـشاب  دـیاب  فرع  رظنب  باحـصتسا  باب  رابخا  قالطا  هک  دـیآ  یم  مه  ادـعب  نآب و  دـش  هراشا  ـالبق  هکنآ  يارب 
دروم لـثم  دـشاب  یمن  یلقع  تقد  بسحب  ضقن  ول  نآـب و  لـمع  تسا  مزـال  تسا و  عبتم  دروـم  نآ  کـش  اـب  دـناد  یم  نیقی  ضقن 

رما رگا  اذـل  دـنیب و  یم  نیابتم  ار  اهنآ  افرع  یلو  هدوب  ملـسم  بابحتـسا  بوجو و  نیب  رد  ناـحجر  لـصا  نوچ  بابحتـسا  بوجو و 
یلقع ضقن  ول  تسین و  يراج  باحـصتسا  دراوم  نیا  رد  تسین  ضقن  تسا و  حیحـص  یفرع  عوضوم  هک  ینعم  نیاب  دوش  سکعنم 

باحصتسا یلو  تسا  عوضوم  کی  افرع  هک  دوش  هتشادرب  نآ  زا  يردق  هک  يرک  بآ  لثم  دراد 
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عوضوم لاـح  لـک  یلع  دورب و  هسفن  لـبق  زا  نآ  ریغت  تساـجن و  ریغت  هطـساو  هب  دوـش  سجن  یبآ  هکنآ  اـی  تسین و  يراـج  نآ  رد 
.القع هن  دوش  یم  هتفرگ  افرع  دشاب  کشب  نیقی  ضقن  هک  بابحتسا 

تسین حیحص  دّدرم  موهفم  ای  دّدرم و  درف  باحصتسا 

دیز میناد  یمن  دیز  هکنآ  لثم  دش  نیعم  ریغ  درف  رگا  دشاب و  مولعم  صخـشم و  درف  نآ  تسا  مزال  درف  رد  بابحتـسا  دـنامن  یفخم 
نآ هیئابع و  ههبـشب  فورعم  تسیا  هلئـسم  تسین و  حیحـص  دیز  ددرم  درف  باحـصتسا  دراوم  نیا  رد  رکب  نب  دیز  ای  تسا  ورمع  نب 

ندب ادـعب  دنتـسش و  ار  نآ  نیعم  فرط  کی  تسا و  فرط  مادـک  تسین  مولعم  دـش و  سجن  ابع  فرط  کی  رگا  هک  تسنآ  هلئـسم 
هدـش هتـسش  ایآ  دوب  نآب  نیقی  البق  هک  یتساجن  هک  تسنآ  رب  ینتبم  هن  ای  دوش  یم  سجن  ندـب  ایآ  درک  تاقالم  فرط  ود  رهب  ناسنا 

درف رب  تسا  بترتم  رثا  هکلب  تسین  ددرم  درف  يارب  رثا  نوچ  تسین  حیحـص  ددرم  درف  نآ  تساجن  باحـصتسا  تسا  یقاـب  اـی  تسا 
هدوب رهاط  انیقی  تاقالم  فرط  کی  هکنآ  الا  ندب  هدرک  تاقالم  ار  فرط  ود  ول  هک و  تسنآ  باحصتسا  رد  لاکشا  صخشم  مولعم 
هکنآ امک  دوش  یمن  سجن  یلامجا  ملعب  سجن  فارطا  ضعب  تاقالم  دراد و  ندوب  سجن  لامتحا  هدـش  تاـقالم  هک  رگید  فرط  و 

.نآ رد  طایتحا  تسا  مزال  هدوب  زجنم  البق  یلامجا  ملع  نوچ  هلب  تسا  تباث  شدوخ  لحم  رد 

کش هکنآ  لثم  تسین  حیحص  اضیا  ددرم  موهفم  باحصتسا  نینچمه  ، تسین حیحص  ددرم  درف  باحـصتسا  عوضوم  هک  ینانچمه  و 
دـش ادـیپ  یبآ  دـشاب و  بجو  تفه  تسیب و  يواسم  نآ  برـض  هک  یبآ  ای  دـشاب  دـیاب  اـبیرقت  بجو  هس  لـهچ و  ّرک  اـیآ  هک  دوش 

.تسین يراج  رک  باحصتسا  بجو  تفه  تسیب و  رادقمب  دیسر  ات  دش  هتشادرب  نآ  زا  يردق  لوا و  رادقمب 

باهذب ای  تسا  صرق  راتتساب  سمش  بورغ  ایآ  هک  دوش  نآ  رد  کش  نینچمه  و 

ص:360

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1853 

http://www.ghaemiyeh.com


.لفغت الف  هیعوضوملا  هیمکحلا و  تاهبشلا  یف  ماکحالا  تاقلعتم  یف  باحصتسالا  لاح  اضیا  رهظی  ماقملا  یف  انرکذ  امم  و 

اهدوجو ناک  نا  هراقلا و  ریغلا  رومالا  ناـف  هراـقلا  ریغلا  هیجیردـتلا  وا  هراـقلا  رومـالا  نم  نوکی  نا  نیب  نقیتملا  یف  قرف  ـال  هنا  عبارلا 
هنم ققحتی  مرصنی و ال 
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تلادع يانعم  ایآ  هک  دوش  تلادع  رد  کش  رگا  نینچمه  صرق و  راتتسا  زا  دعب  تسین  حیحص  راهن  باحصتسا  يارب  هیقرشم  هرمح 
ضعب بکترم  ادعب  دومن و  ار  رئابک  بانتجا  صخـش  دـنکب و  كرت  دـیاب  مهنآ  هک  تورم  تایفانم  اب  ای  اقلطم و  تسا  رئابک  بانتجا 
تمرح رشن  ایآ  هک  عاضر  نینچمه  رثکا و  لقا و  رد  باحـصتسا  نینچمه  تسین و  حیحـص  تلادع  باحـصتسا  دش  تورم  تایفانم 

تسا و عفترم  انیقی  ای  تسا و  یقاب  انیقی  ای  ددرم  درف  نآ  اـی  موهفم  نیا  هک  تسنآ  دراوم  ماـمت  رد  هبترم و  هدزناـپ  اـی  تسا  هبترم  هد 
.یفخی امک ال  تسا  ددرم  موهفم  ای  ددرم  درف  رب  رثا  هکلب  تسین  بترتم  نآرب  رثا  صوصخب  درف 

تاهبـش رد  ماکحا  تاـقلعتم  رد  باحـصتسا  دوش  یم  رهاـظ  ماـقم  رد  میدومن  رکذ  هک  ار  هچنآ  خـلا  ماـقملا  یف  اـنرکذ  اـمم  :و  هلوق
يدم دنچ  ایآ  هک  دوش  کش  هیعوضوم  تاهبش  دم و  ود  ای  تسا  دم  کی  نآ  بجاو  هک  دوش  کش  هزور  هرافک  هکنآ  لثم  هیمکح 

هک دشاب  یم  یلک  موس  مسق  زا  نآ  باحـصتسا  دراوم  نیا  مامت  رد  هام  فصن  ای  تسا  لماک  هام  کی  يارب  ایآ  دهدب  تسا  مزال  هک 
.لفغت الف  تسین  يراج  باحصتسا  میدومن  نایب 

.دوش تالوطمب  عوجر  دنا  هدومن  رکذ  یلک  ماسقا  يارب  عبار  مسق  مالعا  ضعب  دنامن  یفخم 

اهنآ لاکشا  عفد  تاینامز و  نامز و  باحصتسا  رد  مراهچ  هیبنت 

هراشا

روما زا  نقیتم  نآ  هک  تسین  نآ  نیب  یقرف  قباس  نقیتم  هک  تسنآ  رد  عبار  هیبنت  خلا  هنا  عبارلا  هیبنتلا  : هلوق
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لـصفنا نا  افرع و  لاصتالاب  لخی  مل  امب  للخت  نا  لب و  مدعلا  نیبلا  یف  للختی  مل  ام  هنا  الا  مدعنا  ءزج و  هنم  مرـصنا  ام  دـعب  الا  ءزج 
باحـصتسالا یف  ربتعی  اضقن و ال  اهعاطقنا  اهرارمتـسا و  یف  کشلا  عم  اـهنع  دـیلا  عفر  نوکی  اـفرع و  وا  اـقلطم  هیقاـب  تناـک  هقیقح 

.اعطق کلذک  ءاقبلا  ضقنلا و  قدص  ریغ  هتلدا  نم  اهریغ  بابلا و  رابخا  هفیرعت و  بسحب 
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مـسق ود  ره  رد  باحـصتسا  دـشاب  هّراق  ریغ  هیجیردـت و  روما  زا  نقیتم  نآ  ای  هریغ  رجـش و  ناسنا و  لثم  هتباث  روما  ینعی  دـشاب  هّراـق 
ققحت درذـگ و  یم  مرـصنم و  هّراق و  ریغ  نآ  دوجو  هچرگا  هریغ  نامز و  باحـصتسا  لثم  هّراق  ریغ  روما  هکنآ  تهجب  تسا  يراـج 
مودعم ءزج  ینعی  نیب  رد  دوشن  عقاو  مدع  للخت  هک  یمادام  هکنآ  الا  لوا  ءزج  نآ  مادعنا  زا  دعب  رگم  نامز  نآ  ءزج  دنک  یمن  ادـیپ 

افرع یلو  تسا  لصاح  مدـع  دوجو و  نیب  هلـصاف  ینعی  دوش  یم  عقاو  اهنآ  نیب  رد  مدـع  هکنآ  ای  يدـعب و  دوجو  ءزجب  تسا  لصتم 
.قح قباس و ال  نیب  تسا  لاصفنا  هقیقح  هچرگا  دنمان و  یم  لصتم  ار  نآ 

هکلب تسین  یقیقح  لاصتا  لاح  نیا  رد  هک  دـشاب  هظحل  کی  ول  دوش و  عطق  نآ  نیب  رد  یتاـنآ  کـی  هناـنز  ضیح  نوخ  هکنآ  ریظن 
دوجوب نیقی  باحـصتسا  ماقم  رد  افرع و  ای  هقیقح و  تسا  یقاب  هّراق  ریغ  روما  نیا  هروکذم  دراوم  نیا  مامت  رد  هقیقح  تسا  لصفنم 

هیلع ماما  ار  ینعم  نیا  کشب و  تسا  قباس  نیقی  ضقن  دـشابن  يراج  باحـصتسا  رگا  اهنآ  عاطقنا  اهنآ و  رارمتـسا  رد  کش  اـهنآ و 
هلدا زا  نآ  رد  تسا  هدش  دراو  هک  يرابخا  باحصتسا و  فیرعت  بسحب  باحصتسا  رد  کشلاب و  نیقیلا  ضقنت  دندومرف ال  مالّـسلا 

ضقن دـشابن  يراج  باحـصتسا  رگا  هک  میدومن  نایب  هک  ینانچمه  تسین  مزال  رگید  زیچ  افرع  ءیـش  نآ  ءاقب  ضقن و  قدـص  اهنآ 
.افرع ای  القع  ینعی  کلذک  هلوق  کشب  تسا  نیقی 
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نآ لک  یف  ءیّـشلا  نوک  یه  هیعطقلا و  هکرحلا  یف  وه  امنا  هریغ  نیالا و  یف  هکرحلا  یف  دوجولا  یف  جردتلا  مارـصنالا و  نا  عم  اذه 
لاجم هنا ال  کلذـب  حدـقناف  ارمتـسم  اراق  نوکی  ینعملا  اذـهب  هناف  یهتنملا  أدـبملا و  نیب  هنوک  یه  هیطـسوتلا و  ناکم ال  وا  دـح  یف 

ههج نم  یجیردـتلا  رمالا  یف  کشلا  ناک  اذا  املک  اذـک  راثآلا و  نم  امهل  ام  بیترت  راهنلا و  لیللا و  لـثم  باحـصتسا  یف  لاکـشالل 
.نیبلا یف  دعب  هنا  وا  یهتنملا  یلا  هلوصو  هتکرح و  ءاهتنا  یف  کشلا 

******

: حرش * 

.خلا جیردتلا  مارصنالا و  نا  عم  اذه  : هلوق

تکرح هیطـسوت  تکرح  هیعطق و  تکرح  تسا  مسق  ود  تکرح  هکنآ  هیجیردـت  روـما  رد  تسا  دراو  هک  یلاکـشا  زا  رگید  باوـج 
ینامز ره  رد  كرحتم  هک  ناکم  رد  تکرح  ای  دنداد و  ومن  صوصخم  دودح  رد  هک  راجشا  ومن  لثم  دح  تکرح  دوجو  لثم  هیعطق 
تکرح اـما  تسا  هیعطق  تکرح  رد  ینعم  نیا  دوـش  یم  ادـیپ  مدـع  دوـجو و  نآـب  نآ  هـک  هریغ  دـشاب و  یم  یـصوصخم  ناـکم  رد 

ترفاسم لوا  قارعب  ناریا  زا  دومن  ترفاسم  یـسک  رگا  الثم  رخآ  لوا و  نیب  تسا  يرما  کـی  نآ  هکلب  تسین  روط  نیا  نآ  هیطـسوت 
دوش و یم  هرمتـسم  هّراـق  روما  رد  لـخاد  ینعم  نیا  هریغ و  ملکت و  نینچمه  دـنمان و  یم  عوضوم  کـی  ار  نآ  ترفاـسم  رخآ  نآ و 

.دوش باسح  نآ  ءزجءزج  ترفاسم  عوضوم  هکنآ  هن  تسا  يراج  باحصتسا  نآ  رارمتسا  رد  کش 

ار هچنآ  باحصتسا  ای  اهنآ و  سفن  باحـصتسا  راهن  لیل و  لثم  باحـصتسا  رد  تسین  لاکـشا  ياج  هک  ام  نایب  نیاب  دش  رهاظ  سپ 
یجیردـت رما  رد  کش  هک  یئاج  رد  تسین  نآ  رد  یلاکـشا  نینچمه  هریغ و  ملکت و  هروس و  تئارق  ریظن  دوش  یم  عقاو  اهنآ  رد  هک 

دراوم نیا  رد  تسا  نیب  رد  زونه  هکنآ  ای  یهتنم  هب  دیـسر  دـش و  ماـمت  تکرح  نآ  هکنآ  تکرح و  ءاـهتنا  رد  کـش  تهج  زا  دوش 
.تسا حیحص  لاکشا  الب  تکرح  نآ  باحصتسا 

نامز لصا  باحصتسا  لثم  هدش  تاینامز  نامز و  رد  هک  لاکشا  لصا  اما  و 
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یف کشلا  ببـس  ناک  امیف  هنالیـس  مدـلا و  جورخ  هنایرج و  ءاملا و  عبن  یف  امک  هرادـقم  هتیمک و  یف  کشلا  ههج  نم  ناک  اذا  اما  و 
یف لکـشی  امبرف  امهنم  يرج  لاس و  ام  ریغ  مدـلا  ءاملا و  نم  ءیـش  العف  محرلا  عبنملا و  یف  یقب  هنا  یف  کشلا  نالیـسلا  ناـیرجلا و 
ههج نم  هنایرج  یف  کش  رخآ  ءزج  نایرج  ثودح  یف  لب  ایراج  ناک  ام  صخش  نایرج  ءاقب  یف  سیل  کشلا  ناف  امهباحـصتسا ح 

.هثودح یف  کشلا 

******

: حرش * 

هدش مودعم  ضیح  نوخ  ای  نامز  زا  هدرک  ادیپ  ققحت  هک  ار  هچنآ  نوچ  تسین  یقباس  نقیتم  دراوم  نیا  رد  هنانز  تداع  نوخ  لثم  ای 
.دنشاب یمن  دحاو  ءیش  قح  كوکشم ال  قباس و  نقیتم  سپ  دشاب  یم  نآ  رد  کش  دوش  یم  ادیپ  ادعب  هک  ار  هچنآ  و 

نکمم هکنآ  رب  هوالع  دنرگیدکی  ریغ  لصفنم و  القع  ول  تسا و  دحتم  یفرع  عوضوم  دراوم  نیا  لثم  رد  هک  تشذـگ  هکنآ  باوج 
امک دـشاب  یم  نآ  هب  نآ  ندوب  مودـعم  مارـصناب و  نآ  ماوق  هک  تسا  يرمتـسم  دـحاو  دوجوم  کـی  نآ  هک  ناـمز  رد  میئوگب  تسا 

فرع و رظن  زا  الـضف  تسا  یکی  دحتم و  یلقع  تقدـب  هکوکـشم  هنقیتم و  هیـضق  لاح  نیا  رد  دـنا و  هدومن  نایب  مالعا  ضعب  هکنآ 
.تسا هدش  لاکشا  لقن  خیش  موحرم  زا  ول  تسین و  نآ  رد  لاکشا  تاینامز  نامز و  رد  باحصتسا  لاح  لک  یلع 

رد دوش  کش  هک  ینانچمه  دـشاب  نآ  رادـقم  بحـصتسم و  تیمک  تهج  زا  کش  رگا  اما  خـلا  کشلا  ههج  نم  ناک  اذا  اما  :و  هلوق
رد نآ  نایرج  نالیـس و  دوش و  ضیح  مد  جورخ  رد  کش  نینچمه  تسین و  ای  تسه  عبنم  رد  بآ  ایآ  هکنآ  ناـیرج  بآ و  همـشچ 
ای العف  تسه  ینوخ  محر  رد  ای  تسین  ای  تسه  یبآ  عبنم  رد  الـصا  هک  دـشاب  نآ  نالیـس  نایرج و  لصا  رد  کش  ببـس  هک  یئاـج 

هکلب تسین  ءاقب  رد  کش  نوچ  دوش  یم  لاکـشا  باحـصتسا  مسق  نیا  رد  محر  ای  عبنم  زا  تسا  هدش  جراخ  هک  ار  هچنآ  ریغ  تسین 
نوخ ای  عبنم  رد  بآ  الصا  هک  تسا  ثودح  لصا  رد  کش 
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.تفرع امبسح  هلیلد  هفیرعت و  بسحب  باحصتسالا  یف  كالملا  وه  ام  هب  لتخی  هناب ال  لیختی  هنکل  و 

******

: حرش * 

ریظن دشاب  نآ  رد  کش  ات  تسین  یقباس  نقیتم  الـصا  هک  دوش  یم  نآب  تشگرب  باحـصتسا  مسق  نیا  هن و  ای  تسا  دوجوم  محر  رد 
.دش نایب  هک  نامز  لصا  رد  لاکشا 

لیلد فیرعت و  بسحب  باحـصتسا  رد  كالم  دش  نایب  البق  هکنآ  تسا و  لایخ  نیا  لاکـشا  نیا  باوج  خلا  هناب  لیختی  هنکل  :و  هلوق
رد بآ  لثم  دـش  رکذ  هک  يدراوم  نیا  رد  تسا و  یفرع  عوضوم  نآ  كوکـشم  قباس و  نقیتم  هک  میدومن  نایب  البق  هک  تسنآ  نآ 

.تسا يراج  باحصتسا  سپ  افرع  تسا  لصاح  قح  کش ال  قباس و  نیقی  لاکشا  الب  محر  رد  نوخ  ای  عبنم 

.دوش یم  هار  هس  زا  مد  نالیس  بآ و  نایرج  رد  کش  دنامن  یفخم 

.هن ای  هتفرگ  اهنآ  ولج  عنام  ایآ  هک  عفار  رد  کش  مود  - هن ای  تسا  یقاب  لحم  رد  نوخ  ای  بآ  ایآ  هک  یضتقم  رد  کش  لوا 

موس مسق  ریخا  رد  هن  ای  هدش  ثداح  رگید  هدام  ایآ  لوا  عافتناب  ملع  زا  دعب  هک  لوا  عافتناب  ملع  اب  رگید  هدام  ثودح  رد  کش  موس 
تشاد ترفاسم  هدارا  هکنآ  لثم  ینامز  تکرح  تسا  يراج  باحصتسا  دراوم  نیا  رد  تسین  حیحص  نآ  باحصتسا  دشاب  یم  یلک 

هکنآ امک  تسا  یضتقم  رد  کش  دروم  نیا  رد  هن  ای  تسا  یقاب  رفـس  هیلوا  هدارا  ایآ  هک  دوش  نآ  رد  کش  هکم  هب  ناهفـصا  زا  الثم 
عنام رد  کش  دروم  نیا  رد  هک  هن  ای  تسا  هدـش  هتفرگ  نآ  ولج  ایآ  هک  تسا  عنام  رد  کـش  یلو  دـشاب  یم  رفـس  هدارا  هب  نیقی  رگا 

دشاب و یم  لوا  هدارا  عافتراب  نیقی  هکنآ  لثم  لوا  یـضتقم  عافتراب  ملع  اب  دشاب  دـیدج  یـضتقم  ثودـح  رد  کش  هکنآ  ای  تسا و 
.ریخا ریغ  تسا  يراج  اضیا  باحصتسا  دراوم  نیا  رد  هن  ای  دراد  ار  جح  ریغ  رفس  هدارا  ایآ  هکنآ  رد  کش 
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هماسقاب یلکلا  باحصتسا  لیبق  نم  وا  صخشلا  باحـصتسا  لیبق  نم  نوکی  اما  یجیردتلا  رمالا  ءاقب  باحـصتسا  نا  یفخی  ّهنإ ال  مث 
نم هیف  کش  اذا  یلکلا و  صخشلا و  باحصتسا  هیف  حص  اهنم  ءیـش  یقب  وا  تمت  اهیف  عرـش  یتلا  همولعملا  هروسلا  نا  یف  کش  اذاف 
نم ناک  یلوالا  تمت  دق  هناب  عطقلا  عم  يرخا  یف  عرش  هنا  یف  کش  اذا  یناثلا و  مسقلا  نم  ناک  هلیوطلا  هریصقلا و  نیب  اهددرت  ههج 

.تایجیردتلا رئاس  نم  هوحن  نامزلا و  یف  اذه  یفخی  امک ال  ثلاثلا  مسقلا 

******

: حرش * 

تسا يراج  نآ  رد  یلک  مسق  هس  یجیردت  رما  باحصتسا 

.خلا باحصتسا  نا  یفخی  ّهنإ ال  مث  : هلوق

زا ای  ضیح  مد  ندـش  جراخ  ای  بآ و  نایرج  رد  ای  ترفاسم و  رد  کش  ریظن  دـش  ناـیب  هک  یجیردـت  رما  باحـصتسا  دـنامن  یفخم 
يا همولعم  هروس  دشاب  نیا  رد  کش  رگا  دـشاب  یم  نآ  هثالث  ماسقاب  یلک  باحـصتسا  لیبق  زا  ای  تسا و  یـصخش  باحـصتسا  لیبق 

رد باحصتسا  تسا  حیحـص  تسا  هدنام  یقاب  ای  هروس  نآ  تسا  هدش  مامت  ایآ  هّللا  وه  لق  هروس  لثم  تسا  هدرک  نآ  رد  عورـش  هک 
ای هروس  نآ  ریـصق  نیب  ندوب  ددرم  تهج  زا  دـشاب  نیا  رد  کـش  رگا  هروس و  یلک  باحـصتسا  اـی  یـصخش  باحـصتسا  هروس  نآ 

یلک مود  مسق  ماسقا  زا  مسق  نیا  رد  کش  تسا  لیوط  هک  هانلزنا  انا  هروس  ای  درک  عورـش  ار  هّللا  وه  لق  هروس  ایآ  هکنآ  لـثم  لـیوط 
يرگید هروس  ایآ  هک  دوش  نآ  رد  کش  رگا  هشپ و  لیف و  نیب  ناویح  نآ  ندوب  ددرم  تهج  زا  ناویح  لصا  رد  کش  ریظن  دشاب  یم 
حیحـص هک  دشاب  یم  یلک  موس  مسق  ماسقا  زا  دروم  نیا  رد  کش  تسا  هدـش  مامت  لوا  هروس  هکنآ  هب  نیقی  اب  هن  ای  هدرک  عورـش  ار 

مامت رد  یلک  هثلث  ماسقاب  یلک  ای  یـصخش  باحـصتسا  ینعی  دـش  نایب  هک  یئانعم  نیا  یفخی و  ـال  اـمک  تشذـگ  هکنآ  اـمک  تسین 
.دش نایب  هکنآ  لاثما  ترفاسم و  ریظن  دیآ  یم  تایجیردت 

ص:366

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1859 

http://www.ghaemiyeh.com


نم هئافتنا  هعاطقناب و  عطقلا  عم  اروط  هدـیق و  ءاقب  یف  کشلا  ههج  نم  همکح  یف  کشلا  نوکی  هراـتف  ناـمزلاب  دـیقملا  لـعفلا  اـما  و 
الف دـیقلا  ءاقب  یف  کشلا  ههج  نم  ناک  ناف  هلـصا  بولطملا ال  مامت  ظاحلب  وه  امنا  هب  دـبعتلا  نوکی  نا  لمتحا  اذا  اـمک  يرخا  ههج 

عطقی مل  ام  راطفالا  زاوج  مدع  كاسمالا و  بوجو  هیلع  بترتیف  الثم  موصلا  هب  دیق  يذلا  راهنلاک  نامزلا  نم  هدـیق  باحـصتساب  سأب 
.لمأتف بجیف  ناک  امک  نآلا  راهنلا و  یف  نال  اذه  لبق  ناک  كاسمالا  نا  لاقیف  دیقملا  سفن  باحصتساب  سأب  امک ال  هلاوزب 

******

: حرش * 

.خلا نامزلاب  دیقملا  لعفلا  اما  :و  هلوق

دیق نامز  هک  يدراوم  نآ  لاثما  جح و  ماکحا  ضعب  ای  دیع و  زور  راطفا  ناضمر و  هام  هزور  لثم  دشاب  یم  نامزب  دـیقم  هک  یلعف  اما 
نآ رد  کش  هکنآ  لثم  دـشاب  یم  دـیق  ءاقب  رد  کش  تهج  زا  دراوم  ضعب  اهنآ  رد  کش  هّیموی  ياـهزامن  نینچمه  دـشاب و  یم  نآ 

.هن ای  تسا  یقاب  نامز  ایآ  هک  دوش 

هیعوضوم ههبـش  اما  هیمکح  ههبـش  هیعوضوم و  ههبـش  تسا  مسق  ود  نآ  رد  دـشاب  ناـمزب  دـیقم  فیلکت  هک  یئاـج  رد  دـنامن  یفخم 
دشاب هدشن  یعرش  بورغ  هک  تسا  دیقم  ناضمر  كرابم  هام  رد  كاسما  هکنآ  لثم  نامز  ءیجم  مدعب  تسا  دیقم  لعف  دراوم  ضعب 
ینعی یمدع  باحـصتسا  دراوم  نیا  رد  دـشاب  هدـشن  رجف  عولط  هک  تسا  دـیقم  ناضمر  كرابم  هام  رد  برـش  لکا و  زاوج  هکنآ  ای 

لکا و زاوجب  مکح  رجف  عولط  مدع  باحـصتسا  هکنآ  امک  كاسما  دشاب  بجاو  هک  تسا  بجوم  سمـش  بورغ  مدع  باحـصتسا 
دـشاب راهنب  دیقم  كاسما  رگا  هکنآ  امک  هدض  مدعب  هن  نامز  دوجوب  لیلد  ناسل  رد  لعف  تسا  دیقم  دراوم  یـضعب  دوش و  یم  برش 

.لمأتف تسا  حیحص  لیل  ای  دشاب  راهن  هک  دیق  باحصتسا  دراوم  نیا  رد  سپ  دشاب  لیلب  دیقم  برش  لکا و  زاوج  و 

دشاب یم  هیموهفم  ههبش  تهج  زا  نآ  رد  کش  دراوم  یضعب  هیمکح  ههبش  اما  و 
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ایآ تسا  بجاو  نآ  رد  كاـسما  كاـسما و  بوجو  تیاـغ  يارب  تسا  هداد  رارق  عراـش  هک  یبورغ  هک  دوش  کـش  رگا  هکنآ  اـمک 
هیموهفم ههبش  رد  دراوم  ضعب  دشاب و  یم  بورغ  موهفم  رد  کش  هک  هیقرشم  هرمح  باهذ  ای  صرق  راتتـسا  زا  تسا  ترابع  بورغ 

بش فصن  ایآ  هکنآ  رخآ  تسا  ددرم  نوچ  دوش  ءاشع  برغم و  هالـص  رخآ  رد  کش  هکنآ  لثم  تسا  هلدا  ضراعت  تهج  زا  کش 
.تسا رجف  عولط  نیئاشع  تقو  رخآ  هکنآ  ای  دنلئاق  روهشم  هکنآ  امک  دشاب  یم 

هیقرشم هرمح  باهذ  ای  صرق و  راتتـساب  نیقی  هکلب  تسین  یقباس  نقیتم  نوچ  تسین  حیحـص  مسق  نیا  رد  باحـصتسا  دیامن  یفخم 
دراوم ضعب  نامزب  تسا  دـیقم  هک  یلعف  لک  یلع  تسین  حیحـص  نآ  باحـصتسا  ددرم  عوضوم  هک  دـش  نایب  البق  هکنآ  اـمک  تسا 

ای بجاو و  ناضمر  كرابم  هام  نامز  نآ  رد  كاسما  هک  نامز  رد  کش  لثم  تسا  دـیق  ءاقب  رد  کش  تهج  زا  نآ  مکح  رد  کـش 
موی نامز  دجـسم و  رد  ار  هعمج  موی  سولج  یلوم  هدومن  رما  هکنآ  لثم  دـشاب  یم  نامز  عاـطقناب  عطق  اـب  مکح  نآ  رد  کـش  هکنآ 

.تسا هدش  مامت  عطقنم و  ملسم  هعمج 

ءاقب یلو  هعمج  زور  رد  تسا  هدوب  نآ  لامک  بولطم و  مامت  نوچ  سولج  لصا  هک  دشاب  یم  دجـسم  رد  سولج  موزل  لامتحا  یلو 
تـسین یعنام  دـش  نامز  دـیق و  ءاقب  رد  کش  رگا  لاح  نیا  رد  سپ  بولطم  ددـعت  تهج  زا  دـشاب  یقاب  تسا  نکمم  سولج  لـصا 

تمرح بجوم  راهن  باحصتسا  هک  ندومن  راطفا  يارب  همات  ناک  وحن  یلع  راهن  باحصتسا  لثم  تسا  نامز  هک  دیق  نآ  باحصتساب 
هک یمادام  راطفا  تسین  زیاج  هکنآ  تارطفم و  زا  كاسما  بوجو  باحـصتسا  نیا  رب  دوش  یم  بترتم  سپ  دشاب  یم  هزور  تارطفم 

دوش باحصتسا  لعف  دوخ  دیقم و  سفن  باحـصتسا  تسا  نکمم  تسا و  حیحـص  موی  باحـصتسا  اجنیا  رد  دشابن  راهن  لاوزب  نیقی 
تعاس کی  تارطفم  مامت  زا  كاسما  دوش  هتفگ  سپ 
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.لمأتف تسا  بجاو  مزال و  سپ  دوش  یم  باحصتسا  كاسما  نآ  دشاب  یم  نآ  رد  کش  هک  نآلا  راهن و  رد  دوب  لبق 

نآ رد  قیقحت  یعرش و  بکرم  عوضوم  رد  نامز  ندوب  دیق  رد  لاکشا 

ناک وحن  یلع  دـشاب  نآ  فرظ  عضو و  ای  فیلکت و  طرـش  درجم  نامز  هک  تسا  حیحـص  یئاج  رد  نامز  باحـصتسا  دـنامن  یفخم 
خیش و موحرم  تهج  نیا  زا  تسین  حیحص  تسا و  تبثم  نامز  باحصتسا  هصقان  ناک  وحن  یلع  دشاب  لعف  دیق  نامز  رگا  اما  همات و 

هکنیا هب  مکح  باحـصتساب  نامز  باحـصتسا  زا  دندرک  لودـع  تسا  تبثم  لصا  بجوم  راهن  باحـصتسا  نوچ  رگید  مالعا  ضعب 
لـصا عفد  اضیا  تهج  نیا  ناک  امک  نآلا  هدوب و  تباث  البق  راهن  رد  تسا  عقاو  هک  یکاـسما  بوجو  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  ـالثم 

مـسق نیا  رگا  راـهن  رد  تسا  عـقاو  كاـسما  هک  دـنک  تاـبثا  تسا  نکمم  رگا  مکح  باحـصتسا  هکنآ  تهجب  دـیامن  یمن  ار  تبثم 
مدقم دوش  یم  مکح  يارب  ببس  تسا و  عوضوم  هک  نامز  باحصتسا  هکلب  نامز  سفن  باحـصتسا  تسا  نکمم  سپ  دشاب  نکمم 
ینعم نیا  نوچ  راهن  رد  تسا  هدش  عقاو  كاسما  دنک  تابثا  هک  تسین  نکمم  نامز  باحصتسا  رگا  اما  تسا و  مکح  باحصتسا  رب 
تجح اهنآ  هیفرع  هیلقع و  مزاول  هریغ  ای  باحـصتسا  هچ  اقلطم  لوصا  هک  یلاعت  هللاءاش  نا  دوش  یم  نایب  ادعب  تسا و  تبثم  لصا  زا 
یلوم رما  زا  دعب  دـنک  یم  مکح  لقع  هک  ینعم  نیاب  تسا  راهن  ءاقب  نآ  یلقع  مزال  راهنلا  یف  كاسما  بوجو  باحـصتسا  تسین و 

.تسا یقاب  راهن  هک  راهنلا  یف  عقاو  كاسما  بوجوب 

نامزب تسا  دیقم  هک  فلکم  لعف  باحصتسا  هکلب  نآ  مکح  باحصتسا  هن  تسا و  نامز  باحصتسا  هن  هک  فنـصم  باحـصتسا  اما 
تـسا قباس  لثم  نآلا  راهن و  رد  دوب  عقاو  الثم  تعاـس  کـی  زا  لـبق  كاـسما  میدومن  ناـیب  هک  یناـنچمه  هدومن  باحـصتسا  ار  نآ 

ار رصع  رهظ و  هالص  دزادنیب  ریخأت  هک  یسک  الثم  تسا  يراج  دراوم  مامت  رد  نکل  تسا  حیحص  هچرگا  ینعم  نیا  نآ  باحـصتسا 
هن ای  تسا  یقاب  زور  راهن و  ایآ  هک  دیامن  نآ  رد  کش  و 
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یف هکنآ  اب  یقیلعت  باحصتسا  دوش و  باحصتسا  هکنآ  ات  تسا  هدوبن  دوجوم  البق  هالص  نوچ  درادن  لبق  باحـصتسا  دراوم  نیا  رد 
رد هن  تسا  ماکحا  رد  طقف  دنـشاب  یم  نآب  لـئاق  هک  یناـسک  یلاـعت  هللاءاـش  نا  دوش  یم  ناـیب  هکنآ  اـمک  تسین  حیحـص  هسفن  دـح 

.تاعوضوم

ضرع و زا  بکرم  نآ  زا  مسق  کـی  تسا  مسق  ود  تسا  دراو  هیعرـش  ماـکحا  رد  هک  یبـکرم  عوضوم  هک  تسنآ  بلطم  رد  قـح  و 
ضراع و تابثا  تسا  مزال  بکرم  عوضوم  نیا  رد  نآ  لاعفنا  مدـع  تراهط و  يارب  تسا  عوضوم  هک  رک  بآ  لـثم  تسا  ضورعم 

نیا تیرکب و  تسا  فصتم  نیعم  بآ  نیا  هک  دوـش  تاـبثا  ینعی  هصقاـن  ناـک  داـفم  وـحنب  نآ  تیرک  بآ و  تاـبثا  ینعی  ضورعم 
دـش بآ  تیرک  رد  کش  رگا  دـبعتلاب و  يرگید  نادـجولاب و  امهدـحا  اـی  دـبعتب و  اـی  تسا و  تباـث  نادـجولاب  اـی  بکرم  عوضوم 
هدوب رک  بآ  نیا  دوش  تابثا  دیاب  میدومن  نایب  هک  ینانچمه  هکلب  تسین  حیحص  همات  ناک  دافم  وحن  یلع  تیرک  درجم  باحـصتسا 
تباث هصقان  ناک  فوصوم و  تفـص و  وحن  یلع  تسا  مزال  لاکـشا  الب  رک  بآ و  ندوب  بکرم  لثم  رد  ناک  اـمک  مه  نـآلا  ـالبق و 

.دوش

فصو و اهنآ  زا  یکی  تسین  مزال  تسا و  یفاک  مکح  يارب  اهنآ  عامتجا  درجم  هک  تسا  یعرـش  تابکرم  زا  رگید  مسق  کی  اـما  و 
رگا ـالثم  تسا  حیحـص  هماـت  ناـک  وحن  یلع  عوضوم  ءازجا  مادـکره  تاـبثا  هکلب  هصقاـن  ناـک  وـحن  یلع  دـشاب  فوـصوم  يرگید 
لثم رگید  عوضوم  ریغ  یعوضوم  هب  تسا  مئاق  مادکره  هک  دـش  ضرع  ود  زا  ای  ورمع  دـیز و  لثم  دـش  رهوج  ود  زا  مکح  عوضوم 

هب تسا  مئاق  نیعوکر  زا  یکی  دحاو  نامز  رد  دشاب  یم  مومأم  ماما و  عوکر  عامتجا  تعامج  تحـص  يارب  عوضوم  تعامج  هالص 
زا یـضرع  مادکره  هک  تراهط  هالـص و  ریظن  فلکم  لعف  ود  زا  دشاب  بکرم  عوضوم  رگا  اذک  مومأمب و  تسا  مئاق  يرگید  ماما و 

تراهط اب  هالص  عامتجا  درجم  هکلب  دشاب  فوصوم  يرگید  تفص و  یکی  تسین  مزال  اهنآ  لثم  رد  دنشاب و  یم  فلکم  ضارعا 
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اموقم ادـیق  هتوبثل ال  افرظ  الا  هیف  نامزلا  ذـخؤی  مل  ام  صوصخ  یف  مکحلا  باحـصتسال  الا  لاجم  الف  يرخـالا  ههجلا  نم  ناـک  نا  و 
اـضیا هل  هتوبث  یف  کشلا  نوکیف  هل  هتوبث  ملع  ام  ریغ  هناف  نامزلا  كاذ  دـعب  امیف  همدـع  باحـصتسال  الا  لاجم  ـالف  ـالا  هعوضومل و 

.هئاقب یف  همدعب ال  عطقلا  دعب  هتوبث  لصا  یف  اکش 
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رد کش  نینچمه  دوش و  یم  باحـصتسا  نآ  هیفرع  هیلاصتا  تئیه  دـش  هالـص  رد  کش  رگا  سپ  هالـص  تحـص  يارب  تسا  یفاـک 
تفص تراهط و  هب  دشاب  فصتم  هالص  دیاب  امتح  هک  دومن  تابثا  لیلد  رگا  هلب  همات  ناک  وحنب  تسا  یفاک  نآ  باحصتسا  تراهط 
لیبق نیمه  زا  دـش  عقاو  فیلکت  يارب  دـیق  نامز  رگا  هک  دـش  رهاظ  ام  نایب  زا  تسا و  تبثم  تراهط  باحـصتسا  دنـشاب  فوصوم  و 

تسا و هیجراخ  تادوجوم  زا  یکی  زور  نوچ  تارطفم  كاـسما  اـب  تسا  زور  راـهن و  عاـمتجا  يراـهن  كاـسما  هکنآ  تهجب  تسا 
هلب تسا  حیحص  همات  ناک  وحنب  نآ  باحصتسا  زور  راهن و  رد  کش  سپ  تسا  فلکمب  مئاق  هک  تسا  یضرع  تارطفم  زا  كاسما 

.تسین حیحص  تسا و  تبثم  لصا  زا  باحصتسا  نآ  تسا  مزال  زور  راهنب و  فصتم  كاسما  هک  درک  تابثا  لیلد  رگا 

.تشذگ هکنآ  امک  هن  ای  تسا  یقاب  نامز  ایآ  هک  دوب  نآ  رد  کش  لوا  مسق  خلا  يرخالا  ههجلا  نم  ناک  نا  :و  هلوق

رد سولج  دشاب  هدومرف  یلوم  هکنآ  ریظن  هن  ای  تسا  یقاب  فیلکت  ایآ  ملسم  نامز  نتـشذگ  زا  دعب  دوب  تهج  نیا  زا  کش  مود  مسق 
ددعت باب  نم  تسا  یقاب  فیلکت  ایآ  هک  تسنآ  رد  کش  یلو  تسا  هتشذگ  ملسم  هعمج  زور  تسا و  بجاو  هعمج  زور  رد  دجسم 
تـسا دیق  هک  يدروم  نآ  صوصخ  رد  مکح  باحـصتسا  يارب  یئاج  دیامرف  یم  فنـصم  دروم  نیا  رد  هن  ای  هبنـش  زور  رد  بولطم 
دـشاب نیا  زا  ریغ  رگا  مکح و  يارب  دـشاب  فرظ  ناـمز  هکنآ  رگم  تسین  حیحـص  نآ  رد  باحـصتسا  تسین و  عوـضوم  يارب  ناـمز 

دجسم رد  سولجب  عراش  رما  هکنیا  زا  لبق  ینعی  نامز  نآ  نتشذگ  زا  دعب  تسا  يراج  مدع  باحصتسا 
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وه امیف  نامزلا  لثم  لخد  هرورـض  هلیلد  یف  مکحلا  توبثل  افرظ  ذـخا  نا  عوضوملا و  دویق  نم  نوکی  هلاـحم  ـال  ناـمزلا  نا  لاـقی  ـال 
.همدع باحصتسال  الا  لاجم  الف  هتوبثل  طانملا 

اذهب لعفلا  نا  یف  ههبش  الف  فرعلا  رظنب  هربعلا  تناک  اذا  اما  لقعلا و  رظن  هقدلاب و  عوضوملا  نییعت  یف  هربعلا  تناک  ول  معن  لاقی  هناف 
عوضوم رظنلا 
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يا هزادنا  نآ  فیلکت و  توبث  رد  کش  نوچ  تسا  يراج  فیلکت  مدع  باحـصتسا  تسا و  هدوبن  فیلکت  ملـسم  دـشاب  هعمج  زور 
هدوب فیلکت  مدعب  نیقی  هکنیا  زا  دعب  تسا  فیلکت  رد  کش  نآ  زا  ریغ  دوب و  دجسم  رد  هعمج  زور  نامز  رد  دوب  ملسم  فیلکت  هک 

.فیلکت ءاقب  باحصتسا  هن  تسا  يراج  فیلکت  مدع  باحصتسا  تسا 

هتفرگ نامز  نآ  ول  دشاب و  یم  عوضوم  دویق  زا  ملـسم  یعرـش  مکح  رد  نامز  هک  دوشن  لاکـشا  خلا  لاحم  نامزلا ال  نا  لاقی  :ال  هلوق
زا ماکحا و  حلاصم  طانم و  رد  نامز  لثم  دراد  تلاخد  هک  تسا  يرورـض  نوچ  لیلد  رد  نآ  فرظ  مکح و  توبث  يارب  تسا  هدش 

مدـع باحـصتسا  اـقلطم  دراوـم  نیا  رد  سپ  دـشاب  یم  عوـضوم  دـیق  عـقاو  رد  یلو  تسا  مکح  يارب  فرظ  ارهاـظ  وـل  تهج و  نیا 
.دشاب یمن  عقاو  رد  مکح  يارب  فرظ  ای  دشاب  عوضوم  دیق  نامز  هکنآ  نیب  یقرف  تسا و  يراج  فیلکت 

رظن تقدب و  باحـصتسا  عوضوم  نییعت  رد  رگا  تسا  حیحـص  امـش  بلطم  نیا  هکنآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج  خـلا  معن  لاقی  هناف  : هلوق
.دشاب یلقع 

تسا عوضوم  ود  فرع  رظنب  لعف  هک  تسین  نآ  رد  يا  ههبش  سپ  - تشذگ البق  هکنآ  امک  دشاب  فرع  رظنب  عوضوم  ذخا  رگا  اما  و 
دشاب عوضوم  دیق  نامز  هک  یئاج  رد 
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نوکی الف  یناثلا  نامزلا  یف  هعافترا  هل و  مکحلا  اذـه  ءاقب  یف  کـش  لوـالا و  ناـمزلا  یف  هل  مکحلا  توبثب  عطق  نیناـمزلا  یف  دـحاو 
.هتوبث باحصتسال  الا  لاجم 

.لیق امک  نیباحصتسالا  نیب  ضراعتلا  عقی  نیرظنلا و  الک  توبثل  يرجی  مدعلا  توبثلا و  نم  دحاو  لک  باحصتساف  لاقی  ال 

******

: حرش * 

تـسا يراج  نآ  باحـصتسا  سپ  دشاب  یم  عوضوم  تالاح  زا  فرظ  افرع و  تسا  عوضوم  کی  دوش  هتفرگ  فرظ  هک  یئاج  نوچ 
.تسین يراج  باحصتسا  تسا و  عوضوم  ود  افرع  هک  دشاب  عوضوم  دیق  نامز  هکنآ  فالخب 

تسا و فرظ  هسفنب  نامز  هکنآ  تسا و  هتـشذگ  ارارک  هکنآ  امک  تسا  لاحم  نوچ  عقاو  رد  توبث و  ماقم  رد  لاـمها  دـنامن  یفخم 
فرظ اجکی  درادن  ینعم  تسا و  عوضوم  دیق  ارهق  دشاب  هتشاد  یعرش  لعج  رگا  هیعرش  ماکحا  رد  سپ  درادن  یعرـش  لعجب  جایتحا 
نامز ندوب  ینعم  دشاب و  یمن  نیب  رد  هطـساو  دیقم و  ای  تسا و  قلطم  ای  یعرـش  مکح  نوچ  عوضوم  دـیق  رگید  ياج  دوش و  مکح 
نیااـب مکح و  يارب  دوش  هتفرگ  فرظ  ناـمز  اـجکی  تسین  لوقعم  دروـم و  نآ  ریغ  رد  تسین  بجاو  مکح  نآ  هکنآ  فرظ  اـی  دـیق 

.یفخی امک ال  فرظ  ای  دشاب و  دیق  نامز  هچ  تسین  يراج  اقلطم  باحصتسا  سپ  دشاب  یقاب  مکح  دوش  فلتخم  نامز  رگا  لاح 

نینچمه تسا  يراـج  فـیلکت  ءاـقب  باحـصتسا  هک  یناـنچمه  هکنآ  هـب  دروـم  رد  دوـشن  لاکـشا  خـلا  باحـصتساف  لاـقی  ـال  : هلوـق
بوجو باحصتسا  تبسلا  موی  سولج  رد  کش  هعمجلا و  موی  دجـسم  رد  سولجب  یلوم  رما  لثم  رد  سپ  فیلکت  مدع  باحـصتسا 

دوش یم  نآ  مدع  باحصتسا  سولج و  دوبن  بجاو  ملسم  هعمج  زا  لبق  نوچ  سولج  مدع  باحصتساب  تسا  ضراعم  سولج 
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ناکما مدـعل  امهدـحاب  قبـس  اذا  الا  حـصی  داکی  الف  الا  نیرظنلا و  معی  هموهفمب  ام  لیلدـلا  یف  ناک  ول  کـلذ  نوکی  اـمنا  لاـقی  هناـف 
وه دـحاو و  باحـصتسا  الا  كانه  نوکی  الف  امهمعی  هموهفمب  ام  بابلا  رابخا  یف  نوکی  اـمهنیب و ال  هاـفانملا  لاـمکل  اـمهنیب  عمجلا 

رظنلاب بابلا  اذـه  یف  هربعلا  نا  نم  تفرع  امل  ادـیق  ذـخا  اذا  امیف  مدـعلا  باحـصتسا  افرظ و  نامزلا  ذـخا  اذا  امیف  توبثلا  باحـصتسا 
دیقملا لعفلا  نا  هرورـض  هبـسحب  یناثلا  یف  ددعتم  لوالا و  یف  دحتم  هلبق  هعم  تقولا  كاذ  دعب  امیف  لعفلا  نا  یف  ههبـش  یفرعلا و ال 

.یفرعلا یحماسملا  رظنلاب  ول  رخآ و  نامز  یف  لعفلا  ریغ  صاخ  نامزب 

******

: حرش * 

.دشاب یم  یقارن  لضافب  بوسنم  لئاق  لیق  امک  تسا  نیباحصتسا  نیب  ضراعت  سپ 

یفرع و عوضوم  لماش  باحـصتسا  لیلد  هک  تسا  حیحـص  یئاج  رد  لاکـشا  نیا  زا  باوج  خـلا  کـلذ  نوکی  اـمنا  لاـقی  هناـف  : هلوق
دوش و یم  هتفرگ  اهنآ  مها  ضراعت و  هلماعم  دوش  ود  ره  لماش  لیلد  رگا  هک  دشاب  هتـشاد  ود  رهب  رظن  دوشب و  ود  ره  یلقع  عوضوم 
تسا و ضقاـنت  بجوم  نوچ  دـشاب  یفرع  یلقع و  عوضوم  ود  ره  لـماش  باحـصتسا  لـیلد  هک  تسین  نکمم  ینعم  نیا  رییخت و  اـی 

میرادـن ار  عوضوم  ود  ره  دوشب  لماش  هک  یلیلد  سپ  دـشاب  یم  نیعوضوم  نیب  تافانم  لاـمک  نوچ  ود  ره  نیب  عمج  تسین  نکمم 
هک یئاج  رد  فیلکت  مدع  باحـصتسا  ای  دـشاب  مکح  فرظ  نامز  هک  یئاج  رد  فیلکت  توبث  باحـصتسا  رگم  تسین  نیب  رد  سپ 

یلقع رظنب  هن  دوش  یم  هتفرگ  یفرع  رظنب  باحصتسا  عوضوم  باب  رد  باحصتسا  رابخا  هک  یتخانـش  البق  دشاب و  عوضوم  دیق  نامز 
هک یئاج  رد  میدومن  نایب  هک  سولج  لثم  افرع  تسا  دحتم  نتشذگ  زا  لبق  ای  تقو  نتشذگ  زا  دعب  لعف  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبش  و 

دشاب عوضوم  دیق  نامز  هک  یئاج  رد  یناث  رد  تسا  ددعتم  عوضوم  دشاب و  لعف  فرظ  نامز 
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نا یبولطملا و  ددـعتلا  وحنب  هنا  یف  کشلا  ههج  نم  همکح  ءاقب  یف  کشلا  ناک  اذا  امیف  ادـحتم  اضیا  هبـسحب  نوکی  نا  دـعبی  معن ال 
هبتارم نم  هبترملا  کلت  نود  امب  هئاقب  لمتحی  هنا  الا  اعطق  هدـعب  ایقاب  نکی  مل  نا  تقولا و  كاذ  عم  ناـک  یتلا  هبترملا  کـلتب  همکح 

.ادیج لمأتف  بحصتسیف 

لبق نم  الا  اهئاقب  یف  کشی  داکی  اهبابـساب ال  تدـجو  اذا  امم  نوکی  اهلباقی  ام  هیثبخلا و  هیثدـحلا و  هراهطلا  نا  یفخی  مهو ال  هحازا 
تناک اهب  تدجو  اذا  اهنا  هرورض  اهبابسا  ریثأت  رادقم  یف  کشلا  لبق  نم  اهل ال  عفارلا  یف  کشلا 

******

: حرش * 

سولج لثم  دشاب  رگید  نامز  رد  هک  تسا  یلعف  نآ  ریغ  هعمج  موی  رد  سولج  لثم  صاخ  نامزب  دیقم  لعف  هک  تسا  يرورض  نوچ 
.دشاب یفرع  یحماسم  رظنب  ول  تبس و  موی 

رد افرع  تسا  دحتم  عوضوم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دشاب  عوضوم  دـیق  نامز  هک  مود  مسق  رد  خـلا  نوکی  نا  دـعبی  معن ال  : هلوق
هعمج موی  ول  هعمج و  موی  رد  سولج  هک  دوش  هداد  لامتحا  هکنآ  لثم  بولطم  ددـعت  تهج  زا  دـشاب  مکح  ءاقب  رد  کش  هک  یئاج 

رد تسا  رت  نیئاپ  هعمج  زور  زا  نآ  هبترم  تبس  موی  رد  سولج  هک  یمـسق  هب  تسا  یلوم  بولطم  زاب  تبـس  موی  یلو  تسا  هتـشذگ 
.ادیج لمأتف  دوش  یم  فیلکت  ءاقب  باحصتسا  اضیا  دروم  نیا 

.عجارف تشذگ  فنصم  باوج  دنامن  یفخم 

نآ و لاثما  تساجن و  عفر  لثم  هّیثبخ  تراهط  لسغ و  ءوضو و  لـثم  هیثدـح  تراـهط  دـنامن  یفخم  خـلا  یفخی  ـال  مهو  هحازا  : هلوق
دوجوم دوخ  بابساب  رگا  اه  نیا  زا  مادکره  تسا  تساجن  ءاقب  هیثبخ  تسا و  رغصا  ربکا و  ثدح  هیثدح  تراهط  لباقم  اهنآ  لباقم 

ایآ هک  دشاب  یضتقم  رد  کش  هکنآ  هن  تسا  عفار  رد  کش  لیبق  زا  اهنآ  ءاقب  رد  کش  درک  ادیپ  ققحت  دش و 
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.هیعرش راثآ  اهل  تناک  یتلا  هیرابتعالا  رومالا  وا  هیجراخلا  رومالا  نم  تناک  اهل  عفار  ثدحی  مل  ام  یقبت 

یکح امک  هرم  لسغلا  دعب  هساجنلل  اببـس  هاقالملا  لعج  مدع  هلاصا  وا  يذملا  دعب  هراهطلل  اببـس  ءوضولا  لعج  مدع  هلاصال  لصا  الف 
.هساجنلا وا  هراهطلا  هلاصالا  الا  لصا  انهاه  نوکی  لضافالا و ال  ضعب  نع 

******

: حرش * 

یمادام دنام  یقاب  دش  دوجوم  هک  یئاج  رد  اهنآ  لباقم  تساجن و  تراهط و  تسا  يرورـض  نوچ  تسا  هزادنا  هچ  اهنآ  ریثأت  رادقم 
فـشک سدـقم  عراش  ار  اهنآ  هک  دـشاب  هیجراخ  روما  زا  تساجن  تراهط و  هک  تسین  نآ  نیب  یقرف  دوشن و  ادـیپ  اـهنآ  رب  عفار  هک 

روما اـی  هیعقاو و  روما  زا  تساـجن  تراـهط و  هکنآ  ثحب  تسا و  هیعرـش  راـثآ  اـهنآ  يارب  هک  يا  هیراـبتعا  روما  زا  اـی  تسا  هدوـمن 
.عجارف تشذگ  البق  هک  تسا  هیرابتعا 

تیاکح هکنآ  امک  یقارن  لضاف  موحرم  رب  تسا  در  هیبنت  رخآ  ات  مهو  هحازا  لوا  زا  مالک  نیا  خلا  لعج  مدـع  هلاصال  لصا  الف  : هلوق
ءوضو ضقان  يذم  ایآ  هک  دوش  یم  نآ  رد  کش  ، يذم وا  زا  دش  جراخ  ءوضو  زا  دعب  تفرگ  ءوضو  فلکم  رگا  هک  ناشیا  زا  هدـش 

يارب ببـس  ءوضو  لعج  مدع  باحـصتسا  ءوضو و  زا  دـعب  تراهط  باحـصتسا  تسا  نیباحـصتسا  ضراعت  لاح  نیا  رد  هن  ای  تسا 
ای يذـم  زا  دـعب  یتح  تراهط  يارب  اقلطم  تسا  ببـس  ءوضو  هک  تسنآ  رد  کش  ءوضو  لعج  زا  لبق  ینعی  يذـم  زا  دـعب  تراـهط 

.تسین ببس 

مدع باحصتسا  هعمج و  زور  رد  سولج  بوجو  باحصتسا  ریظن  دنـضراعتم  تراهط  مدع  باحـصتسا  تراهط و  باحـصتسا  سپ 
.تشذگ هکنآ  امک  هعمج  زور  رد  سولج  بوجو 

کی سابل  نآ  نتـسش  رد  تسا  مزال  ایآ  هک  دوش  نآ  رد  کـش  هبترم و  کـی  بآ  هب  سجن  ساـبل  دوش  هتـسش  هک  یناـمز  نینچمه 
باحصتسا اضیا  دروم  نیا  رد  هبترم  ود  ای  هبترم 
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یف کش  ولف  اقلعم  اطورـشم  ناک  اذا  امیف  لاکـشالا  یغبنی  اقلطم ال  ایلعف  امکح  نقیتملا  ناک  اذا  اـمیف  لاکـشا  ـال  اـمک  هنا  سماـخلا 
هقلعملا هماکحا  باحـصتسا  حـص  هقلطملا  هماکحا  باحـصتسا  حـص  امیفف  هماکحا  ءاقب  یف  هیلع  تـالاحلا  ضعب  ورط  لـجال  دروم 

.ءاقب کشلا  اتوبث و  نیقیلا  نم  باحصتسالا  ماوق  یف  ربتعا  امیف  کلذب  لالتخالا  مدعل 

******

: حرش * 

یم سابل  تراهط  هب  تشگرب  هک  هبترم  کی  نتـسش  زا  دـعب  تساجن  يارب  ببـس  عراش  لعج  مدـع  ینعی  تساجن  مدـع  تساـجن و 
.دوش

تراهط يارب  دشاب  ببـس  هک  ءوضو  لعج  مدع  لصا  ناشیا  رب  در  دیامرف  یم  فنـصم  تسا  هدومن  رکذ  هک  رگید  ياهلاثم  نینچمه 
هلاصا هکلب  دشاب  یـضتقم  رد  کش  هک  هن  ای  تسا  یقاب  يذم  زا  دـعب  نآ  تراهط  ایآ  هک  میرادـن  یلـصا  هچمه  کی  يذـم  زا  دـعب 

ببس تاقالم  لعج  مدع  لصا  نینچمه  تسا و  یقاب  هراهطلا  هلاصا  نآ  هن  ای  تسا  ءوضو  عفار  ایآ  هک  يذم  عوقو  دروم  رد  هراهطلا 
هدش هداد  یقارن  لضاف  موحرمب  بوسنم  هدـش و  تیاکح  هکنآ  امک  مدـقت  ام  ریظن  میرادـن  هبترم  کی  نتـسش  زا  دـعب  تساجن  يارب 

لـصا دـشاب و  اهنآ  عفار  رد  کش  هک  یئاج  رد  هساجنلا  هلاصا  اـی  هراـهطلا  هلاـصا  رگم  میرادـن  یلـصا  رکذ  اـم  لاـثما  رد  سپ  تسا 
.یفخی امک ال  دشاب  ضراعم  هک  تسین  يرگید 

قلعم طورشم و  هیعرش  ماکحا  رد  تسا  يراج  باحصتسا  مجنپ  هیبنت 

هراشا

هزجنم هیلعف  ماکحا  رد  دوش  یم  يراج  باحصتسا  هک  ینانچمه  هک  تسنآ  رد  مجنپ  هیبنت  خلا  امیف  لاکشا  امک ال  هنا  سماخلا  : هلوق
هکنآ ياوس  دنشاب  قلعم  طورشم و  هیعرش  ماکحا  نآ  هک  یئاج  رد  تسین  نآ  رد  یلاکشا  تسا و  يراج  باحصتسا  نینچمه  اقلطم 

رد کش  سپ  دیایب  شوج  نایلغ و  هک  ینامز  بنع  تسا  مارح  دوش  هتفگ  هکنآ  لثم  دشاب  یفیلکت  مکح  لیبق  زا  هیعرـش  ماکحا  نآ 
دوش یم  سجن  دیامرفب  هکنآ  امک  دشاب  یعـضو  مکح  ای  هن و  ای  تسا  مارح  ایآ  دمآ  شوج  رگا  هک  دوش  شمـشک  بیبز و  تمرح 

تساجن رد  کش  سپ  دیایب  شوج  هک  ینامز  روگنا  بنع و 
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هنا ال العف ال  ادوجوم  نوکی  امنا ال  هلبق  قلعملا  ناف  دـساف  هینکر  دـحا  لـتخاف  هیلع  قلع  اـم  دوجو  لـبق  قلعملل  دوجو  ـال  هنا  مهوت  و 
هنم نیقی  یلع  ناکف  باجیالا  وا  الثم  میرحتلاـب  باـطخلل  ـالعف  دروم  هنا  ضورفملا  فیک و  قیلعتلا  وحنب  ول  الـصا و  ادوجوم  نوکی 

هتوبث وحن  فالتخا  هتوبث و  نم  نیقی  یلع  ناک  ءیش  ءاقب  یف  کشلا  الا  باحصتسالا  یف  ربتعی  هدعب و ال  هیف  کشیف  هلاحلا  ورط  لبق 
.کلذ یف  اتوافت  بجوی  داکی  ال 

******

: حرش * 

.دیایب شوج  هک  یئاج  رد  دوش  بیبز 

یم یعرـش  تالوعجم  اهنآ  مامت  دـنام  یم  هقلطم  ماکحا  لثم  هقلعم  هطورـشم و  هیعرـش  ماکحا  هک  تسنآ  فنـصم  بلطم  لصاح  و 
ماکحا رد  باحصتسا  طقف  هک  میرادن  یصصخم  دوش و  یم  اهنآ  مامت  لماش  اهنآ  ءاقب  رد  کش  تقو  رد  باحصتسا  لیلد  دنـشاب و 

ضعب ندـش  ضراع  تهجب  يدروم  رد  دوش  کش  رگا  سپ  تسین  يراـج  باحـصتسا  هقلعم  هطورـشم و  ماـکحا  رد  تسا و  هقلطم 
حیحـص هک  ینانچمه  سپ  دوش  ضراع  نآرب  ّتیبیبز  تلاح  دوش و  بیبز  هک  بنع  ریظن  نآ  ماکحا  ءاـقب  رد  عوضوم  نآرب  تـالاح 

اذا بنعلا  دوش  هتفگ  هکنآ  لثم  نآ  هقلعم  ماکحا  باحـصتسا  تسا  حیحـص  تسا  قلطم  هک  یعوضوم  نآ  ماکحا  باحـصتسا  تسا 
نیا بیبزب  هتـشگرب  تسا و  هدوب  بنع  هک  عوـضوم  تـالاح  ضعبب  لـالتخا  نوـچ  بیبزلا  کلذـک  مارح و  هاـثلث  بهذـی  مل  یلغ و 

رد کش  نیقی و  نآ و  ءاقب  رد  کش  اتوبث و  هدوب  نیقی  باحصتسا  ماوق  نوچ  دنز  یمن  باحصتسا  ماوق  رد  يررـض  تالاح  لالتخا 
.تسا تباث  هقلعم  هطورشم و  ماکحا 

لثم میراد  یقلعم  کـی  هک  تسنآ  تسا  هدـش  طورـشم  یقیلعت و  باحـصتسا  رب  هک  یمهم  لاکـشا  خـلا  دوجو  ـال  هنا  مهوت  :و  هلوق
شوج بیبز و  زا  تسا  بکرم  عوضوم  ياـنعم  رد  ینعی  تسین  ققحم  ـالعف  دـشاب  بیبز  ندـمآ  شوج  نآ  هک  هیلع  قـلعم  تمرح و 

دشاب ققحم  بیبز  رگا  بیبز و  ندمآ 
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ره اـضیا و  تسا  يریدـقت  دوش  یم  باحـصتسا  دـشاب و  تمرح  هکنآ  مکح  تسا و  يریدـقت  هکلب  تسین  یلعف  نآ  ندـمآ  شوـج 
نیاربانب يریدـقت  هن  دـشاب  زجنم  یلعف و  نآ  ءازجا  مامت  تسا  بکرم  عوضوم  نآ  رگا  تسا  مزال  نآرب  مکح  تابثا  يارب  یعوضوم 

تمرح دشاب و  ندمآ  شوج  هک  درادن  دوجو  العف  تسا و  يریدـقت  نارگید  ءزج  یلو  العف  دراد  یجراخ  دوجو  بیبز  هچرگا  نایب 
يریدـقت دوجو  هکلب  درادـن  دوجو  العف  نیقی  نآ  تسا  مزال  باحـصتسا  رد  هک  یقباس  نیقی  بیبز و  ندـمآ  شوج  رب  تسا  بترتم 

: دساف هلوق  - تسین يراج  یقیلعت  باحصتسا  سپ  تسین  ققحم  لتخم و  دشاب  نیقی  هک  باحصتسا  نکر  کی  تهج  نیا  زا  تسا 

هن تسا  ققحم  قیلعت  وحنب  یلو  تسین  ققحم  العف  ول  بیبز و  ندمآ  شوج  نایلغ و  دشاب  تمرح  هک  قلعم  هکنآ  لاکشا  نیا  باوج 
فرط زا  تسا  میرحتب  باطخ  دروم  العف  هکنآ  لاـح  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشاب  هتـشادن  دوجو  الـصا  هکنآ 
نیقی فلکم  نایب  نیاربانب  تعطتـسا  نا  جـح  هلوق  لـثم  باـجیا  دروم  نینچمه  یلغ و  اذا  ریـصعلا  برـشت  ـال  دـیامرف  یم  هک  عراـش 

.تسا مکح  نآ  باحصتسا  مکح  نآ  رد  کش  سپ  تّیبیبز  تلاح  ندش  ضراع  زا  لبق  دراد  مکحب 

هک نیقی  توبث  وحن  فالتخا  دـشاب و  یم  نآ  تمرح  رد  کش  تسا و  لصاح  نآب  نیقی  نایلغ  زا  لبق  یبیبز  ریـصع  هکنآ  لصاح  و 
باحـصتسا رد  نوچ  دراذـگ  یمن  باحـصتسا  رد  یتواـفت  تسا  يریدـقت  یقیلعت و  نیقی  يرگید  تسا و  یلعف  نیقی  اـهنآ  زا  یکی 

یم لماش  ار  ود  ره  باحـصتسا  هلدا  قالطا  يریدـقت و  ای  دـشاب  یلعف  نیقی  هکنآ  هچنآ  رد  تسا  مزـال  قح  ـال  کـش  قباـس و  نیقی 
.دوش

دویق نآ  رگا  مالک  رد  تسا  دراو  هک  يدویق  هک  هداد  رارق  نیا  رب  ار  یقیلعت  باحـصتسا  ناـیرج  تحـص  مـالعا  ضعب  دـنامن  یفخم 
دشاب دیقم  مکح  دشاب و  مکحب  عجار 
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عجار دویق  رگا  اما  یقیلعت و  مکح  باحصتسا  تسا  حیحص  دراوم  نیا  رد  دشاب  یم  هصاخ  هصح  مکح  سپ  جحف  تعطتسا  نا  لثم 
نوچ هیف  نحن  ام  رد  تسین و  حیحص  باحصتسا  مسق  نیا  رد  ، جحلا هیلع  بجی  عیطتسملا  ریظن  دشاب  دیقم  عوضوم  دشاب و  عوضومب 

بکرم عوضوم  هک  یئاـجنآ  رد  یلو  تسا  لـصاح  لوا  مسق  رد  وـل  مکح و  تیلعف  نآ و  ناـیلغ  ریـصع و  زا  تسا  بکرم  عوـضوم 
تلع هب  تسا  لولعم  تبـسن  عوضومب  مکح  تبـسن  نوچ  نآ  ءازجا  ماـمتب  بکرم  عوضوم  دوجو  رب  دراد  فقوت  مکح  تیلعف  تسا 

تسا و بکرم  عوضوم  هیف  نحن  ام  رد  نوچ  نآ و  تلع  ءازجا  مامت  ققحت  زا  دـعب  الا  دـنک  یمن  ادـیپ  یجراخ  ققحت  لولعم  دوخ و 
هک یئاجنآزا  تسین و  لصاح  همامتب  عوضوم  نوچ  تسین  نکمم  مکح  تیلعف  تهج  نیا  زا  درادن  دوجو  دشاب  نایلغ  هک  ءزج  کی 

عجار اّبل  مکح  دویق  نوچ  تسین  حیحـص  یقیلعت  باحـصتسا  تهج  نیا  زا  تسا  عوضوم  دویقب  تشگرب  عقاو  رد  اّبل و  مکح  طئارش 
یلع جحلا  بجی  دـیامرفب  یلوم  هک  درادـن  یقرف  تهج  نیا  زا  تسا و  هدـش  تباث  شدوخ  لحم  رد  هکنآ  امک  عوضوم  دویقب  تسا 

بجی دیامرفب  هکنآ  لثم  دیامرفب  طرـش  ناونعب  ای  تسا  فوذـحم  دـشاب  فلکم  فوصوم  هک  فوصوم  تفـص و  ناونعب  عیطتـسملا 
.عاطتسا نا  فلکملا  یلع  جحلا 

دویق ماـمت  تسین  قراـف  تهج  نیا  یلو  درادـن  موهفم  فـصو  هلمج  دراد و  موـهفم  هیطرـش  هلمج  هک  تسنآ  هلمج  ود  نیب  قرف  هلب 
تسین و یلعف  مکح  اذل  درادـن و  یجراخ  دوجو  ضرفلا  یلع  بکرم  عوضوم  ءزج  کی  دـشاب و  یم  عوضوم  دویقب  تشگرب  مکح 

.تسین حیحص  یقیلعت  باحصتسا 

يزیچ ای  مکحب  دیقم  عوضوم  هکنآ  هب  لاکـشا  دشاب  دـیقم  عوضوم  هکنآ  دـشاب و  عوضومب  تشگرب  دویق  هکنآ  رب  انب  دـنامن  یفخم 
هبتر نوچ  تسا  دراو  دشاب  مکح  تلع  هک 
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مکحلا معی  هتکرببف  اقلعم  وا  اقلطم  مکحلا  ناک  لمجا  وا  لمها  امیف  مکحلا  یلع  لیلدلا  هلالدل  اممتم  باحصتسالا  نوکی  هلمجلاب  و 
هیراطلا هلاحلل 

******

: حرش * 

.وت يارب  دوش  رهاظ  بلطم  ات  تالوطم  عجارف  عوضوم  زا  تسا  رخأتم  تسا  ضرع  نوچ  مکح 

ءازجا طئارـش و  مامتب  عوضوم  ول  دـشاب و  یلعف  مکح  تسا  نکمم  هک  میدومن  ناـیب  اـجنآ  هحفـص 136  مود  دلج  رد  دنامن  یفخم 
یطرـش هب  دشاب  بجاو  ادرف  دیز  مارکا  سکعلاب  ای  دیایب  ادرف  ورمع  هک  یطرـش  هب  دشاب  بجاو  العف  دـیز  مارکا  الثم  دـشابن  لصاح 

فیلاـکت رد  اـضیا  تسین و  قـقحم  ـالعف  عوـضوم  طئارـش  وـل  تسا و  یلعف  مکح  هروکذـم  دراوـم  نیا  رد  دـیایب و  زورما  ورمع  هک 
بوجو نوچ  تسین  زجنم  یلعف  بوجو  الا  میشاب و  رخأتم  طرش  هحصب  مازتلا  تسا  مزال  هریغ  جح و  موص و  هالـص و  لثم  هیجیردت 

.درادن بوجو  طئارش  مامت  اب  عوضوم  نوچ  یقیلعت  باحصتسا  رد  تسا  دیفم  تهج  نیا  مالسب و  تسا  طورشم  مارحالا  هریبکت 

لاکشا هلب  - عجارف اهنآ  مومع  ای  باحصتسا  هلدا  قالطاب  يزیجنت  باحصتسا  لثم  تسا  حیحص  یقیلعت  باحصتسا  هک  تسنآ  قح  و 
هداد روگنا  تقلخ  رد  هک  تسا  يروگنا  بآ  نآ  تسا و  بنع  ریـصع  عوضوم  لصا  نوچ  یبیبز  ریـصع  لثم  تسا  فورعم  لثم  رد 
هدش بیبز  راوج  مه  هک  تسا  یجراخ  بآ  بیبز  ریصع  تفر  نیب  زا  یلـصا  بآ  نآ  دش و  کشخ  بنع  هکنیا  زا  دعب  تسا و  هدش 

ریغ تسا  یجراخ  بآ  نوچ  بیبز  ریصع  هکلب  درادن  دوجو  العف  دشاب  بنع  ریصع  هک  تمرح  عوضوم  العف و  تسا  نیریش  تسا و 
نآ رد  باحـصتسا  هکنآ  ات  تسین  بنع  تالاح  زا  تیبیبز  هکنآ  لـصاح  تسین و  يا  هشقاـنم  لاـثم  رد  ول  دـشاب و  یم  بنع  ریـصع 

.دشاب یم  نآ  ریصع  بنع  تاموقم  زا  هکلب  دشاب  يراج 

تسا قباس  لیلد  ممتم  يزیجنت  هچ  دشاب و  یقیلعت  هچ  باحصتسا  هکنآ  لصاح  خلا  باحصتسالا  نوکی  هلمجلاب  :و  هلوق
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هقلطملا و هماکحا  نم  هتیبنع  لاح  یف  اـقباس  هیلع  ناـک  اـم  یلع  نوکی  یبیبّزلا  ریـصعلا  ناـب  ـالثم  مکحیف  هقباـسلا  هلاـحلاک  هقحـاللا 
.هنایلغ ریدقت  یلع  هتمرحب  مکحی  هتیکلم  ءاقبب  مکحی  امکف  اهیف  کش  ول  هقلعملا 

ریصعلل هقلعملا  همرحلا  باحصتسا  ضراعیف  قلطملا  هدض  باحصتساب  هتـضراعمل  قلعملا  باحـصتسال  لاجم  هنکل ال  معن و  تلق  نا 
.هقلطملا هتیلح  باحصتساب 

******
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دـشاب لمجم  یلوا  مکح  ای  دشابن و  یلوا  مکح  رد  دییقت  قالطا و  طئارـش  هکنآ  لثم  دشاب  لمهم  یلوا  مکح  هک  یئاج  رد  مکح  رب 
دوش یم  لماش  سپ  دوش  یم  رهاظ  نیبم و  یلبق  مکح  باحصتسا  تکرب  هب  هروکذم  دراوم  نیا  رد  نآ  لاثما  نیلیلد و  ضراعت  ریظن 
رگا بنع  هقباس  تلاح  رد  هک  ینانچمه  بنع و  رب  تیبیبز  تلاح  لثم  عوضوم  رب  تسا  هدـش  قحال  ضراـع و  هک  یتلاـح  نآ  مکح 

نآ بیبذ  رب  دوش  یم  مکح  تسا و  يراج  یبیبز  ریصع  رد  باحـصتسا  نینچمه  دوب  يراج  باحـصتسا  دش  یم  ادیپ  نآ  رد  یکش 
کش رگا  هک  ینانچمه  سپ  دوشب  عقاو  نآ  رد  کش  رگا  هقلعم  هچ  دشاب و  هقلطم  ماکحا  زا  مکح  نآ  هچ  دوب  بنع  رد  هک  یمکح 

هب مکح  نینچمه  دوش  یم  تباث  تیکلم  باحـصتساب  هن  ای  تسا  هدـش  جراخ  کلام  کلم  زا  ایآ  هک  دوش  تیبیبز  تیکلم  ءاـقب  رد 
.تسا يراج  نآ  تساجن  نآ و  تمرح  باحصتسا  بیبز  نآ  تمرح 

نآ باوج  تسا و  ضراعم  یقیلعت  باحصتسا 

نآ دـشاب  حیحـص  یقیلعت  باحـصتسا  ضرفرب  هکنیا  هب  یقیلعت  باحـصتسا  رب  تسا  يرگید  لاکـشا  خـلا  هنکل  معن و  تلق  نا  : هلوـق
الب یبیبز  ریـصع  نینچمه  یبنع و  ریـصع  ندمآ  شوج  زا  لبق  نوچ  تسا  قلطم  باحـصتسا  هکنآ  دـضب  تسا  ضراعم  باحـصتسا 
نیا رد  دوش و  یم  هقلطم  تیلح  نآ  باحـصتسا  هن  ای  هتفر  نوریب  تیلح  زا  هک  دوش  یم  کش  العف  نآ و  برـش  دوب  لـالح  لاکـشا 
کل ءیش  لک  هدعاق  هب  عوجر  اطقاست و  اضراعت  اذا  ریصع و  يارب  یقیلعت  تمرح  باحصتسا  اب  تسا  ضراعم  باحـصتسا  نآ  لاح 

.دوش یم  لالح 
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ام مدعب  ایغم  ناک  هنا  هرورض  هدعب  قلعملا  مکح  ءاقب  یف  کش  یتلا  هلاحلا  ضورع  لبق  ناک  وحن  یلع  هباحصتسا  رضی  داکی  تلق ال 
دعب نانوکیف  امهنیب  هداضملا  مدـعل  باحـصتسالا  نع  الـضف  عطقلاب  هدـعب  هتوبث  رـضی  داکی  کلذـک ال  ناـک  اـم  قلعملا و  هیلع  قلع 
هیلع قلع  ام  توبث  درجمب  قلطملا  مکح  ءافتنا  کلذ  هیـضق  الـصا و  هافانم  الب  لـبق  عطقلاـب  اـعم  اـناک  اـمک  باحـصتسالاب  اهـضورع 
یف کش  هیلع  هلاح  ضورع  دـعب  هقلعملا  هتمرح  یف  کش  اذاف  هیلحلل  هیاغ  ناک  همرحلل  اطرـش  ناک  امک  لاـثملا  یف  ناـیلغلاف  قلعملا 
ناک ام  یلع  هئاقب  یف  کشلا  عم  اجراخ  ادـحتم  اهـضورع  دـعب  العف  هتمرح  وا  هتیلح  یف  کشلا  نوکیف  اضیا  هلاـحم  ـال  هاـیغملا  هیلح 

باحصتسا هیضقف  هیلع  اتناک  وحنب  همرحلا  هیلحلا و  نم  هیلع 
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نایلغ تلاح  ندش  ضراع  زا  لبق  وحن  یلع  تیلح  باحصتسا  درادن  ررـض  هکنآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج  خلا  رـضی  داکی  تلق ال  : هلوق
شوج یبنع  ریصع  هکنیا  هب  تسا  طورـشم  ایغم و  تیلح  باحـصتسا  دوش و  یم  نآ  تمرح  رد  کش  ادعب  هک  یتلاح  نآ  ریـصع  رب 
مدقم تمرح  دمآ  شوج  یبنع  ریـصع  رگا  هک  ینانچمه  تسا  مدقم  تمرح  باحـصتسا  دـمآ  شوج  هکنیا  زا  دـعب  دـشاب و  هدـماین 

تـسین یـضراعت  الـصا  هکلب  تیلح  باحـصتسا  رب  تسا  مکاـح  تمرح  باحـصتسا  نوـچ  دور  یم  نیب  زا  تیلح  تیلح و  رب  تسا 
طورشم ایغم و  ءیـش  نآ  تراهط  رهاط  ءیـش  لک  تیاور  الثم  دشاب  هدشن  لصاح  نایلغ  هک  دوب  تباث  یئاج  رد  تیلح  توبث  نوچ 
رگیدـمه اب  الـصا  تساجن  تراهط و  مکح  ود  نیا  رذـق و  هنا  ملعت  یتح  مالّـسلا  هیلع  هلوقب  دوشن  لصاح  تساجن  هب  ملع  هک  تسا 

زا دـعب  دـشاب و  هدـشن  لصاح  نایلغ  هک  تسا  یئاج  رد  یبیبز  ای  یبنع  ریـصع  تیلح  تسا  نینچمه  هیف  نحن  ام  دـنرادن و  یـضراعت 
ندوب مدقم  ءاضتقا  تشذگ و  هکنآ  امک  تیلح  باحـصتسا  رب  دراد  تموکح  مدقم و  تمرح  باحـصتسا  لاکـشا  الب  نایلغ  قیقحت 

تیلح باحصتسا  نتفر  نیب  زا  تمرح  باحصتسا 
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ناک امهتوبث  وحن  هیـضق  هناف  هتیلح  ءافتنا  هنایلغ و  دـعب  العف  هتمرح  هایغملا  هتیلح  باحـصتسال  مزالملا  اهـضورع  دـعب  هقلعملا  هتمرح 
.لفغت تفتلاف و ال  بابلالا  يوذ  یلع  تافتلا  ینداب  یفخی  امک ال  باحصتسالا  لیلدب  وا  امهیلدب 

هذه یف  هخسنب  هعافترا  هئاقب و  یف  کش  اذا  هقباسلا  هعیرشلا  وا  هعیرشلا  هذه  ماکحا  نم  نقیتملا  نوکی  نا  نیب  اضیا  قرف  :ال  سداسلا
.باحصتسالا هلدا  مومعل  هعیرشلا 

******

: حرش * 

نآ تمرح  ینعی  تمرح  يارب  تسا  طرـش  هکنآ  اـمک  لاـثم  رب  ناـیلغ  سپ  ریـصع  رب  ناـیلغ  توبث  درجمب  دوش  یم  تسا  قـلطم  هک 
هک تسا  یئاج  رد  ریـصع  ندوب  لالح  ینعی  تیلح  يارب  تسا  تیاغ  نایلغ  نینچمه  دشاب  هتـشاد  دوجو  نایلغ  هک  تسا  تباث  یتقو 

.دشاب هدشن  لصاح  نایلغ 

تّیبیبز تلاح  بنع  رب  دوشب  ضراع  هکنیا  زا  دـعب  نایلغ  رب  تسا  قلعم  هک  یتمرح  نآ  دـش  نآ  تمرح  رد  کـش  هک  یتقو  رد  سپ 
تلاح ندـش  ضراع  زا  دـعب  العف  نآ  تمرح  ای  یبیبز  ریـصع  تیلح  رد  کش  سپ  لاحم  ـال  دوش  یم  اـّیغم  رد  کـش  لاـح  نیا  رد 

لاح رد  کش  هکنآ  تمرح و  تیلح و  زا  هتـشاد  یبنع  ریـصع  هک  ار  هچنآ  ءاـقب  رد  کـش  اـب  اـجراخ  تسا  دـحتم  کـش  نیا  یبیبز 
زا دـعب  هقلعم  تمرح  باحـصتسا  ءاضتقا  سپ  دـندروم  کی  کش  ود  ره  دـشاب و  یم  بنع  نایلغ  لاح  رد  کش  لـثم  بیبز  ناـیلغ 

یفتنم ریـصع  نایلغ  زا  دعب  نایلغب و  تسا  لصاح  تیلح  نآ  هیاغ  هک  تیلح  باحـصتسا  اب  تسا  مزالم  تیبیبز  تلاح  ندش  ضراع 
ای لیلدـب و  یبـنع  ریـصع  تمرح  تیلح و  ندـش  تباـث  لـثم  اـهنآ  لیلدـب  تـمرح  تـیلح و  توـبث  ءاـضتقا  نوـچ  تـیلح  دوـش  یم 

تفتلاف و بابلالا  يوذ  یلع  تافتلا  ینداب  یفخی  امک ال  تیلح  باحصتسا  رب  دراد  تموکح  هقلعم  تمرح  هک  تسنآ  باحـصتساب 
.لفغت ال 

دشاب یم  نآ  در  لاکشا و  هقباس و  عیارش  باحصتسا  رد  مشش  هیبنت 

هراشا

رد تسا  حیحص  هقباس  عیارش  ماکحا  باحصتسا  ایآ  هک  تسنآ  رد  مشش  هیبنت  خلا  اضیا  قرف  سداسلا ال  : هلوق
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ملع نا  مهقح و  یف  اهتوبثب  نیقیلا  مدـعل  اما  هلاحم  هقباسلا ال  هعیرـشلا  ماکحا  نم  نقیتملا  ناـک  اـمیف  هناـکرا  لـالتخا  مهوت  داـسف  و 
.یفخی امک ال  اهلثم  توبث  یف  لب  اضیا  اهئاقب  یف  کش  الف  نیرخآ  قح  یف  اقباس  اهتوبثب 

.مهقح یف  اهتوبثب  نیقیلا  ملس  ول  اهئاقب ح و  یف  کش  الف  هعیرشلا  هذهب  هقباسلا  هعیرشلا  خسنب  اهعافتراب  نیقیلل  اما  و 

******

: حرش * 

دراوم نیا  رد  دـیامرف  یم  فنـصم  ایفن  هن  اتابثا و  هن  دـشاب  هدـشن  قباـس  عیارـش  ماـکحا  ضرعتم  مالـسا  هسدـقم  تعیرـش  هک  یئاـج 
نیا دـشاب و  قح  کش ال  هقباس و  نیقی  هک  تسا  دوجوم  باحـصتسا  ناکرا  نوچ  درادـن  یعنام  هقباـس  عیارـش  ماـکحا  باحـصتسا 

رد دـشاب  هقباس  تعیرـش  رد  کش  ای  هریغ و  خـسن و  تهج  زا  دـشاب  مالـسا  تعیرـش  ماکحا  رد  کش  هکنآ  نیب  درادـن  یقرف  تهج 
رب یصصخم  نوچ  باحصتسا  هلدا  مومع  تهجب  تسا  حیحـص  اهنآ  باحـصتسا  دوشب  ماکحا  نآ  عافترا  ءاقب و  رد  کش  هک  یئاج 

.هقباس عیارش  زا  مالسا  ریغ  ای  مالسا و  تعیرش  رد  دشاب  اهنآ  خسن  رد  کش  هچ  دوش  یم  ماکحا  مامت  لماش  اذل  تسین و  اهنآ 

باحصتسا ناکرا  هکنآ  هلمج  نم  تسا  هدش  هقباس  عیارـش  ماکحا  باحـصتسا  رد  یتالاکـشا  خلا  هناکرا  لالتخا  مهوت  داسف  :و  هلوق
هچرگا دـشاب  تباث  ام  قح  رد  هقباس  ماـکحا  نآ  میرادـن  نیقی  اـم  هکنآ  تهجب  تسین  ققحم  دـشاب  قح  ـال  کـش  قباـس و  نیقی  هک 
ماکحا نآ  توبث  یلو  تسا  هدوب  تباث  اهنآ  رب  ماکحا  نآ  ندوب  مالّسلا  امهیلع  یـسیع  ای  یـسوم  ترـضح  نامز  رد  الثم  هک  یناسک 

توبث مدع  لصا  ام و  يارب  تسا  اهنآ  توبث  لصا  رد  هکلب  ام  يارب  تسین  اضیا  قح  کش ال  قباس و  نیقی  سپ  تسین  ملسم  ام  يارب 
.ام يارب  تسا  فیلکت 

کش سپ  هدومن  هقباس  عیارش  خسن  مالسا  تعیرش  نوچ  مالسا و  تعیرشب  تسا  هدش  خسن  هقباس  عیارش  ماکحا  ملـسم  مود  لاکـشا 
مینک لوبق  ول  میرادن و  اهنآ  ءاقب  رد 
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هیـضق وه  امک  هردـقم  وا  ادوجو  هققحم  تناک  فلکملا  دارفال  اـتباث  ناـک  ثیح  هقباـسلا  هعیرـشلا  یف  تباـثلا  مکحلا  نـال  کـلذ  و 
حـص امل  الا  هیجراخلا و  ایاضقلا  هیـضق  وه  اـمک  هیجراـخلا  دارفـالا  صوصخ  ـال  هیقیقح  اـیاضق  یه  هلوادـتملا و  هفراـعتملا  اـیاضقلا 

هعیرـشلا یف  مکحلا  ناک  اهتوبث  نامز  یف  دوجوملا  ریغ  یلا  هبـسنلاب  خـسنلا  هعیرـشلا و ال  هذـه  یف  هتباثلا  ماکحالا  یف  باحـصتسالا 
نم ریغل  هعیرـشلا  هذه  یف  تباثلا  مکحلا  ءاقب  یف  کشلاک  هیف  کشلا  ناک  دـجوی و  وا  دـجو  نمم  فلکملا  دارفا  هماعل  اتباث  هقباسلا 

.هتوبث نامز  یف  دجو 

******

: حرش * 

.تسا هدوب  تباث  ام  قح  رد  هقباس  عیارش  ماکحا  هک 

توبث مکح  نآ  نوچ  هقباس  عیارش  رد  تسا  هدش  تباث  هک  یمکح  هکنآ  لوا  لاکشا  زا  باوج  خلا  هتباثلا  مکحلا  نال  کلذ  :و  هلوق
یم ادـیپ  دوجو  نامز و  نآ  رد  دـندوب  دوجوم  هک  ار  نیفلکم  دوش  یم  لماش  هیقیقح  يایاضق  تسا و  هیقیقح  ياـیاضق  وحن  رب  اـهنآ 

عوضوم عافتراب  هک  دشاب  یمن  هیجراخ  يایاضق  وحن  یلع  هریغ  هسدقم و  عیارش  رد  تسا  تباث  هک  ماکحا  نآ  تمایق و  زور  ات  دننک 
هطـساو هب  هک  دراوم  نآ  ریغ  اوبهذ و  دـق  نویفوکلا  وا  اوءاج  دـق  نویرـصبلا  دوش  هتفگ  هکنآ  لثم  دوش  هتـشادرب  مکح  نآ  یجراـخ 

لثم تسا  هیقیقح  يایاضق  وحن  یلع  میدومن  نایب  هک  ینانچمه  هیعرش  ماکحا  هکلب  دوش  یم  هتشادرب  مکح  یجراخ  عوضوم  عافترا 
هیـضق هکنآ  امک  - دوش یم  تمایق  زور  ات  هردـقم  هدوجوم و  دارفا  لماش  هک  رـسخ  یفل  ناسنالا  نا  وا  یغطیل  ناسنالا  نا  یلاـعت  هلوق 

دشاب ینعم  نیا  رگا  هک  هدوجوم  هیجراخ  دارفاب  دشاب  رصحنم  مکح  هکنآ  هن  لود  نیب  رد  هیئالقع  نیناوق  نیب  تسا  فراعتم  هیقیقح 
مالسا ردص  رد  هک  يدارفا  نوچ  اهنآ  باحصتسا  تسین  نکمم  تسا  تباث  مالـسا  تعیرـش  نیا  رد  هک  یماکحا  باحـصتسا  الـصا 

دنشاب یم  یلعف  دارفا  دنا  هتشاد  دوجو 
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خسن هیـضق  نا  هرورـض  اهمامتب  اهماکحا  عافتراب  نیقیلا  بجوی  هنا ال  الا  انیقی  هعیرـشلا  هذهب  هخوسنم  تناک  نا  هقباسلا و  هعیرـشلا  و 
.اهمامتب اهئاقب  مدع  لب  کلذک  اهعافتراب  سیل  هعیرشلا 

******

: حرش * 

نامز رد  نیدوجوم  ریغب  تبـسن  هیمالـسا  هیعرـش  ماکحا  رد  خسن  دشاب  دیابن  حیحـص  هنیآره  دـشاب  هیجراخ  يایاضق  رگا  نینچمه  و 
.ماکحا نآ  توبث 

هچ دوش  یم  نیفلکم  دارفا  مامت  لماش  میدومن  نایب  هک  ینانچمه  تسا  هیقیقح  ياـیاضق  وحن  یلع  هیعرـش  ماـکحا  لـعج  نوچ  سپ 
يارب مالـسا  تعیرـش  نیا  رد  اهنآ  ءاقب  رد  کش  سپ  دننک  ادیپ  دوجو  ادعب  ای  دنا  هدوب  دوجوم  مکح  توبث  نامز  رد  هک  یـصاخشا 

.تسا يراج  نآ  باحصتسا  تسا و  عفار  رد  کش  مکح و  رد  کش  دنا  هدوب  نامز  نآ  رد  هک  يدارفا  ریغ 

تسا ملسم  بلطم  نیا  هچرگا  مالسا  تعیرشب  تسا  هدش  خسن  هقباس  عیارـش  هک  مود  لاکـشا  زا  باوج  خلا  هقباسلا  هعیرـشلا  :و  هلوق
تاکز جح و  موص و  هالص و  لثم  میناد  یم  تهج  نیا  زا  دشاب و  هدش  خسن  هقباس  عیارش  ماکحا  مامت  هک  دوش  یمن  ببس  هکنآ  الا 
بتارم یهتنم  تسا  هدوب  هقباس  عیارـش  نامز  رد  لاکـشا  ـالب  اـهنآ  ریغ  تناـما و  ثیدـح و  قدـص  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  و 
یعیبط یلک  فانـصا  هک  ینانچمه  تسا  فلتخم  نآ  فانـصا  هک  مالـسا  تعیرـش  رد  هالـص  لثم  تسا  فلتخم  اـهنآ  تایـصوصخ 

هقباس عیارش  ماکحا  عافترا  رد  کش  هک  یئاجکره  رد  سپ  - تشذگ معا  حیحص و  باب  رد  هکنآ  امک  تایـصوصخب  تسا  فلتخم 
.درادن یعنام  نآ  باحصتسا  دشاب 
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الامجا ال هعافترا  ملع  ام  فارطا  نم  ناک  اذا  امیف  اهنم  هئاقب  یف  کش  ام  باحـصتسا  نع  عنمی  امنا  اهـضعب  عاـفتراب  ـالامجا  ملعلا  و 
دراوـم یف  اـم  عاـفتراب  ملع  دـق  اـهنم و  كوکـشملا  سیل  دراوـم  یف  وا  الیـصفت  هرادـقمب  ملع  اذا  اـمک  هفارطا  نم  نکی  مل  اذا  اـمیف 

.هعیرشلا هذه  یف  هتباثلا  ماکحالا 

******

: حرش * 

نآ باوج  اقلطم و  عیارش  خسن  مدع  باحصتسا  نایرج  مدع  رد 

یلامجا ملع  هقباس و  عیارش  ماکحا  خسن  هب  ام  میراد  یلامجا  ملع  هکنآ  زا  دعب  رگید  لاکشا  خلا  اهضعب  عافتراب  الامجا  ملعلا  :و  هلوق
يراج لوصا  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هکنآ  لاکـشا  نیا  باوج  دـشاب  باحـصتسا  ول  نآ و  فارطا  رد  لوصا  ناـیرج  زا  تسا  عناـم 
دراوم هکنآ  ای  تسا  يراج  باحـصتسا  دراوم  نآ  رد  هک  دشاب  جراخ  دـشابن و  یلامجا  ملع  فارطا  زا  هک  يدراوم  رد  هن  دوش  یمن 

تسا و خسن  رد  کش  دراوم  نآ  ریغ  هک  هدش  خسن  هک  يا  هصاخ  دراوم  لثم  دشاب  جراخ  دشابن و  یلامجا  ملع  دراوم  زا  كوکـشم 
.تسا يراج  باحصتسا 

نآ باوج  تسا و  هدـش  لاکـشا  دراوم  زا  يدایز  رد  یلامجا  ملع  نآ  خـسن  دراوم  رد  یلاـمجا  ملع  تهج  زا  لاکـشا  دـنامن  یفخم 
ماع رد  نآ  باوج  هک  صیـصختلاب  یلامجا  ملع  اب  ماع  مومعب  لمع  هلمج  نم  دش و  رکذ  هک  دراوم  نیمه  هلمج  نم  تسا  هدش  هداد 

مالعا زا  یـضعب  دـش  هداد  باوج  مهنآ  هک  هدیـسر  فیلاـکتب  یلاـمجا  ملع  اـب  هءاربلا  هلاـصاب  لـمع  هلمج  نم  دـش و  هداد  صاـخ  و 
.تسا عفد  يانعم  هب  هیعرش  ماکحا  رد  خسن  هک  دنا  هدومن  نایب  ینبم  نیا  رب  ار  هقباس  عیارش  ماکحا  خسن و  مدع  باحصتسا 

ینعم نیا  هک  تسا  تباـث  هک  یمکح  عفر  ياـنعم  هب  خـسن  هکنآ  تهجب  تسا  هدوبن  رتشیب  ناـمز  نیا  اـت  یعرـش  مکح  هکنآ  ناـیب  و 
لوقعم ریغ  توبث  ماقم  عقاو و  بسحب  لامها  تسا  هتشذگ  ارارک  یهلا و  سدقا  تاذ  قح  رد  تسا  لیحتسم  هک  یئادب  تسا  مزلتسم 

یعرش مکح  یلوم  تسا  هداد  رارق  ای  سپ  تسین  نکمم  نآ  نیب  هطساو  هک  دیقم  ای  تسا و  قلطم  اعقاو  ای  یعرـش  مکح  ینعی  تسا 
ات ار  مکح  نآ  نامزب و  دییقت  نودب  ار 
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******

: حرش * 

مکح و هعـس  رد  کش  خـسن  رد  کش  نایب  نیارباـنب  نیعم  تقوب  تسا  هدومن  دـیقم  ار  مکح  نآ  هکنآ  اـی  تسا و  هدومن  لـعج  دـبا 
.تسا دبالا  یلا  نآ  لعج  ای  نامز و  نآ  نیدوجوم  يارب  تسا  هدش  لعج  ایآ  یعرش  مکح  نیا  هکنآ  هن  دشاب  یم  نآ  قیض 

ای ماکحا  نآ  لعج  دـشاب  یم  نامز  نآ  نیدوجومب  صتخم  ماکحا  نآ  ایآ  هک  تسا  يراج  هقباـس  عیارـش  ماـکحا  رد  ینعم  نیمه  و 
باحصتسا يارب  یلحم  لاجم و  سپ  یهلا  سدقا  تاذ  قح  رد  تسا  لاحم  ءادب  لامتحا  هکنیا  زا  دعب  دش و  دهاوخ  نیمودعم  لماش 

.دشاب هقباس  عیارش  رد  باحصتسا  ای  مالسا و  هسدقم  تعیرش  رد  خسن  مدع  باحصتسا  هچ  تسین 

امک دوش  یم  نیمودـعم  نامز و  نآ  نیدوجوم  لـماش  تسا و  هیقیقح  هیـضق  وحن  یلع  هیعرـش  ياـیاضق  هکنیا  هب  لاکـشا  عفد  اـما  و 
هیضق هطساو  هب  ات  دشاب  یمن  نیفلکم  دارفا  رد  کش  نوچ  تسین  حیحـص  دروم  رد  ینعم  نیا  دومن  نایب  فنـصم  ار  ینعم  نیا  هکنآ 
هفئاط نود  يا  هفئاـط  کـی  هصح و  نود  يا  هصح  هب  یعرـش  مکح  دراد  صاـصتخا  هک  تسنآ  رد  کـش  هکلب  دوش  تباـث  هیقیقح 

رد دوش  یم  هتفرگ  بنع  زا  هک  يرمخ  صوصخ  ای  تسا  مارح  اقلطم  ایآ  تسا  مارح  هک  يرمخ  هک  میدرک  کش  ام  رگا  الثم  رگید 
قلطم تمرح  هیقیقح  هیـضق  هطـساو  هب  تسین  نکمم  تسا و  فیلکت  توـبث  رد  کـش  بنع  ریغ  رمخ  تمرح  رد  کـش  دراوـم  نیا 

ایآ تسا  هدـش  لعج  هک  یفیلکت  هک  تسنآ  رد  ام  کش  تسا  لیبق  نیا  زا  هیف  نحن  ام  دـشاب و  بنع  ریغ  رمخ  ول  دوش و  تباـث  رمخ 
ناـمز كرد  هک  یناـسک  هب  نآ  لـعج  تسا  صوصخم  فیلکت  نآ  اـی  دنـشابن  ناـمز  نآ  رد  دوجوم  ول  تسا و  نیفلکم  قلطم  يارب 

فیلکت ءاقب  رد  کش  هن  تسا  فیلکت  لصا  توبث  رد  کش  نیمودعمب  تبسن  فیلکت  لامتحا  دراوم  نیا  رد  دنا و  هدومن  ار  روضح 
هکلب هقباس  عیارش  ماکحا  باحصتسا  ای  دشاب و  هیمالسا  تعیرش  رد  خسن  مدع  باحـصتسا  هچ  تسین  يراج  اقلطم  باحـصتسا  سپ 

باحصتسا
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اذـه یف  عوضوملا  ریاغت  لاکـشا  نع  بذـلا  یف  هماقم  نانجلا  یف  هّللا  یلعا  همالعلا  انخیـش  هداـفا  اـم  عاـجرا  نکمی  هنا  یفخی  ـال  مث 
باب لثم  یف  هل  هیکلملا  نا  امک  یلکلل  تباث  مکحلا  نا  نم  همالک  رهاظ  همهوی  ام  اـنرکذ ال  اـم  یلا  یناـثلا  هجولا  نم  باحـصتسالا 

نم دب  لب ال  کلذک  هب  قلعتی  داکی  رجزلا ال  وا  ثعبلا  فیلکتلا و  نا  هرورض  اهیف  صاخـشالل  لخدم  ثیح ال  ماعلا  فقولا  هاکزلا و 
هقلعت

******

: حرش * 

.تسا تباث  فیلکت  مدع 

نآلا دوب و  تباث  وا  يارب  مکح  نیا  قباس  نامز  رد  دوب  دوجوم  رگا  فلکم  نیا  دوش  هتفگ  هک  تسا  حیحـص  یقیلعت  باحـصتسا  هلب 
.میناد یمن  تجح  ام  ار  یقیلعت  باحصتسا  یلو  ناک  امک 

عفار تهج  زا  ای  دشاب و  یـضتقم  تهج  زا  نآ  رد  کش  هچ  بحـصتسم  هک  درک  تابثا  باحـصتسا  هلدا  هکنآ  زا  دعب  دـنامن  یفخم 
تهج زا  کش  ای  هن و  ای  تسا  یقاب  ایآ  نآ  تفن  هک  تسا  یـضتقم  رد  کش  تهج  زا  ای  غارچ  ندـش  شوماـخ  لاـمتحا  هکنآ  ریظن 

نوچ دشاب  یم  نآ  لاثما  داب و  هب  غارچ  ندش  شوماخ  تهج  زا  نآ  رد  کش  دـشاب و  یم  نآ  تفن  یـضتقمب و  نیقی  هک  تسا  عفار 
رد کش  ول  هقباس و  عیارش  رد  هچ  دشاب و  مالسا  تعیرش  رد  هچ  مکح  ءاقب  رد  کش  هیف  نحن  ام  رد  تسا  تجح  اقلطم  باحصتسا 

تسا و يراج  خسن  مدع  مکح و  نآ  باحـصتسا  میدومن  نایب  هک  ینانچمه  دـیقم  ای  تسا  قلطم  مکح  لعج  ایآ  هک  تسا  یـضتقم 
رب هوالع  نیباحـصتسا  ضراعت  رد  تشذگ  نآ  ریظن  هکنآ  امک  فیلکت  مدع  باحـصتسا  رب  دراد  تموکح  مدقم و  باحـصتسا  نیا 

.عجارف تسا  تجح  یقیلعت  باحصتسا  تشذگ  البق  هکنیا 

همّالعلا انخیـش  تسا  هدومن  نایب  هک  ار  هچنآ  میهدب  عوجر  تسا  نکمم  دیامرف  یم  فنـصم  خلا  عاجرا  نکمی  هنا  یفخی  مث ال  : هلوق
البق هک  عوضوم  ریاغت  زا  لاکشا  عفد  رد  نانجلا  یف  هماقم  هّللا  یلعا 
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صاخـشا مدع  صاخـشالا  لخد  مدع  نم  هضرغ  ناک  هیـصعملا و  وا  هعاطلا  یلع  بترتملا  باقعلا  وا  باوثلا  کلذک  صاخـشالاب و 
.مهفاف هصاخ 

******

: حرش * 

هداد نآ  باوج  دوش  یمن  يراج  باحصتسا  اذل  دنعوضوم و  ود  یلعف  نیفلکم  اب  هقباس  عیارش  رد  قباس  نامز  نیفلکم  میدومن  نایب 
دارم دـشاب و  یم  همایقلا  موی  یلا  مودـعم  دوجوم و  نیفلکم  لماش  هک  تسا  هیقیقح  يایاضق  وحن  یلع  هیعرـش  ماکحا  لعج  هک  دـش 

هن میدومن  رکذ  ام  یناث  هجو  رد  هک  یباحـصتسا  رد  میدومن  ناـیب  اـم  هک  دـشاب  نیمه  تسا  هداد  ار  لاکـشا  نیا  زا  باوج  هک  خـیش 
هن یلک  يارب  تسا  تباـث  تیکلم  هکنآ  لـثم  یلک  يارب  تسا  تباـث  مکح  هک  دـشاب  ناـشیا  مـالک  رهاـظ  خیـش  موـحرم  دارم  هـکنآ 
زا هکنآ  لاثما  تسا و  کلام  یلک  هکلب  دنـشاب  یمن  کلام  صاخـشا  هک  دـنلئاق  اـهنآ  رد  هک  ماـع  فقو  هاـکز و  باـب  رد  صاخـشا 

صاخشا رب  فقو  رگا  اما  دشاب  هماع  تاهج  يارب  فقو  هک  یئاج  رد  هتبلا  درادن  تیکلم  رد  تلاخد  یلک  دارفا  دشاب و  هماع  تاهج 
.هّیرذ رب  ار  یئیش  تسا  هدومن  فقو  هکنآ  لثم  دشاب  صوصخم 

نوچ تسین  حیحـص  دشاب  نآ  زا  ریغ  رگا  دشاب و  نامه  خیـش  دارم  تسا  نکمم  میدومن  نایب  ام  هک  ار  یباوج  نامه  هکنآ  لصاح  و 
دنشاب یم  دارفا  صاخـشا و  اهنآ  قلعتم  هکلب  دشاب  یلک  وه  امب  یلک  اهنآ  قلعتم  تسین  نکمم  یهاون  رما و  رجز و  ثعب و  فیلکت و 

تیـصعم ای  تعاط  رب  تسا  بترتم  هک  یباقع  باوث و  نآ  باقع  اـی  باوث  نینچمه  صاخـشا و  فیلکت  يارب  دراد  تیقیرط  یلک  و 
هدومرف هک  خیش  موحرم  دارم  یباقع و  هن  دوش و  یم  هداد  نآب  یباوث  هن  یلک  امب  یلک  نوچ  دنـشاب  یم  دارفا  صاخـشا و  اهنآ  قلعتم 
.مهفاف مودعم  هچ  دنشاب و  دوجوم  هچ  دارفا  مومع  هکلب  تسین  فیلکت  دارم  صاخ  دارفا  ینعی  درادن  فیلکت  رد  دارفا  تلاخد  تسا 
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هنا الا  نیتعیرـشلل  كردملا  صوصخ  قح  یف  باحـصتسالا  نایرج  یلا  هبـسنلاب  اهیجو  ناک  نا  وهف و  لوالا  هجولا  نم  هدافا  ام  اما  و 
هیـضق نا  هرورـض  اضیا  هدحاولا  هعیرـشلا  لها  كارتشا  هرورـضب  مهیف  مکحلا  متی  داکی  نیمودعملا و ال  نم  هریغ  قح  یف  دـجم  ریغ 

کش و الب  کلذـک  نکی  مل  نم  ول  لکلا و  مکح  هنا  کشف ال  نیقی  یلع  ناک  نم  لک  مکح  باحـصتسالا  نا  الا  سیل  كارتشـالا 
.حضاو اذه 

باحـصتسا یف  هماکحال  ماکحالا و  باحـصتسا  یف  بحـصتسملل  لثامم  مکح  ءاشنا  وه  بابلا  رابخا  هیـضق  نا  یف  ههبـش  عباسلا ال 
.تاعوضوملا

******

: حرش * 

تبـسن تسا  حیحـص  باوج  نآ  هچرگا  تسا  هداد  عوضوم  ددـعت  رب  هک  یلاکـشا  باوج  اـما  خـلا  لوـالا  هجولا  نم  هداـفا  اـم  : هلوـق
اهنآ يارب  قح  کش ال  قباس و  نیقی  نوچ  دـنا  هدومن  ار  هقح  ـال  هقباـس و  تعیرـش  كرد  هک  یناـسک  قح  رد  باحـصتسا  ناـیرجب 

تعیرـش كرد  دنا و  هدش  ادیپ  ادـعب  هک  يدارفا  قح  رد  باوج  نیا  یلو  اهنآ  قح  رد  تسا  مامت  باحـصتسا  ناکرا  تسا و  لصاح 
نامز هک  يدارفا  اب  نیمودـعم  دارفا  هک  دـنک  یمن  تاـبثا  فیلکت  رد  كارتشا  درجم  باوج و  نیا  تسین  ماـمت  دـنا  هدرکن  ار  هقباـس 
هکنآ رگم  تسین  باحـصتسا  رد  كارتشا  ءاضتقا  هک  تسا  يرورـض  نوچ  تسا  تباث  اهنآ  يارب  مکح  کی  دنا  هدوب  دوجوم  قباس 

هب نیقی  دنا  هدمآ  دـعب  هک  يدارفا  نوچ  دـشابن  کش  نیقی و  رگا  هکنآ  هن  قح  کش ال  دـشاب و  نآ  يارب  قباس  نیقی  هک  یفلکم  ره 
.تسا حضاو  ینعم  نیا  دشاب و  نآ  ءاقب  رد  کش  ات  دنرادن  قباس  فیلکت 

اهنآ تیجح  مدع  هیلقع و  هیداع و  هیعرش و  هتبثم  لوصا  نایب  : متفه هیبنت 

هراشا

هن ای  دوش  یم  تباث  اهنآ  باحصتسا  طساوب  ایآ  هک  تسا  تبثم  لصا  نایب  رد  متفه  هیبنت  خلا  رابخا  هیضق  نا  یف  ههبش  عباسلا ال  : هلوق
لوا دراد  تروص  راهچ  دوش  یم  نآ  باحصتسا  هک  دیز  دوجو  لثم  دنامن  یفخم 
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هیعرـشلا راثآلا  بیترت  یف  لاکـشالا  امنا  هیلقعلا و  هیعرـشلا و  راثآلا  نم  باحـصتسالاب  أـشنملا  مکحلل  اـم  بیترت  یف  ههبـش  ـال  اـمک 
بحصتسملا یلع  هبترتملا 

******

: حرش * 

دوش هداد  توم  لامتحا  درک و  ترفاسم  رگا  هکنآ  لثم  دشاب  یم  دیز  دوجو  رب  هک  هطـساو  الب  راثآ  يارب  دوش  یم  دیز  باحـصتسا 
لثم هطساولا  عم  هیعرـش  راثآ  مود  هطـساو  الب  تسا  یعرـش  رثا  نیا  دشاب و  یم  نآ  هجوز  هقفن  دوجو  نآ  رثا  نآ  دوجو  باحـصتسا 
کش هکنآ  لثم  ای  دشاب و  دیز  يارب  هیحل  تابثا  هکنآ  هطساو  اب  نکل  تسا  یعرش  بحصتسم  نیا  هتبلا  وا  هیحل  باضخ  باحصتسا 

یم بجاح  مدـع  باحـصتسا  تبثم  لصا  رب  انب  هن  ای  هدیـسر  هرـشب  هب  بآ  ایآ  هک  لسغ  تحـص  رد  عنام  بجاـح و  دوجو  رد  دوشب 
هرـشب هب  بآ  لوصو  نوچ  تسا  لطاب  لسغ  مدع  رب  انب  تسا و  حیحـص  لسغ  هدیـسر و  هرـشب  هب  بآ  هک  دوش  یم  تابثا  سپ  دوش 

.دوش نآ  باحصتسا  ات  اقباس  هدوبن  نقیتم 

رمع زا  لاس  یس  هک  یـسک  هداع  نوچ  تسا  هتـشذگ  لاس  تسیب  العف  درک و  ترفاسم  هدوب  هلاس  هد  هکنآ  لثم  نآ  هیداع  راثآ  موس 
دهاوخ یم  یناکم  زیح و  دشاب  اجکره  دیز  هکنآ  لثم  دشاب  یم  هیلقع  راثآ  نآ  راثآ  زا  مراهچ  دراد  شیر  هیحل و  دـشاب  هتـشذگ  وا 

هک یئاج  رد  دوش  یم  بحـصتسم  يارب  مکح  ءاشنا  هک  تسنآ  هریغ  کشلاب و  نیقیلا  ضقنت  لثم ال  باحـصتسا  رابخا  ءاـضتقا  سپ 
هعمج هالص  بوجو  رمالا  هیاغ  هعمج  هالص  يارب  تسا  بوجو  لعج  هعمج  هالص  بوجو  باحـصتسا  الثم  دشاب  مکح  باحـصتسا 
يارب يرهاظ  مکح  لعج  عوضوم  باحصتسا  رد  نینچمه  تسا و  يرهاظ  بوجو  یباحـصتسا  بوجو  تسا و  یعقاو  بوجو  یلوا 
تمرح لعج  لثم  رمخ  يارب  دوش  یم  يرهاظ  تمرح  لعج  رمخ  باحـصتسا  لـثم  عوضوم  نآ  یعقاو  مکح  لـثم  دوش  یم  عوضوم 

.دوش یم  يرهاظ  مکح  لعج  لاح  ود  رد  عوضوم و  ای  تسا و  مکح  ای  باحصتسا  سپ  یعقاو 

هالص بوجو  لثم  دشاب  مکح  بحصتسم  رگا  هکنآ  رد  تسین  يا  ههبش  هکنآ  امک  خلا  یف  ههبش  امک ال  : هلوق
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.هیلقع وا  تناک  هیداع  هیعرش  ریغ  هطساوب 

همزاولب هلیزنت  وا  هطـساو  الب  رثالا  نم  هل  ام  صوصخ  ظاحلب  هدحو  هب  دبعتلا  بحـصتسملا و  لیزنت  وه  له  رابخالا  دافم  نا  هؤشنم  و 
هحص یلع  ءانب  هطـساولاب  ول  رثالا و  نم  هل  ام  قلطم  ظاحلب  وا  تارامالا  قرطلا و  تایدؤم  لیزنت  یف  لاحلا  وه  امک  هیداعلا  وا  هیلقعلا 

اضیا هطساولا  رثا  ظاحلب  لیزنتلا 

******

: حرش * 

نآ تفلاخم  تمرح  تعاطا و  بوجو  نآ و  همدـقم  بوجو  ریظن  هیلقع  راـثآ  دوش  یم  تباـث  نآ  هیلقع  هیعرـش و  راـثآ  ماـمت  هعمج 
رب هیعرـش  راثآ  مامت  ایآ  هک  تسنآ  رد  لاکـشا  یعقاو و  مکح  هچ  دـشاب و  يرهاـظ  مکح  هچ  مکح  رب  تسا  بترتم  راـثآ  نیا  نوچ 

.هن ای  یلقع  رما  ای  دشاب  يداع  رما  هطساو  نآ  هک  دشاب  هطساولا  عم  ول  دوش و  یم  يراج  بحصتسم 

نآ رد  قح  تبثم و  لصا  رد  باحصتسا  رابخا  رد  لامتحا  هس 

دبعت لوا  دوش  یم  هداد  نآ  رد  لامتحا  هس  بحـصتسم  تیجح  رد  تسا  هدـش  دراو  هک  يرابخا  خـلا  رابخالا  داـفم  نا  هؤشنم  :و  هلوق
لیزنت مود  تسا  حیحـص  ادـبعت  هالـص  يارب  هک  تراهط  باحـصتسا  ریظن  دـشاب  هطـساو  الب  نآ  یعرـش  رثا  ظاـحلب  بحـصتسم  نآ 

لاح هکنآ  امک  تسا  تجح  مزاول  نآ  مامت  رد  هک  هیداع  هچ  دشاب و  هتشاد  هیلقع  مزاول  هچ  بحصتسم  نآ  ظاحلب  تسا  بحصتسم 
هیعرـش هچ  هیداع و  هچ  دـشاب و  هیلقع  مزاول  هچ  تسا  تیجح  اهنآ  مزاول  مامت  هک  تسا  نینچمه  تاراما  قرط و  تایدؤم  لیزنت  رد 

دنمان و یم  قیرط  ار  نآ  هریغ  هعمج و  هالـص  بوجو  لثم  دیامن  یم  ار  مکح  تابثا  هک  یلیلد  هک  تسنآ  تاراما  قرط و  نیب  قرف  و 
.دنمان یم  هراما  ار  نآ  اهنآ  لاثما  دی و  نیملسم و  قوس  هنیب و  لثم  دیامن  یم  عوضوم  تابثا  هک  یلیلد 

رب انب  يداع  ای  دـشاب  یلقع  هطـساو  دـشاب  هطـساولاب  ول  تسا و  تجح  نآ  رد  رثا  قلطم  بحـصتسم  لیزنت  هک  تسنآ  موس  لامتحا  و 
بترتم یعرش  رثا  نآ  زا  دعب  نوچ  یلقع و  ای  دش  يداع  رما  هطساو  رگا  ینعی  هطساو  رثا  ظاحلب  یئیش  لیزنت  دشاب  حیحص  هکنآ 
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مدعل اهیلع  ابترتم  ناک  ام  هیلع  بترتی  مل  هسفن  رثا  ظاحلب  هدحو  ءیّـشلا  لیزنت  وه  ناک  ول  اهدافم  نال  کلذ  رثا و  رثالا  رثا  نا  لجال 
بترتی هناـف  اـهراثآ  معی  اـم  ظاـحلب  وا  همزاولب  هلیزنت  ناـک  ول  اـم  فـالخب  هظاـحلب  هلیزنت  نوکی  ـال  ادـبعت و  ـال  هقیقح و و  اـهزارحا 

.اهتطاسوب ناک  ام  هباحصتساب 

******
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القع نآ  باحـصتسا  دوـب  نشور  یـشتآ  هناـخ  رد  رگا  ـالثم  تسا  لوا  ءیـش  نآ  رثا  رثا  رثا  نوـچ  تـسا  حیحـص  لـیزنت  نآ  تـسا 
یلقع هطساو  هب  ول  تسا و  شتآ  ینـشور  رثا  نامـض  رثا  سپ  دشاب  یم  نامـض  بجوم  ریغ  لام  فلت  دشاب و  یم  ریغ  لام  ندنازوس 
دـشاب اهنت  یئیـش  لیزنت  باحـصتسا  رابخا  يانعم  رگا  هک  تسنآ  تهجب  بحـصتسم  لیزنت  رد  دش  نایب  هک  یلامتحا  هس  نیا  دشاب و 

طقف هدومن  تابثا  لیلد  هک  ار  هچنآ  نوچ  دوش  یمن  تباث  بحصتسم  يارب  هیداع  ای  هیلقع  راثآ  لاح  نیا  رد  نآ  یعرش  يرثا  ظاحلب 
هب دبعت  نوچ  ادبعت  هن  اتقیقح و  هن  تسا  هدشن  تباث  زارحا و  بحـصتسم  هیلقع  ای  هیداع  راثآ  دشاب و  یم  هطـساو  الب  نآ  یعرـش  رثا 

فالخب هیداع  هن  هیلقع و  راثآ  هن  تسا  یعرـش  رثا  رد  طقف  دبعت  لیزنت و  تهج  نیا  زا  اعرـش  اهنآ  دـندشن  تباث  دوب و  هدروخن  اهنآ 
بحـصتسم راثآ  مومع  ظاحلب  لیزنت  ای  دوب  مود  مسق  رد  هک  دشاب  بحـصتسم  نآ  هیلقع  ای  هیداع  مزاولب  یعرـش  لیزنت  هک  يدراوم 

.تسا تجح  مامت  رد  يداع  هچ  دنشاب و  یلقع  هچ  بحصتسم  مزاول  طئاسو و  ادبعت  دوش  یم  تابثا  ریخا  مسق  ود  نیا  رد  هک  دشاب 

لوصا رد  اهنآ  تیجح  مدع  تاراما و  تامزاول  تیجح  نیب  قرف  راهچ 

مهنآ لوصا  نودـب  تاراما  رد  هتبثم  لوصا  تیجح  نیب  قرف  اـضیا  دوش و  ناـیب  تاراـما  لوصا و  نیب  قرف  تسا  مزـال  دـنامن  یفخم 
نآ رد  کـش  عقاوب و  لـهج  اـهنآ  عوضوم  رد  لوصا  هک  تسنآ  تسا  روهـشم  هکنآ  اـمک  تاراـما  لوصا و  نیب  قرف  اـما  دوش  ناـیب 

عوضوم هکلب  تسین  تهج  نیا  تراما  اما  دوش و  یم  باحصتسا  كوکـشم  تراهط  تراهط  باحـصتسا  رد  الثم  تسا  هدش  هتفرگ 
اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  یلاـعت  هلوق  ـالثم  دـشاب  اـهنآ  عوضوم  ءزج  کـش  لـهج و  هکنآ  نودـب  تسا  اـهنآ  تاذ  سفن  اـهنآ  رد 

عوضوم
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کیکشتلا یف  دحال  رذع  مالـسلا ال  هیلع  هلوق  نینچمه  دوش و  هتفرگ  نآ  رد  کش  لهج و  هکنآ  نودب  تسا  قساف  ریغ  ربخ  تیجح 
رد لاکشا  دنلئاق  روهـشم  هک  یئانعم  نیا  تسین و  لیخد  نآ  رد  يرگید  ءیـش  تسا و  هقث  تیاور  تیجح  عوضوم  انتاقث  هیوری  امیف 

تیجح هکنآ  الا  دشاب  یمن  عقاوب  لهجب  دیقم  تسا و  قلطم  ظفل  رد  ول  تاراما و  تیجح  هکنآ  تیجح  هکنآ  تهجب  تسا  دراو  نآ 
تـسا لوقعم  ریغ  عقاو  توبث و  ماقم  بسحب  لامتحا  تسا  هتـشذگ  ارارک  نوچ  دشاب  یم  کش  لهجب و  دیقم  عقاو  رد  اضیا  تاراما 
تیجح ای  تسا و  ملاعب  دـیقم  ای  دوش و  یم  ود  ره  لماش  لـهاج و  ملاـعب و  تبـسن  هب  تسا  قلطم  اـی  تاراـما  تیجح  عقاو  رد  نوچ 

الثم تسین  لوقعم  دـشاب  ملاـعب  صوـصخم  اـی  دریگب و  ار  لـهاج  ملاـع و  نآ  قـالطا  هک  تسین  نکمم  تسا  لـهاجب  صتخم  اـهنآ 
ملاع هک  یـصخش  رب  دـشاب  بجاو  ای  تسا و  لصاح  لیـصحت  نیا  هک  تسا  عقاوب  ملاع  هک  یـصخش  رب  هراما  هب  لمع  دـشاب  بجاو 

تاراما تیجح  ارهق  تسین و  حیحـص  وا  مسق  ود  سپ  تسین  بجاو  هعمج  زامن  هک  دـنک  داقتعا  هک  دـشاب  یم  هعمج  زاـمن  بوجوب 
بل و بسحب  اهنآ  تیجح  هکنآ  الا  دشاب  یمن  لهجب  دیقم  تابثا  ماقم  رد  ول  تاراما و  تیجح  لیلد  سپ  دـشاب  یم  لهاجب  صتخم 

َلْهَأ اُولَئْـسَف  یلاعت  هلوق  ریظن  تابثا  ماقم  رد  تسا  هدش  لهجب  دیقم  هلدا  ضعب  رد  هکنآ  رب  هوالع  دشاب  یم  لهجب  دـیقم  توبث  ماقم 
ره تسا و  هدش  دهتجم  يوتف  تیجح  رب  نینچمه  تسا و  هدش  دحاو  ربخ  تیجح  رب  لالدتسا  هفیرش  هیآ  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا 

.دشاب یمن  کش  لهج و  تهج  زا  تاراما  لوصا و  نیب  قرف  سپ  عقاوب  ملع  مدعب  تسا  هدش  دیقم  هیآ  دنتاراما و  زا  اهنآ  يود 

تلالد تاراما  هلدا  هکنیا  هب  دوش  یم  رکذ  ادـعب  هکنآ  اـمک  تاراـما  لوصا و  نیب  قرف  تسا  هدومن  ناـیب  هیاـفک  بحاـص  مود  هجو 
هک باحصتسا  فالخب  تسا  دوجوم  تاراما  رد  یضتقم  تهج  نیا  زا  یمازتلا  تلالد  یقباطم و  تلالد  هب  هراما  تیجح  رب  دنراد 
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دوش یم  تابثا  موزلم  تیجح  طقف  ینعم  نیا  تراـهط و  ریظن  دـشاب  یم  نآ  ءاـقب  رد  کـش  هک  تسا  نقیتم  نآ  طـقف  يدـبعت  دروم 
نآ تایح  باحـصتسا  هن  ای  تسا  هدنز  ایآ  هک  مینادـن  دوش و  هعطق  ود  فاحل  تحت  یـصخش  رگا  الثم  هیداع  ای  هیلقع  مزاول  نودـب 
نآ دـشاب و  یم  نآ  ءاقب  رد  کش  هک  تسا  نقیتم  نآ  یباحـصتسا  دـبعت  دروم  هکنآ  تهجب  تسا  هدـش  هتـشک  هک  دـنک  یمن  تابثا 

.لتق نودب  تسا  تایح  بحصتسم 

سپ دنـشاب  یم  هیدصق  نیوانع  زا  تیاکح  ربخ و  دحاو و  ربخ  تیجح  رب  دـنراد  تلالد  تاراما  هلدا  هکنآ  هیافک  بحاص  زا  باوج 
مزاولب تفتلم  ربخم  هک  يوحن  هب  دـشاب  معا  مزال  ای  دـشاب و  موزلم  روصت  بجوم  مزال  روصت  ینعی  دـشاب  صخا  مزال  ربخ  مزال  رگا 

ربخم هکنآ  لثم  ار  اهنآ  ربخم  هتـشادن  هدارا  نوچ  درادـن  تیجح  مزاول  نآ  ریغ  رد  تسا و  تجح  ربخ  مزاول  دروم  ود  نیا  رد  دـشاب 
دیز هکنآ  اب  دومن  ار  لیلق  بآ  تاقالم  دیز  دی  هک  داد  ربخ  ربخم  رگا  الثم  دـشاب  یم  نآ  رکنم  ای  درادـن و  ربخ  مزاولب  تافتلا  الـصا 

نآ هک  دهد  یم  موزلم  زا  ربخ  ربخم  دراوم  نیا  رد  دشاب  یم  وا  رفک  رکنم  دیز  دی  تاقالم  زا  هدـنهدربخ  نکل  عقاو و  رد  تسا  رفاک 
ار اهنآ  دـصق  ای  مزاولب  تافتلا  دراوم  نیا  رد  دـشاب و  ءام  تساجن  مزـال  نآ  هک  دـهد  یمن  مزـال  زا  ربخ  دـشاب و  یم  تاـقالم  موزلم 

.هتشادن

نآ تسا و  ربتعم  اهنآ  تیقیرط  تاراما  باـب  رد  هک  تسنآ  باحـصتسا  تاراـما و  نیب  قرف  دـندومن  ناـیب  مـالعا  یـضعب  موس  هجو 
یف رظن  نم  دنیامرف  یم  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  الثم  دحاو  ربخ  تیجح  رد  میدومن  نایب  هکنآ  امک  دشاب  یم  يدـبعت  ملع  تاراما 

رد نآب  عوجر  تسا  مزال  يدبعت  فراع  دشاب  تاراما  هب  فراع  هک  یـسک  دـناسر  یم  تیاور  نیا  انماکحا  فرع  انمارح و  انلالح و 
.هیعرش ماکحا 

ای دشاب  یلقع  نآ  راثآ  هچ  ار  نآ  مزاول  ءیش و  نآ  راثآ  بترت  دنک  یم  ءاضتقا  هک  ینانچمه  ءیـش  هب  ینادجو  ملع  هکنآ  لصاح  و 
یلعج يدبعت  ملع  تسا  نینچمه  يداع 
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نیقی رب  هک  ار  یلمع  نامه  ینعی  قباس  نیقی  قبطرب  تسا  یلمع  يرج  وا  رد  لوعجم  نوچ  باحـصتسا  فالخب  تسا  تاراما  رد  هک 
سپ دوبن  نقیتم  بحـصتسم  مزاول  باحـصتسا  باب  رد  نوچ  کش و  لاح  رد  دـنک  يراج  ار  لـمع  ناـمه  تشاد  فلکم  ینادـجو 

.تسین اهنآ  دبعت  يارب  هجو 

هیلع ماما  لوق  رهاظ  تشذـگ و  باحـصتسا  رابخا  رد  هکنآ  امک  تسا  تیقیرط  اـضیا  باحـصتسا  باـب  رد  لوعجم  ـالوا  نآ  باوج 
هکلب تسین  تهج  نیا  زا  باحـصتسا  هراـما و  نیب  قرف  سپ  ادـبعت  دراد  ار  ملع  مکح  ملاـع  ریغ  کـشلاب  نـیقیلا  ضقنت  ـال  مالّـسلا 
سفن نوچ  باحـصتسا  رب  تاراـما  میدـقت  درادـن  تاـفانم  لوصا و  زا  هن  تسا  تاراـما  زا  باحـصتسا  میوش  لـئاق  هک  تسا  نکمم 
مدقم فلکم  رارقا  هنیب و  رب  تسا  مدقم  مکاح  مکح  دیرب و  تسا  مدقم  هنیب  الثم  يرگید  ضعب  رب  دـنراد  مدـقت  اهنآ  ضعب  تاراما 

.دوش یم  نایب  دعب  هکنآ  امک  مکاح  مکح  رب  تسا 

سایق ینادـجو  ملع  رب  ار  اهنآ  سایق  میرادـن و  اهنآ  تیجح  رب  لیلد  اهنآ  تاتبثم  هکنآ  تاراما و  رد  مینک  یم  مالک  لقن  اـم  اـیناث  و 
رد هجیتن  الثم  دوش  تباث  رگید  لیلدـب  دـیاب  هکلب  دـشاب  یمن  تامزاول  هب  يدـبعت  ملع  هکنآ  تهجب  تسین  ماـمت  تسا و  قراـفلا  عم 

يرغـصب و ملع  زا  هجیتن  هب  ملع  نینچمه  دوش و  یم  ادیپ  يربکب  ملع  يرغـصب  ملع  زا  دعب  انادـجو و  تسا  يرغـصب  ملع  لوا  لکش 
نیب قرف  هک  تسنآ  حیحـص  دـشاب و  یمن  نآ  مزاولب  يدـبعت  ملع  بجوـم  هک  يدـبعت  ملع  فـالخب  دوـش  یم  لـصاح  يربـکب  ملع 

ربخ هنیب و  رارقا و  مزاول  رب  هیئالقع  هیعطق  ةریس  رگم  میرادن  اهنآ  تیجح  رب  لیلد  ود  ره  تاتبثم  هکنآ  تسین و  تاراما  باحصتسا و 
هب تسا  هلبق  صیخـشت  رد  نظ  درادـن  تیجح  هراما  مزاول  هک  یئاهاج  زا  هلمج  نم  دـشاب  هیداع  ای  هیلقع  مزاول  ول  دـشاب و  یم  قثوم 

یفرط کی  هب  نظ  فلکم  رگا  لاح  نیااب  تسا  هراما  نظ  نآ  هلبق  باب  رد  تسا  هدش  دراو  هک  يا  هصاخ  تایاور  ياضتقم 
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دـشاب یم  هلبق  تهجب  نظ  همزال  ول  یمود و  نظ  دشاب  یم  تقو  لوخدـب  نظ  فرط  نآ  ۀـمزال  تسا و  هلبق  فرط  نآ  هک  درک  ادـیپ 
.یفخی امک ال  نظ  نآب  ار  تقو  تابثا  تسین  نکمم  لاح  نیااب  یلو 

یم هراما  عوضوم  ددـعت  ریظن  تاراما  قرط و  هکنآ  باحـصتسا  تاراما و  نیب  قرف  دـنا  هدومن  ناـیب  مـالعا  یـضعب  هک  مراـهچ  هجو 
تـسنآ لثم  ار  رفـس  رد  دیز  دوجو  دومن  تابثا  رگا  هراما  لثم  سپ  تسا  ددعتم  اضیا  مکح  ارهق  دش  ددـعتم  عوضوم  رگا  هک  دـشاب 

.اذکه ار و  دیز  هیداع  روما  دنک  تابثا  یثلاث  ار و  دیز  رعش  تابنا  دنک  تابثا  يرگید  ار و  دیز  دوجو  دنک  تابثا  هراما  کی  هک 

هلزنم هب  نآ  تایاکح  ددعت  رابتعاب  هدحاو  هراما  سپ  انمـض  دـنراد  يدـبعت  اهنآ  مادـکره  مزالم  موزلم و  مزال و  هراما  عوضوم  سپ 
.دشاب یم  يرگید  ضعب  رب  مئاق  اهنآ  ضعب  هک  دشاب  یم  هددعتم  تاراما 

مزاول هجو  ود  نیا  نودـب  دـشاب و  صخا  مزاول  زا  ای  دـشاب و  ملکتم  تافتلاب  دـیاب  اهنآ  هیجح  مالک  تامزاول  هک  قباس  لاکـشا  اما  و 
.درادن تیجح  مالک 

ول مالک و  هیقیدـصت  تیاکح  زارحا  زا  دـعب  سپ  مالک  مزاول  رد  هن  تسا  حیحـص  مالک  یقباطم  لولدـم  رد  ینعم  نیا  هکنآ  باوج 
هریغ رارقا و  باب  تارواحم و  رد  هک  تسنآ  رب  ءالقع  فرع و  ءانب  اذـل  تسین و  مزـال  مزاول  رد  تاـفتلا  دوش  تباـث  یئـالقع  لـصاب 

یم مکح  ملکتم  هیلع  رب  دشاب و  هتـشادن  اهنآ  هب  تافتلا  ملکتم  ول  دشاب و  هیفرع  هچ  هیلقع و  هچ  دـننک  یم  ملکتم  مالک  مزاولب  ذـخا 
تامزاول هب  ملکتم  یلیـصفت  تافتلا  تسین  مزال  تسا و  یفاک  یلاـمجا  تاـفتلا  مـالک  مزاول  رد  تاـفتلا  دـشاب  مزـال  ضرفرب  دوش و 

میدومن رکذ  هک  یئانعم  نیا  دنـشاب و  هیداـع  هچ  هیلقع و  هچ  تاـموزلم  ماـمت  دوش  یم  لـماش  هراـما  هب  دـبعت  ناـیب  نیا  رب  اـنب  مـالک 
نقیتم سفنب  باحصتسا  دبعت  نوچ  دشاب  یم  باحصتسا  فالخب 

ص:399

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1892 

http://www.ghaemiyeh.com


هجوب اهل  هلالد  هماکحا و ال  هراثآ و  نم  هسفنل  ام  ظاحلب  کشف  هنم  نیقی  یلع  ناک  امب  دـبعتلا  یلع  لدـت  امنا  راـبخالا  نا  قیقحتلا  و 
ناف هطـساولاب  ول  اقلطم و  هل  اـم  ظاـحلب  هلیزنت  یلع  ـال  فـالخلا و  هرمث  لـحم  یه  اـمک  کلذـک  نوکت  ـال  یتلا  همزاولب  هلیزنت  یلع 
ناک امل  اضیا  هجوب  اهظاحل  تبثی  مل  ام  الـصا و  اهظاحل  یلع  كانه  هلالد  الف  همزاول  راثآ  اـما  هسفن و  راـثآ  ظاـحل  وه  اـمنا  نقیتملا 

.یفخی امک ال  هباحصتساب  هیلع  اهبیترتل  هجو 
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.درادن تیجح  باحصتسا  هیداع  ای  هیلقع و  مزاول  تهج  نیا  زا  نآ  مزاول  نودب  دروخ  یم 

نآ لاثما  باحصتسا و  رد  تبثم  لصا  تیجح  مدع  رد  فنصم  قیقحت 

ماقم رد  دوش  یم  هداد  باحـصتسا  رابخا  رد  لامتحا  هس  هکنآ  زا  دعب  دیامرف  یم  فنـصم  خـلا  لدـت  امنا  رابخالا  نا  قیقحتلا  :و  هلوق
کـش هک  نقیتم  سفن  رب  دوش  یم  بترتم  یعرـش  رثا  هک  دوش  یم  يدروم  نآ  لماش  رابخا  طقف  هک و  تسا  لوا  لامتحا  قح  توبث 

نینچمه دـشاب و  مزاول  اب  نقیتم  هک  مود  مسق  رب  یهجو  چـیه  هب  درادـن  تلالد  راـبخا  دـشاب و  هطـساو  ـالب  یعرـش  رثا  نآ  نآ و  رد 
.دشاب هطساولاب  ول  دشاب و  راثآ  قلطم  هک  موس  مسق  رب  درادن  تلالد 

رابخا زا  نقیتم  دـشاب و  یم  هطـساو  الب  یعرـش  رثا  رد  طقف  عقاوب  نآ  لیزنت  تسا  كوکـشم  ـالعف  هک  قباـس  نقیتم  هکنآ  لـصاح  و 
یعرـش ظاحل  هک  يزیچ  رابخا و  رد  هدـشن  ظاحل  دـشاب  هیعرـش  رثا  اهنآ  رب  ول  هیداع و  ای  هیلقع و  راـثآ  اـما  تسا و  لوا  مسق  ناـمه 

.یفخی امک ال  دوش  اهنآ  رد  کش  ات  درادن  قباس  نیقی  نوچ  تسین  نکمم  اهنآ  باحصتسا  هدشن  اهنآ  لماش  رابخا  درادن و 

الا هطساولا  عم  ول  دشاب و  رثا  قلطمب  تسا  نکمم  ول  یعرش و  لیزنت  هکنآ  هب  دنا  هدومن  نایب  مالعا  یـضعب  ار  فنـصم  دارم  حیـضوت 
نیا تسا و  هطـساو  الب  رثا  لیزنت  بطاخت  ماقم  بسحب  نقیتم  ردـق  نوچ  دوشب  نآ  لماش  هک  میرادـن  نیب  رد  یقالطا  ای  مومع  هکنآ 

.دشاب یم  نآ  هنیرق  لامتحا  لقا  تسا و ال  رابخا  قالطا  مدع  رب  هنیرق 
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ام افرع  رابخالا  دافم  نا  يوعدـب  هتطاسوب  ام  ءافخل  هسفن  راثآ  نم  فرعلا  رظنب  اسوسحم  اهنم  ناک  اـم  صوصخ  بیترت  دـعبی  ـال  معن 
.مهفاف هقیقح  اضیا  همعی 
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ردق ذخا  درادن  ینعم  هطـساولا  عم  یتح  دشاب  راثآ  مامت  لماش  یعرـش  لیزنت  تسا  نکمم  توبث  ماقم  رد  هکنآ  زا  دعب  دنامن  یفخم 
دوش هتفرگ  دـیاب  عفار  رد  کش  دراوم  باحـصتسا  راـبخا  نقیتم  ردـق  دـشاب  حیحـص  ینعم  نیا  رگا  دوش و  هتفرگ  قـالطا  رد  نقیتم 

لوصا و مزاول  تیجح  رب  لیلد  هک  تشذـگ  هک  دوب  نآ  مالک  مزاول  تیجح  مدـع  هجو  هکلب  دوب  لئاق  يراصنا  همـالع  هک  ناـنچمه 
.عجارف هصاخ  دراوم  رد  رگم  میرادن  تاراما 

هریغ فرع و  رظنب  هطساو  ءافخ  دراوم  رد  هتبثم  لوصا  تیجح 

دیامرف یم  فنـصم  درادـن  تیجح  باحـصتسا  رد  هتبثم  لوصا  هک  دوب  نآ  رد  قباس  مـالک  خـلا  صوصخ  بیترت  دـعبی  ـال  معن  : هلوق
هب هطساو  نوچ  دنناد  یم  نقیتم  سفن  راثآ  زا  ار  هطـساولا  عم  رثا  نآ  فرع  رظنب  هک  یئاج  رد  تسا  تجح  هتبثم  لوصا  دراوم  ضعب 

هدوب و رت  اقباس  هک  سجن  سابل  اب  یئیش  دنک  تاقالم  رگا  الثم  درادن  نآب  تافتلا  فرع  فرع و  رظنب  تسا  یفخم  هک  تسا  يروط 
نآ ندوب  سجن  دـنک  یم  تابثا  تبوطر  باحـصتسا  سابل  نآ  تبوطر  ءاقب  رد  کـش  تهج  زا  دوش  ساـبل  نآ  تساـجن  رد  کـش 

تـسا یفخم  فرع  دزن  تبوطر  تیارـس  نیا  تسا و  تبوطر  تیارـس  راثآ  زا  هکلب  تسین  تبوطر  راثآ  زا  تساجن  هکنآ  اب  ار  ءیش 
دوش کش  لسغ  ای  ءوضو  رد  يدروم  رگا  نینچمه  تبوطر و  باحـصتسا  رد  دـنیامن  یم  ءیـش  نآ  تساجن  هب  مکح  تهج  نیا  زا 

تـسین عنام  مدع  راثآ  زا  تحـص  هکنیا  اب  لسغ  ءوضو و  تحـص  هب  مکح  رد  تسا  یفاک  عنام  مدع  باحـصتسا  هن  ای  هدوب  عنام  هک 
تافتلا نودب  دنناد  یم  عنام  مدع  راثآ  زا  ار  تحص  فرع  دراوم  نیا  رد  یلو  كوکـشم  عضوم  لسغ  رب  تسا  بترتم  تحـص  هکلب 

نیا زا  تسه  نیب  رد  هطساو  هکنیا  هب 
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وا اعقاو  امهنیب  کیکفت  امک ال  الیزنت  بحـصتسملا  نیب  هنیب و  افرع  کـیکفتلا  نکمی  ـال  اـم  هطاـسوب  ناـک  اـم  بیترت  دـعبی  ـال  اـمک 
هنیقیل اضقن  نوکی  هیلع  رثالا  اذـه  لثم  بیترت  مدـع  ناف  امهل  ارثا  هرثا  دـع  هباثمب  هعم  هتمزالم  وا  هل  هموزل  حوضو  لجال  اـم  هطاـسوب 

.مهفاف افرع  هضقن  نع  یهنلا  نم  مهفی  ام  بسحب  اضیا  کشلاب 
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ای دـشابن و  الـصا  هطـساو  هک  یئاج  رد  ینعی  دوشب  ود  ره  لماش  افرع  هک  تسا  يزیچ  نآ  رابخا  يانعم  دافم و  دوش  یم  اـعدا  تهج 
.مهفاف فرع  دزن  دشاب  یفخ  هطساو 

هطـساولا عم  ول  تسا و  تجح  نآ  رد  باحـصتسا  هک  دنک  یم  نایب  فنـصم  هک  يرگید  مسق  خلا  ناک  ام  بیترت  دـعبی  امک ال  : هلوق
عقاو اهنآ  زا  یکی  رد  رگا  یعرـش  لیزنت  رد  ینعی  الیزنت  موزلم  مزال و  نآ  نیب  افرع  کیکفت  دشابن  نکمم  هک  تسا  یئاج  رد  دـشاب 
ارهق تسا  ردپ  با و  دیز  هک  درک  تابثا  یعرـش  لیزنت  رگا  الثم  دشاب  هطـساولا  عم  ول  تسا و  عقاو  لیزنت  نآ  اضیا  يرگید  رد  دـش 

نبا و الثم  ورمع  دشاب و  با  دیز  هکنآ  کیکفت  تسین  نکمم  سکعلاب و  الثم و  دشاب  یم  وا  دنزرف  نبا و  ورمع  هک  دنک  یم  تابثا 
قافنا بوجو  ورمع  يارب  دیز  ندوب  با  یعرش  رثا  دنوش  یمن  کفنم  يرگید  زا  مادکره  عقاو  رد  نوچ  سکعلاب  دشابن و  وا  دنزرف 

هب هطـساو  هکنآ  ای  دشاب و  یم  وا  ردـپ  هک  دـیز  يارب  تسا  ورمع  تعاطا  بوجو  ورمع  يارب  نبا  ندوب  یعرـش  رثا  تسا و  ورمع  رب 
رد سمـش  رگا  الثم  اعرـش  دوش  هدید  موزلم  رثا  مزال  رثا  هک  یمـسق  هب  دشاب  موزلم  همزالم  ای  ار  موزلم  دـشاب  مزال  هک  دـشاب  يوحن 

دروم و نیا  رد  دوش  یم  كاپ  سمش  رون  هطـساو  هب  نآ  ندش  کشخ  سجن و  نیمز  رب  دبات  یم  سمـش  نآ  رون  دشاب  ءامـس  طسو 
هک دنک  لاکشا  یـسک  دراوم  نیا  لثم  رد  تسا  سمـش  ءوض  يارب  رثا  هکلب  تسین  سمـش  رثا  یلو  دوش  یم  سمـش  باحـصتسا  ول 

رثا دراوم  نیا  لثم  افرع  سپ  هدشن  تیاور  هب  لمع  هدومن و  نیقی  ضقن  افرع  تسا  تبثم  سمش  باحصتسا 
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.مهفاف دشاب  یم  دشاب  ءوض  هک  مزال  يارب  رثا  اعقاو  ول  دوش و  یم  هدید  موزلم  يارب  یعرش 

هتبثم لوصا  نآ  باحـصتسا  رد  هتبثم  لوصا  تیجح  رب  انب  دـنلئاق  یـضعب  هک  هدـش  يراصنا  خیـش  موحرم  زا  تیاـکح  دـنامن  یفخم 
مزاول مدـع  لصا  اهنآ و  یعرـش  رثا  ینعی  دنـشاب  یم  مدـعب  قوبـسم  هیداع  ای  هیلقع  مزاول  نآ  نوچ  مزاول  نآ  مدـع  اب  تسا  ضراعم 

رب تسا  مکاـح  باحـصتسا  نآ  موزلم  ءاـقب  هک  هدومن  ار  باحـصتسا  ناـیب  خیـش  موـحرم  مزاوـل  نآ  باحـصتسا  اـب  تسا  ضراـعم 
دشاب یم  نآ  تراهط  رد  کش  هک  یبآ  رد  تراهط  باحـصتسا  ریظن  تسین  اهنآ  نیب  ضراعت  تهج  نیا  زا  مزاول و  نآ  باحـصتسا 
هکلب دـنرادن  ضراعت  بوث  تساجن  باحـصتسا  ءاـم و  تراـهط  باحـصتسا  دروم  نیا  رد  هک  دوش  هتـسش  بآ  نآـب  سجن  ساـبل  و 

كوکـشم بآ  هب  تسا  هدـش  كاپ  سابل  نیا  تهج  نیا  زا  دـیامن و  یم  ار  بوث  تساـجن  رد  کـش  عفر  ءاـم  تراـهط  باحـصتسا 
.دیامن یم  هیداع  هیلقع و  مزاول  رد  کش  عفر  موزلم  باحصتسا  اضیا  هیف  نحن  ام  رد  هراهطلا 

هدروخ موزلمب  مه  دبعت  هکنآ  هن  دشاب  هدروخ  موزلم  سفنب  رگا  یعرش  دبعت  دنا  هداد  وحن  نیاب  ار  خیـش  موحرم  باوج  مالعا  ضعب 
نودب هچ  هطـساولا و  عم  هچ  تسا  هیعرـش  راثآ  عمج  بیترت  زا  ترابع  نآب  دبعت  تسا و  موزلم  سفنب  دبعت  هکلب  مزاولب  مه  دـشاب و 

ود نوچ  تسا  لصاح  لاکـشا  الب  ضراعت  دروم و  نیا  رد  دشاب  یم  ءیـش  نآ  رثا  - رثا رثا  نوچ  دوش  یم  تباث  موزلم  نآرب  هطـساو 
راـثآ بیترت  موزلم و  باحـصتسا  ياـضتقم  اـقباس و  مزـال  مدـعب  نیقی  اـقباس و  موزلم  دوجوب  نیقی  تسا  دوجوم  فلکم  يارب  نیقی 

رب بترتم  هک  يا  هیعرـش  راثآ  نوچ  هیعرـش  راثآ  بیترت  مدع  اب  تسا  ضراعم  باحـصتسا  نیا  تسا  هطـساولا  عم  راثآ  نآرب  هیعرش 
.دنمدع هب  قوبسم  اهنآ  دوش  یم  هیداع  ای  هیلقع  راثآ 

دوش یم  باحصتسا  هدروخ و  نآب  دبعت  هطساو  نودب  یعرش  مکح  هکنآ  لصاح  و 
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******

: حرش * 

.تسا نقیتم  نآ  مدع  هطساولا  عم  یعرش  مکح  تسا و  نقیتم  نوچ 

باحصتسا تسا  ضراعم  باحصتسا  رد  هتبثم  لوصا  تیجح  رب  انب  سپ  نیباحـصتسا  نیب  دوش  یم  عقاو  ضراعت  تهج  نیا  رد  سپ 
هطـساو نآ  رگا  هتبثم  لوصا  تیجح  مدع  رب  انب  يراصنا  خیـش  موحرم  زا  تسا  هدش  لقن  اضیا  یفخی و  امک ال  اهنآ  مدعب  امئاد  اهنآ 

دراوم نیا  رد  تسا  هطساو  يارب  رثا  نآ  عقاو  رد  ول  دننیب و  یم  موزلم  سفن  زا  ار  یعرش  رثا  نآ  فرع  رظنب  هک  یمسق  هب  دشاب  یفخ 
نآ راثآ  ار  عنام  مدع  لصا  ءوضو  ای  لسغ  عنام  دراوم  رد  الثم  تسا  تجح  باحصتسا  رد  هتبثم  لوصا  هک  تسا  لئاق  خیـش  موحرم 

ءوضو و ای  لسغ  لحم  هرـشب و  هب  بآ  ندیـسر  رب  تسا  بترتم  لسغ  اـی  ءوضو  تحـص  ول  دـنناد و  یم  لـسغ  اـی  ءوضو  تحـص  ار 
دـشابن نکمم  یفخ  لـباقم  دـشاب  یلج  موزلم  مزـال و  نیب  همزـالم  رگا  هتبثم  لوصا  رد  تسا  هدومن  هفاـضا  هیاـفک  بحاـص  موـحرم 

ناـیب هک  یناـنچمه  ـالثم  دـیز  يارب  ورمع  ندوب  رـسپ  نبا و  نینچمه  ورمع و  يارب  دـیز  ندوـب  ردـپ  با و  ریظن  اـهنآ  نیب  کـیکفت 
زا دوـشب  کـفنم  امهدـحا  تسین  نکمم  نوـچ  نیفیاـضتم  دراوـم  رد  نینچمه  تسا و  تجح  هتبثم  لوـصا  دراوـم  نـیا  رد  میدوـمن 

.يرگید

امهدحا هکنآ  هن  تسا  نقیتم  نآ  هک  دوش  یم  باحصتسا  مزالم  سفن  دراوم  زا  مسق  نیا  رد  هکنآ  هیافک  بحاص  موحرم  زا  باوج 
.میشاب یمن  مزال  تابثاب  جاتحم  دشاب  نقیتم  نآ  دوخ  بحصتسم  هک  یئاج  رد  دوش و  تابثا  مزالمب  يرگید  بحصتسم و 

قیبطت رد  هن  اهنآ  قیض  هعسوت و  رد  دشاب  یم  ظافلا  تاروهظ  صیخشت  رد  فرعب  عوجر  هکنآ  يراصنا  خیش  موحرم  زا  باوج  اما  و 
زا ای  دـشاب  هّیقیقح  یناعم  زا  روهظ  هچ  تسا  ظافلا  روهظ  تیجح  میناد  یم  ملـسم  هک  ار  هچنآ  نوچ  اهنآ  قیداصم  رب  ظاـفلا  یناـعم 

لطر تسیود  رازه و  رک  کی  دـیاب  هکنآ  لاثما  رک و  رد  تسا  ملـسم  تهج  نیا  زا  هیلاقم  ای  دـشاب  هیلاـح  هنیرق  هچ  هیزاـجم  یناـعم 
هحماسم هب  ول  نآ و  زا  رتمک  دشاب و  دیاب  مامت 
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امک ّهنإ  ثیح  هرامالا  وا  قیرطلا  ناف  تارامالا  قرطلا و  نیب  هیدبعتلا و  لوصالا  رئاس  باحـصتسالا و  نیب  قرفلا  حوضو  یفخی  مث ال 
لیلد قـالطا  یـضتقم  ناـک  اـهیلا  ریـشی  هتاـمزالم و  همزاول و  هموزلم و  نم  هفارطا  نع  یکحی  اذـک  هیلا  ریـشی  يدؤملا و  نع  یکحی 

هناف باحصتسالا  لیلد  لثم  فالخب  یفخی  امک ال  اهنم  تبثملا  هیجح  هتیضق  اهتیاکح و  یف  اهقیدصت  موزل  اهرابتعا 

******

: حرش * 

درادـن و رثا  یفرع  هحماـسم  دراوم  نیا  رد  هک  هریغ  خـسرف و  رد  نینچمه  تسین  ربتعم  هحماـسم  نیا  یلو  دوش  یم  هدـیمان  رک  یفرع 
.دوش لمع  یلقع  تقرب  دیاب  امتح 

لثم ال رد  هّیزاجم و  هچ  دـشاب و  هّیقیقح  ظافلا  زا  هچ  تسا  تجح  ملـسم  مـالک  روهظ  هکنآ  هب  دـشاب  يورغـص  عازن  تسا  نکمم  و 
تبثم باحصتسا  دراوم  نیا  رد  هک  دوش  هتفگ  لسغ و  ءوضو و  تحص  رد  عنام  مدع  لثم  رد  دوشن  لمع  رگا  کشلاب  نیقیلا  ضقنت 

دشاب و یم  یفرع  قدص  كالم  هکنآ  زا  دعب  دومن و  نایب  فنصم  هکنآ  امک  تسا  کشب  ضقن  تسا و  هدشن  تیاور  هب  لمع  تسا 
.تسا تجح  روهظ  نآ  دوش  هتفرگ  يزاجم  ظفل  زا  روهظ  نآ  ول  تسا و  مالک  روهظ 

يارب تبوطر  باحـصتسا  ریظن  دش  رکذ  اهنآ  زا  ضعب  دنا  هدومن  تبثم  لصاب  کسمت  ءاملع  هک  هدش  رکذ  هک  یعورف  دنامن  یفخم 
.دوش تالوطمب  عوجر  یقاب  دش و  نایب  اهنآ  هک  لسغ  ءوضو و  تحص  يارب  بجاح  مدع  باحصتسا  ای  نآ و  یقالم  ندش  سجن 

هلاصا هراهطلا و  هلاصا  لثم  هیدبعت  لوصا  ریاس  باحصتسا و  نیب  قرف  دیامرف  یم  نایب  فنـصم  خلا  قرفلا  حوضو  یفخی  مث ال  : هلوق
تسا عقاوب  هراشا  دیامن و  یم  دوخ  يادؤم  زا  تیاکح  هک  یئاج  رد  هراما  ای  قیرط  هک  تسنآ  تاراما  قرط و  نیب  اهریغ و  هحصلا و 

موزلم زا  تیاکح  ینعی  یمازتلا  یقباطم و  تلالد  هب  دیامن  یم  مه  دوخ  فارطا  زا  تیاکح  تهج  نیا  زا  يدبعت  عقاو  تیاهن 
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تفرع امبـسح  هرثا  ظاحلب  كوکـشملا  توبثب  دبعتلا  یلع  الا  هل  هلالد  هتوبثب و ال  دبعتلا  یلع  هلالدـلا  نم  هیف  امم  راصتقالا  نم  دـب  ال 
اهئالج اهحوضو و  هدـش  وا  اهئافخل  هل  ارثا  هطـساولا  رثا  دـع  امیف  الا  هیدـبعتلا  لوصالا  رئاـسک  هنم  تبثملا  راـبتعا  یلع  هل  هلـالد  ـالف 

.هانققح امبسح 

******

: حرش * 

تـسنآ قیرط  ای  هراما  نآ  تیجح  لیلد  ياضتقم  دیامن  یم  عقاو  زا  تیاکح  هراشا و  نوچ  دیامن و  یم  نآ  تامزالم  عقاو و  مزاول  و 
.عقاو زا  تیاکح  رد  نآ  فارطا  رب  تسا  لاد  هک  هچنآ  عقاو و  قیدصت  تسا  مزال  هک 

هیلقع تامزاول  نآ  هچ  عقاو  تامزاول  هب  نیقی  لاکـشا  الب  دـش  یم  لـصاح  عقاوب  رگا  ینادـجو  نیقی  هک  یناـنچمه  هکنآ  لـصاح  و 
هک دوش  یم  تباث  ادبعت  عقاو  تامزاول  مامت  عقاوب و  يدبعت  ملع  تسا  نینچمه  دـش  یم  لصاح  اهنآ  مامتب  نیقی  هیداع  هچ  دنـشاب و 

ءافتکا راصتقا و  تسا  مزال  باحـصتساب  دـبعت  رد  هک  باحـصتسا  لیلد  فالخب  یفخی  امک ال  هتبثم  لوصا  زا  دـنترابع  تامزاول  نآ 
اهنآ رب  یعرـش  مکح  ول  هیلقع و  ای  هیداع و  تامزاول  موزلم و  فارطا  باحـصتسا  هلدا  هب  دوش  یمن  تابثا  موزلم و  سفن  دبعتب  دوش 

میدومن و نایب  البق  هک  ار  هچنآ  رب  انب  دوش  یم  تباث  اعرش  نآ  رثا  هدوب  نقیتم  اقباس  العف و  تسا  كوکشم  هک  هچنآ  دوش و  بترتم 
تلالد اهنآ  تیجح  هلدا  رگید  هیدبعت  لوصا  رد  هک  ینانچمه  بحصتسم  تاتبثم  تیجح  رابتعا و  رب  درادن  تلالد  باحـصتسا  هلدا 
تابثا تراهط  هدعاق  الثم  مزاول  نودب  تسا  موزلم  تیجح  تسا  نقیتم  هک  ار  هچنآ  هکلب  اهنآ  مزاول  اهنآ و  تاتبثم  تیجح  رب  درادن 

هک هنیب  فالخب  دنک  یمن  تابثا  دشاب  يرگید  تساجن  ءیش  نآ  تراهط  همزال  رگا  تسا و  رهاط  هراهطلا  كوکشم  ءیش  دنک  یم 
هتبثم لوصا  زا  دراوم  نیا  رد  ول  دشاب و  یفخ  هطـساو  رثا  هک  یئاج  رد  الا  ار  رگید  ءیـش  تساجن  تراهط  رب  هوالع  دـنک  یم  تابثا 
یلج حـضاو و  رایـسب  تبثم  لصا  هکنآ  ای  لسغ و  ای  ءوضو  تحـص  يارب  عنام  مدـع  باحـصتسا  ریظن  میدومن  نایب  هکنآ  امک  تسا 

بسح دشاب 
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قبطنی و یلک  ناونع  هطاسوب  وا  ءیـش  هطاسو  الب  هیلع  ابترتم  نوکی  نا  نیب  بحـصتسملا  یلع  بترتملا  رثالا  یف  توافت  هنا ال  : نماثلا
لومحملا ال جراخلا  وه  امم  هضراوع  ضعب  هظحالمب  وا  هتاذ  هبترم  نع  اعزتنم  ناک  ادوجو  هعم  دـحتی  عئاشلا و  لمحلاب  هیلع  لـمحی 

هریغل هاوس ال  جراخلا  یف  یلکلا  کلذ  ءاذحب  نوکی  ثیح ال  هقیقح  هل  نوکی  امنا  نیتروصلا  یف  رثالا  ناف  همیمضلاب 

******

: حرش * 

.عجارف سکعلاب  تسا و  رسپ  نبا و  تابثا  نآ  یلج  مزال  هک  ندوب  ردپ  با و  تابثا  ریظن  میدومن  قیقحت  ام  هک  ار  هچنآ 

.عجارف دش  هداد  البق  باحصتسا  تاراما و  لوصا و  نیب  قرف  رد  فنصم  باوج  دنامن  یفخم 

عوضوم لومحم  ماسقا  تسین و  تبثم  درف  يارب  یلک  باحصتسا  : متشه هیبنت 

هراشا

تسین رثا  نآ  نیب  یقرف  بحصتسم  رب  تسا  بترتم  هک  یعرـش  رثا  هک  تسنآ  رد  متـشه  هیبنت  خلا  رثالا  یف  توافت  هنا ال  نماثلا  : هلوق
رثا نآرب  دوش  یم  لمح  دوش و  یم  قبطنم  هک  دـشاب  یلک  ناونع  هطـساو  هب  ای  بحـصتسم و  رب  دـشاب  هطـساو  الب  بترتم  رثا  نآ  هک 

.اجراخ درف  نآرب  تسا  دحتم  یلک  ناونع  نیا  ناسنا و  ناسنالا  لثم  یتاذ  یلوا  لمح  لباقم  عیاش  لمحب  یعرش 

لوصا زا  هک  دیامرف  یم  نایب  فنـصم  تسا  هتبثم  لوصا  زا  هک  هدش  مهوت  دوش  یم  رکذ  هک  يدراوم  هک  تسنآ  متـشه  هیبنت  لصاح 
دشاب یم  هیلک  عیابط  ماکحا  عوضوم  نوچ  یلک  رب  مکح  هطساو  هب  هیجراخ  دارفا  رب  تسا  یعرش  مکح  تابثا  هلمج  نم  تسین  هتبثم 

.ظافلا ثحابم  رد  تشذگ  هکنآ  امک  دارفا  هن 

هبترم زا  عزتنم  یلک  مکح و  دوش  یم  تباث  یجراخ  درف  رب  هطـساولاب  ایناث و  تسا و  تباث  یعیبط  یلک  رب  تاذـلاب  الوا و  مکح  سپ 
رمخ درف  نآ  باحـصتسا  هن  اـی  تسا  هدـش  هکرـس  اـیآ  هک  دوش  نآ  رد  کـش  دوب و  يرمخ  جراـخ  رد  رگا  سپ  دوش  یم  درف  تاذ 

زا تساجن  تمرح و  هکنآ  اب  دیامن و  یم  ار  یجراخ  درف  نآ  تساجن  تمرح و  تابثا 
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نیعب دـجوی  امنا  یعیبطلا  نال  کلذ  هضایب و  وا  الثم  هداوسک  همیمـضلاب  هیلع  الومحم  ناک  اـمم  هضارعا  نم  وا  هعم  اـنئابم  ناـک  اـمم 
یف عازتنالا  أشنم  وا  درفلاف  هعازتنا  أشنم  دوجو  ینعمب  الا  هل  دوجو  ـال  اـمهوحن  هیبصغلا و  هیکلملاـک و  یـضرعلا  نا  اـمک  هدرف  دوجو 

.مهوت امک  تبثمب  نوکی  هبیترتل ال  هباحصتساف  رخآ  ءیش  رثالا ال  هیلع  بتر  ام  نیع  وه  جراخلا 

******
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یلک هکلب  دوش  تبثم  لصا  ات  دشاب  یمن  یلک  نآ  همزال  درف  باحـصتسا  دروم  نیا  رد  درف و  هن  دـشاب  یم  رمخ  تعیبط  یلک  ماکحا 
.نآ همزال  هن  اجراخ  تسا  درف  نیع  یعیبط 

دشاب یم  درف  سفن  نآ  تسا  رابتعا  أشنم  هک  يرثا  نآ  اعقاو  یلو  یلک  هطساو  هب  تسا  حیحص  هچرگا  درف  باحـصتسا  دنامن  یفخم 
هب تسا  قیرط  یلک  نآ  هکنآ  تسا و  درف  راثآ  رابتعاب  هیعرـش  ماـکحا  رد  نآ  ذـخا  هکلب  اعرـش  درادـن  یمکح  یلک  وه  اـمب  یلک  و 

یلک مود  مسق  شدرف  اب  یعیبط  یلک  دش  نایب  هک  یمسق  نیمه  اهنآ  زا  مسق  کی  دروم  نیا  رد  میراد  مسق  هس  یلک  ،و  دارفاب ندیسر 
لومحم جراخب  احالطـصا  یلک  نآ  زا  دوش  یم  ریبعت  دـشاب و  یم  هیرابتعا  روما  زا  هکلب  تسین  جراخ  رد  ءیـش  نآ  لباقم  هک  تسا 

هک لوا  مسق  فالخب  درادـن  دوجو  جراـخ  رد  یلک  سفن  دراد و  یجراـخ  دوجو  نآ  عازتنا  أـشنم  طـقف  هک  تیجوز  تیکلم و  ریظن 
هدـش قیقحت  شدوخ  لحم  رد  هکنآ  امک  تسا  درف  دوجو  نیع  جراخ  رد  یعیبط  دوجو  رمالا  هیاغ  دراد  یجراخ  دوجو  یعیبط  یلک 

هک تسا  ضراوع  ضعب  هظحالم  هب  یلک  نآ  هک  یلک  هطـساو  هب  تسا  درف  باحـصتسا  ای  دیامرف و  یم  فنـصم  تهج  نیا  زا  تسا 
ای تیجوز  تابثا  دراوم  نیا  رد  هکنآ  لاثما  تیقر و  تیبصغ و  تیکلم و  تیجوز و  لـثم  احالطـصا  تسا  لومحم  جراـخ  یلک  نآ 

هدیمان لومحم  جراخ  یلک  زا  مود  مسق  نیا  دنـشاب و  یمن  هتبثم  لوصا  زا  یجراخ  درف  يارب  مکح  تسا و  درف  باحـصتساب  تیکلم 
.دوش یم  نایب  یلک  موس  مسق  رد  هکنآ  امک  همیمضلاب  لومحم  هن  دوش  یم 
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******

: حرش * 

ام لـباقم و  جراـخ  رد  یلک  نآ  هک  یئاـج  رد  تسا  درف  يارب  رثا  نآ  هقیقح  مود  مسق  یلک و  لوا  مـسق  تروـص  ود  ره  رد  رثا  سپ 
.درف نآ  اب  تسا  نیابم  هک  رگید  ءیش  هن  اجراخ  تسا  درف  نآ  يارب  دوش  یم  تباث  هک  يرثا  نیا  درف و  نآ  ریغ  درادن  ءاذحب 

.همیمضلاب هیلع  الومحم  ناک  امم  هضارعا  نم  وا  دیامرف  یم  هک  تسا  فنصم  لوق  یلک  زا  موس  مسق 

تافـص نینچمه  دـیز و  ضایب  ای  دـیز  داوس  لـثم  دومن  ناـیب  فنـصم  هکنآ  اـمک  دـنمان  یم  همیمـضلاب  لومحم  ار  موس  مسق  نیا  و 
تبثم ضایب  داوس و  تابثا  يارب  دیز  باحصتسا  مسق  نیا  رد  تسا  فوصوم  ریغ  تفص  نآ  دراد و  ءاذحب  ام  جراخ  رد  هک  يرگید 

ات تسین  یلک  دوجو  نآ  یلقع  همزال  درف  باحصتسا  میدومن  نایب  هک  مود  لوا و  مسق  دیز  اب  دندوجو  ود  ضایب  داوس و  نوچ  تسا 
نآ هکنآ  امک  درادن  دوجو  درف  نآ  ریغ  رد  دشاب و  یم  درف  دوجو  نیع  نآ  یجراخ  دوجو  یعیبط  هکنآ  تهجب  دشاب  هتبثم  لوصا  زا 
درف سپ  دراد  یجراخ  دوجو  نآ  عازتنا  أشنم  الا  دنرادن  یجراخ  دوجو  نآ  لاثما  تیجوز و  تیبصغ و  تیکلم و  لثم  یـضرع  یلک 

ءیـش نآ  نیع  اهنآ  دوجو  جراخ  رد  دوش  یم  هدیمان  لومحم  جراخ  هک  یـضرع  یلک  عازتنا  أشنم  ای  یعیبط  یلک  رد  یجراخ  دوجو 
.دشاب يرخآ  ءیش  هن  رثا  نآرب  دوش  یم  بترتم  هک  تسا 

هداد يراصنا  خیش  موحرمب  تبسن  مهوتم  تسا  هدش  مهوت  هکنآ  امک  تسین  تبثم  یعرش  رثا  بیترت  يارب  درف  نآ  باحـصتسا  سپ 
.تسا هدش 

رمالا هیاغ  تسا  حیحـص  یلک  مود  مسق  باحـصتسا  لثم  نآ  باحـصتسا  دیز  ضایب  ای  داوس و  ریظن  یلک  زا  موس  مسق  دنامن  یفخم 
ضایب داوس و  لثم  دراد و  یجراـخ  دوجو  نآ  هک  موس  مسق  فـالخب  نآ  عازتنا  لـحم  رگم  درادـن  دوجو  جراـخ  رد  یلک  مود  مسق 

.دیز
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أشنم عضولا و  ءاحنا  ضعب  فیلکتلاک و  هسفنب  اعرش  الوعجم  نوکی  نا  نیب  هیلع  بترتملا  وا  بحـصتسملا  رثالا  یف  توافت  اذک ال  و 
ول اعفر و  اعضو و  عراشلا  دیب  هرما  نوکی  اعرش و  لعجلا  دی  هلانت  امم  اضیا  هناف  هیعناملا  هیطرشلا و  هیئزجلاک و  هئاحنا  ضعبک  هعازتنا 

باحـصتسا سیلف  یفخی  امک ال  القتـسم  الوعجم  بحـصتسملا  وا  بترتملا  نوکی  نا  راـبتعال  هجو  ـال  هعفر و  هعازتنا و  أـشنم  عضوب 
نم لب  هیعرشلا  راثآلا  نم  تسیل  هیعناملا  وا  هیطرـشلا  نا  لیختب  مهوت  امبر  امک  تبثمب  هیعناملا  وا  هیطرـشلا  بیترتل  عناملا  وا  طرـشلا 

.مهفاف هیعازتنالا  رومالا 

******

: حرش * 

دیز و تلادع  باحصتسا  تسا  حیحـص  نآ  لاثما  دیز و  ندوب  کلام  ای  دیز  تیجوز  باحـصتسا  تسا  حیحـص  هک  ینانچمه  سپ 
.یفخی امک ال  تسین  تبثم  نآ  باحصتسا  نآ و  لاثما  دیز و  قسف 

اهنآ مدع  نینچمه  تسین و  تبثم  طرش  ءزج و  باحصتسا 

تیطرـش و تیئزج و  باحـصتسا  تسا  هدـش  تبثم  لصا  مهوت  هک  يدراوم  زا  خـلا  بحـصتسملا  رثـالا  یف  تواـفت  ـال  اذـک  :و  هلوق
تسین نآ  نیب  یقرف  عوضوم  لثم  مکح  وا  رب  دوش  یم  بترتم  هکنآ  ای  بوجو  لثم  بحصتسم  دیامرف  یم  فنصم  دشاب  یم  تیعنام 

لاثما تهارک و  تمرح و  بوجو و  هسمخ  فیلاکت  لثم  اعرـش  دشاب  هسفنب  لوعجم  تسا و  هدروخ  نآب  یعرـش  لعج  هکنیا  زا  دـعب 
یعضو مکح  هکنآ  ای  هریغ و  تواضق و  تیجح و  تیالو و  لثم  هسفنب  دشاب  هیعضو  ماکحا  زا  ضعب  یعرـش  لوعجم  هکنآ  ای  نآ و 

یم يا  هیعـضو  ماکحا  زا  اه  نیا  هک  تیعنام  تیطرـش و  تیئزج و  لثم  دراد  یعرـش  لعج  اهنآ  عازتنا  أشنم  هکلب  دنرادن  لعج  هسفنب 
الا هالص  الثم ال  دشاب  اهنآ  عازتنا  أشنم  هب  ول  تسا و  سدقم  عراش  دیب  اهنآ  عفر  اهنآ و  عضو  رما  نوچ  دنراد  یعرـش  لعج  هک  دشاب 

یمن عراش  دیب  تیطرـش  ای  تیئزج  سفن  ول  هالـص و  يارب  دوش  یم  تیئزج  تیطرـش و  عازتنا  باتکلا  هحتافب  الا  هالـص  روهطب و ال 
هک هدش  مهوت  تهج  نیا  زا  دنشاب  یم  هیلقع  روما  زا  اهنآ  هک  یلک  تیلک  لثم  اهنآ  عفر  عضو و  دشاب 
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عراشلا دیب  هیفن  رما  نا  هرورـض  همدـع  هیفن و  وا  هدوجو  رثالا و  توبثب  نوکی  نا  نیب  بترتملا  وا  بحـصتسملا  یف  توافت  اذـک ال  و 
هنع دیلا  عفرب  کشلاب  نیقیلا  ضقن  قدص  دعب  هرابتعا  یلع  لد  ام  كانه  سیل  ذا  رئاض  ریغ  همدع  یلع  مکحلا  قالطا  مدع  هتوبثک و 

حضاو وه  امک  هتوبث  فرط  نم  اهعفرب  هقدصک 

******

: حرش * 

یم یعرش  اهنآ  تهج  نیا  زا  دشاب  یم  عراش  دیب  اهنآ  عازتنا  أشنم  نوچ  یلو  اهنآ  ّتیتبثم  دش  هداد  خیش  موحرمب  تبسن  تسا  تبثم 
.یفخی امک ال  تسا  یفاک  مه  عبتلاب  لعج  هکلب  دشاب  هتشاد  لقتسم  لعج  دوش  یم  بحصتسم  هک  هچنآ  تسین  مزال  دنشاب و 

هالـص رد  اهنآ  تیعنام  ای  تیطرـش  بیترت  يارب  همحل  لکؤی  ام ال  ءازجا  لثم  عناـم  اـی  هالـص  تراـهط  لـثم  طرـش  باحـصتسا  سپ 
هیعرش تالوعجم  هیعرش و  راثآ  زا  اهنآ  تیعنام  ای  تیطرش  هکنآ  لایخب  دنا  هدومن  مهوت  اهیضعب  هکنآ  امک  تسین  تبثم  باحصتسا 

لوعجم اضیا  عبتلاب  هکلب  دوش  عقاو  القتسم  تسین  مزال  یعرش  لعج  هک  دش  نایب  البق  دنا و  هیلقع  هیعازتنا و  روما  زا  هکلب  دنشاب  یمن 
.مهفاف دشاب  سدقم  عراش  دیب  اهنآ  عازتنا  أشنم  ول  اعرش و  تسا 

باحـصتسا رب  لاد  لوا  تیاور  هک  تسا  هرارز  هحیحـص  ود  عناـم  مدـع  طرـش و  باحـصتسا  يارب  كردـم  نیرتـالاب  دـنامن  یفخم 
تیاور ود  ره  هک  دشاب  یم  یّنم  زا  هریغ  ای  فاعر  مدب  بوث  تساجن  مدع  باحـصتسا  رب  لاد  مود  تیاور  تسا و  ءوضو  تراهط و 

.عجارف عنام  مدع  ای  طرش  باحصتسا  رب  اهنآ  روهظ  زا  الضف  عوضوم  دویق  يارب  تسا  هیعطق  هنیرق  اهنآ  دروم 

باحـصتسا ای  تمرح و  ای  بوجو  لثم  مکح  باحـصتسا  دیامرف  یم  نایب  فنـصم  خلا  بحـصتسملا  یف  توافت  کلذـک ال  :و  هلوق
ءیـش بحـصتسم  تسین  مزـال  دراوم  نیا  رد  شا  هجوز  رب  قاـفنا  بوجو  وا  رب  دوش  یم  بترتم  هک  دـیز  باحـصتسا  لـثم  عوضوم 

حیحص مه  مدع  باحصتسا  هکلب  دشاب  يدوجو 
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مدع نا  نم  هلاسرلا  یف  امب  لعفلا  نع  عنملا  مدع  فیلکتلا و  نم  هءاربلا  باحـصتساب  هءاربلا  یلع  لالدتـسالا  یف  لاکـشالل  هجو  الف 
هجاح هنا ال  الا  لوعجم  ریغ  ناک  نا  هبوقعلا و  قاقحتـسا  مدع  ناف  هیعرـشلا  هلوعجملا  مزاوللا  نم  سیل  هرخآلا  یف  باقعلا  قاقحتـسا 
قلطم مزال  هنوکل  وه  امنا  هباحصتسا  یلع  ایلقع  هنوک  عم  قاقحتسالا  مدع  بترت  عنملا و  مدع  باحصتسا  یف  لوعجم  رثا  بیترت  یلا 

.لمأتف رهاظلا  یف  ول  عنملا و  مدع 

******
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دیب نآ  تابثا  هک  ینانچمه  تسا  عراش  دیب  بوجو  یفن  هک  تسا  يرورـض  نوچ  دوش  یم  باحـصتسا  دیز  دوجو  مدـع  الثم  تسا 
مکح مدع  باحصتسا  نوچ  دوشن  نآرب  مکح  قالطا  هک  درادن  یعنام  دوش  یم  مدع  باحصتسا  هک  يدراوم  نیا  رد  تسا و  عراش 

دنک تلالد  هک  میرادن  يزیچ  باحصتسا  هلدا  رد  ام  نوچ  درادن  یعنام  دراوم  نیا  رد  مکح  مدع  قالطا  مکح و  دوجو  هن  دوش  یم 
باحصتسا هلدا  هکنیا  زا  دعب  تسین  حیحص  نآ  باحـصتسا  دش  یمدع  رما  رگا  دشاب و  دیاب  يدوجو  رما  بحـصتسم  ءیـش  نآ  هک 

ینآ زا  دعب  یمدع و  رما  ای  دشاب  يدوجو  رما  نیقی  قلعتم  هکنآ  ياوس  کشلاب  دیامن  یم  نیقی  زا  یهن  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  لثم ال 
رما رد  هک  ینانچمه  نآ  باحصتسا  تسا  مزال  تسا  هدشن  تیاور  هب  لمع  دراوم و  نیا  رد  دشاب  یم  کشلاب  نیقی  ضقن  قدص  هک 

.دوش یم  نیقی  ضقن  قدص  دوشن  باحصتسا  رگا  يدوجو 

زا تئارب  فیلکت و  مدع  باحـصتسا  هک  تئارب  رب  لالدتـسا  رد  لاکـشا  يارب  درادن  یهجو  سپ  تسا  حـضاو  بلطم  نیا  هکنآ  امک 
رد هک  يزیچ  نآ  هب  تسین  حیحـص  درادن و  يدروم  لاکـشا  نیا  تشذـگ  تئارب  باب  رد  هک  ینانچمه  لعف  زا  عنم  مدـع  فیلکت و 

مکح مزاول  زا  ترخآ  رد  تبوقع  قاقحتسا  مدع  هک  تسنآ  تسا  هدش  هک  یلاکشا  دشاب  یم  يراصنا  خیـش  موحرم  دئارف  لئاسر و 
هکنآ باوج  تسین  حیحـص  قاقحتـسا  مدع  باحـصتسا  تهج  نیا  زا  تسا و  لقع  مکح  مزاول  زا  هکلب  دـشاب  یمن  یعرـش  لوعجم 

قاقحتسا مدع 
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وه امنا  باحصتسالاب  یلقعلا  وا  يداعلا  نم  هریغ  هطاسوب  یعرشلا  یعرشلا و ال  ریغلا  رثالا  بترت  مدع  نا  کیلع  بهذی  هنا ال  : عساتلا
رخآ یعرش  رثا  هطاسوب  وا  هطـساو  الب  هل  ناک  يذلا  یعرـشلا  هرثا  الا  هراثآ  نم  هب  تبثی  داکی  الف  اعقاو  بحـصتسملل  ام  یلا  هبـسنلاب 
هراثآ ناف  باطخلا  ءاحنا  نم  هریغب  وا  باحصتسالا  باطخب  ناک  اقلطم  یعرـشلا  رثالل  ناک  ام  یلا  هبـسنلاب  رم ال  امیف  تفرع  امبـسح 

.بحصتسملا راثآ  نم  ناک  وا  بحصتسی  ناب  ول  تبث و  اذا  هیلع  بترتی  اهریغ  وا  تناک  هیعرش 

******

: حرش * 

مزـال تسا و  تجح  باحـصتسا  هتبثم  لوصا  دراوم  نیا  رد  هکنآ  ـالا  تسا  هیلقع  روما  زا  تسین و  یعرـش  لوـعجم  هچرگا  تبوـقع 
مکح راثآ  زا  نوچ  باقع  قاقحتـسا  مدع  لثم  هک  دوش  یم  نایب  عسات  هیبنت  رد  هکنآ  امک  دـشاب  یعرـش  لوعجم  بحـصتسم  تسین 
یعنام نآ  باحصتسا  تهج  نیا  زا  دشاب  یباحصتسا  يرهاظ  مکح  ول  دشاب و  یم  عنم  مدع  قلطم  مزال  دشاب و  یم  يرهاظ  یعقاو و 

.لمأتف فلکم  باقع  قاقحتسا  مدع  دوش  یم  تابثا  فیلکت  زا  تئارب  لعف و  عنم  مدع  باحصتساب  سپ  درادن 

دنرادن تیجح  هتبثم  لوصا  مهن  هیبنت 

یئاج رد  دـنرادن  تیجح  هتبثم  لوصا  هک  دوش  یم  نایب  مهن  هیبنت  رد  دـنامن  یفخم  خـلا  مدـع  نا  کیلع  بهذـی  ـال  هنا  عساـتلا  : هلوق
الب دشاب  رهاظ  عقاو و  زا  معا  رثا  عوضوم  ای  مکح  راثآ  رگا  دـشاب و  اهنآ  یعقاو  راثآ  زا  بحـصتسم  عوضوم  ای  مکح  راثآ  هک  تسا 

يرهاظ و مکح  هچ  دنشاب  یم  مکح  قلطم  راثآ  زا  اه  نیا  هکنآ  تفلاخم  تمرح  یلوم و  تعاطا  بوجو  ریظن  تسا  تجح  لاکـشا 
.یعقاو مکح  هچ 

یم تابثا  یلقع  ای  يداع  رما  هطساو  هب  هک  یعرش  رثا  نینچمه  یعرش و  ریغ  رثا  بیترت  مدع  هک  دنک  یم  نایب  فنصم  تهج  نیا  زا 
درادن و تیجح  هروکذم  راثآ  نیا  دوش 
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نم هعوضوم  باحـصتسا  وا  هباحـصتساب  اعرـش  تباثلا  بوجولا  یلع  بترتی  القع  بوجولل  امف  هقیقح  اهعوضوم ح  ققحتل  کلذ  و 
ههبـش و ال ـالب  باحـصتسالا  ریغب  تباـثلا  یلع  بترتـی  اـمک  کـلذ  ریغ  یلا  هبوقعلا  قاقحتـسا  هفلاـخملا و  همرح  هقفاوملا و  بوجو 

.لفغت الف  بایترا 

******

: حرش * 

یعرـش مکح  رثا و  طقف  دـش  رکذ  هکنآ  امک  دراوم  نیا  رد  اعقاو  دـشاب  بحـصتسم  راثآ  يارب  هک  یئاـج  رد  دوش  یمن  باحـصتسا 
دوش هداد  نآ  لایع  رب  هقفن  تسا  مزال  هک  اعرش  دنک  یم  تابثا  نآ  دوجو  باحصتسا  طقف  هک  دیز  دوجو  ریظن  دوش  یم  باحصتسا 
هالـص رد  لخاد  رگا  دوب  هدرک  رذن  تسا و  هالـص  رد  لوخد  زاوج  تراهط  باحـصتسا  هکنآ  لثم  رگید  یعرـش  رثا  هطـساو  هب  ای  و 
تسین حیحـص  نآ  باحـصتسا  درادن و  تیجح  دش  نایب  هک  يدراوم  نآ  رد  رگید  هطـساولا  عم  یعرـش  راثآ  اما  دهدب و  هقدص  دش 

ریغ اـی  دوش  تباـث  دـشاب و  باحـصتسا  باـطخ  هطـساو  هب  نآ  تاـبثا  هک  اـقلطم  تسا  تباـث  بحـصتسم  يارب  هک  يراـثآ  نآ  رگم 
دشاب یم  یعقاو  يرهاظ و  مکح  رثا  تسا و  تباث  هیعرش  تاباطخ  قلطم  يارب  یعرش  رثا  هک  دراوم  نیا  رد  رگید  هلدا  زا  باحصتسا 

امک یلقع  ای  دشاب  يداع  رما  هطساو  هچ  دشاب  هطساولا  عم  ول  تسا و  حیحص  لاکشا  الب  نآ  باحصتسا  نآ و  تیجح  دراوم  نیا  رد 
.یفخی ال 

دـشاب یم  یعقاو  يرهاـظ و  مکح  راـثآ  هک  هتبثم  لوصا  هک  میدومن  رکذ  هک  ار  هچنآ  خـلا  ذـئنیح  اـهعوضوم  قـقحتل  کـلذ  :و  هلوـق
ای یعقاو  هچ  دوـش و  تباـث  یباحـصتسا  مکح  زا  هچ  بوـجو  لـثم  دوـش  یم  تباـث  اـهنآ  عوـضوم  هک  تسنآ  تهجب  تـسا  تـجح 

تبوقع قاقحتسا  مکح و  نآ  تفلاخم  تمرح  تسا و  مکح  تقفاوم  موزل  اهنآ  راثآ  زا  سپ  دیز  باحـصتسا  لثم  بوجو  عوضوم 
تباث باحصتساب  مکح  نآ  هچ  دوش  تباث  اعرـش  هک  یمکح  رب  دوش  یم  بترتم  دنـشاب و  یم  هیلقع  راثآ  راثآ  نیا  هک  مکح  نآ  رب 

دشاب یلقع  ول  راثآ و  نآ  ههبش  الب  باحصتسا  ریغب  هچ  دوش و 
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کلذک نوکی  نا  دب  هنا ال  یفخی  هنکل ال  کلذک  مکح  اذ  وا  ایعرش  امکح  بحـصتسملا  نوکی  نا  موزل  رم  امم  رهظ  دق  هنا  : رـشاعلا
هباحـصتسا نامز  یف  ناـک  اعرـش و  رثا  هل  ـال  اـمکح و  هتوبث  ناـمز  یف  بحـصتسملا  نکی  مل  ولف  اـتوبث  کلذـک  نکی  مل  ول  ءاـقب و 

لزالا و ال یف  لوعجم  مکحب  نکی  مل  نا  هناف و  فیلکتلا  مدع  باحـصتسا  یف  امک  هباحـصتسا  حصی  مکح  اذ  وا  امکح  يا  کلذک 
مل عوضوم  باحـصتسا  اذـک  اعرـش و  لوعجم  لاحلا  یف  هتوبثک  هیفن  نا  نم  تفرع  اـمل  لازی  ـال  اـمیف  لوعجم  مکح  هنا  ـالا  مکح  اذ 

.ءاقب کلذک  مکح  هل  ایلعف و  همکح  نکی  مل  ناک و  وا  اتوبث  مکح  هل  نکی 

******

: حرش * 

.لفغت الف  مکح  رب  دوش  یم  تباث 

يریدقت هن  دشاب  بحصتسم  رد  یلعف  رثا  تسا  مزال  : مهد هیبنت 

دشاب و مکح  هچ  بحـصتسم  نآ  لمع  نیح  رد  باحـصتسا  رد  هک  دوش  یم  نایب  مهد  هیبنت  رد  خلا  رم  امم  رهظ  دق  هنا  رـشاعلا  : هلوق
یم نایب  فنـصم  تهج  نیا  زا  دـشاب  هتـشادن  یعرـش  رثا  قباس  لاح  رد  ول  دـشاب و  هتـشاد  یلعف  یعرـش  رثا  تسا  مزـال  عوضوم  هچ 

یئانعم نیا  دیز  باحـصتسا  ریظن  مکح  بحاص  عوضوم  ای  دشاب  یعرـش  مکح  هک  بحـصتسم  تسا  مزال  هک  البق  دش  رهاظ  دیامرف 
بحـصتسم دشاب  هتـشادن  یعرـش  رثا  قباس  نیقی  نیح  رد  اتوبث و  ول  دـشاب و  یلعف  یعرـش  مکح  ائاقب  تسا  مزال  دـش  نایب  اقباس  هک 

ریظن دـشاب  هتـشادن  یعرـش  رثا  بحـصتسم  عوضوم  نینچمه  دـشاب و  هتـشادن  یعرـش  رثا  نآ  توـبث  ناـمز  رد  بحـصتسم  رگا  سپ 
لام ندش  ادیپ  زا  دعب  یلو  دوب  هدش  نآ  زا  سویأم  هک  يروط  هب  دوب  هدرک  مگ  دیز  ار  یلام  هکنآ  ای  دیز  فیلکت  مدـع  باحـصتسا 
ندش ادیپ  زا  دعب  تیکلم  باحصتسا  دیز و  غولب  زا  دعب  فیلکت  مدع  باحـصتسا  تسا  يراج  باحـصتسا  دیز  فیلکت  زا  دعب  ای  و 

لثم نوچ  یلو  نقیتم  نآ  تسا  هتشادن  یعرش  رثا  یعرش و  مکح  هقباس  تلاح  هچرگا  هروکذم  دراوم  نیا  لثم  رد  لام 
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هقباسلا هلاحلا  رثا  لخد  مدع  حوضو  انیقی و  هعافتراب  عطق  اذا  امک  لمعلا  هنع و  دـیلا  عفر  یلع  کشلاب  نیقیلا  ضقن  قدـصل  کلذ  و 
دـساف مکح  اذ  وا  امکح  بحـصتسملا  نوک  رابتعا  نم  لفاغلا  همهوتی  امبر  امک  اقباس  رثالا  راـبتعا  مهوتف  ءاـقب  اـهلیزنت  یف  هیف  اـتوبث 

.ادیج ربدتف  اعطق 

******

: حرش * 

.دش نایب  هکنآ  امک  دراد  یعرش  رثا  ائاقب  یلو  تسا  هدوب  نآ  غولب  مدع  هطساو  هب  دیز  فیلکت  مدع 

الا هیلزا  مادعا  ریظن  تسا  هتشادن  یعرش  راثآ  هک  یعوضوم  نینچمه  تسا و  هتشادن  لزا  رد  یعرش  لعج  هچرگا  فیلکت  مدع  سپ 
نیا زا  تسا و  سدـقم  عراش  دـیب  راثآ  نآ  توبث  لثم  العف  هیعرـش  راثآ  نآ  یفن  هکنآ  رابتعاب  دراد  یعرـش  لوعجم  اهنآ  ءاـقب  هکنآ 
هدوب یمکح  ای  تسا  هدوبن  تباث  نآ  يارب  یعرش  مکح  اقباس  هک  یعوضوم  باحصتسا  تسا  نینچمه  درادن و  یعرش  لعج  تهج 

هطـساو هب  ءاـقب  لاـح  رد  یلعف  مکح  ـالعف  یلو  تسا  هدوـب  یئاـشنا  اـی  یئاـضتقا  مکح  هکلب  مکح  نآ  تسا  هدوـبن  یلعف  یلو  تسا 
.دوش یم  تباث  باحصتسا 

رثا اقباس  ول  دشاب و  هتشاد  یلعف  یعرش  مکح  رثا و  تسا  مزال  بحصتسم  هکنآ  يارب  كردم  خلا  نیقیلا  ضقن  قدصل  کلذ  :و  هلوق
نآرب یعرـش  مکح  هک  عوضوم  ای  یعرـش  مکح  دوشن  باحـصتسا  رگا  هروکذم  دراوم  رد  هک  تسنآ  تهجب  دـشاب  هتـشادن  یعرش 
نیقی ضقن  تسا  مزال  میراد  لیلد  هک  ار  هچنآ  تیاور و  هب  لمعب  تسا  هدـش  دـی  عفر  کشب و  تسا  هدـش  نیقی  ضقن  تسا  بترتم 

رد هقباس  تلاح  رثا  تسا  حضاو  ادبعت  نینچمه  تسین  حیحـص  انادجو  دـشاب  بحـصتسم  عافتراب  نیقی  رگا  هکنآ  امک  دوشن  کشب 
.تسین لیخد  ائاقب  بحصتسم  یلعف  راثآ 

ياوس دیامن  یم  ائاقب  یلعف  یعرش  مکح  تابثا  باحصتسا  هلدا  هکنآ  لصاح  و 
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هرخأت همدقت و  یف  کشلا  ناک  اذا  اما  عوضوم و  وا  مکح  ققحت  لصا  یف  کشلا  ناک  امیف  باحصتسالا  یف  لاکشا  :ال  رشع يداحلا 
نامزلا یف  هققحت  مدع  باحـصتسا  یف  لاکـشا  اذکف ال  نامزلا  ءازجا  یلا  هفاضالاب  ظحول  ناف  نامز  یف  هثودح  هققحتب و  عطقلا  دعب 

لیزنتلا یف  کیکفتلا  مدع  وا  هطساولا  ءافخ  يوعدب  الا  اتبثم  اهیلا  هبسنلاب  هنوکل  هنع  هرخأت  راثآ  هراثآ ال  بیترت  لوالا و 

******

: حرش * 

.قباس مکح  توبث  هن  تسا  مکح  ءاقب  يارب  باحصتسا  هلدا  لیزنت  هدوبن و  ای  هدوب  بحصتسم  رب  یعرش  رثا  اقباس  هکنآ 

هک لفاغ  ار  نآ  دنک  یم  مهوت  هکنآ  امک  دشاب  هتـشاد  یعرـش  رثا  قباس  رد  بحـصتسم  تسا  مزال  دـنا  هدرک  مهوت  هک  یناسک  سپ 
.ادیج ربدتف  اعطق  تسا  دساف  ینعم  نیا  دشاب  یعرش  مکح  عوضوم  ای  یعرش  مکح  تسا  مزال  بحصتسم 

دشاب یم  نآ  مدع  ای  ءیش و  دوجو  رخأت  مدقت و  رد  باحصتسا  مهدزای  هیبنت 

هراشا

نآ رد  یلاکـشا  هکنآ  لوا  دوش  یم  بحـصتسم  نراقم  رخأت و  مدقت و  نایب  مهدزای  هیبنت  نیا  رد  خـلا  لاکـشا  رـشع ال  يداحلا  : هلوق
عوضوم نآ  مدع  ای  مکح  نآ  مدع  باحصتسا  دوش  عوضوم  دوجو  رد  کش  ای  نآ  دوجو  مکح و  ققحت  لصا  رد  کش  رگا  تسین 

رخأت ای  ءیش  مدقت  رد  کش  اما  دوش و  یم  نآ  ءاقب  باحـصتسا  دوش  عوضوم  ای  مکح و  ءاقب  رد  کش  رگا  نینچمه  تسا و  يراج 
هک تسه  نآ  باحـصتسا  يارب  یماسقا  دراوم  نیا  رد  دشاب  یم  نآ  ثودح  نآ و  دوجوب  نیقی  هکنیا  زا  دعب  دـشاب  نآ  نراقم  ای  نآ 

.دوش یم  نایب 

دراوم نیا  رد  - ادعب ای  درک  ادیپ  دوجو  نامز  نیا  رد  ایآ  هک  نامز  ءازجاب  هفاضا  هب  ثداح  ءیـش  نآ  دوش  هظحالم  رگا  نآ  لوا  مسق 
ایآ هک  تسنآ  رد  کش  یلو  دیز  دوجوب  میراد  نیقی  هکنآ  لثم  لوا  نامز  رد  ءیـش  نآ  ققحت  مدع  باحـصتسا  رد  تسین  یلاکـشا 

زور رد  نآ  دوجو  مدع  باحصتسا  هعمج  زور  ای  هدرک  ادیپ  دوجو  هبنشجنپ  زور 
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.صاخ دوجو  وحن  هناف  یناثلا  نامزلا  یف  هثودح  راثآ  اعقاو و ال  امهنیب  کیکفت  امک ال  افرع  هنع  هرخأت  نامز و  یلا  هققحت  مدع  نیب 

یف دوجولا  مدـع  قحـاللا و  ناـمزلا  یف  دوجولا  نم  بکرم  رما  نع  هراـبع  هنا  یلع  ءاـنب  باحـصتسالا  كاذـب  اـهبیترتب  سأـب  ـال  معن 
.قباسلا

******

: حرش * 

باحـصتسا هعمج  ای  دوب  هبنـشجنپ  دیز  توم  هک  دوش  کش  رگا  نینچمه  هعمج و  زور  رد  دیامن  یم  ار  دیز  دوجو  تابثا  هبنـشجنپ 
رثا رخأت  نیا  رگا  هبنـشجنپ  زور  زا  دـیز  دوجو  ریخأت  دوش  یمن  تاـبثا  باحـصتسا  نیا  هطـساو  هب  نکل  هعمج  اـت  دوش  یم  نآ  مدـع 
نیا القع و  هبنـشجنپ  زور  زا  تسا  دـیز  دوجو  رخأت  هک  تسنآ  نآ  یلقع  مزال  هعمج  زور  ات  باحـصتسا  نوچ  دـشاب  هتـشاد  یعرش 

تابثا هعمج  زور  ات  باحصتسا  هطساو  هب  نینچمه  باحصتسا و  رد  هتبثم  لوصا  رد  تیجح  مدع  رب  انب  درادن  تیجح  یلقع  هطـساو 
تـسا یلقع  رما  نآ  صاخ و  دوجو  زا  تسا  ترابع  ثودح  هکنآ  تهجب  هعمج  زور  رد  ار  دیز  ثودح  باحـصتسا  نآ  دـنک  یمن 

دوش یم  لصاح  باحصتساب  هبنـشجنپ  زور  رد  دیز  دوجو  مدع  دشاب  مدعب  قوسم  هک  یئیـش  دوجو  زا  دشاب  ترابع  ثودح  رگا  هلب 
تباث نادجوب  نآ  ءزج  کی  ءیـش  ود  زا  دشاب  بکرم  ثودح  رگا  دراوم  نیا  رد  تسا  ینادجو  هعمج  زور  رد  دـیز  دوجو  سفن  و 

رد هک  تسا  ینوناق  نیا  هک  نانچمه  هبنشجنپ  زور  دیز  دوجو  مدع  باحـصتساب  رگید  ءزج  هعمج و  زور  دشاب  دیز  دوجو  هک  تسا 
ریظن لصاب  رگید  ضعب  دـشاب و  تباث  نادـجولاب  نآ  ءازجا  یـضعب  دـشاب و  بکرم  مکح  عوضوم  رگا  هک  تسا  يراج  هقف  رـسارس 

ای تسا  بکرم  ءیـش  ثودح  ایآ  هک  دـشاب  یم  يرغـص  رد  مالک  یلو  تسا  حیحـص  لاکـشا  الب  هالـص  يارب  یباحـصتسا  تراهط 
رخأت راثآ  هن  دوش  یم  تباث  عوضوم  هچ  دـشاب و  مکح  هچ  بحـصتسم  دوخ  راثآ  دـیامرف  یم  ناـیب  فنـصم  یفخی  ـال  اـمک  طیـسب 
یئیش هب  تبسن  نآ  نراقت  ای  مدقت و  ای  ءیش و  رخأت  نوچ  تسا  هتبثم  لوصا  زا  نآ  راثآب  تبـسن  رخأت  نوچ  نامز  نآ  زا  بحـصتسم 

یلقع رما  هطساو  هب  یعرش  مکح  تسا و  یلقع  رگید 
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وا نیمکح  ضورعب  ملع  اذا  امک  هنع  هرخأت  هیلع و  كاذ  مدقت  یف  کش  اضیا و  هثودحب  ملع  رخآ  ثداح  یلا  هفاضالاب  ظحول  نا  و 
.امهنم رخأتملا  مدقتملا و  یف  کش  نیثراوتم و  توم 

امهدحا دوجول  یعرشلا  رثالا  ناک  هراتف  خیراتلا  یلوهجم  اناک  ناف 

******

: حرش * 

لوصا دـشاب  یفخ  هطـساو  رگا  هک  تشذـگ  البق  هک  هطـساو  ءافخ  دوش  اـعدا  هکنآ  رگم  تسا  هتبثم  لوصا  زا  نیا  دوش و  یم  تباـث 
ندوب ردپ  ریظن  دوش  ادج  تسین  نکمم  ءیش  نآ  زا  هطـساو  نیا  هکنآ  لیزنت و  رد  کیکفت  مدع  هک  دوش  اعدا  ای  تسا  تجح  هتبثم 

.دشاب ردپ  دلو  نودب  تسین  نکمم  هک  دیز 

دوش یم  ملـسم  هبنـشجنپ  زور  رد  نآ  دوجو  مدع  باحـصتساب  دش  تباث  هعمج  زور  رد  دـیز  دوجو  رگا  هکنآ  لثم  هطـساو  ءافخ  اما 
کیکفت هک  ینانچمه  تسا  هدوبن  زورید  ارهق  دش  تباث  زورما  دـیز  دوجو  رگا  هک  دـشابن  نکمم  امهنیب  کیکفت  هکنآ  ای  فرع  دزن 

یم تباث  نآ  دوجو  تابثا  هعمج  زور  ات  هبنشجنپ  زور  رد  دیز  دوجو  مدع  باحـصتسا  هک  دش  نایب  البق  تسین و  نکمم  اعقاو  امهنیب 
درادـن یعنام  هلب  دـیامرف  یم  فنـصم  تسا  یجراخ  دوجو  نآ  دوش و  یمن  تباـث  صوصخلاـب  هعمج  زور  رد  دـیز  دوجو  اـما  دوش 

هک قباس  نامز  رد  نآ  دوجو  مدـع  ءیـش و  دوجو  زا  تسا  ترابع  ثودـح  هکنیا  رب  انب  هعمج  زور  ات  دـیز  دوجو  مدـع  باحـصتسا 
مدع هک  رگید  ءزج  دشاب و  عوضوم  ءزج  کی  هک  تسا  ینادـجو  هعمج  زور  رد  دـیز  دوجو  دـشاب  بکرم  ثودـح  دوجو و  يانعم 

رد مالک  یلو  دوش  یم  تباث  هتبلا  صاخ  دوجو  ثودح و  دـشاب  ینعم  نیا  رگا  دوش  تباث  باحـصتساب  هبنـشجنپ  زور  رد  نآ  دوجو 
.تشذگ هکنآ  امک  طیسب  ای  تسا  بکرم  ءیش  ثودح  هک  تسنآ 

دشاب اهنآ  زا  یکی  يارب  رثا  هک  یئاج  رد  تسا  حیحص  خیراتلا  لوهجم  باحصتسا 

کش نآ و  دوجو  مدع  ای  تسا  هدرک  ادیپ  دوجو  ءیش  هک  دوب  نآ  رد  مالک  لاح  ات  خلا  رخآ  ثداح  یلا  هفاضالاب  ظحول  نا  :و  هلوق
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رثالا ناک  اذا  ام  فالخب  ضراعم  الب  راص  همدع  باحصتساف  رخآ  وحنب  هل  رخآلل و ال  نراقتلا ال  وا  رخأتلا  وا  مدقتلا  نم  صاخ  وحنب 
باحـصتساب هضراعملل  دحاو  یف  مدعلا  باحـصتسال  لاجم  الف  ضراعی  هناف ح  هدوجو  ءاحنا  نم  لکل  وا  کلذک  امهنم  لک  دوجول 

.امهنم لک  یف  هناکرا  ققحتل  رخآ  یف  مدعلا 

******

: حرش * 

ءیـش ود  رگا  اما  دوب  يراج  نامزب  تبـسن  نآ  مدع  ای  دوجو  باحـصتسا  هک  هدـش  ادـیپ  ادـعب  ای  هدوب  البق  نآ  دوجو  هک  دوب  نآ  رد 
مکح ود  دوجوب  دوشب  ادیپ  ملع  هکنآ  لثم  تسا  اهنآ  زا  یکی  رخأت  مدقت و  رد  کش  یلو  دش  ادیپ  اهنآ  دوجوب  ملع  دندش و  ثداح 

زا مادک  هک  دوش  نآ  رد  کش  رـسپ و  ردپ و  توم  ای  دشاب و  یم  خوسنم  مادـک  خـسان و  مادـک  هک  دوش  نیمکح  ود  رد  کش  لثم 
يدراوم نیا  لثم  رد  دشاب  یم  ردپ  ثراو  هدرک  توف  البق  رگا  دشاب و  یم  رـسپ  ثراو  هدرک  توف  البق  ردپ  رگا  هک  هدوب  مدقم  اهنآ 

دـشاب یم  اهنآ  زا  یکی  يارب  یعرـش  رثا  رگا  دراوم  نیا  رد  دنـشاب  خیراتلا  لوهجم  ود  ره  رگا  دـشاب  یم  رخأت  مدـقت و  رد  کش  هک 
هک يدراوم  نیا  رد  دـشابن  يرگید  رثا  رخآ  يارب  نینچمه  درادـن و  یعرـش  رثا  يرگید  نراقت و  اـی  رخأـت  اـی  مدـقت  زا  صاـخ  وحنب 

لثم درادن  ضراعم  تسا و  حیحص  نآ  مدع  باحصتسا  تسا  اهنآ  زا  مادک  کی  يارب  رثا  ءیـش و  ود  نآ  دشاب  یم  خیراتلا  لوهجم 
ات هدوب  ردپ  توم  زا  دعب  ای  دربب و  ثرا  ات  هدوب  ردـپ  توم  زا  لبق  وا  رـسپ  مالـسا  هدرم  هدوب و  رفاک  هک  يردـپ  ایآ  دوش  کش  هکنآ 

دروم نیا  رد  هک  صاخ  دوجو  راثآ  ای  دنشاب  هتشاد  یصاخ  يرثا  یمادکره  دنشاب و  خیراتلا  لوهجم  هک  يدراوم  فالخب  دربن  ثرا 
زا کیره  رد  مدع  باحصتسا  يارب  تسین  یئاج  لاجم و  لاح  نیا  رد  سپ  رگید  باحصتسا  اب  تسا  ضراعم  مادکره  باحـصتسا 

يرگید و رد  نراقت  ای  رخأت  ای  مدقت  مدع  باحـصتساب  تسا  ضراعم  یمادکره  نراقم  ای  رخأت  ای  مدقت  مدع  باحـصتسا  نوچ  اهنآ 
کش قباس و  نیقی  هک  باحصتسا  ناکرا  هک  تسنآ  يارب  ضراعت  ققحت  اطقاست  اضراعت  اذا  دنشاب و  یم  رگیدکی  ضراعم  مادکره 

نیباحصتسا زا  مادکره  رد  دشاب  قح  ال 
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وا مدقتلاب  افصتم  ناک  اذا  ام  یلع  ابترتم  ناک  نا  اما  هماتلا و  ناک  دافم  ناک  يذلا  صاخلا  دوجو  یلع  ابترتم  مهملا  رثالا  ناک  اذا  اذه 
.بایترا الب  هیف  قباسلا  نیقیلا  مدعل  باحصتسالل  انهاه  دروم  الف  هصقانلا  ناک  دافم  ناک  يذلا  هیدض  دحاب 

******

: حرش * 

.دوش یم  يرگید  ضراعم  یمادکره  باحصتسا  تهج  نیا  زا  تسا  دوجوم 

یعرش رثا  هک  تسا  یئاج  رد  دوش  یم  طقاس  ضراعت  هطـساو  هب  نیباحـصتسا  هک  يدراوم  نیا  رد  خلا  مهملا  رثالا  ناک  اذا  اذه  : هلوق
دافم يانعم  هک  همات  ناک  دافمب  تسا  صاخ  دوجو  رب  رثا  نیا  نراقم و  ای  رخأت  ای  مدقت  ای  دـشاب  اهنآ  زا  مادـکره  زا  صاخ  دوجو  رب 

هـصقان ناک  وحن  یلع  اهنآ  زا  یکی  رب  دـشاب  بترتم  رثا  رگا  اما  نراقم و  ای  رخأت  ای  مدـقت  دوجو  سفن  رب  تسا  بترتم  رثا  همات  ناـک 
.دنشاب یم  لوا  نیدض  زا  یکی  هک  نراقتب  ای  رخأتب  ای  مدقتب  دشاب  فصتم  ءیش  نآ  هک  انعم  نیاب 

رخأت ای  مدقت  سفن  ول  هکنآ و  تهجب  درادن  دوجو  قباس  نیقی  نوچ  تسین  يراج  باحصتسا  دیامرف  یم  نایب  فنصم  دروم  نیا  رد 
يراج باحـصتسا  تهج  نیا  زا  درادـن  هقباس  تلاح  فاصتا  نیا  رخأت  ای  مدـقتب  ءیـش  نآ  فاصتا  یلو  دـشاب  یم  اهنآ  مدـعب  نیقی 

.تسین

مدقتم توم  دوش  هتفگ  هکنآ  لثم  همات  ناک  وحنب  تسا  هدـش  ظاحل  ای  یعرـش  رثا  يارب  تسا  عوضوم  هک  یناونع  نآ  دـنامن  یفخم 
هک مسق  نیا  هب  دشاب  یم  هصقان  ناک  يانعم  دافمب و  یعرـش  رثا  يارب  عوضوم  نآ  ظاحل  هرات  نبا و  ندرب  ثرا  يارب  زا  تسا  رثا  با 

مدقت ینعی  ماسقا  نیا  زا  مادکره  تسا و  نبا  ثرا  نآ  یعرش  رثا  نبا  توم  رب  تسا  فصتم  تسا و  مدقتم  هک  با  توم  دوش  هتفگ 
ناک دافم  وحن  یلع  ای  نراقت  ای  رخأت و  ای 
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******

: حرش * 

.هصقان ناک  يانعم  دافم و  ای  تسا  هدش  هتفرگ  همات 

رثا رگا  اما  نراقت و  ای  رخأت و  ای  مدـقت  دوجو  رب  دـشاب  بترتم  یعرـش  رثا  هک  تسا  یئاـج  رد  تهج  نیا  میدومن  ناـیب  هک  ناـنچمه 
سیل ای  همات و  سیل  يانعم  دافمب و  ای  دوش  یم  هتفرگ  مسق  ود  اضیا  مهنآ  نراقت  ای  رخأت  ای  مدـقت  زا  مادـکره  مدـع  رب  دـشاب  بترتم 

.هصقان

خیراتلا لوهجم  رد  هصقان  ناک  دافم  رد  یلزا  مدع  باحصتسا  نایرج 

تـسین يراج  باحـصتسا  دشاب  هصقان  ناک  يانعم  دافمب و  نراقت  ای  رخأت  ای  مدقت  رگا  هک  دش  رهاظ  فنـصم  مالک  زا  دنامن  یفخم 
مدع باحصتسا  دراد و  هقباس  تلاح  مدقت  سفن  ول  درادن و  هقباس  تلاح  فاصتا  نآ  تسا  مدقم  نآ  هکنآ  هب  ءیـش  فاصتا  نوچ 
هقباس تلاح  فاصتا  نآ  نوچ  تسین  حیحص  هصقان  ناک  دافمب  مدقت  فاصتا  مدع  یلو  تسا  حیحـص  همات  ناک  يانعم  هب  نآ  مدقت 

.درادن

هک صاخ  ماع و  ثحب  رد  تسا  هدومن  نایب  فنـصم  هک  يرگید  یئاج  رد  تسا  فلاخم  مـالعا  ضعب  لوقب  اـنب  فنـصم  مـالک  نیا 
هن ای  تسه  یـشرق  ایآ  هک  دوش  کش  ار  ینز  رگا  فنـصم  تسا  هدومرف  اجنآ  هیـشرقلا  ـالا  اـماع  نیـسمخ  یلا  ضیحت  ءاـسنلا  مومع 
هک یتقو  نآ  نوچ  دوش  مومع  رد  لخاد  تسا  نکمم  رگید  تهج  زا  یلو  تسا  یقادصم  ههبش  نوچ  تسین  حیحص  مومعب  کسمت 
ریغ نز  نیا  هک  دنک  یم  تابثا  نآ  هیـشرق  مدع  لصا  نآ  دوجو  زا  دعب  تشادـن و  دوجو  مهنآ  ندوب  یـشرق  تشادـن  دوجو  نز  نیا 

هک البق  نیثراو  دحا  توم  مدقت  نوچ  تسا  حیحص  هیف  نحن  ام  رد  ینعم  نیا  دشاب  یم  ماع  نیسمخ  ات  نآ  ضیح  اذل  تسا و  یشرق 
.تسا هتشادن  دوجو  اضیا  مدقتب  نآ  فاصتا  الثم  تسا  هتشادن  دوجو 

تلاح مدـقت  فاصتا  هک  تسنآ  ناشیا  ناـیب  هک  فنـصم  لوق  فـالخب  تسا  نیمه  قح  تسا و  حیحـص  نآ  مدـع  باحـصتسا  سپ 
تسا يراج  نآ  مدع  باحصتسا  دراد و  هقباس  تلاح  هک  مدقت  سفن  فالخب  تسین  يراج  نآ  رد  باحصتسا  اذل  درادن و  هقباس 
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یلع ابترتم  مهملا  رثالا  ناک  امیف  باحـصتسالل  درومب  سیل  اضیا  هنا  قیقحتلاف  رخـآلا  ناـمز  یف  امهدـحا  مدـعل  رثـالا  ناـک  يرخا  و 
.نامز یف  کلذک  هثودحب  نیقیلا  مدعل  رخآلا  ثودح  نامز  یف  مدعلاب  فصتملا  ثداحلل  رثالا  نوکی  ناب  ثداحلل  هتوبث 

******

: حرش * 

.دش نایب  هک  تسا  نامه  قح  و 

نآ دوجو  رب  یعرـش  رثا  نراقت  ای  رخأت  ای  مدـقت  دوجو  هک  دوب  نآ  رد  مالک  لاـح  اـت  خـلا  امهدـحا  مدـعل  رثـالا  ناـک  يرخا  :و  هلوق
نوچ دوبن  حیحـص  باحـصتسا  هصقان  ناک  يانعم  دافمب و  یلو  فنـصم  لوقب  دوب  حیحـص  باحـصتسا  همات  ناک  دافمب  دوب  بترتم 

.دشاب یمن  مسق  نیا  رد  قباس  نیقی 

تسین يراج  باحصتسا  هک  تسنآ  قیقحت  دیامرف  یم  فنصم  مسق  نیا  رد  دشاب  تباث  اهنآ  زا  یکی  قبس و  مدع  يارب  رثا  رگا  اما  و 
نآ يارب  تسا  تباث  یعرـش  رثا  هک  مسق  نیا  هب  يرگید  مدـع  لاح  رد  ثداـح  نآ  توبث  رب  دـشاب  بترتم  یعرـش  رثا  هک  یئاـج  رد 

کـش دـشاب و  لصاح  انیقی  نآب  سجن  تاقالم  رک و  رگا  الثم  رخآ  ثودـح  نامز  رد  مدـعب  تسا  فصتم  تسا و  ثداح  هک  یئیش 
رک تسا و  هدوب  رک  زا  لبق  بآ  اب  سجن  تاقالم  ای  دشاب و  كاپ  نآ  اب  سجن  تاقالم  هک  تسا  هدوب  مدقم  رک  ایآ  هک  دوش  نآ  رد 

تسا و كاپ  رک  بآ  هک  دـنک  یمن  تابثا  سجن  تاقالم  مدـعب  رک  فاصتا  باحـصتسا  لاح  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  لـصاح  ادـعب 
نیقی نوچ  ار  بآ  نآ  تساجن  دنک  یمن  تابثا  ارک  هنوک  مدع  بآ و  تّلق  فاصتا  باحـصتسا  نینچمه  هدوب و  رک  زا  دـعب  تاقالم 

تسین و حیحـص  اضیا  نآ  باحـصتسا  تسین  قباـس  نیقی  نوچ  قباـس  هلئـسم  ریظن  تسا  هدوبن  هقباـس  تلاـح  رد  رک  فاـصتا  مدـعب 
.دش نایب  هک  تسا  یلبق  مالک  نامه  فنصم  باوج 

هکلب دشاب  عوضومب  جاتحم  تسین  مزال  ءیش  فاصتا  مدع  هکنآ  لصاح  و 
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امهدـحا ثودـحب  نیقیلا  نامز  لبق  نآ  یف  هنم  نیقی  یلع  ناک  نا  اعقاو و  رخآلا  نامز  یف  همدـع  سفن  یلع  ابترتم  ناک  امیف  اذـک  و 
.هثودح لاصتاب  هنع  هلاصفنا  لامتحال  هنیقی  نامزب  رخآلا  ثودح  نامز  وه  هکش و  نامز  لاصتا  زارحا  مدعل 

امهدحا ثودحب  نیقیلا  نامز  لبق  يذلا  نآلا  كاذ  دعب  ناک  هلمجلاب  و 

******

: حرش * 

جایتحا هچرگا  ءیـشل  ءیـش  توبث  نآ و  دوجو  مدـع  تسا  یفاک  فاصتا  مدـع  هکلب  تسا  عوضوم  دوجوب  جاـیتحا  ءیـش  فاـصتا 
هک تسنآ  نیّیقطنم  حالطـصا  رد  هک  تسا  یئانعم  نامه  نیا  درادـن و  یفنم  دوجوب  جایتحا  ءیـش  زا  ءیـش  یفن  یلو  دراد  عوضومب 

.یفخی امک ال  عوضوملا  دوجو  یلا  جاتحت  هبلاسلا ال  هیضقلا  نا 

نامز رد  اهنآ  زا  یکی  مدع  سفن  رب  دشاب  بترتم  یعرش  رثا  رگا  تسا  نینچمه  خلا و  اهمدع  سفن  یلع  ابترتم  ناک  امیف  اذک  :و  هلوق
البق هک  یتعن  مدـع  هن  یلومحم  مدـع  هماـت و  سیل  وحن  یلع  يرگید  دوجو  یکی و  مدـع  زا  تسا  بکرم  عوضوم  ینعی  رخآ  دوجو 

مادکره ثودح  زا  لبق  لاح  نیا  رد  هچرگا  تسین  حیحص  يرگید  دوجو  نامز  رد  مادکره  مدع  باحصتسا  اضیا  لاح  نیا  رد  دوب 
لامتحا نوچ  دـشاب  یمن  نآب  نیقی  زارحا و  يدـعب  کشب  نیقی  نآ  باحـصتسا  یلو  تسا  لصاح  فلکم  يارب  یقباس  نیقی  اهنآ  زا 

.يرگید ثودح  نیقیب  دشاب  هدش  عطقنم  لصفنم و  قباس  نیقی  نآ  دور  یم 

حیحص هیقادصم  تاهبش  رد  ماعب  کسمت  تسا و  هیقادصم  ههبـش  مادکره  یلومحم  مدع  باحـصتسا  دراوم  نیا  رد  هکنآ  لصاح  و 
.تسین

دنزرف ردپ و  الثم  هبنشجنپ  زور  ، زور هسب  مینز  یم  لثم  بلطم  حیضوت  يارب  خلا  نآلا  کلذ  دعب  ناک  هلمجلاب  :و  هلوق
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نا یف  کش  ثیح  هلبق و  وا  هیف  هنا  یف  کشلل  افرط  نوکی  يذلا  هتوبث  رخآلا و  ثودح  نامز  رخآلا  هثودـح و  نامز  امهدـحا  نانامز 
عفر نوک  هعم  زرحی  مل  ثیح  باحـصتسالل  لاجم  هعم ال  نیقیلا و  نامزب  کشلا  نامز  لاـصتا  زرحی  مل  رخؤم  اـمهیا  مدـقم و  اـمهیا 

.کشلاب نیقیلا  ضقن  نم  کشلا  اذهب  هثودح  مدعب  نیقیلا  نع  دیلا 

******

: حرش * 

ود نیا  رد  يرگید  نینچمه  هبنش و  زور  ای  هعمج و  زور  ای  تسا  هدش  توف  اهنآ  زا  یکی  هعمج  زور  دنا  هتشاد  تایح  هدنز و  ود  ره 
نیقی نیا  دـشاب  ثراو  ادـعب  ات  رـسپ  اـی  ردـپ  هدوب  مدـقم  مادـک  هکنآ  هب  نیقی  یلو  ـالامجا  دـنا  هدـش  توف  لداـبتلا  یلع  ود  ره  زور 

.ود ره  تومب  تسا  لصاح  یلیصفت  ملع  هبنشکی  زور  رد  تسین و  لصاح  یلیصفت 

مدع باحصتسا  سکعلاب  دلو و  تومب  دشاب  نیقیب  نیقی  ضقن  هک  دور  یم  لامتحا  هبنشکی  زور  ات  ردپ  توم  مدع  باحصتسا  سپ 
.ردپ تومب  دشاب  نیقیب  ضقن  درب  یم  لامتحا  دلو  توم 

الثم و ردپ  توم  ثودح و  نامز  کی  تسا  نامز  ود  اهنآ  زا  مادکره  تومب  نیقی  نامز  لبق  دیامرف  یم  نایب  فنـصم  تهج  نیا  زا 
زا دعب  نامز و  نآ  زا  دـعب  ای  نامز و  نآ  زا  لبق  ای  ردـپ  توف  يارب  تسا  کش  هک  ینامز  نامه  دـنزرف  توم  ثودـح و  رگید  نامز 

توم نامز  نیا  زا  مادـک  هک  تسنآ  رد  کش  هبنـش و  اـی  هعمج  ناـمز  ینعی  نیناـمز  زا  یکی  رد  دـشاب  یم  ود  ره  توفب  نیقی  هکنآ 
دور یم  لامتحا  هکلب  دـشاب  یمن  قباس  نیقیب  کش  ناـمز  تسا  لـصتم  هکنیا  هب  نیقی  زارحا و  لاـح  نیا  رد  يرگید  رب  تسا  مدـقم 
نامز رد  اهنآ  زا  مادـکره  مدـع  باحـصتسا  يارب  یئاج  لاجم و  لاـح  نیااـب  میدرک و  ناـیب  هک  یناـنچمه  دـشاب  نیقیب  نیقی  ضقن 
قباس نیقی  ضقن  دور  یم  لامتحا  هکلب  دـشاب  کشب  قباس  نیقی  زا  دـی  عفر  هک  تسا  هدـشن  زارحا  نوچ  تسین  حیحـص  رخآ  دوجو 

.کشب هن  دشاب  نیقیب 
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اذا الثم  رخآلا  نع  هرخأت  لامتحال  هثودـح  یف  کشلا  نامز  همامتب  وه  نآلا و  کلذـب  نینامزلا  عومجم  لاصتا  یف  ههبـش  لاـقی ال  ـال 
اهدعب و يرخا  هعاس  یف  نییعت  الب  امهدحا  ثودـح  نم  نیقی  یلع  راص  هعاس و  یف  امهنم  دـحاو  ثودـح  مدـع  نم  نیقی  یلع  ناک 

.یفخی امک ال  امهدحا  صوصخ  نیتعاسلا ال  مامت  امهنم  لک  ثودح  یف  کشلا  نامز  ناک  هثلاث  هعاس  یف  رخآلا  ثودح 

ضورفملا نامزلا و  ءازجا  یلا  هتفاضا  ظاحلب  ناک  اذا  هنکل  معن و  لاقی  هناف 

******

: حرش * 

لثم هک  نانچمه  هبنش  هعمج و  زور  رد  ردپ  ای  دلو  توف  نامز  نینامز  عومجم  هک  دوشن  لاکشا  خلا  لاصتا  یف  ههبش  لاقی ال  :ال  هلوق
باحـصتسا لاح  نیا  رد  سپ  دـنراد  يرگید  زا  رخأت  ای  مدـقت  اه  نیا  زا  مادـک  ایآ  هک  تسا  کـش  ناـمز  هماـمتب  اـهنامز  نیا  میدز 

نیقی ینعی  اهنآ  زا  مادک  چیه  ثودح  مدـعب  دراد  نیقی  هبنـشجنپ  زور  فلکم  رگا  دـش  هدز  هک  هک  یلبق  لثم  رد  الثم  تسا  حـیحص 
ادیپ نیقی  هبنـش  زور  رد  نییعت و  الب  دراد  اهنآ  زا  یکی  تومب  نیقی  هعمج  زور  رد  ود و  ره  دنزرف  ردپ و  ندوب  هدـنز  تایحب و  دراد 
دراد مادـکره  ثودـح  رد  کـش  نوچ  دـشاب و  یم  اـهنآ  زا  مادـکره  ثودـح  رد  کـش  هبنـش  هعمج و  ناـمز  يرگید  تومب  درک 

.یفخی امک ال  تسا  يراج  باحصتسا 

ات هعمج  زور  زا  دشاب  نامز  ءازجا  ظاحلب  کش  هک  تسا  حیحـص  دـیدومن  نایب  هک  یئانعم  نیا  هکنآ  باوج  خـلا  معن  لاقی  هناف  : هلوق
رد کـش  رگا  ـالثم  تسا  يرگید  هب  هفاـضا  ظاـحلب  هکلب  دـشاب  یم  ناـمز  ظاـحلب  هن  کـش  هک  تسنآ  اـم  ضرف  یلو  هبنـشکی  زور 

.دوب يراج  نامزب  تبسن  توم  مدع  باحصتسا  دوب  ردپ  توم  صوصخ 

هدش لصاح  ردپ  توف  کش  نامز  رد  اضیا  دنزرف  دلو و  توم  هک  تسنآ  ضرف  اما 
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صوصخ وه  امنا  ظاحللا  اذهب  هکـش  نامز  نا  ههبـش  هلبق و ال  وا  هتوبث  هثودـح و  نامز  یف  ثدـح  هنا  رخآلا و  یلا  هتفاضا  ظاحلب  هنا 
.نیتعاسلا هثودح ال  رخآلا و  توبث  هعاس 

******

: حرش * 

ثودـح ظاحلب  کش  ینعی  نیتعاسلا  هلوق ال  هدرک  ضقتنم  ار  یلوا  کش  اـنیقی  هبنـش  هعمج و  زور  نیب  رد  دـنزرف  توف  نیا  تسا و 
لامتحا هک  ینعم  نیاب  تسا  یقادصم  ههبـش  ، ههبـش تهج  نیا  زا  دشاب و  نامز  هک  نیتعاس  ظاحلب  هن  دشاب  دلو  توم  هک  تسا  رخآ 

.میدومن نایب  هک  نانچمه  رخآ  نیقیب  دشاب  هدش  ضقتنم  مادکره  توم  مدع  باحصتسا  دور  یم 

هیجراخ نودب  تسین  هیقادصم  ههبش  هینادجو  روما  رد  هک  فنصم  در 

یـصخش تسین  نکمم  الثم  درادـن  ینعم  تاکاردا  زا  اهنآ  ریغ  کـش و  نیقی و  زا  هینادـجو  روما  رد  هیقادـصم  ههبـش  دـنامن  یفخم 
.هن ای  مراد  کش  نم  ایآ  نینچمه  هن و  ای  مراد  نیقی  هک  دنک  کش 

هک کش  نامز  هیف  نحن  ام  رد  سپ  نآ  لاثما  ورمع و  قسف  دـیز و  تلادـع  لثم  هیجراـخ  روما  رد  تسا  روصتم  هیقادـصم  ههبـش  هلب 
.تسین نآ  کش  رد  يددرت  تسا و  يراج  نآ  مدع  باحصتسا  هبنش و  زور  ات  نیقی  نامزب  تسا  لصتم  تسا  هعمج  زور 

هدوب هعمج  زور  دـنزرف  توف  ایآ  سکعلاب  هبنـش و  زور  ای  تسا  هدوب  هعمج  زور  ردـپ  توم  اـیآ  هک  اـعقاو  تسا  یکـش  اـم  يارب  هلب 
ندوب ددرم  نیا  تسا و  هدش  لصاح  توم  مادکره  يارب  اهزور  نیا  زا  یکی  رد  هک  تسا  لصاح  یلامجا  ملع  هبنـش و  زور  ای  تسا 

دنزب باحـصتساب  ررـض  اعقاو  ندوب  ددرم  نیا  رگا  تسا و  لصاح  انیقی  قحال  کش  قباس و  نیقی  نوچ  دنز  یمن  باحـصتساب  ررض 
.دوشن يراج  باحصتسا  تاماقم  رئاس  الصا  تسا  مزال 

هدـنز انیقی  تسا  هدروخن  ار  مس  نآ  رگا  تسا و  هدرم  اعطق  تسا  هدومن  ینـالف  مس  برـش  رگا  دـیز  هک  میدرک  ادـیپ  ملع  رگا  ـالثم 
باحصتسا لثم  تسا و  يراج  نآ  باحصتسا  نآ و  تایح  رد  کش  يارب  تسا  ببس  نآ  مدع  مس و  برش  لامتحا  نیا  تسا و 
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رثالا ناک  امب  صتخی  یک  هضراعملاب  وه  امنا  هنایرج  مدـع  هدروم و  هنا  هناکرا ال  لالتخال  باحـصتسالل  انهاه  دروم  هنا ال  حدـقناف 
.ایراج رثالا  هل  امیف  باحصتسالا  ناک  الا  رخآلا و  نامز  یف  لک  مدعل 

******

: حرش * 

نیا رد  دشاب  هتفر  باوخ  تراهط  زا  دعب  هک  دور  یم  لامتحا  انیقی و  دوب  تراهط  اب  حبص  لوا  دیز  الثم  دوب  رابخا  دروم  هک  تراهط 
رد تسا  نکمم  ایآ  تسا  هتفر  وا  تراهط  انیقی  دـشاب  هتفر  باوخ  رگا  تسا و  یقاـب  وا  تراـهط  اـنیقی  دـشاب  هتفرن  باوخ  رگا  دروم 

يارب تسا  کـش  أـشنم  نـیا  هبنـش  اـی  هـعمج  زور  رد  ردـپ  توـم  ندوـب  ددرم  سپ  تـسین  يراـج  باحـصتسا  میئوـگب  دراوـم  نـیا 
تسا و لصاح  دشاب  قح  کش ال  قباس و  نیقی  هک  باحصتسا  ناکرا  نوچ  دنز  یمن  باحصتساب  ررض  وا و  توم  مدع  باحصتسا 
نیقی و ببـس  نآ  میدومن  نایب  هک  نانچمه  عقاو  ددرت  دـشاب و  دـیاب  اهنآ  يارب  ببـس  کش و  نیقی و  أـشنم  یباحـصتسا  ره  رد  هتبلا 

.دنوش ثداح  ود  ره  العف  ول  کش و  نیقی و  تسا  ربتعم  باحصتسا  رد  هک  هچنآ  دش  رکذ  هک  هچنآ  رب  هوالع  دشاب  یم  کش 

تـسین مزال  تسا و  یعرـش  مکح  ءاقب  بحـصتسم  رب  دوش  یم  بترتم  هیعرـش  راثآ  هک  هچنآ  تسا و  مزال  کـش  رب  نیقی  مدـقت  هلب 
فلکم يارب  قباس  نیقی  ول  تسا و  یفاک  فلکم  يارب  العف  کـش  نیقی و  ثودـح  هکلب  قح  ـال  کـش  دـشاب و  یقباـس  نیقی  اـمتح 

نآ باحـصتسا  ءاقب و  رد  کش  العف و  دراد  نیقی  فلکم  لاکـشا  الب  هیف  نحن  ام  رد  دـشاب و  نیقی  نآ  رد  کش  اـی  دـشابن  لـصاح 
.یفخی امک ال  تسا  يراج 

يراج الـصا  هروکذم  دراوم  نیا  رد  باحـصتسا  دیامرف  یم  فنـصم  هک  دش  رهاظ  قباس  نایب  زا  خلا  انهاه  دروم  هنا ال  حدقناف  : هلوق
طقاس هضراعم  هطـساو  هب  دـشاب و  يراج  باحـصتسا  هکنآ  هن  تسا  لتخم  باحـصتسا  ناکرا  تسا و  هیقادـصم  ههبـش  نوچ  تسین 

تسا ضراعم  مادکره  باحصتسا  لاح  نیا  رد  هک  رسپ  توم  مدقت  مدع  اب  ردپ  توم  مدقت  مدع  باحصتسا  لثم  دوش 
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الف نراقملا  وا  رخؤملا  وا  مدقملا  نم  صاخلا  دوجولا  یلع  ابترتم  مهملا  رثالا  نوکی  اما  اضیا  ولخی  الف  امهدـحا  خـیراتب  ملع  ول  اما  و 
.مدقت امک  هفرط  وا  رخآلا  فرط  یف  مدعلا  باحصتساب  هضراعملا  ول ال  همدع  باحصتسا  یف  لاکشا 

یفخی امک ال  همولعم  یف  خیراتلا و ال  لوهجم  یف  الـصا ال  باحـصتسالل  دروم  الف  اذکب  افـصتم  ناک  اذا  ام  یلع  ابترتم  نوکی  اما  و 
.امهنم اقباس  هب  فاصتالاب  نیقیلا  مدعل 

******

: حرش * 

 . مادکره دوش  یم  طقاست  هضراعم  هطساو  هب  يرگید و  اب 

يرگید نودـب  دـشاب  فرط  کی  رب  یعرـش  يرثا  رگا  خیـش  لوق  رب  انب  دـنا و  هداد  يراصنا  خیـش  موحرمب  تبـسن  ار  نآ  هکنآ  اـمک 
یمن تسا و  هدروآ  مالسا  وا  رسپ  تسا و  هدرک  توف  يرفاک  صخـش  رگا  هکنآ  لثم  تسین  هضراعم  نوچ  تسا  يراج  باحـصتسا 
ثراو تابثا  توم  مدقت  مدع  باحـصتسا  دربن  ثرا  ات  تسا  هدوب  مدقم  ردپ  توم  ای  دربب  ثرا  ات  تسا  هدوب  مدقم  مالـسا  ایآ  میناد 

ءزج ءزج و  نیا  تسا  ینادـجو  هک  ثرا  مالـسا و  زا  دروم  نیا  رد  دوش  یم  بکرم  ثرا  عوضوم  نوـچ  دـیامن  یم  ار  دـنزرف  ندوـب 
.یفخی امک ال  دوش  یم  تباث  باحصتساب  لصاب و  ردپ  توم  مدع  هک  رگید 

دوب لوهجم  دنزرف  ردپ و  توم  نراقت  ای  رخأت  ای  مدقت  هک  دوب  خیراتلا  لوهجم  رد  قباس  مالک  خلا  امهدحا  خیراتب  ملع  ول  اما  :و  هلوق
يارب ای  دوب  اهنآ  زا  یکی  يارب  رثا  ای  اهنآ و  رخأت  مدـقت و  رد  کش  دـنزرف و  ردـپ و  توف  لـثم  دوب  ود  ره  يارب  رثا  اـی  لاـح  نیا  رد 
هتفرگ همات  ناک  وحنب  اهنآ  دوجو  رخأت  ای  مدقت  اضیا  لاح  نیا  رد  امهدحا  مدـع  ای  ود  ره  مدـع  ای  امهدـحا و  دوجو  ای  ود  ره  دوجو 

نیا رد  ماسقا  نآ  مامت  انیع  قباس  نایب  نآ  همات  سیل  وحنب  ای  هصقاـن و  سیل  وحنب  اـی  مدـع  نینچمه  هصقاـن و  ناـک  وحنب  اـی  دـش  یم 
ای رخأت  ای  مدقت  مدع  باحـصتسا  سپ  تسا  يراج  اجنیا  رد  ماسقا  نآ  مامت  دشاب  یم  نیباحـصتسا  زا  یکی  خیراتب  ملع  هک  يدراوم 

نراقت
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ایراج ناک  امهنم  خیراتلا  لوهجم  یف  مدـعلا  باحـصتساف  رخآلا  نامز  یف  هماتلا  سیل  دافم  وه  يذـلا  همدـع  یلع  ابترتم  نوکی  اما  و 
تفرع دـق  رخآلا و  یلا  هنامز  هفاضاب  هیف  کشلا  امنا  ناـمز و  یف  هیف  کـشلا  ءاـفتنال  همولعم  نود  هنیقی  ناـمزب  هکـش  ناـمز  لاـصتال 

يرخا کلذک  هنایرج  مدع  هرات و  امهیف  هنایرج 

******

: حرش * 

ردپ توم  لبق  دلو  مالـسا  مدع  باحـصتسا  لثم  نآ  فرط  ای  دـشابن و  رخآ  فرط  رد  مدـع  باحـصتساب  ضراعم  رگا  تسا  يراج 
بترتم یعرـش  رثا  هک  تسا  یئاج  رد  دراوم  نیا  رد  تشذـگ  البق  هکنآ  امک  توم  زا  دـعب  مالـسا  مدـع  باحـصتساب  تسا  ضراعم 

.همات سیل  وحن  یلع  دشاب  بترتم  مدع  رب  ای  همات  ناک  وحن  یلع  دوجو  رب  دشاب 

رد هن  خـیرات و  لوهجم  رد  هن  الـصا  تسین  يراج  باحـصتسا  دراوم  نیا  رد  سپ  هصقان  ناک  رب  دـشاب  بترتم  یعرـش  رثا  رگا  اما  و 
تلاح نوچ  درادن  فلکم  ینیقی  وچمه  کی  مدـعب  ای  دوجوب  تسا  فصتم  مدـقت  هکنیا  هب  یقباس  نیقی  نوچ  اهنآ  زا  خـیرات  مولعم 

اهنآ عازتنا  أشنم  دنشاب و  یم  یجراخ  دوجو  زا  عازتنا  هک  دنتسه  یفاضا  رما  اه  نیا  نراقت  ای  رخأت  ای  مدقت  هکنآ  تهجب  درادن  هقباس 
یجراخ ءیـش  نآ  لزا  زا  هکنآ  هن  دـشاب  یمن  ای  دـشاب  یم  اهنآ  عازتنا  أشنم  ای  دوجو  لاح  رد  یجراخ  رما  نآ  هک  تسا  یجراخ  رما 

مدـع باحـصتسا  ات  دوش  ءیـش  نآب  یجراخ  دوجو  فاـصتا  رد  کـش  نآ  یجراـخ  دوجو  زا  دـعب  تسا  هدوبن  فاـصوا  نآ  دـجاو 
.دوش يراج  فاصتا 

زا لبق  هک  نانچمه  تسا  هیـشرق  مدـع  باحـصتسا  ریظن  دراوم  نیا  رد  باحـصتسا  هک  دـش  هداد  ـالبق  فنـصم  باوج  دـنامن  یفخم 
هکنآ امک  تسا  يراج  هیـشرق  مدع  باحـصتسا  نز  نآ  دوجو  زا  دـعب  نز و  نآ  دوجو  هن  تشاد و  دوجو  یفاصتا  هن  نز  نآ  دوجو 

.دش نایب  البق 

نراقت ای  رخأت  ای  مدقت  دوجو  رب  دوب  بترتم  یعرش  مکح  رثا و  لوا  مسق  رد  خلا  همدع  یلع  ابترتم  نوکی  اما  :و  هلوق
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یف ربتعا  امیف  نیفلتخملا  یف  همولعم  هلوهجم و  نیب  نیفلتخم و ال  اناک  وا  خـیراتلا  یلوهجم  ناثداحلا  ناک  امهنیب  قرف  ـال  هنا  حدـقناف 
.یفخی امک ال  اهیف  کش  هیدض و  دحا  وا  مدقتلا  نم  نامزلا  بسحب  رخآلا  یلا  امهدحا  هفاضا  نم  هئشان  هیصوصخ  عوضوملا 

******

: حرش * 

نامز رد  همات  سیل  يانعم  دافم و  وحن  یلع  نراقت  اـی  رخأـت و  اـی  مدـقت  مدـع  رب  تسا  بترتم  یعرـش  مکح  رثا و  مسق  نیا  رد  اـما  و 
.رخآ دوجو  مدقت و  مدع  زا  تسا  بکرم  یعرش  عوضوم  هقیقح  هک  رخآ  دوجو 

نیا قباس  نیقی  نامزب  کش  نامز  دراد  لاصتا  نوچ  تسا  يراج  ثداح  ود  نیا  زا  خـیرات  لوهجم  رد  مدـقت  مدـع  باحـصتسا  سپ 
نامز نآ  رد  کش  تسا  مولعم  خـیرات  هک  یئاجنآ  نوچ  خـیرات  مولعم  رد  هن  تسا  يراج  ود  نآ  زا  خـیرات  لوهجم  رد  باحـصتسا 

زا لبق  لوهجم  فرط  دور  یم  لامتحا  نوچ  دوش  یم  هیقادصم  ههبش  تسا و  رخآ  نامز  هفاضا  رابتعاب و  نآ  رد  کش  هلب  دشاب  یمن 
نآ نایرج  مدـع  اهنآ و  ضعب  رد  تسا  يراـج  باحـصتسا  هک  یتخانـش  تسین و  يراـج  باحـصتسا  نآ و  زا  دـعب  اـی  دـشاب  مولعم 

.اهنآ رد  باحصتسا 

نینچمه تسا و  حیحـص  دـشاب  همات  سیل  داـفمب  رگا  نراـقت  رخأـت و  اـی  مدـقت  مدـع  باحـصتسا  مدـقت  اـم  ماـمت  رد  هکنآ  لـصاح 
.تسا حیحص  باحصتسا  اضیا  دشاب  همات  ناک  دافمب  رگا  نراقت  ای  رخأت و  ای  مدقت  دوجو  باحصتسا 

نیقی نوچ  تسین  يراج  باحـصتسا  لاکـشا  الب  دوش  هتفرگ  هصقان  سیل  ای  هصقان  ناک  دافمب  رگا  مدـع  ای  دوجو  زا  مادـکره  اـما  و 
.تسین يراج  مه  باحصتسا  تهج  نیا  زا  تسین  لصاح  فاصتا  مدع  ای  فاصتاب  قباس 

مولعم اهنآ  زا  یکی  ینعی  فلتخم  هچ  دشاب و  خیراتلا  لوهجم  هچ  دشاب  یمن  نیثداح  نیب  یقرف  هک  ام  قباس  مالک  زا  دـش  رهاظ  سپ 
نینچمه دشاب و  خیراتلا  لوهجم  يرگید  و 
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امهئافتنا امهتوبث و  یف  کش  هساجنلا و  هراهطلاک و  ناـتداضتم  ناـتلاح  بقاـعت  اـمیف  اـضیا  باحـصتسالل  دروم  ـال  هنا  حدـقنا  اـمک 
نیب اهددرت  امهتوبث و  یف  کشلا  نامزب  هلـصتملا  هنقیتملا  هقباسلا  هلاحلا  زارحا  مدـعل  کـلذ  اـمهنم و  رخؤملا  مدـقملا و  یف  کـشلل 

.قیقد هناف  ماقملا  یف  لمأت  مهفاف و  نیباحصتسالا  ضراعت  نم  سیل  هنا  نیتلاحلا و 

******

: حرش * 

فاـصتا مدـع  اـی  دوجو  فاـصتا  باحـصتسا  هک  يدراوم  نیا  رد  هک  نیفلتخم  رد  نآ  مولعم  اـی  عوـضوم  لوـهجم  نیب  تسین  یقرف 
رد هک  يراصنا  خیش  موحرم  مالکب  تسا  یضارتعا  مالک  نیا  تسین  يراج  باحـصتسا  دوش  هتفرگ  رگا  يرگید  هب  تبـسن  مادکره 

مدقت ام  لصاح  تسا و  يراج  باحـصتسا  خـیراتلا  لوهجم  رد  تسین و  يراج  باحـصتسا  ناشیا  زا  هدـش  تیاکح  خـیراتلا  مولعم 
ای مدع  باحصتسا  رگا  تسا و  يراج  باحصتسا  دشاب  هصقان  سیل  همات و  ناک  وحن  یلع  مدع  ای  دوجو  باحصتسا  رگا  هک  تسنآ 

امک درادـن  هقباس  تلاح  مدـع  ای  دوجو  فاصتا  نوچ  تسین  يراج  باحـصتسا  دـشاب  هصقاـن  سیل  هصقاـن و  ناـک  وحن  یلع  دوجو 
هک تسا  هیشرق  مدع  باحصتسا  ریظن  دراوم  نیا  رد  مدع  باحصتسا  هکنآ  هروکذم  دراوم  مامت  رد  فنصم  باوج  تشذگ و  هکنآ 

.یفخی امک ال  تسا  يراج  نآ  رد  باحصتسا 

اهنآ طوقس  اهنآ و  رخأت  مدقت و  رد  تساجن  تراهط و  باحصتسا  ضراعت 

.خلا دروم  هنا ال  حدقنا  امک  : هلوق

لثم دـشاب  ناتداضتم  ناتلاح  بقاـعت  هک  يدراوم  رد  تسین  يراـج  باحـصتسا  هک  قباـس  مـالک  زا  دـش  رهاـظ  دـیامرف  یم  فنـصم 
زا مادکره  ثدح  ای  دشاب  ثبخ  هک  تساجن  ای  تسا  هدـش  لصاح  یتراهط  انیقی  دـشاب و  یم  رگیدـکی  دـض  هک  تساجن  تراهط و 
ای مدقت  ماقم  رد  کش  العف  تسا و  هدوب  تباث  وا  يارب  یتساجن  تراهط و  دناد  یم  فلکم  لاکشا  الب  ینعی  تسا  هدش  عقاو  اه  نیا 

باحـصتسا هن  تسین  حیحـص  مادک  چیه  باحـصتسا  لاح  نیا  رد  تراهط  ای  تسا و  هدوب  مدقم  تساجن  ایآ  هک  دراد  اهنآ  زا  رخأت 
تسا هدشن  زارحا  نوچ  تساجن  هن  تراهط و 
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ناک امیف  لاکـشا  الف  کلذـک  مکحل  اعوضوم  وا  ایعرـش  امکح  نوکی  نا  دـب  ـال  باحـصتسالا  دروم  نا  تفرع  دـق  هنا  : رـشع یناـثلا 
.هیعرش ماکحا  تاذ  تناک  اذا  هیوغللا  وا  هیجراخلا  هفرصلا  تاعوضوملا  وا  هیعرفلا  ماکحالا  نم  بحصتسملا 

میلستلا دایقنالا و  وه  اعرش  اهیف  مهملا  ناک  یتلا  هیداقتعالا  رومالا  اما  و 

******

: حرش * 

دشاب هدش  ضقتنم  نآ  دضب  قباس  نیقی  هک  دوش  یم  هداد  لامتحا  یلعف و  کش  هب  دشاب  لصتم  قباس  نیقی  هک  فلکم  درادن  نیقی  و 
هب تسا و  حیحـص  نیباحـصتسا  هکنآ  هن  تسین  حیحـص  هک  تشذـگ  البق  تسا و  هیقادـصم  ههبـش  رد  ماعب  کسمت  دراوم  نیا  رد  و 

نیباحـصتسا ضراعت  زا  دعب  باحـصتسا  دراوم  زا  مسق  نیا  رد  درادـن  یـضتقم  باحـصتسا  الـصا  هکلب  دوش  طقاس  ضراعت  هطـساو 
.دوش یم  رهاط  ءیش  لک  لثم  تراهط  هدعاق  هب  عوجر 

.قیقد هناف  ماقملا  یف  لمأت  مهفاف و  دوش  تالوطمب  عوجر  مالعا  ضعب  دنا  هدومن  رکذ  يرگید  عورف  دنامن  یفخم 

هقباس عیارش  ماکحا  تاداقتعا و  باحصتسا  : مهدزاود هیبنت 

هراشا

نینچمه هن و  ای  تسا  يراـج  نید  لوصا  رد  باحـصتسا  هک  دوش  یم  ناـیب  مهدزاود  هیبنت  رد  خـلا  تفرع  دـق  هنا  رـشع  یناـثلا  : هلوق
ای باحصتسا  دروم  هک  البق  یتخانش  دیامرف  یم  فنصم  دوش  یم  نایب  هکنآ  امک  هتشذگ  ءایبنا  توبن  رب  یباتک  صخـش  باحـصتسا 

هقفن يارب  دـیز  تایح  باحـصتسا  لثم  تسا  یعرـش  مکح  عوضوم  ای  هیعـضو و  ماکحا  ای  هیفیلکت و  ماکحا  زا  تسا  یعرـش  مکح 
.وا لایع 

لثم هیعرش  تاعوضوم  زا  بحصتسم  ای  تشذگ و  هکنآ  امک  دشاب  هیعرف  ماکحا  زا  بحصتسم  هک  تسین  نآ  رد  یلاکـشا  نینچمه 
هیوغل تاعوضوم  ای  هیجراخ  بارت  ءام و  لثم  دـشابن  نآ  رد  هیعرـش  هبئاش  هک  هفرـص  تاعوضوم  اـی  هریغ و  جـح و  موص و  هـالص و 

ریظن دشاب 
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امیف اعوضوم  اذک  امکح و  اهیف  باحـصتسالا  یف  لاکـشا  اذکف ال  هیرایتخالا  هیبلقلا  لامعالا  نم  اهیلع  بلقلا  دقع  ینعمب  داقتعالا  و 
ادـبعت كاشلا  هفیظو  هنا  ینعمب  وه  امنا  ایلمع  الـصا  هنوک  لیلدـلا و  مومع  لیزنتلا و  هحـصل  قح  کش ال  قباس و  نیقی  كانه  ناـک 

.حراوجلاک حناوجلاب  لمعلا  معیف  تایعقاولا  نع  هیکاحلا  تارامالل  الابق 

******

: حرش * 

ياراد رگا  تاعوضوم  نیا  هروکذـم  دراوم  نیا  رد  دوش  نآ  رد  کش  ادـعب  دـشاب و  هدـش  تباـث  بوجو  ياـنعم  هب  هک  تغل  رد  رما 
.تسا يراج  اهنآ  رد  باحصتسا  دشاب  هیعرش  ماکحا 

: تسا مسق  ود  هن  ای  تسا  يراج  اهنآ  رد  باحصتسا  ایآ  هک  نید  لوصا  رد  هیداقتعا  روما  اما  و 

.دشاب یم  هیرایتخا  هیبلق  لامعا  زا  هک  تسا  مزال  اهنآ  رد  میلست  دایقنا و  داقتعا و  اهنآ  زا  لوا 

ًاْملُظ َو ْمُهُسُْفنَأ  اْهتَنَْقیَتْسا  اِهب َو  اوُدَحَج  دیامرف  یم  هفیرش  هیآ  هک  نانچمه  تسا  نیقی  داقتعا و  ریغ  یبلق  دایقنا  میلست و  دنامن  یفخم 
بجاو ایآ  هک  تمایق  زور  لیصافت  بوجو  لثم  دشاب  یمکح  باحصتسا  هچ  تسین  اهنآ  باحـصتسا  رد  یلاکـشا  مسق  نیا  رد  اُولُع 

بصاغ و تایح  لثم  يربت  ای  یلوت  بوجو  رب  تسا  عوضوم  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  تایح  لثم  یعوضوم  باحـصتسا  اـی  هن  اـی  تسا 
یم لماش  ار  دراوم  نیا  مامت  باحـصتسا  لیلد  مومع  لیزنت و  نوچ  دـشاب  لصاح  قح  کش ال  قباس و  نیقی  هک  یئاج  رد  نآ  لاثما 

.یبلق يداقتعا و  هن  تسا  يراج  یجراخ  لمع  يارب  تسا و  یلمع  لصا  باحصتسا  هک  دوشن  لاکشا  دوش 

دراد قباس  نیقی  رگا  فلکم  صخش  هک  ادبعت  تسا  كاش  هفیظو  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تسا  یلمع  لصا  باحـصتسا  هکنآ  باوج 
دنیامن یم  عقاو  زا  تیاکح  اهنآ  هک  تسا  قرط  تاراما و  لباقم  یلمع  لصا  نیا  دیامن  قباس  نیقیب  لمع  تسا  مزال  قح  کش ال  و 
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بوجوب انقیتم  ناک  ولف  امکح  يرجی  اعوضوم و  هل  لاجم  ـالف  اـهتفرعم  اـهب و  عطقلا  وه  ـالقع  اعرـش و  اـهیف  مهملا  ناـک  یتلا  اـما  و 
.بحصتسی هبوجو  ءاقب  یف  کش  نامز و  یف  همایقلا  لیصافتک  ءیشب  عطقلا  لیصحت 

هتایح وا  هتومب  نیقیلا  لیصحت  بجی  لب  هنامز  ماما  هفرعم  هموزل  بیترت  لجال  بحصتسی  الف  الثم  نامز  ماما  هویح  یف  کش  ول  اما  و 
یفتکی امم  دروملا  ناک  نظلا و  هتدافا  باب  نم  هجح  ناک  اذا  الا  اعرش  وا  القع  هفرعملا  بوجو  لثم  یف  يدجی  داکی  هناکما و ال  عم 

دب تاعوضوملا ال  رئاسک  تایداقتعالاف  اضیا  هب 

******

: حرش * 

لثم ار  یبلق  حـناوجب و  لمع  دوش  یم  لماش  باحـصتساب  لیلد  مومع  سپ  يرهاـظ  مکح  زا  تسا  یکاـح  هک  باحـصتسا  فـالخب 
.ار یجراخ  لمع  حراوجب و  لمع  دوش  یم  لماش  نینچمه  تاداقتعا و 

دایقنا و نآ  رد  تسا  مزال  لوا  مسق  دوش  یم  مسق  ود  دـش  نایب  البق  نید  لوصا  خـلا  القع  اعرـش و  اهیف  مهملا  ناـک  یتلا  اـما  :و  هلوق
زا مود  مسق  تشذگ و  هکنآ  امک  اعوضوم  هچ  دـشاب و  امکح  هچ  درادـن  یعنام  اهنآ  رب  باحـصتسا  هک  اهنآ  رب  بلق  دـقع  میلـست و 

نیا رد  تماما  داعم و  توبن و  دـیحوت و  لثم  دـشاب  ینیقی  اهنآ  تفرعم  اهنآ و  هب  عطق  القع  اعرـش و  اهنآ  رد  تسا  مزـال  نید  لوصا 
هک البق  فلکم  دوب  نقیتم  رگا  الثم  تسا  يراج  اهنآ  مکح  باحصتسا  یلو  اعوضوم  تسین  باحصتسا  يارب  یلحم  لاجم و  دراوم 

باحـصتسا بوجو  نیا  ءاقب  رد  درک  کش  ادـعب  تسا و  مزـال  اـهنآ  تایـصوصخب  ملع  تماـیق و  زور  لیـصافتب  نیقی  تسا  بجاو 
.تسا تمایق  ماکحا  رد  باحصتسا  هکلب  دشاب  عوضوم  هک  تسین  تمایق  لصا  رد  باحصتسا  هک  تسا  يراج  لیصافت  بوجو 

تایح باحصتسا  الثم  ماما  ندوب  هدنز  تایح و  رد  فلکم  درک  کش  رگا  اما  و 
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وا حراوجلا  لـمعب  اـقلعتم  كاذ  ناـک  هیف  کـشلا  ءاـقب  عم  هتقفاوم  نم  نکمتی  یعرـش  رثا  دروملا  یف  نوکی  نا  نم  اـهیف  هناـیرج  یف 
.حناوجلا

بتارم ضعبل  همزال  تناک  اهیلا و  یحوی  هباثمب  سفنلا  لامک  نم  هئـشان  تناک  اذا  هوبنلا  سفن  یف  لاجم  هنا ال  کلذب  حدـقنا  دـق  و 
کـشلا ضرف  ول  هینیوکتلا و  هیجراخلا  تافـصلا  نم  لب  هلوعجم  اهنوک  مدعل  وا  اهب  سفنلا  فاصتا  دعب  اهیف  کشلا  مدعل  اما  اهلامک 

تاکلملا تافـصلا و  رئاس  یف  نأشلا  وه  اـمک  هباـثملا  کـلتب  اـهئاقب  مدـع  هبترملا و  کـلت  نع  سفنلا  طاـطحنا  لاـمتحاب  اـهئاقب  یف 
هنسحلا

******

: حرش * 

ناکما اب  ماما  ندوب  هدنز  ای  ماما  تومب  نیقی  تسا  مزال  هکلب  تسا  مزال  شنامز  ماما  تفرعم  هکنآ  بیترت  يارب  تسین  حیحـص  ماما 
نیا رد  تسا  مزال  نوچ  تسین  يراج  باحصتسا  نآب  تسا  مزال  اعرـش  القع و  هک  ماما  تفرعم  بوجو  لثم  رد  باحـصتسا  نیقی و 

دـشاب و نظ  هدافا  باب  نم  باحـصتسا  تیجح  هکنآ  رگم  دوش  یمن  نیقی  بجوم  باحـصتسا  فلکم و  يارب  نیقی  لیـصحت  دراوم 
يارب تسین  نظ  هداـفا  باـب  نم  باحـصتسا  تیجح  هک  تشذـگ  ـالبق  دـشاب و  حیحـص  نظب  ءاـفتکا  هک  دـشاب  يدراوم  زا  مهدروم 

.تسین نظب  ءافتکا  دروم  اضیا  مهدروم  تسا و  رابخا  باب  نم  نآ  تیجح  هکلب  فلکم 

سپ تسین  یفکم  نید  لوصا  رد  نظ  ادبعت و  هن  انادجو  اهنآ  هب  ملع  عطق و  لیـصحت  تسا  مزال  نید  لوصا  هک  تشذـگ  البق  نوچ 
تقفاوم دشاب  نکمم  دشاب و  هتشاد  یعرش  رثا  دروم  هک  یئاج  رد  تسا  يراج  باحصتسا  رگید  تاعوضوم  رئاس  لثم  تاداقتعا  رد 

یبلق حـناوج و  لمع  هکنآ  ای  دـشاب و  یجراخ  یحراوج و  لمع  باحـصتسا  قلعتم  هکنآ  ياوس  قح  ـال  کـش  قباـس و  نیقی  اـب  نآ 
.دشاب

تسا مزال  ملع  نید  لوصا  رد  هکنآ  توبن و  يانعم 

نآ دنتشاد و  ینید  هثحابم  نیملسم  ضعب  اب  دنشاب  دوهی  هک  باتک  لها  یضعب  خلا  هنا  کلذب  حدقنا  دق  :و  هلوق
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.اهباحصتساب اهیلع  بترتی  اهل  مهم  یعرش  رثا  مدع  تادهاجملا و  تاضایرلاب و  هلصاحلا 

اهل اهب  قحتـسی  هیـصوصخ  هیلها و  نم  اهئاطعا  یف  دـب  ناک ال  نا  هیالولاک و  تناـک  هلوعجملا و  بصاـنملا  نم  هوبنلا  تناـک  ول  معن 
ریغ كانه  ناک  لیلد  یلا  جاتحی  هنکل  اهباحـصتسا  دـعب  هیلقع  تناک  ول  اهراثآ و  اهیلع  بترتیف  اهـسفنب  باحـصتسالل  ادروم  تناکل 

.یفخی امک ال  رادل  الا  اهب و  طونم 

******

: حرش * 

مـسق دنچ  لاح  نیا  رد  باحـصتسا  دـیامرف  یم  نایب  فنـصم  تسا  هدومن  دوخ  ربمغیپ  توبن و  باحـصتساب  کسمت  یباتک  صخش 
: تسا

دشاب اراد  ار  یحو  تیلباق  هک  دسرب  يا  هبترم  هب  هک  سفن  لامک  زا  تسا  یشان  توبن  نآ  هک  دوش  توبن  سفن  باحـصتسا  رگا  لوا 
تـسا مزال  ملع  هکلب  تسین  حیحـص  توبن  نآ  رد  دشاب  باحـصتسا  لاح  نیا  رد  دشاب  ار  تالامک  بتارم  ضعب  ۀـمزال  توبن  نآ  و 

لاوز لـباق  هبترم  نیا  نوچ  دـشاب  تـالامکب  فـصتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـن  صخـش  هکنآ  زا  دـعب  تسا  نید  لوـصا  رد  نوـچ 
.دشاب یمن  فاصوا 

رد کش  دوش  ضرف  ول  دشاب و  ینعم  نیا  توبن  رگا  دشاب  هینیوکت  هیجراخ  تافـص  زا  هکلب  دشابن  یعرـش  لوعجم  توبن  هکنآ  مود 
هبترم نآب  توبن  نآ  ندـنامن  یقاب  هبترم و  نیا  زا  نآ  ندـمآ  نیئاپ  سفن و  طاطحنا  لاـمتحاب  فاـصوا  نیا  ءاـقب  رد  هبترم  نیا  ماـقم 

دشاب و یم  تادهاجم  تایضایرب و  دوش  یم  لصاح  هک  يا  هنسح  تاکلم  تافـص و  مامت  رد  نأش  ینعم  نیا  هکنآ  امک  یلوا  لامک 
دراوم ضعب  دراد و  ار  نآ  یلاع  هجرد  ناـسنا  دراوم  ضعب  دراد  يا  هفلتخم  بتارم  ناـسنا  هنـسح  تاـکلم  تافـص و  هکنآ  لـصاح 

ار یئانعم  نیا  نوچ  دوش  یمن  بترم  نآرب  باحـصتساب  مهم  یعرـش  رثا  توبن  يانعم  دشاب  ینعم  نیا  رگا  طسو  دـح  ای  نیئاپ  هجرد 
باحصتسا دشاب  حیحص  ات  دشاب  یمن  ملع  بجوم  باحـصتسا  لوا و  مسق  لثم  تسا  مزال  وا  رد  ملع  امتح  دش  نایب  توبن  يارب  هک 

.توبن
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.رم امک  اهیف  لاکشا  الف  اهب  فصتا  نم  هعیرش  ماکحا  ضعب  باحصتسا  ینعمب  اهباحصتسا  اما  و 

******

: حرش * 

نآ تیلها  هک  یـصخش  هب  تیالو  نآ  ءاـطعا  دروم  نیا  رد  هچرگا  تلاـکو  تیـالو و  لـثم  دـشاب  هلوعجم  بصاـنم  زا  توبن  رگا  هلب 
وا رب  دشاب  یم  بترم  دشاب و  یم  باحـصتسا  دروم  دـشاب  موس  يانعم  نیا  توبن  يانعم  رگا  دوش  یم  هداد  نآب  دـشاب  اراد  ار  تیالو 
هن تسا  یلقع  جـجح  هلدا و  رئاسب  لمع  بوجو  هکنآ  امک  نآ  ماـکحاب  لـمع  بوجو  لـثم  دـشاب  یلقع  راـثآ  نآ  ول  توبن و  راـثآ 

تـسا لیلدب  جایتحا  دش  رکذ  هک  موس  ینعم  نیاب  توبن  نکل  دوش  یم  يراج  بحـصتسم  راثآ  نآ  باحـصتسا  زا  دـعب  سپ  یعرش 
توبن هب  باحـصتسا  تجح  تابثا  دوش و  باحـصتساب  توبن  تابثا  هک  دـشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  دـشابن و  توبن  هب  طونم  لیلد  نآ  هک 
سفنب تسا  تعیرـش  نآ  تاـبثا  دوـش  تباـث  هقباـس  تعیرـشب  رگا  باحـصتسا  تیجح  هک  تسنآ  رود  هجو  تسا  حیرـص  رود  نـیا 

نوچ هقباس  تعیرش  ندوب  لطاب  مالسا و  تیناقح  هب  تسا  مزال  دوش  تباث  مالـسا  تعیرـشب  تیجح  رگا  تسا و  رود  نیا  تعیرش و 
.یفخی امک ال  تسین  حیحص  العف  تعیرش  ود  ندوب  قح 

باحـصتسا لثم  هقباس  تعیرـش  ماکحا  ضعب  باحـصتسا  هک  ینعم  نیاب  توبن  باحـصتسا  اـما  خـلا  ینعمب  اهباحـصتسا  اـما  :و  هلوق
.مشش هیبنت  رد  تشذگ  هکنآ  امک  تسین  نآ  رد  یلاکشا  نآ  لاثما  یسیع و  ای  یسوم  تعیرش 

یعرش مکح  دمأ  هکنآ  تسا و  عفد  ینعمب  مالسا  تعیرش  رد  ای  هقباس  عیارـش  رد  خسن  هک  میدومن  نایب  ام  هیبنت  نآ  رد  دنامن  یفخم 
عقاوب لهج  بجوم  نوچ  اجنآ  رد  تسا و  لاحم  یهلا  سدقا  قح  رد  ینعم  نیا  هک  دشاب  عفر  ینعمب  خـسن  هکنآ  هن  تسا  هدـش  مامت 

.دشاب یم 

فیلکت ایآ  هک  تسا  فیلکت  لصا  رد  کش  اقلطم  خسن  رد  کش  هک  میدومن  نایب 
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لد لیزنتلا و  دـبعتلا و  كانه  حـص  امیف  کشف  نیقی  یلع  هناب  فرتعا  اذا  الا  مصخلا  هب  مزلی  داکی  ـال  باحـصتسالا  نا  یفخی  ـال  مث 
یباـتکلا ثبـشتل  عقوم  ـال  هنا  حدـقنا  هنم  لـیزنتلا و  یلع  لیلدـلا  کـشلا و  نیقیلا و  عـم  ـالا  هب  عـنقی  نا  حـصی  ـال  اـمک  لیلدـلا  هیلع 

نکی مل  الا  هتعیرـش و  خسنب  نیقیلا  هسدقملا و  هسفنب  همئاق  اهئاقب  یف  کشلا  مدعل  ملـسملل  امازلا  الـصا ال  یـسوم  هوبن  باحـصتساب 
ملسمب

******

: حرش * 

تسا و هدش  نامز  نآ  رد  نیدوجوم  يارب  لعج  طقف  ای  دریگب  ار  نیمودعم  نیدوجوم و  نیفلکم  ۀمه  هک  تسا  هتـشاد  هعـسوت  یلوا 
رد قالطا  ای  مومع  زا  لیلد  رگا  سپ  تشذگ  مالسا  تعیرش  ماکحا  هچ  دشاب و  هقباس  عیارـش  ماکحا  هچ  خسن  رد  لاکـشا  لک  یلع 

هیلع هلوق  ریظن  دوش  یم  هتفرگ  اضیأ  دشاب  مکح  رارمتـسا  رب  لاد  جراخ  زا  لیلد  هکنآ  ای  دوش و  یم  نآب  لمع  دـشاب  مکح  رارمتـسا 
خسن مدع  رب  لاد  تایاور  نیا  لاثما  همایقلا  موی  یلا  مارح  همارح  همیقلا و  موی  یلا  لالح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لالح  مالّـسلا 

.عجارف دش  نایب  هک  تسا  اهنآ  رد  یتالاکشا  نآ  خسن  مدع  باحصتسا  اما  کش و  ماقم  رد  دشاب  یم  هیعرش  ماکحا 

مالسا ماکحا  ءاقب  كردم  یسوم و  تعیرش  ماکحا  خسن  رد  لاکشا 

ملسم و يارب  تسین  نکمم  نآب  مازلا  هقباس  تعیرش  باحصتسا  دیامرف  یم  فنـصم  خلا  داکی  باحـصتسالا ال  نا  یفخی  مث ال  : هلوق
يذ دلب  رد  ینیوزق  رقاب  دیس  هّللا  هیآ  موحرمب  هرظانم  نیا  هدش  هداد  تبـسن  دوهی  نیدب  ار  اهناملـسم  دنک  توعد  دنک و  تابثا  هکنآ 

نیقیب دشاب  هتشاد  فارتعا  هک  یـسک  نآ  رگم  تسین  حیحـص  باحـصتسا  نیا  يدوهی  صخـش  اب  فرـشا  فجن  بیرق  قارع  لفکلا 
نآ يارب  تسین  حیحـص  هکنآ  امک  دـشاب  اضیا  نآ  تیجح  باحـصتسا و  دـبعت  رب  لیلد  هک  یئاج  رد  قح  کش ال  قباـس و  تعیرش 

لصاح قح  کش ال  قباس و  نیقی  هکنآ  رگم  دشاب  وا  هب  عناق  شدوخ و  يارب  دنک  ار  قباس  تعیرـش  باحـصتسا  هک  يدوهی  صخش 
.يدوهی نآ  يارب  دشاب  لصاح  باحصتسا  تیجح  رب  لیلد  دشاب و 
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هتـالاح و یلا  رظنلاـب  (ص) یبنلا هفرعم  موزلل  کـشلا  عم  اـعانقا  ـال  کـش و  نیقی و  یلع  هناـب  فرتعی  مل  اـم  هب  مزلی  داـکی  ـال  ّهنأ  عم 
وحن یلع  الا  هیدجی  داکی  انتعیرـش ال  یف  همایق  یلع  لاکتالا  اعرـش و  القع و ال  هتعیرـشب ال  دبعتلا  یلع  لیلدلا  مدـع  القع و  هتازجعم 

امهادـحإ توبثب  ملعلل  لالتخالا  هنم  مزلی  مل  ام  نیتعیرـشلا  تاعارمب  هفرعملا  مدـع  لاح  یف  القع  طایتحالاب  لمعلا  بوجو  لاـحم و 
.لاحلا ملعی  مل  ام  هقباسلا  هعیرشلا  یلع  ءانبلا  موزلب  ملع  اذا  الا  لامجالا  یلع 

******

: حرش * 

باحصتسا امازلا  هن  الصا  مالّسلا  هیلع  یسوم  توبن  باحـصتساب  یباتک  ثبـشت  يارب  درادن  یلحم  هک  دش  رهاظ  ام  قباس  نایب  نیا  زا 
نآ هک  درادـن  هقباس  تعیرـش  ءاقب  رد  کش  یناملـسم  ره  نوچ  قباـس  تعیرـشب  رارقاـب  ار  نیملـسم  دـنک  راداو  ینعی  تسا  حـیحص 

نیقی هک  میدومن  نایب  هک  ار  یئانعم  نیا  دراد  هقباس  تعیرـش  خسن  هب  نیقی  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  هسدقم  سفنب  تسا  مئاق  تعیرش 
هیروت نآ  رتاوتب  ملع  نوچ  اهنآ  هیروتب  هن  میئامن  یم  تابثا  تایآ  رابخا و  هطساو  هب  ام  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  توبن  هقباس و  تعیرـشب 

تسین یهلا  یحو  هیروت  نیا  ام  میراد  نیقی  هک  تسا  هدش  هداد  ءایبناب  هّللاب  ذوعن  انز  تبسن  هکنیا  رب  هوالع  تسین 

دشاب و ترضح  نآ  تعیرش  ماکحا  دشاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  توبن  هب  لئاق  تسا  یسک  ناملسم  صخـش  هکنآ  لصاح  و 
نیا تسین  ناملـسم  الـصا  دـشاب  روـط  نیا  رگا  نآ  تقیقح  هب  نـیقی  هقباـس و  تعیرـش  ءاـقب  رد  کـش  ینعی  دـشاب  نـیا  زا  ریغ  رگا 

.قباس تعیرش  ءاقبب  ار  اهناملسم  دنک  مازلا  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  ، صخش

ینعم نیا  ار  یباتک  تیناقح  دنک  یم  تابثا  قباس  عرش  باحصتسا  هکنیا  هب  دیامن  یم  اعانقا  ار  هقباس  تعیرش  باحـصتسا  رگا  اما  و 
تسا مزال  یبن  توبن  رد  دشاب و  قح  مکحب ال  کش  قباس و  مکحب  نیقی  هک  تسا  یئاج  رد  باحـصتسا  نوچ  تسین  حیحـص  اضیا 

رد لیلد  زا  صحف  لمع  ماقم  رد  تسا  مزال  باحـصتسا  هک  ینانچمه  ینعی  القع  یبن  نآ  تازجعم  نآ و  تـالاوحا  زا  صحف  رظن و 
تالاح زا  صحف  اضیا  تسا  مزال  نید  لوصا  رد  باحصتسا  هیعرف  ماکحا 
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صصخ اذا  امیف  مالکلا  لاکشالا و  عقی  امبر  هنکل  ماعلا  لثم  هلالد  عم  ماقم  یف  باحصتسالا  نایرج  مدع  یف  ههبش  هنا ال  : رشع ثلاثلا 
هظحالمب نوکی  هرات  ماعلا  دافم  نا  لاقی  نا  قیقحتلا  ماعلاب و  کسمتلا  وا  باحصتسالا  دروم  نامزلا  اذه  دعب  دروملا  نا  یف  نامز  یف 

درف الثم  مایالا  نم  موی  لک  لعج  وحن  یلع  يرخا  ماودلا و  رارمتسالا و  وحن  یلع  هعوضومل  همکح  توبث  نامزلا 

******

: حرش * 

هقباـس تعیرـش  ءاـقب  رد  کـش  دـیامن و  یم  مالـسا  تقیقح  هب  نیقی  صحف  زا  دـعب  نآ و  تازجعم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  نآ 
اعرش هن  القع و  هن  تسا  هدشن  تباث  هقباس  تعیرشب  نآب  دبعت  باحصتسا و  تیجح  رگید  فرط  زا  دوش  يراج  باحصتسا  ات  درادن 

دوش و ناملـسم  لوا  دیاب  يدوهی  ینعی  لاحم  وحن  یلع  رگم  درادن  هدـئاف  ام  تعیرـش  رد  باحـصتسا  تیجح  هب  کسمت  لاکتا و  و 
.درادن هقباس  تعیرش  رد  کش  وا  مالسا  زا  دعب  دنک و  لوبق  ار  مالسا  ماکحا 

هقح تعیرش ال  تیناقح  هن  هقباس و  تعیرـش  تیناقح  دوشن  تباث  يدوهی  يارب  هک  یئاج  رد  طایتحاب  لمع  تسا  بجاو  هکنآ  اما  و 
دیاین مزال  هک  یمادام  دـیامنب  نیتعیرـش  لمع  تاعارم  لمع و  تسا  مزـال  سپ  نیتعیرـش  دـحا  تیناـقح  هب  دراد  یلاـمجا  ملع  نوچ 

یمادام هقباس  تعیرـش  رب  دشاب  هتـشاد  ملع  هکنآ  رگم  لامجالا  یلع  نیتعیرـش  زا  یکی  تیناقح  توبثب  دراد  ملع  نوچ  ماظن  لالتخا 
.یفخی امک ال  دشابن  تباث  نیتعیرش  دحا  تیناقح  هک 

نآ ماسقا  ماع و  مکح  ای  تسا و  صصخم  مکح  باحصتسا  رد  مهدزیس  هیبنت 

مکح باحـصتسا  ای  دوش  یم  ماعب  کسمت  دروخ  صیـصخت  ماع  رگا  هک  دوش  یم  نایب  مهدزیـس  هیبنت  رد  خلا  هنا  رـشع  ثلاثلا  : هلوق
هعبرا هلدا  نوچ.دـشابن  اهنآ  زا  یکی  هعبرا  هلدا  هک  تسا  یئاج  رد  هریغ  باحـصتسا و  لثم  هیلمع  لوصا  تسا  ملـسم  هتبلا  صـصخم 
هکنیا زا  دعب  هکلب  تسین  باحـصتسا  ماع و  نیب  ضراعت  هیف  نحن  ام  رد  تسا و  هلدا  زا  یکی  ماع  مومع  لوصا و  رب  دـنراد  تموکح 

باحصتسا ياج  هک  تسا  هدش  لاکشا  دروم  نیا  رد  تسا  كوکشم  ماعب  کسمت 
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وحن یلع  يرخا  هماود و  همکح و  رارمتـسا  فرظ  نامزلا  ذخا  وحن  یلع  نوکی  هرات  هصـصخم  دافم  کلذک  ماعلا و  کلذ  عوضوملا 
مکح باحـصتسا  نع  صیحم  الف  لوالا  وحنلا  یلع  صاخلا  ماـعلا و  نم  لـک  داـفم  ناـک  ناـف  هعوضوم  یف  اذوخأـم  ادرفم و  نوکی 
لادلا صاخلاب  رارمتـسالا  عاطقنا  هعوضوم و  یف  هدح  یلع  هلوخد  مدعل  همکح  یلع  ماعلل  هلالد  مدـعل  هتلالد  دروم  ریغ  یف  صاخلا 

.هباحصتسال الا  لاجم  الف  قحاللا  نامزلا  یف  هتوبث  یلع  هتلالد  نود  نم  قباسلا  نامزلا  یف  هل  مکحلا  توبث  یلع 

******

: حرش * 

.دشاب یم  ماعب  عوجر  ای  تسا و  صصخم 

یلع ماع  نآ  عوضوم  رب  تسا  ماع  مکح  توبث  نامز  هظحـالم  هب  دراوم  ضعب  نآ  ياـنعم  ماـع و  داـفم  هک  تسنآ  بلطم  رد  قیقحت 
ات ناذا  لوا  زا  هک  ناضمر  كرابم  هام  هزور  رد  كورت  ریظن  دشاب  یم  یعومجم  ماع  لاح  نیا  رد  ماع  تلالد  ماود و  رارمتسا و  وحن 

.دوش كرت  تسا  مزال  هک  يدارفا  نآرب  تسا  ماود  رمتسم  مکح  کی  برغم 

هاـم هزور  یـس  ریظن  هیلوـط  دارفا  درف  نآ  يارب  تسا  عوـضوم  ناـمز  زا  يدرف  ره  هک  تسا  هدـش  هـتفرگ  يوـحن  رب  ماـع  رگید  مـسق 
مسق نیا  رد  هک  ءاملعلا  مرکا  ریظن  دشاب  هیضرع  دارفا  ای  دنراد  یلقتـسم  تیـصعم  تعاطا و  دارفا  نآ  زا  مادکره  هک  ناضمر  كرابم 

.دنراد لقتسم  تیصعم  تعاطا و  يدرف  ره  اضیا 

دافم و هک  دشاب  تسا  نکمم  صـصخم  يارب  مسق  ود  نیمه  یقارغتـسا  ماع  یعومجم و  ماع  - ماع يارب  دـش  نایب  هک  یمـسق  ود  نیا 
رگید دراوم  ضعب  دـشاب و  یم  نآ  ماود  مکح و  يارب  فرظ  نامز  صـصخم و  نآرب  تسا  رمتـسم  مکح  کی  دراوم  یـضعب  يانعم 

.ماع رد  میدومن  نایب  هک  ینانچمه  هیلوط  هچ  دشاب و  هیضرع  هچ  یقارغتسا  ماع  هکنآ  عوضوم  رد  تسا  هدش  هتفرگ  درفم و  نامز 

صاخ ماع و  زا  ود  ره  ای  دراد  ریوصت  مسق  راهچ  صصخم  ماع  مکح  لاح  نیا  رد  سپ 
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رارمتسا نامز  لوا  نوکیف  هتلالد  دروم  ریغ  یف  هبرـض  امل  لوالا  نم  هل  اصـصخم  ناک  اذا  امک  همکحل  عطاق  ریغ  صاخلا  ناک  ول  معن 
صصخ اذا  امیف  هب  کسمتلا  حصی  هوحن و ال  سلجملا و  رایخب  صصخ  ول  دوقعلاب و  اوفواب  کسمتلا  حصیف  هتلالد  نامز  دعب  همکح 

.مهفاف هلوا  یف  رایخب ال 

******

: حرش * 

راهچ نیا  یعومجم  ماع  يرگید  تسا و  یقارغتـسا  ماـع  اـهنآ  زا  یکی  اـی  یعومجم و  مومع  اـی  تسا  هدـش  هتفرگ  یقارغتـسا  مومع 
تـسا مکح  کی  ماع  مکح  هکنآ  یعومجم و  ماع  ینعی  دـشاب  لوا  وحن  یلع  صاخ  ماع و  يانعم  دافم و  رگا  دـش  ناـیب  هک  یمـسق 

صاخ مکح  باحـصتسا  رگم  تسین  يا  هراچ  صیحم و  دـیامرف ال  یم  فنـصم  لاح  نیا  رد  صاخ  مکح  نینچمه  ارمتـسم و  یلو 
مکح باحـصتساب  عوجر  ای  دوشب  دـیاب  ماعب  کـسمت  اـیآ  هک  دـشاب  کـش  هک  يدروم  رد  ینعی  صاـخ  تلـالد  دروم  ریغ  رد  دوش 

درف نیا  رب  تلالد  ماع  تسا و  هدـش  عطق  ماع  تلالد  هک  تسنآ  ضرف  نوچ  دوش  یم  صاخ  مکح  باحـصتسا  لاکـشا  ـالب  صاـخ 
دعب و نامز  رد  مکح  توبث  رب  درادن  تلالد  صاخ  اضیا  صـصخم و  هطـساو  هب  ماع  مکح  رارمتـسا  دش  عطقنم  درادـن و  صـصخم 

باحصتسا درادن  يدعب  مکح  توبث  رب  تلالد  اضیا  صاخ  صصخم و  هطـساو  هب  دش  عطقنم  ماع  مکح  هکنآ  زا  دعب  قح و  نامز ال 
.دوش یم  صصخم  مکح 

دروم نیا  رد  دـشابن  ماع  عطاق  طسو  رد  دـشاب و  لوا  زا  صاـخ  رگا  دـیامرف  یم  فنـصم  خـلا  عطاـق  ریغ  صاـخلا  ناـک  ول  معن  : هلوق
رارمتـسا لاح  نیا  رد  سپ  شدوخ  دروم  ریغ  رد  دـناسر  یمن  ماعب  ررـض  صاخ  تسین و  باحـصتسا  ياج  دوش و  یم  ماعب  کسمت 

صیـصخت مومع  نیا  ول  دوقعلاب و  اوفوا  مومعب  کسمت  تسا  حیحـص  سپ  نآ  صیـصخت  صاخ و  تلـالد  زا  دـعب  تسا  ماـع  مکح 
لوا زا  صاخ  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  ملس  فرص و  رایخ  لثم  نآ  وحن  سلجم و  رایخب  لوا  زا  تسا  هدروخ 

ص:443

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1936 

http://www.ghaemiyeh.com


هلف هدارفا  نم  نامزلا  اذـه  ظاحلب  مکحلا  عوضوم  نوکل  مالک  الب  ماعلاب  کسمتلا  نم  دـب  الف  یناثلا  وحنلا  یلع  اـمهدافم  ناـک  نا  و 
یناثلا وحنلا  یلع  صاخلا  لوالا و  وحنلا  یلع  ماعلا  دافم  ناک  نا  هفالخ و  یلع  صاخلا  هلالد  مدـع  ضورفملا  همکح و  یلع  هلالدـلا 

مکح ءارسا  نم  هتلالد  دروم  ریغ  یلا  صاخلا  مکحلا  باحـسنا  نا  الا  الـصا  هلالد  كانه  نکی  مل  نا  هناف و  باحـصتسالل  دروم  الف 
.لوصالا رئاس  یلا  عوجرلا  نم  دب  الف  افنآ  رم  امل  ماعلاب  کسمتلل  اضیا  لاجم  عوضوملا و ال  مکح  باحصتسا  رخآ ال  یلا  عوضوم 

******
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.مهفاف هریغ  بیع و  رایخ  طرش و  رایخ  لثم  دوش  یمن  ماعب  کسمت  اجنآ  دشابن  لوا  زا  صصخم  رگا  اما  دشاب و  هدش  دراو 

هک تسا  یعومجم  اوفوا  ماع  هکنآ  امک  کئارقا  مایا  هالـصلا  عد  ریظن  یفیلکت  هن  تسا  يداشرا  رما  دوقعلاـب  اوفوا  رما  دـنامن  یفخم 
سپ دشاب  هددعتم  فیلاکت  هکنآ  هن  دبا  ات  تسا  دقعب  مازتلا  دقعب  ءافو  هریغ و  دهعب و  ءافو  رذنب و  ءافو  ریظن  تسا  رمتسم  مکح  کی 

.یفخی امک ال  دوش  یمن  اعرش  تسا  هدیسر  هک  هچنآ  ریغب  دقع  خسف  هکنآ  تسا و  دقعب  ءافو  اوفوا  يانعم 

لاکشا الب  دروم  نیا  رد  دنـشاب  یقارغتـسا  ماع  ود  ره  صاخ  ماع و  يانعم  دافم و  رگا  خلا  یناثلا  وحنلا  یلع  امهدافم  ناک  نا  :و  هلوق
هک هنانز  تداع  ای  ترفاسم و  هب  نآ  صیصخت  تسا و  یقارغتسا  ماع  هک  ناضمر  كرابم  هام  هزور  ریظن  نوچ  دوش  یم  ماعب  کسمت 

تسنآ ضرف  تسا و  مکحم  ماع  مومع  دراوم  نیا  رد  تسا و  ماع  صیصخت  رد  کش  كوکشم  درف  رد  نوچ  تسا  یقارغتسا  مهنآ 
وحن رب  صاخ  یلو  دشاب  یعومجم  ماع  ینعی  دـشاب  لوا  مسق  وحن  رب  نآ  يانعم  ماع و  دافم  رگا  اما  درادـن و  نآرب  تلالد  صاخ  هک 

هن صاخب و  کسمت  هن  تسا  ماع  هب  کـسمت  ياـج  هن  دروم  نیا  رد  دـشاب  یقارغتـسا  ماـع  وحن  رب  صاـخ  تلـالد  ینعی  دـشاب  یناـث 
صاخ مکح  باحصتسا 
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ناکل هتلالد  ول ال  هنکل  صاخلا و  هلـالد  رادـقمب  هصیـصخت  یف  راـصتقالل  ماـعلا  وه  عجرملا  ناـک  سکعلا  یلع  اـمهدافم  ناـک  نا  و 
مالک قالطا  نا  فرعت  لمأتف  هباحـصتسا  حـص  وحن  یلع  ذـخا  دـق  صاخلا  فرط  یف  مکحلا  نا  نم  تفرع  امل  اعجرم  باحـصتسالا 

.هلحم ریغ  یف  اتابثا  ایفن و  ماقملا  یف  هماقم  هّللا  یلعا  همالعلا  انخیش 

******

: حرش * 

ریغ رد  صاخ  مکح  باحـسنا  هکنآ  الا  دوش  نآب  کسمت  ات  دـشاب  یمن  صاخ  ای  ماع  زا  یتلالد  هچرگا  دروم  نیا  رد  نوچ  دوش  یم 
کـسمت يارب  یلاجم  دروم  نیا  رد  دشاب و  عوضوم  مکح  باحـصتسا  هکنآ  هن  رخآ  عوضوم  يارب  تسا  مکح  تابثا  شدوخ  دروم 

زا هءاربلا  هلاصا  لثم  هیلمع  لوصا  رئاسب  دوش  عوجر  دـیاب  دروم  نیا  رد  سپ  تشادـن  رتشیب  یمکح  کی  ماع  نوچ  دـشاب  یمن  ماـعب 
.هریغ میرحت و  ای  بوجو 

ینعی دشاب  یلبق  سکع  صاخ  ماع و  يانعم  دافم و  رگا  دیامرف  یم  فنـصم  مراهچ  مسق  خـلا  سکعلا  یلع  امهدافم  ناک  نا  :و  هلوق
صیـصخت رد  کش  تشذگ  البق  هک  تسا  ماع  مومع  عجرم  دروم  نیا  رد  تسا  یعومجم  ماع  صاخ  یلو  تسا  یقارغتـسا  ماع  ماع 

دراو یماع  رگا  الثم  كوکشم  رد  دوش  یم  ماعب  عوجر  صیصخت و  رب  صاخ  تلالد  رادقمب  صیـصختب  دوش  یم  افتکا  تسا و  ماع 
ماعب کسمت  هن  ای  هدروخ  صیـصخت  مهنآ  ایآ  هک  تسا  ورمع  رد  کش  ءاملع و  زا  هدروخ  صیـصخت  انیقی  دیز  ءاملعلا و  مرکا  دـش 

.ورمع مارکا  تسا  مزال  دوش و  یم 

تلالد نوچ  نکل  دش و  یم  صاخ  مکح  باحـصتسا  هنیآره  دوبن  یقارغتـسا  ماع  ماع  تلالد  رگا  دیامرف  یم  فنـصم  دروم  نیا  رد 
یلعا يراصنا  خیش  ینعی  انخیش  مالک  قالطا  ینادب  ات  لماتف  دوش  یم  ماعب  عوجر  صیصخت  رد  کش  تسا و  یقارغتـسا  تلالد  ماع 
هدومن نایب  مالعا  ضعب  هک  هچنآ  رب  انب  خیـش  موحرم  مالک  صخلم  دـشاب  یم  نآ  لحم  ریغ  رد  اتابثا  ایفن و  ماـقم  نیا  رد  هماـقم  هّللا 

دوش یم  ماعب  کسمت  دوش  هدارا  یقارغتسا  مومع  ماع  رگا  هک  تسنآ  دنا 
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قافولاب نظلا  نع  الـضف  فالخلاب  نظلا  عمف  نیقیلا  فالخ  وه  باحـصالا  تاملک  بابلا و  رابخا  یف  کشلا  نا  رهاـظلا  : رـشع عبارلا 
هیف هلامعتسا  فراعت  حاحصلا و  یف  امک  هغل  کلذک  هنا  یلا  افاضم  هیلع  لدی  باحصتسالا و  يرجی 

******

: حرش * 

زا دوش  هدارا  یعومجم  مومع  رگا  اما  تسا و  ماع  صیـصخت  رد  کش  نوچ  تسین  صـصخم  مکح  باحـصتسا  ياج  كوکـشم و 
ماع فنصم  دوش و  یم  صصخم  مکح  باحصتساب  عوجر  صیـصخت  رد  کش  دروم  نیا  رد  ارمتـسم  تسا  مکح  کی  هکنآ  ماع و 
ماعب کسمت  مومع  زا  دوش  هدارا  یعومجم  ماع  هک  یئاج  رد  میدومن و  نایب  هک  یناـنچمه  دومن  مسق  راـهچ  هب  میـسقت  ار  صاـخ  و 

صصخم هک  يدراوم  نیا  رد  هک  هوحن  سلجم و  رایخب  نآ  صیصخت  دوقعلاب و  اوفوا  ریظن  صـصخم  مکح  باحـصتسا  هن  دوش  یم 
دراوم نیا  رد  هک  خیـش  موحرم  لوق  فـالخ  هب  دـشاب  هدـش  هدارا  یعومجم  ماـع  ول  دوش و  یم  موـمعب  کـسمت  تسا  هدـمآ  لوا  زا 

.دیامن یم  صصخم  مکح  باحصتساب  کسمت 

کـسمت هکنآ  هن  دوش  یم  موـمعب  کـسمت  ود  ره  رد  یعوـمجم  ماـع  یقارغتـسا و  ماـع  هک  تسنآ  بلطم  رد  قـیقحت  دـنامن  یفخم 
هک رگید  درف  رد  دوش  یم  ماعب  کسمت  انیقی  دش  جراخ  دیز  رگا  ءاملعلا  مارکا  هک  ینانچمه  سپ  دوش  صصخم  مکح  باحصتساب 

انیقی و دوش  جراخ  نآ  درف  کی  هک  یئاج  رد  هرشعلا  هذه  مرکا  لثم  رد  دوش  یم  ماعب  کسمت  نانچمه  نآ  جورخ  تسا  كوکـشم 
یمن بجوم  انیقی  یعومجم  ماع  زا  درف  کـی  صیـصحت  نوچ  دوش  یم  ماـعب  کـسمت  نآ  جورخ  تسا  كوکـشم  هک  رگید  درف  رد 

ماع هکنآ  امک  كوکـشم  ءزج  يارب  دـنک  یم  ینمـض  مکح  تابثا  یعومجم  ماع  رمالا  هیاـغ  دوشن  رگید  دارفا  لـماش  ماـع  هک  دوش 
.خیش موحرم  مالک  فنصملا و  مالک  یف  ام  عجاوف  كوکشم  درف  يارب  دنک  یم  تابثا  یلالقتسا  مکح  یقارغتسا 

دشاب فالخب  نظ  ول  تسا و  تجح  باحصتسا  مهدراهچ  هیبنت 

تاملک باحصتسا و  رابخا  رد  کش  زا  دارم  هک  دوش  یم  نایب  مهدراهچ  هیبنت  رد  خلا  کشلا  نا  رهاظلا  رشع  عبارلا  : هلوق
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نیقیلا و هب  ضقنی  ام  دیدحت  نایب  یف  هنا  هرهاظ  نا  ثیح  رخآ  نیقیب  هضقنت  نکل  بابلا و  رابخا  یف  (ع) هلوق باب  ریغ  یف  رابخالا  یف 
لد ثیح  ملعی  وه ال  ءیـش و  هبنج  یف  كرح  اذا  امع  (ع) هنع لاؤسلا  دـعب  مان  دـق  هنا  نقیتسی  یتح  اضیا ال  هلوق  نیقیلا و  الا  سیل  هنا 

هدیفم تناکل  امئاد  هل  هدیفم  نکت  مل  ول  اهنا  ههادب  دفت  مل  اذا  ام  نظلا و  هرامالا  هذه  تدافا  اذا  ام  نیب  لاصفتسالا  كرت  عم  هقالطاب 
ضقن مدـع  وه  اقلطم  ییغملا  یف  مکحلا  نا  کـشلاب  نیقیلا  ضقنت  ـال  هدـعب و  (ع) هلوق هداـفالا و  هروصل  یفنلا  مومع  یلع  اـنایحا  هل 

.یفخی امک ال  کشلاب  نیقیلا 

******

: حرش * 

قافوب نظ  زا  الـضف  دشاب  فالخ  هب  نظ  رگا  باحـصتسا  دروم  رد  سپ  تسا  دارم  نیقی  فالخ  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  باحـصا 
.باحصتسا تسا  يراج 

البق دـحاو  ربخ  تاراـما و  فرط و  لـثم  ربـتعم  نظ  اـما  تسا و  ربـتعم  ریغ  نظ  تسا  باحـصتسا  رد  هک  ینظ  زا  دروم  دـنامن  یفخم 
هک ار  یکـش  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  یفخی و  امک ال  دوش  یم  اهنآ  هب  باحـصتسا  ضقن  دنراد و  ار  نیقی  مکح  اهنآ  هک  تشذـگ 

يانعم هب  تغل  رد  کش  هکنآ  دشاب  یم  نیقی  ریغ  کش  نآ  زا  دارم  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  دیامرف ال  یم  ماما  تسا و  باحـصتسا  رد 
دوش و یم  نظ  رب  قالطا  کش  هک  تسا  هدش  لقن  نیرحبلا  عمجم  سوماق و  نینچمه  هغللا و  حاحـص  رد  هکنآ  امک  تسا  هدمآ  نظ 

هریغ تاعکر و  ددع  رد  کش  باب  لثم  هقف  رد  هددعتم  باوبا  رد  کش  نظ و  زا  معا  رد  کش  لامعتسا  تسا  فراعتم  نینچمه 

ضقن هک  رخآ  نیقیب  هضقنت  نکل  تسا و  هدومرف  هک  باحـصتسا  رابخا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  دـنک  یم  تلالد  اه  نیا  رب  هوـالع 
نایب رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  دشاب و  یمن  قباس  نیقی  ضقان  مهو  کش و  نظ و  زا  يزیچ  دـشاب و  يرگید  نیقیب  دـیاب  قباس  نیقی 

هن دـشاب  یم  قح  نیقیب ال  امتح  قباس  نیقی  ضقن  دـیامرف  یم  ناـیب  دـشاب و  یم  دوش  یم  نآـب  نیقی  ضقن  هک  هچنآ  ناـیب  دـیدحت و 
دشاب یم  کش  نظ و  زا  معا  کش  زا  دارم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  نینچمه  رگید و  ءیش 
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نم هرابتعا  ریدقت  یلع  فالخلاب  نظلا  عم  باحـصتسالا  رابتعا  یلع  یعطقلا  عامجالا  لوالا  نیرخآ  نیهجوب  اضیا  هیلع  لدتـسا  دق  و 
هلالد روهظ  ههج  نم  کـلذ  نوکی  نا  لاـمتحال  راـبتعالا  یلع  باحـصالا  قاـفتا  ملـس  ول  هاوعدـل و  هجو  ـال  هنا  هیف  راـبخالا و  باـب 

.هیلع رابخالا 

******

: حرش * 

هدومن تکرح  هک  يزیچ  زا  درک  لاؤس  هک  تسا  يوار  لاؤس  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هلوق  نیا  ماـن  دـق  هنا  نقیتی  یتح  ـال  (ع) هلوق
درادن قباس  نیقی  ضقنب  نیقی  هک  یمادام  هکنیا  رب  تسا  لاد  هقالطاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  باوج  درادـن  نآب  ملع  نآ و  بنج  رد  تسا 
ضقنب نظ  ایآ  هک  دـندومرفن  لاؤس  ماما  ینعی  تسا  هدومن  لاصفتـسا  كرت  (ع) ماما هکنیا  اب  فلکم  دـیامنب  قباس  مکحب  لـمع  دـیاب 

هراما زا  دارم  دشابن  ای  دشاب  قباس  ضقن  نظ  رب  تلالد  هراما  هچ  درادنرب  قباس  نیقی  زا  تسد  دندومرف  اقلطم  هن و  ای  دراد  قباس  نیقی 
دشابن ال قباس  نیقی  ضقن  نظ  رب  تلالد  امئاد  هراما  رگا  هک  تسا  یهیدـب  نوچ  هریغ  ءیـش و  هبنج  یف  تکرح  نآ  تسیوار و  لوق 
ای دـشاب  فالخ  هب  نظ  هچ  تسا  یفن  مومع  رب  لاد  (ع) ماما مالک  قباس و  نیقی  ضقنب  تسا  نظ  دـیفم  هراـما  نآ  دراوم  یـضعب  لـقا 
نظ هچ  اقلطم  ایغم  رد  مکح  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  تالمج و ال  نآ  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  دنک  یم  تلالد  نینچمه  دشابن و 

.یفخی امک ال  دوش  کشلاب  ضقن  دیابن  دشابن  ای  دشاب  فالخ  هب 

مکح باحصتسا  رد  نظ  هک  دنا  هداد  يراصنا  خیـش  موحرمب  ار  نآ  تبـسن  تسا و  هدش  لالدتـسا  خلا  اضیا  هیلع  لدتـسا  دق  :و  هلوق
هکنآ ریدـقت  رب  فالخب  نظ  اـب  نآ  تیجح  باحـصتسا و  راـبتعا  رب  میراد  یعطق  عاـمجا  هکنآ  لوا  رگید  لـیلد  ودـب  دراد  ار  کـش 
دـشاب نآ  فلاـخم  باحـصتسا  رد  هربتعم  ریغ  نظ  اـب  رگا  هک  میراد  یعطق  عاـمجا  ینعی  دـشاب  راـبخا  باـب  نم  باحـصتسا  تیجح 
موحرم دوخ  دـش و  نایب  البق  نوچ  دروم  رد  عامجاب  کسمت  يارب  درادـن  یهجو  لوا  لیلد  نیا  زا  باوج  تسا  تیجح  باحـصتسا 

هدومن نایب  باحصتسا  رد  لوق  هدزای  خیش 
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ریدقت یلع  اعرـش  بترتی  املک  نا  عراشلا و  دنع  همدعک  هدوجو  نا  هانعمف  لیلدلاب  هرابتعا  مدـعب  ملع  نا  ربتعملا  ریغلا  نظلا  نا  : یناثلا
یلا هببسب  قباسلا  یلعفلا  مکحلاب  نیقیلا  نع  دیلا  عفر  عجرمف  هرابتعا  یف  کش  امم  ناک  نا  هدوجو و  ریدقت  یلع  بترتملا  وهف  همدع 

.ادیج لمأتف  کشلاب  نیقیلا  ضقن 

داکت هرابتعا ال  یلع  لیلدلا  مدعل  وا  هئاغلإل  هرابتعا  مدع  هیضق  نا  هیف  و 

******

: حرش * 

فالخب نظ  ول  باحصتسا و  تیجح  رب  ار  باحصا  قافتا  میوش  میلست  رگا  تسین و  دروم  رد  یعامجا  الصا  سپ  لقن  ام  یلع  تسا 
هکنآ زا  دـعب  میدومن و  نایب  ام  هک  ینعم  نیا  رب  دـشاب  باحـصتسا  رابخا  تلالد  روهظ  عامجا  كردـم  هک  دراد  يوق  لامتحا  دـشاب 

.یفخی امک ال  دشاب  یمن  يدبعت  عامجا  دشاب  نآ  رد  كردم  لامتحا  عامجا 

تیجح رابتعا و  هک  دراد  ملع  رگا  ربتعم  ریغ  نظ  هک  تسنآ  يراصنا  خیـش  موحرم  مود  لیلد  خـلا  ربتعملا  ریغلا  نظلا  نا  یناـثلا  : هلوق
دوش یم  بترتم  هک  ار  هچره  هکنآ  عراش و  دزن  دنام  یم  شمدـع  لثم  نآ  دوجو  هک  تسنآ  نظ  نآ  يانعم  یـسایق  نظ  لثم  درادـن 

.نآ دوجو  ریدقت  رب  دوش  یم  بترتم  رثا  نامه  نآ  مدع  ریدقت  رب  اعرش 

رابتعا و رد  کش  دشاب  ینظ  رگا  اما  عراش و  ار  نآ  تیجح  تسا  هدومن  طاقسا  تسا و  يواسم  نظ  نآ  مدع  دوجو و  نآ  لصاح  و 
نآب تشگرب  دروم  رد  دوشن  يراج  باحـصتسا  یلعف و  مکحب  قباس  نیقی  زا  دی  عفر  عجرم  سپ  ترهـش  نظ  ریظن  دشاب  نآ  تیجح 

.ادیج لمأتف  اعرش  درادن  تیجح  دراد و  ار  کش  مکح  هک  ینظ  هب  ینعی  تسا  هدش  کشب  قباس  نیقی  ضقن  دوش  یم 

لیلد ای  یسایق  نظ  لثم  اعرش  تسین  ربتعم  هک  ینظ  هکنآ  خیش  موحرم  زا  باوج  خلا  هرابتعا  مدع  هیضق  هیف  :و  هلوق
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هفیظولا نا  نییعت  یف  ذئنیح  دب  لب ال  همدع  عم  کشلا  راثآ  بیترت  اعرـش ال  هراثآ  هیلع  بترتیل  ادبعت  هب  هنونظم  تابثا  مدع  الا  نوکت 
رئاس یلا  ءاهتنالا  نم  دـب  الف  باحـصتسالا  رابتعا  یلع  هعم  رابخالا  هلـالد  مدـع  ضرف  ولف  لیلدـلا  نم  هیلمعلا  لوصـالا  نم  لـصا  يا 

.ادیج لمأتف  لمأتلاب  رمالاب  هیلا  ریشا  هلعل  بایترا و  ههبش و ال  الب  لوصالا 

: ناماقم انهاهف  هقافو  یلع  ول  كانه و  هربتعم  هراما  مدع  عوضوملا و  ءاقب  نم  باحصتسالا  یف  دب  هنا ال  کیلع  بهذی  :ال  همتت

هیضقلا داحتا  ینعمب  عوضوملا  ءاقب  رابتعا  یف  لاکشا  هنا ال  لوالا  ماقملا 

******

: حرش * 

اعرـش و ادـبعت و  نظ  نآ  نونظم  دوش  یمن  تابثا  هکنآ  رگم  نآ  ياـنعم  تسین  ترهـش  زا  نظ  ریظن  میرادـن  نآ  تیجح  راـبتعا و  رب 
زا هکنآ  هفیظو و  نییعت  رد  دب  لاح ال  نیا  رد  هکلب  دوش  نآ  اب  کش  راثآ  بیترت  هکنآ  هن  اعرش  دوش  یمن  بترتم  نآرب  نونظم  راثآ 

دروم نیا  رد  باحصتسا  هک  درک  تلالد  رابخا  تلالد  هب  لیلد  رگا  لاح  نیا  رد  دنشاب و  یم  اهنآ  زا  تسا  دروم  مادک  هیلمع  لوصا 
ههبـش و ال الب  رگید  هیلمع  لوصا  زا  یکی  هب  دوش  یم  عوجر  یهتنم و  لاح  نیا  رد  دـشاب  یم  نآ  فالخب  نظ  نوچ  درادـن  تیجح 

.ادیج لماتف  تسا  هدومن  لمأتب  رما  میا و  هدومن  نایب  ام  هک  ار  یبلطم  نیاب  تسا  هدومرف  هراشا  خیش  موحرم  دیاش  بایترا و 

باحصتسا ثحبم  همتت 

باحصتسا رد  مکح  لومحم و  عوضوم و  داحتا  موزل 

نودـب مکح  نوچ  عوضوم  ءاـقب  باحـصتسا  رد  تسا  دـب  ـال  هک  تسنآ  رد  باحـصتسا  همتت  خـلا  هنا  کـیلع  بهذـی  ـال  : همتت : هلوق
نوچ دـشاب  باحـصتسا  قفاوم  یلع  هراـما  نآ  ول  دـشابن و  باحـصتسا  دروم  رد  اعرـش  هربـتعم  هراـما  اـضیا  تسین و  نکمم  عوضوم 

تسین یلاکشا  لوا  ماقم  تسا  ماقم  ود  اجنیا  رد  سپ  دشاب  یمن  لوصا  ياج  دشاب  هراما  هک  یئاج  رد  تسا و  لصا  باحصتسا 

ص:450

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1943 

http://www.ghaemiyeh.com


نع دیلا  عفر  ثودحلا و ال  یف  لب  ءاقبلا  یف  کشلا  نوکی  هنودب ال  هنا  هرورـض  امکح  امهداحتاک  اعوضوم  هنقیتملا  عم  هکوکـشملا 
.ناهرب هماقا  نایب و  هدایز  یلا  جاتحی  ینعملا ال  اذهب  ءاقبلا  رابتعاف  کشلاب  نیقیلا  ضقن  کشلا  لحم  یف  نیقیلا 

.هب هصخشت  عوضوملاب و  هموقتل  رخآ  عوضوم  یلا  ضرعلا  لاقتنا  هلاحتساب  هیلع  لالدتسالا  و 

******

: حرش * 

اهنآ مکح  هک  ینانچمه  دنـشاب  دـحتم  قح  كوکـشم ال  قباس و  هنقیتم  هیـضق  ینعم  نیاـب  بحـصتسم  عوضوم  ءاـقب  تسا  مزـال  هک 
دـش فلتخم  عوضوم  رگا  هک  تسا  يرورـض  نوچ  تسین  حیحـص  باحـصتسا  دش  فلتخم  ددـعتم و  عوضوم  رگا  هک  تسا  دـحتم 

.تسا مکح  ثودح  رد  کش  هکلب  تسین  مکح  ءاقب  رد  کش 

باحـصتسا هن  ورمع و  باحـصتسا  هن  دوش  یم  دـیز  باحـصتسا  دـیز  تایحب  قباس  نیقی  اب  دـشاب  دـیز  تاـیح  رد  کـش  رگا  ـالثم 
کش ال رد  قباس  نیقی  زا  دی  عفر  لاح  نیا  رد  سپ.دشاب  نآ  رد  کش  رگا  - دنـشاب یم  فلتخم  الومحم  اعوضوم و  هک  دیز  تلادع 

.دشاب یم  کشب  نیقی  ضقن  تسا  ددعتم  لومحم  عوضوم و  هک  قح 

.تسین ناهرب  هماقا  نآ و  زا  رتدایز  هب  جایتحا  میدومن  نایب  هک  یئانعم  نیاب  عوضوم  ءاقب  ندوب  مزال  سپ 

رگا هکنآ  هب  باحـصتسا  رد  عوضوم  ءاـقب  رب  هدومن  کـسمت  يراـصنا  خیـش  موحرم  خـلا  لاـقتنا  هلاحتـساب  هیلع  لالدتـسالا  :و  هلوـق
یم دوخ  عوضومب  ضرع  صخـشت  ماوق و  نوچ  رگید  عوضومب  ضرع  لاقتنا  دـیآ  یم  مزـال  باحـصتسا  رد  دـشابن  دـحتم  عوضوم 

نکمم دـشاب و  عوضوم  ـالب  ضرع  دـیآ  یم  مزـال  مود  عوضومب  لاـصتا  زا  لـبق  لوا  عوضوم  زا  ضرع  لاـصفنا  هکنآ  ههجب  دـشاب 
.دشاب ینآ  کی  ول  دشاب و  عوضوم  الب  ضرع  تسین 
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.اعرش هراثآب  مازتلالا  ادبعت و  هتلاحتسال  مزلتسم  ریغ  هقیقح  هتلاحتسا  نا  ههادب  بیرغ 

.هنودب هناکرا  ققحتل  هنایرج  یف  اعطق  ربتعی  الف  اجراخ  عوضوملا  دوجو  زارحا  ینعمب  اما  و 

******

: حرش * 

ندوب لاحم  تسین  مزلتسم  هقیقح  جراخ  رد  عوضوم  ندوب  لاحم  نوچ  تسا  بیرغ  خیـش  موحرم  باوج  نیا  خلا  ههادب  بیرغ  : هلوق
ادبعت يراد  دیز  تلادع  هب  نیقی  رگا  هک  دیامرف  رما  سدقم  عراش  تسا  نکمم  الثم  اعرـش  ضرع  نآ  راثآب  میوش  مزتلم  ادـبعت و  نآ 
هوالع تسین  لاحم  ادبعت  ینعم  نیا  نک و  بترتم  دیز  ردپ  تلادع  رب  ار  نآ  ماکحا  تلادع و  راثآ  نک و  لوبق  ار  دیز  ردـپ  تلادـع 
ضعب بحـصتسم  هکلب  رگید  عوضومب  دـشاب  لاحم  نآ  لومحم  هک  تسین  هیجراخ  تاعوضوم  زا  امئاد  بحـصتسم  عوضوم  نیا  رب 

نآ رگید  دراوـم  ضعب  تیجوز و  تـیکلم و  لـثم  تـسا  هیراـبتعا  روـما  زا  بحـصتسم  نآ  دراوـم  ضعب  تـسا و  رهاوـج  زا  دراوـم 
بحـصتسم عوضوم  دشاب و  یم  یعدم  زا  صخا  ( هیلع یلاعت  هّللا  ناوضر  ) خیـش موحرم  لیلد  سپ  تسا  هیمدـع  روما  زا  بحـصتسم 

.دش نایب  هک  نانچمه  تسا  معا 

رابخا سفن  زا  كوکـشم  نقیتم و  عوضوم  ندوب  دـحتم  نوچ  تسا  تفاسم  رد  دـیعبت  ناشیا  لـیلد  نیا  خیـش  موحرم  باوج  اـثلاث  و 
یلع یفخی  امک ال  تسا  ینادـجو  يرطف و  لومحم  عوضوم و  داحتا  يا  هیـضق  ره  رد  هکلب  دـش  ناـیب  هکنآ  اـمک  دوش  یم  هدافتـسا 

.لمأتملا

مزال لاکشا  الب  ینعم  نیا  اجراخ  بحـصتسم  عوضوم  دوجوب  نیقی  زارحا و  اما  خلا  اجراخ  عوضوملا  دوجو  زارحا  ینعمب  اما  :و  هلوق
دراد مزال  قح  کش ال  قباس و  نیقی  باحصتسا  نوچ  باحصتسا  نایرج  رد  اعطق  تسین 
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ناک نا  هدیلقت و  زاوجل  هتایح  زارحا  یلا  جاتحی  دیز ال  هلادع  باحـصتسا  یفف  راثآلا  ضعب  بیترت  یف  هنم  دب  امم ال  نوکی  امبر  معن 
هلک لاکشالا  امنا  هیلع و  قافنالا  وا  همارکا  بوجو  وا  هب  ءادتقالا  زاوج  یف  هیلا  اجاتحم 

******

: حرش * 

.تسا يراج  باحصتسا  لاکشا  الب  درک  ادیپ  ققحت  نآ  ناکرا  اجکره  رد  و 

عوضوم ماسقا  هصقان و  ای  همات و  ناک  دافم  ای  باحصتسا  عوضوم 

بحـصتسم هک  یئاج  رد  تسا و  ماـکحا  زا  بحـصتسم  دراوم  ضعب  تسا و  تاـعوضوم  زا  دراوم  ضعب  بحـصتسم  دـنامن  یفخم 
ءیـش ره  نوچ  هیلوا  تالومحمب  اهنآ  زا  دوش  یم  ریبعت  هک  دـشاب  همات  سیل  ای  همات  ناـک  داـفم  لـیبق  زا  تسا  نکمم  دـشاب  عوضوم 

مه اهنآ  عامتجا  هک  نانچمه  نیـضیقن  عافترا  تسا  لاحم  نوچ  مدـع  اـی  دوش  یم  نآرب  دوجو  لـمح  اـی  دوش  یم  روصت  هک  ءادـتبا 
.تسا لاحم 

لومحم دراوم  یـضعب  دیز و  دوجو  باحـصتسا  لثم  دوش  یم  نآ  باحـصتسا  تسا و  دوجو  عوضوم  رد  لومحم  دراوم  ضعب  سپ 
دوجو زا  درجم  هک  تسا  یتیهام  نآ  بحصتسم  عوضوم  دراوم  نیا  لثم  رد  دوش  یم  نآ  مدع  باحـصتسا  تسا و  مدع  عوضوم  رد 

ءاقب نآ  دوجو  رد  کش  دوب و  دوجوم  تیهام  نیا  دوش  هتفگ  هکنآ  لثم  دـشاب  یم  نآ  لومحم  مدـع  اـی  دوجو  دـشاب و  یم  مدـع  و 
هتفگ هک  تسین  لوقعم  دراوم  نیا  رد  باحـصتسا  دوش و  نآ  ندوب  مودـعم  رد  کش  دوب  مودـعم  تیهاـم  نیا  هکنآ  اـی  تسا  دوجو 

یـضعب دوش و  یم  نیقیب  لدـبم  هتـشادرب و  کش  دوش  ققحم  جراخ  رد  عوضوم  رگا  نوچ  جراخ  رد  عوضوم  ءاقب  تسا  مزـال  دوش 
لباقم هیوناث  تالومحمب  دوش  یم  ریبعت  هک  دشاب  یم  هصقان  سیل  ای  هصقان و  ناک  يانعم  دافم و  لیبق  زا  نیتیـضق  رد  لومحم  دراوم 

دشاب و یم  دیز  دوجو  زا  دـعب  تکرح  كرحتم  دـیز  الثم  هیعبار  هیثلاث و  تالومحم  دوش  یم  لماش  تشذـگ و  هک  هیلوا  تالومحم 
.هریغ اذکه  دشاب و  یم  هیثلاث  تالومحم  زا  تکرح  تعرس  نینچمه  دوش و  یم  لمح 

باحصتسا لثم  اجراخ  دشاب  یمن  باحصتسا  رد  عوضومب  جایتحا  دراوم  یضعب  خلا  هنم  دب  امم ال  نوکی  امبر  معن  : هلوق
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لاجم الف  لـقعلا  رظن  وه  داـحتالا  طاـنم  ناـک  ولف  لـقعلا  رظنب  وا  مکحلا  لـیلد  بسحب  وا  فرعلا  رظنب  وه  لـه  داـحتالا  اذـه  نا  یف 
هلخد لامتحال  هعوضوم  تایصوصخ  ضعب  لاوزب  مکحلا  یف  کش  لک  یف  عوضوملا  ریغت  لامتحا  مایقل  ماکحالا  یف  باحصتسالل 
رظنب ناک  ول  ام  فالخب  هقیقح  هنم  نیقی  یلع  ناک  ام  سفن  یف  کش  دـیز  هویح  یف  کش  اذا  هنا  ههادـب  تاعوضوملاب  صتخی  هیف و 

یف هلخد  لامتحال  مکحلا  ءاقب  یف  کشلل  ابجوم  ناک  نا  تایـصوصخلا و  ضعب  ءاـفتنا  نا  هرورـض  لیلدـلا  ناـسل  بسحب  وا  فرعلا 
بنعلا ناک  مرحی  یلغ  اذا  بنعلا  درو  اذا  الثم  اعوضوم  هصوصخب  فرعلا  رظنب  نوکی  امبر ال  هنا  الا  هعوضوم 

******

: حرش * 

درادن مزال  دیلقت  زاوج  نوچ  دشاب  یم  دیلقت  زاوج  يارب  باحـصتسا  نآ  تسین  مزال  نآ  تایحب  نیقی  زارحاب و  جایتحا  دیز  تلادـع 
دشاب دیز  هویح  رد  کش  رگا  هک  لوصف  بحاص  موحرم  لوق  رب  تسا  در  لقن  ام  یلع  مالک  نیا  دشاب  تایح  لاح  رد  دیز  امتح  هک 

بکرم عوضوم  نوچ  تسا  حیحـص  مالک  نیا  ادعب و  تلادع  باحـصتسا  الوا و  دوش  یم  تایح  باحـصتسا  وا  تلادع  رد  کش  اب 
دبعتلاب ءزج  ود  ره  ای  سکعلاب  ای  نآ و  تیرک  لثم  دـبعتلاب  رگید  ءزج  ءام و  لثم  دوش  یم  تباـث  نادـجولاب  ءزج  کـی  دراوم  ضعب 

زا تسین  عناـم  يرگید  لوـط  رد  اـهنآ  زا  یکی  درجم  تسا و  لـیبق  نیمه  زا  هیف  نـحن  اـم  ءاـم و  قـالطا  تـیرک و  باحـصتسا  لـثم 
رد هک  وا  رب  قافنا  ای  نآ  مارکا  بوجو  ای  دیزب  ءادـتقا  زاوج  لثم  رد  تسا  مزال  یجراخ  عوضوم  دوجوب  جایتحا  هچرگا  باحـصتسا 

.قافنا ای  مارکا  ای  ءادتقا  تسین  نکمم  دشابن  یجراخ  دوجو  رگا  دراوم  نیا 

ای تسا  فرع  رظنب  عوضوم  داحتا  نیا  ایآ  باحـصتسا  رد  هکوکـشم  هنقیتم و  عوضوم  داحتا  هک  تسنآ  رد  لاکـشا  ماـمت  لاکـشا و 
زئاج ایآ  ءام  ریغت  زا  دـعب  سجن  ریغتملا  ءاملا  هسدـقم  تعیرـش  رد  تسا  هدـش  دراو  هک  یلیلد  الثم  لقع  رظنب  ای  مکح  لـیلد  بسحب 

تسین زیاج  دشاب  یلقع  عوضوم  رگا  هن  ای  بآ  نآ  تساجن  باحصتسا  تسا 
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مکحلا نیب  تابـسانملا  نم  هنولیختی  مهناهذا و  یف  زکتری  ام  بسحب  فرعلا  نکل  بنعلا و  صوصخ  وه  افرع  موهفملا  وه  ام  بسحب 
بیبزلا نکی  مل  وـل  ثیحب  هلداـبتملا  هتـالاح  نم  هیبـیبزلا  هیبـنعلا و  نوری  بیبزلا و  مـعی  اـم  هـمرحلل  عوـضوملا  نوـلعجی  هعوـضوم  و 

نا یف  ریـض  هئاقب و ال  نم  ناک  هب  اموکحم  ناـک  ول  هعوضوم و  نع  مکحلا  عاـفترا  نم  مهدـنع  ناـک  بنعلا  هب  مکح  اـمب  اـموکحم 
هباثمب نکت  مل  اذا  امیف  تابـسانملا  تاهجلا و  نم  هولیخت  ام  ببـسب  مهناهذا  یف  زکترا  ام  فالخ  یلع  مهمهف  بسحب  لیلدـلا  نوکی 

.هیف رهاظ  وه  امع  هفرص  یلع  هنیرق  حلصت 

******

: حرش * 

یم ناـیب  هکنآ  اـمک  رگید  عوضومب  تسا  عوضوم  لیدـبت  دروم  نیا  رد  ریغتم و  ءاـم  هکلب  دوبن  سجن  قلطم  بآ  نوـچ  باحـصتسا 
ریغتم ریغ  ءام  العف  تسا و  سجن  ریغتم  ءام  هک  دوب  نآ  یعرـش  لیلد  نوچ  دوش  هتفرگ  یعرـش  لیلد  زا  عوضوم  رگا  نینچمه  دوش و 

.دشاب رگید  عوضومب  عوضوم  لیدبت  تسا  نکمم  دروم  نیا  رد  تسا 

نآ لیلد  زا  هن  یلقع و  هن  تسا  یفرع  باحصتسا  عوضوم 

هکنآ لثم  دـشاب  تاموقم  زا  هن  دـنیب  یم  ءام  تالاح  زا  ار  ریغت  فرع  دوش  هتفرگ  فرع  زا  باحـصتسا  رد  داحتا  عوضوم  رگا  اـما  و 
عوضوم تالاح  زا  دوعق  ای  دـیز  مایق  دراوم  نیا  رد  دوب  هداتـسیا  رما  دورو  لاـح  رد  دـیز  ادـیز و  مرکا  یلوم  فرط  زا  دوش  دراو  رما 

زا نآ  عوضوم  دـشاب و  لقع  رظنب  عوضوم  داحتا  طانم  رگا  سپ.دـشاب  عوضوم  تاـموقم  زا  هکنآ  هن  دـیز  مارکا  تسا  مزـال  تسا و 
ارهق دوش  مکح  رد  کش  هک  يدروم  ره  رد  نوچ  دـشاب  یمن  هیعرـش  ماکحا  رد  باحـصتسا  يارب  یئاج  لاـجم و  دوش  هتفرگ  لـقع 
نیا زا  تسا  مکح  رد  لیخد  دراوم  دایز  نامز  نوچ  دـشاب  نامز  عوضوم  تایـصوصخ  ضعب  ول  دـشاب و  یم  عوضوم  رییغت  لاـمتحا 

هک یلاح  نیا  رد  درادـن و  ققحت  ضقانت  دـش  فلتخم  نامز  رگا  هک  تسا  نامز  داحتا  طئارـش  نآ  زا  یکی  ضقاـنت  رد  طرـش  تهج 
لیلد تسین و  نکمم  الصا  ماکحا  باحصتسا  دوش  هتفرگ  لقع  زا  باحصتسا  عوضوم 
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کـش دوش  دیز  تایح  رد  کش  رگا  هک  تسا  یهیدب  نوچ  نآ  لاثما  دیز و  تایح  ریظن  دوش  یم  تاعوضومب  صتخم  باحـصتسا 
دراوم نیا  رد  هک  دشاب  لیلد  ناسل  بسحب  ای  فرع  رظنب  داحتا  عوضوم  هکنآ  فالخب  هقیقح  دـشاب  یم  دـیز  تایـصوصخ  سفن  رد 

دور یم  لامتحا  نوچ  دشاب  یم  مکح  ءاقب  رد  کش  بجوم  ءافتنا  نیا  هچرگا  تشذگ  هک  ریغت  لاوز  لثم  تایصوصخ  ضعب  ءافتنا 
عوضوم تاموقم  زا  لیلد  ناسل  رد  ای  فرع  رظنب  تایـصوصخ  نیا  تسا  یفرع  عوضوم  نوچ  هکنآ  الا  دـشاب  عوضوم  رد  لیخد  هک 

سدقم عراش  فرط  زا  دـش  دراو  رگا  الثم  تسین  عوضوم  هصوصخب  فرع  رظنب  لیلد  عوضوم  دراوم  ضعب  هک  نانچمه  دـشاب  یمن 
هچنآ بسحب  فرع  نکل  تسا  بنع  صوصخ  افرع  دوش  یم  هدیمهف  هک  ار  هچنآ  بسحب  تیاور  نیا  رد  بنع  مرحی  یلغ  اذا  بنعلا 
يارب زا  ار  بنع  عوضوم  دـشاب  یم  عوضوم  مکح و  نیب  هک  تابـسانم  زا  دـننک  یم  لایخ  دـشاب و  یم  اهنآ  ناـهذا  رد  زکترم  هک  ار 

تـالاح زا  ار  بیبز  بنع و  دـنهد و  یم  رارق  ّتیبیبز  تّیبـنع و  نیب  تسا  عماـج  هک  یئاـنعم  کـی  دـنمان و  یم  بیبز  زا  معا  تمرح 
.دنهد یم  رارق  عوضوم 

دنناد یم  عوضوم  تالاح  زا  ار  مون  دوعق و  مایق و  دوب  هداتسیا  یعرش  رما  دورو  لاح  رد  دیز  رگا  ادیز  مرکا  دمآ  رما  رگا  هکنآ  لثم 
رگا ینعی  دشاب  یم  بنع  يارب  هک  یمکح  نآب  بیبزب  دوشن  مکح  رگا  هیف  نحن  ام  رد  دوش و  یم  رگید  لاحب  لاح  نیا  زا  لدـبم  هک 
مکح شدوخ و  عوضوم  زا  تسا  مکح  عافترا  افرع  دوشن  عقاو  بیبزب  مکح  نیا  رگا  دشاب  یم  بنع  لثم  نآ  بآ  دمآ  شوج  بیبز 

رب مکح  تسا و  عوضوم  ياقب  زا  مکح  نیا  دـمآ  شوج  رگا  بیبز  رب  دوشب  تمرح  هب  مکح  رگا  تسا و  هدـشن  شدوخ  عوضوم  رب 
بنع نآ  عوضوم  فرع  مهف  بسحب  لیلد  رهاظ  هک  درادن  یعنام  لاح  نیا  رد  هدش و  تیاور  هب  لمع  تسا و  هدش  شدوخ  عوضوم 
دنناد یم  معا  هک  یئانعم  نیا  دناد و  یم  بیبز  بنع و  زا  معا  ار  عوضوم  هک  دشاب  یم  فرع  ناهذا  رد  هک  ار  هچنآ  فالخرب  دـشاب 

تاهج زا  لیلد  زا 
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ظاـحلب نوکی  ـال  عوضوم و  ظاـحلب  اـضقن  نوکیف  عوضوملا  نم  ظوـحلملا  بسحب  فـلتخی  هقیقح  همدـع  ضقنلا و  نا  یفخی  ـال  و 
ظاحل ياب  قبـس  دق  ضقنت  باطخ ال  نا  نایب  نم  هریغ  وا  یفرعلا  عوضوملا  وه  داحتالا  یف  طانملا  نا  نییعت  یف  دب  الف  رخآ  عوضوم 

یف قـالطالا  نـم  قاـسنملا  هنـال  یفرعلا  عوـضوملا  ظاـحلب  نوـکی  نا  وـه  ضقنت  ـال  باـطخ  قـالطا  هیــضق  نا  لاـقی  نا  قیقحتلاـف 
نا یلع  هلالد  كانه  نکی  مل  امف  هیعرشلا  تاباطخلا  اهنم  هیفرعلا و  تارواحملا 

******

: حرش * 

ظفل و فرص  رب  ندوب  هنیرق  يارب  تیحالص  تابسانم  تاهج و  نیا  هک  یئاج  رد  دشاب  یم  عوضوم  مکح  نیب  هک  تسا  یتابسانم  و 
.دشابن نآ  عنم 

نیا رد  سجن  ریغتملا  ءاملا  سدـقم  عراش  دـیامرفب  هکنآ  لثم  لیلد  رهاظ  هظحـالم  هب  رظن  کـی  دراد  رظن  ود  فرع  هکنآ  لـصاح  و 
یم ءام  سفن  عوضوم  هکلب  دـنیب  یمن  عوضوم  ءزج  فرع  ار  رییغت  یلو  تسا  رییغت  ءام و  زا  بکرم  عوضوم  لـیلد  رهاـظ  ول  دروم و 

دشاب

ضوع عوضوم  دورب  رقف  رگا  هک  ریقفلا  اذه  طعا  دـیامرفب  هکنآ  فالخب  اذـه  رییغت  زا  دـعب  تسا  يراج  تساجن  باحـصتسا  اذـل  و 
یلقع تقد  هک  نزو  رک و  خـسرف و  ریظن  یفرع  هن  دـشاب  یم  یلقع  مکح  عوضوم  دراوـم  زا  داـیز  نآ و  رئاـظن  نینچمه  دوـش و  یم 

.یفرع هن  تسا  مزال 

تسا ال هدومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  هکنآ  مدـع  باحـصتسا و  رد  ضقن  دـنامن  یفخم  خـلا  هقیقح  همدـع  ضقنلا و  نا  یفخی  :و ال  هلوق
دوش هتفرگ  لقع  زا  اـی  لـیلد  زا  اـی  یفرع  عوضوم  رگا  ینعی  عوضوم  ظاـحل  بسحب  تسا  فلتخم  ینعم  نیا  کـشلاب  نیقیلا  ضقنت 
رگید عوضوم  ظاحلب  دـشاب  یمن  نیقی  ضقن  رگید  دراوم  ضعب  عوضوم و  کـی  ظاـحلب  تسا  ضقن  دراوم  ضعب  دوش  یم  فلتخم 

ریغ ای  دوش  هتفرگ  یفرع  عوضوم  داحتا  تسا  یعرـش  هک  هچنآ  طانم و  نییعت  رد  دـب  ـال  عوضوم  دوش  یم  فلتخم  هک  تهج  نیا  زا 
.تسا فلتخم  اهنآ  زا  مادکره  هک  تسا  هدش  هتفرگ  لیلد  زا  ای  دشاب  یلقع  باحصتسا  عوضوم  هک  یفرع 
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ءاـقب یف  طاـنملا  نوکیف  ظاـحللا  كاذـب  هنا  یلع  لـمحلا  نع  صیحم  ـال  مهتارواـحم  یف  ظوحلملا  وـه  اـم  ریغ  رخآ  رظنب  هیف  یهنلا 
بنعلل لیلدلاب  تبث  ام  الثم  بحـصتسیف  لقنلا  هدـعاسی  مل  وا  لقعلا  بسحب  زرحی  مل  نا  فرعلا و  رظن  بسحب  داحتالا  وه  عوضوملا 

ترم امک  القع  داحتا  كانه  ناک  نا  کلذک و  داحتا  امیف ال  بحـصتسی  افرع و ال  نیتیـضقلا  داحتا  عوضوملا و  ءاقبل  ابیبز  راص  اذا 
.عجارف یلکلا  باحصتسا  ماسقا  نم  ثلاثلا  مسقلا  یف  هیلا  هراشالا 

******
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عوضوم هن  دـشاب  یم  یفرع  عوضوم  نآ  عوضوم  ضقنت  ـال  باـطخ  قـالطا  ءاـضتقا  دوـش  هتفگ  هک  تسنآ  بلطم  نیا  رد  قـیقحت  و 
هکنیا زا  دـعب  ینعی  دـشاب  یم  هیفرع  تارواـحم  رد  قـالطا  زا  رهاـظ  یفرع  ياـنعم  نیمه  هکنآ  تهجب  لـیلد  زا  عوـضوم  هن  یلقع و 
تـسا یفرع  عوضوم  باـطخ  نآ  عوـضوم  ارهق  هدـشن  نآ  رد  عوـضوم  نییعت  هدیـسر و  سدـقم  عراـش  فرط  زا  ضقنت  ـال  باـطخ 

.تسا هدش  هدارا  ینعم  نیمه  ِهِمْوَق و  ِناِسِلب  ّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  دیامرف  یم  هیآ  هک  ینانچمه 

رظنب هن  تسا و  یلقع  عوضوم  هن  اـهنآ  عوضوم  هک  تسا  هدیـسر  سدـقم  عراـش  زا  هک  یتاراـما  قرط و  زا  رگید  تاـباطخ  عوـضوم 
ریغ عوضوم  نآ  عوضوم  هیعرـش  تاباطخ  رد  یهن  نآ  هک  دـنکن  تلالد  لیلد  هک  یئاج  رد  اهنآ  مامت  رد  یفرع  عوضوم  هکلب  لـیلد 

لمح تسین  يا  هراچ  لاح  نیا  رد  هک  تشذگ  هکنآ  امک  یفرع  هن  تسا  یلقع  اهنآ  عوضوم  هک  نزو  رک و  رفس و  لثم  تسا  یفرع 
ای لقع  رظنب  عوضوم  نیا  ول  تسا و  یفرع  عوضوم  داحتا  رد  طانم  دـشاب و  یفرع  تارواحم  تاباطخ و  رب  لمح  دراوم  نیا  رد  یهن 

.دوش یم  باحصتسا  سپ  فلتخم  لقن  لیلد  زا  عوضوم 

مرحی یلغ  اذا  یبنعلا  ریصع  دیامرف  یم  هک  یتیاور  ینعی  دوشب  بیبز  بنع  نآ  رگا  بنع  يارب  لیلدب  تسا  هدش  تباث  هک  هچنآ  الثم 
يارب دوب  تباـث  بنع  يارب  هک  یتمرح  مکح و  ناـمه  دـمآ  شوج  یبیبز  رگا  هک  ریـصع  یبـیبز  ریـصع  يارب  تسا  تباـث  مکح  نیا 

بیبز بنع و  لماش  هک  تسا  یئانعم  کی  بنع  عوضوم  نوچ  تسا  تباث  یبیبز  ریصع 
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وا هموکحلا  وا  دورولل  هنا  یف  مالکلا  امنا  هدروم و  یف  هربتعملا  هرامالا  عم  باحـصتسالا  نایرج  مدـع  یف  ههبـش  هنا ال  : یناـثلا ماـقملا 
نم سیل  هفالخ  یلع  هربتعم  هراما  ببـسب  قباسلا  نیقیلا  نع  دـیلا  عفر  ناف  دورولل  هنا  قیقحتلا  هباـطخ و  اـهرابتعا و  لـیلد  نیب  قیفوتلا 

لمعلا موزل  ههج  نم  لب  هب  هضقن  مزالی  نا ال  لجال  سیل  هقفو  یلع  هرامالا  عم  هنع  دیلا  عفر  مدع  نیقیلاب و  لب  کشلاب  نیقیلا  ضقن 
.هجحلاب

******
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فالخب افرع  تسا  یکی  داحتا و  هکوکـشم  هنقیتم و  هیـضق  فرع  رظنب  دـشاب و  یم  عوضوم  تـالاح  زا  تیبیبز  تیبنع و  دوش و  یم 
یلک باحصتسا  ماسقا  زا  موس  مسق  رد  نآب  هراشا  تشذگ  هکنآ  امک  تسا  دحتم  عوضوم  القع  ول  افرع و  دشابن  داحتا  هک  یئاج  رد 

نکمم كرت  ای  لعف  ناحجر  لصا  باحـصتسا  ول  دـش و  هتـشادرب  بوجو  تمرح و  رگا  هک  دوب  بوجو  تمرح و  ریظن  دروم  نآ  و 
ای دشاب  لعف  رد  تدش  هچ  تسا  هتفر  ناحجر  تدـش  هک  تسا  دـحتم  القع  ول  افرع و  تسا  فلتخم  عوضوم  نوچ  یلو  دوشب  تسا 

.عجارف تسین  يراج  باحصتساب  تسین  دحتم  تسا و  فلتخم  افرع  عوضوم  نوچ  یلو  كرت  رد 

تسا یفرع  عمج  تموکح  ای  دورو و  باحصتسا  رب  تاراما  مدقت 

تـسین يراج  شدوخ  دروم  رد  هربتعم  هراما  اب  باحـصتسا  لاکـشا  الب  هک  تسنآ  رد  یناث  ماقم  خـلا  ههبـش  هنا ال  یناثلا  ماقملا  : هلوق
یفرع عمج  قیفوت و  باب  نم  ای  تسا  تموکح  باب  نم  ای  تسا  دورو  باب  نم  اـیآ  هراـما  اـب  باحـصتسا  هک  تسنآ  رد  مـالک  یلو 
هراما مدـقت  هک  تسنآ  قیقحت  ضقنت  باطخ ال  زا  تسا  رهظا  هراما  لیلد  ینعی  دـشاب  یم  باحـصتسا  لیلد  هراما و  رابتعا  لـیلد  نیب 
هراما نآ و  فالخرب  تسا  ربتعم  هک  يا  هراـما  ببـسب  دوش  یم  قباـس  نیقی  زا  دـی  عفر  هک  تسا  دورو  تهجب  باحـصتسا  دروم  رد 
هراـما هک  باحـصتسا  دروم  رد  نوچ  ادـبعت  تسا  عوـضوم  ندـش  فرطرب  دورو  ياـنعم  باحـصتسا و  فـالخرب  تسا  يدـبعت  ملع 

رمالا هیاغ  دشاب  یم  نیقیب  نیقی  ضقن  هکلب  تسین  کشب  نیقی  ضقن  دشاب  یم  نآ  فالخرب 
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.اهلیلدب ذخالا  مزلی  هلیلدب و  ذخؤی  مل ال  هنکل  هدروم و  یف  هرامالا  لیلدب  ذخا  ول  اذه  معن  لاقی  ال 

الا صـصخم  الب  اهلیلد  صیـصخت  مزلتـسی  هناف  هلیلدب  ذخالا  فالخب  اهلیلدب  ذخالا  یف  روذحم  هنا ال  لجال  وه  امنا  کلذ  لاقی  هناف 
امک اهعم  هل  دروم  هالول ال  ذا  هب  صیصختلا  یلع  فقوتی  کلذک  هرابتعا  اهعم و  هرابتعا  یلع  فقوتی  هب  صیصختلا  ذا  رئاد  هجو  یلع 

.افنآ تفرع 

******

: حرش * 

نیقی ضقن  تسا و  هدشن  باحـصتساب  لمع  هک  تسنآ  تهج  زا  هن  دـشاب  باحـصتسا  قفاوم  هراما  رگا  لاح  نیا  رد  يدـبعت و  نیقی 
.فلاخم ای  دشاب  باحصتسا  قفاوم  تجح  نآ  هچ  تسا  تجح  هب  لمع  موزل  تهج  زا  هکلب  تسا  کشب 

باحصتسا دروم  رد  دوش  هتفرگ  هراما  لیلد  لوا  هک  یئاج  رد  تسا  حیحص  امش  بلطم  نیا  دوشن  لاکـشا  خلا  اذه  معن  لاقی  :ال  هلوق
تـسین يراج  باحـصتسا  دشاب  تجح  لیلد و  باحـصتسا  دروم  رد  رگا  هتبلا  دشاب  باحـصتسا  دروم  رد  ول  دشاب و  تجح  هراما  و 

هراما اب  باحصتسا  تبـسن  دنامن  یفخم  تسین  نیب  رد  عجرم  نوچ  هراما  لیلدب  لمع  ادعب  دوش و  باحـصتسا  لیلدب  لمع  لوا  نکل 
.دشاب یم  هجو  نم  صاخ  ماع و  هعبرا  بسن  زا 

نآ فالخب  هدـش  لیلد  ود  رهب  لمع  نوچ  تسین  نآ  رد  يروذـحم  دوش  هراما  لیلدـب  لـمع  رگا  هکنآ  باوج  خـلا  لاـقی  هناـف  : هلوق
حیحص نیا  صـصخم و  نودب  دوشب  هراما  لیلد  صیـصخت  دمآ  یم  مزال  لاح  نیا  رد  هک  دوش  باحـصتسا  لیلدب  لمع  هک  يدروم 

باحـصتسا هک  دراد  فقوت  ار  هراما  باحـصتسا  لـیلد  صیـصخت  هک  تسنآ  رود  هجو  نآ  رد  رود  موزل  رئاد و  هجو  رب  رگم  تسین 
نآ ندوب  مدقم  هراما و  رب  دشاب  مدقم  هراما و  دروم  رد  دشاب  تجح 
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هئاغلا یلع  الاد  ناک  نا  لیلدلا و  لولدم  وه  امب  اتابثا و  هلیلد  لولدم  یلا  اهلیلدل  رظن  هناف ال  الصا  هل  لصا  الف  هموکحلا  ثیدح  اما  و 
نیلیلدلا نم  الک  ناف  کلذک  اهئاغلا  هلیلد  هیـضق  نا  امک  اهفالخ  یلع  ناک  ول  هب  لمعلا  عم  اهب  لمعلا  موزل  هافانمل  اعقاو  اتوبث و  اهعم 

.هفلاخملا عم  رخآلا  امهنم  لک  درطیف  لهاجلل  هفیظولا  وه  ام  نایب  ددصب 

******
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دهدن صیـصخت  هراما و  دروم  رد  دـشابن  تجح  باحـصتسا  رگا  هک  تسا  رود  نیا  باحـصتساب و  هراما  صیـصخت  رب  دراد  فقوت 
.البق یتخانش  هکنآ  امک  تسین  نآ  ضراعت  يارب  يدروم  ار  هراما  لیلد 

باحـصتسا رگا  اما  کشب و  هن  تسا  هدش  نیقیب  نیقی  ضقن  هکنآ  تسا و  دورو  باب  نم  باحـصتسا  رب  هراما  مدقت  هکنآ  لصاح  و 
.دش نایب  هک  رئاد  هجو  رب  رگم  میرادن  هراما  صیصخت  رب  لیلد  دشاب  مدقم 

درادن يدروم  الصا  ینعم  نیا  دشاب  تموکح  باب  نم  باحـصتسا  رب  تاراما  هلدا  اما  خلا و  هل  لصا  الف  هموکحلا  ثیدح  اما  :و  هلوق
لیلد موکحم و  رب  دشاب  هتشاد  رظن  هک  تسا  مزال  مکاح  لیلد  اتابثا و  درادن  باحصتساب  لیلد  لولدمب  رظن  هراما  لیلد  هکنآ  تهجب 

باحـصتساب لمع  اب  هراما  هب  لمع  دـشاب  مزال  هک  دراد  تافانم  نوچ  اعقاو  اتوبث و  هراما  لیلد  ءاغلا  رب  تسا  لاد  هچرگا  باحـصتسا 
.دشاب هراما  فالخ  باحصتسا  رگا 

لیلد یفن  هراما  لیلد  ءاضتقا  نینچمه  دـیامن و  یم  ار  نآ  یفن  تسا و  هراما  لـیلد  ءاـغلا  باحـصتسا  لـیلد  ءاـضتقا  هکنآ  لـصاح  و 
جاتحم لهاج  صخـش  تسا و  لهاج  هفیظو  نایب  ددص  رد  هراما  باحـصتسا و  لیلد  زا  کیره  هکنآ  تهجب  دیامن  یم  باحـصتسا 

دیامن یم  ار  يرگید  یفن  درط و  نیلیلد  زا  مادکره  سپ  تسین  اهنآ  هب  یجایتحا  الـصا  دشاب  ملاع  رگا  هراما و  ای  باحـصتساب  تسا 
.دشاب يرگید  فلاخم  اهنآ  زا  یکی  هک  یئاج  رد 
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.هقد نم  ولخی  ماقملا ال  ناف  مهفاف  هموکحلاب  لئاقلا  هب  مزتلی  نا  نظا  هقفاوملا و ال  هروص  یف  اهعم  هرابتعا  موزل  عم  اذه 

******
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امک دورو  هن  باحـصتسا  هلدا  رب  دراد  تموکح  تاراما  هلدا  هک  دنلئاق  هک  یناسک  رب  يرگید  لاکـشا  خلا  هرابتعا  موزل  عم  اذه  : هلوق
رد هراما  اب  باحصتسا  لیلد  دشاب  تجح  ربتعم و  تسا  مزال  هک  تسا  نآ  دنا  هداد  يراصنا  خیش  موحرمب  تبـسن  ار  ینعم  نیا  هکنآ 

دنشاب قفاوم  ود  ره  رگا  دنشاب و  رگیدکی  فلاخم  لیلد  ود  هک  تسا  یئاج  رد  تموکح  نوچ  دنشاب  قفاوم  رگیدمه  اب  هک  یتروص 
دـشاب تموکح  هب  مزتلم  هک  قح  مرادـن  نامگ  تسا و  نینچمه  ملاع  تاعازن  مامت  رد  هکنآ  امک  تسین  نیب  رد  یموکحم  مکاـح و 

.هقد نم  ولخی  ماقملا ال  ناف  مهفاف  تسا  تموکح  هب  لئاق  هک  یسک  تقفاوم  دروم  رد 

باحصتسا رد  نآ  قح  صصخت و  صیصخت و  تموکح و  دورو و  يانعم 

مکح نآ  نتـشادرب  مکح و  عفر  صیـصخت  يانعم  صـصخت و  تموکح و  دورو و  صیـصخت و  يانعم  دوش  نایب  الوا  دـنامن  یفخم 
یهن هب  عیب  مومع  تسا  هدروخ  صیـصخت  َْعیَْبلا  ُهّللا  َّلَحَأ  هفیرـش َو  هیآ  الثم  دوش  عوضوم  رد  فرـصت  هکنآ  نودب  عوضوم  زا  تسا 
ریاس نینچمه  تسا و  جراخ  عیبلا  هّللا  لحا  مومع  زا  تیاور  هطساو  هب  يررغ  عیب  يررغلا و  عیب  نع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  هلوق 

ینیوـکت یعوـضوم  جورخ  زا  تسا  تراـبع  صیـصخت  تسا و  صـصخت  صیـصخت  لـباقم  تسا و  صاـخ  ماـع و  صیـصخت  هلثما 
ینیوکت جورخ  مکح  نآ  زا  لهاج  جورخ  ءاملع  مارکا  تسا  بجاو  دیسر  یلوم  فرط  زا  رما  رگا  الثم  یعرش  لیلد  نودب  ینادجو 

.تسا تموکح  دورو و  صصخت  صیصخت و  نیب  ام  تسا و  صصخت  دشاب و  یم  ینادجو 

یلقع رییخت  ای  یلقع و  طایتحا  ای  هیلقع و  تئارب  هلدا  الثم  یناث  لیلد  زا  انادـجو  عوضوم  ندـش  فرطرب  زا  تسا  ترابع  دورو  اما  و 
رییخت ای  یلقع و  تئارب  ای  طایتحا و  یلقع  مکح  عراش  نایب  زا  دعب  دشابن و  اهنآ  فالخرب  هراما  هک  تسا  یئاج  اهنآ  مامت  دروم 
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انادجو دوش  یم  هتشادرب  لقع  مکح  سدقم  عراش  نایب  زا  دعب  اذل  دنشاب و  یم  یفانم  ضقانتم و  نایب  نایب و ال  دور و  یم  نیب  زا  نآ 
لوصا نآ  زا  یکی  هک  هیعرـش  لوصاب  تبـسن  تاراما  لثم  یعرـش  دـبعتب  نآ  یفن  عوضوم و  ءافتنا  زا  تسا  تراـبع  تموکح  اـما  و 

نوچ ادبعت  دوش  یم  هتشادرب  باحصتسا  عوضوم  هیعرـش  تجح  هب  یعرـش و  دبعتب  قباس  نقیتم  عافترا  زا  دعب  هک  تسا  باحـصتسا 
تـسا دوجوم  لصاح  هراما  اب  ینادجو  کش  ول  دش و  هتـشادرب  یعرـش  دـبعت  هطـساو  هب  کش  نآ  دوب و  کش  باحـصتسا  عوضوم 
فنصم هک  تسا  دورو  باب  نم  هن  باحصتسا  رب  تاراما  مدقت  هک  دش  مولعم  اجنیا  زا  سپ  دنک  یمن  ینادجو  ملع  هدافا  هراما  نوچ 

.تسا تموکح  باب  نم  هکلب  دومن  نایب 

هطـساو هب  باحـصتسا  عوضوم  ندش  فرطرب  ینعی  ینعم  نیا  دومن  نایب  باحـصتسا  رب  تاراما  دورو  يارب  فنـصم  هک  یلیلد  اما  و 
نایب فنـصم  ینعم  نآرب  یلیلد  تاـبثا  ماـقم  رد  هکنآ  ـالا  تسا  حیحـص  عقاو  توبث و  ماـقم  رد  ادـبعت  تسا  ملع  هراـما  نوچ  هراـما 

هیعرـش تجح  يدبعت و  نیقی  هن  تسا  ینادـجو  نیقی  - نیقی رهاظ  رخآ  نیقیب  هضقنا  لب  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  رهاظ ال  نوچ  دومرفن 
دشاب هیعرش  هیضق  هچ  دنک  یمن  نآ  یفن  ای  دوخ و  عوضوم  تابثا  ضرعتم  هیقیقح  يایاضق  هک  تسنآ  تموکح  حیـضوت  دوش  هدارا 

هک الثم  دـنک  یمن  تابثا  رمخ و  دوجو  ریدـقت  رب  تسا  تمرح  تابثا  مارح  رمخلا  انلوق  الثم  هیئاشنا  هچ  هیرابخا و  هچ  هیفرع و  هچ  و 
.دیامن یمن  شدوخ  عوضوم  یفن  ای  تابثا  یکیره  نوچ  تسین  رمخ  ای  تسا  رمخ  عیام  نیا 

ملاع دیز  دوش  یم  دراو  دراوم  ضعب  ءاملعلا  مرکا  الثم  اقیض  ای  هعس  تسا  موکحم  عوضوم  رد  فرصت  موکحم  رب  مکاح  لیلد  اما  و 
تسا و مکح  هرئاد  ندومن  هاـتوک  قییـضت و  یناـث  دروم  نیا  رد  ملاـعب  سیل  دـیز  اـی  تسا  مکح  عوـضوم  رد  هعـسوت  دروـم  نیا  رد 

مرح يانعم و  دلولا  دلاولا و  نیب  ابر  مالّسلا ال  هیلع  هلوق  ابِّرلا و  َمَّرَح  یلاعت َو  هلوق  نینچمه 
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هب ذخالا  عم  نوکی  هنا ال  نم  تفرع  امل  هل  هجو  الف  اهلیلدب  هلیلد  صیصختب  ناک  نا  قافتالا و  معنف  انرکذ  امب  ناک  ناف  قیفوتلا  اما  و 
.کشلاب نیقیلا  ضقن  نم  هنوک  عم  هنع  یهنم  ریغ  هنا  کشب ال  نیقی  ضقن 

******
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دلولا دلاولا و  نیب  نآ  ءافتنا  تسا و  ابر  دوجو  مدـع  مود  يانعم  ابر و  دوجو  ریدـقت  رب  تسا  تمرح  ندوب  تباث  عوضوم  لوا  يابرلا 
اضیا مکح  دش  عوضوم  تابثا  رگا  نینچمه  دوش و  یم  یفتنم  مه  مکح  ارهق  دش  یفتنم  مکح  عوضوم  هک  یئاج  رد  یعرش و  دبعتب 
هکنیا زا  دـعب  ادـبعت و  دـنیامن  یم  عوضوم  کش و  یفن  باحـصتسا  دروم  رد  تاراما  هلدا  هک  دـش  رهاظ  نایب  نیا  زا  دوش  یم  تباث 
يراج هیلمع  لوصا  مامت  اب  تاراما  رد  ینعم  نیا  دنام و  یمن  یقاب  باحـصتسا  يارب  عوضوم  هتبلا  یعرـش  دبعتب  دـش  فرطرب  کش 
هراما نآ  قفو  رب  اـی  دـشاب  هقباـس  تلاـح  فـالخ  هراـما  هک  نیب  نیا  رد  درادـن  یقرف  لوصا و  رب  دـنراد  تموکح  تاراـما  هک  تسا 

تراهط رب  لاد  هنیب  هچ  دوش  یم  هتـشادرب  باحـصتسا  نآ  هنیب  هب  دوش  تساجن  باحـصتسا  رگا  ـالثم  باحـصتسا  رب  دراد  تموکح 
تموکح همزال  دـشاب  باحـصتسا  قفاوم  هراما  رگا  هک  دومن  نایب  هیافک  بحاص  هک  هچنآ  دـش  مولعم  اجنیا  زا  تساـجن  رب  اـی  دـشاب 

هچ دـشاب و  قفاوم  هراما  هچ  دوش  یم  هراما  هب  لمع  اقلطم  دـش  نایب  هک  یناـنچمه  هکنآ  باوج  دوش  باحـصتساب  لـمع  هک  تسنآ 
.فلاخم

مدقت ینعی  تسا  یفرع  عمج  باحـصتسا  رب  تاراما  ندوب  مدقم  رد  تسا  هدـش  هتفگ  هک  موس  هجو  خـلا  ناک  ناف  قیفوتلا  اما  :و  هلوق
زا دارم  رگا  قافولا و  معن  میدومن  نایب  اـم  هک  دـشاب  دورو  ناـمه  یفرع  عمج  زا  رگا  دارم  دـیامرف  یم  فنـصم  تسا  رهاـظ  رب  رهظا 

یهجو ینعم  نیا  ماع  رب  دوش  یم  مدـقم  صاخ  هک  يرگید  دراوم  لثم  ار  باحـصتسا  هلدا  دـشاب  هراما  لیلد  صیـصخت  یفرع  عمج 
.درادن

صاخ ماع و  هکلب  تسین  صاخ  ماع و  هراما  باحصتسا و  نیب  تبسن  هکنآ  الوا 
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.دش نایب  هکنآ  امک  تسا  هجو  نم 

هک ینانچمه  ادبعت  تسا  رگید  نیقیب  نیقی  ضقن  هکلب  دشاب  کشلاب  نیقی  ضقن  هک  دشاب  نآ  هن  باحـصتسا  رب  تاراما  مدقت  ایناث  و 
رب تاراـما  مدـقت  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  هن  دـنام  یمن  صیـصخت  يارب  یلحم  دـشاب  تموکح  اـی  دورو  هک  یئاـج  رد  میدوـمن و  ناـیب 

.دشاب کشب  قباس  نیقی  ضقن  هک  یئاج  رد  تسین  یمیرحت  یهن  ضقنت  یهن ال  هک  تسا  تهج  نیا  زا  باحصتسا 

نایب هک  ینانچمه  دـشاب  کشب  قباس  نیقی  ضقن  دـشابن و  یمیرحت  یهن  هکنآ  هن  باحـصتسا  رب  تاراـما  مدـقت  رد  هکنآ  لـصاح  و 
.تسا تموکح  باب  نم  باحصتسا  رب  تاراما  مدقت  هک  دش  هداد  فنصم  باوج  تسا و  دورو  باب  نم  هکلب  میدومن 

اهنآ هلدا  در  دوش و  یمن  عنام  یضتقم و  هدعاق  لماش  باحصتسا  رابخا 

هدـعاق نآ  لماش  باحـصتسا  رابخا  هک  تسنآ  قح  هن  ای  دوش  یم  عنام  یـضتقم و  هدـعاق  لماش  باحـصتسا  رابخا  ایآ  دـنامن  یفخم 
قباس نیقی  نامه  دشاب و  دیاب  نیقی  قلعتم  نیع  کش  قلعتم  هک  دش  نایب  البق  نوچ  دـنا  هدومن  نایب  مالعا  ضعب  هکنآ  امک  دوش  یمن 

یضتقم دوجوب  نیقی  یضتقم  هدعاق  نوچ  دوش  یمن  عنام  یـضتقم و  هدعاق  لماش  ینعم  نیا  هب  دشاب و  قباس  نیقی  نآ  ءاقب  رد  کش 
دـشاب تراهط  ققحت  رد  کش  ثبخ و  زا  تراهط  لیـصحت  يارب  دـش  هتخیر  بآ  رگا  ـالثم  عناـم  دوجوب  تسا  قلعتم  کـش  تسا و 
تسا بآ  نتخیر  نآ  هک  دشاب  یم  یضتقم  دوجوب  نیقی  دروم  نیا  رد  دشاب  یم  لحم  نآب  بآ  ندیـسر  زا  عنام  دوجو  لامتحا  نوچ 

هدـش کشلاب  نیقی  ضقن  دـنک  یمن  قدـص  دـشن  هداد  بیترت  نآرب  تراهط  راثآ  رگا  لاح  نیا  رد  تسا و  عناـم  دوجو  رد  کـش  و 
تسا یضتقم  دوجوب  نیقی  هکلب  تسین  لصاح  تراهط  هب  نیقی  نوچ  دروم  نیا  رد  هکلب  دوش  لمع  باحـصتساب  تسا  مزال  تسا و 
تسین لصاح  تراهط  هب  نیقی  هک  تسنآ  ضرف  عنام و  مدع  رب  دراد  فقوت  تراهط  هکلب  تسین  اهنت  بآ  نتخیر  راثآ  زا  تراهط  و 

ءیش هب  مادکره  قلعتم  نوچ  رخآ و  ءیش  هب  کش  قلعتم  تسا و  ءیشب  نیقی  قلعتم  هکنآ  تهجب  تسین  يراج  باحصتسا  سپ 
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لوصح رب  تسا  مدـقم  تراهط  لوصح  مدـع  باحـصتسا  مدـقت  ام  رب  هوالع  دوش  یمن  اهنآ  لماش  باحـصتسا  راـبخا  تسا  يرخآ 
.یفخی امک ال  باحصتساب  تسا  ضراعم  هدعاق  دراوم  مامت  رد  هکلب  عنام  یضتقم و  هدعاق  هب  تراهط 

مدع نادجولاب و  دشاب  بآ  نتخیر  هک  یـضتقمب  نیقی  زا  دعب  عنام  مدع  لصاب  عنام  یـضتقم و  هدعاق  رد  دنا  هدومن  کسمت  یـضعب 
عنام مدـع  رب  بترتم  یعرـش  رثا  تراهط و  دوجو  هکنآ  باوج  تسا  لصاح  تراهط  لاح  نیا  رد  سپ  دوش  یم  تباـث  لـصاب  عناـم 

لوقلا یلع  الا  عنام  مدـع  هلاصاب  تراهط  تابثا  تسین  نکمم  دـش و  نایب  هک  یناـنچمه  اـضیا  بآ  نتخیر  رب  هکلب  طـقف  دـشاب  یمن 
.تبثم لصاب 

یم لولعم  دوجوب  مکح  هکنآ  يوعدب  ءالقع  ءانب  هریس و  هب  عنام  مدع  یضتقم و  هدعاق  تیجح  هب  دنا  هدومن  کسمت  يرگید  ضعب 
هریس نیا  رارقتـسا  تسا  هدشن  تابثا  نوچ  تسین  حیحـص  اضیا  ینعم  نیا  عنام  دوجو  رد  کش  یـضتقم و  دوجوب  ملع  زا  دعب  دنیامن 

تـسا هدیـسر  ایآ  هک  دش  عنام  دوجو  رد  کش  یـصخش و  فرطب  تخادـنا  ار  يرجح  یـسک  رگا  الثم  تسا  تباث  نآ  فالخ  هکلب 
دننک یم  مکح  ءالقع  دروم  نیا  رد  ایآ  تسا  هتـشک  ار  وا  انیقی  دـشاب  هدیـسر  صخـش  نآب  رجح  نآ  رگا  هکنیا  هب  ملع  اب  هن  اـی  نآـب 

.لتاق صاصق  وا و  ندش  هتشک  هب  دوش  یمن  مکح  تسا و  تباث  نآ  فالخ  لاکشا  الب  ار  یمار  صخش  نآ  صاصق  لتق و  ققحتب 

هدعاق نآ  يانعم  دوش و  یمن  نیقی  هدعاق  لماش  باحصتسا  رابخا 

رد یلو  درادن  عنام  عقاو  توبث و  ماقم  رد  هن  ای  ود  ره  دوش  یم  باحـصتسا  اب  نیقی  هدعاق  لماش  باحـصتسا  رابخا  ایآ  دنامن  یفخم 
کش العف  هدوب و  دیز  دوجوب  نیقی  هعمج  زور  الثم  هک  تسنآ  نیقی  هدعاق  يانعم  عنام و  دوجو  اب  درادن  دوجو  یـضتقم  تابثا  ماقم 
قباس نیقیب  ملع  العف  هک  باحصتسا  فالخب  هدوبن  نیقی  هدوب و  دیز  دوجوب  لایخ  لهج و  ای  هدوب  نیقی  هعمج  زور  ایآ  هک  دوش  یم 

.نیقی لصا  رد  هن  تسا  نیقی  ءاقب  رد  کش  دشاب و  یم 
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هیلمعلا لوصالا  رئاس  باحصتسالا و  نیب  هبسنلا  نایبب  سأب  :ال  همتاخ
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تابثا ایاضق  رهاظ  نوچ  یلعف  کشب  یلعف  نیقی  ضقن  تسین  زیاج  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  مالّسلا ال  هیلع  هلوق  رهاظ  یـضتقم  مدع  اما 
یم تمرح  تاـبثا  مارح  رمخلا  مالّـسلا  هیلع  هلوق  ـالثم  یعقاو  مکح  هچ  دـشاب و  يرهاـظ  مکح  هچ  یلعف  عوضوم  رب  دوش  یم  مکح 

نوملعی ام ال  یتما  نع  عفر  مالّـسلا  هیلع  هلوق  نینچمه  دـشابن و  رمخ  ـالعف  ول  هدوب و  رمخ  ـالبق  هک  یئیـش  نآ  هن  یلعف  رمخ  رب  دوش 
ضقن تیاور  رد  ضقن  ظفل  رهاـظ  ناـیب  نیارباـنب  دـشاب  یتقو  کـی  رد  لوهجم  هک  یئیـش  هن  تسا  لوهجم  ـالعف  هک  يزیچ  نآ  عفر 

تسا و ضقانت  بجوم  ینعم  نیا  دوش و  یمن  ضقن  قدـص  الا  ود و  ره  نامز  داحتا  یتح  نیقی  کـش و  قلعتم  داـحتا  اـب  تسا  یلعف 
فالتخا هک  يدراوم  رب  هدومن  قیبطت  مالّـسلا  هیلع  ماما  نوچ  دـشاب  یم  کش  نیقی و  نامز  فالتخا  باحـصتسا  راـبخا  رهاـظ  نوچ 

رد نیقی  کش و  نامز  نوچ  نیقی  هدـعاق  هن  تسا  باحـصتسا  دروم  طقف  رابخا  سپ  دـش  نایب  هکنآ  امک  نیقی  کـش و  ناـمز  دراد 
.فلتخم هن  تسا  یکی  هدعاق 

زور دوب و  دیز  تلادع  هب  نیقی  هعمج  زور  رگا  الثم  باحـصتساب  تسا  ضراعم  امئاد  نیقی  هدـعاق  هکنآ  هدـعاق  رب  عنام  دوجو  اما  و 
هب مکح  نیقی  هدـعاق  دروم  نیا  رد  هن  ای  تسا  هدوب  راـیخ  بکرم و  لـهج  قباـس  نیقی  اـیآ  هک  دوش  یم  نآ  تلادـع  رد  کـش  هبنش 

مدـع باحـصتسا  تسا  هدوبن  دـیز  تلادـع  هب  نیقی  هعمج  زور  زا  لـبق  نوچ  لاـح  نیا  رد  دـیامن و  یم  ار  هعمج  زور  دـیز  تلادـع 
هک دش  رهاظ  ام  نایب  نیا  زا  دحاو  لعجب  نیضراعتم  تیجح  تسین  نکمم  نیقی و  هدعاق  اب  تسا  ضراعم  هعمج  زور  رد  نآ  تلادع 
یم نایب  ار  باحصتسا  تیجح  طقف  هکلب  نیقی  هدعاق  رب  تلالد  هن  دیامن و  یم  عنام  یضتقم و  هدعاق  رب  تلالد  هن  باحـصتسا  رابخا 

.دش نایب  هکنآ  امک  دنشاب  یم  باحصتسا  اب  ضراعم  امئاد  هدعاق  ود  نآ  هوالع  دیامن 

دشاب یم  هیلمع  لوصا  ریاس  باحصتسا و  نیب  تبسن  رد  همتاخ 

تبـسن هچ  هیلمع  لوصا  رئاس  اب  باحـصتسا  تبـسن  دوش  یم  نایب  همتاخ  رد  خلا  باحـصتسالا  نیب  هبـسنلا  نایبب  سأب  همتاخ ال  : هلوق
تسا
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: نیباحصتسالا نیب  ضراعتلا  نایب  و 

هجوب الا  صیـصختلا  روذحم  موزلل  اهل  هعم  دروم  اهیلع و ال  مدـقیف  هنیب  هرامالا و  نم  هبـسنلا  اهنیعب  یه  اهنیب  هنیب و  هبـسنلاف  : لوالا اما 
.الصا هیف  روذحم  مدع  سکعلا و  یف  رئاد 

******
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نیب ضراعت  دوش  یم  نایب  نینچمه  صیـصخت و  ای  تموکح  ای  تسا  دورو  اهنآ  نیب  تبـسن  اـیآ  ینعی  دـش  ناـیب  هک  یهوجو  نآ  زا 
نامه یعرش  هچ  دشاب و  یلقع  هچ  رییخت  ای  تئارب  ای  طایتحا  لثم  هیلمع  لوصا  رئاس  نیب  باحصتسا و  نیب  تبسن  اما  ار  نیباحـصتسا 

یم مدقم  سپ  دراد  دورو  لوصا  رئاسب  تبسن  باحـصتسا  ینعی  تسا  تباث  تبـسن  نامه  دوب  باحـصتسا  تاراما و  نیب  هک  یتبـسن 
دوش یم  هتشادرب  لوصا  عوضوم  دشاب و  يراج  باحـصتسا  هک  یئاج  رد  دنام  یمن  لوصا  يارب  يدروم  اهنآ و  رب  باحـصتسا  دوش 
سپ اعرـش  تسا  تیجح  يدـبعت و  ملع  باحـصتسا  دـشاب و  تاهجلا  عیمج  نم  کش  هک  دوب  يراـج  یئاـج  رد  لوصا  نوچ  ادـبعت 

.دنام یمن  لوصا  يارب  يدروم 

یم هیف  نحن  ام  رد  رئاد  هجوب  الا  صـصخم  الب  صیـصخت  روذحم  نامه  باحـصتسا  رب  تسا  مدقم  لوصا  هک  دوش  لئاق  یـسک  رگا 
هیف نحن  ام  رد  رئاد  هجوب  ای  صـصخم  الب  تسا  هراما  صیـصخت  بجوم  تاراما  رب  باحـصتسا  مدـقت  میدومن  نایب  قباس  رد  دـیآ و 
یم لـهج  نآ  عفر  باحـصتسا  تسا و  لـهج  عوضوم  ءزج  هریغ  طاـیتحا و  اـی  تئارب  عوضوم  رد  نوچ  دـیآ  یم  روذـحم  نآ  اـضیا 
ملع نیا  مارح و  ای  تسا و  لالح  ای  دناسر  یم  باحـصتسا  دروم  نیا  رد  مارح  وا  لالح  هنا  ملعت  مل  ام  لالح  ءیـش  لک  الثم  دـیامن 

صـصخم الب  تسا  باحـصتسا  صیـصخت  ای  باحـصتسا  رب  دشاب  مدقم  لوصا  رگا  سپ  رگید  لوصا  رئاس  نینچمه  تسا و  يدبعت 
رب لوصا  ندوـب  مدـقم  باحـصتسا و  دروـم  رد  لوـصا  تیجح  تسا  مزـال  لوصاـب  باحـصتسا  صیـصخت  نوـچ  رود  هجو  رب  رگم 

.دش نایب  البق  هکنآ  امک  دراد  صیصخت  رب  فقوت  باحصتسا 
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نایب و هجح و  مامتا  هنا  هرورـض  اهل  هعم  عوضوملا  مدع  ههادب  اهیلع  همیدـقت  هجو  هبتـشی  داکی  الف  هیلقعلا  اما  اهنم و  هیلقنلا  یف  اذـه 
.حیحص القع  هب  حیجرتلا  نا  یف  ههبش  نامالا و ال  هب  هبوقعلا و  نم  نمؤم 

لمعلا ناکما  مدعل  ناک  نا  نیباحصتسالا  نیب  ضراعتلاف  : یناثلا اما  و 

******

: حرش * 

.عجارف دش  نایب  البق  هکنآ  امک  تسا  تموکح  باب  نم  لوصا  رب  باحصتسا  مدقت  دنامن  یفخم 

ام ال عفر  لثم  تسا  هیعرـش  هیلقن  لوصا  اـهنآ  زا  مسق  کـی  تسا  مسق  ود  هیلمع  لوصا  خـلا  هیلقعلا  اـما  اـهنم و  هیلقنلا  یف  اذـه  : هلوق
هک یئاج  رد  یلقع  طاـیتحا  ناـیب و  ـالب  باـقع  حـبق  تهجب  هیلقع  تئارب  ریظن  هیلقع  لوصا  اـما  هریغ و  کنیدـل و  تطحا  نوملعی و 

هیلقع لوصا  رب  باحصتسا  میدقت  نیروذحم  نیب  دشابن  نکمم  هک  یئاج  رد  یلقع  رییخت  ای  دشاب و  لاثتما  رد  هب و  فلکم  رد  کش 
.تسا دورو  باب  نم  لاکشا  الب 

نیمه دورو  يانعم  دوش و  یم  هتشادرب  اهنآ  عوضوم  باحـصتسا  هطـساو  هب  هیلمع  هیلقع  لوصا  مامت  عوضوم  هک  تسا  یهیدب  نوچ 
زا باحـصتسا  تسا  نمؤم  -و  نایب عراش و  فرط  زا  تسا  هدـش  تجح  مامتا  باحـصتسا  هطـساو  هب  هک  تسا  يرورـض  نوچ  تسا 
زا دنـشاب  یم  ضقانت  یفانت و  ود  ره  عراش  نایب  اب  نایب  الب  باقع  تسا و  فلکم  يارب  ناـما  باحـصتسا  لـمع  هطـساو  هب  تبوقع و 

کی دوش  یم  هداد  حـیجرت  باحـصتسا  هطـساو  هب  یلقع  رییخت  دروم  رد  نینچمه  لوصا و  نآرب  دراد  دورو  باحـصتسا  تهج  نیا 
.تسا حیحص  القع  ینعم  نیا  فرط و 

اهنآ زا  یببسم  رب  یببس  ندوب  مدقم  نیباحصتسا و  ضراعت 

اهنآ زا  مسق  کی  تسا  مسق  ود  مهنآ  تسا  لعج  ماقم  رد  ای  ضراعت  دنامن  یفخم  خلا  نیب  ضراعتلاف  یناثلا  اما  :و  هلوق

ص:469

یناسارخ دنوخآ  لوصالا  هیافک  یسراف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 2013زکرم  هحفص 1962 

http://www.ghaemiyeh.com


وهف باحـصتسالا  نامز  یف  داضتلا  امهنیب  ثدح  نیرما  بوجو  باحـصتساک  امهدـحا  یف  هقباسلا  هلاحلا  ضاقتناب  ملع  نودـب  امهب 
راثآلا نم  امهدـحا  یف  بحـصتسملا  نوکی  هراتف  امهدـحا  یف  هقباسلا  هلاحلا  ضاقتناب  ملعلا  عم  ناک  نا  نیبجاولا و  محازت  باـب  نم 

هراهطلا و كوکشم  ءامب  لوسغملا  بوثلا  هساجن  یف  کشلاک  هیف  کشلا  نع  اببسم  هیف  کشلا  نوکیف  رخآلا  بحـصتسملل  هیعرـشلا 
دق

******

: حرش * 

ءیش بوجو  نیب  دشاب  رئاد  هکنآ  امک  دشاب  یم  نیدض  ای  نیـضیقن  عامتجا  بجوم  مکح  نآ  لعج  هک  یمـسق  هب  تسا  یتاذ  یفانت 
.تسا یتاذ  ضراعت  مسق  نیا  تمرح  ءیش و  بوجو  ای  نآ و  مدع  و 

عقاو رد  یلو  درادن  تافانم  اتاذ  اهنآ  هب  لمع  نوچ  هعمج  رهظ و  هالـص  بوجو  ریظن  دشاب  یم  یـضرع  نیمکح  نیب  یفانت  مود  مسق 
هیدنـس تاحجرم  هب  عوجر  اه  نیا  رد  مکح  دنـضراعتم و  یفانت و  مادکره  تهج  نیا  زا  هعمج  ای  تسا  بجاو  رهظ  ای  میناد  یم  هک 
فلکم تردق  مدع  لاثتما و  ماقم  رد  ضراعت  زا  مود  مسق  یلاعت  هللاءاش  نا  حیجرت  لداعت و  ثحابم  رد  دیآ  یم  هکنآ  امک  دوش  یم 

بترت باب  رد  هکنآ  امک  دراوم  نیا  رد  درادـن  ود  ره  لاثتما  رب  تردـق  فلکم  هک  تساجن  هلازا  هالـص و  بوجو  ریظن  اهنآ  رب  تسا 
هدش هتفرگ  نآ  رد  هیلقع  تردق  هک  يدراوم  نآ  ای  درادـن  لدـب  هک  یئاج  رد  ای  مهاب  ذـخا  تسا  مزال  ظافلا  ثحابم  رد  تشذـگ و 

.دمآ دهاوخ  شثحب  هللاءاش  نا  هک  هیعرش  تردق  نودب  تسا 

ضقن ملع  نودب  اهنآ  هب  لمع  دشابن  نکمم  هک  دـشاب  نآ  تهج  زا  نیباحـصتسا  نیب  ضراعت  رگا  دـیامرف  یم  فنـصم  لاح  نیا  رد 
هک ورمع  دـیز و  مارکا  ریظن  باحـصتسا  نامز  رد  تسا  داضت  اهنآ  نیب  هک  نیرما  زا  یکی  بوجو  لثم  اهنآ  زا  یکی  هب  هقباس  تلاح 

هکنآ ای  دوش و  یم  اهنآ  مهاب  عوجر  تشذـگ  البق  هک  تسا  نیبجاو  محازت  باب  نم  داضت  دروم  نیا  رد  ود  ره  مارکا  دـشابن  نکمم 
.تسا لاثتما  ماقم  رد  داضت  دراوم  نیا  رد  هک  هریغ  درادن و  لدب 

دروم نیا  رد  دشاب  نیباحصتسا  نیا  زا  یکی  رد  هقباس  تلاح  ضقنب  ملع  اب  رگا  اما  و 
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باحـصتسالا ناف  ببـسلا  فرط  یف  باحـصتسالل  الا  دروم  الف  رخآلل  ارثا  امهدحا  ناک  ناف  کلذـک  نوکی  يرخا ال  ارهاط و  ناک 
نم ناف  یعرـشلا  هرثا  بیترت  مدـعب  ببـسلا  فرط  یف  کشلاب  نیقیلا  ضقن  زاوج  باطخلا و  صیـصختل  بجوم  ببـسملا  فرط  یف 

باحصتسا فالخب  هتراهطب  نیقیلل  ضقن  بوثلا  هساجن  باحصتساف  هتساجن  عفر  هب و  لوسغملا  بوثلا  هراهط  ءاملا  هراهط  راثآ 

******

: حرش * 

رد کش  زا  تسا  ببسم  یمود  رد  کش  دشاب و  یم  رگید  بحصتسم  يارب  هیعرـش  راثآ  زا  اهنآ  زا  یکی  بحـصتسم  دراوم  یـضعب 
نیباحصتسا زا  یکی  هک  تسنآ  نآ  هجو  یببسم و  رب  تسا  مدقم  یببس  باحـصتسا  دنمان و  یم  ببـسم  ببـس و  ار  دراوم  نیا  لوا و 

عوضوم تابثا  هچ  دوش  یم  بترتم  عوضوم  نآرب  مکح  دش  ققحم  عوضوم  هک  ینآ  زا  دعب  رگید و  باحصتسا  يارب  تسا  عوضوم 
یسجن سابل  دراد و  هراهط  هقباس  تلاح  تسا و  هراهطلا  كوکشم  هک  یبآ  الثم  لصا  هب  ای  دشاب  هیعرـش  ةراما  هب  ای  دشاب  نادجولاب 

تسا نتسش  لسغ و  دروم  نیا  رد  عوضوم  دوش  یم  كاپ  سجن  سابل  بآ  نآب  سجن  سابل  نتسش  لاح  نیا  رد  دش  هتسش  بآ  نآب 
.دوش یم  تباث  یعرش  دبعتب  مهنآ  هک  تسبآ  تراهط  عوضوم  رگید  ءزج  تسا و  تباث  نادجولاب  هک 

تـسا هدـش  هتـسش  هراهطلا  كوکـشم  بآ  هب  تسا و  هدوب  سجن  انیقی  هک  یئیـش  نآ  تساـجن  باحـصتسا  هک  دـش  رهاـظ  اـجنیا  زا 
هک دش  نایب  البق  رهاط و  بآ  هب  ار  سجن  نآ  نتـسش  عوضوم  زا  تسا  ببـسم  تساجن  نآ  نوچ  تسین  يراج  تساجن  باحـصتسا 

هتسش هک  یسابل  تساجن  رد  کش  دیامرف  یم  فنصم  تهج  نیا  زا  تسا  تباث  یعرـش  دبعتب  بآ  تراهط  تسا و  ینادجو  نتـسش 
رب تسا  مدـقم  بآ  تراـهط  باحـصتسا  هتـشاد  تراـهط  هقباـس  تلاـح  ـالبق  تسا و  هراـهطلا  كوکـشم  هـک  یبآ  هـب  تـسا  هدـش 

ببـسم نودـب  دوشب  ببـس  فرط  رد  باحـصتسا  رگم  تسین  یهار  دراوم  نیا  رد  نآ و  نتـسش  زا  دـعب  سابل  تساـجن  باحـصتسا 
.تسا ببس  بجوم و  دوش  يراج  ببسم  فرط  رد  باحصتسا  رگا  هکنآ  تهجب 
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اعرـش موکحملا  ءاملاب  هلـسغ  وه  هتـساجنل و  عفار  وه  اـمب  نیقیلاـب  لـب  کـشلاب  بوثلا  هساـجنب  نیقیلا  ضقن  هنم  مزلی  ـال  ذا  هتراـهط 
.هتراهطب

یناثلا یف  هفالخب  روذـحم  الب  لوالا  یف  باحـصتسالا  نا  الا  باحـصتسالل  ادروم  ناک  نا  ببـسملا و  ببـسلا و  نم  لکف  هلمجلاب  و 
.یببسلا باحصتسالاب  ذخالا  مزاللاف  لاحم  وحنب  الا  هجو  الب  صیصختلا  روذحم  هیفف 

******

: حرش * 

نآ دوب  باحـصتسا  رب  لوصا  مدقت  ای  تاراما  رب  باحـصتسا  مدقت  تباب  رد  هک  یلاکـشا  نامه  ضقنت و  باطخ ال  صیـصخت  يارب 
باحـصتسا مدقت  همزال  رگید  فرط  زا  صـصخم و  نودـب  تسا  باحـصتسا  رابخا  صیـصخت  تسا و  يراج  دروم  نیا  رد  لاکـشا 

ببس باحصتسا  راثآ  زا  تسا و  هدشن  يراج  ببس  هیعرـش  راثآ  نوچ  ببـس  فرط  رد  دوشب  کشب  نیقی  ضقن  هک  تسنآ  یببـسم 
هک تسا  هیعرش  راثآ  نیا  بآ و  نآب  تسا  هدش  هتسش  هک  تسا  یسابل  تراهط  نآ  باحـصتسا  ءام و  تراهط  راثآ  ینعی  هک  تسنآ 
نآ تساجن  عفر  تسا و  بوث  تراـهط  هک  دوشن  بترتم  نآ  هیعرـش  رثا  هک  تسنآ  نآ  همزـال  دوشن  يراـج  ببـس  باحـصتسا  رگا 

.تسا بوث 

فـالخب باحـصتسا  راـبخاب  دوـشب  دـیابن  نیقی  ضقن  ساـبل و  نآ  تراـهط  هـب  تـسا  نـیقی  ضقن  بوـث  تساـجن  باحـصتسا  سپ 
باحصتسا هکلب  کشب  سابل  تساجن  هب  نیقی  ضقن  نآ  نایرج  زا  دیآ  یمن  مزال  هک  ببـس  باحـصتسا  ءام و  تراهط  باحـصتسا 

عفر هک  يزیچ  نآ  اعرـش و  دـیامن  یم  ار  تساجن  عفر  هک  يزیچ  نآ  هب  قح و  نیقیب ال  تسا  قباس  نیقی  ضقن  ءام  تراـهط  ببس و 
.تسا تباث  نآ  تراهط  اعرش  هک  یبآ  هب  تسا  سابل  نتسش  دیامن  یم  ار  تساجن 

هراما هب  ءام  تراهط  رگا  تسا  نینچمه  دوش  یم  كاپ  انادـجو  بآ  تراهط  هطـساو  هب  سابل  تساجن  هک  ینانچمه  هکنآ  لصاح  و 
هراما هب  هکلب  دشاب  ینادجو  امتح  تسین  مزال  اهنآ  زارحا  هیعرش  ماکحا  عوضوم  هک  تشذگ  البق  اعرش و  دوش  تباث  لصاب  ای 
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هباطخ مومع  هناکرا و  دوجو  عم  ذئنیح  هیف  روذحم  هناف ال  ایراج  یببسملا  باحصتسالا  ناکل  هجوب  باحصتسالا  اذه  رجی  مل  ول  معن 
فیلکتلل هیعطقلا  هفلاخملا  روذـحم  هنم  مزلی  مل  اـمیف  اـمهنایرج  رهظـالاف  رخـآلل  راـثآلا  نم  امهدـحا  یف  بحـصتسملا  نکی  مل  نا  و 

.القع عناملا  دقف  اتابثا و  یضتقملا  دوجول  الامجا  مولعملا  یلعفلا 

بابلا رابخا  ضعب  لیذ  یف  (ع) هلوق ناف  لامجالاب  مولعملا  فارطا  یف  باحصتسالل  هلومش  باطخلا و  قالطالف  یـضتقملا  دوجو  اما 
ضقنت نکل  و 

******

: حرش * 

نیقی نوچ  تسا  باحصتسا  يارب  دروم  هچرگا  ببسم  ببـس و  زا  کیره  هلمجلاب  دوش و  یم  تباث  یعرـش  مکح  عوضوم  لصاب  ای 
فالخب تسا  عنام  الب  روذحم و  الب  دشاب  یببـس  هک  لوا  رد  باحـصتسا  هکنآ  الا  قح  رد ال  کش  دشاب و  یم  یمادـکره  رد  قباس 

مدـقت تالاکـشا  میدومن  نایب  هک  لاحم  ـالا  تسا  صـصخم  ـالب  صیـصخت  روذـحم  نآ  رد  هک  ببـسم  رد  یناـث و  رد  باحـصتسا 
باحـصتساب ذـخا  هک  تسنآ  مزال  سپ  تسا  دراو  دروم  نیا  رد  تالاکـشا  نآ  باحـصتسا  رب  لوصا  مدـقت  ای  هراما  رب  باحـصتسا 

نم یببسم  رب  یببس  باحصتسا  مدقت  هک  دش  رهاظ  نایب  نیا  زا  یببسم و  باحـصتسا  رب  دشاب  مدقم  یببـس  باحـصتسا  دوش و  یببس 
باوج فنـصم و  زا  تشذـگ  لوصا  رب  باحـصتسا  مدـقت  ای  باحـصتسا  رب  تاراما  مدـقت  رد  نآ  رئاظن  هکنآ  امک  تسا  دورو  باب 

.مدقت ام  عجارف  دورو  باب  نم  هن  تسا  تموکح  باب  نم  یببسم  رب  یببس  باحصتسا  مدقت  هکنآ 

دشابن هیملع  تفلاخم  هک  یلامجا  ملع  فارطا  رد  باحصتسا  نایرج 

دشاب یببسم  يرگید  یببس و  اهنآ  زا  هک  نیباحصتسا  ضراعت  رگا  هک  تشذگ  البق  خلا  هجوب  باحـصتسالا  اذه  رجی  مل  ول  معن  : هلوق
.تسا مدقم  یببس  باحصتسا 

دشابن يرگید  هیعرش  راثآ  زا  اهنآ  زا  یکی  دشابن و  ببسم  ببس و  اهنآ  نیب  رد  رگا  و 
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یف هضقانملا  موزلل  هفارطا  یف  کشلا  نیقیلل و  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  هردص ال  یف  (ع) هلوق لومش  نع  عنمی  هنا  ملس  ول  نیقیلاب  نیقیلا 
لیذلا هیف  سیل  امم  رابخالا  رئاس  یف  یهنلا  مومع  نع  عنمی  هنا ال  الا  یئزجلا  باجیالا  یلکلا و  بلسلا  نیب  هضقانملا  هرورـض  هلولدم 

نا لجالف  عناملا  دقف  اما  کلذ و  هیف  سیل  امم  هریغ  یلا  يرـسی  داکی  کلذـل ال  باطخلا  كاذ  لامجا  ناف  هفارطا  یف  امل  هلومـش  و 
.القع اعرش و ال  روذحمب ال  سیل  وه  هیمازتلالا و  هفلاخملا  الا  بجوی  فارطالا ال  یف  باحصتسالا  نایرج 

******

: حرش * 

هک تسنآ  رهظا  دـنوش  یم  يراج  - اـهنآ زا  مادـکره  باحـصتسا  تسا  حیحـص  هک  درف  اـب  یلک  باحـصتسا  ریظن  دـشاب  یلقع  هکلب 
دشاب فرظ  ودب  تساجن  نیقی  هکنآ  لثم  دوشن  عقاو  یلعف  فیلکت  هیعطق  تفلاخم  هک  یئاج  رد  باحـصتسا  ود  ره  دنوش  یم  يراج 

یضتقم دیآ و  یمن  مزال  هیلمع  تفلاخم  دروم  نیا  رد  نوچ  درادن  یعنام  ود  ره  تساجن  باحصتسا  دوش  رهاط  اهنآ  زا  یکی  ادعب  و 
.تسا دوقفم  عنام  دوجوم و  دروم  نیا  رد 

لماش کش  قالطا  تسا و  یلامجا  ملع  فارطا  رد  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  باطخ ال  قالطا  ندـش  لماش  تهجب  یـضتقم  دوجو  اـما 
هک باحصتسا  رابخا  ضعب  لیذ  رد  مالّسلا  هیلع  هلوق  اما  تسا و  دوجوم  یضتقم  سپ  هن  ای  دشاب  یلامجا  ملع  رد  کش  هچ  دوش  یم 

یمن عنام  هلمج  نیا  دـشاب  یم  تایاور  یـضعب  لیذ  رد  هلمج  نیا  هک  میوش  میلـست  ام  رگا  نیقیلاـب  نیقیلا  ضقنت  نکل  دـیامرف و  یم 
رد دـشاب  یم  هضقانم  بجوم  دوش  لماش  رگا  هکنآ  نایرج  مدـع  هجو  ار  یلامجا  ملع  فارطا  رد  تیاور  قـالطا  ندـش  لـماش  دوش 

.یئزج بلس  یلک و  باجیا  نیب  تسا  هضقانم  هک  تسا  يرورض  نوچ  تیاور  تلالد 

ملع فارطا  رد  کش  لماش  باحـصتسا  هلدا  تسا  هدش  هداد  ناشیا  هب  تبـسن  هک  يراصنا  خیـش  موحرم  لوق  رب  تسا  در  مالک  نیا 
هک یئاجنآ  دشاب و  یم  هریغ  یلامجا و  ملع  فارطا  رد  کش  ندش  لماش  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  رهاظ ال  نوچ  دوش  یمن  ار  یلامجا 

هدومرف
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قالطا تسین  نکمم  دوش و  یم  یلامجا  ملع  یلیصفت و  ملع  لماش  رخآ  نیقی  نآ  رخآ  نیقیب  هضقنت  نکل  مالّـسلا و  هیلع  ماما  تسا 
یئزج بلس  هک  نایرج  مدع  نیفرط و  رد  باحصتسا  نایرج  یلک و  باجیا  نیب  تسا  هضقانم  نوچ  دوش  هتفرگ  لیذ  تیاور و  ردص 

رد دوش  یمن  تیاور  هب  کسمت  تسا  لمجم  نآ  لیذ  اب  تیاور  ردـص  نوچ  دـشاب و  اـهنآ  زا  یکی  رد  باحـصتسا  ناـیرج  مدـع  و 
.یلامجا ملع  فارطا 

یم ماما  هک  دوش  یم  نیا  دارم  لـصاح  هک  یلاـمجا  ملع  هن  دـشاب  یم  یلیـصفت  نیقی  رخآ  نیقیب  هضقنت  نکل  زا و  دارم  هکنآ  باوج 
ار تراهط  نیقی  نآ  ضقن  هکلب  نکن  سابل  نآ  تساجن  رد  کـشب  ار  نیقی  نآ  ضقن  يا  هتـشاد  ساـبل  تراـهط  زا  نیقی  وت  دـیامرف 

یتیاور کی  ضرفرب  ینعی  خـلا  یهنلا  مومع  نع  عنمی  هنا ال  الا  دـیامرف  یم  فنـصم  هک  رگید  باوج  - امنب سابل  نآ  تساـجن  نیقیب 
یقاب قالطا  دشابن و  اهنآ  رد  لیذ  ریخا  هلمج  نآ  هک  يرابخا  نآ  دـیامن  یمن  رابخا  رئاس  زا  یهن  دـشاب  لمجم  نآ  لیذ  ردـص و  هک 

روکذم لیذ  نآ  هک  يرابخا  نآ  دـیامن  یمن  شدوخ  ریغب  تیارـس  باطخ  کی  لامجا  دوش و  یم  یلامجا  ملع  فارطا  لماش  رابخا 
دوش یمن  بجوم  نآ  نایرج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  باحـصتسا  نایرج  يارب  تسین  یعنام  هکنآ  عنام و  دقف  اما  دشاب  یمن  اهنآ  رد 

ود ره  باحـصتساب  هکنآ  هب  مازتلا  تسا  هدش  رهاط  اهنآ  زا  یکی  هکنآ  اب  فرط  ود  تساجن  باحـصتسا  ینعی  هیمازتلا  تفلاخم  رگم 
.القع هن  اعرش و  هن  درادن  يروذحم  تسا  سجن 

.میدومن نایب  هک  ینانچمه  دوش  یم  يراج  فنصم  لوق  رب  انب  یلامجا  ملع  فارطا  رد  باحصتسا  نایرج  دنامن  یفخم 

لیذ ردص و  هک  تشذگ  هک  ینایب  نآب  دوش  یمن  يراج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  باحـصتسا  يراصنا  خیـش  موحرم  لوق  رب  انب  اما  و 
ملع فارطا  زا  خیـش  موحرم  لوق  رب  انب  تسا و  فنـصم  لوق  نامه  قح  دش و  هداد  نآ  باوج  دنـشاب و  یم  رگیدـکی  ضقانم  رابخا 

.تسا یلقع  بانتجا  یلامجا 
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هنایرج ال یفف  القع  هل  هیعطقلا  هقفاوملا  بوجول  اهضعب  یف  ول  الصا و  العف  فیلکتلاب  ملعلا  فارطا  یف  هنایرج  مدع  حدقنا  دق  هنم  و 
.یفخی امک ال  هیلامتحالا  وا  هیعطقلا  هفلاخملا  روذحم  نوکی  هلاحم 

.ریغلا لمع  هحص  هلاصا  هنع و  غارفلا  دعب  غارفلا  هدعاق  لمعلاب و  لاغتشالا  لاح  یف  زواجتلا  هدعاق  لثم  نا  یفخی  بینذت ال 
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تباث ار  ود  ره  تساجن  فرط  ود  ره  باحصتسا  هک  تسا  فارطا  رد  باحـصتسا  هطـساو  هب  هیافک  بحاص  موحرم  لوق  رب  انب  اما  و 
زا یکی  یقالم  یلاـمجا  ملع  فارطا  هک  دوش  یم  نآ  هجیتن  خیـش  موحرم  لوق  رب  اـنب  تسا و  رهاـط  اـعقاو  اـهنآ  یکی  ول  دـنک و  یم 
مزال بانتجا  اهنآ  زا  یکی  یقـالم  دـشاب  سجن  فرظ  ود  زا  یکی  هک  رگید  ياـهاج  رد  هک  یناـنچمه  باـنتجا  تسین  مزـال  فارطا 

سجن نآ  یقالم  دوش  یم  تباث  نآ  تساجن  باحصتساب  هک  یئیش  نوچ  تسا  مزال  بانتجا  هک  هیافک  بحاص  لوق  فالخب  تسین 
.تسا

اهنآ يانعم  باحصتسا و  رب  یمدقم  هحصلا  هلاصا  غارف و  زواجت و  هدعاق 

فارطا رد  دوش  یم  هیلمع  تفلاخم  هک  یئاج  رد  باحـصتسا  نایرج  دش  رهاظ  قباس  نایب  زا  خلا  هنایرج  مدع  حدـقنا  دـق  هنم  :و  هلوق
بجوـم اـهنآ  تراـهط  هقباـس  تلاـح  اـب  تراـهط  باحـصتسا  دـشاب  سجن  نیفرظ  زا  یکی  هکنآ  ریظن  تسین  حیحـص  یلاـمجا  ملع 

دـشاب نیعم  هک  اـهنآ  زا  یکی  رد  باحـصتسا  ناـیرج  تسا و  حـیبق  نآ  تسا و  تیـصعم  رد  صیخرت  دـشاب و  یم  هـیعطق  تفلاـخم 
ناـیرج لـک  یلع  درادـن  یلقع  روذـحم  هـچرگا  تـسا  لیلدـب  جاـیتحا  رییختلا  یلع  اـهنآ  زا  یکی  رد  تـسا و  حــجرم  ـالب  حــیجرت 

هک يدراوم  فـالخب  تسین  حیحـص  لاکـشا  ـالب  دـشاب  یم  هیلمع  هیعطق  تفلاـخم  بجوم  هک  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد  باحـصتسا 
.یفخی امک ال  درادن  یلقع  یعرش و  روذحم  تشذگ  البق  دراوم  نآ  رد  هک  دیآ  یم  مزال  هیمازتلا  تفلاخم 

هلوعجم دعاوق  اب  باحصتسا  ضراعت  هک  دوش  یم  نایب  باحصتسا  همتت  نیا  رد  خلا  زواجتلا  هدعاق  لثم  نا  یفخی  بینذت ال  : هلوق
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دراوم نیا  رد  باحصتسا  ایآ  دی  هدعاق  ریغ و  لمع  هحصلا  هلاصا  غارف و  ةدعاق  زواجت و  هدعاق  اب  لثم  هیعوضوم  تاهبـش  رد  هیعرش 
.هن ای  تسا  مدقم 

یم هدیمان  ینعم  نیا  فلکم  سفن  زا  تسا  هدش  رداص  هک  یلمع  تحـص  رب  نتـشاذگ  انب  هک  تسنآ  زواجت  ای  غارف  هدعاق  يانعم  اما 
هدعاق اما  هحـصلا و  هلاصا  تسا  هدش  هدیمان  ءانب  نیا  ریغ  زا  تسا  هدش  رداص  هک  یلمع  تحـص  رب  نتـشاذگ  انب  غارف و  هدـعاق  دوش 
هدعاق لصا  كردم  اما  نآرب و  تسا  بترتم  هک  یئیـش  رد  لوخد  زا  دـعب  دوش  یم  تسا  كوکـشم  هک  یئیـش  دوجوب  مکح  زواجت 
دیامرف یم  هک  تسا  هرارز  هحیحص  رد  مالّسلا  هیلع  هلوق  - هدعاق نآرب  اهنآ  هریـس  ءالقع و  ءانب  هکلب  نآرب  ءاملع  قافتا  زا  دعب  زواجت 

دق هیف و  کش  ءیـش  لک  رباـج  نب  لیعامـسا  ربتعم  رگید  تیاور  ءیـشب و  سیل  تککـشف  هریغ  یف  تلخد  ءیـش و  نم  تجرخ  اذا 
مدقت هجو  رد  مالک  باحصتسا و  رب  زواجت  غارف و  هدعاق  تسا  مدقم  هکنآ  رد  تسین  یلاکشا  هیلع  ضمیلف  هریغ  یف  لخد  هزواج و 

زا دـعب  ای  لمع  نآ  زا  غارف  زا  دـعب  لمع  تحـص  رد  کش  هکنآ  تهجب  دـنتاراما  زا  هکنآ  غارف  زواجت و  هدـعاق  هلدا  زا  رهاـظ  تسا 
اهنآ كرت  ادمع  طرـش  ای  ءزج  كرت  هکنآ  تهجب  فلکم  وهـس  تلفغ و  لامتحا  زا  دوش  یم  داجیا  دوش و  یم  یـشان  نآ  زا  زواجت 

.دشاب یم  لمع  لاثتما و  ماقم  رد  فلکم  هکنیا  اب  دوش  یمن  عمج 

هک تسا  یتاراما  زا  تسا و  هیئالقع  لوصا  زا  تلفغ  مدـع  لصا  دـشاب و  یم  فلکم  وهـس  اـی  تلفغ  باـب  نم  اـهنآ  كرت  ارهق  سپ 
يانب دـشاب  نآ  رد  تلفغ  لامتحا  درک و  داجیا  فلکم  رگا  ار  یلمع  هکنیا  رب  تسا  يراج  ءـالقع  هریـس  نوچ  دـشاب  یم  عقاوب  رظاـن 
هدعاق نآ  هکنیا  رب  تسا  لاد  نینچمه  زواجت  غارف و  هدعاق  رد  تسا  دراو  هک  يرابخا  تسا و  تلفغ  لامتحا  يانتعا  مدـع  رب  ءالقع 

عکر دق  یلب  مالّـسلا  هیلع  هلوق  هکنآ  تهجب  لمع  ماقم  رد  فلکم  کش  يارب  دـش  ررقم  لوصا  نآ  هک  لوصا  زا  هن  تسا  تاراما  زا 
ربخ رد 
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هیف کش  ام  داسفل  هیضتقملا  اهتاباحصتسا  یلع  همدقم  نوکت  هعرقلا  الا  هیعوضوملا  تاهبشلا  یف  هررقملا  دعاوقلا  نم  کلذ  ریغ  یلا 
.اهتلداب اهلیلد  صیصختل  تاعوضوملا  نم 
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وه مالّسلا  هیلع  هلوق  نینچمه  عقاو و  زا  رابخا  رب  هلمج  نآ  تسا  لاد  عوکر  رد  کش  رد  تسا  دراو  تیاور  نیا  هک  راسی  نب  لیـضف 
نیح ناک  ملـسم و  نب  دـمحم  تیاور  رد  مالّـسلا  هیلع  هلوق  نینچمه  نیعا و  نبا  ریکب  تیاور  رد  کشی  نیح  هنم  رکذا  أـضوتی  نیح 

هدعاق ود  نیا  میدقت  دنتاراما و  زا  غارف  زواجت و  هدعاق  هک  تسا  لاد  هک  تایاور  نیا  ریغ  کلذ و  دعب  هنم  قحلا  یلا  برقا  فرـصنا 
نایب فنـصم  هکنآ  امک  تسا  صیـصخت  باب  نم  هک  تسنآ  قح  ، صیـصخت باب  نم  ای  تسا  تموکح  باب  نم  اـیآ  باحـصتسا  رب 

.تسا هدومرف 

رب دـنا  مدـقم  دـعاوق  نیا  ماـمت  هریغ  شارفلا و  یف  بسنلا  هلاـصا  هدـعاق  قوس و  هدـعاق  لـثم  خـلا  دـعاوقلا  نم  کـلذ  ریغ  یلا  : هلوق
هدعاق الثم  تسین  يراج  دوش  یم  لمع  داسف  بجوم  هک  هروکذم  دعاوق  دراوم  رد  باحصتسا  -و  دش نایب  هک  نانچمه  باحـصتسا 
دعاوق دشاب و  یم  طرـش  ای  ءزج و  مدع  بجوم  باحـصتسا  ول  دـشاب و  یم  لمع  تحـص  بجوم  طئارـش  ءازجا و  رد  زواجت  غارف و 

مدع باحصتسا  الثم  دشاب  هجو  نم  مومع  اهنآ  ضعب  باحصتسا و  نیب  تبسن  ول  دنهد و  یم  ار  باحصتسا  هلدا  صیصخت  هروکذم 
هحـصلا هلاصا  یلو  ضراعت  تهجب  تسین  يراج  باحـصتسا  دراوم  ضعب  هحـصلا و  هلاـصا  نودـب  تسا  حیحـص  دراوم  ضعب  غولب 

نم مومع  باحـصتسا  اب  اهنآ  ضعب  دراوم  ول  باحـصتسا و  رب  دنا  مدـقم  هروکذـم  دـعاوق  هک  عامجا  زا  دـعب  لک  یلع  تسا  يراج 
حیبق و ینعم  نیا  هردان و  دراوم  رب  تسا  هروکذم  دعاوق  لمح  نآ  مزال  دعاوق  دراوم  رد  دشاب  مدـقم  باحـصتسا  رگا  دـشاب و  هجو 

ریخا مدقت  كردم  هدمع  دشابن و  دعاوق  نآ  رد  باحصتسا  هک  تسا  دروم  مک  لیلق و  رایسب  نوچ  هیمالسا  دعاوق  رد  تسین  حیحص 
.یفخی امک ال  تسا 
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هلق موزل  عم  اهدراوم  نیب  لیصفتلا  مدع  یلع  عامجالا  دعب  اهب  هصیصخت  نع  عنمی  هجو ال  نم  امومع  اهضعب  نیب  هنیب و  هبسنلا  نوک  و 
باحصتسا كانه  نکی  مل  اهنم  دروم  لق  ذا  اهلیلدب  اهصیصختب  لیق  ول  ادج  اهل  دروملا 
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هک يدروم  ره  رد  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  دراوم  نآ و  تایاور  زا  هعرق  دراوم  هک  تسنآ  هعرق  اب  باحـصتسا  ضراعت  رد  مالک  اـما  و 
رما لکل  هعرقلا  تسا  هدش  لقن  هک  لکـشم  ظفل  زا  دارم  دشاب و  یم  هعرق  دروم  دراوم  نآ  دشابن  يرهاظ  مکح  ای  یعقاو  مکحب  ملع 

تهج نیا  زا  دوـش  یم  هعرق  هب  عوـجر  دـشاب  لکـشم  يرهاـظ  مکح  اـی  یعقاو  مکح  هک  یئاـج  رد  ینعی  تسا  ینعم  نیمه  لکـشم 
هلاح باحصتسا  نوچ  دشاب  یم  هعرق  هدعاق  زا  صخا  باحـصتسا  نوچ  هعرق  هدعاق  رب  تسا  مدقم  باحـصتسا  دیامرف  یم  فنـصم 

رد تاعوضومب و  تسا  صوصخم  هعرق  هدـعاق  ینعی  ماکحا  نودـب  هعرق  هدـعاق  صاصتخا  هعرق و  هدـعاق  نودـب  دراد  مزال  هقباـس 
مومع هدش  دراو  تایاور  رد  هک  هعرق  هدعاق  ظافلا  نوچ  دوش  یمن  هعرق  هدـعاق  ندوب  صاخ  بجوم  ینعم  نیا  تسین  يراج  ماکحا 

دعب هن  دوش  هظحالم  دیاب  صیصخت  زا  لبق  لیلد  ود  ره  تبـسن  دنا و  هداد  تاعوضومب  ار  نآ  صیـصخت  ءاملع  جراخ  رد  یلو  تسا 
.دوش یم  نایب  یلاعت  هللاءاش  نا  ضراعت  باب  رد  هکنآ  امک  صیصخت  زا 

نآ هجو  هعرق و  هدعاق  رب  باحصتسا  مدقت 

هدعاق باحصتسا و  نیب  تبـسن  هکنیا  هب  ار  باحـصتسا  دعاوق  نآ  صیـصخت  رد  لاکـشا  خلا  اهـضعب  نیب  هنیب و  هبـسنلا  نوک  :و  هلوق
ماع و اهنآ  نیب  تبسن  هک  تسا  یئاج  رد  دوش  یم  صاخ  رب  لمح  ماع  هک  يدراوم  رد  تسا و  هجو  نم  مومع  تبـسن  زواجت  غارف و 

هکنآ زا  دعب  دشاب  یمن  باحصتسا  هلدا  صیـصخت  زا  عنام  تهج  نیا  دیامرف  یم  نایب  فنـصم  هجو  نم  مومع  هن  دشاب  قلطم  صاخ 
درادن یقرف  اهنآ  نیب  تبسن  باحصتسا  اب  زواجت  هدعاق  غارف و  هدعاق  نیب  تبسن  ینعی  اهنآ  دراوم  نیب  لیـصفت  مدع  رب  میراد  عامجا 

رب هوالع  باحصتسا  رب  میراد  هروکذم  دعاوق  مدقت  رب  عامجا  تالاح  مامت  رد  هجو  نم  ای  دشاب  قلطم  صاخ  ماع و  تبسن  نآ  هک 
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.یفخی امک ال  اهفالخ  یلع 

ریغب اهصاصتخا  اهنود و  هیف  هقباسلا  هلاحلا  قبس  رابتعال  اهلیلد  نم  هلیلد  هیصخ  اهیلع ال  مدقی  اهدروم  یف  باحـصتسالاف  هعرقلا  اما  و 
.اهل اهظفل  مومع  دعب  اهلیلد  یف  هیصوصخلا  بجوی  اعامجا ال  ماکحالا 
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هکلب دشاب  مک  لیلق و  رایسب  زواجت  غارف و  هدعاق  دراوم  هک  تسنآ  مزال  دروخن  صیصخت  دشاب و  مدقم  باحـصتسا  هدعاق  رگا  اهنآ 
تلع نآ  تسا و  دراو  هیف  نحن  ام  رد  دوش  یم  صاـخ  رب  ماـع  لـمح  هک  یتلع  نآ  دـنام و  یمن  اـهنآ  يارب  يدروم  الـصا  لوق  یلع 

هیف نحن  ام  رد  كالم  نآ  دـشاب  یم  اعرـش  نآ  ندوب  هدـیاف  یب  صاخ و  حرط  نآ  همزال  دوشن  صاخ  رب  ماـع  لـمح  رگا  هک  تسنآ 
.تسا دراو 

.یفخی امک ال  دشابن  باحصتسا  اهنآ  فالخرب  هک  تسا  مک  رایسب  زواجت  غارف و  هدعاق  دراوم  رد  دیامرف  یم  فنصم  اذل 

: میئامن یم  نایب  ار  عورف  نآ  مها  ضعب  ام  مالعا و  ءاملع  دنا  هدومن  نایب  زواجت  غارف و  هدعاق  رب  یعورف  دنامن  یفخم 

ریغب اـهنآ  زا  مینک  یم  يدـعت  هکنآ  ـالا  دـشاب  یم  هالـص  تاراـهط و  رد  هچرگا  غارف  هدـعاق  رد  تسا  دراو  هک  يراـبخا  هـکنآ  لوا 
امک هضماف  یضم  ام  نم  هیف  تککش  املک  دیامرف  یم  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  ریکب  نبا  هقثوم  مومع  كردم  هالـص  تراهط و 

مالّسلا هیلع  هلوقک  رابخا  یضعب  رد  لیلعت  مومع  کلذ و  دعب  هنم  قحلا  یلا  برقا  فرصنا  نیح  ناک  مالّسلا و  هیلع  هلوق  مومع  وه و 
دوقع رد  هدـعاق  نایرج  هکلب  هریغ  فاوط و  رد  غارف  هدـعاق  نایرج  تسین  یعنام  نایب  نیاربانب  کشی  نیح  هنم  رکذا  أضوتی  نیح  وه 

.دشاب یم  هریغ  تاعاقیا و  و 

يراصنا و خیـش  موحرم  تسا  ماع  ای  هالـص و  بابب  تسا  صتخم  ایآ  هک  مالعا  ءاملع  نیب  تسا  فـالتخا  زواـجت  هدـعاق  مومع  اـما 
دنشاب یم  مومعب  لئاق  مالعا  زا  یتعامج 
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زواجت غارف و  هدعاق  ایآ  هک  مالعا  نیب  تسا  فالتخا  اضیا  زواجت و  هدعاق  زا  هدش  جراخ  هصاخ  صوصن  هطـساو  هب  ءوضو  هکنآ  الا 
.دنشاب یم  هدعاق  کی  ود  ره  عقاو  رد  نوچ  تسا  تباث  ود  ره  مومع  دنشاب  هدعاق  کی  رگا  هدعاق  کی  ای  دنشاب  یم  هدعاق  ود 

اهنآ دروم  زواجت و  غارف و  هدعاق  ددعت  رابخا  نایب 

ار مارحالا  هریبکت  رگا  الثم  تسا  دوجو  ضرف  زا  دعب  دبعت  تحص و  رب  ءانب  غارف  هدعاق  نوچ  دنـشاب  یم  هدعاق  ود  هک  تسنآ  قح  و 
رب ءانب  هک  زواجت  هدعاق  فالخب  دشاب  یم  هصقان  ناک  دافم  ینعم  نیا  دوش و  یم  تحص  رب  لمح  دوش  نآ  تحص  رد  کش  دروآ و 
رب لمح  هن  ای  هدـناوخ  ار  دـمح  ایآ  هک  دوش  کش  زامن و  رد  تسا  هروس  لوغـشم  رگا  الثم  کـش  ماـقم  رد  دوش  یم  دـبعت  دوجو و 

یلا امهدحا  عاجرا  عقاو  توبث و  ماقم  رد  تسا  نکمم  ول  دشاب و  یم  همات  ناک  دافمب  هدروآ و  ار  نآ  هکنآ  دوش و  یم  دمح  دوجو 
همات و ناک  دافم  یلع  کش  ماقم  رد  تسا  حیحـص  دوجو  رب  انب  غارف  هدـعاق  هک  هدومن  نایب  يراصنا  خیـش  موحرم  هکنآ  امک  رخـآلا 

.مییامن یم  رابخاب  عوجر  تسا  هدعاق  ود  اهنآ  رهاظ  هدراو  رابخا  تابثا  ماقم  رد  نوچ  مالعا و  یضعب  نایب  نینچمه 

هّللا دبع  ابا  تعمـس  لاق  تسا  ملـسم  نب  دـمحم  تیاور  روهط  هالـص و  رد  هدراو  تیاور  هلمج  نم  تسا  دایز  غارف  هدـعاق  رابخا  اما 
.هیف کیلع  هداعا  هضماف و ال  ارکذت  هترکذف  كروهط  کتالص و  نم  یضم  ام  لک  لوقی  مالّسلا  هیلع 

امک هضماف  یضم  دق  امم  هیف  تککش  املک  لاق  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ملـسم  نب  دمحم  نع  تسا  ریکب  نبا  ۀقثوم  مود  تیاور 
ندش مامت  یـضم  يانعم  تسین و  نآ  رد  یلاکـشا  غارف  هدعاق  رد  مود  تیاور  مومع  تسا و  هدـش  لقن  لئاسو  رد  تیاور  ود  ره  ، وه

رب لمح  هن  ای  تسا  هدـش  هتفگ  حیحـص  ایآ  هک  دوش  نآ  رد  کش  دوش و  هتفگ  مارحالا  هریبکت  رگا  الثم  تسا  كوکـشم  ءیـش  نآ 
نامه زا  نتـشذگ  یـضم  يانعم  دـشاب و  هدـشن  دـمح  هّللا و  مسب  ای  هذاعتـسا  هک  مارحالا  هریبکت  ریغ  رد  لخاد  ول  دوش و  یم  تحص 

تسا ءیش 
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زا مادکره  هک  يزاجم  دانـسا  باب  نم  ای  دوش  هتفرگ  لحم  ظفل  ریدقت  هک  كوکـشم  ءیـش  نآ  لحم  نتـشذگ  هن  نآ  ندـش  مامت  و 
تیاور ود  نیا  دشاب و  یم  ءیـش  نآ  دوجو  زا  دـعب  یـضم  يانعم  هتبلا  دـشاب و  یم  هنیرق  هب  جایتحا  تسا و  رهاظ  فالخ  یناعم  نیا 

.زواجت هدعاق  نودب  دنک  یم  تابثا  ار  غارف  هدعاق  دش  رکذ  هک 

لجر مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبال  تلق  لاق  دنک  یم  لقن  لئاسو  رد  هک  هرارز  هحیحـص  هلمج  نم  زواجت  هدعاق  رد  هدراو  تایاور  اما 
مالّـسلا هیلع  لاق  ربک  دـق  هماقالا و  ناذالا و  یف  کش  لجر  تلق  ، یـضمی مالّـسلا  هیلع  لاق  هماقالا  یف  لخد  دـق  ناذـالا و  یف  کـش 

تلق یضمی  مالّسلا  هیلع  لاق  عکر  دق  هءارقلا و  یف  کش  تلق  ، یضمی مالّسلا  هیلع  لاق  أرق  دق  ریبکتلا و  یف  کش  لجر  تلق  ، یضمی
یف تلخد  مث  ءیش  نم  تجرخ  اذا  هرارز  ای  مالّسلا  هیلع  لاق  مث  هتالص  یلع  یضمی  مالّـسلا  هیلع  لاق  دجـس  دق  عوکرلا و  یف  کش 

.تسین نآ  رد  یلاکشا  زواجت  هدعاق  رد  تیاور  لیذ  مومع  ءیشب  سیلف  تککشف  هریغ 

یف کش  نا  ضمیلف و  دجس  ام  دعب  عوکرلا  یف  کش  نا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  لاق  دشاب  یم  رباج  نب  لیعامـسا  هقثوم  مود  تیاور 
زواجت هدعاق  رب  مود  تیاور  لیذ  مومع  هیلع  ضمیلف  ریغ  یف  لخد  هزواج و  دق  امم  هیف  کش  ءیش  لک  ضمیلف  ماق  ام  دعب  دوجـسلا 

.تسین نآ  رد  یلاکشا  اضیا 

تسا يرگید  كالم  ریغ  اهنآ  زا  یکی  كالم  دنا و  هدعاق  ود  اهنآ  زواجت  غارف و  هدعاق  رد  هلدا  رهاظ  هک  دش  نآ  مدقت  ام  لصاح  و 
دشاب و یم  هصقان  ناک  دافم  هک  ءیـش  نآ  دوجو  زارحا و  زا  دعب  دشاب  یم  ءیـش  تحـص  رد  کش  غارف  هدعاق  كالم  هکنآ  تهجب 

هدـعاق هک  تسین  نآ  رد  یلاکـشا  نآ و  لحم  زا  نتـشذگ  زواجت و  زا  دـعب  دـشاب  یم  ءیـش  دوجو  رد  کش  زواـجت  هدـعاق  كـالم 
زا نآ  ریغ  رد  لوخد  زواجت و  تسین  مزال  هک  غارف  هدعاق  فالخب  كوکشم  ءیـش  نآ  زا  زواجت  تسا و  مزال  ریغ  رد  لوخد  زواجت 

كوکشم ءیش  نآ 
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ءیـش نآ  زا  زواـجت  اـضیا  غارف  هدـعاق  رد  تسا  مزـال  هک  تسا  هدـش  داـیز  تالاکـشا  وـل  تشذـگ و  تاـیاور  رهاـظ  هـک  ناـنچمه 
.عجارف تسا  هدش  هداد  تالوطم  رد  تالاکشا  نآ  باوج  -و  كوکشم

زواجت هدعاق  تایاور  رد  هک  ینانچمه  ندش  ریغ  رد  لخاد  كوکـشم و  یئیـش  زا  نتـشذگ  زواجت و  تسا  مزال  هک  تسنآ  مود  عرف 
.دوبن مزال  ریغ  رد  لوخد  زواجت و  هک  غارف  هدعاق  نودب  تشذگ 

ریغ يانعم  تسا و  مزال  ریغ  رد  لوخد  زواجت  هدعاق 

نآ زا  زواجت  یئیـش و  زا  جورخ  هکنآ  تهجب  نآ  هدافتـسا  دوب  نکمم  دوبن  رابخا  رد  زواجت  هدعاق  ریغ  رد  لوخد  رگا  دـنامن  یفخم 
ریغ يانعم  رد  مالک  تسا و  یحیـضوت  دیق  ریغ  رد  ندـش  لخاد  جورخ و  لاح  نیا  رد  سپ  دـش  لخاد  رگم  دوش  یمن  روصت  هقیقح 
هلدا بسحب  هک  تسیا  هلقتـسم  يازجا  صوصخ  ایآ  زواجت  هدعاق  رد  هریغ  یف  لخد  دیامرف  یم  ماما  هک  ریغ  يانعم  رد  دارم  تسا و 

هک یئازجا  نینچمه  هّللا و  وه  لق  دمح و  هروس  نآب  تبسن  عوکر  ای  هّللا  وه  لق  هب  تبسن  دمح  هروس  لثم  دنتالص  ءزج  اهنآ  هیعرش 
لک یلع  رگید و  هملک  هکلب  رگید  هیآ  هب  تبـسن  يا  هیآ  لـثم  دوـش  یم  مه  ءزجءزج  لـماش  هکنآ  اـی  تـسا  هدـش  رکذ  تـیاور  رد 

نینچمه دـشاب و  هتـشاد  تئارق  رد  کش  هک  یلاحرد  عوکر  رب  ریزارـس  لثم  هن  ای  ریغ  نآ  دوش  یم  مه  تامدـقم  لـماش  اـیآ  ریدـقت 
رد کش  لاح  نآ  رد  مایق  يارب  نتساخرب  ضوهن و  نیح  رد  سکعلاب  ای  دیامنب  عوکر  رد  کش  لاح  نیا  رد  دوجـس  رب  ندمآ  نیئاپ 
رد لوخد  لثم  دـشابن  زامن  بحتـسم  ءزج  ول  دـشاب و  یم  زامن  رد  تابحتـسم  لماش  ایآ  ریغ  ظفل  ریدـقت  لـک  یلع  دـیامنب و  دوجس 

هیف و تککش  املک  مومع  هچرگا  تسا  هقف  رد  نآ  لصفم  ثحب  هروکذم  دراوم  نیا  مامت  هتشاد  هروس  رد  کش  هک  یلاحرد  تونق 
ضعب هک  ار  يرتدایز  تاعورف  هکنآ  امک  تسا  هقف  ملع  رد  نآ  قیقحت  یلو  دوشب  اه  نیا  ماـمت  لـماش  تسا  نکمم  هریغ  یف  تلخد 

.دیامن تالوطمب  عوجر  تسا  لیام  هکره  راصتخا  يارب  میدومن  اهنآ  كرت  دنا  هدومن  رکذ  مالعا 
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یم رداص  هک  یلمع  هب  تبسن  تسا  يراج  غارف  هدعاق  هک  تسنآ  غارف  هدعاق  هحصلا و  هلاصا  قرف  دشاب  یم  هحصلا  هلاصا  رد  مالک 
مزال هحـصلا  هلاصا  هدعاق  تسا و  هریغ  لمع  هحـصلا  هلاصا  دروم  تشذگ و  هکنآ  امک  دراد  لمع  نآ  رد  کش  هک  یفلکم  زا  دوش 
هالص لوغشم  یصخش  هکنآ  ریظن  تسا  مزال  تحـص  رب  لمح  ار  ریغ  لمع  ، لمع نیح  رد  هکلب  دشاب  لمع  زا  غارف  زا  دعب  هک  درادن 

یئاهنآ ریغ  تسا و  بولقم  تیم  هکنآ  ای  تئارق  ثیح  زا  تسا  حیحـص  هالـص  نآ  ایآ  هک  دوش  هالـص  نآ  رد  کش  تسا و  تیم  رب 
.دوش یم  تحص  رب  لمح  تالص  نآ  لاکشا  الب  دراوم  نیا  رد  دشاب  یم  هالص  لصا  رد  کش  هک 

نآ كردم  راهچ  ینعم و  هحصلا و  هلاصا  هدعاق  رد 

زا نیا  دوشن  حیبق  رب  لمح  تسا و  حیبق  لعف  لباقم  هحصلا  هلاصا  هکنآ  لوا  تسا  هدش  هتفگ  هجو  دنچ  هحـصلا  هلاصا  كردم  اما  و 
انسح سانلل  اولوق  یلاعت  هلوق  ٌْمثِإ و  ِّنَّظلا  َْضَعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتِْجا  هفیرش  هیآ  ریظن  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  ینعم 

نینچمه اریخ و  الا  اولوقت  مالّسلا ال  هیلع  هلوق  تسا  هدش  یفاک  زا  لقن  تسا و  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  هک  يریسفت  همیمض  هب 
مهبذک و هقدصف و  هلقا  مل  لاق  لاق و  هنا  هماسق  نوسمخ  كدنع  دهش  ناف  کیخا  نع  كرـصب  کعمـس و  بذک  مالّـسلا  هیلع  هلوق 

بیترت هکنآ  هن  دنیامن  یتسار  قدص و  رب  لمح  ار  شمالک  تسا  رکنم  هک  یـصخش  نآ  هک  تسا  قدـص  رب  لمح  قیدـصت  زا  دارم 
رفن هاجنپ  نآ  لوق  لاکشا  الب  دنداد  صخـش  نآ  لوق  فالخرب  تداهـش  رفن  هاجنپ  رگا  تسا  ملـسم  نوچ  دوش  هداد  نآرب  عقاو  راثآ 

تباث اهنآ  رب  ار  عقاو  راثآ  هکنآ  هن  حـیبق  رب  هن  دـنیامن  تحـص  رب  لمح  ار  هدـنیوگ  مالک  هک  تسنآ  عرـش  روتـسد  یلو  تسا  مدـقم 
نمؤم ریغ  قح  رد  دوش  یمن  يراج  تسا و  نمؤمب  صوصخم  دشاب و  یمن  ام  دارم  دش  رکذ  هک  یئانعم  نیاب  هحـصلا  هلاصا  دیامن و 

.نمؤم ریغ  هن  دشاب  یم  نینمؤم  قوقح  زا  ینعم  نیا  نوچ  نیرفاک  رب  الضف  نیملسم  قرف  زا 

رب تسا  عقاو  راثآ  بیترت  ینعم  نیا  تسا و  داسف  لباقم  رد  هحصلا  هلاصا  مود 
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تـسا يراج  نیملـسم  مامت  قح  رد  هکلب  تسین  نمؤمب  صوصخم  تسا و  مالک  لحم  ینعم  نیا  ریغ و  زا  دوش  یم  رداص  هک  یلمع 
ایآ دراد  ینز  ای  هداد  ماجنا  يدوهی  اـی  ینارـصن  رفن  کـی  ار  يا  هلماـعم  رگا  ـالثم  تسا  يراـج  دراوم  یـضعب  راـفک و  قح  رد  هکلب 
هک نانچمه  دیامنب  اهنآ  رب  مادقا  ناملسم  صخـش  تسین و  وا  زا  نز  نآ  ای  تسا و  لطاب  دساف و  هلماعم  نآ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

.دشاب یم  وا  تسدب  هک  یلام  نآ  ندیرخ  اب  نز و  نآ  نتفرگ  تسین  نکمم  ناملسم  صخش  کی  اب 

لاد هضماف  یـضم  دق  امم  هیف  تککـش  املک  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ملـسم  نبا  هقثوم  مومع  هحـصلا  هلاصا  هدعاق  كردم  اما  و 
باوج ءاملع  يواتف  عبتت  زا  لصحم  عامجاب  لالدتـسا  اما  ملکتم و  ریغ  اـی  دـشاب  ملکتم  لـعف  هچ  هتـشذگ  هک  یلعف  تحـص  رب  تسا 

تسا و داتقلا  طرخ  هنود  دـشاب  تاساجن  تراهط و  لماش  هک  تاعاقیا  دوقع و  یتح  ءاملع  يواتف  یمامت  رد  لـصحم  عاـمجا  هکنآ 
لامتحا نوچ  دشاب  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ءاضر  زا  فشاک  هک  دشاب  یمن  يدبعت  عامجا  دشاب  حیحـص  لصحم  عامجا  نیا  رگا  ایناث 

.دشاب هدنیآ  هلدا  عامجا  نیا  كردم  دوش  یم  هداد  يوق 

انب ٍضارَت  ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّالِإ  یلاعت  هلوق  نینچمه  دشاب و  یم  ِدوُقُْعلِاب  اُوفْوَأ  یلاعت  هلوق  هحـصلا  هلاصا  هدعاق  يارب  مود  كردم 
ضارت نع  تراجت  ای  يدقع  رگا  دوش  یم  نآ  انعم  دشاب و  نیفلکم  عیمج  لماش  هکلب  دشابن  نیدـقاعتمب  صوصخم  باطخ  هکنیا  رب 

زئاج سپ  تسا  هدوبن  حیحـص  هدوب و  لطاب  ضارت  نع  تراجت  ای  دـقع  نآ  هکنآ  داسف و  رب  لمح  تسین  زیاج  رفن  ود  نیب  دـش  عقاو 
.دنشاب نیدقاعتم  ریغ  ول  دوشب و  دیاب  تحص  رب  لمح  هکلب  ایناث  نآ  دیرخ  تسا 

ایناث تسا و  هتـشذگ  بساکم  رد  نآ  ثحب  هکنآ  امک  دوش  یمن  اهنآ  ریغ  لماش  نیدقاعتمب و  تسا  صتخم  باطخ  تایآ  زا  باوج 
.دشاب یم  یعدم  زا  صخا  لیلد  سپ  دوش  یمن  تاعاقیا  لماش  دشاب  ماع  باطخ  هکنآ  ریدقت  یلع 
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یم تلع  نیا  مومع  قوس و  نیملسملل  مقتـسی  مل  اهب  لمعی  مل  ول  هنا  نم  دی  هدعاق  رد  تسا  هدش  دراو  هک  یتلع  مومع  موس  كردم 
.نیملسم قوس  تماقتسا  مدع  اضیا  دیآ  یم  مزال  دوشن  هحصلا  هلاصاب  لمع  رگا  هک  دناسر 

هب تالماعم  رد  هکلب  دوشن  ترابع  رد  هحصلا  هلاصا  هب  لمع  رگا  هکنیا  رب  هوالع  تسا  یعدم  زا  صخا  اضیا  لیلد  نیا  هکنآ  باوج 
.دیآ یمن  مزال  نیملسم  رب  قوس  لالتخا  اهنآ  هب  ندرکن  لمع  نیا  دشاب  تساجن  تراهط و  لماش  هک  معا  يانعم 

نیملسم لامعا  رب  تحص  راثآ  بیترت  دشاب و  یم  نآرب  نینیدتم  نیملسم  مامت  زا  هیعطق  هریس  هحـصلا  هلاصا  رب  كردم  مراهچ  هجو 
موصعم نامزب  تسا  لصتم  هیعطق  هریـس  نیا  اهنآ و  ریغ  تاساجن و  تراهط و  تاعاقیا و  دوقع و  تالماعم و  تادابع و  زا  دنهد  یم 

ناملسم و ریغ  هچ  دنشاب و  ناملسم  هچ  تسا  ءالقع  هریس  نیا  - تشذگ البق  هکلب  تسا  هدیـسرن  نآرب  یعنم  عدر و  مالّـسلا و  مهیلع 
سپ هدوبن  حیحـص  لطاب و  هلماعم  نیا  هکنآ  ياعدا  هب  تسا  هدش  عقاو  رفن  ود  نیب  هک  یتالماعم  رب  مادقا  ءالقع  دـنناد  یمن  حـیحص 

.تشذگ هک  نانچمه  يدوهی  ای  ینارصن  رفن  کی  نز  نینچمه  نآرب و  مادقا  تسا  زئاج  نم  يارب 

تبسن هکنآ  امک  لماعلا  دنع  تحص  هن  هیعقاو  تحص  دوش و  یم  بترتم  هتشذگ  لمع  نآرب  هیعقاو  راثآ  هحصلا  هلاصا  دنامن  یفخم 
تسا مولعم  هک  يرثا  هن  تسا  عقاو  راثآ  دشاب  یم  نینیدتم  نیب  هک  يا  هریـس  نآ  نوچ  دنا  هداد  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یمق  ققحمب 

یتاهیبنت.تعامج ماما  نآب  نآ  يادتقا  تسین  حیحص  دیلقت  ای  داهتجا  هب  دوخ  ماما  هالص  نالطبب  دراد  ملع  مومأم  رگا  الثم  لماع  دزن 
: دوش یم  رکذ 

نآ نایرج  رد  هحصلا  هلاصا  هدعاق  رد  هیبنت  راهچ  نایب 

زیمم ول  دـشاب و  فلکم  ریغ  رگا  هک  دـشاب  فلکم  هداد  ماجنا  ار  یلمع  هک  یـسک  ینعی  دروم  لماع و  تیلباق  تسا  مزـال  هکنآ  لوا 
ریظن رگا  دـشاب و  لاـم  هدومن  هک  يا  هلماـعم  ـالثم  ینعی  دروـم  نینچمه  نآ و  لـمع  رد  هحـصلا  هلاـصا  ناـیرج  تسا  لکـشم  دـشاب 

تارشح
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.وا قح  رد  هدعاق  نایرج  اضیا  تسا  لکشم  فرع  دزن  تسین  لام  الصا  هک  دشاب 

یم هتفرگ  نآ  نقیتم  ردق  دوش  نآب  کسمت  تسین  نآ  رد  یقالطا  مومع و  تسا و  یلمع  هریـس  هحـصلا  هلاصا  نوچ  هکنآ  لصاح  و 
هدش يراصنا  خیش  موحرم  زا  تیاکح  هک  نانچمه  دوش  هریس  هب  کسمت  دروم  ای  لماع و  تیلباق  رد  کش  تسین  دیعب  هچرگا  دوش 

ای دشاب  یم  کلام  فرط  زا  لیکو  ای  هن  ای  تسا  غلاب  لماع  ایآ  هک  تسا  هدش  هریـس  هب  کسمت  هک  يدراوم  رد  دنلئاق  مالعا  ضعب  و 
هب کسمت  دراوم  نیا  رد  تسا  لـخ  اـی  دـشاب  یمن  لاـم  اعرـش  هک  تسا  رمخ  رب  اـیآ  تسا  هدـش  هک  يا  هلماـعم  دروم  نینچمه  هن و 

.دمآ دهاوخ  ادعب  هکنآ  امک  تسین  دروم  ای  لماع  تیلباق  نآ  طرش  هک  دنا  هدومن  يدی  هدعاق 

لهج تهج  زا  ای  مکح  هب  لهج  تهج  زا  ای  دوخ  لمع  داسف  تحـص و  هب  تسا  لهاج  الـصا  لماع  هک  مینادـب  رگا  تاهیبنت  زا  مود 
تسین و يراج  یصاخشا  وچمه  قح  رد  هحصلا  هلاصا  هدعاق  دشاب و  یم  عقاوب  هیقافتا  لامتحا  لمع  تحص  دراوم  نیا  رد  عوضومب 

.دشاب یم  دراوم  نیا  ریغ  رد  نآ  نقیتم  ردق  هیلمع  هریس  هک  تشذگ  البق 

هکنآ ریظن  دشاب  دساف  حیحص و  نیب  عماج  لمع  نآ  دشاب و  ملسم  لمع  لصا  هک  دوش  یم  يراج  یلمع  رد  هحصلا  هلاصا  موس  هیبنت 
.دوش یم  تحص  رب  لمح  دراوم  نیا  رد  هک  دوش  عنام  ای  طرش  ای  ءزج  رد  کش 

یم لمع  لصا  رد  کش  هکنآ  لاثما  لسغ و  هالص و  موص و  لثم  دشاب  تین  هب  جایتحا  دشاب و  هیدصق  نیوانع  زا  لمع  نآ  رگا  اما  و 
دـصق لصا  رد  کش  تیم و  هالـص  ای  موص  يارب  ار  یـصخش  دندرک  ریجا  رگا  الثم  دراوم  نیا  رد  هدعاق  نایرج  تسا  لکـشم  دشاب 
تـسا يدایز  فالتخا  دش  رکذ  هک  یتاهیبنت  نیا  رد  نآ و  قح  رد  هحـصلا  هلاصا  هدعاق  تسا  لکـشم  دراوم  نیا  رد  دـشاب  یم  ریجا 

.دیامن تالوطمب  عوجر  تسا  لیام  هکره  ءاملع  نیب 

ثحب زا  دوصقم  هک  باحصتسا  اب  تسا  هحصلا  هلاصا  هضراعم  مراهچ  هیبنت 
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.یعوضوم ای  تسا و  یمکح  باحصتسا  ای  هحصلا  هلاصا  اب  تسا  ضراعم  هک  یباحصتسا  تسا  نیمه 

دش عیب  تحص  رد  کش  رگا  سپ  - باحصتسا نآرب  تسا  مدقم  هحصلا  هلاصا  هک  تسین  نآ  رد  یلاکـشا  یمکح  باحـصتسا  اما  و 
یلاکـشا دراوم  نیا  رد  دـشاب  مزال  ود  ره  نیا  تیلباق  هکنیا  رب  انب  دروم  لعاف و  تیلباـق  زارحا  اـب  عناـم  اـی  طرـش  رد  لـالتخا  تهجب 

هب مکح  تسا  نیعتم  هکلب  نآ  داسفب  مکح  ریغب و  لام  لاـقتنا  مدـع  باحـصتسا  ینعی  تسین  يراـج  یمکح  باحـصتسا  هک  تسین 
باب نم  اـیآ  تسا  مدـقم  یمکح  باحـصتسا  رب  هحـصلا  هلاـصا  هدـعاق  هک  دراوم  نیا  رد  هحـصلا و  هلاـصا  هدـعاقل  هلماـعم  تحص 

.هروکذم دراوم  رد  هریس  نایرج  ندوب  ملسم  زا  دعب  دشاب  یمن  نآ  رد  هیلمع  هرمث  تسا  صیصخت  باب  نم  ای  تسا  تموکح 

تسین نآ  رد  یلاکـشا  هن  ای  هدش  لخب  بالقنا  ایآ  هدوب  رمخ  اقباس  هک  یعیبم  هک  دوش  کش  هکنآ  لثم  یعوضوم  باحـصتسا  اما  و 
ره عوضوم  نوچ  یعرش  دبعتب  دوش  یم  تیرمخ  ءاقبب  مکح  هحصلا و  هلاصا  رب  تسا  مدقم  دراوم  نیا  رد  یعوضوم  باحصتسا  هک 

.تسین حیحص  نآرب  هلماعم  لاکشا  الب  تسا  رمخ  عیام  نیا  هک  داد  تداهش  هنیب  رگا  ادبعت و  ای  دوش و  یم  تباث  انادجو  ای  یمکح 

دوش یم  تحص  رب  لمح  هک  يدروم  هک  میوشب  لئاق  هک  تسا  یئاج  رد  دراوم  نیا  هتبلا  ار  نآ  دنک  تابثا  باحصتسا  رگا  نینچمه 
تـسا مدقم  دراوم  نیا  رد  هحـصلا  هلاصا  میتشادـن  مزال  ار  تهج  ود  نآ  رگا  دـشاب و  مزال  لماع  لعاف و  تیلباق  ای  دروم  نآ  تیلباق 

تالوطمب عوجر  اهنآ  لصفم  هحـصلا و  هلاصا  زواجت و  غارف و  هدـعاق  رد  تسا  مالک  رـصتخم  نیا  یعوضوم و  باحـصتسا  رب  اضیا 
.دوش یم 

نآ كردم  دی و  مدقت  دی و  هدعاق  اب  باحصتسا  ضراعت 

دی هدعاق  هک  میدش  لئاق  رگا  دی  هدعاق  اب  تسا  باحصتسا  ضراعت  رد  مالک 
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هک تسا  یئاج  رد  باحـصتسا  نوچ  باحـصتسا  رب  تسا  مدـقم  دـی  هدـعاق  لاکـشا  الب  تسا  تاراما  رئاس  ضرع  رد  تسا و  هراما 
لاکـشا الب  دراوم  نیا  رد  تسا  باحـصتسا  ضرع  رد  تاراما و  رئاس  زا  تسا  رخأتم  دـی  هدـعاق  هک  میدـش  لئاق  رگا  دـشابن و  هراما 

تسا و هدوب  ریغ  کلم  ابلاغ  دشاب  یم  مدرم  تسدب  هک  هچنآ  رب  دـی  دراوم  بلاغ  نوچ  اضیا  باحـصتسا  رب  تسا  مدـقم  دـی  هدـعاق 
تیکلم مدع  باحصتسا  تسا  نکمم  مهنآ  هچرگا  هیلصا  تاحابم  رد  الا  تسا  يراج  لاصتا  مدع  باحصتسا  هدیسر و  اهنآ  تسدب 

مزال دشابن  مدقم  دی  هدعاق  رگا  دهدب و  ار  باحصتسا  صیصخت  دی  هدعاق  هک  تسا  دب  هروکذم ال  دراوم  نیا  رد  دراوم و  ضعب  رد 
رگا دـندومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تایاور  رد  روذـحم  دـیآ  یم  مزال  هکلب  دوشب  هردان  دراوم  رب  ار  دـی  هدـعاق  هلدا  لمح  دـیآ  یم 

.تشذگ البق  نآ  تیاور  هک  نانچمه  دنام  یمن  یقاب  نیملسم  يارب  یقوس  دشابن  يراج  دی  هدعاق 

هب تسا  هعرق  هدعاق  صیـصخت  ترثک  هعرق  هدـعاق  رب  باحـصتسا  مدـقت  يارب  رگید  كردـم  خـلا  اهلیلد  نهو  یلا  افاضم  اذـه  : هلوق
ترثـک نیا  لـیق و  اـمک  تسا  باحـصا  مظعم  لـمع  ربـجب  تسا  جاـتحم  نآ  هدـنامیقاب  هب  لـمع  هک  تـسا  داـیز  صیـصخت  يروـط 

.دوش یم  هعرق  لیلد  فعض  بجوم  صیصخت 

دشاب و فیعض  تیاور  دنس  هک  یئاج  رد  دوش  یم  دنس  تحص  بجوم  ءاملع  زا  نیمدقتم  روهشم  لمع  دراوم  یـضعب  دنامن  یفخم 
رد دـش  نایب  هک  یئانعم  نیا  دـشاب  حیحـص  تیاور  ول  دوش و  یم  تیاور  دنـس  فعـض  بجوم  باحـصا  مظعم  لمع  كرت  نینچمه 

هدشن نآب  لمع  روهشم  تسا و  مومع  رب  لاد  یتیاور  رگا  هک  تسا  يراج  اضیا  تایاور  تلالد 
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هجحلاب نیقیلاب  نیقیلا  نوکل  ابجوم  همکحل و  هلیلد ال  عوضومل  اعفار  اهلیلد  ناک  دـق  هلیلدـب و  اهلیلد  صیـصخت  زوجی  فیک  لاقی  ال 
رئاد و ریغ  هجو  الب  صیـصختلا  نیب  رمالا  نارود  نم  اضیا  انهاه  نوکیف  تاراـمالا  رئاـس  هلدا  نیب  هنیب و  لاـحلا  وه  اـمک  هفـالخ  یلع 

.صصختلا

******

: حرش * 

زا صیـصخت  ترثک  هب  هعرق  لیلد  نهو  زا  دعب  دیامرف  یم  فنـصم  تهج  نیا  زا  دناسر  یم  ار  تیاور  نآ  روهظ  فعـض  ارهق  تسا 
.تسا مک  رایسب  باحصتسا  هلدا  رد  صیصخت  نآ و  صیصخت  تلق  هب  تسا  باحصتسا  لیلد  توق  رگید  فرط 

.دنرتاوتم اهنآ  هک  هعرق  تایاور  دنس  رد  مالعا  یضعب  زا  هدش  لقن  دنامن  یفخم 

.دش نایب  هکنآ  امک  تسین  نآ  رد  یلاکشا  دنس  تهج  زا  سپ 

نآ كردم  هعرق و  هدعاق  رب  باحصتسا  مدقت 

دـهدب و ار  هعرق  لیلد  صیـصخت  باحـصتسا  هلدا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دوشن  لاکـشا  خـلا  صیـصخت  زوجی  فیک  لاقی  :ال  هلوق
اهنآ زا  یکی  دـندش و  ضراعم  لیلد  ود  هک  یئاجکره  مکح و  عفر  هن  دـیامن  یم  ار  باحـصتسا  عوضوم  عفر  هعرق  هلدا  هکنآ  لاـح 

باحصتسا رد  کش  عفر  تسا  یعرش  تجح  نوچ  هعرق  لیلد  تسا و  مدقم  لیلد  نآ  لاکشا  الب  دیامن  یم  ار  يرگید  عوضوم  عفر 
ضعب زا  نوچ  تسا  یعرـش  تجح  يدبعت و  نیقیب  نیقی  ضقن  هکلب  باحـصتسا  رد  تسا  هدـشن  کشب  نیقی  ضقن  دـیامن و  یم  ار 

ریظن تسا  هدـش  هتفرگ  نآ  لیلد  رد  کش  ذـخا  تاراما  ضعب  حیـضوت  تسا  هراما  هعرق  هدـعاق  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هعرق  تایاور 
هک دش  نایب  اجنآ  رد  دوب و  تاراما  باحصتسا و  نیب  ضراعت  هک  نینچمه  نآ  ندوب  هراما  رب  انب  باحـصتسا  زواجت و  غارف و  هدعاق 

هعرق هدعاق  نوچ  هیف  نحن  ام  رد  باحـصتسا و  رب  دندوب  مدقم  تاراما  تهج  نیا  زا  کشب  هن  تسا  نیقیب  نیقی  ضقن  تاراما  دروم 
رب دـشابن  مدـقم  هعرق  هدـعاق  رگا  هیف  نحن  اـم  رد  دـیامن و  یم  ار  باحـصتسا  عوضوم  عفر  تسا  یعرـش  تجح  شدوـخ  دروـم  رد 

صصخم الب  صیصخت  نیب  رما  نارود  دیآ  یم  مزال  باحصتسا 
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یعقاولا هناونعب  هبتشملا  لوهجملا و  لکشملا و  نم  ناک  نا  هقباس و  هلاح  هل  تناک  امم  كوکشملا  ناف  کلذک  رمالا  سیل  لاقی  هناف 
هلمجلا یف  قلطم ال  لوقب  اهنم  نوکی  نا  هعرقلا  لـیلد  نم  رهاـظلا  کـشلاب و  نیقیلا  ضقن  نم  هیلع  أرط  اـم  ناونعب  اـهنم  سیل  هنا  ـالا 

.مهفاف اضیا  هعوضومل  عفار  هقیقح  هیلع  قداصلا  ضقنلا  همرح  یلع  لادلا  باحصتسالا  لیلدف 

******

: حرش * 

.دش نایب  باحصتسا  تاراما و  ضراعت  رد  روذحم  نیا  هک  نانچمه  صیصخت  ینعی  صیصخت  رئاد و  هجو  رب  ای 

کـش هک  يزیچ  نآ  هکنآ  تهجب  تسین  حیحـص  امـش  نایب  نیا  هکنآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج  خلا  کلذک  رمالا  سیل  لاقی  هناف  : هلوق
قـالطا كوکـشم  ءیـش  نیا  هچرگا  تسا  اـنعم  نیمه  باحـصتسا  هک  تسا  هدوب  نیقی  نآ  هقباـس  تلاـح  دـشاب و  یم  نآ  رد  یلعف 

ینعی یعقاو  ناونعب  تسا  قداص  كوکشم  ءیش  نآرب  نیوانع  نیا  تسا  هدش  دراو  هعرق  تایاور  رد  هک  هبتشم  لوهجم و  لکـشم و 
یمن هبتـشم  لوهجم و  لکـشم و  رهاظ  رد  هکنآ  ـالا  تسا  هبتـشم  لوهجم و  تسا و  لکـشم  تسا و  كوکـشم  بحـصتسم  عقاو  رد 

دنک یم  نایب  باحـصتسا  هلدا  ینعی  کشب  نیقی  ضقن  زا  تسا  هدـش  ضراع  هک  یناونع  هب  تسا  مولعم  يرهاـظ  مکح  هکلب  دنـشاب 
هبتـشم لوهجم و  لکـشم و  ءیـش  نآ  هک  تسنآ  هعرق  لیلد  زا  رهاظ  تسا و  مولعم  يرهاظ  مکح  نوچ  دوشن  کشب  نیقی  ضقن  هک 

.هلمجلا یف  هن  دشاب  هبتشم  قلطم  لوقب 

هیلمع لوصا  زا  یکی  هک  یماداـم  نوچ  تسین  يراـج  الـصا  هیمکح  تاهبـش  دروم  رد  هعرق  هدـعاق  هک  دـش  مولعم  قباـس  ناـیب  زا  و 
الصا یعقاو  يرهاظ و  مکح  هک  تسا  یئاج  هعرق  دروم  تسین و  قداص  نیوانع  نیا  لکشم  هبتـشم و  لوهجم و  قدص  تسا  يراج 
دومن نایب  فنـصم  تسا و  روهـشم  هکنآ  امک  تسا  ساسا  یب  هعرق  رد  صیـصخت  ترثک  هک  دـش  رهاظ  نایب  نیا  زا  دـشابن و  مولعم 

ماکحا هن  تسا  تاعوضوم  رد  طقف  هعرق  دروم  سپ 
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.افنآ هیلا  انرشا  امک  همومع  هوق  اهمومع و  نهول  هلیلد  نع  دیلا  عفر  نیب  هنیب و  رمالا  نارود  دنع  اهلیلد  نع  دیلا  عفرب  سأب  الف 

.ارهاظ انطاب و  هلآ  دمحم و  یلع  هّللا  یلص  ارخآ و  الوا و  هّلل  دمحلا  و 

******

: حرش * 

.تسین نآ  رد  صیصخت  ترثک  و 

هعرق هدـعاق  دروم  ارهاظ  هن  دـشاب و  مولعم  اعقاو  هن  لوهجم  هبتـشم و  لکـشم و  ءیـش  هک  تسا  یئاج  رد  هعرق  لیلد  هکنآ  لصاح  و 
زا تسین  لوهجم  تسا و  مولعم  رهاظ  رد  لکشم  ءیش  نآ  باحـصتسا  هطـساو  هب  دشاب  مولعم  يرهاظ  مکح  رگا  تسا و  دراوم  نیا 

نآرب تسا  قداص  کـشلاب  نیقی  ضقن  تمرح  رب  تسا  لاد  هک  باحـصتسا  لـیلد  سپ  هعرق  رب  تسا  مدـقم  باحـصتسا  تهج  نیا 
.دشاب یم  هعرق  لیلد  عفار  دشاب و  یم  هعرق  دروم  رد  هک  لوهجم  ههبش و  دروم 

ضراعت و نارود و  تقو  رد  دشاب  مدقم  باحصتسا  باحصتسا و  لیلدب  دوش  هدروخ  صیصخت  هک  تسین  هعرق  لیلد  زا  یعنام  سپ 
.دش هراشا  نآب  البق  هکنآ  امک  باحصتسا  لیلد  مومع  هوق  اهمومع و  نهول  هعرق  لیلد  زا  دوش  دی  عفر 

.ارهاظ انطاب و  هلآ  دمحم و  یلع  هّللا  یلص  ارخآ و  الوا و  هّلل  دمحلا  و 

یم يرمق  يرجه  تفه  دصراهچ و  رازه و  کی  قباطم  یناثلا  عیبر  مهدفه  هبنـش  خیرات  رد  هک  دشاب  یم  مجنپ  دلج  مالک  رخآ  نیا 
«1407» .دشاب

نیلـصحم ءاملع و  رظنب  دهد و  رارق  ( جـع  ) رـصع یلو  رظن  دروم  تمایق و  ربق و  هریخذ  ار  هملک  دـنچ  نیا  نانم  يادـخ  زا  تسا  دـیما 
دوخ فطل  اب  دیـسر  نانآ  رظنب  يونعم  اـی  یظفل  هابتـشا  رگا  دریگ و  رارق  اـهنآ  هثحاـبم  ثحب و  رد  بولطم و  ( یلاـعلا هزع  ماد  ) ماـظع

.دنیامن حیحصت 

ارهاظ انطاب و  هلآ  دمحم و  یلع  هّللا  یلص  ارخآ و  الوا و  هّلل  دمحلا  و 

يدابآ تلود  یفجن  نیسح  دمحم  رقحالا 
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هدش هدافتسا  نآ  حیضوت  هیافک و  بلاطم  حرش  يارب  هک  مجنپ  دلج  رد  لوصالا  هیافک  یسراف  حرـش  كرادم  هیافک  حرـش  كرادم 
.تسا لیذ  رارق  زا  تسا  هدش  هدروآ  هیافک  بلاطم  رب  لاکشا  يارب  ای  تسا و 

(. هدقرم هّللا  رون   ) میکح نسحم  دیس  جاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  مظعالا  انذاتسا  لوصالا  قیاقح  -1

دمحم خیـش  هّللا  هیآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  هرـضحل  هیلمعلا  لوصالا  ضعب  نظلا و  عطقلا و  ثحبم  یف  راکفالا  هیانع  باتک  -2
(. هیلع یلاعت  هّللا  ناوضر  ) يدرجورب یقت 

یقت دمحم  خیـش  روکذـملا  هّللا  هیآ  زا  حـیجارتلا  لداعتلا و  باحـصتسالا و  ثحبم  یف  راکفالا  هیاهن  باتک  نم  عبارلا  ءزجلا  اضیا  -3
(. هرس سدق  ) يدرجورب

ینیسح یلع  دیس  همالع  موحرم  فیلأت  موس  ءزج  ( هزع ماد  ) یئوخ مساقلا  وبا  دیس  جاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  مظعالا  انذاتسا  تاسارد  -4
(. هدقرم هّللا  رون  ) يدورهاش

یلا باحصتسالا  ثحب  لوا  نم  یئوخلا  يوسوملا  مساقلا  وبا  دیسلا  هّللا  هیآ  هرـضح  همّالعلا  اندیـس  ثحب  ریرقت  لوصالا  حابـصم  -5
(. یلاعلا هزع  ماد  ) يوشهبلا ینیسحلا  ظعاولا  رورس  دمحم  دیسلا  هفلؤمل  دیلقتلا  داهتجالا و  ثحب  رخآ 

(. یلاعلا هلظ  ماد   ) يزاریش ینیسح  دمحم  دیس  جاح  هّللا  هیآ  همالع  لوصالا  هیافک  یلا  لوصولا  -6

(. هدقرم هّللا  رون  ) یتشر نیسحلا  دبع  خیش  هّللا  هیآ  موحرم  لوصالا  هیافک  حرش  -7

(. یلاعلا هزع  ماد  ) يدابآزوریف ینیسح  یضترم  دیس  هّللا  هیآ  لوصالا  هیافک  حرش  یف  لوصالا  هیانع  -8

هلظ هّللا  مادا  ) یئوخلا يوسوملا  مساقلا  وبا  دیـس  جاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  مظعالا  انذاتـسا  فیلأـت  تاریرقتلا  دوجا  نم  یناـثلا  ءزجلا  -9
(. مانألا سوءر  یلع  یلاعلا 
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یلالدتسا نید  لوصا  هرود  کی  یبرع  مولعلا  هدبز  باتک  تسا 1- لیذ  رارق  زا  تسا  هدش  پاچ  لاح  ات  هک  باتک  بحاص  تافیلأت 
.هماع حاحص  رابخاب  تماما  تابثا  اصوصخم  داعم  هیبلس و  هیتوبث و  تافص  عناص و  تابثا 

.یبرع دلج  کی  رد  قالخا  ملع  رد  ( هیلع یلاعت  هّللا  ناوضر  ) یقارن تاداعسلا  عماج  دلج  هس  صیخلت  -2

یـسراف رگید  فصن  یبرع و  اهنآ  فصن  هک  اهنآ  باقع  اـهنآ و  باوث  راـبخا  زا  بجاو  تسیب  ياراد  هک  باـقع  باوث و  باـتک  -3
.یبرع رابخا  ریغ  رابخا  همجرت  ابیرقت 

.يرطف لیلد  هدزناپ  هب  عناص  تابثا  هلدا  یسراف  عناص  تابثا  -4

هس هیافک  بحاص  زا  نیرخأتم  ءاملع  بلاطم  رصتخم  مامضناب  یناسارخ  دنوخآ  موحرم  لوصالا  هیافک  یـسراف  حرـش  دلج  راهچ  -5
نظ یحاـتفنا و  نظ  عطق و  تیجح  زا  هیلقع  هلدا  رد  مراـهچ  دـلج  دـشاب  یم  هیاـفک  لوا  دـلج  ظاـفلا  ثحاـبم  هرود  کـی  نآ  دـلج 

تارابعب تسا  هدوب  نکمم  ات  هداس و  رایـسب  روکذم  هیافک  یـسراف  حرـش  نیا  هیافک و  مود  دـلج  زا  نید  لوصا  رد  نظ  يدادـسنا و 
.دشاب یم  هیافک  حرش  زومآدوخ  هرود  کی  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هک  تسا  هدش  نایب  هحضاو 
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.مات ریغ  ( هرس سدق  ) یناسارخلا دنوخآلا  موحرملل  لوصالا  هیافک  یبرع  حرش  -1 هعوبطملا » ریغلا  فلؤملا  تافیلأت  »

.مامت ریغ  اضیا  همرحملا  بساکملا  یبرعلا  حرش  -2

هبانجلا و ءوضولا و  ءاملا و  هیرهطم  یف  ( هرارسا هّللا  سدق   ) يزاریشلا يداهلا  دبع  دیسلا  یمظعلا  هّللا  هیآ  مظعالا  انذاتسا  تاریرقت  -3
.سمخلا ماکحا  ضعب  دیلقتلا و  داهتجالا و  حیجارتلا و  لداعتلا و  ممیتلا و  تیملا و  سم  سافنلا و  هضاحتسالا و  ضیحلا و 

ثحابم یف  مانالا  سوءر  یلع  ( یلاـعلا هلظ  هّللا  مادا   ) یئوخلا مساـقلا  وبا  دیـس  جاـحلا  یمظعلا  هّللا  هیآ  مظعـالا  انذاتـسا  تاریرقت  -4
.اهریغ هیلقعلا و  هلدالا  لوصالا و  ظافلا 

تیملا و لسغ  سافنلا و  یف  ( فیرـشلا هدـقرم  هّللا  رون   ) میکحلا نسحم  دیـسلا  جاـحلا  یمظعلا  هّللا  هیآ  مظعـالا  انذاتـسا  تاریرقت  -5
.اهریغ تاومالا و  ماکحا 

.اهماکحا عیبلا و  تارایخ  یف  ( فیرشلا هرارسا  هّللا  سدق  ) يدورهاشلا دومحم  دیسلا  هّللا  هیآ  مظعالا  انذاتسا  تاریرقت  -6
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میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

لوصالا هیافک  یسراف  حرش  مجنپ  دلج  تسرهف 

اهنآ 3 رصتخم  هیافک  حرش  دلج  راهچ  نایب  هحفص  ناونع 

دوش 4 یم  مسق  راهچ  هب  هقف  لوصا  ثحابم  هیلک  میسقت 

تاراما 5 رد  صیصخت  صصخت و  تموکح و  دورو و  نیب  قرف 

اهنآ 7 رد  کش  زا  دارم  تسا و  هیلمع  لوصا  زا  مهم 

تسا 9 هیعوضوم  ههبش  تساجن  تراهط و  هدعاق  هک  مالعا  ضعب  باوج 

نآ 11 لامجا  ای  ضراعت  ای  صن  نادقف  رد  نآ  تمرح  ءیش و  بوجو  رد 

نآ 12 باوج  باتک و  تایآب  کسمت  تئارب و  رب  هعبرا  هلدا  هب  لالدتسا 

تسا 14 باذع  قاقحتسا  زا  معا  باذع  مدع  هک  فنصم  باوج 

نآ 15 يانعم  هعستلا و  یتما  نع  عفر  ثیدح  تئارب و  رب  هّنسب  کسمت 

اعرش 17 نآ  عفد  تسین  نکمم  تسا و  یلقع  رما  هذخاؤم  هکنآ  لاکشا  رد 

قرط 18 تاراماب و  لمع  بوجو  لثم  تسا  یقیرط  بوجو  طایتحا  بوجو 

اعیرشت 19 نآ  عفر  نوملعی و  ام ال  يانعم  نایب 

اهنآ 22 در  نوملعی و  ام ال  رب  تالاکشا  نایب 

دوش 25 یم  هینمض  هیعضو و  هیفیلکت و  ماکحا  لماش  نوملعی  ام ال  مومع 
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نآرب 26 تالاکشا  بجح و  ثیدح  نایب  هحفص  ناونع 

لالحلا 30 کل  ءیش  لک  مالّسلا  هیلع  هلوق  تئارب  رب  موس  تیاور 

نآ 33 تالاکشا  در  تئارب و  رب  نوملعی  ام ال  هعس  یف  سانلا  مراهچ  تیاور 

تئارب 35 رب  یهن  هیف  دری  یتح  قلطم  ءیش  لک  مجنپ  تیاور 

اهنآ 38 نایب  تئارب و  رب  هدومرفن  رکذ  فنصم  هک  رگید  تیاور  راهچ 

عامجا 40 نایب  رد  هجو  هس  نآ و  در  تئارب و  رب  عامجاب  کسمت 

لمتحم 42 ررض  عفد  هدعاق  اب  نآ  ضراعت  تئارب و  هب  لقع  مکح 

نآ 43 عفد  لقع و  مکح  ود  هعبرا و  هلدا  ضراعت  رد  قیقحت 

اعرش 46 القع و  نآ  عفد  تسین  مزال  يورخا  ررض  ریغ 

تسین 47 یصخش  ررض  تعفنم و  بجوم  هیعرش  ماکحا  دسافم  حلاصم و 

تسین 49 مزال  يویند  ررض  لامتحا  عفد  هک  تسا  لاد  ءالقع  لمع 

نآ 50 تالاکشا  در  غولب و  زا  لبق  فیلکت  تئارب  هب  باحصتسا 

لقع 52 رابخا و  تایآ و  طایتحا  بوجو  رب  اهیرابخا  هلدا 

طایتحا 53 بوجو  رب  تسا  هدش  کسمت  هک  یتایآ  زا  باوج 

طایتحا 55 بوجو  رب  تسا  هدش  کسمت  هک  يرابخا  هتسد  هس  نایب 

هیمیرحت 57 ههبش  رد  طایتحا  رب  هدش  هدروآ  هک  يرابخا  باوج 

تئارب 59 طایتحا و  رابخا  نیب  عمج  رد  هدش  هتفگ  هک  یهوجو 

نآ 62 باوج  هیمیرحت و  ههبش  رد  طایتحا  موزل  رب  لقع  مکحب  کسمت 

هدش 65 هتفگ  تاراما  قرط و  تیجح  يارب  هجو  هس 

فنصم 69 زا  یقیقح  یمکح و  یلامجا  ملع  لالحنا  نایب 
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طایتحا 71 بوجو  در  لاعفا  رد  عنم  رظحب و  لقع  مکحب  کسمت 

نآ 73 در  طایتحا و  بوجو  رب  لمتحم  ررض  عفد  هدعاق  هب  اهیرابخا  کسمت 
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نآ 75 رد  تسا  یعوضوم  لصا  مدع  تئارب  نایرج  طرش  هحفص  ناونع 

دوش 76 یم  مسق  راهچ  ناویح  هیکذت  مدع  رد  کش 

هریغ 80 هالص و  رد  نآ  راثآ  ناویح و  یعرش  توم  يانعم  رد 

تسا 82 یمکح  لصا  رب  مدقم  تسا  هیکذت  لوبق  بجوم  هک  یعوضوم  لصا 

اهریغ 83 تادابع و  رد  دراد  یعرش  یلقع و  نسح  طایتحا 

نآ 84 باوج  دهاوخ و  یم  یمزج  رما  هک  تادابع  طایتحا  رد  لاکشا 

نآ 87 نایب  دوش و  یم  یعرش  بابحتسا  رب  لمح  طایتحا  رماوا 

دوش 89 یم  مسق  هسب  بجاو  ندوب  يدابع 

ءالقع 91 فرع و  ءانبب  تسین  مزال  یمزج  رما  تادابع  رد 

اهنآ 95 تلالد  رد  لامتحا  راهچ  باوثلا و  هغلب  نم  رابخا  نایب 

اهنآ 97 در  اهنآ و  تلالد  در  غلب  نم  رابخا  رب  لاکشا  ود 

نآ 102 هجو  دوش و  یمن  هیقف  لوق  تاهورکم و  لماش  غلب  نم  رابخا 

دوش 103 یمن  هّللا  تاولص  مهیلع  همئا  بئاصم  لئاضف و  لماش  غلب  نم  رابخا 

تسین 104 يراج  اقلطم  هیعوضوم  تاهبش  رد  تئارب 

طیسب 107 رما  رد  تئارب  نایرج  تسا و  مسق  هس  یهاون  قلعتم 

ماکحا 109 رد  هچ  تاعوضوم و  رد  هچ  دراد  یعرش  یلقع و  نسح  طایتحا 

تمرح 115 ای  بوجو  لامتحا  رد  هیلقع  نودب  هیعرش  تئارب  رد  فنصم  در 

دوش 117 یم  مسق  راهچ  تمرح  ای  بوجو  نیب  نارود 

نینیابتم 120 نیب  نارود  هب و  فلکم  رد  کش 

یلامجا 122 ملع  فارطا  رد  لوصا  نایرج  مدع  رد  هجو  ود 
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دشاب 125 روصحم  ریغ  فارطا  ول  یلامجا و  ملع  تقفاوم  تسا  مزال 

هریغ 128 فارطا و  ضعب  رارطضا  لثم  تسین  زجنم  یلامجا  ملع  هک  يدراوم 
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نآ 130 زا  دعب  ملع و  زا  لبق  یلامجا  ملع  فارطا  رد  دوش  یم  مسق  راهچ  رارطضا  هحفص  ناونع 

نآ 133 در  فنصم و  زا  نآ  مدع  فیلکتب و  فلکم  ءالتبا  كالم 

هن 138 ای  تسا  بانتجا  بجوم  هروصحم  ههبش  یقالم 

ملع 140 زا  دعب  ملع و  زا  لبق  هروصحم  ههبش  یقالم  ماسقا 

نآ 141 رد  قح  سجنتمب و  سجن  تیارس  رد  هثالث  هوجو 

هروصحم 143 ههبش  یقالم  تساجن  رد  فنصم  در 

تسا 146 يراج  طیسب  رما  رد  هکنآ  یطابترا و  رثکا  لقا و  رد  کش 

نآ 147 رد  قح  یطابترا و  رثکا  لقا و  رد  لوق  هس 

اهنآ 148 در  تسا و  یعدم  رب  دراو  هک  یتالاکشا  نایب 

تسا 152 مزال  یلوم  ضرغ  لیصحت  هک  یعدم  رب  موس  لاکشا 

اهنآ 153 نایب  هیلقع و  تابجاو  رد  افاطلا  هیعرش  تابجاو 

هجو 154 ودب  یلوم  ضرغ  لیصحت  موزل  زا  خیش  موحرم  باوج 

هجو 156 دصق  موزل  مدع  رد  هجو  تشه  هب  خیش  موحرم  زا  فنصم  باوج 

تسا 161 تئارب  نآ  رد  کش  هکنآ  ضرغ و  لیصحت  موزل  رد  فنصم  در 

نآ 162 باحصتسا  نآ و  باوج  رثکا و  لقا و  رد  تئارب  رد  لاکشا 

یطابترا 164 رثکا  لقا و  رد  فنصم  لوقب  هیلقن  تئارب 

رثکا 166 لقا و  رد  هیلقع  هیلقن و  هلدا  نایرج  رد  فنصم  در 

نآ 168 هجو  هیلقع و  هیلیلحت  ءازجا  رد  تئارب  نایرج  مدع 

دشاب 172 طیسب  هب  رومأم  ول  ثالث و  تاراهط  رد  تئارب  نایرج 

یهوجو 175 هب  طرش  ای  ءزج  یسان  هب  باطخ  ناکما  نایب 
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ار 177 رصقم  رصاق و  لهاج  داعت  ثیدح ال  لومش  نایب 

یمدع 179 طرش  ای  ءزج و  رد  تئارب  نایرج 
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هب 181 رومأم  رد  مرحم  عیرشت  هناگراهچ  ماسقا  هحفص  ناونع 

عناملا 183 كوکشم  رد  هالص  باحصتسا  هحص 

نآ 185 طرش  ای  ءزج  طوقسب  هب  رومأم  طوقس 

بکرم 188 هدنامیقاب  بوجو  رد  رارطضا  روسیم و  هدعاق  هب  کسمت 

اهنآ 189 باوج  تالاکشا و  روسیم و  هدعاق  كردم 

نآ 193 تلالد  دنس و  لاکشا  روسیم و  هدعاق  موس  تیاور 

نآ 194 دراوم  دهاوخ و  یم  یفرع  عوضوم  ءاقب  روسیم  رد 

دراوم 197 ضعب  رگم  تسا  نسح  طایتحا  هکنآ  لوصا و  طئارش  رد  همتاخ 

نآ 198 باوج  طایتحا و  نسح  رد  لاکشا 

ماکحا 200 رد  صحف  موزل  هیلقن و  هیلقع و  تئارب  طئارش  رد 

هیعوضوم 203 نودب  هیمکح  تاهبش  رد  صحف  موزل  رب  لیلد  هس 

هدش 208 نایب  هجو  شش  هب  ماکحا  ملعت  بوجو 

داعت 211 ثیدحب ال  رصقم  رصاق و  لهاج  لمع  هحص  رد 

نآ 212 باوج  نایب  داعت و  ثیدح ال  رب  مالعا  ضعب  لاکشا 

مامتا 214 رصق و  تافخا و  رهج و  رد  رصقم  لهاج  هالص  تحص  هجو 

اهنآ 220 در  یضعب و  زا  تئارب  نایرج  يارب  رگید  طرش  ود 

نآ 223 يانعم  كردم و  ررض و  هدعاق ال  نایب 

تسا 229 یئاعدا  هقیقح  یفن  هکنآ  قح  ررض و  رب ال  ینعم  هس 

دوش 232 یمن  هریغ  سمخ و  لثم  هیررض  هیلوا  ماکحا  لماش  ررض  هلدا ال 

نآ 237 رد  قح  رگیدکی و  اب  جرح  ررض و ال  ضراعت ال 
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فنصم 239 فالخب  یعون  ررض  هن  تسا  یصخش  ررض  ررض  زا  دارم 

خیش 240 موحرم  لوقب  ررض  هدعاق ال  رد  رثکا  صیصخت  نایب 
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هریغ 241 دودح و  تسا  صصخت  هکنآ  هدعاق و  رد  رثکا  صیصخت  در  هحفص  ناونع 

یعقاو 242 ررض  اب  ءوضو  تحص  ررض و  تاهیبنت ال 

نآ 244 باوج  ممیت و  ءوضو و  نیب  رییخت  رد  مالعا  ضعب  لاکشا 

ایفن 246 اتابثا و  نآ  تیجح  باحصتسا و  رد  لصف 

یهقف 248 هن  تسا  یلوصا  نآ  ثحب  باحصتسا و  فیرعت 

ود 252 ره  لومحم  عوضوم و  داحتا  باحصتسا  رد  تسا  مزال 

هصقان 253 ای  تسا  همات  ناک  دافمب  ای  عوضوم  باحصتسا 

لیلد 255 زا  هن  یلقع و  هن  تسا  یفرع  باحصتسا  رد  عوضوم  ءاقب 

خیش 257 موحرم  لوق  یلع  ادر  هیعرش  ماکحا  رد  باحصتسا 

نآ 258 در  عرشلا و  هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  املک  هدعاق  نایب 

رگید 261 هلدا  در  نآ و  رد  قح  باحصتسا و  تیجح  رد  ءاهقف  ءادا  نایب 

هرارز 268 هحیحص  اهنم  باحصتسا  تیجح  رد  هضیفتسم  رابخا  عبار  هجو 

اهنآ 269 در  نایب  تیاور و  تلالد  دنس و  رد  لاکشا 

ءوضو 273 صوصخ  هن  باحصتسا  رد  هرارز  تیاور  مومع  نایب 

عنام 278 رد  هچ  دشاب و  یضتقم  رد  کش  هچ  باحصتسا  مومع  هجو 

نآ 279 باحصتسا  تیجح  مدع  رد  خیش  دارم  یضتقم  رد  لامتحا  هس 

یضتقم 281 رد  باحصتسا  مدع  رد  خیش  موحرم  لیلد  در 

یضتقم 282 باحصتسا  نایرج  رد  خیش  موحرم  رب  ضقن  دروم  راهچ 

دراد 286 تروص  راهچ  باحصتسا  رد  ضقن  قلعتم 

هیعوضوم 289 هیمکح و  تاهبش  رد  باحصتسا  رابخا  مومع 
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تهج 290 دنچ  زا  لاؤس  باحصتسا و  رب  هرارز  مود  تیاور  نایب 

اهنآ 293 نایب  هدش و  لاؤس  هرارز  هحیحص  رد  تهج  شش  زا 
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اهنآ 295 نیب  قرف  درادن و  نیقی  هدعاق  رب  تلالد  باحصتسا  رابخا  هحفص  ناونع 

تسا 296 عنام  ای  تسا  هالص  طرش  ایآ  سابل  ندب و  تراهط 

اهنآ 298 باوج  هرارز و  مود  هحیحص  رب  هدراو  تالاکشا 

اهنآ 302 در  تالاکشا و  باحصتسا و  رب  هرارز  موس  هحیحص  تلالد 

نیقی 307 هدعاق  نودب  باحصتسا  تیجح  رب  مجنپ  مراهچ و  تیاور 

رذق 311 هنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیش  لک  مالّسلا  هیلع  هلوقب  باحصتسا  تیجح  رب  کسمت 

هدش 312 هداد  رهاط  ءیش  لک  تیاور  رد  لامتحا  تفه 

تبسن 314 ای  لومحم و  ای  تسا  عوضوم  يارب  ای  مالک  رد  دیق 

رهاط 317 ءیش  لک  تیاور  هب  فنصم  کسمت  رب  تالاکشا 

هن 320 ای  دنراد  لعج  هک  تسا  هیعضو  ماکحا  لعج  رد  مالک 

اهنآ 321 نیابم  داضت و  هیفیلکت و  هیعضو و  ماکحا  يانعم  رد 

درادن 324 یعرش  لعج  لوا  مسق  دنا  مسق  هس  هیعضو  ماکحا 

هدومن 328 لوعجم  لعج و  طئارش  نیب  طلخ  هک  فنصم  در 

دنراد 330 عبتلاب  یعرش  لعج  هیعضو  ماکحا  مود  مسق 

اعرش 333 دنراد  یلالقتسا  لعج  هیعضو  ماکحا  موس  مسق 

هن 341 ای  دنراد  یعرش  لعج  هیعضو  ماکحا  زا  تساجن  تراهط و 

هن 342 ای  دنراد  یعرش  لعج  تادابع  تالماعم و  رد  داسف  تحص و 

تسا 343 مزال  یلعف  نیقی  کش و  اهنآ  لوا  باحصتسا  هیبنت  هدراهچ 

اهنآ 345 لاکشا  عفد  يراج و  تاراما  قرط  رد  باحصتسا 

هن 349 ای  تسا  يراج  رگید  لوصاب  تبسن  باحصتسا 
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یلک 351 ماسقا  یئزج و  یلک و  باحصتسا  رد  موس  هیبنت 

نآ 353 باوج  یلک و  مود  مسق  باحصتسا  رد  تالاکشا 
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نآ 357 رد  لاکشا  یلک و  موس  مسق  باحصتسا  هحفص  ناونع 

تسین 360 حیحص  دّدرم  موهفم  ای  دّدرم و  درف  باحصتسا 

اهنآ 361 لاکشا  عفد  تاینامز و  نامز و  باحصتسا  رد  مراهچ  هیبنت 

تسا 366 يراج  نآ  رد  یلک  مسق  هس  یجیردت  رما  باحصتسا 

نآ 369 رد  قیقحت  یعرش و  بکرم  عوضوم  رد  نامز  ندوب  دیق  رد  لاکشا 

نآ 373 باوج  رد  قیقحت  نآ و  مدع  مکح و  دوجو  باحصتسا  ضراعت 

لاکشا 377 در  نآ و  رد  لاکشا  یقیلعت و  باحصتسا  رد 

نآ 382 باوج  تسا و  ضراعم  یقیلعت  باحصتسا 

دشاب 384 یم  نآ  در  لاکشا و  هقباس و  عیارش  باحصتسا  رد  سداس  هیبنت 

نآ 388 باوج  اقلطم و  عیارش  خسن  مدع  باحصتسا  نایرج  مدع  رد 

اهنآ 392 تیجح  مدع  هیلقع و  هیداع و  هیعرش و  هتبثم  لوصا  نایب 

نآ 394 رد  قح  تبثم و  لصا  رد  باحصتسا  رابخا  رد  لامتحا  هس 

لوصا 395 رد  اهنآ  تیجح  مدع  تاراما و  تامزاول  تیجح  نیب  قرف  راهچ 

نآ 400 لاثما  باحصتسا و  رد  تبثم  لصا  تیجح  مدع  رد  فنصم  قیقحت 

هریغ 401 فرع و  رظنب  هطساو  ءافخ  دراوم  رد  هتبثم  لوصا  تیجح 

عوضوم 407 لومحم  ماسقا  تسین و  تبثم  درف  يارب  یلک  باحصتسا 

اهنآ 410 مدع  نینچمه  تسین و  تبثم  طرش  ءزج و  باحصتسا 

يریدقت 415 هن  دشاب  بحصتسم  رد  یلعف  رثا  تسا  مزال  رشاع  هیبنت 

دشاب 417 یم  نآ  مدع  ای  ءیش و  دوجو  رخأت  مدقت و  رد  باحصتسا  مهدزای  هیبنت 

دشاب 419 اهنآ  زا  یکی  يارب  رثا  هک  یئاج  رد  تسا  حیحص  خیراتلا  لوهجم  باحصتسا 
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خیراتلا 422 لوهجم  رد  هصقان  ناک  دافم  رد  یلزا  مدع  باحصتسا  نایرج 

هیجراخ 427 نودب  تسین  هیقادصم  ههبش  هینادجو  روما  رد  هک  فنصم  در 

اهنآ 432 طوقس  اهنآ و  رخأت  مدقت و  رد  تساجن  تراهط و  باحصتسا  ضراعت 
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مهدزاود 433 هیبنت  رد  هقباس  عیارش  ماکحا  تاداقتعا و  باحصتسا  هحفص  ناونع 

تسا 436 مزال  ملع  نید  لوصا  رد  هکنآ  توبن و  يانعم 

مالسا 439 ماکحا  ءاقب  كردم  یسوم و  تعیرش  ماکحا  خسن  رد  لاکشا 

نآ 441 ماسقا  ماع و  مکح  ای  تسا و  صصخم  مکح  باحصتسا  رد  مهدزیس  هیبنت 

دشاب 446 فالخب  نظ  ول  تسا و  تجح  باحصتسا  مهدراهچ  هیبنت 

نآ 449 در  فالخب و  نظ  رد  باحصتسا  تیجح  رب  خیش  موحرم  كردم 

عوضوم 453 ماسقا  هصقان و  ای  همات و  ناک  دافم  ای  باحصتسا  عوضوم 

نآ 455 لیلد  زا  هن  یلقع و  هن  تسا  یفرع  باحصتسا  عوضوم 

تسا 459 یفرع  عمج  تموکح  ای  دورو و  باحصتسا  رب  تاراما  مدقت 

باحصتسا 462 رد  نآ  قح  صصخت و  صیصخت و  تموکح و  دورو و  يانعم 

اهنآ 465 هلدا  در  دوش و  یمن  عنام  یضتقم و  هدعاق  لماش  باحصتسا  رابخا 

هدعاق 466 نآ  يانعم  دوش و  یمن  نیقی  هدعاق  لماش  باحصتسا  رابخا 

دشاب 467 یم  هیلمع  لوصا  ریاس  باحصتسا و  نیب  تبسن  رد  همتاخ 

اهنآ 469 زا  یببسم  رب  یببس  ندوب  مدقم  نیباحصتسا و  ضراعت 

دشابن 473 هیملع  تفلاخم  هک  یلامجا  ملع  فارطا  رد  باحصتسا  نایرج 

اهنآ 476 يانعم  باحصتسا و  رب  یمدقم  هحصلا  هلاصا  غارف و  زواجت و  هدعاق 

نآ 479 هجو  هعرق و  هدعاق  رب  باحصتسا  مدقت 

اهنآ 481 دروم  زواجت و  غارف و  هدعاق  ددعت  رابخا  نایب 

ریغ 483 يانعم  تسا و  مزال  ریغ  رد  لوخد  زواجت  هدعاق 

نآ 484 كردم  راهچ  ینعم و  هحصلا و  هلاصا  هدعاق  رد 
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نآ 486 نایرج  رد  هحصلا  هلاصا  هدعاق  رد  هیبنت  راهچ  نایب 

نآ 488 كردم  دی و  مدقت  دی و  هدعاق  اب  باحصتسا  ضراعت 

نآ 490 كردم  هعرق و  هدعاق  رب  باحصتسا  مدقت 

ص:504
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یبنعینیع باوصءاطخسص 109

دشاب یم  یلوم  لعفدشاب  یم  یلوم  179

هک نانچمههکنآ  ام  2012و 

فیرشهفیرش 2123

رگید تارقفتارقف  2210

يروذحمیرودحم 2210

لصفلابلعفلاب 3117

جایتحابحاص 437

تسا دایز  ( هک ) هک نیاب  497

تسا دایز  ( ار ) ار اهنآ  5419

لاحبلاجم 5419

ریغ ابریغ  ای  5915

تئاربتئارب هب  628

تلدتلق 666

صوصخ هنصوصخب  686

لامجالابعامجالاب 6923

اهیلا هراشالابهراشالاب  752

نیقی ابنیقی  ای  838

هدعاقهدئاف 8515

تسا دایزباوث  نآرب  867
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تساتسین 925

ضرغیضرغ 9722

رابخا ابرابخاب  باوصءاطخسص 1005

هلبهکلب 10118

عفرعفد 10318

ءیش ردءیش  ود  1141

هب فلکمفلکم  12014

ار خیشخیش  1271

لقالقن 15323

دشاب یم  نآربدشاب  یم  15416

یمازتلا تلالد  هب  ای  رما و  قلعتمقلعتم  16113

هکهس 16217

ضراعمفراعم 1708

ام لصف  ایءام  لصف  ای  17020

رصقمدصقم 1777

دمع رد  ودمع  رد  17724

رطش ای  ویطرش  ای  17817و 

قالطالصا 18512

طرش ایطرش  اب  18817

هب رومأم  ابهب  رومأم  اب  19416و 
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مالک نیااکنیا  ای  19624و 

هئیههشیمه 19618

دنا هدومندنا  هدومن  یم  2036
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هکنآهکنآ زا  باوصءاطخسص 2049

مدعبدعب 20415

تسا هدایزدنچ  2089و 

یفقوتینقفاوت 21819

یلاحیلاخ 2228

هوجودوجو 2378

قیقحتیقیقحت 24023

اورمعارما 2416

صیصختصصخت 2423

دشاب یمندشاب  یم  27817

لاعتشابلاغتشاب 28024

تسا هدایزنظ  29320

هحیحصلا یفهحیحصلاف  29415

دروملا یفدروملاف  2957

يدضنیدض 29621

روهظروهط 3159

دوشندوشب 32711

عفارعفاد 32716

عراشداش 3325

وا دیبدادیب  33421
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عوکر وعوکر  34018

تسا هدایزیعرش  فرصت  34022

تسا هدایزدی  باوصءاطخسص 34120

تسا هدایزوا  رد  35116

ناهدض 36720

لبق نقیتملبق  3703

بیبز یبیبزبیبذ  یبیبز  38212

ققحتقیقحت 38322

دنشاب یمندنشاب  یم  38622

هقفن بوجو  هقفن  دوجو  3935

تسا هدایز  هکنآ  تیجح  3966

لامها لامتحا  3968

کش ابدشاب  43722

قرطفرط 44713

تسا هدایزتسا  45011

قیسقبس 4575

ریصعلاریصع 45822

تسا هدایزقح  46210

یبنلا یهنیبنلا  46215

يدرغیدوغ 46215
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صصخت وصیصخت  46217و 

لصاحلصاح و 4638

صصختصیصخت 4917
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