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یناوخباتک باتک و  شزرا 

باتک تاصخشم 

شیاریو و نایراصنا ؛  نیـسح  فلوم  یناوخباـتک /  باـتک و  شزرا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  نیسح 1323 -  نایراصنا  هسانـشرس : 
 × 5/9 .ص ؛   42 يرهاظ :  تاصخشم  . 1388 نافرعلاراد ،  مق :  رشن :  تاصخـشم  .یعیـشلا  نافرعلاراد  یقیقحت  یملع  زکرم  قیقحت 
 -- یندناوخ داوم  باتک و  عوضوم :  اپیف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   9-45-2939-964-978 لایر :  3500 کـباش :  .م  5/19 س 

تاراـشتنا هدوزفا :  هسانـش  مالــسا  یبهذـم --  ياـه  هـبنج  يزودـنا --  شناد  شناد و  عوـضوم :  مالــسا  یبهذـم --  ياـه  هـبنج 
 : یلم یــسانشباتک  هرامــش  ییوـید 297/653 :  يدـنب  هدر  فـلا 1388 4   83 فلا  / BP254/4 هرگنک :  يدــنب  هدر  ناــفرعلاراد 

1948315

رشان نخس 

وا يدنلبرس  يزارفرس و  تداعس و  بجوم  دراد و  یم  ظوفحم  اه  یناماسبان  زا  یناگدنز  بیـشن  زارف و  رپ  ریـسم  رد  ار  ناسنا  هچنآ 
یم ینابر  دنلب  تاروتـسد  هب  لمع  ۀـماج  ندـناشوپ  یمالـسا و  فراعم  یهلا و  مولع  نوماریپ  شهوژپ  دوش ،  یم  یهلا  تاناحتما  رد 

 . دشاب

يرورـض یناسنا ،  تایح  رد  اه  نآ  ةژیو  ساسح و  ةاگیاج  اـب  ییانـشآ  یهلا و  فراـعم  تقیقح  هب  یباـی  تسد  صوصخ ،  نیا  رد 
 . دوش یم  ساسحا 

دنمـشناد ۀناملاع  رابرپ و  بلاطم  زا  هدافتـسا  رب  نوزفا  راب  نیا  دوخ ،  یهلا  فادها  ياتـسار  رد  نافرعلا ،  راد  یتاقیقحت  یملع  زکرم 
ینارنخس باذج  ترارح و  رپ  نایب  زا  هل ،  مّظعم  ياه  ینارنخس  نتم  زا  ینیچلگ  راشتنا  اب  نایراصنا ،  نیسح  داتـسا  ترـضح  قّقحم 

بلاق زا  ینارنخـس  نتم  نتخاس  جراخ  نودـب  هتـشاذگن و  بیـصن  یب  ار  راهطا :  همئا  رون  رـسارس  فراـعم  ِناگنـشت  زین  داتـسا  ياـه 
تسا هدومن  زاب  ضیفرپ  ۀمشچ  نیا  زا  نتشگ  باریس  و  هللا :  لآ  فراعم  زا  هدافتسا  يارب  ار  يرگید  باب  نآ ،  يراتفگ 
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 . میدرگ باریس  سّدقم  تاوذ  نآ  فراعم  مزمز  زا  میناوتب  شیب  زا  شیب  تراهط :  تمصع و  تیب  لها  صاخ  تایانع  اب  هک  دیما 

یعیشلا نافرعلاراد  یتاقیقحت  یملع  زکرم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هیلع هللا  یلص  دمحم  مساقلا  یبا  انسوفن  بیبطو  انهلا  بیبح  نیلسرملا  ءایبنالا و  دیس  یلع  مالسلا  هولصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 
 . نیمرکملا نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا  هتیب  لها  یلع  و 

یناوخباتک باتک و  شزرا 

تنایـص و لماع  نیرتگرزب  تباتک  هک  ارچ  دوش ؛ یم  بوسحم  رـشب  روما  نیرتمهم  نیرت و  هیامنارگ  زا  شراـگن  تباـتک و  عوضوم 
 . تسا نادنمشناد  مولع  اه و  هشیدنا  زا  ینابهگن 

رگا شا  یتاذ  شزرا  مامت  اب  ملع  تسا .  تباتک  دوجو  هب  دوش  یم  عامتجا  یلمع  يرکف و  دـشر  ثعاب  هک  اه  هشیدـنا  مولع و  ياقب 
درادن شزرا  نیرتکچوک  دنامب  سوبحم  دنکن و  ادیپ  لاقتنا 

ملع بسک  هب  مالسا  هجوت 

 : هک تسا  هدش  هداد  روتسد  هک  ییاج  ات  دهد  یم  هداعلا  قوف  یشزرا  هژیو و  یتیمها  شناد  ملع و  هب  مالسا ، 

« ِدحَّللا َیلإ  ِدهَملا  َنِم  َْملِعلا  ُبلُْطا  »

( . 1)0« تسا ضرف  یناملـسم  ره  رب  شناد  بلط   : » هک دـننک  یم  رما  ص )  ) مالـسا ربمایپ  اـی  و  زوماـیب . » شناد  روگ  اـت  هراوهگ  زا  »
یباب میرک  نآرق  تایآ  تایاور و  رد  هک  ملع  لضف  تباتک  شراگن و  شزرا  باب  دنتسه و  لاعتم  دنوادخ  تبحم  دروم  نایوجشناد 

 . تسا يزودنا  ملع  هب  مالسا  هژیو  مامتها  رگنایب  تسا  هدرتسگ  رایسب 

تباتک شراگن و  شزرا 

 . دشاب یم  نارگن  فرژ  ياه  هشیدنا  یملع و  لئاسم  هلسلس  کی  يواح  هک  یمظنم  قاروا  ینعی  باتک 

تسا و اهلـسن  اهنامز و  رگنـشور  نارگید و  هب  مولع  لاقتنا  هلیـسو  يرکف و  تالوصحم  هعلق  يرـشب و  مولع  ظـفاح  هتـشون  باـتک و 
 . تسا فلتخم  ماوقا  اهتلم و  گنهرف  خیرات و  يایحا  ببس 

تایاور رد  دنراد و  قلطم  تروص  هب  یملع  بلاطم  شراگن  تباتک و  رما  رد  يدایز  رایسب  شرافـس  تراهط :  تمـصع و  تیب  لها 
 . دنا هدومرف  هراشا  تسا  نآ  شراگن  باتک و  شزرا  لیلد  هک  يدنمشزرا  بلاطم  هب  فلتخم 
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 : دنیامرف یم  ص )  ) مرکا لوسر  كرابم  دوجو  اتسار  نیا  رد 

تباـتک و دومرف :  دوش ؟  هدیـشک  دـنب  هب  ار  ملع  هنوگچ  دـندرک :  ضرع  دـینک .  یناـبهگن  نآ  زا  دیـشک و  دـنب  هب  ار  شناد  ملع و  »
(2 « .) نآ شراگن 

 . دیامن یم  رما  ملع  قلطم  تباتک  هب  قلطم  تروصب  ص )  ) مالسا ربمغیپ  تیاور  نیا  رد 

اریز دینک  يرادهاگن  کین  ار  ناتیاهباتک  ( : » 3 «) اهیلا َنوجاَتحَت  فوَس  مُکَّنإَف  مُِکبتُِکب ،  اوُظِفَتِْحا   : » دنیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  ای  و 
« دش دیهاوخ  دنمزاین  اهنآ  هب  يدوزب  هک 
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فلت شورفم ،  هدم ،  تسد  زا   ) ار تیاهباتک  دسر  رارف  تگرم  نوچ  زاس و  رـشتنم  تناردارب  نایم  رد  ار  شیوخ  شناد  و  سیونب ،  »
ياهباتک هب  اهنت  نامدرم  هک  دمآ  دهاوخ  بوشآ  هنتفرپ و  ینامز  اریز  راذگب .  یقاب  ثرا  هب  تنادنزرف  يارب  هکلب ) زاسم ،  هدنکارپ  و 

(4 « . ) دندرگ مرگرس  دنریگ و  سنا  دوخ 

هناخباتک و سیـسأت  باتک و  جاور  اهباتک و  هخـسن  ندـش  دایز  ملع و  نتـشون  تباتک و  عویـش  ثعاب  نآ ،  دـننام  اههد  میلاعت و  نیا 
 . تسا هدش  هناخباتک  یملع و  تاسیسأت  هب  کمک  باتک و  ندرک  فقو  باتک و  ندناوخ  فیلأت و  ملع و  جیورت 

ع)  ) راهطا همئا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هیصوت 

ص)  ) ترضح نآ  زا  ینانخس  درک و  یم  تکرش  وا  سلجم  رد  دیسر و  یم  ص )  ) مالسا ربمغیپ  كرابم  رـضحم  هب  راصنا  زا  يدرم 
یم ص )  ) ترضح نآ  نانخـس  هتفیـش  هکیروطب  دومن ،  یم  زیگنا  تفگـش  وا  يارب  دروآ و  یم  دجو  هب  ار  وا  تخـس  هک  دینـش  یم 
نایم رد  ص )  ) ترضح اب  هظفاح ،  دوبمک  فعض و  تهج  زا  ار  دوخ  ینارگن  اذل  دراپـسب .  رطاخ  هب  ار  اهنآ  تسناوت  یمن  یلو  دش ؛

 . تشاذگ

هک دومرف  هراشا  شتـسد  هب  ریگددم و  شیوخ  تسد  زا  نانخـس ،  نیا  يرادهاگن  ظفح و  يارب  دـندومرف :  وا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر 
(5  . ) دسیونب ار  شتانایب  راتفگ و 

دارفا ناونع  هب  نونکا  مه  امـش  هچ  رگا  دومرف :  یم  اـهنآ  هب  دـناوخ و  یم  ارف  ار  دوـخ  ناـگدازرهاوخ  نادـنزرف و  ع )  ) یبـتجم ماـما 
رگید یهورگ  موق و  ناگرزب  هک  دراد  دوجو  مه  دـیما  نیا  یلو  دـییآ  یم  رامـشب  دوخ  شیوخ  موق و  لیماف و  لاسدرخ  کچوک و 

مزال امش  رب  اذل  دیشاب ؛
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رطاخ رد  ای  دنریگ و  ارف  ار  شناد  ملع و  دنناوتن  هک  دنوش  هدـید  یناسک  امـش  عمج  رد  رگا  و  دـیریگ .  ارف  ار  شناد  ملع و  هک  تسا 
(6  .) دننک ینابهگن  نآ  زا  هداد و  رارق  شیوخ  ياه  هناخ  رد  ار  یملع  هتشون  نآ  هدرک و  مایق  ملع  شراگن  هب  دیاب  دنراپسب 

امـش اریز  دیدرگ ؛ راک  هب  تسد  ینید ) قیاقح   ) شراگن يارب   : » دندومرف یم  هک  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  دـیوگ :  یم  ریـصب  نبا 
(7 « . ) دینک ینابهاگن  نآ  زا  هدومن و  ظفح  دوخ  رطاخ  رد  نآ  شراگن  قیرط  زا  زج  ار  قیاقح  نیا  دیناوت  یمن 

 : دیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ 

یظافح ششوپ و  تروصب  گرب  نیا  دراذگب ،  یقاب  دوخ  ملع  زا  هتـشون  گرب  کی  رگا  یتح  دور  یم  ایند  زا  ینمؤم  هک  یماگنه  »
زا رت  هدرتسگ  يرهش  تسا ،  هتفای  شراگن  نآ  رد  هک  یفرح  ره  ربارب  رد  لاعتم  دنوادخ  و  دوب ،  دهاوخ  منهج  شتآ  نایم  وا و  نایم 

(8 « . ) دنک یم  اطع  يو  هب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و 

بلاطم باب  نیا  رد  دـشاب .  یم  تیب :  لها  هاگدـید  زا  مولع  شراگن  يزودـنا و  ملع  ملاع و  ملع ،  شزرا  زا  يا  هشوگ  بلاطم  نیا 
لکـش ثحب  نیا  لیمکت  يارب  اهنت  دـش ؛ دـهاوخ  نَم  داـتفه  يونثم  مینک  رکذ  ار  نآ  ماـمت  میهاوخب  رگا  هک  تسا  هدرتسگ  ناـنچنآ 
لوصا باتک  ینعی  تسا  هدش  میظنت  تایاور  تایآ و  ساسا  رب  هک  ار  هعیـش  یملع  عبانم  ینید و  بتک  نیرتروهـشم  زا  یکی  نیودـت 

 . میئامن یم  لقن  ار  یفاک 

هعیش بتک  نیرتمهم  زا  یکی  هاگدید  زا  ملع  شزرا 

فیلأت هار  رد  اسرف  تقاط  شالت  اب  ار  شیوخ  فیرش  رمع  زا  لاس  تسیب  دوخ  هک  هر )  ) ینیلک مالسالاهقث  موحرم 
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نآ جیورت  موزل  یهاگآ و  ملع و  لیصحت  تیمها  نوماریپ  ثحب  هب  دوخ  دنمشزرا  باتک  همدقم  رد  تسا  هدنارذگ  یفاکلا »  » باتک
لـهج و مالـسا ،  دراد .  یگتـسب  یهاـگآ  ملع و  نیمه  هب  ناوـیح  ناـسنا و  تواـفت  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  دزادرپ .  یم  نید  رظن  زا 
رب یباتک  دش  یمن  داجیا  رـشب  يارب  ملاع  رد  یفیلکت  چـیه  دوب  زیاج  ینادان  تلاهج و  رگا  دـناد  یمن  زیاج  ناونع  چـیه  هب  ار  ینادان 

نوریب توبن  نید و  هفـسلف  هک  مییوگب  دـیاب  سپ  دـندش ،  یمن  هتخیگنارب  توبن  هب  ءاـیبنا  زا  کـی  چـیه  دـمآ و  یمن  دورف  يربـمغیپ 
لهج زا  رشب  ندروآ 

يزرودرخ و هب  ار  ناسنا  ادتبا  رد  ادخ  نید  تسادخ .  نید  قطنم  نیا  دوش  یمن  لصاح  ملع  بسک  اب  زج  ماقم  نیا  تسا و  ینادان  و 
شناد هب  شزرا  همه  نیا  اذل  دنک  یم  توعد  رکفت  یلقع و  راک  هب  ار  نامدرم  دناوخ و  یم  ارف  یلقع  تیـصخش  نتـشاد  یگنازرف و 
رگید ینید و  ياـه  هشیدـنا  بـتک و  ناـبحاص  ملاـع و  مـلع ،  تـیمها  زا  يا  هشوـگ  هـکنآ  يارب  تـسا .  هدـش  هداد  ادــخ  نـید  رد 

تایاور باب  ره  رد  هک  میئامن  یم  هراشا  شناد  ملع و  لضف  باب  رد  یفاکلا  باتک  نیوانع  زا  یخرب  هب  اهنت  دوش  ناـیب  نادنمـشیدنا 
 : تسا هدش  نایب  یفلتخم 

 . نآ رب  بیغرت  نآ و  بلط  بوجو  ملع و  تیمها  باب 

 . ناملاع يرترب  ملع و  فیرعت  باب 

( دنیزودنا شناد  لاح  رد  هک  نانآ   ) ناملعتم و  دنا ) هتخودنا  شناد  هک  نانآ   ) ناملاع باوث  باب 

 . نایاناد ناملاع و  لاح  یگنوگچ  باب 

 . نادنمشناد ناملاع و  ماقم  باب 

 . نایاناد ناملاع و  نادقف  نایز  باب 

وگتفگ تساوخرب و  تسشن و  جرا  باب 
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 . نادنمشناد ناملاع و  اب 

 . نانآ اب  وگتفگ  نایاناد و  زا  شسرپ  تیمها  باب 

 . ناگمه هب  ملع  شناد و  نتخومآ  نداد و  دای  هب  بیغرت  باب 

 . ییوگ هتسنادن  شهوکن  باب 

 . ییاناد ملع و  رب  ینتبم  ریغ  رادرک  شهوکن  باب 

 . ییاناد ملع و  نتسب  راک  هب  موزل  باب 

 . نایاناد ناملاع و  راد  هنماد  تیلوئسم  باب 

 . باتک هب  دانتسا  يرادهگن و  ملع و  نتشون  تلیضف  ملع و  لقن  باتک و  تیمها  باب 

 . دسر یم  دیحوت »  » باب هب  تسا ،  هدمآ  اهنآ  رد  هک  يرایسب  لیاسم  اهباب و  نیا  هب  نداد  نایاپ  زا  سپ  هاگنآ 

 ، نآ نتفرگ  راکب  لقعت و  رصنع  تخانش  درخ و  زا  عورش  مالسا :  یتیبرت  ماظن  زا  دروآ  تسد  هب  رصتخم  يروصت  ناوت  یم  اجنیا  زا 
زا سپ  و  هَّجُحلا ، ) ُباتک   ) ربهر تخانش  سپـس  تریـصب ،  يور  زا  یـسانشادخ  هاگنآ  یهاگآ ،  ییاناد و  ملع و  هب  نتخادرپ  هاگنآ 

 . تایح هنحص  هب  ندش  دراو  حیحص  تخانش  لیصحت 

 . دنام یمن  ظوفحم  شراگن  تباتک و  اب  زج  ملع ،  شزرا  همه  نیا  و 

دروخ یم  دنگوس  نآ  هب  ادخ  دشاب  تبثم  ناسنا  تسد  رد  رگا  هک  ار  یملق  دـیآ ،  یم  دوجوب  ملق  هلیـسوب  هک  تسا  يرـصنع  باتک 
فانصا ناشیا  زا  سپ  تسا و  هداد  رارق  رتالاو  رتالاب و  یماقم  رد  رشب  ریاس  هب  تبـسن  ار  همئا :  ءایبنا و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ( 9)

 . دشاب یم  یشزرا  ياراد  مادک  ره  ناشتامدخ  اهتیلاعف و  بسح  هب  مدرم 

باحـصا نیب  رد  دـشخب  یم  شزرا  اهنآ  راتفر  لاـمعا و  نکلو  دنـشاب  یم  يواـسم  ًادـتبا  یهلا  لدـع  هاگـشیپ  رد  مدرم  یماـمت  هتبلا 
فلتخم ياه  هتسد  تاعانص و 
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تـسا هاگیاج  نیرتالاب  همئا :  یهلا و  يایبنا  زا  سپ  نانآ  ماقم  اذـل  دنـشاب .  یم  هژیو  یـشزرا  ياراد  باتک  نابحاص  ناـملاع  مدرم ، 
هطساو هب  دنیامن .  یم  لیمکت  ار  ناشیقالخا  تاکلم  تایحور و  میظنت و  ار  ناشروما  نانآ  تافیلأت  مولع و  هطساو  هب  اهناسنا  هک  ارچ 
جاتحم مدرم  فونـص  مامت  دننک و  یم  ادـیپ  تاجن  یهارمگ  زا  اهناسنا  ددرگ و  یم  دابآ  اهرهـش  نانآ  تافیلأت  نانآ و  ياه  هشیدـنا 

 . دنشاب یم  نانآ  طسوت  ملع  رشن  باتک و  فیلأت  هشیدنا و  نابحاص 

اهباتک عاونا 

یباتک ره  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  نیا  ایآ  اّما  تسا  هدش  ملع  قلطم  شراگن  تبث و  هب  يدایز  هیصوت  ام  ینید  گنهرف  رد  هک  دش  هراشا 
 : تسا مسق  رب 2  باتک  یلک  روط  هب  دراد ؟  ار  نآ  هعلاطم  تهج  تقو  فرص  شزرا  ای  و  تسا ؟  یندناوخ 

 : یفنم بلاطم  يواح  بتک   1

فیلأت تیناسنا  قالخا و  بیرخت  تهج  رد  دشاب و  یم  لطاب  ساسا و  یب  چوپ و  یلایخ و  بلاطم  يواح  اه  هتشون  بتک و  زا  یخرب 
 . تسا هدش 

ریـسم زا  ار  رـشب  دوخ ،  ياه  هشیدنا  تافیلأت و  اب  يرـشب  نووئـش  هب  هجوت  نودب  یهلا و  ياوقت  تیاعر  نودب  بتک  نآ  ناگدنراگن 
 . دناشک یم  یهارمگ  تلالض و  يداو  هب  هدرک و  ادج  تاضویف  تالامک و  كرد  یقیقح و 

مارح ار  نآ  يرادهگن  شورف و  دیرخ و  ندناوخ و  درب و  یم  مان  هدننک  هارمگ  ّهلاض »  » بتک ناونع  هب  بتک  زا  هتـسد  نیا  زا  مالـسا 
 . دناد یم 

يارب مه  نآ  تروـص و  کـی  رد  اـهنت  هـتبلا  دـنا ،  هدرک  حرطم  یهقف  ظاـحل  زا  راـبرپ  ثحاـبم  نأـشلا  مـیظع  ياـهقف  باـب  نـیا  رد 
هعلاطم نانآ  لیطابا  هب  ییوگخساپ 
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 . تسا عنامالب  نیصصختم  يارب  بتک  نیا 

هارمگ دح  نیا  ات  رشب  تفای و  یمن  شرتسگ  رادقم  نیا  لطاب  دندرک ،  یم  عانتما  اهباتک  هنوگ  نیا  نتـشون  زا  نیفلؤم  هنوگ  نیا  رگا 
رـشن و رد  هک  یناسک  دنا و  هدش  جراخ  قح  ریـسم  زا  بتک ،  هنوگ  نیا  ِینکفا  ههبـش  اب  خیرات  لوط  رد  هک  ییاهناسنا  هچ  دش .  یمن 

هنوگ نیا  اب  نانیا  دنشاب .  یم  کیرش  دنا  هدش  هارمگ  هلیسو  نیا  هب  هک  ناهارمگ  یمامت  تیصعم  رد  دنراد  یتلاخد  بتک  نیا  میظنت 
 . دنا هدومن  تیرشب  دوخ و  هب  یمیظع  ملظ  دنا و  هدرک  هدرتسگ  ار  لطاب  نالوج  نادیم  بتک ، 

 : تبثم بلاطم  يواح  بتک   2

ياراد تبثم و  بتک  زا  تسا  هدش  فیلأت  فلتخم  مولع  یعامتجا و  يدرف و  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ناسنا  دشر  تهج  هک  ییاهباتک 
هک مولع  زا  هتسد  نآ  هچ  رشب و  يدام  یگدنز  زاین  دروم  هک  یمولع  زا  هتسد  نآ  هچ  دیآ  یم  رامش  هب  تقو  فرص  هعلاطم و  شزرا 
 . دشاب یم  وا  تیصخش  ندمت و  يانب  نتخاس  وا و  لماکت  تیبرت و  ناسنا و  دشر  تهج  رد  تسا و  رشب  يونعم  یگدنز  زاین  دروم 

نیا ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  تسا و  هدش  لقن  یمالسا  عبانم  رد  دیجمت  فیرعت و  نآ  نوماریپ  همه  نیا  هک  تسا  اهباتک  هنوگ  نیا 
( . : 10 « ) ءاَمَلُعلا ُنیتاَسب  ُُبتُکلا   : » هک تسا  هدومرف  يراذگمان  املع  ياهغاب  ار  بتک  هنوگ 

« . تسا نادنمشیدنا  ياهغاب  اهباتک  »

تیاده يارب  يا  هلیسو  تبثم  بتک 

باوث نیرتشیب  هدوب و  راصعا  اه و  هرود  همه  رد  ناماما :  ءایبنا و  تامحز  یحو و  گنهرف  نّیبم  نیرت  یلاع  یمالسا  تبثم  ياهباتک 
ندناسر مدرم و  داشرا  تیاده و  قیرط  زا  گرزب  یتدابع  نوچ  تسا  نآ  نافلؤم  هژیو 
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 : نیموصعم همئا  رابرهگ  مالک  زا  تسارح  ظفح و  نامدرم و  هب  يونعم  یهلا و  مولع  لاقتنا  یناـسنا و  تاـجرد  نیرت  یلاـع  هب  اـهنآ 
 . دنا هداد  ماجنا 

 : دیامرف یم  ع )  ) نینمؤملاریما هب  ناسنا  کی  تیاده  باب  رد  ص )  ) مرکا لوسر 

دنک تیاده  ار  رفن  کی  وت  تسد  هب  دـنوادخ  رگا  ( . » 11 «) َْتبُرَغ وأ  سْمَّشلا  ِهیلَع  ْتَعَلَط  اّمِم  ٌْریَخ  ًالُجَر  َْکیرَی  یلَع  ُهَّللاَیِدـهَی  نَال  »
« . دنک یم  بورغ  ای  عولط  نآ  رب  دیشروخ  هچنآ  زا  تسا  رتهب 

نابحاص ًامئاد  ریخ  نیا  زا  هک  تسا  یمیظع  ریخ  باب  دوش  یم  رـشب  لاح  لماش  نیفلؤم  ردـقنارگ  تافیلأت  طـسوت  هک  یهلا  تیادـه 
يونعم و روما  رد  قیقحت  هب  يدام ،  یگدنز  ياه  همزال  نتخومآ  زا  ریغ  هک  تسا  بجاو  زین  ناسنا  رب  دـنوش و  یم  دـنم  هرهب  فیلأت 
اب لاعتم  دـنوادخ  دـنیامرف :  یم  هبطخ  نیا  رد  هک  دـنراد  يا  هبطخ  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  دـیامنب .  زین  ینید  یناـبم  زا  هدافتـسا 

اهباتک نیا  رد  ار  دوخ  تایآ  هدومرف و  نایب  ار  دوخ  راکـشآ  لیالد  اهباتک  نیا  رد  تسا و  هدرک  لزاـن  دوخ  بناـج  زا  هک  ییاـهباتک 
نیا دوجو  تسا  هدراذگن  یقاب  ایند  زور  دنچ  نیا  يارب  يونعم  یگتـسکشرب  هب  تبـسن  تمایق  رد  یـسک  يارب  يرذع  چیه  هداد  رارق 

 . درادب مورحم  یهلا  تیاده  هریاد  زا  ار  دوخ  دناوت  یمن  ناسنا  تجح ،  همه 

یتسه بتک  نیرتدنمشزرا 

 : تسا باتک  هس  دشاب  یم  بتک  نیا  هدنسیون  دوخ  هداد و  رارق  ناسنا  تیاده  يارب  قح  ترضح  هک  یبتک 

 : عیرشت باتک   1

ياـیبنا هلیـسو  هب  لاـعتم  يادـخ  بناـج  زا  هک  تسا  ینامـسآ  بتک  هعومجم  تسا  نآ  فلؤم  دوخ  قح  ترـضح  هک  یبتک  زا  یکی 
نتسناد اهناسنا و  يریگوگلا  رشب و  تیاده  يارب  مزعلاولوا 
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بتک نیا  زا  تبثم  هدافتـسا  راثآ  زا  يرادرب  هرهب  میظع و  يرفـس  يارب  نتـسب  راـب  ندـش و  اـیهم  اـیند و  رد  یگدـنز  حیحـص  هقیرط 
 . تسا هدومرف  لزان  ترخآ  رد  سدقم 

هیام هک  یباتک  تسا .  هداتسرف  ورف  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  ربمایپ  نیرخآ  طسوت  هک  تسا  میرک  نآرق  ینامـسآ  بتک  نیرتمهم 
« . نینمؤملل ًهَمحَر  ًيده و   : » تسا يونعم  يدام و  تمحر  لوزن  اهناسنا و  تیاده 

زا نآ  یناعم  كرد  يارب  دننک و  توالت  ار  نآ  دنزومایب و  نآرق  دیاب  دنوش  عقاو  يربا  تداعس  قیرط  رد  دنهاوخ  یم  هک  ییاهناسنا 
هک تسا  هدش  نایب  نآرق  ندناوخ  يارب  يدایز  رایسب  باوث  مالسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  دننک  ضیف  بسک  راهطا :  همئا  رـضحم 

 . دسر یمن  نآ  هب  یباتک  چیه  ندناوخ  باوث 

توالت نآ  رد  یناملـسم  ناسنا  هناخ   : » دـنا هدرک  نایب  نینچ  ار  دوش  یم  نآرق  توالت  نآ  رد  هک  يا  هناخ  شزرا  ع )  ) قداـص ماـما 
(12 « . ) دنک یم  هولج  ناینامسآ  يارب  دننیب  یم  ناینیمز  هک  یناشخرد  هراتس  دننام  دیامن  نآرق 

هک هنوگنامه  دـش و  دـهاوخ  دایز  نآ  تکرب  ریخ و  دوش  توالت  دایز  نآرق  نآ  رد  هک  يا  هناخ   : » دـیامرف یم  ص )  ) مرکاربماـیپ و 
(13 « .) درک دهاوخ  یناشفارون  ناینامسآ  يارب  هناخ  نآ  دننک  یم  یناشفارون  ناینیمز  يارب  نامسآ  ناگراتس 

رادـقم هچ  هب  دارفا  يارب  نآ  توـالت  شزرا  هک  دومن  روصت  ناوت  یم  اـیآ  دـشاب  دـح  نیا  هب  يا  هناـخ  رد  نآرق  توـالت  راـثآ  یتقو 
اه و هناخ  هشوگ  هب  دوش  یم  بوسحم  اهباتک  نیرتشزرا  اب  نیرتمهم و  هک  تمظع  اب  باتک  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  دوب ؟  دـهاوخ 

لبمس ای  دامن و  کی  ناونع  هب  طقف  دوش و  هدناشک  دجاسم و . . .  اه و  هناخباتک 
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. ؟  دوش هدافتسا  نآ  زا  یناملسم 

 : قافآ باتک   2

 . دیامن یم  يرگولج  هدرک و  نت  رب  قلَخ  سابل  قح  ترضح  هدارا  ماقم  رد  هک  تسا  یتسه  شنیرفآ و  میظع  ماظن  قافآ ،  باتک 

نیا زا  یشخب  تسا  یمیظع  یباتک  دوخ  هک  نآ  شنیرفآ  روآ  تفگش  بئاجع  تارایس و  ناگراتس و  نآ ،  ياهناشکهک  اهنامـسآ و 
اهنت لاقم  نیا  رد  دشاب و  یم  یمیظع  يایند  دوخ  هک  تسا  یبئاجع  تاقولخم ،  نیا  زا  کی  ره  رد  تسا و  يدـنوادخ  يابیز  فیلأت 

 : هک دوش  یم  افتکا  هلأسم  نیا  هب 

تسا یناهج  بکوک  ره  هک  متسدینش 

تسا ینامسآ  نیمز و  هناگادج 

انیم كالفا  نیا  بنج  رد  نیمز 

ایرد رعق  رد  دوب  یشاخشخ  وچ 

 : سفنا باتک   3

هک یباتک  تسا  هدومن  فیلأت  ار  دوخ  ياه  هناـشن  تاـیآ و  باـتک  نیا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یناـسنا  دوجو  هاـگراک  سفنا  باـتک 
 : دیامرف یم  نآ  هرابرد  دنوادخ 

(14 « .) ُّقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُفنَأ  ِیفَو  ِقاَفْآلآ  ِیف  اَِنتاَیآ  ْمِهیُِرنَس  »

دوش نشور  نانآ  يارب  ات  داد  میهاوخ  ناشن  نانآ  هب  ناشدوخ  سوفن  ردو  ناهج  فارطاو  اه  هنارک  رد  ار  دوخ  ياه  هناشن  يدوز  هب  »
« . تسا قح  وا  دیدرت  یب  هک 

يارب ار  رایتخا  رهوگ  هیامنارگ  فیلأـت  نیا  رد  دومن و  فیلأـت  ار  ناـسنا  دوجو  باـتک  دوخ  عنـص  ملق  اـب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
 . درادن ار  ماقم  نآ  هب  لین  ییاناوت  هکئالم  یتح  هک  دوش  لیان  یماقم  نآ  هب  ناسنا  ات  داد  رارق  تالامک  بسک 

دـش و دـهاوخ  فشکنم  وا  يارب  یهلا  رارـسا  دـهد  رارق  تقد  دروـم  تسا  هتـشون  وا  هکناـنچنآ  ار  دوـجو  باـتک  ناـسنا  رگا  يرآ ! 
 : دندومرف هنیمز  نیا  رد  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح 

معزتأ
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ریغص مرج  کنأ 

ربکالا مل  اعلا  يوطنا  کیف  و 

يذلا نیبملا  باتکلا  تنا  و 

رمضملا رهظی  هفرحاب 

نآ وت  تسا  هداد  رارق  ار  گرزب  یملاـع  وت  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  یتـسه  یکچوـک  مسج  وـت  هک  ینک  یم  ناـمگ  اـیآ  »
« . ددرگ یم  راکشآ  یناهنپ  شفورح  اب  هک  یتسه  يراکشآ  باتک 

هک تسا  باتک  هس  نیا  هار  زا  دوش و  یمن  ادیپ  يرییغت  شتایآ  رد  شناد  دـشر  نامز و  تکرح  اب  اهباتک  ریاس  دـننام  باتک  هس  نیا 
يرایسب گرم و  زا  سپ  ملاع  هژیو  هب  ناهج  هدنیآ  تیناسنا و  هدنزاس  رصانع  یسانش و  ناسنا  تبثم و  ینیب  ناهج  دیحوت و  هب  ناسنا 

تسا و نادنمـشناد  ناملاع و  همه  سأر  رد  ینابر  ناملاع  و  راـهطا :  همئا  نوچ  باـتک  هس  نیا  هب  ملاـع  دوش و  یم  لـیان  قیاـقح  زا 
 . دشاب یم  اهناسنا  هار  غارچ 

هتشذگ رد  ملع  لیصحت  تالکشم 

تکاله و يداو  هب  دـنارذگب و  تلاـطب  هب  ار  دوخ  رمع  هک  تسین  يدوجوم  وا  هک  دـیامن  هجوت  دـنادب و  ار  دوخ  شزرا  هک  یناـسنا 
هب نکمم  هلیـسو  ره  هب  اـت  درخ  یم  ناـج  هب  ار  تالکـشم  ماـمت  دـتفایب ،  گرزب  کـچوک و  ناـهانگ  باـکترا  هطـساو  هـب  يدوباـن 

حور بلق و  ناج و  مخز  رب  دـیامن و  تفایرد  قذاـح  ناـبیبط  زا  ار  باـن  یمـالک  دـبای و  تسد  شیوخ  ناـج  شخبافـش  ياـهوراد 
 . دیامن شیوخ 

تمحز هک  دنتسه  يرایـسب  تاطابترا  رـصع  رد  هدش و  باتک  نیزگیاج  هزورما  هچنآ  ای  ددعتم و  ياه  هناخباتک  دوجو  اب  هزورما  اما 
حیجرت تداعـس  رب  ار  تواقـش  یهلا  ینید و  لئاسم  هب  یهجوت  یب  اب  هدادـن و  دوخ  هب  ار  ملع  لها  ای  باتک و  اب  هداس  رایـسب  طابترا 

ناگتشذگ و لاوحا  هعلاطم  هتشذگ و  هب  یهاگن  اب  دنهد .  یم 
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عاونا هک  نانآ  دوش .  تقیقح  نیا  هب  يرتشیب  تقد  هجوت و  دـیاش  یهلا  فراعم  مولع و  هب  یـسرتسد  یگنوگچ  تاـطابترا و  تیفیک 
تقد قیاقح  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  دـنیامن .  نیمأت  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  تداعـس  دـنناوتب  اـت  دـندیرخ  یم  ناـج  هب  ار  تارطخ  ماـسقا 

 . دیئامرف

ع)  ) يداه ماما  نایعیش  زا  یکی  تیاکح 

 : دنک یم  لقن  َفلُد  یبا  نبرقَص  مان  هب  ع )  ) يداه ترضح  كرابم  دوجو  نادنمتدارا  زا  یکی 

مدش دنم  هقالع  یلیخ  درک  سبح  ار  ترضح  دروآ و  ارماس  رهـش  هب  هناملاظ  ار  ع )  ) يداه ماما  ترـضح  یـسابع  لکوتم  هک  ینامز 
یم ار  نم  وا  متفر  نادـنز  سیئر  رتفد  هب  مریگب .  راوگرزب  ماـما  نآ  كراـبم  دوجو  زا  يربـخ  ترـضح ،  ندوب  ینادـنز  ماـیا  رد  هک 
نیا مرکف  منک .  وگتفگ  منیـشب و  امـش  اب  یتعاس  منیبب ،  ار  امـش  مدمآ  متفگ :  يدـمآ ؟  اجنیا  هچ  يارب  درک :  لاوس  نم  زا  تخانش 

هتـسشن تیعمج  نادنز  سیئر  رتفد  قاتا و  تفرگ  ع )  ) يداه ترـضح  دوجو  زا  يربخ  دوشب  هرخالاب  نادـنز  سیئر  رتفد  رد  هک  دوب 
 : متفگ يراد ؟  راک  هچ  يا ؟  هدمآ  اجنیا  هچ  يارب  دیـسرپ :  هرابود  نادنز  سیئر  مدنام و  نم  دـش  تولخ  تفر ،  هک  تیعمج  دوب ، 

 . منک تبحص  امش  اب  منیبب و  ار  امش  مدمآ  هک 

هب دوبن  نادنز  اجنیا  وت  يالوم  هک  یتقو  ات  نوچ  يا .  هدماین  نم  ندـید  دـصق  هب  ینیبب و  ار  دوخ  يالوم  ات  يا  هدـمآ  وت  هن ،  تفگ : 
 . تسا یسابع  لکوتم  میالوم  نم  متفگ :  يدمآ .  یمن  نم  ندید 

تسا نم  وت و  قحرب  يالوم  ع )  ) يداه ماما  اّما  تسا  قحان  هک  یلکوتم  تفگ :  نابنادنز 
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ترـضح ندوب  اـب  مشاـب و  یم  تیب :  لـها  هب  تبـسن  هطبار  یب  تفرعم و  یب  متـسه و  لـکوتم  نادـنز  سیئر  نم  هک  يدرک  رکف  وت 
؟  مراد لوبق  تیولوم  تیالو و  هب  ار  يرگید  نم  يداه : 

ات متـسرف  یم  ع )  ) ترـضح تمدـخ  ار  وت  نم  دـیایب  نوریب  تسام  يالوم  دزن  یتلود  تاـماقم  زا  یکی  نک ،  ربص  تفگ :  نابنادـنز 
 . دینزب ترضح  اب  يراد  مه  یفرح  رگا  ینک و  ترایز  ار  ناشکرابم  هرهچ 

دنراد هطبار  قحرب  ماما  اب  دنتـسه  هعیـش  اهنیا  هک  دـندیمهف  یم  رگا  لـکوتم  ناـمز  مه  نآ  دوب  نتفرگ  تسد  فک  ناـج  اـهراک  نیا 
 . دندرک یم  ناش  هعطق  هعطق 

قاتا دراو  نم  یتقو  ربب .  ینادـنز  نیا  دزن  ریگب و  ار  ناـشیا  تسد  تفگ :  هدوب ،  وا  دوخ  دـنزرف  ًارهاـظ  هک  درک ،  ادـص  ار  یکدوک 
هک هداد  روتـسد  لکوتم  هک  دوب  مولعم  تسا .  هدش  رفح  لخاد  زین  يربق  يا و  هنهک  ریـصح  رب  ع )  ) يداه ماما  ترـضح  مدید  مدـش 

ار مدوخ  متـسناوتن  داتفا  ربق  هب  ممـشچ  ات  دنهدب .  ار  شمکح  ات  دینکب  مه  ار  شربق  دشاب و  هتـشادن  یمزاول  و  دشاب ،  کچوک  قاتا 
 . نکن هاگن  ربق  نیا  هب  دیسر  دهاوخن  نم  هب  یبیسآ  اهنیا  زا  هک  نادب  نیقی  دندومرف :  دنداد  يرادلد  ارم  ع )  ) ترضح مراد ،  هگن 

دوجو زا  هک  ار  یثیدـح  دـهاوخ  یم  ملد  مدرک  تراـیز  ار  امـش  داد ،  قیفوت  نم  هب  راـگدرورپ  هک  ـالاح  هّللا !  لوـسر  نباـی  متفگ : 
؟  ممهف یمن  ار  نآ  ینعم  نم  نوچ  دـینک  ینعم  نم  يارب  امـش  مناوخب و  امـش  يارب  نم  دـننک  یم  لـقن  ص )  ) ادـخ لوسر  كراـبم 

 : متقگ تسیچ ؟  ثیدح  نآ  دندومرف 
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اهزور تروص  نیا  رد  هک  دینکن  ینمـشد  اهزور  اب  « . » ْمُکیداَُعتف َمایألا  اوُداُعت  ال   : » دندومرف هک  منک  یم  لقن  ربمایپ  ناتدـج  لوق  زا 
« . درک دنهاوخ  ینمشد  امش  اب 

لوسر مان  هبنش  میتسه و  تیب :  لها  ام  تساجرباپ  نیمز  اهنامسآ و  هک  ینامز  ات  اهزور   : » هک دندرک  انعم  نینچ  ار  تیاور  ترـضح 
نب یلع  زا  هیاـنک  هبنـش  هس  تسا و  ع )  ) نیـسح نسح و  زا  هیاـنک  هبنـشود  تسا و  ع )  ) نینمؤـملاریما زا  هیاـنک  هبنـشکی  تسادـخ و 

و ع )  ) یسوم نب  یلع  و  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  زا  هیانک  هبنـشراهچ  تسا و  ع )  ) دمحم نبرفعج  و  ع )  ) یلع نبدمحم  و  ع )  ) نیـسحلا
( نامز ماما   ) مدنزرف دنزرف  زا  هیانک  هعمج  تسا و  ع )  ) یلع نب  نسح  مدنزرف  زا  هیانک  هبنـش  جـنپ  تسا و  نم  و  ع )  ) یلع نبدـمحم 

دنهاوخ ینمـشد  وت  اب  ترخآ  رد  ینمـشد  تروص  رد  هک  ینک  ینمـشد  نانآ  اب  ایند  رد  دـیابن  هک  تسا  ماـیا  ینعم  نیا  و  تسا . . . 
« . درک

 : دندومرف ع )  ) ماما رخآ  رد  و 

(15 « .) تسین وت  يارب  یتینما  هک  ورب  نک و  یظفاحادخ  »

هدولآ و و  دـساف ،  طیحم  کـی  رد  ناـسنا  دوش  یم  هک  تسا  هدوبن  مک  رـشب  خـیرات  رد  شا  هنومن  هک  تسا  تجح  ماـمتا  کـی  نیا 
 . دشاب ادخ  هدنب  یلو  دشاب  هتشاد  نیطایش  نادسفم و  فرط  زا  مه  یلغش  یتح  دریگب و  رارق  یناطیش 

رگید ییاه  هنومن 

 ، تسا ع )  ) يداه ماما  قحرب  يالوم  دیوگ  یم  َفلُد  یبا  نبرقَص  هب  نادنز  رتفد  تولخ  رد  هک  دوبن  نابنادنز  نیا  اهنت 

هب دنتخانش و  یم  ار  قح  دندوب  ملاظ  تموکح  هاگتسد  رد  هکنیا  دوجو  اب  هک  دنوش  یم  ادیپ  خیرات  رد  يدایز  دارفا  هکلب 
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 . دشاب ادخ  دابع  رب  تیولوم  ماقم  راد  هدهع  دناوت  یمن  هک  دساف  دندوب .  یهلا  تاروتسد  وریپ  هتشاد و  تفرعم  وا 

« تسا رتراوازسو  یلوا  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  ربمایپ ،  ( : » 16 « . ) ْمِهِسُفنَأ ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  َیلْوَأ  ُِّیبَّنلا  »

 . تسا یمالسا  یهلا و  طیارش  دجاو  ياهقف  و  نیرهاط :  همئا  ادخ و  ءایبنا  ملاع و  ناکاپ  نآ  زا  تیالو 

هب هناقداص  ناهنپ ،  رد  دوب و  نوعرف  رابرد  هبتر  یلاع  نادنمراک  زا  هک  دـنک  یم  نایب  ار  یـصخش  ناتـساد  دـنوادخ  نموم  هروس  رد 
 . دوب هدروآ  نامیا  ع )  ) نارمع نب  یسوم 

 . دنوش دراو  اههاگتسد  نیا  رد  هک  دندوب  زاجم  یهلا  يایلوا  فرط  زا  نانیا  هتبلا 

هیما ینب  تموکح  رخاوا  ات  دـندرک  رمع  لاس  داتفه  زا  شیب  س )  ) هنیکـس ترـضح  كرابم  دوجو  هک  تسا  دوجوم  ام  ياـهباتک  رد 
ياپ دـندمآ و  یم  ناشیا  ندـید  دنتـشاد  طابترا  دـندوب  تموکح  راکردـنا  تسد  ناشنارهوش  هک  ینانز  زا  یلیخ  اـب  دـندوب و  هدـنز 
یلیخ تموکح  هب  هتـسباو  نانز  فرط  زا  راوگرزب  نیا  دندرک و  یم  توعد  ینامهم  هب  ار  ناشیا  دندرک و  یم  تکرـش  ناشیا  سرد 

رب اه  هرهچ  هنوگ  نیا  زا  يا  هدع  کی  تمایق  يادرف  دـندرک .  یگداتـسیا  هیما  ینب  لباقم  رد  دـننک و  يریگولج  دنتـسناوت  ار  اهراک 
یمن ار  دوخ  یتموکح  ياه  هاگتسد  دایز  داسف  دوجو  اب  نانیا  دنتـشاد .  ار  اهنآ  طیحم  هن  تردق و  هن  هک  یناسک  رب  دنتجح  نارگید 

 . دنداد یمن  تسد  زا  ار  دوخ  نید  دنتخاب و 

اه هتسناد  هب  اه  هتسنادن  لیدبت  باتک و  هعلاطم 

یلو درادـن  ددـع  ام  ياه  هتـسنادن  نوچ  دـنک .  اه  هتـسناد  هب  لیدـبت  تقیقح  لها  اـب  ار  اـه  هتـسنادن  ناـسنا  هک  تسا  بوخ  ردـقچ 
تقو چیه  دیابن  ام  میناد ؟  یم  ردقچ  ام  تسا .  دودحم  ام  ياهینتسناد 
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یگدوهیب هب  دـیابن  ار  رمع  ینامز  فرظ  تسا ،  لوئـسم  دوخ  يادـخ  دوخ و  لـباقم  رد  ناـسنا  مینک .  تعاـنق  دوخ  ياـه  هتـسناد  هب 
هعلاطم و جرخ  هداد  وا  هب  ادخ  هک  ار  یتصرف  دـیامنب و  يزودـنا  ملع  يزودـنا و  شناد  فرـص  ار  دوخ  رمع  دـیاب  ناسنا  دـنارذگ ، 

بـسک هار  رد  ار  رمع  دـیامن و  هعلاطم  ار  ینید  دنمـشزرا  بتک  دـنک و  قیقحت  دـناوخب و  باتک  دوخ  ملع  ّدـح  رد  دـنک و  شهوژپ 
 . دیامن فرص  تفرعم 

رمع عییضت  زا  يریگولج  باتک و  هعلاطم 

ینس عطقم  ره  زاین  هیامنارگ  تافیلأت  نیا  هدش و  هتشون  يرایـسب  ياه  باتک  دروآ .  يور  یمالـسا  ینید و  فلتخم  ياهباتک  هب  دیاب 
ياهتیصخش خیرات  نید ،  ناگرزب  خیرات  ءایلوا ،  خیرات  همئا ، :  خیرات  ءایبنا ،  خیرات  ص ، )  ) مرکا ربمغیپ  خیرات  دنک .  یم  عفترم  ار 

دیابن ار  رمع  تسا .  هدش  هتـشاگن  ناسنا  یحور  یمـسج و  يونعم و  يدام و  تایح  نوماریپ  هک  يدنمـشزرا  بتک  هعلاطم  یناسنا و 
رکف هشیدـنا و  حیحـصت  رد  لاح و  رد  ندرک  هعلاطم  تسا .  لوئـسم  تمایق  زور  ناسنا  دـتفایب  قافتا  هلئـسم  نیا  رگا  هک  درک  عیاـض 

 . دراد رثا  ناسنا  قالخا 

نیا ناشیا  تمیقرپ  يابیز ،  ناشیامرف  زا  یکی  دـنتفر .  ایند  زا  هک  دوب  ناـشلاس  ًارهاـظ 88  هر )  ) يدرجورب یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم 
هلاس رمع 88  تعاس  کی  هک  منک  یم  رکـش  ار  ادخ  هک  دـندوب  هدومرف  گرزب  ياملع  زا  یکی  هب  ناشرمع  رخاوا  رد  هک  تسا  هدوب 

؟  تسا رمع  زا  رتالاب  يا  هیام  هچ  تسا ؟  رمع  زا  رتالاب  يا  هیامرس  هچ  ما .  هدرکن  عیاض  ار  ما 

( [ ص  ) مالسا ربمایپ  روهظ   ] رصع هب  دنگوس  ( : » 17 « .) ٍرْسُخ یَِفل  َناَسنِْإلا  َّنِإ   ِرْصَْعلاَو *  »
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 . « تسا یگرزب  يراک  نایز  رد  ناسنا  دیدرت  یب 

 . دیازفایب دوخ  ییاناد  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  یحلاص  لمع  هچ  دنتسه .  تراسخ  هاچ  نورد  همه 

 ، نتسشن باتک  نخس  ياپ  رد  و  تیب :  لها  ناگرزب و  ياه  هشیدنا  لحاس  رد  تسا و  یهلا  تابجاو  زا  رمع  زا  هدافتسا  تهج  ره  هب 
 . دشاب یم  رمع  زا  يرو  هرهب  نیرتالاب 

 ، یناریا ندـمت  ینعی  یناهج  گرزب  ندـمت  ود  هک  نایناریا  ام  يارب  تسا و  باـتفآ  يارب  ندروآ  لـیلد  باـتک  نوماریپ  نتفگ  نخس 
دنشاب هتشاد  يا  هژیو  شزرا  هناخباتک  باتک و  دیاب  میراد  ار  زیزع  مالـسا  ینعی  نید  ندمت  دوخ و  ياهبنارگ  روشک  تیلم  تیناریا و 
بهذم نیا  تسا  راوتـسا  باتک  رب  زین  ام  بهذم  هک  تساجنآ  ابیز  تسا و  باتک  رب  ینتبم  موق  ره  گنهرف  ندمت و  مینادیم  هک  ارچ 

 : تسا نیا  شماغیپ  نیتسخن  تسا و  باتک  شا  هزجعم 

« ناوخب ( : » 18 «) ْأَْرقا »

 . دوش یم  لاعتم  يادخ  زا  هک  شیاتس  نیلوا  سپس 

« تسا نامیرک ]  ] نیرت میرک  تراگدرورپ  « » ُمَرْکَْألا َکُّبَر  »

 : هک دنمان  یم  نیرت  یمارگ  ار  وا  ارچ  تسا ، 

« تخومآ ملق  هلیسو  هب  هک  نامه  « » ِمَلَْقلِاب َمَّلَع  يِذَّلا  »

 . دنازومآ یم  وا  هب  ار  دنادب  دیاب  دناد و  یمن  ناسنا  هک  ار  هچنآ  دهد و  یم  میلعت  ملق  هلیسوب  ار  وت  هک  یسک  وت  راگدرورپ 

ینایاپ نخس 

دـبای و یم  زاب  ار  دوخ  هدـش  شومارف  تقیقح  ناسنا  هک  تسا  یبرم  نیا  وترپ  رد  دـشاب و  یم  گرزب  یبرم  کـی  باـتک ،  اـم  يارب 
 . دوش یم  ملاع  قیاقح  تخانش  نتشیوخ و  تخانش  بجوم  نآ  حیحص  يریگراکب  هجوت و 

ناراگدنام اهنت  ناگنازرف  هک  ارچ  تسا  لهج  یکیرات و  یسوهلب و  همه  تسا  تفرعم  بسک  تفرعم و  زا  ریغ  ملاع ،  رد  هچنآ 
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بـسک رد  تسا و  هدرک  ترخآ  هرهچ  هب  لد  يور  هتـشذگ و  يدام  يایند  یناـف و  ملاـع  زا  هک  تسا  یـسک  هنازرف  دنتـسه و  ملاـع 
 . تسا هتشاذگ  مدق  تیاده  ناتسب  هب  یهارمگ  بادرم  زا  تفرعم 

يا هنازرف  زا  نم  مدیسرپب  ار  ایند  لاح 

يا هناسفا  ای  تسا  یمهو  ای  تس ،  یباوخ  ای  تفگ : 

؟  تسیچ هک  ام  اب  وگب  لد  يا  رمع  لاوحا  شمتفگ : 

يا هناورپ  ای  تسا  یعمش  ای  تسا  یقرب  ای  تفگ : 

دنا هتسب  لد  نوچ  دننیب  یم  هک  نانیا  شمتفگ : 

يا هناوید  ای  دنتسم  ای  دنروک  ای  تفگ : 

یقرواپ

ثیدح 1.  1/30 یفاکلا : .ٍِملسُم  ِّلُک  یلَع  ٌهَضیرف  ِْملِعلا  ُبلَط  . 1

ثیدح 35. ، 19 باب ، 2/151 دیرملاهینم : .ُهتباتک  لاق : هدییقت ؟ ام  و  لیق : َملعلاو ، دّیق  . 2

ثیدح 10. ، 1/52 یفاکلا : . 3

.مهبتکب الا  هیف  نوسنأی  جره ال  نامز  سانلا  یلع  یتای  هناف  کـینب  کـبتک  ثرواـف  تم  ناـف  کـناوخا  یف  کـملع  َُّثب  ُبْتتُکا و  . 4
.11 ثیدح ، 1/52 یفاکلا :

10/245و249. لامعلازنک : . 5

.10/257 لامعلازنک : . 6

.اوُبتکَت یّتح  نوظَفْحَت  مکناف ال  اوبتکا   . 7

هنیدم فرح  لکب  یلاعت  هللا  هاطعأ  رانلا و  نیب  هنیب و  امیفًارتس  هقرولا  تناک  ملع ، اهیلع  هدـحاو  هقرو  كرت  تام و  اذا  نمؤملا  نإ  . 8
.341 دیرملاهینم : .اهیف  ام  وایندلا  نم  عسوأ 

1 ملق : دنسیون  یم  هچنآو  ملق  هب  دنگوس  ن ،  َنوُرُطْسَی * اَمَو  ِمَلَقْلاَو  ن   . 9

ثیدح 291. مکحلاررغ 49 ،: . 10
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107 راونألا : هاشکم  . 11

ثیدح 2. ، 2/610 یفاکلا : . 12

ثیدح 1. ، 2/610 یفاکلا : . 13

53 تَلِّصف : . 14

.1 ثیدح ،60 راونالاراحب 4/238 ، ثیدح 102 ؛ ، 2/394 لاصخلا : . 15

6 بازحا :  . 16

1و2 رصع : . 17

هک یلاـح  رد  ناوخب  .دروآ  دوجو  هب  قلع  زا  ار  ناـسنا   ] هکناـمه ]؛  هدـیرفآ ] ار اـه  هدـیرفآ  همه  [ هک تراـگدرورپ  ماـن  هب  ناوخب  . 18
میلعت تسناد  یمن  ار  هچنآ  ناسنا  هب  و[  ،[ تخومآملق هلیسو  هب  هک  نامه  تسا .   ] نامیرک [ نیرت میرکتراگدرورپ 
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5 قَلَع 1 -  داد 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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