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: یپاچ رشان 
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: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نافرع 7قیرط 

باتک 7تاصخشم 

مود پاچ  7همدقم 

تسا یقیاقح  شا ،  هقح  تروص  يارب  ینطاب و  نید ،  نیا  رهاظ  يارب  هکنیا  هرابرد  لوا :  12لصف 

يرابتعا روما  یقیقح و  روما  12فیرعت 

ثحب نیا  هدننک  17لماک 

ییاور لئالد  20نایب 

تسا راوشد  ام  ثیدح  22لمحت 

رارسا 28باحصا 

تسا رادروخرب  یتیعقاو  هچ  زا  سپ  تسین  يدادرارق  يرابتعا و  ماظن  ماطن ،  نیا  هک  اجنآ  زا  مود :  28لصف 

28هراشا

لاثم ملاع  29تیصوصخ 

صوصخ نیا  رد  ییاور  ینآرق و  لئالد  ثحب ،  نیا  هدننک  35لماک 

تسا ریذپ  ناکما  ناگمه  يارب  هکلب  تسین  ءایبنا  صوصخم  بیغ  رارسا  ملاع و  نطاب  هب  یبایهار  موس :  40لصف 

40هراشا

ثحب نیا  هدننک  43لماک 

تیور 44تایآ 

تیور 50تایاور 

؟  تسیچ لامک  نیا  هب  یبایتسد  لوصو و  قیرط  ادخ  دوهش  ناکما  تابثا  زا  دعب  مراهچ :  56لصف 

56هراشا

ثحب 59همادا 

لوا 59تمسق 

مود 68تمسق 
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موس 78تمسق 

مراهچ 89تمسق 

يداع مدرم  لوا :  94هورگ 

نادباع نادهاز و  مود :  95هورگ 

ناقاتشم نافراع و  موس :  96هورگ 

دوش یم  لئان  شیوخ  لامک  هب  ناسنا  هک  هچنآ  هرابرد  مجنپ :  101لصف 

101حیضوت

ثحب نیا  هدننک  102لماک 

لوا 102تمسق 

مود 111تمسق 

موس 121تمسق 

اهتشون 129یپ 

ات 80 129زا 1 

ات 158 137زا 81 

زکرم 146هرابرد 
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نافرع قیرط 

باتک تاصخشم 

1281 نیسحدمحم 1360 -  ییابطابط  هسانشرس : 

یلمآ هداز  نسح  ظیرفت  همدقم و  اب   ] هداز نسح  قداص  مجرتم  ییابطابط  نیسحدمحم  فلوم  نافرع  قیرط  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

شیاشخب 1381. مق  رشن :  تاصخشم 

ص 221 يرهاظ :  تاصخشم 

8-49-7090-964 لایر ؛  8500 8-49-7090-964 لایر ؛  8500 8-49-7090-964 لایر ؛  8500 8-49-7090-964 کباش : 
هدروآ  143 تاحفص 221 -  رد  هیالولا  هلاسر   " یلـصا نتم  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  8500

هیالولا هلاسر  یلصا  ناونع  تشاددای :  تسا  هدش 

نافرع قیرط  هیالولا  هلاسر  حرش  همجرت و  دلج : يور  ناونع  تشاددای :  لایر   10000 موس 1382 ؛ پاچ  تشاددای : 

نافرع قیرط  هیالولا  هلاسر  حرش  همجرت و  دلج :  يور  ناونع  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

مجرتـم قداص 1432 ، -  هداز  نسح  هدوزفا :  هسانـش  ناـفرع  عوضوم :  ناـفرع  قیرط  هیـالولا  هلاـسر  حرـش  همجرت و  رگید :  ناونع 
ط2ر5041 1381  / BP286 هرگنک :  يدنب  هدر  سیون  همدقم  نسح 1307 ، -  یلمآ  هداز  نسح  هدوزفا :  هسانش 

297/83 ییوید :  يدنب  هدر 

م 25743-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مود پاچ  همدقم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هتخاس و حرطم  ار  يروحم  بلاطم  زاجیا  راصتخا و  نیع  رد  هک  تسا  هیالولا  هلاسر  یئابطابط  همالع  ریظن  مک  سیفن و  راثآ  زا  یکی 
نآ یلمآ  يداوج  هّللا  تیآ  هکنانچ  تسا ؛  یئابطابط  همالع  راکهاش  هدـنزرا  هلاسر  نیا  تسا .  هتـشادرب  هدرپ  نید  هتفهن  ياهزار  زا 

تیالو رون  هب  هدعتـسم  سوفن  يارب  هتـسارآ  ینامـسآ  يا  هبدام  دومرف ( :  یلمآ  هداز  نسح  هّللا  تیآ  هتـسناد و  ناشیا  نیرتهب )  ار ( 
 ( . تسا

یقیقح یلامک  تسا و  هتفگ  ندش  هّللا )  یلو  و (  هّللا )  هیالو  زا (  هلاسر  نیا  رد  فلوم 
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قیال یـسک  نینچ  دوش و  ءاقب  رد  یناف و  ادـخ  تاذ  رد  ناسنا  ینعی  هتـسناد ؛  ریذـپ  ناکما  یهلا  تیالو  شریذـپ  هیاـس  رد  ار  ناـسنا 
همالع دیآ ؟ رامـش  هب  هّللا  یلو  دـسرب و  یتاذ )  يانف  نآ (  هب  ات  دـیامن  يرپس  دـیاب  ار  یلحارم  هچ  اما  ددرگ .  یم  هللا )  یلو  ناونع ( 

نیـشنلد هبذاج و  رپ  للع  زا  هک  تسا  رکذ  نایاش  تسا .  هدومرف  ناـیب  ار  عیفر  ماـقم  نآ  هب  لوصا  قیرط و  لـصف  جـنپ  رد  ییاـبطابط 
 ) کـی ناونع  هب  ار  دوخ  تادـهاشم  وت  تـالاح  عقاو  رد  هدرک و  یط  ار  لـحارم  نیا  فلوم  دوـخ  هک  تسا  نیا  هلاـسر ،  نیا  ندوـب 

یلقع و لئالد  هدرک و  تاـبثا  ار  ینطاـب  نید  رهاـظ  يارب  لوا  لوصف  رد  مرتحم  فلوم  تسا .  هدومن  شرازگ  یناـفرع )  هماـن  هرفس 
يرـس مولع  اهزار و  فراعم و  تنـس ،  نآرق و  لیـصا  عبانم  ود  رد  هک  هدومن  دیکات  تسا و  هتفرگ  راک  هب  صوصخ  نیا  رد  ار  یلقن 

نآ زا  يرگید  ددنـسپب ،  دـهاوخب و  ادـخ  هک  یـصخش  ای  لاـعتم  دـنوادخ  زج  یـسک  هدـنام و  یفخم  اـم  سرتسد  زا  هک  تسا  هتفهن 
باحـصا دوجو  هلءاسم ،  نیا  يارب  دـیوم  نیرتهب  تسا و  یبلاطم  نینچ  زا  راشرـس  یهلا  باتک  درادـن و  یعالطا  زیمآرارـسا  بلاطم 

؛ دنداد یم  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  طقف  ار  لئاسم  زا  یضعب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  يارب  رارـسا 
تغل سپ  يزاس ،  الم  رب  ار  ثیداحا  نیا  رگا  دومرف ( :  هاگنآ  دندرک و  نایب  رباج  يارب  ار  یثیداحا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ 
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 ! ( . داب وت  رب  مدرم  همه  هکئالم و  ادخ و 

رگیدکی اب  لقع  ملاع  لاثم و  ملاع  هدام و  ملاع  طابترا  نایب  هب  نید  قیاقح  رارـسا و  عون  تیفیک و  ندـش  نشور  يارب  مود  لصف  رد 
هب هجوـت  هداـم و  ملاوـع  زا  ناـسنا  ییاـهر  یگنوـگچ  تسا و  هدروآ  راـصتخا  هب  ار  ملاوـع  نآ  زا  کـی  ره  تایـصوصخ  هتخادرپ و 

 . دراد ور  شیپ  رد  ار  یملاوع  هچ  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  یملاوع  هچ  هکنیا  تسا و  دومرف  نایب  ار  هدام  ياروام 

رـصحنم ار  نآ  هتـسناد  ریذپ  ناکما  ناگمه  يارب  ار  تعیبط  ءاروام  اب  طابترا  بیغ و  رارـسا  ملاع و  نطاب  هب  یبایهار  موس  لوصف  رد 
نآ دیاب و  هار  هدام  هئـشن  نیا  نطاب  ملاع و  رارـسا  هب  ایند  زا  عاطقنا  اب  دناوت  یم  ناسنا  هک  هدرک  دیکات  تسا و  هتخاسن  یهلا  ءایبنا  هب 

نیرتهب صوصخ  نیا  رد  تیئور  تایاور  تایآ و  تسا و  ریذپ  ناکما  هّللا  ءاقل  هّللا  ایلوا  يارب  هئـشن  نیمه  رد  یتح  دنک  هدـهاشم  ار 
 . دشاب یم  هاوگ 

سفن تفرعم  قیرط  ار ،  نآ  قیرط  هناـگی  دومرف و  ناـیب  ار  هّللا  ءاـقلو  قیاـقح  دوهـش  هب  یباـیتسد  لوصو و  قیرط  مراـهچ  لـصف  رد 
مامت اب  ار  یتاذ  هجوت  دـبای و  یم  تسد  یتاذ  يانف  هب  نآ  هیاس  رد  کلاس  ددرگ و  یم  یقیقح  تفرعم  شیادـیپ  بجوم  هک  هتـسناد 

رد تسا .  هدرک  رکذ  نآ  تیمها  سفن و  تفرعم  هراـبرد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  زا  ثیدـح  فلوم 22  دـنک .  یم  ساـسحا  دوجو 
تسا یهلا  بهاوم  زا  ناهرب  نیا  دیامرف ( :  یم  یلقع  ناهرب  هماقا  زا  سپ  یئابطابط  همالع  هک  تسا  لصف  نیمه 
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 . مرازگساپس تیانع  نیا  رب  ار  ادخ  تسا و  هدشن  حرطم  يرگید  ياج  دشاب و  یم  هلاسر  نیا  هب  صوصخم  هک 

بلاطم يارب  تسا  يا  هنوگ  حیـضوت  لصف  نیا  هک  دـنک  یم  حیرـصت  مرتحم  فلوم  تسا ،  باتک  لصف  نیرخآ  هک  مجنپ  لصف  رد 
تسین و هاگآ  ناشراگدرورپ  زج  یسک  ءایلوا  تاماقم  تایـصوصخ و  زا  هک  دنک  یم  تابثا  ینآرق  تایآ  زا  هدافتـسا  ابو  مود  لصف 

نارگتراشب یبرم و  هتفرگ و  هدهع  هب  دنوادخ  ار  هّللا  ءایلوا  رما  تیالو  هک  تسا  سب  نآ  يارب  راختفا  نیا  درادـن و  يا  هطاحا  نآ  رب 
 ( ادخ هب  دامتعا  طقف (  دهر و  یم  سفن )  هب  دامتعا  زا (  هلحرم  نیا  رد  ناسنا  و   ( 1 دیمحلا (  یباولا  وه  تسا و  ناحبس  دنوادخ  زین 

 . دیامن یم  هولج  وا  رد 

ناشیا مروآ :  یم  اجنیا  رد  ار  یلمآ  يداوج  هّللا  تیآ  تاشیامرف  نآ ،  تیمها  هیالولا و  هدنزرا  هلاسر  راب  رتشیب  هچره  ییانشآ  يارب 
تحت ار  مدآ  ملاع و  هک  دـسرب  ییاج  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  تیال  يانعم و  دـنداد .  یم  تیمها  تیـالو  هلءاـسم  هب  زیچ  ره  زا  شیب 

رایتخا و لالقتسا و  دوخ  زا  هک  یناسنا  تسادخ ،  تیالو  تحت  تسا ،  یناف  دوخ  زا  هک  یناسنا  ریغ .  الو  دنیبب  ناحبس  يادخ  ریبدت 
هب یهلا  صاخ  يایلوا  زا  دسر و  یم  تیالو  ماقم  هب  یماگنه  ناسنا ،  دوب .  دهاوخن  ادخ  تیالو  تحت  زگره  دـهد ،  یم  ناشن  هدارا 

دشاب یکتم  دوخ  هب  هن  اذل  دنیبن ؛ ار  دوخ  هکنیا  رب  تسا  عرفتم  نیا  دهدن و  ناشن  یلالقتسا  هدارا  دوخ  زا  هک  دیآ  یم  رامش 
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ادخ لوسر  هچنانچ   ( 2 نیحلاصلا (  یلوتی  وه  باتکلا و  لزن  يذلا  هّللا  یلو  نا  دیوگب :  دناوت  یم  هک  تسا  هاگنآ  نارگید .  هب  هن  و 
ار وا  لعف  تفص و  تاذ و  دشاب و  ناحبـس  يادخ  ریبدت  تحت  رد  ناسنا  هک  تیالو  نیا  تسا  هدومرف  ءانثلا -  هیحتلا و  فالآ  هیلع  - 

تـسا يرما  تیالو  اما  تسا ؛  یـصاصتخا  رما  توبن  تلاسر و  تسین ،  یهلا  يایبنا  صوصخم  ریغ ،  دنک و ال  ریبدت  ناحبـس  يادخ 
 . تسا هدوشگ  اهناسنا  يور  هب  دبا  يارب  تیالو  رد  ماع . 

ریز ار  ناسنا  هک  سفن  بیذهت  هار  اما   ( 3 هتلاسر (  لعجی  ثیح  ملع  هّللا  هک  تسا  هصاخ  بهاوم  وا  تلاسر  نینچمه  توبن و  ماـقم 
هدهاشم تسا . . .  زاب  ناگمه  يور  هب  دریگب ،  ددم  ناحبـس  يادخ  یتسرپرـس  زا  امیقتـسم  دوش  بجوم  دربب و  قح  تیالو  شـشوپ 

دـننیب و یم  رتشیب  رتیوق و  ایبنا ،  هک  توافت  نیا  اب  دنـسرب ؛  ماقم  نیا  هب  دـنناوت  یم  مه  نارگید  تسین ،  ایبنا  صوصخم  ملاـع  رارـسا 
نآ هب  یهار  نارگید  دـشاب و  اـیبنا  صوـصخم  ارـصحنم  بیغ  رارـسا  هب  ندرب  یپ  هک  تسین  نینچ  نیا  یلو  رتـمک ؛  اـهنآ  نادرگاـش 
هار دیاب  نیاربانب  دشاب ؛  ناحبس  يادخ  یتسرپ  رس  تیالو و  تحت  رد  ناسنا  هک  تسین  نیا  زا  رتهب  یتمعن  چیه  نوچ  دنشاب .  هتـشادن 

 . تسا هداد  ناشن  اه  ناسنا  هب  ار  هار  میرک  نآرق  درک و  وجتسج  مه  ار  تمعن  نیا  هب  ندیسر 

اذل دوب ؛  هار  نیا  یهار  تقیرط و  نیا  کلاس  شیوخ  صاخ  دیتاسا  زا  یضعب  دننامه  دوخ  نوچ  ییابطابط  همالع  موحرم 
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نآ همان  رفـس  درذگ ،  یم  خیرات  نتم  رد  هک  تسا  يروط  همانیگدنز  تسا .  تیالو  هلاسر  نامه  هک  دسیونب  يا  همان  رفـس  تسناوت 
نانچمه درادـن ،  ییایوگ  ناوت  دومیپن ،  کیدزن  زا  ار  هار  تفرن و  ات  ناسنا  نیا  دـنک و  وگزاب  ار  قحلا  یلا  قلخلا  نم  ریـس  هک  تسا 

همالع موحرم  یلو  دنیوگب ؛  دنتساوخن  یـضعب  ای  دشن ،  اهنآ  همه  بیـصن  نارگید ،  يارب  ندرک  وگ  زاب  قیفوت  دنا  هتفر  هک  اهنآ  هک 
نهربم ار  دوهـشم  ینعی  دنک ،  وگ  زاب  نارگید  يارب  تسناوت  درک  یط  ار  هار  هکنیا  رادقم  هب  هک  دوب  هار  نیا  یهار  ياملع  دادـعت  زا 
دناوتب دروایب و  ملق  هب  دـنک ؛  ناهرب  ار  نافرع  موهفم و  ار  دوهـشم  لوصح و  ار  روضح  هک  دوب  همالع  موحرم  رد  ییاناوت  نآ  دـنک . 

 ( 4 دنک ( .  لدتسم  تفای  ار  هچنآ 

نایاش هدافتـسا  یحودـمم  هّللا  تیآ  یلمآ و  يداوج  هّللا  تیآ  تاشیامرف  زا  هلاسر  نیا  همجرت  حرـش و  رد  اـم  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 
ام بیـصن  نانچمه  ار  راوگرزب  ود  نیا  هدـنزرا  ياهـسرد  زا  رتشیب  هچ  ره  هدافتـسا  قیفوت  ات  میناهاوخ  ناـنم  دـنوادخ  زا  میا و  هدرک 

 . دیامرف

مامت اب  هک  میامن  ار  رکـشت  لامک  يزاریـش  يراصنا  هّللا  تیآ  ترـضح  یلمآ و  هداز  نسح  هّللا  تیآ  ترـضح  زا  دراد  اج  نایاپ  رد 
جات دیـس  ياقآ  یمارگ  ردارب  زا  نینچمه  دـندنارذگ .  كرابم  رظن  زا  ار  همجرت  نیا  دـندومرف و  تیانع  دنتـشاد ،  هک  یملع  هلغـشم 

 . دندرک پاچ  زاون  مشچ  بولطم و  لکش  هب  ار  باتک  هک  منونمم  قارشا  يارس  باتک  مرتحم  لوئسم  ینیدلا 

مق هیملع  هزوح 

هداز نسح  قداص 

تسا یقیاقح  شا ،  هقح  تروص  يارب  ینطاب و  نید ،  نیا  رهاظ  يارب  هکنیا  هرابرد  لوا :  لصف 

يرابتعا روما  یقیقح و  روما  فیرعت 

یم
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نآ يارب  ای  مینک ،  یم  كاردا  ار  نآ  ام  هک  ییاـنعم  ره  اریز  دـنوش ؛  یم  میـسقت  مسق  ود  هب  رظن  کـی  زا  تادوجوم  اـنامه  مییوگ : 
تابن دامج و  لیبق  زا  یجراخ  رهاوج  دننام  دشابن -  ای  دشاب  يا  هدننک  كاردا  هچ  دراد -  دوجو  یجراخ  قادـصم  عقاو و  كاردا ، 

 ، دـشابن ام  كاردا  نیا  رگا  ینعی  درادـن (  دوجو  جراخ  رد  ءازا  هبام  قباطم و  عقاو و  كاردا ،  نآ  يارب  ای  اـهنیا ؛  لاـثما  ناویح و  و 
ناسنا الثم  کلام -  دوخ  و  نیمز -  الثم  كولمم -  زا  ریغ  تیکلام ،  زا  يزیچ  اریز  تیکلام ؛  لـثم  تشاد )  دـهاوخن  دوجو  زین  نآ 

نآ رگا  تسا و  كاردا  هب  راوتـسا  شدوجو  هک  تسا  ییانعم  تیکلام  هکلب  مینک ؛  قالطا  تیکلام  نآ  هب  ات  میبای  یمن  جراـخ  رد  - 
 . نیمز دنام و  یم  ناسنا  طقف  هکلب  یکولمم ؛  هن  یکلام و  هن  دراد و  دوجو  یکلم  هن  دشابن ،  رابتعا  كاردا و 

 . تسا هتفرگ  مان  رابتعا  مود  مسق  تقیقح و  تاکاردا ،  نیا  زا  لوا  مسق 

هک دراد  ینیوکت  یقیقح و  رما  کی  هب  هیکت  يرابتعا  رما  ره  هک  میا  هتخاـس  نهربم  شیوخ ،  تاراـبتعا  باـتک  رد  ار  بلطم  نیا  اـم 
 ( . تسا ینیوکت  هشیر  ياراد  يرابتعا  روما  ینعی   ( ) 5 تسا (  نآ  تحت 

ییاهطابترا ناسنا و  هب  طوبرم  یناعم  یمامت  هک  میبای  یم  تسد  بلطم  نیا  هب  مینک  یم  لمءات  یسررب و  بوخ  ام  هک  یماگنه  سپ 
نآ و تاصاصتخا  تیکلام و  لثم  دنتسه ؛  یمهو  يرابتعا و  يروما  دراد ،  دوجو  یناعم  نیا  دوخ  نیب  هک 
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 . لیبق نیا  زا  يروما  نآ و  هب  طوبرم  لئاسم  اهترشاعم و  تسایر و 

رش و عفد  دوس و  ریغ و  بلج  يارب  زین  تیندم و  یعامتجا و  یگدنز  رد  دوخ  هیلوا  تاجایتحا  عفر  يارب  ناسنا  رد  زاین  ساسحا  نیا 
 . تسا هدروآ  دوجو  هب  ار  تارابتعا  ررض ، 

نآ هلیـسو  هب  ار  دوخ  تاذ  هک  دراد  دوجو  یعیبط  مظنم  ضراوع  هلـسلس  کی  زا  یعیبط  ماظن  هایگ ،  کـی  يارب  هک  هنوگناـمه  سپ 
اب دیامن و  یم  هیوهت  گرب ،  هخاش و  هنت و  هار  زا  دنک و  یم  بذج  نیمز  زا  اذغ  بآ و  دوخ  ياه  هشیر  اب  الثم  دنک (  یم  يرادساپ 

ومن و يدـعت و  نیا  هلیـسو  هب  هکنیا )  هصالخ  دـنک و  یم  شخپ  دوخ  دوجو  فارطا  همه  هب  ار  هتخودـنا  ياذـغ  یلخاد ،  تازاـهج 
تسا تسا  راد  روخ  رب  یعیبط  ضراوع  تافـص و  لومرف و  نیمه  زا  زین  ناسنا  دیامن ؛  یم  ظفح  ار  دوخ  ياقب  دوجو و  لثم ،  دیلوت 

يراـبتعا روما  یمه و  یناـعم و  هلیـسو  هب  ناـسنا  رد  ماـظن  نیا  هک  قرف  نیا  اـب  دـنک ،  یم  تظاـفح  لکـش  نیمه  هب  ار  دوخ  تاذ  و 
 . تسا ینیوکت  یعیبط و  نآ ،  نطاب  تسا و  يرابتعا  ماظن ،  نیا  رهاظ  هک  ارچ  دریذپ ،  یم  تروص 

ماظن کی  رد  رما ،  تقیقح  نطاـب و  بسحرب  یلو  دـنک  یم  یگدـنز  يراـبتعا  يداد و  رارق  ماـظن  کـی  اـب  رهاـظ ،  بسح  رب  ناـسنا 
 ! نک كرد  بایرد و  بوخ  ار  مهم )  رایسب  هتکن  نیا (  سپ  درب ؛  یم  رس  هب  ینیوکت  یعیبط و 

يرهطم دیهش  داتسا  دیوگ :  یم  مجرتم  ) 
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موهفم الثم  يرابتعا (  میهافم  هک  دنرادنپب  نینچ  یـضعب  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  تسا  مزال  شرکذت  هک  يا  هتکن  دـیامرف ( :  یم 
دنتسه یعارتخا  یعادبا و  افرص  سپ  دنرادن  یجراخ  اذحب  ام  دنتسه و  يداد  رارق  یـضرف و  یمیهافم  نوچ  تیکولمم )  تیکلام و 

؛  تسین حیحص  روصت ،  نیا  یلو  دننک ؛  یم  قلخ  عضو و  ار  یناعم  نیا  یصوصخم  هقالخ  تردق  کی  اب  دوخ  شیپ  زا  ناهذا  ینعی 
هتـشاد یجراخ  قادـصم  ریوصت ،  نآ  هکنآ  زا  معا  دزاـسب -  يریوصت  دوخ  شیپ  زا  هک  درادـن  یتردـق  نینچ  هکردـم  هوق  اریز . . . 
دناوت یمن  دنکن  ادیپ  يدوجو  لاصتا  یتیعقاو  کی  اب  هک  هکردم  هوق  هک  یمادام  تارابتعا . . . )  دشاب (  هتـشادن  ای  قیاقح )  دـشاب ( 

زا دیامن  یم  تاروصت  نآ  رد  هک  یتافرـصت  عاونا  زا  تسا  ترابع  دهد  یم  ناشن  دوخ  زا  نهذ  هک  یتیلاعف  دزاسب و  نآ  زا  يریوصت 
 ( 6 عازتنا ( ) .  بیکرت و  هیزجت و  میمعت و  دیرجت و  مکح و  لیبق 

راک رد  عامتجا  هعماج و  هک  ییاـجنآ  تسا و  دوجوم  یعمج ،  هتـسد  یگدـنز  عاـمتجا و  فرظ  رد  يراـبتعا  ماـظن  نیا  هلمجلاـب ؛  و 
 ، دشاب حیحص  یقطنم  رظن  زا  هک  يا  هیضق  ره  تسا (  ضیقن  سکع  لکش ،  ود  نیا  تبـسن  تسین .  مه  يداد  رارق  رابتعا و  تسین ، 

 ( . تسا حیحص  مه  نآ  ضیقن  سکع 

نیا زا  دعب  هئـشن  هب  قلعتم  هک  فراعم  ماکحا و  زا  دـشاب و  یم  ادـبم  هب  قلعتم  فراعم  زا  هچنآ  هک  تسناد  ار  بلطم  نیا  دـیاب  سپس 
نیبم نید  هک  تسایند 
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 . دنک یم  یهاوگ  ار  هلءاسم  نیا  حیحص ،  لم  ات  هک  هتشگ  نایب  رابتعا  نابز  هب  همه  هدش ،  راد  هدهع  ار  اهنآ  ینایب  حرش و  ، 

نابز هب  لئاسم  هنوگ  نیا  اذـل  تسین ،  حرطم  ماکحا ،  زا  ریغ  ییاج  رد  یعامتجا  یعمج و  یگدـنز  هب  طوبرم  لئاسم  هک  اـجنآ  زا  و 
زین ماکحا  هلحرم  رد  نینچمه  دـشاب و  یم  شور  نیا  رگنایب  هک  دراد  دوجو  يرگید  قیاقح  اجنیا  رد  سپ  تسا ؛  هدـش  ناـیب  راـبتعا 

 . دوش یم  هتفرگ  راک  هب  تارابتعا 

هک یعامتجا  هئشن  نیا  دعب  ام  نینچمه  تسا و  یندم  ناسنا  دوجو  رب  قباس  لحارم  هک  یعامتجا  هئـشن  نیا  لبق  ام  رگید ؛  ترابع  هب 
دوجو عامتجا ،  نیا  دـعب  ام  لبق و  ام  رد  تیندـم  عامتجا و  نوچ  تسین ؛  يراج  يراـبتعا  نیناوق  دـشاب ،  یم  گرم  زا  دـعب  لـحارم 

روما اب  ملاوع  نآ  رد  ناسنا  ینعی  تشاد (  دـهاوخن  ییانعم  اه ،  هئـشن  ملاوع و  نآ  رد  زین  نداد  رارق  يراـبتعا و  نیناوق  سپ  درادـن ؛ 
 ( . درادن دوجو  اهاجنآ  رد  ییاج  چیه  تارابتعا  يارب  سپ  تسا ،  يدرف  شرشح  دراد و  راک  رس و  یقیقح  ینیوکت و 

دنک یم  تیاکح  رابتعا  نابز  هب  يرگید  قیاقح  زا  اهنآ  همه  هدـش ،  حرطم  نید  رد  هک  حرطم  نید  رد  هک  یماـکحا  فراـعم و  سپ 
هلحرم هب  بترتم  تسایند ،  نیا  هئـشن  زا  دـعب  هک  ار  رگید  هئـشن  رد  يراـج  روما  یهلا ،  نید  سپ  تسا ،  ماـکحا  هلحرم  نیا  دـنک و 

 . دنز یم  مقر  هئشن  نامه  هب  طوبرم  طونم و  ار  اهنآ  تقیقح  دناد و  یم  لامعا  ماکحا و 

دوجو و 
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دوخ لحم  رد  ار  هلءاسم  نیا  هک  روطناـمه  ددرگ ،  یم  نآ  خـسن  دوجو و  عون  رد  ود  نآ  داـحتا  بجوم  یـش ،  نیب  یقیقح  طاـبترا 
اهنآ و نیب  تسین  طابترا و  نیا  سپ  دنتـسه ،  یجراخ  قادـصم  یقیقح و  روما  تادوجوم ،  نیا  هک  اـجنآ  زا  و  میا .  هتخاـس  نهربم 

 . دوب ام  دوصقم  رظن و  دروم  بلطم  نیمه  دراد و  دوجو  ینطاب  رارسا و  هک  یقیاقح  نیب 

ثحب نیا  هدننک  لماک 

ار ود  ره  دـیامن و  عوجر  تنـس  نآرق و  هب  هک  یـسک  انامه  نید ؛  نیا  رهاظ  يارب  نطاب  دوجو  تابثا  رد  یئاور  نآرق و  لیالد  ناـیب 
تسا هتفهن  يرـس  مولع  اهزار و  فراعم و  لصا  عبنم  ود  نیا  رد  هک  دوب  دهاوخ  یعطق  ملـسم و  شیارب  دشاب ،  هتـشاد  رظن  دم  الماک 

نآ زا  يرگید  ددنـسپب ،  دهاوخب و  ادـخ  هک  یـصخش  ای  همـسازع -  لاعتم -  دـنوادخ  زج  یـسک  هدـنام و  یفخم  ام  سرتسد  زا  هک 
رد ناحبـس  دـنوادخ  شیامرف  صوصخ ،  نیا  رد  تسا و  یبلاطم  نینچ  زا  راشرـس  یهلا  باتک  درادـن و  یعالطا  زیمآرارـسا  بلاطم 

؛  تسا یفاک  نآرق ، 

 ( 7 نوملعی (  اوناک  ول  ناویحل  هرخالا  رادلا  نا  بعل و  وهلالا و  هایحلا  هذه  ام  و 

 ( دنتسناد یم  شاک  تسا ؛  ترخآ  يارس  رد  انامه  یقیقح ،  یگدنز  تسین و  هچیزاب  یمرگرس و  زج  ایند  یگدنز  نیا  همجرت :  ) 

ایند یگدنز  هفیرـش ،  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  يادخ  هکنیا  لیلد  هب  تسا ؛  ترخآ  یناگدنز  نامه  نیتسار ،  یقیقح و  یناگدـنز  انامه 
تسا هدومن  يورخا  تایح  رد  رصحنم  ار  یعقاو  تایح  هدروآ و  رامش  هب  هچیزاب  یمرگرس و  اهنت  ار 

نافرع www.Ghaemiyeh.comقیرط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


دشاب تکرش  هب  دقتعم  بطاخم  هک  تسا  ینامز  نیا ،  كارتشا و  تکرش و  یفن  ینعی  تسا (  دارفا  رـصق  قیرط  هب  ای  راصحنا  نیا  و 
 . دشاب هتشاد  رواب  میا ،  هدرک  تابثا  هک  یمکح  سکع  هب  بطاخم ،  هک  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  یماگنه  هب  ای  و  ( 

يا هدوهیب  يراک  ره  زیچ و  ره  یناعم  هب  وهل  هملک  دـیامرف ( :  یم  هفیرـش  هیآ  لیذ  نازیملا )  رد (  یئابطابط  همـالع  دـیوگ :  مجرتم 
يدام یگدـنز  وهل ،  قیداصم  زا  یکی  نیارباـنب  دزاـس ،  لوغـشم  دوخ  هب  و  درادـب .  زاـب  شدـیفم  مهم و  راـک  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا 

دوخ هب  دراد و  یم  زاب  یمئاد  یقاب و  یگدنز  زا  دوخ  هدـنبیرف  یناف و  شیارآ  دوخ و  قرب  قرز و  اب  ار  یمدآ  هکنیا  يارب  تسایند ؛ 
یگدـنز اه ،  هچب  ياهیزاب  لثم  یلایخ  مظن  اب  تسا  یمظنم  ياهراک  ای  راک و  يانعم  هب  بعل  هملک  و  دـنک .  یم  مرگرـس  لوغـشم و 

کی یبیجع  ناجیه  و  روش .  صرح و  اب  هچب  يا  هدـع  دـنروط ،  نیا  اهیزاب  هک  ناـنچمه  تسا ،  وها  يراـبتعا  هب  هک  روطناـمه  اـیند 
یم هظحالم  هک  يروط  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دنوش . . .  یم  ادج  مه  زا  هدـش و  ریـس  نآ  زا  دوز  یلیخ  دـننک و  یم  عورـش  ار  يزاب 

ناویح رد  رـصحنم  ار  ترخآ  یگدنز  هدومن و  ریقحت  ار  نآ  هذه  هملک  اب  هدرک و  بعل  وهل و  رد  رـصحنم  ار  ایند  یگدـنز  دـیامرف ، 
نا و فرح  نوچ  يدیکات  تاودا  اب  ار  راصحنا  نیا  درک و  یعقاو ،  یگدنز  ینعی 
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 ( 8 تسا ( ) .  هدومن  دیکات  هیمسا ،  هلمج  اب  ار  بلطم  ندروآ  یه و  لصف  ریمض  مال و  فرح 

مه هرخالا  نع  مه  ایندلا و  هایحلا  نم  ارهاظ  نوملعب  هک :  دـنک  یم  یهاوگ  ار  بلطم  نآ  ناحبـس  يادـخ  شیامرف  نیا  هک  روطنامه 
 . دنلفاغ ترخآ  زا  هکنآ  لاح  دنسانش و  یم  ار  يرهاظ  ایند  یگدنز  زا  همجرتع :  نولفاغ 

هرهچ نآ  دـشاب و  یم  نآ  رهاـظ  زا  ریغ  هک  تسه  مه  يرگید  زیچ  اـیند ،  یگدـنز  يارب  اـنامه  هک  دـنک  یم  میهفت  اـم  هب  هیآ  نیا  و 
 . دوش یم  هدیمهف  هیآ  رد  تلفغ  هملک  زا  هتکن  نیا  تسا .  ترخآ  يارس  نامه  هک  تسا ،  ینطاب 

شرگید زیچ  زا  یتفرگ و  ارم  نخس  رهاظ  وت  انامه  هک  ییوگب  دوخ  تسود  هب  امـش  هک  ینامز  بلطم  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  هچنانچ 
يرگید زیچ  نآ  تسا  نامه  تسامش و  نخس  نطاب  هدش ،  تلفغ  بلطم  نآ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  امش  هلمج  نیا  يدیزرو .  تلفغ 

 . تسا هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  هک 

زا يرهاظ  دومرف :  هدروآ و  هدرکن  ار  ارهاظ  هملک  رگا  دیامرف . . . :  یم  هفیرش  هیآ  لیذ  نازیملا  رد  ییابطابط  همالع  دیوگ :  مجرتم 
دنک یم  ناشراداو  ساسحا  نیا  دـننک و  یم  ناسحا  ناشیرهاظ  ساوحاب  هک  تسا  ياهزیچ  نامه  نآ ،  نطاب  لباقم  رد  اـیند  تاـیح 

زا دـننک و  شومارف  ار  نآ  هب  طوبرم  فراعم  ترخآ و  تاـیح  ینعی  ار  نآ  ریغ  هتـسب ،  لد  نآ  هب  دـنیآرب و  نآ  لیـصحت  یپ  رد  هک 
يانعم تقیقح  هب  یعقاو و  تاریخ  عفانم و  تسا و  نآ  رد  هک  یعفانم  تاریخ و 

نافرع www.Ghaemiyeh.comقیرط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( 9 دنزروب ( .  تلفغ  تسا ؛  هملک 

 : دیامرف یم  هک  تسا  ناحبس  يادخ  شیامرف  نیا  هیآ ،  زا  تشادرب  نیا  دییات  رد  و 

ملعا وه  هلیبس و  نع  لض  نمب  ملعا  وه  کبر  نا  ملعلا  نم  مهغلبم  کـلذ  ایندـلا * هاـیحلاالا  دری  مل  واـنرکذ  نع  یلوت  نع  ضرع  اـف 
يدتها نمب 

نانآ شناد  ياهتنم  نیا  بات .  رب  يور  تسا ،  هدوبن  راتـساوخ  ار  ایند  یگدنز  زج  هتفات و  رب  يور  ام  دای  زا  سکره  زا  سپ  همجرت : 
 . تسا رت  هاگآ  زین  هتفای  هار  هک  یسک  هب  وا  رتاناد و  هدش ،  فرحنم  وا  هار  زا  هک  یسک  لاح  هب  دوخ  وت ،  راگدرورپ  تسا . 

وا هار  رد  ندرک  تکرح  ندوب و  ادـخ  ریـسم  رد  نامه  ندوب ،  ناحبـس  يادـخ  دای  هب  رکذ و  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  هیآ  نیا  زا 
هب دوب و  دـهاوخ  ایند  يرهاظ  روما  رد  طقف  وا  شناد  ایند ،  یگدـنز  زا  ندـش  نادرگیور  اـب  زج  ناحبـس  ندـش  نادرگیور  و  تسا . 

 . دبای یمن  تسد  تسادخ ،  دای  رکذ و  هیاس  رد  اهنت  نآ ،  زا  رتالاب 

یم تسد  نآ  هب  ملع  اسب  هچ  تسا ،  نآ  لوط  رد  هک  دـشاب  یم  حرطم  تسا  اـیند  یگدـنز  زا  ریغ  هک  زین  يرگید  بلطم  اـجنیا  سپ 
 ( 10 دراد ( .  عالطا  ایند  یگدنز  دح  رد  طقف  تسا و  جراخ  نآ  سرتسد  زا  اسب  هچ  دبای و 

 . زیزعلا هّللا  ءاش  نا  دوش ،  يریگ  یپ  دمآ  دهاوخ  لوصف  نیا  رخاوا  رد  هچنآ  زا  یتسیاب  هراب ،  نیا  رد  رتشیب  بلاطم  و 

ییاور لئالد  نایب 

 ) باتک رد  بلطم  نیا  هرابرد  یتایاور  رابخا و 
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 : دومرف تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  هلمج ،  نآ  زا  هک  تسا  هدمآ  نساحملا )  باتک (  زا  لقن  هب  راونالاراحب ) 

 ( 11 مهلوقع (  ردق  یلع  سانلا  ملکن  ءایبنالا ،  رشاعم  انا 

 . مییوگ یم  نخس  ناشمهف  روخ  رد  مدرم  اب  ناربمایپ  هورگ  ام  انامه  همجرت : 

تـسد اهنآ  هب  مدرم ،  زا  ناگدنونـش  مهف  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یبلاطم  روما و  هک  تسا  هدیدنـسپ  ینامز  ریبعت  نیا  و  میوگ :  یم 
ناربمایپ هک  یفراعم  دـندومرفن :  و  ملکن . . .  دـندومرف :  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  تسا و  نشور  بلطم  نیا  دـباین و 

ناـسآ هب  شیارگ  فراـعم ،  ناـیب  رد  تسا و  هدوب  ناـشدوخ  ياـه  تما  كرد  مهف و  هزادـنا  هب  دـنا  هدرک  نییبت  مالـسلا  هیلع  یهلا 
قافرا و ات  دـیامن  شور  نیا  هب  رـصحنم  ار  دایز  فراعم  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  هتبلا  دـنا ،  هتـشاد  راوشد  تاـنایب  زا  ییورد  ییوگ و 

 . دنریگ رارق  باطخ  تیانع و  دروم  اه  یضعب  طقف  مدرم  عومجم  زا  دشاب و  اه  لقع  نیا  يارب  یفطل 

 ، فراعم نیا  تقیقح  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ریبعت  نیا  سپ  تیمک ؛  هب  رظاـن  هن  تسا  تیفیک  هب  رظاـن  ریبعت ،  نیا  رگید ؛  تراـبع  هب 
مامت زا  قیاقح  فراعم و  نایب  يارب  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  و  تسا .  هباطخ  لدج و  ناهرب و  هب  دودحم  هک  تسا  ییاه  لقع  قوفام 

زا فراعم  نآ  حرـش  رد  دنا و  هدرک  هدافتـسا  رتهب  هچ  ره  ظعو ،  لدج و  ناهرب و  نیمه  لیبق  زا  یلقع  یقطنم و  ياه  هار  اه و  هویش 
هار مامت 
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 . دنا هتفرگ  هرهب  نکمم  تاناکما  اه و 

نیا هب  یلاع  هبترم  نآ  زا  رگا  هک  دراد  دوجو  یظفل  نایب  هبترم  قوفام  يا  هبترم  فراـعم ،  نیا  يارب  هک  دوش  یم  هتـسناد  اـجنیا  زا  و 
نآ اـی  هک  تسا  نیا  شتلع  تشاد ؛  دـنهاوخن  ار  قیاـقح  نآ  شریذـپ  تیفرظ  يداـع ،  ياـه  لـقع  دـنیامن ،  لزنت  یلوـمعم ،  هـبترم 

ار قیاقح  نآ  هتفرگ ،  رارق  اهنآ  یلومعم  ياه  لقع  دـییات  دروم  هک  يداع  ياـه  هتفاـی  اـب  هکنیا  اـی  دـنناد و  یمن  یهیدـب  ار  فراـعم 
 . دننیب یم  راگزاسان 

ار هدـنزرا )  هتکن  نیا (  تسا .  دـشاب -  یم  يرکف  كاردا  ناـمه  هک  یلقع -  كاردا  هوـحن  اـنامه  هک  دوـش  یم  نشور  اـجنیا  زا  و 
 ! نک كرد  بوخ 

تسا راوشد  ام  ثیدح  لمحت 

 : دیامرف یم  هک  تسا  يروهشم  ضیفتسم  ربخ  تسا ،  حرطم  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور  هلمج  زا  و 

 ( 12 نامیالاب ( .  هبلق  هّللا  نحتما  نموم  دبع  وا  لسرم  یبن  وا  برقم  کلم  الا  هلمتحی  ال  بعصتسم ،  بعص  انثیدح  نا 

دنوادخ هک  ینموم  هدـنب  ای  لسرم ،  ربمایپ  ای  برقم ،  هتـشرف  زج  ار  نآ  تسا و  نیگنـس  رایـسب  راوشد و  ام  ثیدـح  انامه  همجرت :  ) 
 . ( دبات یمن  رب  هدرک ،  ناحتما  نامیا  اب  ار  شلد 

هدـش لقن  تماص  یبا  زا  دنـسم  روط  هب  تاجردـلارئاصب  رد  تسا -  یلبق  تیاور  زا  رتشیب  دوصقم  رب  شتلـالد  هک  رگید -  تیاور  و 
 : دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ :  هک 

نموم دبع  لسرم و ال  یبن  برقم و ال  کلم  هلمتحی  الام  انثیدح  نا 

؟ دنک لمحت  دناوت  یم  یسک  هچ  سپ  مدرک :  ضرع 
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 ( 13 مینک ( .  لمحت  میناوت  یم  ام  دومرف : 

سپ متفگ :  هدمآ :  نینچ  تایاور ،  نآ  زا  یضعب  رد  دراد و  دوجو  هظافتسا  دح  هب  زین  بولسا  قایـس و  نیا  رد  تایاور  میوگ :  یم 
 ( 14 میهاوخب ( .  ام  ار  سک  ره  انئش ؛ نم  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  مدرگ !  تیادف  دراد ؟ ار  نآ  لمح  ناوت  یسک  هچ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تفگ :  هک  هدش  لقن  لضفم  زا  تاجردلا  رئاصب  باتک  رد  نینچمه  و 

اما نامیالل ؛  هبلق  هّللا  نحتما  دـبع  ـال  لـسرم و  یبنـال  برقم و  کـلم  هلمتحی  ـال  درجا ،  ناوکذ ،  بعـصتسم ،  بعـص ،  انثیدـح  نا 
و نینموملا ؛  ءاکذ  وهف  ناوکذـلا  اما  و   ( 15 يور ( ؛  اذا  هنم  برهی  يذلا  وهف  بعـصتسملا  اما  و  دعب ؛  بکری  مل  يذلا  وهف  بعـصلا 

نـسحاف 16 ؛ )  ثیدـحلا (  نسحا  لزن  هّللا  هّللا :  لوق  وـه  هفلخ و  نم  ـال  هیدـی و  نیب  نم  یـش ء  هب  قلعتیـال  يذـلا  وـهف  درجـالا  اـما 
 ، قیفوتلا یلع  هّلل  دمحلا  و  هنم .  ربکا  وهف  ائیش  دح  نم  هنال  هدحی ؛  یتح  هلامکب  هرما  قئالخلا  نم  دحا  لمتحیال  انثیدح ،  ثیدحلا ، 

 ( 17 رفکلا ( .  وه  راکنالا  و 

لد دنوادخ  هک  يا  هدنب  یلسرم و  ربمایپ  یبرقم و  هتشرف  چیه  و  تسا ؛  درجا  ناوکذ و  بعصتسم و  بعص و  ام ،  ثیدح  همجرت :  ) 
 . دیامن لمحت  ار  نآ  دناوت  یم  تسا ،  هدومزآ  نامیا  هب  ار  وا 

و دنوش ؛  راوس  وا  رب  دنا  هتسناوتن  هک  تسا  يزیچ  نآ  بعص  زا  دارم  اما 
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نانموم هدننک  بهتلم  هدنزورف و  رب  ناوکذ  زا  دارم  و  دننک ؛  رارف  نآ  زا  دننیبب  ار  نآ  نوچ  هک  تسا  يزیچ  نآ  بعـصتسم ،  زا  دارم 
راـتفگ تسا  نیا  و  دـشاب ؛  هتفرگن  قـلعت  وا  هب  يزیچ  چـیه  وا  تشپ  رد  وا و  لـباقم  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  درجا ،  زا  دارم  و  تسا ؛ 

کی چیهو  تسام .  ثیدح  ثیدح ،  نیرتهب  اریز  تسا ؛  هداتسرف  ار  ثیدح  نیرتهب  ادخ   ( 18 ثیدحلا (  نسحا  لزن  هّللا  دنوادخ : 
هزادنا ار  يزیچ  هک  یـسک  نوچ  دنک ؛  يریگ  هزادنا  دنناوتب  ار  نآ  هکنآ  رگم  دیامن ،  لمحت  ار  نآ  هک  درادن  ار  نآ  ناوت  قیالخ  زا 

 ( 19 تسا ( .  رفک  انامه  راکنا  و  قیفوت ،  رب  ار  يادخ  ساپس  تسا .  رتگرزب  زیچ  نآ  زا  دنک ،  يریگ 

یتح ثیدح :  لیذ  رد  و  دنک ؛ ار  نآ  لمحت  دناوت  یمن  یـسک  لمتحی  ال  دیامرف :  یم  ثیدح  ردص  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ 
بتارم زا  یضعب  تسا و  یبتارم  ياراد  مالـسلا  مهیلع  نانآ  ثیدح  هکنآ  رب  دراد  تلالد  دنک ؛ يریگ  هزادنا  ار  نآ  هکنآ  رگم  هدحی 

 . تسا لمحت  لباق  ندرک  يریگ  هزادنا  هطساو  هب  نآ 

 ، نیاربانب تسین و  لمحت  لبق  ام  ثیداـحا  زا  یـضعب  انثیدـح  نم  هک  تشذـگ  تماـصوبا  تیاور  رد  هکنآ :  راـتفگ  نیا  رب  دـهاش  و 
بتارم و ياراد  ککـشم و  تسا و  يدـحاو  دروم  برقم  کلم  الا  هلمتحی  ـال  دـیامرف :  یم  هک  لوا  تاـیاور  اـب  تاـیاور  نیا  دروم 

 . تسا یتاجرد 

 : دومرف هک  تسا  قباس  يوبن  میمعت  مکح  رد  نینچمه  و 

سانلا ملکن  ءایبنالا  رشاعم  انا 
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مهلوقع ردق  یلع 

 ( . مییوگ یم  نخس  ناشیاه  لقع  هزادنا  هب  مدرم  اب  ناربمایپ  تعامج  ام  همجرت :  ) 

يدوجو دودـح  نامه  هک  نانآ  فورظ  هک :  تسا  نیا  ار ،  ناـنآ  ثیداـحا  قیـالخ ،  يریگ  هزادـنا  دـیدحت و  ناـکما  مدـع  تلع  و 
 ، نیاربانب دننک ؛ یم  لمحت  هک  ار  هچنآ  دننک  یم  لمحت  فورظ ،  نآ  هطساو  هب  نوچ  و  تسا ؛  دودحم  تسا ،  ناشیا  تاذ  ناشیا و 
رب مامت  لامک و  هب  ار  نانآ  ثیدح  دناوت  یمن  یـسک  هک  یتلع  نامه  تسا  نیا  و  ددرگ .  یم  دودحم  زین  دنوش  یم  لمحتم  ار  هچنآ 

چیه هک  ناشیا  تلزنم  ماقم و  زا  تسا  ترابع  نآ  دـشاب و  یم  جراخ  ناکما ،  دودـح  هطیح  زا  تسا و  دودـحم  ریغ  رما  نوچ  دـبات ؛
لوط اب  بلطم  نیا  زیزعلا ،  هّللا  ءاش  نا  هقلطم و  تیالو  تسا  نیا  و  دنز ؛ هزادنا  دنک و  دیدحت  ار  نآ  دناوت  یمن  يا  هزادـنا  يدـح و 

 . دش دهاوخ  رکذ  هلاسر ،  نیا  هدنیآ  ياه  لصف  زا  یضعب  رد  لیصفت  و 

روط هب  تاجردـلا  رئاصب  رد  هک  نانچمه  تسا ،  قباس  بلاـطم  تیوقت  دـییات و  بجوم  هک  تسا  يرگید  راـبخا  راـبخا ،  هلمج  زا  و 
 : دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مزارم  زا  دنسم 

 ) رسلاب عنقم  رس  رستسملا و  رس  رسلا و  رس  رسلا و  وه  و  نطابلا ؛  نطاب  رهاظلا و  نطاب  رهاظلا و  وه  و  قحلا ؛  قح  قحلا و  وه  انرما  نا 
 ( 20

نطاب نطاب  رهاظ و  نطاب  رهاظ و  تسا  نآ  و  قح ؛  قح و  تسا  نآ  هک  تسام  رما  همجرت :  ) 
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 ( . تسا هتفرگ  دوخ  رب  هدرپ  هدش و  ناهنپ  رس  اب  هک  يرس  هدش و  هدیشوپ  رس  رس و  رس  رس و  تسا  نآ  و   ؛

 : هک تسا  دراو  رابخا  زا  یضعب  رد  و 

 ( 21 نطبا (  هعبس  یلا  هنطبل  انطب و  ارهظ و  نآرقلل  نا 

 ( . نطاب تفه  ات  تسا ،  يرگید  نطاب  نآ ،  نطاب  يارب  زا  تسا و  ینطاب  يرهاظ و  نآرق ،  يارب  زا  همجرت :  ) 

 . تسا ملع  نآ ،  نطاب  تسا و  مکح  نآرق ،  رهاظ  هک  رگید  تیاور  رد  و 

یم هک  هدـش  لقن  وا  زا  دنـسم  روط  هب  قودـص  خیـش  دـیحوت  باتک  رد  هک  روطنامه  هدـمآ  ضیوفت  ربج و  تایاور  زا  یـضعب  رد  و 
راب هس  ای  ود  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هّللا !  کحلـصا  تسیچ ؟  ضیوفت  ربج و  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : 
نآ لمحت  انامه (  میوگب  ار  وت  باوج  رگا  ینعی  ترفکل ( !  هیف  کتبجا  ول  دومرف :  سپـس  داد و  ناـکت  دـنادرگرب و  ار  دوخ  تسد 

 ( 22 دش ( !  یهاوخ  رفاک  و  تشاد )  یهاوخن  ار 

 : هدمآ نینچ  تسا  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هب  بوسنم  هک  یتایبا  رد  و 

هب حوبا  ول  ملع  رهوج  بر  و 

 ( 23 انثولا ( ! ؟ دبعی  نمم  تنا  یل :  لیقل 

تب هلمج  زا  وت  هک  دوش  یم  هتفگ  نم  هب  اعطق  مزاس ،  راکـشآ  ار  اـهنآ  رگا  هک  تسا  یعقاو  یقیقح و  مولع  زا  رایـسب  هچ  همجرت :  ) 
. ) ؟ !  یتسرپ

ثیداحا نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هرابرد  تسا  يرابخا  تایاور ،  زا  رگید  و 
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یمرب هدرپ  اهنآ  تقیقح  زا  دزاس و  یم  راکشآ  ار  تعیرش  رارسا  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  مئاق -  ترـضح  هک  تسا  هدمآ 
 . دنک یم  قیدصت  ار  ناشیا  زین  نآرق  دراد و 

هیلع رقاب  ماما  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  هدعـسم  هک  هدمآ  تاجردلا ،  رئاصب  باتک  رد  يدنـسم  ثیدح  زین  و 
 : دندومرف ناشیا  سپ  مدرک ،  هیقت  زا  يرکذ  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  تمدخ  رد  يزور  دندومرف :  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا 

 ( 24 هلآ ( . . .  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  امهنیب  یخآ  دق  هلتقل و  ناملس ،  بلق  یف  ام  رذوبا  ملع  ول  هّللا !  و 

ترـضح هک  یلاح  رد  تشک و  یم  ار  وا  اعطق  درب ،  یم  یپ  دوب  ناملـس  بلق  رد  هک  هچنآ  هب  رذوبا  رگا  دنگوس !  ادخ  هب  همجرت :  ) 
 ( . دوب هتخاس  رارق  رب  توخا  دقع  ود  نآ  نیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر 

 : دندومرف هاگنآ  دندرک و  نایب  رباج  يارب  ار  یثیداحا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 

 ! نیعمجا سانلا  هکئالملا و  هّللا و  هنعل  کیلعف  اهتعذا  ول 

 ! ( . داب وت  رب  مدرم  همه  هکئالم و  ادخ و  تنعل  سپ  يزاس ،  الم  رب  ار  ثیداحا  نیا  رگا  همجرت :  ) 

یگنت زا  نم  تفگ :  رباج  هک  تسا  نینچ  نآ  هصالخ  دنک و  یم  لقن  رباج  زا  یتیاور  لضفم  تاجردلا  رئاصب  باتک  رد  نینچمه  و 
ما هتخاس  یفخم  ار  قیاقح  نآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دعب  هکنیا  و  ثیداحا )  رارسا و  لمحت (  رد  دوخ  هنیس 
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نآ رد  ار  دوخ  رـس  دـنک و  رفح  یلادوگ  هک  دومرف  رما  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مدرک ؛  هوکـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  ، 
نآ نیمز  نآ  انامه  دناشوپب و  ار  لادوگ  نآ  كاخ  اب  سپـس  دیامن و  وگزاب  لادوگ  نآ  اب  ار  اسرف  تقاط  رارـسا  نآ  دـیامن و  لخاد 

باتک زا  زین  نآ  صاـصتخا و  باـتک  زا  راونـالا  راـحب  باـتک  رد  و  دوش .  یم  وا  راد  زار  دراد و  یم  هگن  یفخم  وا  يارب  ار  بلاـطم 
 : دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  دنک  یم  لقن  رباج  زا  تاجردلا  رئاصب 

 ( 25 مکل ( !  انراهظا  امم  رثکا  مکنع  انرتسام  رباج  ای 

 ! ( میا هتخاس  راکشآ  ناتیارب  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  شیب  میا  هدومن  ناهنپ  امش  زا  هچنآ  رباج !  يا  همجرت :  ) 

رارسا باحصا 

یلـص ربمایپ  باحـصا  زا  یـضعب  و  دیآ .  رد  شرامـش  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدش  دراو  صوصخ  نیا  رد  هک  یتایاور  میوگ :  یم 
نب لیمک  ینرق ،  سیوا  یسراف ،  ناملـس  دننام  دنتـسه  رارـسا  باحـصا  زا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  باحـصا  هک و  هلآ  هیلع و  هّللا 

 ( 26 نیعمجا ( -  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یفعج -  رباج  يرجه و  دیشر  یفوک ،  رامت  مثیم  یعخن ،  دایز 

تسا رادروخرب  یتیعقاو  هچ  زا  سپ  تسین  يدادرارق  يرابتعا و  ماظن  ماطن ،  نیا  هک  اجنآ  زا  مود :  لصف 

هراشا

ياج تسا ،  نونکم  هتفهن و  ینامـسآ  نایدا  یهلا و  ماکحا  نطاب  رد  یقیاقح  رارـسا و  هک  دـش  نشور  هک  نونکا  رگید ؛ تراـبع  هب 
؟  تسا یخنس  هچ  زا  قیاقح  رارسا و  نآ  دشاب  یم  شسرپ  نیا 

یلولعم ره  دـشاب و  یم  صقن  لاـمک و  وحن  هب  تیلولعم  تیلع و  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  یلقع  ياـهناهرب  اـب  مییوـگ :  یم  باوـج  رد 
يرت لماک  وحن  هب  شتلع  رد  لولعم  تالامک  همه  امازلا  و  هیاس ( .  بحاص  هب  تبـسن  تسا  هیاس  دننام  دوخ  بسانم  تلع  هب  تبـسن 

 ، تعیبط هدام و  هئـشن  نیا  هکنیا  تسا و  تیلولعم  هبترم  مزاول  زا  اه  صقن  اـنامه  هک  هدـش  نهربم  نینچمه  و  دوب )  دـهاوخ  دوجوم 
دنوادـخ لوا و  قح  هب  هکنیا  اـت  دوب  دـهاوخ  تیلولعم  تیلع و  قـیرط  هب  زین  طاـبترا  نیا  تسا و  رگید  ياـه  هئـشن  دوـجولا  قوبـسم 

 . ددرگ یهتنم  تسا )  دوجولا  بجاو  تاذلاب و  ینغ  للعلا و  هلع  هک  ناحبس ( 

هئـشن و رد  یـصقن  چیه  نودب  نییاپ ،  هئـشن  نیا  رد  دوجوم  تالامک  مامت  انامه  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  ثحابم  نیا  لک  زا 
یلع هبنج  هک  نآ ،  قوفام  ملاع 
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هئـشن و رد  دراد و  صاصتخا  نییاپ ،  هئـشن  نیا  هب  طـقف  اـهناصقن  نیا  اـنامه  دراد و  دوجو  رت  یلاـع  زرط  هب  دراد  تعیبط  هئـشن  يارب 
حرش دش و  رکذ  هدرشف  روط  هب  تقیقح  نیا  دشاب و  یمن  يراج  اجنآ  رد  اهدوبمک  نایرج  نیا  هتبلا  تسین و  اهنآ  زا  يربخ  الاب  ملاع 

 . ریذپان ناکما  ای  تسا و  راوشد  رایسب  ای  دوب ،  شراوازس  هک  روط  نآ  شلیصفت  و 

یگدـنز ياهتذـل  نیرتگرزب  هک  اهنیا  لاثما  ابیز و  هفایق  اراوگ و  ریذـپلد و  یندیـشون  ذـیذل و  ياذـغ  دـننام  ایند  نیا  ياـهلامک  ـالثم 
مغ تساهنآ و  رذگ  دوز  طاشن  يریگ و  هرهب  نامز  یهاتوک  نامه  يویند  تالامک  نیا  ناصقن  نیتسخن  دنیآ ،  یم  رامـش  هب  يویند 
هب تسا ،  یناهگان  ياهیماکان  یعامتجا و  ياهراشف  یعیبط و  تافآ  نارازه  مجاهت  دروم  يرو  هرهب  هاـتوک  ناـمز  نیا  هکنآ  رتزیگنا 

تذـل و دوخ  یهاوخ و  تذـل  سپ  دـنور .  یم  نیب  زا  ناشتیباذـج  یئابیز و  دـنبای ،  هار  تاذـل  نیا  هب  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  يروط 
دساف رما  نآ  دنوش ،  لیام  اهنآ  زا  یکی  هب  رگا  هک  دنا  هتفرگ  رارق  تاذل  دض  لماع  رازه  نارازه  نیب  اهنیا  همه  وج ،  تذل  نینچمه 

 . دور یم  نیب  زا  هتشگ و  هابت  و 

لاثم ملاع  تیصوصخ 

ملاع هدام و  رد  هشیر  اهدرد  اهدوبمک و  اهناصقن و  نیا  هک  میباـی  یم  رد  ینـشور  هب  ار  بلطم  نیا  یفاو ،  یفاـک و  لـمات  اـب  کـنیا 
صقن تقلخ و  ياه  صقن  دننام  تسا  هدرک  ادیپ  ققحت  يا  هطساو  هب  ادعب  ای  هتشاد و  دوجو  لوا  زا  ای  اه  صقن  نآ  هک  دراد  تعیبط 

یمهو یلایخ و  ياه 
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 . تشاد دهاوخن  دوجو  زین  دوبمک  صقن و  دشابن ،  يا  هدام  هک  اجنآ  سپ   ( . 27 ) 

ملاع هب  بویع  اه و  صقن  بئاصم و  نیا  اذـل  تسایند .  نیا  یگدـنز  هب  رـصحنم  اهیراتفرگ  اـهناصقن و  اـهدرد و  هکنیا ،  هجیتن  سپ 
دنتـسه هدام  نودب  ياهتروص  لاثم ،  ملاع  تادوجوم  انامه  درادن و  هار  دشاب -  یم  يدام  ریغ  تسا و  تعیبط  ملاع  قوف  هک  لاثم - 

 . درادن دوجو  یفانم  لماع  یگدولآ و  یگریت و  راثآ  چیه  زین  یلاثم  ياهتذل  رد  و 

تـسا یتروص  هک  دشاب  تیمـسج  ام  روظنم  هکنیا  هن  دـشاب ،  یم  ریذـپ  لاعفنا  هک  تسا  سوسحمان  رهوج  نامه  هدام ،  زا  ام  دارم  و 
 ( 28 نک ( !  كرد  بوخ  ار  مهم )  رایسب  هتکن  نیا (  هدام ،  نودب 

ره يارب  هـک  ارچ  دراد ؛ دوـجو  ناـصقن  زرم و  دـح و  زین  لاـثم  ملاـع  رد  هـک  میباـی  یم  رد  مـینک  یم  تـقد  لـمءات و  هراـبود  یتـقو 
نهربم دوخ  ياج  رد  هلءاـسم  نیا  هکناـنچ  تسوا  تاذ  زا  جراـخ  هک  دراد  دوجو  دـح  زا  یلاـخ  يا  هبترم  دوخ  تاذ  رد  يدودـحم 

 ، لاثم هئـشن  رد  اهنآ  نایم  يدنب  زرم  اهتذل و  تیدودحم  یلو  تسا  ربم  هدام  ناهج  ياهناصقن  زا  لاثم  ملاع  دـنچ  ره  تسا ( .  هدـش 
 ( . دیآ یم  رامش  هب  یگرزب  صقن 

 ) دوش تفای  یتیدودحم  هبئاش و  چیه  نودب  صلاخ و  وحن  هب  تالامک  اهتذل و  نیا  اجنآ  رد  هک  دشاب  دیاب  يرگید  ملاع  هئـشن و  اذل 
ندیماشآ ندروخ و  تذل  انامه  سپ  دور )  یم  رامش  هب  لاثم  ملع  قوف  هک  تسا  لقع  ملاع  درجت و  ملاع  نآ  هک 
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زا رتشیب  هک  دراد  ینیعم  لحم  دح و  اهتذل  هنوگ  نیا  زا  کی  ره  یلو  دراد  دوجو  لاثم  ملاع  رد  ندـید  ندینـش و  شزیمآ و  تذـل  و 
زا ار  تدروخ  تذـل  دـیابن  نینچمه  تشاد و  راظتنا  ندروخ  ندینـش و  زا  ناوت  یمن  ار  شزیمآ  تذـل  الثم  تسین ؛  هتخاس  وا  زا  نآ 

 ( . تسا تیدودحم  صقن  ياراد  زین  لاثم  ملاع  رد  یتذل  ره  سپ  تسا (  نینچ  مه  سکعلاب  دوب و  عقوتم  ندیشون 

اهتیدودحم نیا  همه  تسا ،  لاثم  ملاع  قوفام  هک  درجت  ملاع  رد  یلو  دوجو ؛ تیفرظ  يدوجو و  دودـح  رطاخ  هب  رگم  تبـسن  نیا  و 
نیا تسا .  دوجوم  لاسرا ،  تیلک و  عمج و  تدـحو و  قیرط  هب  ذـیاذل  تـالامک و  نیا  یماـمت  دـشاب و  یم  طـقاس  اـه  هدـنب  زرم  و 

 ! ریگب لیوحت  بوخ  ار  بلطم 

تیدودحم درجت ،  ملاع  رد  نیمه  يارب  دوب و  دهاوخ  رتمک  زین  صقن  دشاب  رتمک  دنچ  ره  تسا .  دح  هیحان  زا  هشیمه  صقن  ینعی  ) 
نآ رد  زین  ندیشون  ندروخ و  شزیمآ و  تذل  لیبق  زا  رگید  ياهتذل  زاونلد ،  ياه  همغن  ندینـش  زا  الثم  تسا  یفتنم  لاثم  ملاع  ياه 

 . دنرادروخرب تیلک  تدحو و  کی  زا  دوش و  یم  ساسحا  دحاو 

 . تسا یعطق  ملسم و  نف  لها  دزن  هتشگ و  تباث  دوخ  لحم  رد  هک  تسا  یناهرب  لوصا  تاعورف  زا  یناعم  نیا  همه  و 

تدـحو هب  رت و  طیـسب  هچ  ره  دوجو  هک  نادـب  دـیامرف :  یم  رحـس  ياعد  حرـش  باـتک  رد  هّللا  همحر  ینیمخ  ماـما  دـیوگ :  مجرتم 
رت مامت  داضتم ،  ءایشا  رب  شا  هطاحا  رتلماش و  ار  تارثک  دشاب ،  رت  کیدزن 

نافرع www.Ghaemiyeh.comقیرط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


یئایـشا و  مه ،  درگ  رد  دنتاعمتجم و  رهد  ملاع  رد  دنتـسه ،  ادج  رگیدکی  زا  دنا و  قرفتم  نامز  ملاع  رد  هک  یئایـشا  دوب و  دهاوخ 
فالتخا رگیدکی  اب  یلوا  هئـشن  رد  هک  یئایـشا  دنرگیدمه و  میالم  نهذ  ياعد  رد  دـنرگیدکی و  دـض  داضتم و  جراخ  ملاع  رد  هک 

رت کیدزن  تطاسب  تدـحو و  ملاع  هب  هچ  ره  اـهفرظ  هک  تسا  تهج  نآ  هب  اـهنیا  همه  دـنا .  قفتم  مه  اـب  ترخآ  هئـشن  رد  دـنراد ، 
 . دوب دهاوخ  رتشیب  ناشتعسو  دشاب ، 

 : دومرف یم  هک  مدینش  هیلع -  هّللا  ناوضر  تفرعم -  بابرا  خیاشم  زا  یکی  زا 

یقیـسوم عاونا  دننام  دوش  یم  كرد  شوگ  هب  هک  ییاهتذل  زا  تساراد ،  ار  اهتذل  همه  دوش  یم  هدیـشون  تشهب  رد  هک  یبآ  هعازج 
هب زین  ساوح  هیقب  اهلکـش و  اهگنر و  ریاس  ابیز و  ياهتروص  ندـید  زا  دوش  یم  كرد  مشچ  اب  هک  ياهتذـل  نیـشنلد و  ياـهگنهآ  و 
هب دنک  یم  ساسحا  بآ  ندیـشون  رد  زین  ار  ندش  رتسبمه  تبراقم و  توهـش  یتح  دنرب  یم  تذل  دنوش و  یم  دنم  هرهب  مسق  نیمه 
 : تفگ یم  هک  مدینـش  هّللا  هتمحر  رظن  لـها  زا  یکی  زا  و  دوش .  یم  كرد  يا  هناگادـج  روط  هب  اهتذـل  نیا  زا  کـی  ره  هک  يروط 

روشحم نوگانوگ  ياهتروص  هب  مدرم  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  دـیامن ،  زورب  دوش و  مسجم  ترخآ  هئـشن  رد  تاکلم  هکنیا  ياضتقم 
هطـساو هب  روما  نیا  هک  تسادـیپ  تسه و  زین  گس  شوم و  تروص  هب  تسا  ریزنخ  تروص  هب  ـالثم  هک  لاـح  نیع  رد  دـنوش و  یم 

هطساو هب  دوجو  فرظ  هک  تسا  نآ 
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 ( 29 تساراد ( .  ار  يرتشیب  یلویه  تعیبط و  ملاع  محازت  زا  شندوب  هزنم  درجت و  تدحو و  ملاع  هب  شندوب  کیدزن 

هک دوخ  دـعب  ام  هب  اما  و  دـنیوگ )  یم  یلوزن )  یلاثم  ار (  لاثم  ملاع  نآ  هک  تسایند (  هئـشن  زا  لبق  لتق  هب  تبـسن  بلاـطم  نیا  همه 
ملاع زا  لبق  تشگزاب  رد  لاثم  ملاع  هک  توافت  نیا  اب  طقف  تسا  يراج  زیاـج  نآ  رد  بلاـطم  نیمه  نیع  دـشاب  یم  يدوعـص  لاـثم 

 . تسا لاثم  ملاع  زا  لبق  لقع  هئشن  هک  عورش  زاغآ و  هلحرم  فالخ  هب  تسا  درجت  لقع و 

هب هک  تسا  سفن  نامه  یلاـثم ،  ياـهتروص  هداـم  هک  تسا  نیا  اـنامه  نآ  تسه و  زین  يرگید  قرف  تشگزاـب ،  زاـغآ و  نیب  یلب ، 
نآ هب  دوب و  هدام  هئـشن  رد  یتدـم  یلاثم  ياهتروص  نیا  هک  اجنآ  زا  و  دوش .  یم  داـجیا  وا  يارب  ياـهتروص  نیا  شراـگدرورپ  ناذا 

یلوزن لاثم  هئشن  اب  اسب  هچ  هک  هدومن  بسک  دوخ  رب  ار  یلاوحا  تاکلم و  تسا و  رابتعا  مه  ملاع و  نامه  هئشن  نیا  هک  هتـشاد  قلعت 
هب تاکلم  نیا  اسب  هچ  سپ  دوخ .  ياروام  ياهلماع  يارب  تسا  یباجح  هدننک و  لوغـشم  ایند  هئـشن  نیا  انامه  سپ  تسین .  راگزاس 
 . تسا قح  زا  تلفغ  ایند و  نییاپ و  ملاع  هب  نتسیرگن  هجوت و  رثا  رد  نیا  دنیآ و  رامـش  هب  ییاه  باجح  دوخ  ایند ،  رد  هدمآ  تسد 

ضارعا هدام و  ملاع  هدـنبیرف  ياه  هولج  هب  تبغر  مدـعو  یهجوت  یب  رثا  رد  زین  نآ  رد  هک  دنـشاب  نیا  زا  ریغ  تاکلم  نیا  اـسب  هچ  و 
تسپ يایند  نیا 
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هب ندروآ  يور  ندرک و  هجوت  تسا و  قلعت  نیا  ترورـض  ياضتقم  هک  تعیبط -  ملاع  هب  یگتـسب  لد  قلعت و  هتـشر  ندرک  هراـپ  و 
 . تسا نآ  هب  نتفرگ  سنا  هدام و  ملاع  ياروام 

یلاثم راونا  ملاع  زا  اهنآ  ياهتذـل  هک  راگزاس  ياهتروص  رب  تعیبط ،  ناهج  زا  لاحترا  هدام و  ملاع  زا  عاطقنا  زا  دـعب  سفن  نیا  سپ 
اهتروص نیا  زا  یـضعب  اب  نیـشیپ  ناراگزور  رد  زین  البق  سفن  نیا  هتبلا  و  دریگ .  یم  سنا  دنک و  یم  ادـیپ  فارـشا  تسا ،  یحور  و 
یلامک ياه  تروص  دـنک و  یم  ادـیپ  عالطا  معن  تنج  ناحیر و  حور و  زا  سفن  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  سپ  تسا .  هدوب  سونءام 

 . ددرگ یم  فعاضم  هدوب ،  هدام  هئشن  زا  لبق  زاغآ و  رد  هک  یلوزن  لاثم  ملاع  هب  تبسن  ناسنا  یحور  ياهتذل  و 

حور یلاثم و  ناگتشرف  دوش و  یم  هدهاشم  هئـشن  نآ  ياه  مولعم  ندوب  دایز  تهج  هب  نیا  تسا ؛  نینچ  اترورـض  زین  مات  درجت  ملاع 
نیرتـهب و هب  دومن  هدـهاشم  هداـم  ملاـع  رد  ـالبق  ار  اـهنآ  سفن  هک  ياهتذـل  عاونا  عیمج  دوش و  یم  رگ  هولج  یخزرب  يروـص  ياـه 

همه اه .  یندید  اه و  یندینش  اهزاوآ و  نانز ،  اهسابل ،  اهیندیـشون ،  اهیندیـشچ ،  لیبق  زا  دومن  دهاوخ  هدهاشم  لکـش  نیرت  نیریش 
لیوحت بوخ  ار  بلطم  نیا  تسا .  لوزن -  بتارم  هب  هجوت  اب  نودام -  فرط  رد  قوفاـم  نتفاـی  لـثمت  لـیثمت ،  قیرط  هب  اهتذـل  نیا 

 ! ریگب

يرامیب و زا  اجنآ  ردو  درادن  دوجو  یمهو  يدام و  جنر  درد و  هنوگ  چیه  درجت ،  ملاع  رد  و 
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یمن زین  درجت  ملاع  رد  یلوا  قیرط  هب  تسین  لاثم  ملاع  رد  نوچ  اهیراتفرگ  اـهدرد  اـهناصقن و  نیا  همه  تسین .  يربخ  زین  یگتـسخ 
 . دشاب

اهنآ دوجو  درجت و  ملاع  راونا  هب  دـناوت  یم  انایحا  تسین ،  تایلک  هدرپ  بجاح و  هک  تفاـی  تسد  یتاـکلم  هب  سفن  هک  یماـگنه  و 
 . دیامن ادیپ  هطاحا  فارشا و  دنتسین .  لاثم  ملع  اب  هسیاقم  يریگ و  هزادنا  لباق  لامک ،  یگدنشخرد و  ینشور و  رد  هک 

هب هجرد  هداد و  رارق  ماقم  دوخ  يارب  ار  نآ  دـبای و  یم  تسد  دوخ  نکمت  مامت  هب  سفن  هکنیا  ات  دوش  یم  رارکت  سفن  فارـشا  نیا 
تسا و باـن  ثحب و  صلاـخ و  ضحم و  ملاـع  ءامـسا  هئـشن  نیا  دوـش و  یم  لـیان  ءامـسا  هناـشن  هب  هکنیا  اـت  دـنک  یم  یقرت  هجرد 

بان اجنآ  رد  ار  ریچ  همه  سفن  سپ  دوش ؛ یمن  تفای  یگدولآ  یگریت و  نآ  رد  يا  هرذ  هک  تسا  غورف  یگدنـشخرد و  شرـسارس 
 . یبیکرت شوخ  یگنشق و  رورس و  تزع ،  و  تداعس ،  لامک ،  لالج ،  لامج و  غورف ،  یگدنشخرد و  توبث ،  دوجو و 

صوصخ نیا  رد  ییاور  ینآرق و  لئالد  ثحب ،  نیا  هدننک  لماک 

بلطم نیا  مینک ،  یم  تقد  ریبدت و  بوخ  یهلا ،  نایدا  همه  هکلب  مالسا  تعیرـش  تایـصوصخ  هرابرد  ام  هک  یماگنه  مییوگ :  یم 
توعد کی  یهلا ،  نایدا  هار  نیا  تسا و  تعیبط  ءاروام  هب  اهناسنا  نداد  هجوت  اهنآ ،  رد  دوصقم  فدـه و  اهنت  هک  میباـی  یم  رد  ار 

فاوط و لاـح  رد  روحم  نیا  رب  ناـیدا  دـشاب و  یم  رظن  دروم  فدـه  نیا  نکمم ،  قـیرط  ره  هب  سپ  تسادـخ ؛  يوـس  هب  هناـهاگآ 
دنا شدرگ 
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دنچ ناحبـس ،  دـنوادخ  يوس  هب  تکرح  هدام و  ملاع  زا  عاطقنا  تاجرد  رظن  زا  مدرم  هک  دریگ  رارق  هجوت  دروم  هلاسم  نیا  سپـس  . 
 : دنا هورگ 

نیقی دنا و  هدنک  هدام  ملاع  زا  لد  الماک  دنراد و  مات  عاطقنا  لمع  ملع و  ماقم  رد  هک  دنتسه  يدادعتـسالا  مات  ياهناسنا  لوا :  هورگ 
دـیامن و هدـهاشم  ار  تعیبط  ءاروام  دـناوت  یم  یناسنا  نینچ  نیا  تسادـخ ،  طقف  ناـش  یگتـسبلد  دـنراد و  یهلا  فراـعم  هب  لـماک 

 . دنا هتفرگ  مان  نیبرقم  یهلا  مالک  رد  هورگ  نیا  هک  ناربمایپ ،  دننام  دنک ،  ادیپ  یهلا  راونا  رب  فارشا 

تحت زونه  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  دـنرادن و  تعیبط  ملاع  زا  مات  عاطقنا  هک  دـنا  نیقی  لها  ناقیالا و  ماـت  ياـهناسنا  مود :  هورگ 
ندومن هجوت  زا  ار  اهنآ  روما  نیا  هک  دـنراد  رارق  يویند  ياه  یگتـسبلد  زا  یـضعب  مجاهت  دروم  روآ و  سای  تسردان و  راکفا  ریثاـت 

 . دزاس یم  دیماان  هدام ،  هئشن  زا  لماک  یئاهر  تعیبط و  ءاروام  هب  لماک 

 ، هچیزاب بعل و  هن  تسافص  قدص و  يور  زا  اهنیا  تدابع  سپ  دننیب ،  یم  ار  وا  ایوگ  هک  دنتـسرپ  یم  نانچ  نآ  ار  ادخ  هورگ ،  نیا 
 . دنیآ یم  رامش  هب  ناسحا  لها  زا  لمع  ماقم  رد  نانیا  تسا و  بیغ  هب  نامیا  رطاخ  هب  اهنت  باجح و  يارو  زا  نکل 

 : دندومرف ترضح  دش ،  لاوس  ناسحا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  و 

 ( 30 كاری ( .  هناف  هارت ،  نکت  کل  ناف  هارت ،  کناک  هّللادبعت  نا 

ار وا  ایوگ  هک  ییامن  شتسرپ  يروط  ار  ادخ  همجرت :  ) 
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 ! ( دنیب یم  ار  وت  وا  انامه  ینیبن ،  ار  وا  وت  رگا  سپ  ینیب ،  یم 

 ! دشاب یم  هکنیا  لثم  ناک (  هملک  اب  اتقیقح )  نا ( ،  هملک  نیب  قرف  نیبرقم ، )  لوا (  هورگ  اب  هورگ  نیا  نیب  قرف  و 

لمع ماقم  رد  یلو  دنـشاب  لماک  ملع  ماقم  رد  تسا  نکمم  دیامرف :  یم  مود ،  هورگ  هرابرد  یلمآ  يداوج  هّللا  تیآ  دیوگ :  مجرتم 
ءزج یهلا  مالک  رد  اهنیا  طسوتم ؛ لمع  ماقم  رد  دـنلماک و  ملع  ماقم  رد  ای  دـنا  طسوتم  لمع  ملع و  ماقم  رد  اـی  ینعی  دـنا ،  طـسوتم 

هجرد دنراد ؛ هار  ملاع ،  نطاب  هب  هچرگ  دنرادن  هار  نطاب ،  نطاب  هب  دننک ،  یمن  ادیپ  هار  نطاب  نیا  قمع  هب  هک  دنتسه  نیمی  باحصا 
هک دـنرادروخرب  يا  هصاخ  تیالو  زا  نیقباـس  نیبرقم و  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  نیقباـس  نیبرقم و  تیـالو  هجرد  دـننامه  اـهنیا  تیـالو 

 : دومرف ناحبس  يادخ  هکنیا  دنراد .  فارشا  راربا ،  نمیمی و  باحصا  هب  تبسن 

 ( 31 نوبرقملا ( .  هدهشی  موقرم  باتک  نویلع  ام  كاردا  ام  نییلع و  یفل  راربالا  باتک  نا 

 . دننک یم  هدهاشم  نیبرقم  ار  نییلع  نیا  هک  تسا ،  تبث  نییلع  مان  هب  یباتک  رد  راربا  یتسه  تقیقح  لامعا و  هفیحص 

هک تسا  هدیـسر  ییاـج  هب  تسا و  لـماک  لـمع ،  ملع و  رد  دراد ،  لـماک  عاـطقنا  تسا و  نـیبرقم  نیقباـس و  ءزج  هـک  یـسک  سپ 
تسا ربخ  اب  يرگید  نورد  زا  اما  تسا ،  هتسب  شرهاظ  مشچ  هک  یسک  درگن .  یم  ار  نآ  دنک و  یم  هدهاشم  ار  راربا  لامعا  هفیحص 

رد هک  تسا  نشور  ، 
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 ( 32 نوریب ( .  زا  هن  تسا  هدرک  رارقرب  طابترا  وااب  نورد 

ار تیرثـکا  هک  رگید  مدرم  ار ،  دارفا  نیا  هورگ  مود و  هورگ  هن  دـنریگ و  یم  رارق  لوا  هورگ  وزج  هن  هک  دـنا  یناـسک  موـس :  هورگ 
حیحـص و دـیاقع  دـنناوت  یم  هک  دـنا  یناسک  داحلا -  راکنا و  دانع و  لـها  ءانثتـسا  هب  هتبلا  هورگ -  نیا  دـنهد و  یم  لیکـشت  دـنراد 
زا لزنت  نیا  و  دنیامن .  لمع  یلیـصفت -  هن  یلامجا -  روط  هب  نآ  قبط  دنروآ و  تسد  هب  داعم  ادـبم و  صوصخ  رد  یعقاو  تاداقتعا 

بجوم نآ  يابیرف  ياه  هولج  ایند و  بح  نیا  سپ  تساهنآ ؛  یتسود  ایند  یناـسفن و  ياـه  شهاوخ  زا  يوریپ  ییارگ و  اـیند  تهج 
يروحم ایند  ساسارب  ناسنا  تانکس  تاکرح و  مامت  هک  تسا  یببس  رما  نیمه  دوش و  یم  نآ  هب  دح  زا  شیب  هجوت  یلوغـشم و  لد 

رد طـقف  ناـسنا  شـالت  تمه و  دروآ و  یم  مهارف  ار  اـیند  هب  سفن  دـیدش  شیارگ  هلاـسم  نیا  دوـخ  و  دریگ ،  رارق  یتـسود  اـیند  و 
ندروآ تسد  هب  زا  هدـش و  نآ  فقوت  دوکر و  بجوم  نیا  دوش و  یم  لفاغ  هداـم  يارواـم  زا  دریگ و  یم  رارق  هداـم  ملاـع  ياتـسار 
کشخ لامعا  يرـس  کی  هب  اهنت  دبای و  یمن  زین  تیلاعف  درادن و  وا  يارب  يریثات  چیه  هک  يروط  هب  دنام  یم  زاب  حیحـص  تاداقتعا 
حـضاو تسا  يا  هلاسم  نیا  دنام و  یم  ورف  لامعا ،  نآ  مزاول  ققحت  نطاب و  هب  رهاظ  تیارـس  نآ و  تقیقح  زا  دزادرپ و  یم  رهاظ  و 

 . درادن رتشیب  حیضوت  هب  زاین  و 

لاثم کی 
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ریغتم هاشداپ )  نآ  تمظع  رثا  رد  ناملاح (  مینیب  یم  میبای ،  روضح  ناـهاشداپ  زا  یکی  رـضحم  رد  اـم  رگا  اـنامه  بلطم :  نیا  يارب 
 ، دـنک یم  هولج  عوشخ  بلق و  روضح  لکـش  هب  دوش و  یم  نایامن  ام  يرهاـظ  تاـکرح  هرهچ و  رد  رییغت  نیا  مک  مک  ددرگ و  یم 

 ! میبای یم  نامدوخ  رد  تسا -  ناهاشداپ  راگدرورپ  ادخ و  رضحم  رد  روضح  هک  زامن -  رد  ار  هدنزرا  تالاح  نیا  دنچ  ره 

نیا میدرک .  یمن  ادـیپ  نامدوجو  رد  هک  میبای  یم  دوخ  رد  یتالاح  میتسه ،  ناـهاشداپ  زا  یکی  رظن  تحت  هک  مینادـب  رگا  نینچمه 
تسا رتکیدزن  ام  هب  ندرگ  گر  زا  دونش و  یم  دنیب و  یم  دراد و  رظن  ریز  ار  ام  ناحبـس  دنوادخ  هک  میدقتعم  ام  هک  تسا  یلاح  رد 
تـسد هب  زیچ  همه  هک  میراد  داـمتعا  نینچ  هک  مـیراد  خـسار  داـمتعا  ناـنچ  نآ  دـنریذپاطخ  هـک  يداـع  بابـسا  هـب  ـالمع )  یلو  ) 

 . دیامن یم  رداص  شیارب  مکح  دیامن  هدارا  هک  هچره  دهد و  یم  ماجنا  دناوخب  هچ  ره  تسوا و  زوس  ببس  زاس و  ببس  تسادخ و 
یم جوم  ام  لامعا  تاداقتعا و  رد  یلاعفا )  دیحوت  رد  تفـص  و  ضقانت (  نیا  لاثما  و  میرادـن .  اهناسنا ،  هدـعو  هب  رگید  فرط  زا  و 

ندیبسچ انامه  سپ  تسایند ؛  هب  لماک  دامتعا  دـیدش و  لیم  اهنیا ،  همه  تلع  دنتـسین و  ءاصحا  شرامـش و  لباق  هک  يروط  هب  دـنز 
سفن رب  ایند  هک  ارچ  دوش ؛ یم  یناسنا  سفن  رد  نآ  نتسب  شقن  ییارگ و  ایند  ياهتروص  لوصح  بجوم  يویند ،  ياهفده  هب  سفن 

طلست
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 ، راـک نیا  دـنک و  یم  جراـخ  نآ  زا  يرگید  تروص  هظحل  ره  دـنارورپ و  یم  اـی  دـیادز  یم  سفن  رد  ار  یـشقن  هک  يروط  هب  دراد 
 ، دـشاب یم  سفن  رد  دوخ  مزاول  داجیا  یپ  رد  هک  قیاقح  نآ  ياهتروص  فیعـضت  بجوم  رما  نیمه  و  دراد .  نایرج  هظخل  هب  هظحل 

 . تسا یهانگ  ره  هلسلسرس  ایند  بح   ( 33 هتیطخ (  سار  ایندلا  بخ  هدمآ  ثیدح  رد  هک  تسا  نیمه  يارب  دهاک و  یم 

دح رد  رگم  دنیامن  ادـیپ  ناحبـس  دـنوادخ  هب  لماک  هجوت  دـنبای و  تسد  مات  عاطقنا  هب  دـنناوت  یمن  دـش  فصو  هک  موس  هورگ  نیا 
 . دریگ یم  رارق  رظن  دم  ءادبم  هلمجلا  یف  زین  تادابع  دراد و  لابند  هب  یهجوت  رصتخم  هک  یندب  لامعا  یلامجا و  یقیقح  تاداقتعا 

كارتشا هجو  مه  اب  يروما  رد  اهنیا  هک  میبای  یم  رد  مینک ،  یم  لـمات  بوخ  میوش و  یم  قیقد  هورگ  هس  نیا  دروم  رد  یتقو  سپس 
 . دنراد صاصتخا  اههورگ  نآ  زا  یکی  هب  طقف  زین  يروما  دنراد و 

نآ لمحت  يداع  مدرم  تسین و  نایب  لباق  هک  تسا  ینطاب  رارـسا  قئاقح و  ياراد  فراـعم ،  نیا  اـنامه  هک  دـش  ناـیب  لوا  لـصف  رد 
 ! دنتسه يروما  هنوگچ  روما ،  نیا  هک  ندش  نشور  سپ  درادن .  ار  قئاقح 

تسا ریذپ  ناکما  ناگمه  يارب  هکلب  تسین  ءایبنا  صوصخم  بیغ  رارسا  ملاع و  نطاب  هب  یبایهار  موس :  لصف 

هراشا

ءاروام اب  دـنراد -  هک  یبتارم  فالتخا  اب  مالـسلا -  هیلع  ءاـیبنا  اـنامه  هک  تسین  يدـیدرت  کـش و  چـیه  یهلا ،  ناـیدا  ناـگرزب  دزن 
کی دـشاب و  یم  نانآ  صوصخم  طقف  تبترم ،  ماقم و  نیا  اـیآ  سپ  دـنراد .  عـالطا  ینطاـب  روما  رب  دنتـسه و  طاـبترا  رد  تعیبط ؛ 

يارب يراصحنا  یهلا  تبهوم 
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؟  تسا ریذپ  ناکما  دنا ،  هدومن  نانآ  هب  یملع  يادتقا  هک  زین  نارگید  يارب  هکنیا  ای  تساهنآ 

نآ هب  دـنناوت  یمن  هدام  ملاع  نیا  رد  نارگید  تسایبنا و  صوصخم  یبیع  رارـسا  ینطاب و  روما  رب  عالطا  نیا  اـیآ  رگید ،  تراـبع  هب 
مود لوق  ام  رظن  هب  تسا ؟  ریذـپ  ناـکما  نارگید  يارب  تسا و  یباـستکا  رما  کـی  ماـقم  نیا  هکنیا  اـی  گرم  زا  دـعب  رگم  دـنبای  هار 

 . دننک ادیپ  هار  ملاع  رارسا  هب  دنناوت  یم  مه  رگید  دارفا  تسا و  حیحص 

صقن لامک و  تیلولعم و  تیلع و  تبسن  هدام ،  يارو  اب  هدام  ملاع  تبسن  هک  تسا  نیا  ام  لیلد  مییوگ :  یم  بلطم  نیا  حیضوت  رد 
 . مینک یم  نطاب  رهاظ و  هب  رییغت  طابترا  نیا  زا  ام  تسا 

لعفلاب رهاظ ،  دوجو  هکنیا  يارب  دشاب ؛ نطاب  دوهش  زا  یلاخ  دوش  یمن  رهاظ ،  دوهش  دوش و  یم  هدهاشم  اترورض  رهاظ  هک  اجنآ  زا 
تدـهاجم و اب  دـیامن و  ضارعا  دـح  نیا  زا  ناسنا  رگا  سپ  تسا ،  تسا  نطاب  نییعت  دـح و  و  رهاظ ،  هک  اـجنآ  زا  تسا و  دوهـشم 

 . تسام بولطم  نیمه  درک و  دهاوخ  هدهاشم  ار  نطاب  ریزگان  دراپسب ،  یشومارف  هب  ار  نآ  رایسب  ششوک 

 ، تسا لاثم  ملاع  لولعم  هدام  ملاع  دـندومرف ( :  یئابطابط  همالع  تراـبع  نیا  حیـضوت  رد  یجودـمم  هّللا  تیآ  دـیوگ :  یم  مجرتم 
امـش ام و  هارمه  نالا  نیمه  لاثم  ملاع  تفر .  میهاوخ  لاثم  ملاع  هب  میورب  الاب  هدام  ملاع  زا  يا  هلپ  تروص  هب  میهاوخب  ام  رگا  ینعی 

همالع موحرم  هدومرف  هب  تسا .  نطاب  لولعم  ارهاظ  تسا .  دوجوم  لعفلاب 
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باتک رد  هیلع -  هّللا  ناوضر  اردـصالم -  دـنوخآ  موحرم  تسا .  هدـیکچ  لاثم  ملاع  زا  هدام  ملاـع  هیلع -  هّللا  ناوضر  ییاـبطابط - 
تـسین نطاب ،  اب  هدام  ملاع  نیا  تبـسن  تسا . . . .  تقیقح  هقیقر و  لمح  لاثم ،  ملاع  ملاع و  هدام و  نیب  لـمح  دـنیامرف  یم  رافـسا 

هظحل کی  رگا  دـسیون ،  یم  دـنک و  یم  روصت  دـسیون ،  یم  یتقو  ناسنا  وا .  نتـشون  ناسنا و  روصت  لـثم  تسا .  تیلولعم  تیلع و 
 . دسیونب دناوت  یمن  رگید  دنکن  روصت 

تسا دوهشم  مه  نطاب  هچرگ  تسا ،  نطاب  هب  مئاق  تسا و  دوهشم  رهاظ  تسا .  مکاح  یلولعم  یلع و  ماظن  زین  هک  اجنیا  تقیقح  رد 
زا درادن  ناکما  دوش  زاب  شنطاب  مشچ  یـسک  رگا  تسا  ام  دوهـشم  لعف  اب  زین  نطاب  میتسه ،  رهاظ  دـهاش  ام  یتقو  مینیب .  یمن  ام  اما 

هدرک یلجت  هک  تسا  نطاب  نامه  رهاظ  تسا .  نطاب  دوجو  راوطا  زا  رهاـظ  دوجو  هک  نوچ  دربن ؛ نطاـب  دوهـشم  هب  یپ  رهاـظ  دوهش 
 . تسا دوهشم  زین  نآ  نطاب  هدام ،  ملاع  نیمه  اب  سپ  تسا . 

نآ زاو  دنکـشب  دهاجم  اب  ار  دح  نیا  دـناوتب  ناسنا  رگا  رهاظ ،  ملاع  هب  دوش  یم  دودـحم  نطاب  تقیقح  رد  تسا و  نطاب  دـح  رهاظ 
 . درک دهاوخ  هدهاشم  ار  ملاع  نطاب  امتح  دزروب ،  تلفغ 

نیع ندب و  نامه  ار  دوخ  سفن  هک  دوش  یم  بجوم  رما  نیا  هک  دراد  ندب  اب  داحتا  قلعت و  سفن ،  انامه  تسا :  نیا  بلطم  حیـضوت 
یم هدهاشم  ار  سفن  دوخ ،  ساوح  قیرط  زا  نادب  هک  یتقو  دنادب و  نآ 
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هبترم زا  هدش و  فقوتم  ندب  هبترم  رد  سفن  تفرگ ،  لکـش  رادنپ  نیا  هک  یماگنه  درادنپ و  یم  وا  زا  لصفنم  ادج و  ار  دوخ  دنک ، 
ملاـع هبتارم و  زا  هبترم  نآ  هب  صتخم  تابـصوصخ  تسا  لاـثم  ملاـع  ناـمه  سکره  ياـیلع  هبترم  دوش .  یم  لـفاغ  شدوخ  ياـیلع 

هدـهاشم هک  تسا  نم  ناـمه  هک  ار  شدوـخ  تقیقح  تین و  نیا  لاـح ،  نیع  رد  یلو  درک ؛ دـهاوخ  شوـمارف  زین  ار  نآ  صوـصخم 
 . تسا ریذپان  ادج  يرورض و 

ثحب نیا  هدننک  لماک 

یم ناسنا  هک  دننک  یم  یهاوگ  ار  رما  نیا  درک ،  میهاوخ  لقن  لاعتم -  دنوادخ  تساوخ  هب  يدوز -  هب  هک  یثیداحا  تایآ و  هدـمع 
ءاقل ا حالطصا  هب  یلاعت و  قح  هدهاشم  انامه  تادهاشم ،  نیا  زا  یکی  و  دنک (  هدهاشم  ار  هدام  هئشن  نیا  نطاب  ملاع و  رارـسا  دناوت 

 ( . تسا

نینچ تسا و  لاحم  يرما  یلاعت  قح  دوهـش  هک  تسا  رادنپ  نیا  یلاعت ،  قح  رادید  تداعـس  نیا  ناگدننک  راکنا  هدمع  مهم و  لیلد 
دنوادخ رب  يرصب  تیور  قلعت  اذل  تسا ،  ربم  كاپ و  اهناکم ،  تاهج و  ضارعا و  زا  ناحبس  دنوادخ  دوجو  هک  دنا  هدرک  لالدتسا 

بوخ ار  لاکشا  نیا  دشاب .  یصاخ  عضو  ناکم و  مسج و  ياراد  ادخ  دیاب  مینیبب  ار  ادخ  میهاوخب  رگا  هکنیا  ببس  هب  تسا ،  لاعتم 
زا دنا و  هتـسج  کسمت  هتـسنادن ،  زیاج  ار  دنوادخ  تیور  هک  ار  یتایاور  رابخا و  هلـسلس  کی  هورگ  نیا  نیثدـحم  و  ریگب !  لیوحت 

دنا هدرک  زاجم  رب  لمح  دنک ،  یم  تابثا  ار  دنوادخ  تیور  هک  ار  یثیداحا  تایآ و  مامت  رگید  فرط 
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 . دنا هدرک  حرطم  ار  لیالد  نیا  لاثما  دنا و  هدومن  لیوءات  و 

هکلب دـنیامن ؛ یم  یهاوگ  ار  نآ  زین  تنـس  نآرق و  رهاوظ  دـننک و  یم  تاـبثا  ار  نآ  یلقع  یعطق  ياـهناهرب  هک  تسا  یبـلطم  نیا  و 
تسا دوهش  هب  ملع  تسا ،  بولطم  هک  هچنآ  تسا و  يدوهـش  نینچ  زا  دوجولا  نکمم  یئادج  ندوب  لاحم  یلقع ،  نیهارب  ياضتقم 

یفن هدمع  نوچ  هصالخ ،  دوش و  یم  يروضح  ملع  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  یهیدـب  دوهـش  لصا  هکنیا  هن  دـشاب ،  یم  تفرعم  نامه  هک 
یم لوحم  هدـنیآ  هب  ار  هیقب  مینک و  یم  رکذ  ار  تیور  لیالد  زا  یـضعب  ام  اذـل  تسادـخ ،  تیور  هلءاسم  هجوتم  دوهـش ،  ناـفلاخم 

 . هّللا ءاش  نا  مینک 

تیور تایآ 

 ( 34 هرظان (  اهبر  یلا  هرصان  ذئموی  هوجو   . 1

 . نارگن ناشراگدرورپ  يوس  هب  دشاب ،  مرخ  هزات و  ییاه  هرهچ  هک ،  يزور  نینچ  رد 

یهتنملا کبر  یلا  نا  و   . 2

 . تسوت راگدرورپ  اب  زیچ )  همه  راک و  همه  ماجنا (  رس  هکنیا  و 

نوبلفت هیلا  و   . 3

 . دوش یم  هدنادرگ  زاب  وا  يوس  هب 

 ( 35 نوبلقنمل (  انبر  یلا  انا  و   . 4

 . میروآ یم  يور  نامراگدرورپ  هاگرد )  هب (  ام  و 

ریصملا هّللاو   . 5

 . تسوا يوس  هب  تشگزاب  ریس  و 

نوعجرت هیلا  و   . 6

 . دیوش هدنادرگ  زاب  وا  يوس  هب 

هئاقل نم  هترم  یف  نکت  الف  باتکلا  یسوم  انیتا  دقل  و   . 7

 . نکم دیدرت  ادخاب  وا (  ياقل  رد  سپ  میداد ،  باتک  یسوم  هب  یتسار  هب  و 

رومالا ریصت  هّللا  یلاالا   . 8
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 . ددرگ یم  زاب  دنوادخ  يوس  هب  اهراک  هک  دینادب 

 . 9
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تال هّللا  لجا  ناف  هّللاءاقل  اوجری  ناک  نم 

 . تسا هدیسر  ارف  یهلا  ررقم  لجا  هک )  دنادب  دشاب (  هتشاد  دیما  یهلا  ياقل  هب  هک  سک  ره 

 . تسا هتفر  راک  هب  تنس  نآرق و  رد  دایز  رایسب  عوجر )  و (  ءاقل )  نیا (  میوگ :  یم 

هیرم یف  مهنا  الا  دیهش *  یش  لک  یلع  هنا  کب  رب  فکی  ملوا  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایا  مهیرتس   . 10
طیحم یش  لکب  هنا  الا  مهبر  ءاقل  نم 

تسا قح  دوخ  ددرگ  نشور  ناشیارب  ات  دومن ،  میهاوخ  ناشیا  هب  ناشیاهلد  رد  نوگانوگ و  ياهقفا  رد  ار  دوخ  ياه  هناشن  يدوز  هب 
هک شاب  هاگآ  دنراد ،  دیدرت  ناشراگدرورپ  ياقل  رد  نانآ  يرآ ،  تسا ؟  يزیچره  دهاش  دوخ  تراگدرورپ  هک  تسین  یفاک  ایآ  ، 

 . دراد هطاحا  يزیچ  ره  هب  وا  املسم 

 ) زا ارم  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیبتی  یتح  دـیامرف -  یم  هک  اجنآ  اـت  قاـفالا -  یف  اـنتایآ  مهیرنـس  دـیامرف :  یم  هک  لوا  هیآ  قباـس  و 
 . دهاش هن  تسا  دوهشم )  روکذم ( ،  هیآ  رد  دیهش ) 

یـش لـکب  هناـالا  هیآ  نآ ،  باوج  هک  تسا  يدـننام  ضارتـعا  هیآ  نیا  مهبر و  ءاـقل  نم  هیرم  یف  مهناـالا  هیآ  تسا :  روـط  نیمه  و 
ای گرم  نامه  ءاقل ، )  زا (  دارم  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  ياعدا  اب  دراد  تافانم  مهناالا ) . . .  ریخا (  هیآ  نیا  قباـس  و  تسا .  طـیحم 

هک تسا  نیا  تافانم ،  نیا  تلع  تسا .  هدش  يریگ  راک  هب  يزاجم  روط  هب  اجنیا  رد  هک  دشاب  یم  تمایق 
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ار دوخ  ياقل  رد  دیدرت  کش  چیه  نودب  یلاعت  قح  هک  يروط  هب  دوب ،  دهاوخ  زور  نآ  رد  ناحبـس ؛  روهظ  تایآ و  زورب  تقو  نآ 
يواسم روط  هب  تمایق  زور  رد  ؛ طقف وا  هطاـحا  هک  ارچ  تسا ؛  هدرک  در  اـهنآ  رب  دراد ،  لـماک  هطاـحا  زیچ  همه  هب  هک  بلطم  نیا  اـب 

 . دنیامن ریبعت  تمایق  ای  گرم  هب  ندوب ،  هریچ  هطاحا و  تهج  زا  ار  ءاقل  هک  درادن  یلیلد  هجو و  چیه  سپ  دراد ،  هطاحا 

دوش یم  نیا  دناد -  یم  رتهب  ادـخ  هتبلا  و  هیآ -  يانعم  هکلب  تشاد ،  دـهاوخن  یطابترا  یلبق  هیآ  اب  هیآ  نیا  رگید  تروص ،  نیا  رد 
رد ار  دوخ  ياه  هناشن  تایآ و  نکیل  تسا ،  زیچ  ره  رب  دوهـشم  وا  هکنیا  ناحبـس  دنوادخ  توبث  تقیقح و  رد  دـنک  یم  تیافک  هک 

اهنآ يارب  دـیدرت  نیا  هتبلا  دـیامن و  جراخ  دوخ ،  ياقل  دوهـش و  رد  دـیدرت  کش و  زا  ار  نانآ  ات  دـنایامن  یم  ناشیا  نوریب  نورد و 
رهاظ رخآ و  لوا و  سپ  دراد .  لماک  هطاحا  زیچ  همه  هب  ناحبـس  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دشاب  زیاج  دـناوت  یم  هنوگچ  تسین و  زیاج 

 . تسوا طقف  نطاب  و 

 ( 36 هّللا ( .  هجو  مثف  ول  وت  امنی  اف 

 . تسادخ هب  يور  اجنآ  دینک ،  ور  وس  ره  هب  سپ 

اوناک ام  نیا  مهعم  وه  الا )  رثکا (  کلذ و ال  نم  یندا  و ال  مهسداس (  وهالا  هسمخ  مهعبار و ال  وه  الا  هثالث  يوجن  نم  نوکیام 

هن و  تساهنآ (  نیمراهچ  وا  هکنیا  رگم  تسین  نت  هس  نایم  يا  هنامرحم  يوگتفگ  چیه 
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 . تساهنآ اب  وا  دنشاب  اجک  ره  هکنیا )  رگم  رتشیب ،  هن  ددع و  نیا  زا  رتمک 

هناشن تایآ و  رد  کش  نکیلو  دومن ؛ کش  دـیدرت و  شدوهـش  اقل و  رد  دوش  یمن  ناونع  چـیه  هب  تسا ،  نینچ  وا  نءاش  هک  یـسک 
 ! بایرد بوخ  ار  مهم  هتکن  نیا  سپ  تسا .  زیاج  دودز -  دهاوخار  دیدرت  دش و  دهاوخ  نشور  یبوخ  هب  يدوز  هب  هک  وا -  ياه 

ترـضح نآ  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  قودـص  خیـش  دـیحوت )  باـتک (  رد  هک  هچنآ  اـب  میدرک  رکذ  هک  اـم  تشادرب  نیا 
نخـس هکنیا  يارب  درادن ؛ یتافانم  تسا . . .  ثعب  نآ ،  زا  دارم  هدش ،  هدرب  مان  ءاقل )  هملک (  زا  نآرق  رد  هک  هچنآ  انامه  دـندومرف : 

زا یکی  ثعب  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  نآ ؛  قادـصم  هرابرد  هن  تسا  هیف  لمعتـسم  موهفم  هرابرد  دـشاب  یم  نشور  هک  روطناـمه  اـم 
دنوادخ شیامرف  زا  و  دمآ .  دهاوخ  بلطم  نیا  دییات  رد  تایاور  تایآ و  زا  يرادـقم  يدوز  هب  هک  روطنامه  تسا  ءاقل  ياهقادـصم 

 : دیامرف یم  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  بلطم  نیا  زین  ناحبس 

 ( 37 اذه (  مکمویءاقل  مکنوردنی 

 . دنهد رادشه  يزور  نینچ  رادید  هب  ار  امش 

نورفاک مهبر  ءاقلب  مه  لب  دیدج  قلخ  یفل  انئا  ضرالا  یف  انللض  اذئا  دیامرف :  یم  ناحبس  دنوادخ  نینچمه  و 

 . دنرکنم ار  ناشراگدرورپ  ياقل  ناشیا  هکلب  تفای ؟  میهاوخ  هزات  شنیرفآ  ایآ  میدش ،  دیدپان  نیمز  كاخ )  رد (  نوچ  ایآ 

 ، میرک نآرق  تایآ  زا  يرایسب  دندومرف ( :  هراب  نیا  رد  یلمآ  يداوج  هّللا  تیآ  دیوگ :  مجرتم 
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رتزراب رتافوکـش و  لئاسم  نیا  تمایق ،  رد  هکلب  درادـن ،  تماـیق  هب  یـصاصتخا  ءاـقل  نیا  تسا .  هدرک  حرطم  ار  قح  ياـقل  هلءاـسم 
 - همالع موحرم  قافالا .  یف  انتایآ  مهیرنـس  هک  درک  یفرعم  نینچ  نیا  ار  دوخ  تلـصف ،  هروس  نایاپ  رد  ناحبـس  يادخ  اریز  تسا ؛ 
دنا هدرکن  انعم  نانچ  نآ  نازیملا ،  ریسفت (  رد  هک  دننک  یم  انعم  يزرط  ار  هلمج  نیا  هیالولا )  هلاسر  رد (  هیلع -  یلاعت  هّللا  ناوضر 

.

ریمـض نازیملا ،  ریـسفت  رد  تسا .  قحادخ  هک  دوش  یم  نشور  اهنآ  يارب  ینعی  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  دیامرف :  یم  هلاسر  نیا  رد 
دوش یم  نشور  اهنآ  يارب  دنیامرف :  یم  دنهد و  یم  عاجرا  دنوادخ  هب  ار  ریمـض  هیالولا ،  هلاسر  رد  اما  دـنا ؛ هداد  عاجرا  نآرق  هب  ار 

 ( 38 دیهش (  یش  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  ملوا  هکرابم :  هیآ  نیا  هاگنآ  تسا .  قح  ادخ  هک 

یم ناسنا  ار  هچره  تسا .  ءایشا  عیمج  يالاب  دوهشم  ناحبـس  يادخ  دهاش .  هن  دوهـشم  ینعی  دیهـش  هک  دننک  یم  انعم  نینچ  نیا  ار 
یئرم نآ  هلیـسو  هب  ینعی  دراذگ .  یمنریغ  روهظ  يارب  ییاج  رهاظلا  وه  هلمج (  نوچ  ار ؛ یـش  نآ  دعب  دنیب  یم  ار  ادـخ  لوا  دـنیب ، 
دنناوت یم  مه  نارگید  اذل  تسا ؛  هدرک  بصن  همه  يوس  ارف  ناحبس  يادخ  ار  هار  نوچ  میرگن .  یم  ار  نوریب  تقیقح  ام  تروص ، 

 ، تسا حرطم  تمایق  رد  قح  ياقل  هلءاسم  رگا  و  يدوج ؛  تاجرد و  بتارم و  ظفح  اب  اهتنم  دنا ،  هدید  یهلا  يایبنا  ار  هچنآ  دننیبب 
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 . تسا حرطم  نینموم  يارب  یبوخ  هب  مه  ایند  رد 

تیور تایاور 

قداص ماما  زا  زین  وا  هرارز و  زا  دنـسم  روط  هب  هک  یقرب  نساـحم  باـتک  رد  تسا  یثیدـح  تسا  حرطم  هراـب  نیا  رد  هک  یتاـیاور  زا 
 ) مهسفنا یلع  مهدهشا  ممهتیرذ و  مه  روهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کبر  اذا  و  هفیرش :  هیآ  صوصخ  رد  هک  هدرک  لقن  زین  مالـسلا  هیلع 

 ( 39

 ، تخاس هاوگ  ناـشدوخ  رب  ار  ناـشیا  تفرگرب و  ار  ناـنآ  هیرذ  مدآ ،  نادـنزرف  تشپ  زا  تراـگدرورپ  هک  ار  یماـگنه  نک )  داـی  ) 
تباث ناشیاهلد  رد  ار  نداد  یهاوگ  رارقا و  درب و  ناشیا  دای  زا  ار  ندـید  نآ  دـنوادخ  سپ  دوب ،  ادـخ  ندـید  هنیاعم و  نآ ،  دومرف : 
مهتلاس نئل  و  هک :  تسادخ  شیامرف  نامه  نیا  تخانـش و  یمن  ار  دوخ  قزار  قلاخ و  سک  چیه  دوبن  نینچ  نیا  رگا  تشاد و  هاگن 

 ! هّللا تفگ :  دنهاوخ  کش  یب  هدیرفآ ،  ار  ناشیا  یسک  هچ  یسرپب  ناشیا  زا  رگا  هّللا  نلوقیل  مهقلخ  نم 

لقن هفیرـش  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  وا  ناکـشم و  نبا  زا  دنـسم  روط  هب  یمق  ریـسفت  رد  يرگید  تیاور  زین  و 
تسد زا  ار  تفرعم  يرآ ،  دومرف :  دوب ؟ ندید  هنیاعم و  روط  هب  انعم  نیا  مدیسرپ :  شترضح  زا  هک  یلب  کبر . . .  ذخا  ذا  و  هدرک : 

زا يدوز  هب  دـندرک و  شومارف  ار  تفرعم  رگا  دـمآ و  دـهاوخ  ناشدای  هب  تایـصوصخ  نآ  يدوز  هب  نآ  تایـصوصخ  یلو  دـندادن 
یناسک تسیک و  وا  قزار  قلاخ و  هک  دیمهف  یمن  يدحا  دنداد  یم  تسد 
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اهنیا هدوـب و  یناـبز  ناـشرارقا  دـندرواین و  ناـمیا  و  دـندش ،  رفاـک  هئـشن  نآ  رد  هک  دنتـسه  يدارفا  دـندش ،  رفاـک  هئـشن  نیا  رد  هک 
رد هک  يزیچ  هب  دروآ  دهاوخن  نامیا   ( 40 لبق (  نم  اوبذک  امب  اونمویل  اوناک  امف  هدومرف :  ناشقح  رد  دنوادخ  هک  دنتسه  ییاهنامه 

 . دندوب هدرک  بیذکت  ار  هیآ  قباس ، 

اذا و  هیآ :  يانعم  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تفگ  هک  هدرک  لقن  هارز  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  هک  هچنآ  تسا  تایاور  نآ  زا  و 
دندمآ نوریب  اه  هرذ  دننام  ناشیا  دروآ و  نوریب  زور  تدم  رد  مدآ  تشپ  زا  دنوادخ  دـندومرف :  تسیچ ؟  مدآ  ینب  نم  کبر  ذـخا 

شیامرف نیا  تخانـش و  یمن  ار  دوخ  راـگدرورپ  يدـحا  دوبن  نینچ  نیا  رگا  داد و  ناـشن  دیناسانـش و  ناـشیا  هب  ار  دوخ  دـنوادخ  و 
هّللا نلولقیل  ضرالاو . . . .  تاومسلا  قلخ  نم  مهتلءاس  نئل  و  تسادخ : 

 . هّللا تفگ :  دنهاوخ  هنیآ  ره  هدیرفآ . . .  ار  نیمز  اه و  نامسآ  یسک  هچ  یسرپب  ناشیا  زا  رگا 

نیع هب  دنـس و  نیمه  هب  ار  تیاور  نیمه  رابخالا  یناعم  بحاـص  دـیامرف :  یم  نازیملا  ریـسفت  رد  یئاـبطابط  همـالع  دـیوگ :  مجرتم 
 ، داد ناشن  دیناسانـش و  ناشیا  هب  ار  دوخ  ترابع :  ياج  هب  يو  لقن  رد  هدرک ؛  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  هرارز  زا  ظاـفلا  نیمه 

هدید نوچ  يوار  هدوب و  يدمع  رییغت  نیا  تسین  دیعب  هدـمآ و  داد )  ناشناشن  ار  دوخ  عنـص  دیناسانـش و  ناشیا  هب  ار  دوخ  ترابع ( 
يوب داد  ناشن  ناشیا  هب  ار  دوخ  ترابع  زا  هک 
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هک دندرک  هظحالم  مرتحم  ناگدنناوخ  و  ار ؛ نآ  يانعم  مه  دنک و  یم  بارخ  ار  تیاور  اذل  دیآ ،  یم  ادخ  ندوب  ینامسج  مسجت و 
 . دوب هدش  لقن  داد  ناشن  ناشیا  هب  ار  دوخ  ترابع و  هب  یشایعریسفت  یفاک و  رد  تیاور  نیمه 

لقن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  وا  ریـصبوبا ،  زا  دنـسم  روط  هب  قودص  خیـش  دیحوت  باتک  رد  هک  یثیدح  تسا  تایاور  نآ  زاو 
و يرآ ،  دومرف :  ماما  دید ؟ دنهاوخ  ار  ادـخ  تمایق  زور  رد  نانموم  ایآ  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دـیوگ :  یم  هک  هدرک 
هک یتقو  دومرف :  نانآ  يارب  هک  یتقو  دومرف :  دـنا ؟ هدـید  یـسک  مدرک :  ضرع  سپ  دـنا !  هدـید  مه  تمایق  زور  زا  لـبق  قیقحت  هب 

 ( 41 یلب ( ؛ )  اولاق  مکبرب  تسلا  دومرف ( :  نانآ  يارب 

نینموملا نا  و  دومرف :  هاگنآ  درک ،  توکس  یتعاس  ترـضح  سپـس  یتسه .  نامراگدرورپ  دنتفگ :  متـسین ؟  ناتراگدرورپ  نم  ایآ 
زور یئاپ  رب  زا  لبق  زا  لبقایند  نیمه  رد  نامیا  لها  هک  یتسرد  هبو  اذـه ! ؟ کتقو  یف  هارت  تسلا  هماقلا ،  موی  لـبق  ایندـلا  یف  هنوریل 

هک مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  دـیوگ :  یم  ریـصب  وبا  ینیب ! ؟  یمن  ار  وا  هظحل  نیمه  وت  اـیآ  دـنیب ،  یم  ار  وا  تماـیق 
لقن ار  نآ  یهاوخب  تقوره  اریز  هن  مدرگ  تیادـف  هک  مدرک  لقن  نارگید  يارب  ار  ثیدـح  نیا  دـیامرف  یم  هزاجا  ایآ  مدرگ  تیادـف 

نامگ سپس  درک و  دنهاوخن  لوبق  ییوگ  یم  وت  هک  ییانعم  نآ  هب  نادان  راکنا و  لها  سپ  ییامن 
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تـسا هزنم  كاپ و  دنوادخ  تسین .  مشچ  اب  تیور  لثم  یلبق  تیور  هک  یلاح  رد  رفک ،  تسا و  هیبشت  اعدا ،  نیا  هک  دومن  دـنهاوخ 
 . دیامن یک  فصو  نآ  هب  ار  وا  داحلا  لها  نارگ و  هیبشت  هک  هچنآ  زا 

زا هک  یماگنه  هک  يدنز ،  ثیدح  نمـض  رد  ماشه  زا  لقن  هب  قودص  خیـش  دـیحوت )  باتک (  رد  تسا  یثیدـح  تایاور ،  نآ  زا  و 
زا یمسج  ندش  لزان  لثم  لوزن  نیا  هک  داد  باوج  ترضح  درک و  لا  ؤس  ایند  نامسآ  هب  ادخ  لوزن  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم لزان  ایند  نامـسآ  هب  یتکرح  رییغت و  چـیه  نودـب  نکل  و  دومرف - :  ترـضح  هک  اجنآ  ات  تسین -  رگید  مسج  يوس  هب  یمـسج 

زا لاـعتم  دـنوادخ  اـنامه  تسا ؛  نینچ  زین  اـیند  نامـسآ  رد  تسا ،  دوخ  شرع  رب  متفه  نامـسآ  رد  ادـخ  هک  روطناـمه  سپ  دوـش ؛
دهاوخب هک  هنوگ  ره  شتردـق  زا  دـنایامن و  یم  شئاـیلوا  هب  دـهاوخب  هک  روط  هچ  ره  ار  دوـخ  دراد و  یم  رب  هدرپ  شیوـخ  تمظع 

 ( 42 تسا ( .  ناسکی  کیدزن  رود و  زا  شندید  دریگ و  یم  رب  باقن 

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  دندومرف :  هک  هدش  رکذ  قودص  خیـش  دیحوت  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  يرگید  تیاور  زاب  و 
هب نایامنب  نم  هب  ار  تدوخ  ار ،  راـگدرورپ  درک :  ضرع  تشگ و  يراـج  لـج -  زع و  یهلا -  دـمح  شناـبز  رب  درک و  تساوخرد 

دروم سپ  دوب ،  هدومن  تساوخرد  ار  یمیظع  هلءاسم  وا  دوب و  یگرزب  رما  شیاضاقت  نیا  منک و  هاگن  وت  يوس 
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یتمحز ارم  ایند  رد  زگره ؛ هرخالا ؛  یف  ینارتف  تومت  یتح  ایندـلا  یف  ینارت  نل  دومرف :  لاـعتم  دـنوادخ  تفرگ و  رارق  یهلا  باـقع 
ردو تسا .  يرادـید  يا ،  هعمج  رد  وت  يارب  و  هروز ؛  هعمج  لـک  یف  کـل  و  دـیوگ :  یم  وا  يارب  تشهب  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هک 

دیهاوخ ار  ناتراگدرورپ  يدوز  هب  ردبلا ؛ هلیل  رمقلا  نورت  امک  مکیر  نورتس  هک (  هدش  رکذ  یثیدـح  نممـض  عماوجلا  عمج  باتک 
 . دنیب یم  ار  هدراهچ  بش  هام  هکنآ  لثم  دید 

دیحوت باتک  رد  هلمج  نآ  زا  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  راهطا  همئاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دروم  رد  هراـب  نیا  رد  یتیاورو 
ادخ لوسر  ایآ  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  ماما  زا  دیوگ :  یم  هک  هدش  تیاور  لیـضف  نب  دمحم  زا  دنـسم  روط  هب  قودص  خیش 
لج زع و  يادخ  مالک  يا  هدینـشن  رگم  دـید ؛ یم  دوخ  لد  اب  يرآ !  دومرف :  دـید ؟ یم  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
یم تسد  هب  یبوـخ  هب  هیآ  نیا  زا  تفگن ،  غورد  دوـب  هدـید  هچنآ  رد  لد   ( 43 يار ( ؛ )  ام  داوفلا  بذـک  ام  دـیامرف ( :  یم  هک  ار 

خیـش دیحوت  باتک  رد  زین  و  لد .  اب  هکلب  رـس  مشچ  اب  هن  نکیل  هدید و  یم  ار  دوخ  راگدرورپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـیآ 
 : دندومرف یثیدح  نمض  رد  ناشیا  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  لقن  هب  قودص 

لثم رون  یف  هلعج  هبلقب ،  هبر  یلا  رظن  اذا  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ینعی  ناک - 
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بجحلا یف  ام  هل  نیبتسی )  یتح  بجحلا ،  رون 

رارق اهباجح  رون  لثم  يرون  ردار  وا  درک ،  یم  رظن  ادـخ  هب  دوخ  بلق  اب  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ینعی  ار -  وا  هک  یناـمز 
 . ددرگ راکشآ  شیارب  دوب ،  اهباجح  نآ  تشپ  رد  هچنآ  هکنیا  ان  داد  یم 

 : دومرف هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زازین  وا  روفعی ،  یبا  نبا  زا  دنـسم  روط  هب  هیولوق ،  نبا  هرایزلا  لماک  باـتک  ردو 
شوغآ رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یلاح  رد  تشاد  فیرشت  مالسلا  هیلع  همطاف  لزنم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو 

یلع دنوادخ  انامه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  رتخد  يا  همطاف !  يا  دومرف :  سپ  داتفا  هدجـس  هب  تسیرگ و  ربمایپ  هاگان  دوب  ربمایپ 
هیلع دـمحم (  يا  دومرف :  داد و  ناشن  نم  هب  ار  دوخ  تیه ،  نیرتهب  هرهچ و  نیرتابیز  رد  تعاس ،  نیمه  رد  هناخ و ؛ نیمه  رد  یلعا 

ود ناـیم  نم و  لد  هویم  نم و  هناـحیر  نم و  مشچ  روـن  وا  يرآ  متفگ :  يراد ؟  یم  تسود  ار  مالـسلا )  هیلع  نسح (  اـیآ  مالـسلا ) 
 ! تسا نم  مشچ 

كرابم وت  رب  تشاذگ -  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  يور  ار  شتـسد  ماگنه  نیا  رد  ربمایپ  دمحم - !  يا  دومرف :  نم  يارب  دنوادخ 
 ( 44 تسوا ( .  رب  نم  ناوضر  تمحر و  نم و  تاولص  نم و  تاکرب  هک  يدولوم  داب 

دندومرف هک  هدیسر  هدافتسا  دح  هب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شیامرف  تسا  تایاور  نآ  هلمج  زا  نینچمه  و 
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 . ما هدیدن  هک  ار  يراگدرورپ  منک  یمن  تدابع  زگره  نم  هرا ؛  ملابردبعا  مل  : 

شیپ ار  ادخ  هکنآ  رگم  مدیدن  ار  يزیچ  نم  هلبق  هّللا  تیارو  الا  ائیش  تیار  ام  دندومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رگید  شیامرف  و 
 . مدید وا  زا 

 . تسا هدیسر  رتاوت  ای  هدافتسا  دح  هب  تایاور  نآ  تسا و  ناوارف  ادج  ادخ  دوهش  هرابرد  رابخا  هصالخ ؛ 

ملع هن  تسا  یلوصح  يرکف و  یملع  نینچ  اریز  ؛  تسین ناـهرب  لـیلد و  هب  هلـصاح  ملع  توـق  تاـیاور ،  نآرق  رد  تیور  زا  دارم  و 
 . يدوهش

دوهـش تیور و  ار  نآ  هکنیا  هب  دـسرب  هچ  دـشاب  یمن  یقیقح  تفرعم  یملع ،  نینچ  هک  تسا  نیا  هراب  نیا  رد  يرگید  دایز  رابخا  و 
 . مدمحلا دش و  تباث  ام  دوصقم  بولطم و  نیاربانب  دیمان ؛

؟  تسیچ لامک  نیا  هب  یبایتسد  لوصو و  قیرط  ادخ  دوهش  ناکما  تابثا  زا  دعب  مراهچ :  لصف 

هراشا

هب نطاب  تبـسن  تسا ،  یندـب  سفن  يدام و  هئـشن  نیا  رد  هک  هچنآ  هب  تبـسن  قیاقح  نیا  اـنامه  هک  اـجنآ  زا  مییوگ :  یم  خـساپ  رد 
اذـل تسا ؛  عبتلاب  ضرعم و  اب  نآ  دوخ  تسا و  نطاب  هب  قلعتم  عقاو  رد  رهاظ ،  هب  قلعتم  يدوجو  تیـصوصخ  ره  دـشاب و  یم  رهاـظ 
دوخ هب  قلعتم  نآ ،  عبت  ضرع و  هب  تسا و  نطاـب  هب  قلعتم  عقاو ،  رد  ـالوا و  دراد ،  شدوـخ  هب  تبـسن  سفن  هک  ییرورـض  كاردا 

 . دشاب یم  سفن 

رد هک  هچنآ  سفن و  دوخ  زا  كاردا  دعب  زا  دشاب  یم  رت  یهیدب  رت و  مدقم  سفن ،  دوخ  دزن  تسا ،  سفن  نطاب  رد  هک  یقیقح  سپ 
روط نیمه  تسا و  رت  نشور  رتشیپ و  مه  نآ  زا  تسا  نطاب  نیا  نطاب 
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هب بسن  يا  هدننک  عنم  عنم  هدننک و  عفد  چیه  دوش و  یمن  روصتم  يریغ  مود و  نآ  يارب  اذل  دسر  یم  یقیقح  هب  هکنیا  ات  دراد  همادا 
 . تسا در  عفد  لباقریغ  مامت و  یناهرب  نیا  هتبلا  تسین و  روصت  لباق  فرص  دوجو  نآ  كاردا 

هب لوصو  نوچ  تسا ؛  دوجوم  نآ  ياـنف  مزلتـسم  دوخ ،  یقیقح  لاـمک  هب  يدوـجوم  ره  لوـصو  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  نینچمه  و 
يانف ینعی  تسا ؛  حیحص  زین  نیا  سکع  رب  دشاب و  یم  طقف  شضراوع  رد  ای  شتاذ  رد  نآ  دودح  دویق و  انف  مزلتسم  یقیقح  لامک 

 : دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تسا .  ییاهنت  هب  دوجوم  نآ  تقیقح  ياقب  مزلتسم  يدوجوم  ره 

 ( 45 مارکالا (  لالجلاوذ و  کبر  هجو  یقبیو  ناف *  اهیلع  نم  لک 

 . دنام دهاوخ  یقاب  تراگدرورپ  دنمجرا  هوکشاب و  تاذ  تسا و  هدنوش  یناف  تسا  نیمز )  رب (  هچره 

ندش و قلطم  نامه  زین  ناسنا  يارب  یقیقح  لامک  و  ددرگ ؛ یناف  وا  رد  وا  هک  يزیچ  نامه  يدوجولا ،  نکممره  یقیقح  لامک  سپ 
 . دشاب یمن  یلامک  چیه  نآ ،  زا  ریغ  ناسنا  يارب  هتبلا  هک  تسا  ندش  یناف  وا  رد  اهدیق و  همه  زا  ییاهر 

یناف ناسنا  قیقحت  هب  هک  اجنآ  زا  دـشاب و  یم  دوخ  تاذ  نیع  هک  ار ،  دوخ  تاذ  ناسنا  دوهـش  هک  تشذـگ  قباس  ناهرب  رد  انامه  و 
رد دـشاب  یم  دوخ  سفن  دوهـش  نامه  وا  تقیقح  اـنامه  وگب  یهاوخ  یم  رگا  تسین و  دوخ  دـهاش  دوخ  ناـسنا  زا  سپ  ددرگ ،  یم 

 ! ریگب لیوحت  بوخ  ار  هتکن  نیا  تسا .  یناف  ناسنا  هک  یلاح 

ناسنا يارب  یقیقح  لامک  سپ 
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تاذ و رظن  زا  دوخ ،  یلاهن  لامک  هب  وا  لوصو  ای  تسا  یتاذ  ضراوع  یتاذ و  رظن  زا  شیوخ ،  یقیقح  لاـمک  هب  وا  لوصو  ناـمه  ، 
یتاذ و دـیحوت  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  ناحبـس  قح  رد  یلعف  يانفو  یفـصو  يانف  یتاذ و  يانف  نامه  هک  دـشاب  یم  لـعف  فصو و 

چیه هک  دبای  یم  رد  دوهـش  نیا  رثا  رد  ناسنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ماقم  نیا  هدـحو و  هدـحو ،  هدـحو ،  دوش (  یم  یلعف  یمـسا و 
هوکشاب دشاب -  شترضح  سدق  ماقم  قیال  هتـسیاش و  هک  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  ناحبـس -  دنوادخ  ياریزج  یلعف ،  یفـصو و  یتاذ و 

نیا زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  ددرگ ،  رجنم  داحتا  لولح و  هب  هلءاـسم  نیا  هکنیا  نودـب  هتبلا  درادـن .  دوجو  رگید  يارب  شتمظع -  داـب 
 . تسا كاپ  يرب و  ودره ، 

هجرد نیرت  یلاع  هک  یلاح  رد  لامک ؛  هن  تسا  صقن  لاوز  یتسین و  يدوبان و  دوش ،  دوبان  ناسنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  یتاذ  ياـنف 
هن ار و  دوخ  تفـص  هن  ار ،  دوخ  هن  دنیبن ؛ هلا  سدـقا  تاذ  زج  ار  یتاذ  يانف  تسا .  لامک  هن  تسا  یتاذ  يانف  نامه  یناسنا ،  تیالو 
نم هک :  دـیوگ  هنیمز  نیا  رد  انیـس  نبا  دـنلب  نخـس  ار !  دوخ  صالخا  تین و  صولخ  هن  ار و  دوخ  نافرع  دـید و  هن  ار و  دوخ  لـعف 

یناثلاب لاق  دقف  نافرعلل  نافرعلارثا 

 . تسا هدش  یمود  هب  لئاق  اقیقحت  فورعم -  يارب  هن  دهاوخب -  نافرع  يارب  ار  نافرع  سکره 

یتح هک  تسا  لماک  شدیحوت  تسا و  دحوم  یتقو  فراع 
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 . ) ریغال دـنیبب و  ار  فورعم  طقف  درگنن ،  مه  ار  دوخ  نافرع  ار و  دوخ  دـنیبن ،  ار  يزیچ  يدـحا و  اهنت  هن  درگنن ؛ مه  ار  دوخ  نافرع 
 ( 46

ثحب همادا 

لوا تمسق 

هک میبای  یم  رد  ار  بلطم  نیا  مییامن ،  یم  اهنآ  رد  یفاک  لمءات  میهد و  یم  رارق  عبتت  یسررب و  دروم  ار  تنس  نآرق و  هک  یماگنه 
نآرق و زا  هلـصاح  تاملـسم  زا  سپ  تسا .  دانع  یچیپرـس و  درمت و  ای  يرادرب  نامرف  تعاطا و  انامه  باقع ،  باوث و  رایعم  اـنامه 
 ، یهاگآان لهج و  يارجم  يراج  ای  یهاگآ و  مدـع  يور  زا  هک  یـسک  زا  هریبک  ناهانگ  یتح  ناـهانگ  رودـص  هک  تسا  نیا  تنس 
وا زا  تعاطا  ادـخ و  هب  برقت  يارب  رگا  تاعاط  تادابع و  ماـجنا  نینچمه  ددرگ .  یمن  تازاـجم  باـقع و  بجوم  دریگ ،  تروص 

ددرگ اهنآ  تاذ  همزال  يرادرب  نامرف  دایقنا و  هک  دـشاب  ياـهیزیچ  زا  تعاـطا  نآ  هکنیا  رگم  دریگ  یمن  قلعت  نآ  هب  یباوث  دـشابن ، 
 . یقالخا فیرش  ياهتلیضف  زا  یضعب  لثم  تفرگ  دهاوخ  قلعت  نآ  هب  شاداپ  باوث و  تروص  نیا  رد  هک 

زا تعاط  رودـص  هک  روطنامه  ؛  تسین نسح  زا  یلاخ  درادـن ،  نآ  ندوب  هانگ  هب  یهاگآ  هک  یـسک  زا  هانگ  نداد  ماـجنا  نینچمه  و 
تیصعم تعاط و  بتارم  روط  نیمه  دوب و  دهاوخن  شنزرس  حبق و  زا  یلاخ  هداد ،  ماجنا  ار  نآ  هچیزاب ،  دانع و  دصق  هب  هک  یـسک 

 . دریگ یم  رارق  كالم  دارفا ،  یچیپرس  درمت و  يرادرب و  نامرف  توافت  فالتخا و  بسح  رب 

 ( 47 اهزمحا (  لامعالا  لضفا  هک  هدمآ  تیاور  رد  و 
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 . تساهنآ نیرت  تخس  اهراک ،  نیرترب 

یتانایب باـقع ،  باوث و  یتسپ و  لـصف و  رظن  زا  نآ  بتارم  فـالتخا  اـب  یـصاعم ،  تاـعاط و  باوبا  تاـقرفتم  رد  رتاوتم  روط  هب  و 
هلاوح دنک  یم  مکح  لقع  هچنآ  هب  ار  مدرم  ینآرق ،  تایآ  رتشیب  و  دنک .  یم  مکح  بلطم  نیمه  هب  زین  میلس  لقع  و  تسا .  هدیسر 

 . دهد یم 

 . تسین نیا  ریغ  تسا  نیا  تسا ؛  نآ  اب  دانع  ای  قح  يارب  ندروآ  دورف  رس  دایقنا و  انامه  لقع ،  مکح  ربانب  رایعم  نازیم و  و 

هـصرع ياراد  بتارم ،  بسح  هب  داـنع ،  اـی  داـیقنا  نیا  سپ  تسا ؛  رما  ود  نیا  روـحم  رب  تواقـش  تداعـس و  اـنامه  هـک  اـجنآ  زا  و 
صتخم تداعس  قلطم  اما  تسا و  نآ  لامک  نامه  قح ،  نید  لها  يارب  تداعـس  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و  تسا .  يا  هدرتسگ 

دانع زا  دنـشاب و  هتـشاد  يرادرب  نامرف  يریذـپ و  تعاطا  هک  یطرـش  هب  دـنرادروخ  رب  نآ  زا  زین  نارگید  هکلب  تسین  قح  نید  لـها 
تسد هب  بلطم  نیا  زین  عرش  زا  دنک و  یم  مکح  نآ  هب  لقع  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دنشاب .  يرب  هبترم -  بسح  هب  تجاجل - 

زا روهـشم  ثیدح  رد  هک  روطنامه  دیامن .  یم  نییعت  دنک ،  یم  مکح  نآ  هب  لقع  هک  ار  هچنآ  دودـح  عرـش ،  انامه  سپ  دـیآ ؛ یم 
 : دندومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ 

 . قالخالا مراکم  ممتال  تثعب 

 . ما هدش  ثوعبم  قالخا  مراکم  ندرک  لماک  يارب  نم 

لدع رطاخ  هب  يرسک  هک  هدمآ  یتیاور  رد  نینچمه  و 

نافرع www.Ghaemiyeh.comقیرط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


 ! دش دنهاوخن  باذع  دنتشاد ،  هک  ششخب  دومج و  رطاخ  هب  یئاط  متاح  و 

هیلع یلع  زا  وا  شدج و  زا  وا  شردپ و  زا  زین  ناشیا  دـنک و  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودـص  خیـش  لاصخ  باتک  رد  و 
تسا ناحلاص  نادیهش و  نآ  زا  رد ،  کی  تسا ،  ناقیدص  ناربمایپ و  نآ  زا  رد ،  کی  دراد ،  رد  تشه  تشهب  دومرف :  هک  مالـسلا 

یم ضرع  منک و  یم  تساوخ  رد  هداتسیا و  طارص  رس  رب  هتسویپ  نم  دنوش ،  یم  لخاد  ام  نارادتسود  نایعیـش و  نآ ،  رد  جنپ  زا  و 
زا ناهگان  سپ  رادهگن ؛ ملاس  دنا  هتخانـش  تیالو  هب  ایند  رد  ارم  هک  یناسک  ارم و  نارای  ناتـسود و  نایعیـش و  ار !  راگدرورپ  منک : 

 . مدرک لوبق  تنایعیش  هرابرد  ار  وت  تعافش  متفریذپ و  ار  وت  تساوخ  رد  هک :  دیآ  یم  ادن  نیا  نیا  شرع  نطاب 

داتفه تسا ،  هدـیگنج  منانمـشد  اب  هدرک و  يرای  رادرک  ای  راتفگ  هب  ارم  هتفریذـپ و  ارم  تیـالو  هک  یناـسک  نم و  نایعیـش  زا  نت  ره 
هب ار  ادـخ  هک  يرگید  ناناملـسم  رگید ،  رد  کـی  زا  دـیامن .  تعافـش  دـناوت  یم  ار  دوـخ  نادـنواشیوخ  ناـگیاسمه و  زا  نت  رازه 

 ( 48 دنوش ( .  یم  دراو  تسین ،  ناشلد  رد  نادناخ  ام  ینمشد  يا  هرذ  هتخانش و  یگناگی 

 : مدرک ضرع  مالسلا ،  هیلع  ماما  هب  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  وا  یـسانک ،  سیرگ  زا  دنـسم  روط  هب  یمق  ریـسفت  رد 
هیلع و هّللا  دمحم  ترضح  توبن  هب  رارقا  هک  نیدحوم  عضو  مدرگ !  تیادف 
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؟ دنسانش یمن  ار  امش  تیالو  دنرادن و  یماما  هک  یلاح  رد  دنریم  یم  هک  دنتسه  یناراک  هانگ  زا  یلو  دنراد  هلآ 

زا سک  ره  سپ  دنیآ .  یمن  نوریب  نآ  زا  دـنا و  شیوخ  ياهربق  رد  ناشیا  سپ  یناسک ،  نینچ  اما  دـندومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
نآ هک  دوش  یم  یـشک  طخ  تشهب  يوس  هب  يریـسم  وا  يارب  دشاب ،  هتـشادن  یتوادع  ام  هب  تبـسن  دشاب و  حلاص  لمع  ياراد  نانیا 

تاقالم ار  دـنوادخ  هکنیا  ات  تساجنآ  رد  تمایق  زور  ات  وت  دوش  یم  اـجنآ  لـخاد  وا  حور  سپ  هدـیرفآ ،  برغم  رد  ادـخ  ار  تشهب 
سپ منهج .  هب  ای  دور و  یم  تشهب  هب  ای  یسرباسح ،  زا  سپ  و  دریگ ،  رارق  هبـساحم  یـسررب و  دروم  شتائیـس  تانـسح و  دنیامن و 
نـس هب  هک  یناگداز  ناملـسم  ناکدوک  ناهلبا و  نافعـضتسم و  اب  دندومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  دنراودیما .  یهلا  رما  هب  یناسک  نینچ 

 . دوش یم  راتفر  نینچ  زین  دنا  هدیسرن  غولب 

هدیرفآ قرـشم  رد  ار  منهج  نیا  ادـخ  هک  دوش  یم  یـشک  طخ  منهج  يوس  هب  یهار  اهنآ  يارب  دـنا ،  هلبق  لها  هک  ياه  یبصان  اما  و 
دنهاوخ رس  هب  یتیعضو  نینچ  رد  تمایق  زور  ات  دندرگ  یم  غاد  بآ  ناروف  دود و  شتآ و  ياه  هلعـش  راتفرگ  اجنآ  رد  نانآ  تسا و 

 ( 49 دوب ( .  دهاوخ  نازوس  بآ  یلصا و  منهج  اهنآ  ماجنارس  سپس  درب ، 

 : تسا هدمآ  نینچ  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هک  لیمک  ياعد  رد  و 

 ، کیدناعم دالخا  نم  هب  تیضق  کیدحاج و  بیذعت  نم  هب  تمکح  ام  الول  عطقا  نیقیلابف 
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نم نم  اهالمت  نا  تمـسقا  كءامـسا ،  تسدـقت  کنکل  اماقم ،  ـالو  ارقم  اـهیف  دـحال  ناـک  اـم  امالـس و  ادرب و  اـهلک  راـنلا  تلعجل 
 . نیدناعملا اهیف  دلخت  نا  نیعمجا و  سانلا  هنجلا و  نم  نیرفاکلا 

ندوب دلخم  هب  یمتح  نامرف  يدوب و  هدرکن  نداد  هجنکـش  هب  مکح  تیادـخ  نارکنم  رب  رگا  وت  هک  مناد  یم  عطق  نیقی و  روطب  سپ 
یهاگیاج هاگرارق و  يدحا  يارب  اجنآ  رد  يداد و  یم  رارق  تمالـس  درـس و  ار  خزود  شتآ  نامه  املـسم  يدوب ،  هدادن  تنانمـشد 

ار نادـناعم  ینک و  رپ  سنا  نج و  زا  نارفاک  همه  زا  ار  خزود  هک  يا  هدرک  داـی  دـنگوس  تسا ،  سدـقم  تیاـهمان  وت  نکلو  يدوبن 
 . . . . يرادهگن اجنآ  رد  هشیمه  يارب 

نآرق تایآ  هدـمآ و  لمع  هب  تجح  مامتا  هدـش و  هماقا  ناشیا  يارب  هنیب  لیلد و  هک  دـهد  یم  هدـعو  یناسک  هب  ینآرق  تاـیآ  رتشیب 
 . تسا هتسناد  دانع  دوحج و  هب  دیقم  ار  رفک 

 : دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

 ( 50 میحجلا ( .  باحصا  کئلوا  انتایاب  اوبذک  اورفک و  نیذلاو 

 . دنا خزود  لها  نانآ  دنتشاگنا ،  غورد  ار  ام  تایآ  دندیزرو و  رفک  هک  یناسک  و 

 ( 51 هنیب (  نع  یح  نم  ایحیو  هنیب  نع  کله  نم  کلهیل 

 . دنامب هدنز  حضاو  یلیلد  اب  دوش ،  هدنز  دیاب )  هک (  یسک  ددرگ و  كاله  نشور  یلیلد  اب  دوش ،  كاله  دیاب )  هک (  یسک  ات 

 . تسا سفن  يافص  بلق و  تمالس  انامه  باقع ،  باوث و  تواقش و  تداعس و  رد  كالم  رایعم و  اهنت  هکنیا ؛  هصالخ  و 

 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ 

لام و ال عفنیال  موی 
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 ( 52 میلس ( .  بلقب  هّللا  یتا  نم  الا  نونب 

 . دروایب ادخ  يوس  هب  كاپ  یلد  هک  یسک  رگم  دهد ،  یمن  دوس  يدنزرف  لام و  چیه  هک  يزور 

 ( 53 رئارسلا ( .  یلبت  موی 

 . دوش شاف  همه )  اهزار (  هک  زور  نآ 

نآ هب  هچنآ  اه و  هقیلـس  زا  مارم  نیا  دـنا و  هتفرگ  راک  هب  ار  نآ  مدرم  تیبرت  رد  یهلا  نایدا  همه  هک  تسا  يزیچ  نامه  شور  نیا  و 
 . دننیب یم  ناینیشیپ  زا  یهلا  يامکح  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دیآ و  یم  رظن  هب  یعطق  ملسم و  دنناوخ ،  یم  ارف 

اب تداعـس  هب  توعد  هک ،  تشذـگ  مود  لـصف  رخاوا  رد  هکنآ  زا  ریغ  تسا -  رت  نشور  هطبار  نیا  رد  مالـسا  تعیرـش  شور  اـما  و 
 ، سفن تفرعم  قیرط  زا  راـگدرورپ  هب  تفرعم  اـنامه  هک (  مییازفا  یم  نآ  رب  لـصف  نیا  رد  ار  بلطم  نیا  درک ،  یم  تاـناکما  ماـمت 

و تسا .  هتخاس  دوخ  نآ  زا  ار  رتشیب  دـیکات  تسا و  رت  يوق  قیرط  نیا  هکنیا  يارب  دـشاب ؛ یم  هجیتن  نیرت  لماک  هار و  نیرت  کیدزن 
 . دنا هداد  رارق  رظن  دم  ار  فده  نیا  تنس  نآرق و  هک  تسا  نیمه  يارب 

 : دنیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  دنیامن .  یم  توعد  دصق  نیا  هب  هدش  هک  ینکمم  نابز  ره  اب 

مهاسناف هّللا  اوسن  نیذلاک  اونوکت  نولمعت و ال  امب  ریبخ  هّللا  نا  هّللا  اوقتا  دغل و  تمدق  ام  سفن  رظنتل  هّللا و  اوقتا  اونما  نیذـلا  اهیا  ای 
 ( 54 نوقسافلا ( .  مه  کئلوا  مهسفنا 

یسک ره  و  دیراد ؛ ورپ  ادخ  زا  دیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
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هاگآ دـینک  یم  هچنآ  هب  ادـخ  تقیقح ،  رد  دیـسرتب .  ادـخ  زا  زاـب  و  تسا ؛  هداتـسرف  هچ  شیپ  زا  دوخ  يادرف  يارب  هک  درگنب  دـیاب 
 . دنناقساف نامه  نانآ  درک ؛ یشومارف  دوخ  راچد  ار  نانآ  زین )  وا (  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  دیشاب  یم  یناسک  نوچ  و  تسا . 

يروهشم ثیدح  تنس ،  لها  هعیش و  نیب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  شیامرف  نیا  يارب  تسا  ضیقن  سکع  نوچمه  هیآ  نیا  و 
قیقحت هب  سپ  اـی :  تخانـش ،  مه  ار  شیادـخ  تخانـش ،  ار  دوـخ  سک  ره  هبر  فرع  دـقف  وا :  هبر  فرع  هـسفن  فرع  نـم  تـسا : 

 . تخانش ار  شیادخ 

 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ 

 ( 55 متیدتها ( .  اذا  لض  نم  مکرضی  مکسفنا ال  مکیلع  اونما  نیذلا  اهیا  ای 

ینایز امـش  هب  تسا  هدش  هارمگ  هک  سک  نآ  دیتفای ،  تیاده  امـش  هاگره  دیزادرپب ؛ ناتدوخ  هب  دـیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
 . دناسر یمن 

تیاور سفن  تفرعم  رد  ثیدح  دودح 22  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  راصق  تاملک  زا  ملکلاررد  مکحلا و  ررغ  باتک  رد  يدمآ  و 
 : دوش یم  رکذ  لیذ  رد  هک  هدرک 

دینادرگ صلاخ  ادخ )  يارب  ار (  شلامعا  تخانش و  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  كریز  هلامعا ؛  صلخا  هسفن و  فرع  نم  سیکلا   - 1
.

 . تسا تخانش  ود  نیرتدنمدوس  یسانشدوخ  نیتفرعملا ؛  عفنا  سفنلاب  هفرعملا   - 2

تایآ یـسفنا و  تایآ  هب  تفرعم  تفرعم ،  ود  زا  باـنج  نآ  دارم  ارهاـظ  دـیامرف :  یم  نازیملا  رد  یئاـبطابط  همـالع  دـیوگ :  مجرتم 
 : هدومرف یلاعت  يادخ  هک  تسا  یتافآ 

قافالا یف  انتایا  مهیرنس 
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 ( 56 دیهش ( .  یش ء  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  ملوا  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهسفنا  یف  و 

هکنیا ناشیارب  دوش  نشور  هکنیا  ات  میراد  اهنآ  دوخ  سفن  رد  هک  یتاـیآ  ار و  ناـمدوخ  یقاـفآ  تاـیآ  میهد  یم  ناـشناشن  يدوز  هب 
 . تسا دهاش  رضاح و  زیچ  ره  رب  وا  هکنیا  تراگدرورپ  تیناقح  ندش  نشور  يارب  تسین  سب  ایآ  تسا ،  قح  راگدرورپ 

 : هدومرف زین  و 

 ( 57 نورصبت ( .  الفا  مکسفنا  یف  نینقوملل و  تایا  ضرالا  یف  و 

! ؟ دینیب یمن  زونه  ایآ  امش ،  دوخ  ياهسفن  رد  نیقی و  نامیا و  ناگدنراد  يارب  تسا  یتایآ  نیمز  رد 

حالصا زا  یلاخ  اتداع  سفن  تفرعم  هک  دشاب  تهج  نیا  زا  دیاش  تسا  رتهب  یقافآ ،  ریـس  زا  یـسفنا  ریـس  تفرعم و  ارچ  هکنیا  اما  و 
هک تسا  نیا  يارب  یلک  روط  هب  تایآ  تفرعم  ندوب  عفان  هکنیا :  حیـضوت  یقافآ ؛  تفرعم  فالخ  هب  تسین  سفن  لامعا  فاـصوا و 

دنوادخ هک  دنامهف  یم  دزاس و  یم  انـشآ  وا  لاعفا  تافـص و  ءامـسا و  ناحبـس و  يادـخ  هب  ار  یمدآ  دوخ  يدوخ  هب  تایآ  تفرعم 
قلاخ و هکنیا  تسین و  لهج  اب  هتخیمآ  شیئاناد  رجع و  هب  بوشم  شتردـق  هک  تسا  ییاناد  رداق  ریذـپانانف و  تسا  يا  هدـنز  لاعتم 

هکنیا نودـب  هدـیرفآ  ار  قلخ  تسا ،  يدرف  ره  لاـمعا  بقارم  هدـنهد و  شرورپ  هک  تسوا  تسا ،  یلاـعت  يادـخ  يزیچ  ره  كـالم 
هاگنآ دنک ،  ماعنا  شتیلباق  قاقحتـسا و  رادقم  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هب  هک  دوب  نیا  يارب  افرـص  شقلخ  دـشاب و  هتـشاد  اهنآ  هب  یتجاح 

ههبش رد  هک  یتمایق  عمج و  زور  رد 
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یکین هب  دنا  هدرک  ناسحا  هک  ار  یناسک  هداد و  ازج  ناشدـب  لمع  هب  دـنا  هدرک  يدـب  هک  ار  یناسک  هدومن ،  عمج  ار  همه  تسین  يا 
 . . . دهد شاداپ 

تایح هکنیا  رظن  زا  ناحبس  يادخ  هب  ندش  انشآ  اتجیتن  یقافآ و  یسفنا و  تایآ  رد  ریـس  رظن و  هک :  دش  نیا  ام  نخـس  هصالخ  سپ 
یمدآ ور  نیا  زا  دراد ،  داعم  توبن و  دـیحوت و  هب  مامت  یگتـسب  تایح  نیا  هکنیا  زا  زین  دزاس و  یم  مسجم  رظن  رد  ار  یناسنا  يدـبا 
قیرط زا  قافآ و  قیرط  زا  ریـس  ینعی  قیرط  ود  ره  تیادـه  نیا  رد  دـیامن و  یم  تیادـه  یهلا  تعیرـش  قح و  نید  هب  کـسمت  هب  ار 

عفان سفنا  تایآ  رد  ریـس  رظن و  هکنیا  زج  دـنعفان ،  ود  ره  کیرـش و  ود  ره  يوقت ،  نامیا و  نید و  هب  یئامنهار  رد  رثوم و  سفنا ، 
هیلع نینموملا  ریما  شیاـمرف  اـب  اـنعم  نیا  تسا و  تفرعم  یقیقح  تفرعم  شا  هجیتن  هک  تسا  یـسفنا  ریـس  اـهنت  اـهنت و  تسا . . .  رت 

تفرعم ماما  هکنیا  اریز  درادـن ؛ تافانم  تسا ،  یقافآ  تفرعم  زا  رت  عفاـن  سفن  هب  تفرعم  دومرف :  هک  ثحب  دروم  تیاور  رد  مالـسلا 
اهنت دومرفن  هدرمـش و  رتمهم  يرگید  زا  ار  سفن  هب  تفرعم  ماما  هکنیا  اریز  درادـن ؛ تافانم  تسا ،  یقافآ  تفرعم  زا  رت  عفان  سفن  هب 
الاب هزادـنا  نآ  ناشرکف  حطـس  مدرم  هماـع  هک  دوب  نیا  يارب  تسا ،  یـسفنا  ریـس  اـنامه  راـگدرورپ  يوس  هب  تقیقح و  يوس  هب  هار 

ار ادخ  مدرم  هماع  دننک ؛ كرد  ار  قیقد  يانعم  نیا  دنناوتب  هک  تسین 
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لها بانج و  نآ  هرهاط  هریـس  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنـس  میرک و  نآرق  دنـسانش ؛ یم  یقافآ  قیرط  نیمه  زا 
رد ار  هماع  هدومن و  لوبق  هدرک ،  بسک  یقافآ  ریـس  هیحان  زا  ار  شنامیا  هک  ار  یـسک  نامیا  هتفریذـپ و  ار  هقیرط  نیا  شراهطا  تیب 

یقاـفآ و ریـس  هقیرط  سپ  نینموـم ،  هعرـشتم  نیب  رد  عیاـش  تسا  يرظن  ریـس ،  رظن و  نیا  تسا و  هدرکن  هئطخت  هقیرط  نیا  ندوـمیپ 
 ( 58 تسا ( .  رتشیب  رت و  مامت  شعفن  یمود  نکیل  دنا ،  عفان  ود  ره  یسفنا 

تخاس و شدازآ  تخانش و  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  یـسک  فراع  اهدعبی ؛ ام  لک  نع  اههزن  اهقتعاف و  هسفن  فرع  نم  فراعلا   - 3
 . تشاد هزنم  كاپ و  درادب ،  شرود  ادخ )  زا  هچنآ (  ره  زا  ار  نآ 

 . تسا نتشیوخ  هب  تبسن  ناسنا  ینادان  ینادان ،  نیرتگرزب  هسفن ؛  رما  ناسنالا  لهج  لهجلا ،  مظعا   - 4

 . دشاب یم  دوخ  زا  ناسنا  تخانش  تمکح ،  نیرت  یلاع  هسفن ؛  ناسنالا  هفرعم  همکحلا ،  مظعا   - 5

 . تساهنآ نیرت  سرت  ادخ  مدرم ،  نیرت  سانش  دوخ  هبرل ؛  مهفوخا  هسفنل  هفرعم  سانلا  رثکا   - 6

مود تمسق 

سپ تسا ؛  دوخ  زا  یمدآ  تخانـش  یئاناد  نیرترب  لض ؛  اهلهج  نم  لقع و  هسفن  فرع  نمف  هسفنب ،  ءرملا  هفرعم  لقعلا  لـضفا   - 7
 . تشگ هارمگ  تخانشن  ار  دوخ  هک  تسا و ر  دنمدرخ  اناد و  تخانش  ار  دوخ  هک  ره 

دوخ هدشمگ  يوجتسج  رد  هک  یسک  زا  متفگش  رد  اهبلطیالف !  هسفن  لضا  دق  هتلاض و  دشنی  نمل  تبجع   - 8
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 ! دیآ یمنرب  نآ  يوجتسج  رد  هدرک و  مگ  ار  شدوخ  هک  یلاح  رد  دیآ ،  یم  رب 

ار شراگدرورپ  تسا  نکمم  هنوگچ  دسانـش ،  یمن  ار  دوخ  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  هبر ! ؟  فرعی  فیک  لـهجی  نمل  تبجع   - 9
! ؟ دسانشب

 . دسانشب ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نیا  تخانش ،  هجرد  اهتنم  لامک و  هسفن ؛  ءرملا  فرعی  نا  هفرعملا  هیاغ   - 10

! ؟ دسانشب ار  يرگید  دناوت  هنوگچ  دسانش ،  یمن  ار  دوخ  هک  یسک  هسفن ! ؟  لهجی  نم  هریغ  فرعی  فیک   - 11

 . دسانشن ار  دوخ  هک  سب ،  تخانش  نیمه  ار  یمدآ  هسفن ؛  فرعی  نا  هفرعم  ءرملاب  یفک   - 12

 . دسانشن ار  دوخ  هک  سب ،  نیمه  ینادان  ار  یمدآ  هسفن ؛  لهجی  نا  الهج  ءرملاب  یفک 

قیالع و زا  ینعی  دیامرف :  یم  نازیملا  رد  یئابطابط  همالع  تشگ ( .  درجم  تخانـش ،  ار  دوخ  هک  ره  درجت ؛ هسفن ،  فرع  نم   - 13
يارب ار  دوخ  لمع  ندرک  صلاخ  اب  ای  درک ؛ رایتخا  ییاهنت  مدرم ،  زا  يریگ  هرانک  اب  اـی  تشگ ؛  هنهرب  اـهر و  اـیند  ياـه  یگتـسباو 

 ( . دش درجم  اربم و  زیچ  ره  زا  ادخ 

سفن هک  ره  درک و  هزرابم  داهج و  نآ  اب  تخانـش ،  ار  دوخ  سفن  هک  ره  اهلمها ؛ هسفن  لـهج  نم  اهدـهاج و  هسفن  فرع  نم   - 14
 . درک شیاهر  دوخ  لاح  هب  تخانشن ،  ار  دوخ 

 . تخانش ار  شراگدرورپ  تخانش ،  ار  دوخ  هک  ره  هبر ؛  فرع  هسفن ،  فرع  نم   - 15

 ، تخانش ار  دوخ  هک  ره  هرما ؛  لج  هسفن  فرع  نم   - 16
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 . تشگ دنلب  شتلزنم  ماقم و 

دـسانش یم  رتهب  ار  نارگید  دسانـشب ؛ ار  دوخ  سک  ره  لهجا ؛  هریغب  ناک  هسفن  لهج  نم  فرعا و  هریغل  ناک  هسفن  فرع  نم   - 17
 . تسا رت  لهاج  نارگید  هب  تبسن  دسانشن ،  ار  دوخ  سک  ره  و 

ینتسناد تخانش و  ره  ياهتنم  تیاغ و  هب  تخانـش ،  ار  دوخ  سک  ره  ملع ؛  هفرعم و  لک  هیاغ  یلا  یهتنا  دقف  هسفن  فرع  نم   - 18
 . تسا هتفای  تسد 

رود تاجن  هار  زا  تخانـشن ،  ار  دوخ  هک  ره  تـالاهجلا ؛  لالـضلا و  یف  طـبخ  هاـجنلا و  لـیبس  نع  دـعب  هسفن ،  فرعی  مل  نم   - 19
 . داتفا ینادان  یهارمگ و  رد  تشگ و 

 . تسا فراعم  نیرتدنمدوس  سفن  تفرعم  فراعملا ؛  عفنا  سفنلا  هفرعم   . 20

 . تسا هتفای  تسد  رتگرزب  يزوریپ  هب  دش ،  یسانشدوخ  هب  قفوم  هک  یسک  سفنلا ؛  هفرعمب  رفظ  نم  ربکالا  روفلا  لان   - 21

هنیمز رد  هک  یـسک  اریز  شابم ؛  نادان  دوخ  هب  تبـسن  یـش ء ؛ لکب  لهاج  هسفن ،  هفرعم  لهاجلا  ناف  ناـف  کـسفن ؛  لـهجتال   - 22
 . دوب دهاوخ  نادان  زیچ  همه  هب  دشاب ،  نادان  دوخ  تخانش 

روط نیا  هبر ،  فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم  هدومرف :  هک  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  شیاـمرف  نیا  اـملع ،  زا  یـضعب  میوـگ :  یم 
ریذپ ناکما  زین  سفن  نتخانش  سپ  تسا ؛  لاحم  دنوادخ  تخانش  نوچ  تسا ،  لاحم  رب  قیلعت  سفن ،  نتخانش  هک  دنا  هدرک  ریسفت 

لیلد نینچمه  دنا و  هتسناد  دودرم  ار  لوق  نیا  تایاور ،  نآ  رهاظ  نینچمه  رکذلا و  قوف  ثیداحا  نکیلو  تسین ؛ 
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 ، امش نیرت  سانش  سفن  هبرب ؛  مکفرعا  هسفنب ،  مکفرعا  هدومرف  هک  تسا  ربمایپ  شیامرف  سفن  نتخانـش  ندوب  ریذپ  ناکما  رب  رگید 
 . تسامش نیرت  سانشادخ 

يدوهش تخانش  هن  تسا  یلوصح  ملع  يرکف و  شور  هب  ندوب  لاحم  روظنم  دشاب ،  لاحم  مه  رگا  ادخ  تخانش  تفرعم و  هکنیا  اب 
 . تسین ریذپ  ناکما  يزیچ  نینچ  هک  تسادخ  رب  ندرک  ادیپ  مات  هطاحا  روظنم  میریذپب  مه  ار  نیا  رگا  ضرف  رب  یتح  يروضح ؛  و 

 ! ریگب لیوحت  بوخ  ار  هتکن  نیا  دشاب .  یم  ریذپ  ناکما  ناسنا ،  ناکما  تقاط و  هزادنا  هب  تخانش  اما 

نیا رد  نخـس  اما  تسین  یکـش  چـیه  نیا  رد  تسا و  لامک  هب  لوصو  هار  نیرت  کیدزن  نیرتهب و  سفن ،  تفرعم  هکنیا ؛  هصالخ  و 
 . تسیچ ریسم  نیا  رد  تکرح  ریس و  شور  تیفیک و  هک  تسا 

ناگدنسیون زا  یضعب  یتح  هدشن ،  نایب  نشور و  عرش  رظن  زا  هار ،  نیا  زا  ریس  تیفیک  هک  دنا  هتشادنپ  نینچ  یضعب  قیقحت ،  هب  سپ 
دنا هدروآ  رد  ناشدوخ  زا  يراصن  هک  تسا  حیسم  نید  رد  تینابهر  نوچمه  مالسا  رد  كولس  ریـس و  شور  نیا  هک  دنا  هدرک  اعدا 

 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  اریز  تفریذپ ؛  دهاوخن  نانآ  زا  مه  ار  نآ  هداتسرفن و  ار  یمکح  نینچ  دنوادخ  تسا و  تعدب  و 

 ( 59 اهتیاعر ( .  قح  اهوعر  امف  هّللا  ناوضر  ءاغتبا  الا  مهیلع  اهانبتک  ام  اهوعدتبا  هینابهر 

نیا اب  دننک ،  ادخ  يدونشخ  بسک  هک  نآ  يارب  رگم  میدرکن  ررقم  ناشیا  رب  ار  نآ  ام  دندروآ  رد  دوخ  شیپ  زا  هک  ییایند  كرت  و 
تیاعر قح  هکنانچ  ار  نآ  لاح 
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 . دنتشادن روظنم  دوب  نآ 

هب لوـصو  يارب  تسا  یهار  تعیرـش ،  هکنیا  زج  هدـشن  دراو  تعیرـش  رد  زین  سفن  تفرعم  هار  هک  دـنا  هتفگ  نایعدـم  نیا  نینچمه 
تضایر هب  دارفا  نیا  زا  یـضعب  اسب  هچ  هک  تساجنیا  زا  و  سفن . )  تفرعم  شور  نافلاخم  نانخـس  هصالخ  نایاپ  هدیدنـسپ (  لامک 

هیلع و هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هریـس  رد  تسین و  يربخ  اهنآ  زا  تنـس  نآرق و  رد  هک  دنزادرپ  یم  صوصخم  ياهکولـس  ریـس و  اه و 
 . دوش یمن  تفای  ییاهشور  نینچ  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و 

نکمم لکش  ره  هب  تسا  لصو  روبع و  نامه  اهشور ،  نیا  زا  دارم  انامه  دش و  رکذ  هک  تسا  يزیچ  نآ  ساسارب  بلاطم  نیا  لک  و 
؛  تسا نیمه  دنیآ  یم  رامش  هب  تضایر  لها  هلاتم و  يامکح  زا  هک  ناناملـسم  ریغ  زا  هک  ییاهـشور  هار و  نینچمه  دشاب و  یم  هک 
نآ قح  لها  زا  هک  تسا  يزیچ  تقیقح  نکل  ددرگ  یم  راکشآ  هدش ،  لقن  نانآ  زا  هک  ییاهشور  ای  اهباتک  هب  هعجارم  اب  بلطم  نیا 

يادخ ریغ  هب  هجوت  هزاجا  ناونع  چیه  هب  مالسا  تعیرـش  انامه  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  زین  تنـس  نآرق و  زا  دنراد و  لوبق  ار 
هب موزل و  هب  تعیرش  دوخ  هک  یهار  رگم  دناد  یمن  اور  ار  ناحبـس  يادخ  ریغ  هب  کسمت  دهد و  یمن  كولـس  لها  يارب  ار  ناحبس 

هدرکن و يراذـگ  ورف  تواقـش  تداعـس و  ماکحا  نایب  رد  زین  هرذ  نیرتمک  مالـسا  تعیرـش  انامه  تسا و  هداد  نامرف  نآ  يریگراک 
هتشاذگن ورف  تسا  مزال  ناکلاس  يارب  هّللا  یلا  ریس  رد  هک  ار  يزیچ  چیه 
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یسرباسح زین  نآ  ساسا  رب  تسا و  شیوخ  لمع  هورگ  رد  یسک  ره  سپ  گرزب ؛  مهم و  ای  دشاب  تیمها  مک  زیچ  نآ  هاوخ  تسا ، 
 . دش دهاوخ 

 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ 

 ( 60 یش ء ( .  لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزن  و 

 . میدرک لزان  وترب  تسا  يزیچ  ره  رگنشور  هک  ار  باتک  نیا 

 ( . 61 یش ء (  لک  نم  نارقلا  اذه  یف  سانلل  انبرض  دقل  و 

 . میدروآ یلثم  هنوگ  ره  زا  مدرم  يارب  نآرق  نیا  رد  یتسار  هب  و 

 ( . 62 هّللا (  مکببحی  ینوعبتاف  هّللا  نوبحت  متنک  نا  لق 

 . درادب ناتتسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد ؛ تسود  ار  ادخ  رگا  وگب 

 ( . 63 هنسح (  هوسا  هّللا  لوسر  یف  مکل 

 . تسوکین یقشم  رس  ادخ  لوسر  هب )  ادتقا  رد (  امش  يارب 

تسا هدیسر  نامتسد  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  رتاوتم  ای  ضیفتسم  روط  هب  مه  یتایاور  تسا و  هطبار  نیا  رد  زین  رگید  یتایآ  و 
.

نیا هک  ینتسناد  تسا و  عرش  زا  وا  تعباتم  رادقم  هب  لامک  زا  سک  ره  هرهب  بیصن و  انامه  هک  دوش  یم  نشور  دش  رکذ  هچنآ  زا  و 
ریس و زا  نتشادرب  تسد  هک  دنا  هتفگ  لامک  لها  زا  یـضعب  هک  نخـس  نیا  تسوکین  هچ  و  تسا .  بتارم  ياراد  یکیکـشت و  يرما 
زا يرادرب  نامرف  تیعبت و  اریز  تسا ؟  رت  ناسآ  هب  رت  تخس  زا  رارف  عون  کی  تخس ،  ياهتضایر  هب  ندروآ  يور  یعرش و  كولس 

 . دریگ ماجنا  دیاب  زین  یعرش  ياهتضایر  دشاب  دوجوم  سفن  هک  مادام  تسا و  یجیردت  یمئاد و  یشک  سفن  عرش ، 

ياه تضایر  اما 
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رت و ناسآ  تخس ،  تضایر  نیا  زین  نیمه  يارب  دیآ و  یم  رامش  هب  یجیردت  ریغ  یعفد و  لتق  هدادن ،  ار  نآ  هزاجا  عرش  هک  تخس 
 . تسارت راثیا  مک 

 . تسا هدرکن  لامها  راذگ و  ورف  یناونع  چیه  هب  ار  سفن  هار  زا  كولس  ریس و  تیفیک  عرش  هکنیا :  هصالخ  و 

 : دوش یم  روصت  هنوگ  هس  تدابع  هک  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  نایب 

دوخ يارب  تداـبع  نآ  موس  هنوگ  تسا و  منهج  زا  سرت  رطاـخ  هب  تداـبع  نآ  مود  هنوگ  تشهب ،  عمط  هب  تداـبع  نآ  هنوگ  کـی 
 . تشهب هب  نتفای  تسد  عمط  هب  هن  منهج و  زا  سرت  رطاخ  هب  هن  تسادخ 

فدـه تیاعر و  سپ  تسا ،  باذـع  زا  یئاهر  یتحار و  هب  یبایتسد  شفدـه  هک  اـجنآ  زا  رگید  هنوگ  ود  نآ  موس ،  هنوگ  زا  ریغ  و 
 . دوب دهاوخ  یناسفن  شهاوخ  ققحت  زین  نآ  یئاهن 

ار ناحبـس  قح  تادابع ،  نآ  رد  تسا و  یناسفن  شهاوخ  هب  یبایتسد  يارب  طـقف  ناحبـس ،  يادـخ  هب  یتاداـبع  نینچ  رد  هجوت  سپ 
دشاب و یمن  تاذلاب  دوصقم  تسا  هطساو  هک  ظاحل  نآ  زا  هطساو  و  تسا .  هتخاس  دوخ  یناسفن  ياه  تساوخ  رد  هب  ندیسر  هطساو 
هک موس  مسق  طـقف  تسین و  یناـسفن  توهـش  تاداـبع  زج  يزیچ  تقیقح  رد  یتاداـبع  نینچ  سپ  دـشاب ؛ دـناوت  یم  ضرعل  اـب  اـهنت 

دنسم روط  هب  ینیلک ،  خیش  یفاک  باتک  رد  تسا :  هدش  دای  ینوگانوگ  ياهریبعت  اب  تادابع  نیا  زا  دیآ و  رامـش  هب  یقیقح  تدابع 
هّللاودبع موق  هثالث :  دابعلا  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  زا  نوراه ،  زا 
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 - هّللادـبع موق  و  ءارجالا ؛ هدابع  کلتف  باوثلل ،  ابلط  یلاعت -  كرابت و  هّللاودـبع -  موق  و  دـیبعلا ؛ هدابع  کلتف  افوخ ،  لجوزع -  - 
میب يور  زا  ار  ادخ  یهورگ  دـنا :  هورگ  هس  ناگدـننک  تدابع   ( 64 هدابعلا ( ؛  لضفا  یهو  رارحالا  هدابع  کلتف  هلاـبح  لـجوزع - 
نیا هک  دنتـسرپ  یم  باوث  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  لاعتم  دـنوادخ  مه  یهورگ  تسا ؛  ناـگدرب  تداـبع  نیا  هک  دنتـسرپ  یم  سرت 

 ( ریظن یب  بوـبحم  نآ  هـب  تـبحم (  رطاـخ  هـب  ار  لـجوزع -  دـنوادخ -  یهورگ  و  تـسا ،  ناگدــنریگ  ترجاو  نارودزم  تداـبع 
 . دیآ یم  رامش  هب  تادابع  عون  نیرت  رب  زا  هک  تسا  ناگدازآ  تدابع  نیا  هک  دننک  یم  شتسرپ 

هّللاودـبع اموق  ناو  دـیبعلا  هدابع  کلتف  هبهر  اموق  نا  راجتلا و  هدابع  کلتف  هبغر  هّللاودـبع  اموق  نا  تسا :  هدـمآ  هغـالبلا  جـهن  رد  و 
سرت يور  زا  ار  وا  یهورگ  تسا و  ناناگرزاب  شتسرپ  نیا  دندیتسرپ ،  ششخب  دیما  هب  ار  ادخ  یمدرم  رارحالا ؛ هدابع  کلتف  ارکش 

 ( 65 تسا ( .  ناگدازآ  ساپس  يارب  ار  يو  یهورگ  ناگدرب  تدابع 

نا دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدش  لقن  سنوی  زا  دنسم  روط  هب  قودص  خیش  لاصخ  سلاجم و  عیارشلا و  للع  باتک  رد  و 
 - هلاـبح هدـبعا  ینکل  و  هبهر ؛  یه  دـیبعلا و  هداـبع  کـلتف  هباوـث ،  یف  هبغر  هنودـبعی  هقبطف  هجوا :  هثـالث  یلع  هّللا  نودـبعی  ساـنلا 

نا لق  لجوزع ( -  هلوقل -  و  نونمآ ؛ )  ذئموی  عزف  نم  مهو  لجوزع ( -  هلوقل -  نمالا )  وه  و  مارکلا (  هدابع  کلتف  لجوزع - 
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نینمالا نم  ناک  هّللا  هبحا  نم  و  ؛  هّللا هبحا  لجوزع -  هّللا -  بحا  نمف  مکبونذ )  مکل  رفغی  هّللا و  مکبحی  ینوعبتاف  هّللا  نوبحت  متنک 
باوث تفایرد  يارب  يارب  هتسد  کی  دنتس :  رپ  یم  هنوگ  هس  ار  لجوزع -  يادخ -  مدرم  نورهطملاالا ؛  همسیال  نونکم  ماقم  اذه  و 
تدابع نیا  دننک ،  یم  شتسرپ  ار  وا  خزود  سرت  زا  رگید  هتسد  و  دشاب ؛ یم  عمط  تسا و  ناصیرح  تدابع  نیا  دنتـسرپ ،  یم  ار  وا 

ناراوگرزب نادرم و  دازآ  شتـسرپ  نیا  متـسرپ ،  یم  ار  وا  مراد  شتـسود  نوچ  نم  یلو  تسا ؛  ساره  سرت و  نیا  تسا و  ناـگدرب 
زع و يادـخ -  نینچمهو  دـنا  نمیا  زور  نآ  ساره  زا  نانآ  و  لج -  زع و  يادـخ -  نوچ  دـیآ ؛ )  یم  رامـش  هب  ناما  نیا  و  تسا ( 

امـش رب  ار  امـش  ناهانگ  و  درادـب (  ناتتـسود  ادـخ  اـت  دـینک  يوریپ  نم  زا  دـیراد ،  تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب :  دـیامرف :  یم  لـج - 
تبحم دروم  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  تشاد و  دهاوخ  تسود  ار  وا  زین  ادخ  درادب ،  تسود  ار  ادـخ  سک  ره  سپ   ( 66 دیاشخبب ( . ) 

 ( 67 دننزن ( .  تسد  نآ  رب  ناگدش  كاپ  زج  هک  تسا  ناهنپ  هتفهن و  ماقم  نیا  و  دوب ؛ دهاوخ  ناگتفای  ناما  زا  وا  دهد  رارق  دوخ 

 ! دش یم  شوهدم  هکنیا  ات  تسیرگ  یم  ردق  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتک  رد 
 ، هّللا لوسر  ای  دندرک :  یم  ضرع  ربمایپ  هب  سپ 
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رارق شـشخب  دروم  دوب  دهاوخ  هدنیآ  رد  هک  هچنآ  هدوب و  هتـشذگ  رد  هک  هچنآ  ار  امـش  ناهانگ  مامت  دـنوادخ  هک  تسین  نینچ  ایآ 
يا هدنب  نم  ایآ  اروکش ! ؟ ادبع  نوکاالفا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  سپ  تسیچ ) ! ؟  يارب  هیرگ  همه  نیا  سپ  هداد ( ! ؟ 

 ( 68 مشابن ( . . . ! ؟  رازگساپس  رکاش و 

سپ تسابیز ؛  هک  ظاحل  نآ  زا  تسابیز  زیچ  کی  شیاتس  نامه  رکش  اریز  تسا ؛  زیچ  کی  هب  بح  رکـش و  تشگزاب  میوگ :  یم 
دنوادخ سپ  تسابیز ؛  لیمج و  تاذل  اب  وا  هکنیا  يارب  تسا ،  ناحبـس  دـنوادخ  ربارب  رد  يراسکاخ  للذـت و  هجوت و  يارب  تدابع 

نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  دیامرف :  یم  ناحبس  دنوادخ  دوخ  هک  روطنامه  هریغل  دوصقم  هن  تسا  هسفنل  دوصقم  ناحبس 
 . دنتسرپب ارم  هکنآ  يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  و   ؛

هب هجوت  طقف  ینعی  تسا .  ناحبـس  دـنوادخ  ندرک  شتـسرپ  نامه  اهنآ ،  لامک  دوجو و  سنا و  نج و  تقلخ  تیاغ  تیاهن و  سپ 
؛  تساهنآ یلصا  فده  تیاغ و  ناحبس  ترضح  دوخ  سپ  تسین .  یتاذ  دوصقم  تسا و  هطساو  زین  هجوت  دوخ  هتبلا  نتـشاد و  ادخ 

 . دنا هدرک  ریسفت  تفرعم  هب  ار  هیآ  نیا  رد  تدابع  تایاور  رد  اذل  و 

 . دیتسرپم ار  وا  زج  هک  درک  ررقم  وت  راگدرورپ  و   ( 69 هایا ( ؛  الا  اودبعت  الا  کبر  یضق  و  دیامرف :  یم  ناحبس  دنوادخ  و 

تسوا  ( 70 نیدلا ( ؛  هل  نیصلخم  هوعداف  وه  الا  هلا  یحلا ال  و 
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 . دیناوخب دیا  هدینادرگ  شیالآ  یب  يو  يارب  ار  دوخ )  نید (  هک  یلاح  رد  اروا  سپ  تسین ؛  وا  زج  ییادـخ  هک  يا  هدـنز  نامه )  ) 
دنوادـخ دزن  قلطم  یئاـبیز  لاـمج و  و  تسا .  اـبیز  وا  هک  ظاـحل  نآ  زا  تسا  یئاـبیز  يوس  هب  سفن  شـشک  زین  بح  روط  نیمه  و 

نم زا  دـیراد ،  تسود  ار  ادـخ  رگا  وـگب :   ( 71 ینوعبتاف ( ؛  هّللا  نوبحت  متنک  نا  لق  دـیامرف :  یم  لاـعتم  دـنوادخ  تسا .  ناـحبس 
 . دینک يوریپ 

تیاور يدوز  هب  و  دـنراد .  يرتدـیدش  رتشیب و  تبحم  ادـخ  هب  دـنا ،  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک   ( 72 هّللا (  ابح  دـشا  اونما  نیذـلاو 
 . دش دهاوخ  رکذ  صوصخ  نیا  رد  بولقلا  داشرا  بحاص  یملید ( 

موس تمسق 

هّللا نود  نم  ذختی  نم  سانلا  نم  و  دـیامرف :  یم  تبحم  دروم  رد  میرک  نآرق  دـیامرف :  یم  یلمآ  يداوج  هّللا  تیآ  دـیوگ :  مجرتم 
نارفاک ناکرشم و  یلو  دنتسه ،  وا  ناتسود  دنا و  هتـسب  لد  ادخ  هب  نانموم ،  هّللا ؛  ابح  دشا  اونما  نیذلا  هّللا و  بحک  مهنوبحی  ادادنا 

لیمج ادخ  هزادـنا  هب  ییابیز  چـیه  نوچ  تسا ؛  رتشیب  اهتب  هب  ناتـسرپ  تب  تبحم  زا  ادـخ  هب  نانموم  تبحم  اما  دـنتیاهتب ؛ ناتـسود  ، 
یناسنا چیه  ور ،  نیا  زا  تسین ؛  فراع  نموم ،  هزادنا  هب  زین  یناسنا  چیه  تسین و  لامک  وا  تفرعم  هزادنا  هب  یتفرعم  چـیه  تسین و 

نزو تبحم  تسا ؛  تیفیک  ياراد  یلو  درادن  تیمک  هچ  رگا  تسا و  ریذپ  تدـش  تبحم  تسین .  بحم  قشاع و  نموم ،  هزادـنا  هب 
تدش یلو  درادن 
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 . تسا نیزو  دراد و  يدوجو 

ای یعمـس  يرـصب و  ییاـبیز  دـشاب  اـبیز  هچ  رگا  تب  هک  تسا  نیا  تب ،  هب  كرـشم  تبحم  زا  ادـخ ،  هب  نموـم  تبحم  يرترب  تلع 
؛  تسا لایخ  مه و  دـح و  رد  تاهبوبحم  نیا  ریثاـت  مشچ و  شوگ و  هلیـسو  هب  اـهییابیز  نیا  كرد  دراد و  یمهو  یلاـیخ و  ییاـبیز 
وت دـح  رد  اهتـسرپ  تب  تفرعم  نیاربانب ،  تسا .  هتخاس  يراک  ادـخ  ریغ  زا  یلک  روط  هب  ناتب و  زا  درادـنپ  یم  هاگآان ،  ناسنا  نوچ 

هدودحم زا  اهنآ  قشع  تبحم و  لیلد ،  نیمه  هب  تسا و  رصب  عمـس و  مه ،  و  لایخ ،  دح  رد  مه  اهنآ  یـسانش  ییابیز  لیخت و  مه و 
راـثآ شوگ ،  مشچ و  هار  زا  اـهنت  هن  نموم  یلو  درذـگ ؛ یمن  رگید  يوس  زا  لاـیخ  مه و  روحم و  زا  وس و  کـی  زا  شوـگ  مشچ و 

لوقعم و لماک  لقع ،  هار  زا  هکلب  درگن ،  یم  ار  یقیقح  بوبحم  بولطم و  یخزرب ،  یلاـثم و  راـثآ  لاـیخ ،  مهو و  هار  زا  یعیبط و 
كردم نوچ  تسا و  رت  يوق  مه  كردم  تسا ،  رت  يوق  كرد  نوچ  تسا و  رت  يوق  وا  ارهق  درگن و  یم  ار  یهلا  يانـسح  يامـسا 

ات تسا  هدرتسگ  ار  دوخ  طسبنم  ضیف  فطل و  ناحبس  يادخ  یهلا ،  تبحم  رد  تسا . . .  رتشیب  مه  تبحم  هجیتنرد  تسا ،  رت  يوق 
اونما نیذلا  و  دیامرف :  یم  نآرق  ور  نیا  زا  دنک .  زاورپ  ات  دهدب  لاب  رپ و  وا  هب  دروآ و  رد  زاب  ياضف  هب  ار  دوخ  بحم 
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اریز تسین ؛  نموم  انعم ،  نیا  هب  وا  دشاب ،  ناسکی  ادخ  ریغ  ادخ و  هب  ای  ترخآ  ایند و  هب  یـسک  تبحم  رگا  نیاربانب ،  هّللاابح ؛  دشا 
یم نییعت  دـعب  هلحرمرد  هکنانچ  تبحم ،  هن  تسا  تفرعم  اـه ،  ثحب  روحم  هک  دوش  یم  مولعم  اـج  نیمه  زا  تسین و  ماـت  شتفرعم 

 . تسا تفرعم  يروحم  ياه  ثحب  تاعورف  زا  تبحم  دوخ  نوچ  دوش . 

شردام هب  وا  تفر .  نیب  زا  شتاوارط  دش و  رامیب  رمع  رخاوا  رد  یلیل  دیوگ :  یم  نونجم  یلیل و  یناتـساد  نایاپ  رد  يوجنگ  یماظن 
 ، بت کـی  اـب  هک  ریگم  نم  دـننام  یتسود  ینیزگ ،  رب  یبوبحم  یتساوخ  رگا  وگب  وا  هب  ناـسرب و  نونجم  هب  ارم  ماـیپ  درک :  تیـصو 
 ، نیاربانب دـشابن .  ریذـپ  لاوز  هک  ریگب  یتسود  ؛ دنیـشنب ورف  وا  طاشن  همه  يرامیب ،  کی  اـب  دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  توارط  همه 

 ( 73 بذاک ( .  تبحم  تلفغ ،  دروآ و  یم  یقیقح  تبحم  تفرعم ، 

 . زاس بات  یب  تبحم  یتسود و  هب  ار  ملد  امیتم ؛ کبحب  یبلق  لعجا . . .  و  تسا :  هدمآ  لیمک  ياعد  رد  و 

هدایزلااجر نم  ماقم  تیالو  لها  یف  ینمقا  یهلا  تسا :  هدمآ  نینچ  هینابعش )  تاجانم  هب  فورعم  مالـسلا (  هیلع  یلع  تاجانم  رد  و 
 . تست تبحم  ندش  دایز  دیما  هب  هک  امرف  تیانع  ار  یسک  نآ  ماقم  دوخ  يایلوا  نایم  رد  ارم  ایادخ  کتبحم ؛  نم 

 . تسا ناوارف  رایسب  اهاعد  در  یتسود  تبحم و  هرابرد  نخس  و 

تبحم هدرک  اعدا  هک  نک  یسک  نخس  زا  بجعت  ینک ،  یم  بجعت  رگا  و 
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رما لاثتما  نآ  زا  دارم  دشاب و  یم  زاجم  هدمآ ،  تعیرـش  يالبال  رد  هک  هچنآ  دریگ و  یمن  قلعت  ناحبـس  دـنوادخ  هب  یقیقح  روط  هب 
 . دشاب یم  نشور  تقیقح  کی  راکنا  تسا و  یهیدب  رما  فالخ  اعدا  نیا  و  تسا .  دنوادخ  یهن  زا  يرود  یهلا و 

دریگ و یمن  قلعت  ناحبـس  دنوادخ  هب  تبحم  دـیوگ  یم  هک  یـسک  ینخـس  نیب  تسا  يدایز  توافت  هچ  دـنگوس ،  ثحب  لصا  هب  و 
 ! دریگ یمن  قلعت  رگید  یسک  هب  ناحبس  دنوادخ  هب  زج  تبحم  دیوگ  یم  هک  یسک 

تفرعم نودـب  تسا -  ناحبـس  دـنوادخ  هب  هجوت  ناـمه  نآ  و  تداـبع -  هک  اـجنآ  زا  مییوـگ :  یم  میدرگ و  یمرب  ثحب  لـصا  هبو 
رد ریـس  هب  زاین  یقیقح ،  تدابع  دروآ  ياج  نآ  هب  اما  تسا ،  تفرعم  هنیمز  همدقم و  زین  تدابع  نیا  هچ  رگ  دنک ،  یمن  ادـیپ  ققحت 
نب لیعامـسا  تیاور  رد  هک  روطنامه  دـنرگیدکی  مزالتم  تفرعم ،  تداـبع و  هچ  رگا  تفرعم ،  تداـبع و  هچ  رگا  و  دراد .  تفرعم 

 ( 74 ملع ( ،  لمع  نمو  لمع  ملع  نمف  لمعلاب ؛  نورقم  ملعلا  دومرف :  ترـضح  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  رباـج 
تـسا مزال  رگید ؛ تراـبع  هب  و  تفاـی .  تسد  ملع  هب  درک  لـمع  تسناد  سک  ره  سپ  دـنرگیدکی ؛ نیـشنمه  نیرق و  لـمع  ملع و 

هک روطنامه  ددرگ ،  نیرفآ  تفرعم  هکنیا  ات  دریذـپ و  ماجنا  تفرعم  ماجنا  تفرعم  هکنیا  ات  دریذـپ و  ماجنا  تفرعم  يور  زا  تداـبع 
ملع امب  لمع  نم  دومرف :  هک  هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  شیامرف  رد 
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وا يزور  دناد ،  یمن  هک  ار  يروما  هب  یهاگا  دـنوادخ  دـیامن ،  لمع  هتفای  یهاگآ  هک  هچنآ  هب  سکره  ملعی ؛  ملام  ملع  هّللا  هقزر  ، 
 . دنادرگ یم 

 : هدومرف هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  انعم  نیا  و 

بیصن نم  هرخالا  یف  هلام  اهنم و  هتون  ایندلا  ثرح  دیری  ناک  نم  هثرح و  یف  هل  دزن  هرخالا  ثرح  دیری  ناک  نم 

رد یلو  میهد  شبیـصن  نآ  زا  دـشاب  ایند  شاداپ  راتـساوخ  سک  ره  مییازفیبوا و  شاداپ  هب  دـشاب  ترخآ  شاداـپ  راتـساوخ  سک  ره 
 . درادن یبیصن  ترخآ 

 : هک تسادخ  شیامرف  نیا  نینچمهو  تسا .  نشور  الماک  هیآ  رد  شاداپ  ود  نیب  توافت  ینک  یم  هظحالم  هک  روطنامه 

هعفری حلاصلا  لمعلاو  بیطلا  ملکلادعصی  هیلا 

 . درب یم  الاب  ار  نآ  کین  رادرک  دور و  یم  الاب  وا  يوس  هب  كاپ  شوخ و  نخس 

زیچ نآ  هب  هجوت  بجوم  يزیچ ،  هب  هقالع  قوش و  ای  تبحم  انامه  سپ  ؛ دنک یم  دـییات  تبحم  هرابرد  ار  ام  نخـس  زین  یلقع  رابتعاو 
دیکات دروم  يزیچ  توبث  ردـقچ  ره  دـنک و  یم  ار  ملع  قایتشا و  تبحم و  تسا -  ندرک  لـمع  ناـمه  نآ  و  هجوت -  و  ددرگ .  یم 

نیا هکنیا ؛  مـالک  هصـالخ  و  ددرگ .  یم  رت  لـماک  رت  ماـمت  تسا ،  نآ  هب  قلعتم  طـبترم و  هک  هچنآ  نآ و  راـثآ  روـهظ  دریگ ،  رارق 
یقافآ ریس  و  یسفنا . ،  ریـس  یقافآ و  ریـس  تسا :  روصت  لباق  لکـش  ود  هب  نآ  هب  یبایتسد  تسا ،  لمع  هب  جاتحم  هک  یتفرعم  نینچ 

ناسنا سفن  زا  جراخ  زا  هک  تسا  یقافآ  تادوجوم  هب  ندرک  رظن  ربدت و  رکفت و  نامه 
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ادـخ و هب  نیقی  بجوم  یقافآ  ریـس  نیا  هکنیا  ات  نیمز ؛  نامـسآ و  رد  لاعتم  دـنوادخ  ياه  هناـشن  یهلا و  تاعونـصم  لـیبق  زا  تسا 
اترورـض لیلد ،  هب  ملع  و  دنتـسه .  دـنوادخ  دوجو  ياه  لیلد  راثآ و  تاقولخم ،  تادوجوم و  نیا  اریز  ددرگ ؛ یهلا  لاعفا  ءامـسا و 

 . دوش یم  لولدم  هب  ملع  بجوم 

سفن اریز  دشاب ؛ یم  سفن  تفرعم  قیرط  زا  ناحبس ،  دنوادخ  تخانش  شیوخ و  هب  تشگزاب  سفن و  هب  عوجر  نامه  یسفنا  ریس  و 
كاـکفنا لـباق  وا  زا  تسوا ،  موقم  هک  یلقتـسم  دوجوم  تخانـش  تسا و  لقتـسم  ریغ  ضحم ،  لـماک و  روـط  هب  يدوـجو ،  رظن  زا 

 . دنتسه یکی  رظن ،  کی  زا  تفرعم  ود  نیا  تفگ  ناوت  یم  ای  تسین 

ییاهنت هب  یقافآ  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما  دراد  دوجو  یـسفنا -  ریـس  یقاـفآ و  ریـس  قیرط -  ود  فدـه ،  نیا  هب  ندیـسر  يارب  سپ 
راثآ و هک  ظاـحل  نآ  زا  یقاـفآ  تادوجوم  تخانـش  اـنامه  اریز  ددرگ ؛ یمن  یقیقح  تداـبع  یقیقح و  تفرعم  هب  یباـیتسد  بجوم 
هب قلعتم  یملع  نینچ  نیا  و  ددرگ .  یم  وا  تافـص  راگدـیرفآ و  دوجو  هب  یلوصح  ملع  ببـس  طقف  دنتـسه ،  دـنوادخ  ياـه  هناـشن 
هک هدـش  هماقا  ناهرب  قیقحت  هب  و  دـنیآ .  یم  رامـش  هب  میهاـفم  زا  ود  ره  نیا  دـشاب و  لومحم  عوضوم و  ياراد  هک  تسا  يا  هیـضق 
هب هک  هچ  ره  هکنیا  يارب  تسا ؛  لاحم  نهذ  رد  وا  لوخد  سپ  درادن ؛ دوجو  وا  يارب  یتیهام  تسا و  ضحم  دوجو  ناحبس  دنوادخ 

رد مه  یتیهام  ره  دشاب و  تیهام  ياراد  دیاب  دوش  یم  دراو  نهذ 
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رد يرما  نینچ  ددرگ و  دوجوم  جراخ ،  رد  مه  نهذ و  رد  مه  دـناوتب  اـت  تسا  یجراـخ  دوجو  اـی  ینهذ  دوجو  زا  یلاـخ  دوخ  تاذ 
هب نآ  رب  دنک  یم  مکح  دـناد و  یم  بجاو  ار  نآ  روصت  دـنک و  یم  عضو  نهذ  هک  ار  هچ  ره  سپ  درادـن ؛ قادـصم  دـنوادخ  دروم 
 ، قودص خیش  دیحوت  باتک  رد  و  دوب .  دهاوخ  ناحبس  يادخ  نآ  ریغ  اه  نیا  همه  هتبلا  سپ  تافص ،  ءامسا و  زا  یتالومحم  هلیسو 

 : دومرف ترضح  هک  هدش  هراشا  هلاسم  نیا  هب  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  یلع  الادبع  زا  يدنسم  تیاور  یط 

دحوم دحاو  وه  امنا  هریغ و  لاثملا  هروصلا و  باجحلا و  نال  كرـشم ؛  وهف  لاثمب ،  وا  هروصب  وا  باجحب  هّللا  فرعی  هنا  نعز  نم  و 
سیل هریغ .  فرعی  اـمنا  هفرعی ؛  سیلف  هب ،  هفرعی  مل  نمف  هّللاـب ؛  هفرع  نم  هّللا  فرع  اـمنا  هریغب ! ؟  هفرع  هنا  معز  نم  دـحوی  فـیکف 

ریغ فوصوملاو  هریغ  ءامسالا  هئامسا و  ریغ  وهف  هئامساب ،  یمسی  یش ء ،  نم  ءایشالا ال  قلاخ  هّللا  و  یـش ء ،  قولخملا  قلاخلا و  نیب 
هقلخ هقلخ و  نم  ولخ  هّللا  و  هّللاب ،  الا  ائیـش  قولخم  كردـیال  هفرعملا .  نع  لاض  وهف  فرعیال ،  اـمب  نموی  هنا  معز  نمف  فصاولا . 

 ( 75 هنم ( .  ولخ 

كرـشم یلایخ ،  لاثم  هب  ای  یلقع  تروص  هب  ای  قئالخ  وا و  نایم  هطـساو  باجح و  هب  دسانـش  یم  ار  ادـخ  هک  دـیامن  ناـمگ  هک  ره 
ریغ هداد  رارق  هک  یلاثم  تروص و  باجح و  اریز  تسا ؛ 
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نآ هدومن  دای  یگناگی  هب  ار  وا  هنوگچ  سپ  دنا ؛ هدیتسرپ  یگناگی  هب  ار  وا  هک  تسا  يا  هناگی  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  تسوا و 
شدوخ هب  ار  وا  هک  ره  سپ  هتخانـش ؛  ادـخ  هب  ار  ادـخ  هدـش  سانـش  ادـخ  هک  ره  هتخانـش و  وا  ریغ  هب  ار  وا  هک  دـنک  یم  نامگ  هک 

دوخ ياه  مان  هب  سپ  يزیچ ؛  زا  هن  تساهزیچ  هدـننیرفآ  ادـخ  دسانـش و  یم  ار  وا  ریغ  هکلب  دسانـشب  ار  وا  هک  تسین  نانچ  هتخانـشن 
هک درادـنپب  هک  ره  سپ  تسا ؛  فصو  ریغ و  فوصوم  تسوا و  ریغ  اه  ماـن  تسا و  دوخ  ياـه  ماـن  ریغ  باـنج  نآ  هدـش و  هدـیمان 

تسد هب  ادخ  تخانش  ادخ و  هب  رگم  دباین  رد  ار  يزیچ  يا  هدیرفآ  چیه  تسا و  تفرعم  زا  هارمگ  دسانـش  یمن  هچنآ  هب  دراد  نامیا 
 . دنا یلاخ  وا  زا  شقلخ  یلاخ و  شقلخ  زا  ادخ  ادخ و  هب  رگم  دیآ  یمن 

شیامرف نیا  رد  درادن و  هار  وا  رد  یترثک  هک  تسا  ضحم  دحاو  ادخ  ینعی  دحوم ،  دحاو  وه  امنا  و  دومرف :  هک  ترـضح  شیامرف 
مزلتسم ریغ ،  تفرعم  هک  تسا  عنتمم  هناحبس ؛  هتفرعمل  همزلتـسم  ریغلا  هفرعم  نوکی  نا  عانتما  ناهرب  نیا  هب  تسا  يا  هراشا  ترـضح 

سپ هدـش -  نهربم  دوخ  لـحم  رد  هک  روطناـمه  تسا -  تاذـلاب  مولعم  نیع  ملع  هکنیا  حیـضوت  ددرگ .  ناحبـس  دـنوادخ  تفرعم 
 ، نیاـبتم رما  ود  تروص  نیا  رد  هکنیا  يارب  دـشاب ؛ تسا  نآ  اـب  نیاـبم  هک  يرگید  زیچ  هب  ملع  نیع  يزیچ ،  هب  ملع  هک  تسا  عنتمم 

دوش و یم  يدحاو  رما  کی 
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 . دشاب یم  لاحم  تسا و  فلخ  نیا 

ضرف زیچ  ود  ود ،  نیا  هک  اـجنآ  زا  دوش و  یم  يزیچ  ود  نیب  داـحتا  بجوم  ندوب ،  رگید  زیچ  هب  ملع  يزیچ ،  هب  ملع  مزلتـسم  سپ 
ود زا  بکرم  اهنآ ،  زا  مادک  ره  سپ  تشاد .  دـهاوخ  دوجو  فالتخا  تهج  کی  داحتا و  تهج  کی  ود ،  نآ  رد  سپ  دـنا ،  هدـش 
اب هک  تسا  عنتمم  سپ  درادـن ؛ دوجو  وا  رد  یبیکرت  هنوگ  چـیه  هک  تاذـلا  طیـسب  تسا  يدـحاو  ناحبـس  قح  دوب و  دـهاوخ  تهج 

شیاـمرف و  یـش ء . . .  قولخملا  قلاـخلا و  نیب  سیل  هک  هدومرف  هراـشا  مالـسلا  هیلع  ماـما  رما  نیا  هب  دوش و  هتخانـش  يرگید  يزیچ 
شیاـمرف زا  تسا  يریگ  هجیتـن  نوچمه  تراـبع  ود  نیا  و  هفرعملا . . .  نع  لاـض  وهف  فرعیـال ،  اـمب  نموـی  هنا  معز  نمف  شرگید 

؛  هّللاب الا  ائیـش  قولخم  كردی  ال  دندومرف :  هک  ناشیا  شیامرف  و  هّللاب ؛ . . .  هفرع  نم  هّللا  فرع  امنا  دنا :  هدومرف  هک  ناشیا  نیـشیپ 
رون هک  ادخ ،  هلیسو  هب  يزیچ  ره  هک  نآ  رب  تسا  یناهرب  هلزنم  هب  لاعتم ،  دنوادخ  هلیـسو  هب  رگم  دمهف  یمن  ار  يزیچ  چیه  قولخم 

! ؟ دوش یم  هتخانش  رگید  زیچ  هلیسو  هب  ادخ  دوخ  هنوگچ  سپ  هدش ؛  هتخانش  تسا ،  نیمز  اه و  نامسآ 

زا دعب  یتاذ ،  رظن  زا  لقتـسم  ریغ  هب  ملع  تسین و  يرگید  زیچ  هب  موقتم  وا  تاذ  تسا و  يزیچ  ره  موقتم  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  يارب 
اموزل ملع  عوقو  انامه  اریز  تسوا ؛  شخب  ماوق  هک  تسا  یلقتسم  هب  ملع 
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نیا دراد ؛ تیعم  وا  اـب  هک  تسا  یلقتـسم  لاـبند  عبت و  هب  اـنامه  لقتـسم ،  ریغ  هب  ملع  سپ  دـنک ؛ یم  ءاـضتقا  ار  موـلعم  رد  لالقتـسا 
لاعتم دنوادخ  هک  دشاب -  هتشادرب  رد  ار  داحتا  ای  لولح  رادنپ  تسا  نکمم  نخـس  نیا  هک  اجنآ  زا  و  ریگب !  لیوحت  بوخ  ار  بلطم 

 . هنم ولخ  هقلخ  هقلخ و  نم  ولخ  هّللا  و  دندومرف :  شیامرف ،  نآ  لابند  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  تسا -  كاپ  يرادنپ  نینچ  زا 

اب دـنوادخ  املـسم  ینعی  اهنم ؛ یـشب ء  سیلو  يانعم  نامه  ولخ  يانعم  دـیامرف . . . :  یم  هراـب  نیا  رد  ینارهط  همـالع  دـیگ :  مجرتم 
؛  تسین یتاذ  تنونیب  یقیقح و  ولخ  ولخ ،  يانعم  یلو  درادن .  تینیع  فیعـض ،  زجاع و  ریقف و  نکمم و  نیعتم و  دوجوم  قولخم و 

ادـج وا ،  زا  ادـخ  هک  تسا  روصتم  هنوگچ  تسوا و  هب  مئاـق  دوخ  دوجو  ماـمت  و  تسا ؛  قـح  لوـلعم  قوـلخم و  دوـجوم ،  نیا  اریز 
 ( 76 اریبک ( .  اولع  نولوقی  امع  یلاعت  هناحبس و  تیهولا ،  تیبوبر و  زا  تسادخ  لازعنا  نیا  دشاب ؟ ادج  ادخ ،  زا  وا  و  دشاب ؟

هب ملع  هک  تسین  تیاور  ردص  اب  یفانم  دریذپ ،  یم  تروص  ادـخ  هلیـسو  هب  ار  زیچ  ره  قولخم  كاردا  هک  میتفگ  هک  نخـس  نیا  و 
هک هچنآ  دشاب و  یم  یلوصح  ملع  تسا  حرطم  تیاور  ردص  رد  هک  یملع  انامه  اریز  دـشاب ؛ یمن  رگید  زیچ  هب  ملع  مزلتـسم  يزیچ 

 ! ریگب لیوحت  بوخ  ار  بلطم  نیا  تسا .  يروضح  ملع  هدمآ  تیاور  لیذ  رد 

يرکف تفرعم  هکنیا  هرابرد  يدایز  تایاور  دج  و 
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 . تسا هدمآ  ییاور  بتک  رد  تسین ،  یقیقح  تفرعم  یلوصح ،  ملع  و 

 . ددرگ یمن  یقیقح  تفرعم  شیادیپ  بجوم  سفن ،  تفرعم  قیرط  زج  یقیرط  چیه  هکنیا  ثحب  لصاح  و 

ناحبـس دـنوادخ  هب  هجوت  طقف  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نآ  زا  دوصقم  تسا و  یقیقح  تفرعم  نآ  هجیتن  سپ  سفن ؛  تفرعم  هار  اـما  و 
روط نآ  ار  دوخ  سفن  هکنیا  ات  دزادرپ  سفن  تفرعم  هب  درادرب و  تسد  دزاس  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  هک  یعنام  ره  زا  دایمن و 

زا وا  هدـهاشم  دـبای ،  تسد  یماقم  نینچ  هب  هک  سک  ره  و  دـبایرد .  ناحبـس  دـنوادخ  هب  ار  نآ  یتاذ  زاین  دـیامن و  هدـهاشم  تسه 
دنوادخ هک  ینامز  سپ  تسا .  هدش  نشور  بلطم  نیا  البق  هک  روط  نامه  دوب  دهاوخ  ریذپان  ادج  تسادخ ،  هک  شموقم  هدـهاشم 

نتـشیوخ سفن و  اتقیقح  سپـس  نشور .  یهیدـب و  تفرعم  کـی  اـب  تخانـش  دـهاوخ  ار  ادـخ  تقو  نآ  درک ،  هدـهاشم  ار  ناـحبس 
هب ار  يزیچ  ره  هاگنآ  تسا و  ناحبس  يادخ  هب  یگتسباو  طبر و  نیع  وا  سفن  هکنیا  يارب  تخانش ؛  دهاوخ  وا  هلیـسو  هب  ار  شیوخ 

نیمه هب  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  لوقعلا  فحت  باتک  رد  و  درک .  دهاوخ  یئاسانـش  لاعتم  دنوادخ  هلیـسو 
 : دندومرف ترضح  هک  دراد  هراشا  بلطم 

مـسالا نـال  نعطلاـب ؛  رقا  دـقف  ینعملا  نود  مسـالاب  هّللا  فرعی  هنا  معز  نم  كرـشم و  وـهف  بوـلقلا  مهوـتب  هّللا  فرعی  هنا  معز  نم 
كاردالاب هفصلاب ال  دبعی  هنا  معز  نم  اکیرش و  هّللا  عم  لعج  دقف  ینعملا  مسالا و  دبعی  هنا  معز  نم  ثدحم و 
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فیضی هنا  معز  نم  فوصوملا و  ریغ  هفـصلا  نال  دیحوتلا  لطبا  دقف  فوصوملا  هفـصلا و  دبعی  هنا  معز  نم  بئاغ و  یلع  لاحا  دقف 
 . هردق قح  هّللاوردق  ام  ریبکلاب و  رغص  دقف  هفصلا  یلا  فوصوملا 

هب ار  ادخ  هک  دنک  اعدا  هک  سک  ره  تسا و  كرـشم  وا  تخانـش  ناوت  یم  یبلق  تالایخ  تامهوت و  اب  ار  ادخ  درادـنپ  هک  سک  نآ 
هک سک  ره  تسا و  ثداح  مسا ،  اریز  تسا ؛  هدز  نعط  هدرک و  دنسپان  ینخس  هب  فارتعا  راک  نیا  اب  ینعم ،  هب  هن  دسانـش  یم  مسا 
دنک اعدا  سک  ره  تسا و  هدرک  هلاوح  نهذ  زا  رود  يزیچ  هب  سپ  مهف ،  كرد و  اب  هن  دتسرپ  یم  مه  اب  ار  ینعم  مسا و  دنک  نامگ 

ار گرزب  سپ  دـنک ،  یم  هفاـضا  تفـص  هب  ار  فوـصوم  درادـنپ  هک  یـسک  تسا و  فوـصوم  زا  مه  اـب  ار  فوـصوم  تفـص و  هک 
 . دنا هتخانشن  ار  ادخ  تسا  راوازس  هتسیاش و  هک  هنوگنآ  تسا و  هدرک  کچوک 

مراهچ تمسق 

تفرعم هتفـص و  لبق  دهاشلا  نیع  هفرعم  نا  دوجوم  جرخملا  بلط  نکمم و  ثحبلا  باب  مالـسلا :  هیلع  لاق  دـیحوتلا ؟ لیبس  هل :  لیق 
ثحب و باب  دـندومرف :  ترـضح  تسیچ ؟  یتسرپاتکی  دـیحوت و  هار  سپ  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هنیع ؛  لـبق  بئاـغلا  هفص 
زا شیپ  تسا  رـضاح  دهاش و  هک  یتاذ  تخانـش  قیقحت  هب  دـشاب ؛ یم  سرتسد  رد  نآ  هراچ  هار  يوجتـسج  تسا و  هدوشگ  وگتفگ 

 . تسوا ندید  زا  شیپ  بیاغ  صخش  تافص  نتخانش  تسوا و  تفص  هب  نتخادرپ 

؟  هتفص لبق  دهاشلا  نیع  فرعن  فیک  و  لیق : 
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امک هب ،  هل و  هیف  ام  نا  ملعت  کسفن و  نم  کسفنب  کسفن  فرعت  هب و ال  کـسفن  فرعت  هملع و  ملعت  هفرعت و  مالـسلا :  هیلع  لاـق : 
مهوتب مهـسفنا  نم  هوتبثا  ـال  هریغب و  هوفرعی  ملو  هب  هوـفرعف   ( 77 یخا ( .  اذـه  فسوی و  انا  لاق  فسوی  تنال  کـنا  فسویل :  اولاـق 

 ( 78 بولقلا ( ؛ . . . 

زا یسانش و  یم  ار  وا  دندومرف :  ترضح  دوش ؟ یم  هتخانش  وا  تفص  زا  شیپ  دهاش ،  تاذ  هنوگچ  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
یهاوخ یپ  هتکن  نیا  هب  دوخ و  بناج  زا  تدوخ و  طسوت  هن  یبای ،  یم  تفرعم  دوخ  سفن  هب  وا  طسوت  يوش و  یم  ربخ  اب  وا  هناـشن 

 : دـنتفگ وا  هب  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  ناردارب  هک  روطنامه  تسوا ؛  دوخ  رطاخ  هب  وا  يارب  زا  دـشاب  یم  وت  رد  هچنآ  هک  درب 
يرگید هلیسو  هب  هن  دنتخانش  وا  دوخ  طسوت  ار  وا  سپ  تسا ؛ .  نم  ردارب  نیا  متـسه و  فسوی  نم  تفگ :  یفـسوی ؟  وت  یتسار  ایآ 

 . دوخ ینهذ  ياه  هتفاب  یبلق و  تالایخ  طسوت  هن  و 

مـسا صوصخای  هناشن  تمالع و  يانعم  هب  مال ،  نیع و  حـتف  هب  ملع  هملع . . .  ملعت  و  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نخـس  نیا 
هب هن  یسانش ،  یم  وا  هب  ار  تدوخ  سفن  وا و  فاصوا  مئالع و  هاگنآ  یسانش  یم  ار  وا  هک  دوش  یم  نیا  ثیدح  يانعم  سپ  تسا ، 

ملع ینعی  مال  نوکس  نیع و  رسک  هب  ار  نآ  رگا  و  وا .  ریغ 
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 . دوش یم  لکشم  نآ  هیجوت  میناوخب 

زا مالـسلا  هیلع  ماما  ندروآ  لیثمت  رد  صوصخ  هب  تسا  راب  رهوگ  تایاور  زا  هک  فیرـش  تیاور  نیا  ياـنعم  رد  لـمات  زا  سپ  وت  و 
رد هک  یلوصا  همه  ات  درک  یهاوخ  ادیپ  یئاناوت  وت  شناردارب ،  هلیـسو  هب  ندـش  یئاسانـش  مالـسلا و  هیلع  فسوی  ترـضح  ناتـساد 

لـصاح میهد و  یمن  لوط  نیا  زا  شیب  ار  نخـس  سپ  ییامن !  جارختـسا  تیاور ،  کـی  نیمه  زا  هدـش ،  حرطم  نیـشیپ  ياـه  لـصف 
ار يزیچ  ره  دسانـش و  یم  مه  ار  دوخ  سفن  دسانـش و  یم  ار  وا  دـنک ،  یم  هدـهاشم  ار  شراگدرورپ  ناسنا  هک  ینامز  هکنیا  ثحب 

یم ار  دوخ  ماـقم  لـحم و  دریگ و  یم  رارق  دوخ  تیعقوم  رد  يداـبع  هجوت  نآ  هک  تسا  عقوم  نیمه  رد  دسانـش و  یم  ادـخ  طـسوت 
روصت موهفم  نیا  دوب و  دـهاوخن  يزیچ  زا  ینهذ  روصت  کی  زج  ادـخ  يوس  هب  ام  تاهجوت  ماـمت  هدـهاشم ،  نیا  نودـب  اریز  دـبای ؛

نیا دوبعم  سپ  دوب ؛ دهاوخ  ناحبـس  دنوادخ  ریغ  هدش  هتـشادنپ  نآ  يارب  هک  يدودـحم  قادـصم  نینچمه  ینهذ و  تروص  هدـش و 
 . دوب دهاوخن  یقیقح  دوصقم  نینچ  نیا 

یعقاو تدابع  ناش  زا  هک  یتخانش  هب  هجوت  اب  تدابع -  وحن  نیا  شریذپ  تسا و  یهلا  ياملع  زا  نافراع  ریغ  تدابع  تیعضو  نیا  و 
 . تسا لاعتم  دنوادخ  لضف  زا  طقف  يدرک -  ادیپ 

 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ 

 ( 79 ادبا (  دحا  نم  مکنم  اکز  ام  هتمحر  مکیلع و  هّللا  لضف  الول  و 

 . دنام یمن  كاپ  امش  زا  یسک  زگره  دوبن  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و 

یهلا صلخم  نافراع  تدابع  فالخرب  نیا  و 
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یم هجوتم  ناشراگدرورپ  هب  طقف  هکلب  موهفم  قادـصم  هب  هن  دـننک و  یم  هجوت  موهفم  هب  ناـشتدابع  رد  ناـفراع  اـنامه  سپ  تسا ، 
 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  هناطلس -  رهب  هتمظع و  تلج  دنوش - 

 ( 80 نیصلخملا (  هّللا  دابعالا  نوفصی *  امع  هّللا  ناحبس 

 . ادخ لدکاپ  صلخم و  ناگدنب  يانثتسا  هب  دنروآ  یم  فصو  رد  هچنآ  زا  تسا  هزنم  ادخ 

چیه سپ  دنا ؛ هتـشگ  صلاخ  كاپ و  ناحبـس ،  دنوادخ  يارب  هک  دنا  یناسک  نیـصلخم  زا  دارم  انامه  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و 
باجح و  دوب .  دهاوخن  عقاو  قباطم  ناحبـس  دنوادخ  هب  تبـسن  نانآ  ندرک  فصو  هنرگو  درادـن  دوج  ادـخ و  ناشیا و  نیب  یباجح 
یباجح چیه  هقلخالا  هقلخ  نیب  هنیب و  باجحال  دنا :  هدومرف  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ام  رورـس  هک  روطنامه  دنتـسه  قلخ  دوخ  نامه 

یم ار  ناحبـس  دـنوادخ  طقف  دـنیب و  یمن  ار  قلخ  هدـش  صلاخ  ناگدـنب  نیا  سپ  شتاقولخم .  زج  هب  تسین  ادـخ  قلخ  ادـخ و  نیب 
 . دنبلط

یتح هّللا  ادباعدبعلا  نوکیال  دندومرف :  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد  و 
هکنیا ات  دنک  یمن  تدابع  تسادخ  راوازس  هکروطنآ  هدنب  ؛  همرکب هلبقیف  ؛  یل صلاخ  اذه  ؛  لوقیذئنیحف ؛  هیلا مهلک  قلخلا  نع  عطقنی 

فطلابدـنوادخ و سپ  ؛  تسا نم  يارب  صلاخ  نیا  دـیامرف :  یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دـنکرب ،  لد  همه  زاالماک 
 . دیامن یم  لوبق  ار  وا  تدابع  دوخ  مرک 

81 هریغ ( ؛  هّللا  عم  هبلق  یف  نوکیال  نا  نم  لجا  دبع  یلع  معناام  دندومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
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داوج ماما  و  دشابن .  يرگید  زیچ  ادخ  زا  ریغ  هدنب ،  بلق  رد  هک  تسا  هدادن  شا  هدنب  هب  نیا  زا  رتالاو  رترب و  یتمعن  چیه  دـنوادخ  ( 
 . تسا صالخا  اهتدابع ،  نیرت  رب  ؛  صالخالا هدابعلا ،  لضفا  دندومرف :  مالسلا  هیلع 

مهنیوغال کتزعبق  دوش :  یم  نشور  دـنک ،  یم  لقن  سیلبا  نابز  زا  هک  لاعتم  دـنوادخ  شیامرف  نیا  يانعم  دـش  نایب  هک  هچنآ  زا  و 
شیامرف و  ار .  تصلخم  ناگدنب  زج  درک  مهاوخ  هارمگ  ار  ناش  همه  هک  دـنگوس  تتزع  هب  نیـصلخملا  مهنم  كدابعالا  نیعمجا * 

 ، دش دنهاوخ  راضحا  شتآ )  رد  رد  اهنآاعطق (  نیـصلخملا  هّللا  دابعالا  نورـضحمل *  مهناف  دنیامرف :  یم  هک  لاعتم  دـنوادخ  رگید 
 . ادخ لدکاپ  صالخا و  اب  ناگدنب  رگم 

هب راضحا  دنریگ و  یم  رارق  وا  هسوسو  ریثات  تحت  هن  دننیب و  یم  یسیلبا  هن  اذل  دنا ،  قرغتـسم  ناحبـس  دنوادخ  رد  ناگدنب  نیا  اریز 
ءایلوا یئادر  وا  یئابق  تحت  ییایلوا  دیامرف :  یم  دنوادخ  هک  هراشا  بلطم  نیمه  هب  یـسدق  ثیدح  رد  و  تساد .  دهاوخن  زین  منهج 

 . دوش یم  ثیدـح  نیا  هب  عجار  دـش  لـقن  سنوـی  زاـالبق  هک  نما  ثیدـح  و  دـنا .  نم  يادر  اـی  نم  ياـبق  ریز  رد  نم  نارادتـسود  و 
نیا و  تساه .  هار  نیرتکیدرن  سفن  تفرعم  تفای و  تسد  فدـه  نیا  هب  ناوت  یم  سفن  تفرعم  قیرط  زا  انامه  هکنیا  مالک  لصاح 

هنیب و سیل  دندومرف :  ترـضح  هک  روطنامه  تسا ؛  سفن  تفرعم  هیاس  رد  ناحبـسدنوادخ  هب  هجوت  ادخ و  ریغ  زا  عاطقنا  نامه  هار 
بوجحم باجح  ریغب  بجتحا  دقف  هقلخالا ؛  باجح  هقلخ  نیب 
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رد دشاب و  هتشاد  یباجح  هکنیا  نودب  تسا  باجح  رد  سپ  ؛  تسین نآ  دوخ  زج  یباجح  شقلخو  وا  نیب  روتـسم ؛  رتس  ریغب  رتتـساو 
 . دشاب وارب  يا  هدرپ  هکنیا  نودب  تسا  هدرپ 

عاطقنا هکنیا  ات  دـیامن  تیوقت  ار  رما  نیا  نتفرگ  تربع  رکف و  اب  دـیامن و  تدـهاجم  تادابع  لامعا و  هلیـسو  هب  اـهنآ  ققحت  يارب  و 
هب دوش و  یم  رادومن  بیغ  زا  شـشخرد  ماـگنه  نیا  رد  دـبای و  ققحت  ناحبـس ،  دـنوادخ  هب  ندرک  ادـیپ  لـماک  هجوت  سفن و  يارب 
 . تسا رکذ  نامه  نیا  دوش و  یم  دوعـصو  تبحم  بجوم  دـهد و  یم  خر  ینابر  ياـه  هبذـجو  یهلا  تاـحفت  زا  يزیچ  نآ ،  لاـبند 

رارقتسا لد  رد  تبحم  ناطلس  هکنیا  ات  دوش  یم  یهتنم  قوش  هب  ددرگ و  یم  رادیدپ  يا  هبذج  دشخرد و  یم  یمئاد  يا  هقراب  هاگنآ 
یلا نا  دبای و  یم  نایاپ  رما  دریگ و  یم  رب  رد  ار  وا  دراد  دوجو  مامت  لاعتم  دنوادخ  سپ  ددرگ ،  یم  هریچ  سفن  رب  رکذ  دـبای و  یم 

 . تسوت راگدرورپ  يوس  هب  روما  همه  نایاپ  نیقی  روط  هب  و   ( 82 یهتنملا (  کبر 

يداع مدرم  لوا :  هورگ 

یم زور  هب  ار  بش  تسوا و  هاوخلد  بولطم و  نآ  هدـنبیرف  ياه  هولج  ایند و  هک  مییاـمن  روصت  ار  مدرم  هماـع  زا  یکی  هاـگ  ره  سپ 
یتقو دیامن ؟ تاقالم  یسک  هچ  هب  و  دورب ؟ اجک  ؟و  دیامن شورف  دیرخ و  هنوگچ  هک  تسا  درف  شاعم  ریبدت  در  هک  یلاح  رد  دناسر 

دریگ یم  راک  هب  دوخ  يویند  روما  حالصا  شا و  هنازور  ياهراک  هرادا  يارب  ار  دوخ  شالت  تمه و  مامت  وا  دوش ،  یم  حبص 
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یهلا و ترفغم  هب  ار  وا  تسا و  رگتراشب  هدـنهد و  رادـشه  هک  دونـشب  ار  ادـخ  هدـننک  توعد  يادـن  صخـش ،  نیا  هک  یماگنه  و  . 
سپ دناسرت .  یم  دشاب  یم  نآ  مزیه  هک  منهج  شتآ  زا  دهد و  یم  تراشب  تسا  یمئاد  ياهتمعن  ياراد  هک  ییاه  تشهب  ناوضر و 
روغ يارب  یتصرف  چیه  دوش  یم  ثعاب  دوخ  ندومن  باریس  مکش و  نتخاس  ریـس  يارب  طقف  وا  شالت  یـسک و  نینچ  تمه  یهاتوک 

وا لمع  ینیب  یم  زین  نیمه  يارب  دـشاب ؛ یم  مجازت  وا  یبلط  ایند  اـب  هک  يا  هتـسیاش  ياـهراک  دروآ و  یم  یهلا  تاـیآ  رد  یـسررب  و 
هب لاح  نیا  اب  تسانیب  اونش و  دنوادخ  دیوگ ( :  یم  یـسک  نینچ  ینیب  یم  دشاب ! ؟ یم  داضت  شیارب  شلمع  دزاس و  یمن  شراتفگ 

! ؟ دنک یم  كرت  ار  تابجاو  دزای  یم  تسد  یهانگ  ره 

 . لمع ملع و  دعب  رد  تساهنآ  ماقم  مه  نآ  دنتسه و  مدرم  زا  هتسد  کی  هورگ  نیا  سپ 

نادباع نادهاز و  مود :  هورگ 

ابیرف و ياه  هولج  ایند و  يانف  هب  زیمآ  تربع  رظن  اب  هک  دـنا  یناسک  نانآ  و  مینک -  روصت  ار  نادـباع  نادـهاز و  زا  یکی  رگا  لاح  و 
ار يا  هدننک  توعد  يادن  نانآ  زا  یکی  هاگره  هک  دـنا -  هدامآ  دعتـسم و  تدابع ،  دـهز و  يارب  دـنرگن و  یم  نآ  رادـیاپان  ابرلد و 
ات دناوخ  یمارف  ادخ ،  تدابع  هب  ندروآ  ور  يویند و  یناسفن  ياهشهاوخ  ایند و  دنبیرف  ياه  هولج  زا  دنک  لد  هب  ار  مدرم  هک  دونشب 

رد یگدوسرف  هک  یکلم  هب  ددرگ و  لیان  یگشیمه  تمعن  هب  دنک  ادیپ  تاجن  كاندرد  یباذع  هکنیا  زا 
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سپ ددرگ ؛ یم  وا  نیعلا  بصن  گرم  دبای و  یم  رارقتسا  دهاز  نیا  رد  ادخ  تیشخ  سرت و  لاخ  نیا  رد  دبای ،  تسد  درادن  هار  نآ 
یم يرود  تسین ،  يادخ  يدونشخ  يارب  حلاص  لمع  نداد  ماجنا  ای  ایند  زا  نتـشادرب  تسد  زج  وا  يارب  یمهو  شالت  ایند و  تبحم 

 . دریذپ یم  تروص  یگشیمه  باذع  زا  سرت  نادیواج و  تمعن  تشهب و  عمط  هب  اهراک  نیا  همه  و  دزرو .  یم  يوقت  دنیزگ و 

ریصب ریبخ  هدابعب  هنا  ءاشی  ام  ردقب  لزنی  نکل  ضرالا و  یف  اوغبل  هدابعل  قزرلا  هّللا  طسب  ول  و 

يا هزادنا  هب  دهاوخب  ار  هچنآ  نکیل  دنراد ،  یم  رب  نایصع  هب  رس  نیمز  رد  املـسم  دنادرگ ،  خارف  شناگدنب  رب  يزور ر  ادخ  رگا  و 
يا هتسد  زین  نادباع  نادهاز و  هورگ  نیا  تسانیب .  هاگآ  شناگدنب  لاح  هب  وا  هک  یتسار  هب  دتسرف ؛ یم  ورف  تسا )  تحلـصم  هک  ) 
ادـج اهنآ  زا  لمع  ماقم  رد  یلو  دـنکرتشم  ملع  ماقم  رد  تسخن  هورگ  اب  تسا ،  لمع  ملع و  رد  ناشیا  ماـقم  مه  نآ  دـنا و  مدرم  زا 

 ( 83 دنتسه ( . 

ناقاتشم نافراع و  موس :  هورگ 

هتفرگ ارف  ار  وا  دوجو  مامت  تبحم  هقراب  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  و  مینک -  یم  مسجت  ار  ناقاتـشم  نابحم و  زا  یکی  هک  یماگنه  و 
ار شلد  هتخاس و  ناشـسرپ  ار  شنوردنا  هتـسکش و  مهرد  ار  شدوج  ناکرا و  هدرک و  بذج  هّللاءاقل  يوس  هب  ار  وا  قوش ،  هبذج  و 

هب یبایتسد  يارب  ار  شتمه  هتفرگرب و  نآ  قرب  قزر و  ایند و  زا  لد  هدوبر و  ار  شلقع  هدومن و  رو  هلعش 
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فرص يورخا  ياهتمعن 

یم یتقو  یـصخش  نینچ  يرآ  درادـن .  دوجو  تسا  لاعتم  دـنوادخ  هک  بوبحم  دوخ  زج  يزیچ  بحم  نیا  مینیب  یم  تسا -  هدرکن 
امش ایند  یگدنز  سپ   ( 84 رورغلا (  هّللاب  مکنرعی  الو  ایندلا  هایحلا  مکنرعتالف  دیامرف :  یم  شناگدنب  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دونش 

 . دزاسن ناترورغم  ادخ  فطلو )  مرک  هب (  راکبیرف  ناطیش  دبیرفن  ار 

 . تسا یمرگرس  هچیزاب و  اهنت  ایند  نیا  یگدنز  وهل  بعل و  ایندلا  هایحلاامنا  دیامرف :  یم  و 

دنوادخ رگا  هدرک و  تمذم  ار  ایند  ناحبـس  دنوادخ  هکنیا  يارب  هدش  نادرگور  نآ  زا  هدرک و  تمذم  ار  نآ  ياهرویز  رز  ایند و  وا 
ریذـپ و لاوز  اـیند  تسناد  یم  دـنچ  ره  درک  یم  حادـم  ار  نآ  دوخ )  بولطم  بوبحم و  رطاـخ  هب  زین (  وا  درک ،  یم  حدـم  ار  اـیند 

يارـس رد  یعقاو ،  یگدنز  انامهو  ناویحلا  یهل  هرخالا  رادلا  نا  و  دیامرف :  یم  ناحبـس  دـنوادخ  دینـش  هک  یماگنه  و  تسا .  تسپ 
تمذم ار  ترخآ  لاعتم  دنوادخرگاو  هدومن  حدم  ار  نآ  ناحبـس  دنوادخاریز  دزادرپ ؛ یم  رگید  يارـس  حدم  هب  زین  وا  تسا .  رگید 

 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  دنچ  ره  دومن  یم 

 ( 85 دیهش (  یش  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  ملوا 

؟  تسا يزیچ  ره  دهاش  دوخ  راگدرورپ  هک  تسین  یفاک  ایآ 

 ( 86 طیحم (  یش  لکب  هنا 

 . دراد هطاحا  يزیچ  ره  هب  وا  انامه 

 ( 87 متنکام (  نیا  مکعم  وه 

 ( 88 تبسک (  امب  سفن  لک  یلع  مئاق  وه 

 : دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  دونش  یم  بحم  نیا  هک  یماگنه  و 

 ) متیدها اذا  لض  نم  مکرضی  مکسفنا ال  مکیلعاونما  نیذلاهیاای 
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 ( 89

یمن ینایز  امش  هب  تسا  هدش  هارمگ  هک  سک  نآ  دیتفای ،  تیاده  امـش  هاگ  ره  دیزادرپب :  ناتدوخ  هب  دیراد ،  نامیا  هک  یناسک  يا 
 . دسر

هب وا  یبایتسد  تسین و  ءایشا  رگید  اب  وا  نتشاد  قلعت  نوچمه  دوخ  سفن  اب  وا  یگتسباو  قلعت و  هک  درب  یم  یپ  یبوخ  هب  تبحم  نیا 
یم هک  اجنآ  هداد ،  رارق  شیوخ  هار  کلاس  ار  یبحم  نینچ  نیا  ناحبـس  دنوادخ  دوب .  دهاوخ  دوخ  سفن  تفرعم  هقباس  رد  تیاده 

 ( 90 هیقالمفاحدک (  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیاای  دیامرف : 

 . درک یهاوخ  تاقالمار  وا  یشالت و  رد  یتخس  هب  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  وت  هکاقح  ناسنا  يا 

 ( 91 ادعصاباذع (  هکلسی  هبر  رکذ  نع  ضرعی  نم  و  دیامرف :  یم  ناحبس  دنوادخ  دونش  یم  هک  یماگنه  و 

نمحرلا رکذ  نع  شعی  نـم  و  دروآ .  رد  نوزفا  زور )  یباذـع (  دـیق  رد  ار  يو  دـنادرگب ،  لد  دوـخ  راـگدرورپ  داـی  زا  سک  ره  و 
 ( 92 نودتهم (  مهنا  نوبسحی  لیبسلا و  نع  مهنودصیل  مهنا  و  نیرق *  هل  وهف  اناطیش  هل  صیقن 

هار زا  ار  ناشیا  اهنآاملسم  و  دشاب .  يزاسمد  يو  يارب  ات  میرامگ  یم  یناطیش  وا  رب  دنادرگب ،  لد  نامحر  يادخ  دای  زا  سک  ره  و 
 ( 93 مهسفنا (  مهاسناف  هّللااوسن  نیذلاک  اونوکتالو  دنناگتفای .  هار  هک  دنرادنپ  یم  اهنآ  دنراد و  یم  زاب  ، 

 . درک یشومارف  دوخ  راچد  ار  نانآ  زین )  وا (  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  دشاب  یم  یناسک  نوچ  و 

یگتسباو قلعت و  ادخ و  دای  زا  ینادرگور  ضارعا و  نامه  ناسین )  و ( 
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ناـبحم و دزن  یباذـع  چـیه  و  تشگ ؛  دـهاوخ  راـتفرگ  نوزفا  زور  باذـع  هب  شراـتفر  كولـس و  نیمه  رطاـخ  هب  تسا و  ءایـشا  هـب 
یم زاسمد  نیشنمه ،  کی  ار  وا  ادخ ،  رکذ  زا  ینادرگور  رثا  رد  نینچمه  و  تسین .  بوجحم ،  زا  نارجه  يرود و  باذع  ناقاتـشم 

هطاحا واربرظانو و  هار  نامه  هک  دوش  یم  یمتح  وا  يارب  هک  تسا  ماگنه  نیمه  رد  دیامن .  هارمگ  دنک و  در  هب  هار  زا  ار  وا  ات  دزاس 
دریگ قلعت  نآ  هب  دبای و  قلعت  نآ  هب  دیامن و  ادـیپ  شیوخ  سفن  هب  هجوت  ات  دـنک  یم  لد  زیچ  همه  زا  عقوم  نیا  رد  سپ  دراد ؛ وا  رب 

راظتنا دهد و  یم  ماجنا  ادخ  يدونشخ  يارب  ار  سفن  بیذهت  نیا  طقف  هکلب  منهج  زا  سرت  رطاخ  هب  تشهب و  هب  نتفر  عمط  هب  هن  اما 
انامه هک  ینک  یم  لوبق  ار  ام  ياعدا  تحـص  هک  تساجنیا  زا  و  ریگب !  لیوحت  بوخ  ار  بلطم  نیا  درادـن !  مه  ار  رکـشت  شاداپ و 

الثم یتساوخ  رگا  سپ  دریذپ ،  یم  تروص  هدام ،  ياروام  زا  تلفغ  یـشومارف و  دوخ  یلـصا  لماع  يویند  يروما  هب  ندش  مرگرس 
ربارب دنچ  تسا ،  يویند  دـصاقم  یناسفن و  ياهاوه  نامه  هک  ار  عناوم  رطاوخ و  نآ  ییامن ،  هدـهاشم  ار  دوخ  سفن  قیرط  نامه  زا 

عنام هک  یباـجح  ره  نآ و  قرب  قرز و  اـیند و  زا  لد  هیفـصت  تفرعم ،  هب  یباـیتسد  يارب  درف  هب  رـصحنم  قیرط  سپ  تفاـی ؛  یهاوخ 
زا هدش  هتفگ  هک  یتاروتسد  بابسا و  مامت  سپ  دشاب ؛ یم  ددرگ ،  یم  ناحبس  دنوادخ  رادید 
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فرشت ادخ و  رکذ  نامه  نیا  دشاب و  یم   - همسازع شترضح -  هب  فرـشت  ناحبـس و  دنوادخ  يوس  هب  وت  بلق  لماک  هبقارم ،  لیبق 
 . تسا ناسنا  رگتیاده  دنوادخ  تسا و  دیلک  نیرخآ  نآ  تسا و  قح  ترضح  رضحم  هب 

عطت الو  دیامرف :  یم  ناحبس  دنوادخ  تسا .  هدش  دراو  رایسب  تنـس  میرک و  نآرق  رد  دش ،  هتفگ  هک  انعم  نیا  هب  رکذ  انامه  نادب  و 
 ( 94 انرکذ (  نع  هبلقانلفغا  نم 

 ( 95 ارکذ (  دشا  وا  مک  ءابآ  مکرکذک  هّللاورکذاف  نکم .  تعاطا  میا ،  هتخاس  لفاغ  دوخ  رکذ  ار  شبلق  هک  سک  نآ  زا 

 . دیروآ ای  هب  ار  ادخ  رتشیب ،  یندرک  دای  اب  ای  دیروآ ،  یم  دای  هب  ار  دوخ  ناردپ  هک  هنوگ  نامه 

 ( 96 بینی (  نمالا  رکذتی  امو  دوش .  یمن  فصو  تدش  هلیسو  هب  یظفل  رکذ  تسا  نشور  و 

 ( 97 بابلالاولواالا (  رکذی  امو  دوش .  یمن  رکذتم  یسک  تسا ،  راک  هب  وت  هک  سک  نآ  زج  و 

 . دوش یمن  رکذتم  یسک  نادنمدرخ  يزیچ  و 

 . دش رکذ  البق  دوب  هلءاسم  نیا  لمتشم  هک  یتایاور  هدمآ و  اهنیا  زا  ریغ  يرگید  تایآ  و 

لجعت نا  کئامـسا ،  کتافـص و  مظعا  کسدـق و  کقحب و  کلئـسا  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لیمک  ياـعد  رد  و 
 . . ادمرس کتمدخ  یف  یلاحوادحاو  ادرو  اهلک  يداروا  یلامعا و  هلوصوم و  کتمدخب  هرومعم و  كرکذب  راهنلاو  لیلا  نم  یتاقوا 

هک منک  یم  تساوخ  دز  وت  زا  تکرابم  ياه  مان  تافـص و  نیرتگرزب  تسدقم و  تاذ  هب  تدوخ و  قح  هب  نم )  راگدرورپ  يا   ( ؛ .
تاقوا
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لوـبق دروـم  ارم  ياـهراک  یهد و  قـیفوت  تدوـخ  يرازگتمدـخ  هب  هتـسویپ  ینادرگ و  داـبآ  شیوـخ  داـی  رکذ و  هب  ارم  زور  بـش و 
فرـص وت  تعاط  هبادـبا  ات  ملاح  دـشاب و  وت  يارب  تهج  کی  درو و  کی  نم ،  ياهدرو  لامعا و  همه  هکنیا  اـت  ییاـمرف  تترـضح 

 . . . دوش

دوش یم  لئان  شیوخ  لامک  هب  ناسنا  هک  هچنآ  هرابرد  مجنپ :  لصف 

حیضوت

 ، ناسنا لامک  انامه  هک  یتسناد  قیقحت  هب  مییوگ :  یم  دـش  نایب  مود  لصف  رد  هک  یبلاطم  يارب  تسا  يا  هنوگ  حیـضوت  لـصف  نیا 
نینچمه تسا و  یتاذ  دیحوت  یمـسا و  دـیحوت  یلعف ،  دـیحوت  یماقم  هب  ندیـسر  رگید  ترابع  هب  تسوا و  هناگ  هس  ياهءانف  نامه 

هک ییاه  هطـساو  سپ  تسا ؛  نآ  ياه  مدع  یتاذ و  دودح  هزادنا  هب  ناحبـس  دنوادخ  هب  تسین  يدوجوم  ره  برق  انامه  هک  یتسناد 
ات دنک  روبع  تاوذ  ءامسا و  لاعفا و  بتارم  همه  زا  هک  تسا  ریزگان  ناحبس  دنوادخ  يوس  هب  شیوخ  ریس  رد  ناسنا  یندب  هئشن  نیب 

 . ددرگ لیان  یتاذ  یمسا و  یلعف ،  دیحوت  ینعی  دیحوت  هناگ  هس  ياه  ماقم  هب  هکنیا 

لحم نامه  رد  لامک  نآ  ياقب  هبترم و  نآ  زا  ياـنف  هب  رگم  تسین  ریذـپ  ناـکما  يا  هبترم  چـیه  لاـمک  هب  ناـسنا  يارب  هک  اـجنآ  زا 
یهاگآ دـنک ،  یم  شوارت  هبترم  نآ  نودام  بتارم  رب  هک  یتایـضویف  عاونا  همه  يرجم  هب  لاـمک  زا  يا  هبترم  ره  رد  وا  سپ  هبترم ، 

یمسر هن  دنام و  یم  یمسا  هن  وا  يارب  ددرگ و  یم  لیان  تاذ  دیحوت  مدقم  هب  هکنیا  ات  دنک  یم  ادیپ  ققحت  نآ  هلیـسو  هب  دبای و  یم 
زور نآ  رد   ( 98 هّللذئموی (  کلملا  و 
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 . تسادخ نآ  زا  یهاشداپ  ، 

كرد مهف و  لها  هک  یـسک  يارب  دراد و  یم  رب  هدرپ  نانآ  تاماقم  عیمج  لمتـشم  دراد  هک  يزاجیا  راصتخا و  ماـمتاب  ناـهرب  نیاو 
 . دنک یم  تیافک  نیمه  تسا ، 

 . درادن هطاحا  نآ  رب  تسین و  هاگآ  همسازع -  ناشراگدرورپ -  زج  یسک  هّللا  ءایلوا  ياهیگژیو  تایصوصخ و  زا  اما  و 

ثحب نیا  هدننک  لماک 

لوا تمسق 

ناشیاهراک تیالو  هک  ارچ  تسین ؛  ریذـپ  ناکما  ناحبـس  دـنوادخ  اب  نانآ  ياهزار  رارـسا  صوصخ  هب  هّللا  ءایلوا  تاماقم  هب  هطاـحا 
 . تسا هتشگ  یناف  ادخ  رد  ناشیا  موسر  ءامسا و  تسادخ و  دوخاب 

 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  و 

 ( 99 املع (  هب  نوطیحی  الو 

 . درادن یشناد  ملع و  نآ  هب  نانآ  و 

زین ناشرگ  تراشب  یبرم و  هتفرگ و  هدـهع  هب  دـنوادخ  ار  ناش  رما  تیالو  انامه  هک  تسا  سب  نانآ  يارب  راختفا  تفارـش و  نیمه  و 
 : دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تسا  ناحبس  دنوادخ 

 ( 100 نونزحی (  مهال  مهیلع و  فوخال  هّللاءایلوا  ناالا 

 . دنوش یم  نیگهودنا  نانآ  هن  تسا و  یمیب  هن  یهلا  ءایلوا  رب  هک  دیشاب  هاگآ 

 : دیامرف یم  نانآ  یفرعم  رد  ناحبس  دنوادخ  سپس 

 ( 101 نوقتی (  اوناک  اونما و  نیذلا 

 . دنا هدرک  هشیپ  يوقت  دندروآ و  نامیا  هک  انامه 

 . تسا هدومن  یفرعم  نتشاد  نامیا  هب  يوقت ،  هب  ندرک  فیصوت  زا  سپ  ار  نانآ  سپ 

ادـخ و هب  نامیا  زا  دـعب  نآ  دوش و  یم  لاعتم  دـنوادخ  مشخ  بجوم  هک  تسا  يزیچ  زا  يرود  رذـح و  نامه  يوقت  انامه  رارق  زاو 
ینامیا زا  ریغ  هدش  رکذ  هیآ  رد  هک  نامیا  نیاانامه  هک  میتسناد  سپ  دنک ؛ یم  ادیپ  ققحت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
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 . دیامنن فلخت  نآ  زا  نآ  ياضتقم  هک  یلکش  هب  تسا  نآ  میکحت  تیبثت و  يارب  نیا  تسا و  يوقت  رب  مدقم  هک  تسا 

یفرعم اوقت  نامیا و  نتشاد  فرص  هب  هزات  نوقتی  وناکو  اونمآ  نیذلا  دیامرف :  یم  نازیملا  ریـسفت  رد  یئابطابط  همالع  دیوگ :  مجرتم 
نوقتی نیذلا  هدومرف :  دنا ،  هتشاد  رمتـسم  یئاوقت  ندروآ ،  نامیا  زا  لبق  ادخ  يایلوا  هک  هدنامهف  اوناک  همتک  ندروآ  اب  هکلب  هدرکن 

هک تسا  مولعم  دـنا و  هتـشاد  اوقت  امئاد  نانآ ،  زا  ناـمیا  نیا  ققحت  زا  لـبق  ادـخ  ياـیلوا  هک  دـنامهف  یم  هلمج  نیا  رب  سپـسواونمآ 
ادخ يایلوا  سکع  اب  دنوش و  یم  ادیپ  مه  ابو  دـنبراقتم  یلومعم  دارفا  رد  اوقت  نامیا و  هکلب  تسین ،  اوقت  هب  قوبـسم  ییادـتبا  نامیا 

نامیا نیا  زا  روظنم  سپ  یمئاد .  رمتـسم و  ياوقت  مه  نآ  دندرگ ،  یم  اوقت  ياراد  جیردت  هب  ادعب  دوش  یم  ادیپ  نانآ  رد  نامیا  لوا 
 ( 102 دوش ( .  سم  تفای  یلومعم  دارفا  رد  هک  لوا  هبترم  نآ  زا  ریغ  دراد ،  يرگید  هبترم 

ناحبس دنوادخ  دراد .  لامجا  روط  هب  ار  رگید  ناهانگ  كرـش و  اب  ندش  عمج  ناکما  هک  تسا  یلامجا  فارتعا  نامه و  لصا  سپ 
 : دیامرف یم 

یم کیرـش  ار )  يزیچ  وااب  هکنیا (  زج  دنروآ  یمن  نامیا  ادخ  هب  ناشرتشیب  و   ( 103 نوکرـشم ( ؛  مهو  الا  هّللاب  مهرثکا  نموی  امو 
ددرگ یم  رب  يانعم ،  سپ  دـشاب ؛ یم  ریذـپانادج  اهنآ  زا  تسا و  نید  عورف  نید و  لوصا  مزالم  مامت  لماک و  نامیا  نکیل  دـنریگ . 

لوسر ترضح  هک  هچنآ  ره  ربارب  رد  ندش  میلست  هب 
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 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  هک  روطنامه  تسا ،  هدروآ  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

 ( 104 امیلست (  اوملسی  تیضق و  امماجرح  مهسفنا  یف  اودجی  مث ال  مهنیب  رجش  امیف  كومکحی  یتح  نونمویال  کبر  والف 

تـسا فالتخا  هیام  نانآ  نایم  هچنآ  دروم  رد  ار  وت  هک  نآ  رگم  دـنروآ ،  یمن  ناـمیا  هک  مسق  تراـگدرورپ  هب  تسین ،  نینچ  یلو 
 . دنروآ دورف  میلست  رس  الماک  دننکن و  دیدرت )  و  یتحاران (  ناشیاهلد  رد  يا  هدرک  هک  یمکح  زا  سپس  دننادرگ ؛ وراد 

سپ يزاس ،  یناف  وا  هدراو  هتـساوخرد  هتـسناد  دوخ  ار  دوخ  هتـساوخ  هدارا و  هک  تسا  نیا  شیانعم  یـسک  يارب  وت  ندـش  میلـست  و 
یم ناحبـس  دنوادخ  هک  روطنامه  تسا ؛  لماک  یگدرپسرـس  تیعبت و  نامه  نیا  دهاوخب و  وا  هکنیا  رگم  ینک  یمن  هدارا  ار  يزیچ 

 ( 105 میحر (  روفغ  هّللا  مکبونذ و  مکل  رفغی  هّللا و  مکببحب  ینوعبتاف  هّللا  نوبحت  متنک  نا  لق  دیامرف : 

هدنزرمآ دنوادخ  دیاشخبب و  ار  امش  رب  ار  امش  ناهانگو  درادب  ناتتـسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نمزا  دیراد ،  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب 
 . تسا نابرهم 

 ( 106 هتمحر (  نم  نیلفک  مکتوی  هلوسرب  اونمآ  هّللاوقتا و  اونمآ  نیذلااهیاای 

 . دنک اطع  هرهب  ود  ار  امش  شیوخ  تمحر  زا  ات  دیورگب  وا  ربمایپ  هبو  دیراد  اورپ  ادخ  زا  دیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

تافص ءامسا و  ناحبس و  دنوادخ  هب  نتـشاد  لامک  مامت و  نیقی  نامه  نامیا ،  نی  او  تسا  هتخاس  دیقم  ربمایپ  هب  ار  مود  نامیا  سپ 
رد ضحم  میلست  دومن و  لماک  يوریپ  دشاب و  یم  تسا  هدروآ  شربمایپ  هچنآ  تقیقح  وت 
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تـسد هب  زج  یفدهو  تیاغ  وا  ياربو  تساهنآ  ربهر  و  ربمایپ ،  هکنیا  يارب  دشاب ؛ وا  فدـه  قباطم  زیت  ناشفدـهو  دـیامن  ربمایپ  ربارب 
 . درادن دوجو  ایند ،  زا  لماک  ینادرگور  ار و  ادخ  يدونشخ  ندروآ 

 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ 

نم عطت  ایندلا و ال  هایحلا  هنیز  دیرت  مهنع  كانیع  دعت  ههجو و ال  نودیری  یـشعلا  هادغلاب و  مهبر  نوعدی  نیذـلا  عم  کسفن  ربصا  و 
 ( 107 اطرف (  هرما  ناکو  هاوه  عبتا  انرکذ و  نع  هلبق  انلفغا 

زا ار  تا  هدیدود  نک و  هشیپ  ییابیکش  دنهاوخ ،  یم  ار  وا  يدونشخ  وا )  دنناوخ (  یم  ماش  حبص  ار  ناشراگدرورپ  هک  یناسک  اب  و 
يوریپ دوخ  سوه  زا  میا و  هتخاس  لـفاغ  دوعه  داـی  زا  ار  شبلق  هک  سک  نآ  زا  یهاوخب و  ار  اـیند  یگدـنز  رویز  هک  ریگم  رب  ناـنآ 

 . نکم تعاطا  تسا ،  يور  هدایز  رب  شداک  ساسا )  هدرک و ( 

نامیا هک  یناسک  هب  و   ( 108 مهبر (  دنع  قدص  مدق  مهل  نا  اونمآ  نیذلا  رشب  و  هک :  دهد  یم  هدعو  اهنآ  هب  ناحبس  دنوادخ  سپس 
 . تسا کین  هقباس  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  يارب  هم  هد  هدژم  دنا  هدروآ 

هک تسا  هیانک  باب  زا  هدناوخ  قدص  مدق  ار  قدص  ماقم  هکنیا  تسا و  یعقاو  قداص  تیاث و  تیزنم  ماقم و  نامه  قدـص )  مدـق  ) 
 . تسا ناحبس  دنوادخ  دزن  نتشاد  تلزنم  ماقم و  نآ  دور و  یم  راک  هب  زین  فرع  رظن  زا 

ماقم رگید ،  ترابع  هب  ای  قدص و  تلزنم  هفیرش ،  هیآ  رد  رگا  دیامرف . . . ( :  یم  نازیملا  رد  یئابطابط  همالع  دیوگ :  مجرتم 
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نیرب دریگ  یم  تروص  مدـق  هلیـسو  هب  اتداع  الومعم و  ناکم  لاغـشا  نوچ  تسا و  هیانک  باب  زا  هدـناوخ ،  قدـص  مدـق  ار ،  قدـص 
لامعتـسا دـشاب -  يونعم  روما  زا  دروم  رگا  تلزنم -  ماقم  رد  و  دـشاب -  يدام  دراوم  زا  دروم  رگا  ناکم -  رد  مدـق  هملک  تبـسانم 

 ( 109 هدش ( ) . . .  لامعتسا  تبسانم  نیمه  هب  زین  هیآ  رد  دوش و  یم 

رادـپاپ یقاب  تسوا  دزن  هچنآ   ( 110 قاب (  هّللا  دنع  ام  دفنی و  مکدنع  ام  دیامرف :  یم  ناحبـس  دنوادخ  ناحبـس  دـنوادخ  نینچمه  و 
 . تسا

 . تسا یندشان  كاله  ریذپانانف و  یمئاد و  یقاب و  تسوا  دزن  هچنآ  تسا  هداد  ربخ  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  سپ 

دوبان زیچ  همه  هک  هداد  ربخ  ادـخ  سپ  تسا .  هدـنوش  دوبان  زیچ  همه  وا ،  تاذ  زج   ( 111 ههجوالا (  کلاه  یـش  لک  دومرف :  زین  و 
تسوا و يارب  يا  هجو  تسا  ناحبس  دنوادخ  دزن  هچنآ  هک  دوش  یم  نشور  هلیـسو  نیدب  سپ  ادخ ؛ هجو  تاذ و  زج  هب  تسا  یندش 

سپ دوش ؛ یم  نآ  زا  ریغ  اب  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نآ  تسین و  زیچ  نآ  دوخ  زا  ییادج  لاصفنا .  لباق  يزیچ  ره  هجو 
کلهتسم و یهلا  راونا  رد  دندرگ و  نکمتم  لاعتمن  دنوادخ  هج  تاحبس و  در  دنا  هتـسناوت  شیوخ  قدص  مدقاب  دنا  یناسک  نانآ  زا 
 ) هّللا هجو  مثف  اولوت  امنیاف  دنـشاب .  هتـشادن  یـصاخ  ناکم  هب  صاصتخا  هدـش و  جراخ  نارازگراک  لامع و  هطیح  زا  دـنوش و  دوبان 

يوس هب  دینک ،  ور  روس  ره  هب  سپ   ( 112
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تـسا نیمز )  رب (  هچره   ( 113 مارکالا (  ول  لالجلا  وذ  کبر  هجو  یقبیو  ناف *  اـهیلع  نم  لـک  دـیامرف :  یم  نینچمه  تسادـخ . 
 . دنام دهاوخ  یقاب  تراگدرورپ  دنمجرا  هوکش و  اب  تاذ  تسا و  هدنوش  یناف 

شیاـمرف نیا  هک  روطناـمه  تسین  عـطقنم  تفـص  دـشاب و  یم  عـفر  هب  وذ  هملک  تئارق  هک  دـنراد  قاـفتا  هتکن  نـیا  رب  نآرق  ناـیراق 
 . تسا هجو  يارب  تفص  وذ  سپ   ( 115 کبر (  مسا  حبس  و   ( 114 کبر (  مسا  كرابت  دنک :  یم  یهاوگ  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ 

 . تسین ادخ  يانسح  يامسا  زا  یمان  مارکالا  لالجلاوذ و  هملک  و 

باجح سپ  ناحبس ؛  دنوادخ  يامسا  تافص و  زج  یمسر  هن  دنام و  یم  یمسا  هن  اهنآ  زا  دنوش و  یم  یناف  ادخ  رد  هّللا  ءایلوا  سپ 
نیا دـنامن .  یقاب  مارکا ،  لالج و  بحاص  دـنوادخ  هج  زج و  نانآ  ریغ  نانآ و  اـب  ناـنآ و  زا  يزیچ  هکنیا  يارب  دوش ؛ یم  هتـشاد  رب 

 ! بایرد بوخ  ار  هلءاسم 

 ، تشهبرد هّللا  یلو  هب  ناحبـس  دـنوادخ  يوس  زا  يا  همان  هکئالم  ندروآ  هرابرد  ثیدـح  رد  هک  هچنآ  ياـنعم  تاحیـضوت  نیا  اـبو 
 ! مویقلا یحلا  کلملا  یلا  مویقلا  یحلا  کلملا  نم  تسا :  هدمآ  هلمج  نیا  همان  نآ  رد  هک  دوش  یم  نشور 

نیمه يارب  تسا ،  هدـیمان  نیبرقم )  ار (  ناـنآو  هداد  ار  دـنوادخ  هب  برقت  هدـعو  هّللا  ءاـیلوا  نیا  هـب  ناحبـس  دـنوادخ  قـیقحت  هـب  و 
کئلوا  * نوقباـسلا نوقباـسلا  و  تسا :  هدوـمرف  یفرعم  دـنیآ ،  یم  رامـش  هب  نیقباـس  دـنا و  هتفرگ  تقبـس  هک  یناـسک  هبار  نیبرقم 

ناگدنریگ تقبسو   ( 116 نوبرقملا ( 
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 ( . ادخ نابزقم (  نامه  دننانآ  دنمدقم ، 

نیذلا باتکلا  انروا  مث  دیامرف :  یم  ناحبس  دنوادخ  سپ  دنهد  یم  ماجنا  تاریخ  هک  یناسک  هب  هدرک  رصحنم  ار  ناگدنریگ  تقب  و 
 ( 117 تادیخلاب (  قباس  مهنم  دصتقم و  مهنمو  هسفنل  ملاظ  مهنمف  اندابع  نم  انیفطصا 

دنراکمتـس دوخ  رب  نانآ  زا  یخرب  سپ  میداد ؛  ثاریم  هب  میدوب ،  هدـیزگرب  ار )  نانآ  هک (  دوخ  ناگدـنب  نآ  هبار  باتک  نیا  سپس 
 . دنا ماگشیپ  ادخ  نامرف  خهب  کین  ياهراک  رد  نانآ  از  یخرب  و  ور ،  هنایم  ناشیا  زا  یخربو 

 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  نینچمه  و 

 ( 118 نوکرشیال (  مهبرب  مه  نیذلا  و  نونموس *  مهبر  تایآب  مه  نیذلا  و  نوقفشم *  مهبر  هیشخ  نم  مه  نیذلا  نا 

هب هک  نانآ  دنروآ و  یم  نامیا  ناشراگدرورپ  ياه  هناشن  هب  هک  یناسک  دـنناساره و  ناشراگدرورپ  میب  زا  هک  یناسک  تقیقح ،  رد 
 . دندروآ یمن  كرش  ناشراگدرورپ 

 : دیامرف یم  هک  اجنآ  ات  هدرک ؛  یفن  ار  یملع  كرش  ره  قیقحت  هب  سپ 

 ( 119 نوقباس (  اهل  مه  تاریخلا و  یفم  نوعراسی  کئلوا 

 . دنیوج یم  تقبس  اهنآ  ماجنا  رد  هک  نانآ  دنزرو و  یم  باتش  کین  ياهراک  رد  هک  دننانآ 

رد نانیا  دـنک و  یم  ادـیپ  ققحت  ادـخ  يارب  لمع  ادـخ و  هب  ملع  هیاس  رد  اهنآ  لماکت  هک  دنتـسه  یقیقح  ناـنموم  ناـمه  ناـنیا  سپ 
ياهلد زا  هدرپ  هک  هداد  هدعو  هّللا  ءایلوا  نیا  هب  ناحبس  دنوادخ  سپس  دنیآ .  یم  رامش  هب  نیقی  برقت و  لها  دنا و  ماگـشیپ  تاریخ 

 : تسا دومرف  میرک  نآرق  در  درادرب و  اهنآ 

ام كادرا  ام  و  نییلع *  یفل  راربالا  باتک  نالک 
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 ( 120 نوبرقملا (  هدهشی  موقرم *  باتک  نویلع * 

نآ نابرقم  هدش ،  هتـشون  تسا  یباتک  تسیچ ؟  نویلع )  یناد (  هچ  وت  تسا و  نویلع  رد  ناکین  باتکت  تقیقح  در  تسا ،  نینچ  هن 
 . تسا يولع  ملاع  نامه  نویلع ،  و  درک .  دهاوخ  هدهاشم  ار 

 ( 121 نینقوملا (  نم  نوکیل  ضرالاو و  تاومسلا  توکلم  میهاربا  يرن  کلذک  و 

 . دشاب ناگدننک  نیقی  هلمج  زا  ات  میدنایامن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  هنوگ ،  نیا  و 

نم هملعنل  ضرالا و  یف  فسویل  انکم  کلذک  تسا :  هدومرف  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  یفدـه  دـننامه  فدـه ،  نیاو 
 ( 122 ثیداحالا (  لیوءات 

 . میزومایب ار  اهباوخ  لیوءات  وا  هب  ات  میدیشخب  تناکم  نیمزرس  نآ  رد  ار  فسوی  ام  هنوگ ،  نیدب  و 

 ( 123 ءادهش (  مکنم  ذختیو  اونمآ  نیذلا  هّللا  ملعیل  و  هیآ :  نیا  نینچمهو 

 . دریگب یناهاوگ  امش  نایم  زا  درادب و  مولعم  دنا  هدرو  ار  نامیا  اعقاو )  هک (  ار  یناسک  دنوادخ  و 

 ( 124 لسرلا (  دعب  هجح  هّللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  تسین :  هیآ  نیا  دننامه  فده  نیا  یلو 

 . دشابن یتجح  هناهب و )  ادخ (  لباقم  رد  ناربمایپ ،  نداتسرف )  زا (  سپ  مدرم ،  يارب  ات 

یم ناشن  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  دوه ،  نیقی  لها  ناگدنب  هب  ناحبـس  دنوادخ  انامه  هک  دوش  یم  نیا  هیآ  دافم  نیاربانب ،  سپ 
 . دهد

ناحبسف نوکیف *  نک  هل  لوقی  ناائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا  تسا :  هدومرف  هدافا  ار  توکلم  يانعم  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  دنوادخ  انامهو 
 ) نوعجرت هیلاو  یش  لک  توکلم  هدیب  يذلا 
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 ( 125

دنمهوکـش سپ (  دوش ،  یم  دوجوم  گنرد )  یب  سپ (  شاب ، )  دیوگ ( :  یم  هک  سب  نیا  شراک  دیامرف ،  هدارا  يزیچ  هب  تنوچ 
 . دیوش یم  هدینادگزاب  هک  تسوا  تسد  رد  يزیچ  ره  توکلم  هک  یسک  نآ  تسا  كاپ  و ) 

لوح نوموحی  نیطایـشلا  ناالول  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  و  تسا .  يولع  ملاع  نامه  مه  نآ  تسا و  رما  ملاع  توکلم ،  يانعم  یـسپ 
هنیآ ره  دـنخرچ ،  یم  ناـیمدآ  ياـهلد  درگرب  اـه  ناطیـش  هک  دوبن  رگا   ( 126 ضرـالاو (  تاومـسلا  توکلم  وا  رل  مدآ  ینب  بوـلق 

 ! دندید یم  ار  نیمز  اه و  نامسآ  توکلم 

 : تسا هیآ  نیا  دراد ،  یم  ینازرا  ار  توکلم  هدهاشم  نیقی  لابند  هر  ناحبس  دنوادخ  هکنیا  رب  دهاش  و 

 ( 127 نیقیلا (  نیع  اهنورتل  مث  میحجلا ( *  نورتل  نیقیلا *  ملع  نوملعت  ولالک 

 . دیبای یم  رد  نیقیلا  نیع  هب  اعطق  ار  نآ  سپس  دنیب ،  یم  ار  خزود  نیقی  هب  دیتشاد !  نیقیلا  ملع  رگا  تسین ،  نینچ  زگره 

 : هیآ نیا  نینچمه  و 

نوبسکی اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  لبالک 

بلطم نیا  هب  ناحبـس  دـنوادخ  نینچمه   ( 128 تسا ( .  هتـسب  ناـشیاهلد  رب  راـگنز  دـندش  یکم  بکترم  هچنآ  هکلب  تسا ،  نـینچ 
 : دیامرف یم  هیآ  رد  هک  روطنامه  دنک ،  یم  لئاز  ار  نیقی  مکح  ناهانگ  هب  ندش  هدولآ  انامه  هک  هدومرف  هراشا 

 ( 129 مهسفنا (  اهتنقتساو  اهب  اودحجو 

 . دندرک راکنا  ار  نا  تشاد ،  نیقی  نادب  ناشیاهلد  هک  نآ  اب  و 

 ( 130 هلبقو (  هعمس  یلع  متخ  ملع و  یلع  هّللا  هلضاو  هاوه  ههلا  ذختا  نم  تیارفا 

يدید ایآ  سپ 
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 . تسا هدز  رهم  شلدو  وا  شوگرب  هدینادرگ و  هارمگ  هتسناد  ار  وا  ادخ  هداد و  رارق  دوخ  دوبعم  ار  شیوخ  سوه  هک  ار  یسک 

 : دیامرف یم  دنوادخ  دهد .  هویم  هرمث و  دشاب و  هتشاد  یهد  هجیتن  ات  دشاب  زین  کین  حلاص و  لمع  نیقی ،  هارمه  دیاب  هکلب 

 ( 131 هعفری (  حلاصلا  لمعلا  بیطلا و  ملکلا  مکدعصی  هیلا 

 . دشخب یم  تعفر  نآ  هب  هتسیاش  راک  دور و  یمالابوا  يوس  هب  هزیکاپ  نانخس 

مود تمسق 

ار ناشدوجو  ینعی  ار  اهنآ  یگدـنز  هک  هداد  هدـعو  هّللاءایلوا  هب  ناحبـس  دـنوادخ  مییوگ :  یم  میدرگ و  یمرب  دوخ  ثحب  لصا  هبو 
 : تسا هدومرف  نیمه  يارب  دزاس  یم  لدبم 

 ( 132 اهنم (  جراخب  سیل  تاملظلا  یف  هلثم  نمک  سانلا  یف  هب  یشمی  ارون  هل  هانلعجو  هانییحاف  اتیم  ناک  نموا 

نوچ دورب ،  هار  مدرم  نایم  رد  نآ ،  وترپ  رد  اـت  میدروآ  دـیدپ  يرون  وا  يارب  میدـینادرگ و  شا  هدـنز  و  لد )  هدرم (  هک  یـسکایآ 
؟  تسین یندمآ  نوریب  نآ  زا  تساهیکیرات و  رد  راتفرگ  ییوگ  هک  تسا  یسک 

مدرم اب  ینعی  دنور ،  یم  هار  مدرم  یب  رد  نآ  هلیسو  هب  هک  ینشور ،  رون و  اب  هارمه  تسا  یگدنز  نانآ  يارب  هک  تشگ  نشور  سپ 
ياوق ساوح و  ینارون و  نتایح  یگدـنز و  نانآ  يارب  سپ  دریذـپ ؛ یم  ماـجنا  ساوح  اوق و  اـب  زین  ترـشاعم  دـننک و  یم  ترـشاعم 

 . تسا ینابر 

 : دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  نینچمه  و 

 ( 133 اندابع (  نم  ءاشن  نم  هم  يدهن  ارون  هانلعج  نکلو  نامیالاو  باتکلا  ام  يردت  تنک  ام  انرما  نم  احور  کیلا  انیحوا  کلذکو 

رما زا  یحور  هنوگ ،  نیمه  و 
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هک میدـینادرگ  يرون  ار  نآ  یلو  تسا ) ؟  مادـک  نامیا (  هن  تسیچ و  باـتک  یتسناد  یمن  وت  میدرک ؛  یحو  وت  يوس  هب  ناـمدوخ 
 . مییامن یم  هار  نآ  هلیسو  هب  خب  میهاوخب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  هکره 

 : دیامرف یم  هک  روطنامه  دشاب ،  یم  رما  ملاع  زا  مهف و  لقع و  ياراد  تسا  یحور  رون ،  نیا  انامه  هک  تشگ  راکشآ  سپ 

 ( 134 هنم (  حورب  مهدیا  نامیالا و  مهبولق  یف  بتک  کئلوا 

 . تسا هدرک  دییات  دوخ  بناج  زا  یحوراب  ار  اهنآو  هتشون  ار  نامیا  ادخ )  هک (  تساهنیا  لد  رد 

همه قوف  اـم  روـن  ناـمه  نآ  دومندـهاوخ و  تیادـه  دوـخ  روـن  ار  ناـنآ  اـنامه  هک  هداد  ربـخ   - لـجوزع ناحیـس -  دـنوادخ  سپس 
 . دوش یم  نشور  نیمز  اهنامسآ و  نآ  هلیسو  هب  هک  تساهرون 

 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  هاگنآ 

 ( 135 ضرالاو (  تاومسلا  رون  هّللا 

 . تسا نیمز  واهنامسآ  رون  ادخ 

 : هدومرف هدز و  لثم  تسا  نیمز  اهنامسآ و  شخب  ینشور  هک  يرون  نیا  هب  سپس 

داکی هیبرغ  هیقرـشال و ال  هنوتیز  هکرابم  هرجـش  نم  دقوی  يرد  بکوک  اهناک  هجاجز  یف  حابـصملا  حابـصم  اهیف  هاکـشمک  رون  لثم 
 ( 136 ءاشی (  نم  رونل  هّللا  يدهی  رون  یلع  رون  ران  هسسمت  مل  وتو  یضی  اهتیز 

هک تسا  ناشخ  رد  يرتخا  ییوگ  هشیش  نآ  تسا ؛  يا  هشیش  رد  غارچ  نآ  یغارچ و  نآ  رد  هک  تسا  یباذع  ارچ  نوچ  وا  رون  لثم 
یـشتآ نادـب  دـنچ  ره  شنغور -  هک  تسا  کـیدزن  دوش ؛ یم  هتخورفا  یبرغ ،  هن  تسا و  یفرـش  هن  هک  ینوتیز  هتـسجخ  تخرد  زا 

يور رب  ینشور  دشخب .  ینشور  دشاب -  هدیسرن 
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 . دنک یم  تیاده  شیوخ  رون  اب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  تسا ؛  ینشور 

نـشور ینارون ،  باجح  ود  نآ  هب  نیمز  اهنامـسآ و  ادخ و  رون  هب  دنوش  یم  نشور  هک  تسا  رون  زا  باجح  ود  ادخ  رون  يارب  سپ 
مان يا )  هشیـش  هلول  هجاجز (  تسا و  نآ  نورد  هچنآ  زا  دوخ  دراد و  يرتمک  رون  هک  تسا  تاکـشم  ود  نآ  زا  یکی  هک  دنوش  یم 

هجاـجز روـن  هب  تسا  میق  حابـصم  سپ  دـیامن :  یم  بسک  روـن  حابـصم  ار  دوـخ  هبوـن  هـب  نآ  هجاـجز  نآ  هـک  دریگ  یم  روـن  دراد 
رون دیاشو  تسا  هجاجز  نآ ،  قوفام  تسا و  تاکشم  زا  نیمز  رون  دیاشو  دیامن  یم  نشور  رون  هب  تسا  میق  هجاجز  و  تاکـشمو . 

 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  هکنانچ  دشاب  هجاجز  زا  نامسآ 

 ( 137 ضرالا (  یلا  ءامسلا  نم  رمالا  ریدی 

 . دنک یم  ربدت  هرادا و  نیمز ،  ات  هتفرگ  نامسآ  زا  ار  ناهج )  راک ( 

تسا هدماین  یحیضوت  نایب و  هدش  رکذ  هیآ  رد  هک  حابصم  يارب  هدماین و  نایم  هب  يرکذ  نیمز  اهنامسآ و  ياروام  زا  هفیرش  هیآ  رد 
 : دوش یم  رهاظ  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  نیا  زا  هچنآ  زا  ریغ 

 ( 138 ران (  هسسمت  مل  ولو  یضی  اهتیز  داکی  هبیرغال  هفیرشال و  هنونیز  هکرابم  هرجش  نم  دقوی 

یـشتآ نادـب  دـنچ  ره  شنغور -  هک  تسا  کیدزن  دوش .  یم  هتخورفا  یبرغ ،  هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  ینوتیز  هتـسجخ  تخرد  زا 
 . دشخب ینشور  دشاب -  هدیسرن 

 : دیامرف یم  دهد و  یم  رتشیب  حیضوت  هدروآ  تاکشم  زا  هک  یلیثمت  هرابرد  ناحبس  دنوادخ  هاگنآ 

هّللا نذا  تویب  یف 

نافرع www.Ghaemiyeh.comقیرط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


 ) هاکزلا ءاتیاو  هالـصلا  ماقاو  هّللا  رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  میهلت  لاجر  لاصالاو *  ودغلاب  اهیف  هل  حبـسی  همـسا  اهیف  رکذـی  عفرت و  نا 
 ( 139

رهاه هناخ )  نآ (  رد  دوش .  یم  دای  اهنآ  رد  شمان  دـبای و  تعفر  اهنآ  تلزنم )  ردـق و  هک (  هداد  تصخر  ادـخ  هک  ییاه  هناـخ  رد 
نداد زامن و  نتـشاداپ  رب  ادـخ و  دایز  ار  نانآ  يدتـس ،  داد و  هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم  دـننک ؛  یم  شیاین  ار  وا  هاـگماشو  دادـماب 

 . دراد یمن  لوغشم  دوخ  هب  تاکز ، 

اهنیا سپ  دـنوش ؛ یمن  لفاغ  کین  راتفر  ادـخ و  رکذ  زا  زگره  نانآ  تسا :  هدرک  یفرعم  نینچ  ار  هّللا  ءایلوا  ناحبـس ،  دـنوادخ  سپ 
سپ دنرادن ،  ادخ  ریغ  هب  تافتلا  هجوت و  چیه  دراد و  یمن  زاب  لاعتم  دـنوادخ  دای  زا  ار  اهنآ  یعنام  یباجح و  چـیه  هک  دـنا  یناسک 

يرادقم هدش ،  دراو  اهنآ  تالاح  رد  هک  یتایآ  رکذ  ماگنه  نیشیپ  لصف  رد  انامه  و  ناحبـس .  دنوادخ  يارب  دنا  هدش  صلاخ  ناشیا 
 ( 140 نیصلخملا ( .  هّللا  دابع  الا  نوفصی  امع  هّللا  ناحبس  دیامرف :  یم  لاعتم  دنوادخ  میدرک .  وگزاب  ار  نیصلخم  لاوحا  زا 

 . ادخ لدکاپ  صلخم و  ناگدنب  يانثتسا  هب  دنروآ  یم  فصو  رد  هچنآ  زا  تسا  هزنم  ادخ 

 : دیامرف یم  و 

 ( 141 نیصلخملا ( .  اندابع  نم  هنا  ءاشحفلا  ءوسلا و  هنع  فرصنل  کلذک 

 . دوب ام  صلخم  ناگدنب  زا  وا  هک  ارچ  مینادرگزاب ،  وا  زا  ار  يراکتشز  يدب و  ات  میدرک )  نینچ ( 

 : دیامرف یم  و 

 . نیصلخملا مهنم  كدابع  الا  نیعمجا  مهنیوغال  کتزعبف 
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 ( 142 ) 

 . ار وت  صلخم  لدکاپ و  ناگدنب  رگم  مرب ،  یم  رد  هب  هار  زا  ادج  ار  یگمه  هک  دنگوس  وت  تزع  هب  سپ  تفگ ) :  ناطیش  ) 

 : دیامرف یم  و 

 ( 143 نیصلخملا ( .  هّللا  دابع  الا  نورضحمل  مهناف 

 . ادخ صلخم  ناگدنب  رگم  دش ،  دنهاوخ  راضحا  شتآ )  رد  اهنآ (  اعطق 

 : دیامرف یم 

 ( 144 نیصلخملا ( .  هّللا  دابع  الا  نولمعت  متنک  ام  الا  نوزجت  ام  و 

 . ادخ صلخم  لدکاپ و  ناگدنب  رگم  دیبای  یمن  ازج  دیدرک  یم  هچنآ  زج  و 

 ، دنوادخ انامه  نیصلخم و  شیاتس  زج  تسا  هزنم  یـشیاتس  انث و  ره  زا  ناحبـس  دنوادخ  انامه  هک  تشگ  نشور  بیترت  نیا  هب  سپ 
ار و نیـصلخم  زج  دنک  یم  سمل  ار  همه  سیلبا  هسوسو  هک  یتسرد  هب  تسا و  هتخاس  فرط  رب  نیـصلخم  زا  ار  يراکتـشز  يدـب و 

ندرک نزو  باسح و  باتک و  نداد  ناگمه ،  راضحا  روص ،  حـفن  یـشوه ،  یب  هقعـص و  رثا  رد  زیخاتـسر  ساره  لوه و  روطناـمه 
تسین لامعا  لباقم  رد  اهنآ  رب  شاداپ  انامه  دنا و  هدش  انثتسا  اهنآ  همه  زا  نانیا  دوش و  یمن  نیصلخم  نیا  لماش  مادک  چیه  لامعا ، 
ءایلوا قح  رد  ناحبس  دنوادخ  صاخ  تایانع  بهاوم و  زا  یتمسق  اهنیا ،  همه  سپ  دنتسین ؛ لیاق  دوخ  يارب  یلمع  چیه  نانآ  هک  ارچ 

 . تسا شیوخ 

ناشتاوذ فاصوا و  لاعفا و  رد  نانآ  نتخاس  یناف  هّللا ،  ءایلوا  قح  رد  یهلا  بهاوم  هلمج  زا  هک  دمآ  تسد  هب  بلاطم  نیا  همه  زا  و 
تسا لامعا  لاعفا و  نامه  ددرگ  یم  یناف  اهنآ  زا  هک  يزیچ  نیلوا  سپ  دشاب ؛ یم 

نافرع www.Ghaemiyeh.comقیرط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تورث رقف و  يدوبهب ،  يرامیب ،  یگدـنز ،  گرم ،  تسا :  دروم  شـش  هدرک  رکذ  املع  زا  یـضعب  هک  هچنآ  قبط  اـهنآ  نیرتمک  و 
یمن هدهاشم  ار  تکرح  نیا  كرحم  یلو  دنیب  یم  ار  یتکرح  هک  یـسک  دننام  دننیب  یم  ناحبـس  دـنوادخ  زا  ار  اهنیا  همه  نانآ  سپ 

لمع و ییوگ  هک  يروط  هب  دنک  یم  مایق  نانآ ،  لاعفا  ماقم  رد  ناحبـس  دـنوادخ  سپ  تسا .  یکرحم  دـناد  یم  هک  یلاح  رد  دـنک 
هیلع قداص  ماما  زا  لقن  هب  یثیدـح  رد  قودـص  دـیحوت  ینیلک و  یفاک  باتک  رد  هکنانچ  تسا ؛  ناحبـس  دـنوادخ  لعف  اهنآ ،  لاعف 

انمقتنا انوفـسا  املف  تسا :  هدـش  لاوس  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  يدروم  رد  تسا ،  هدـش  هراشا  هلاسم  نیا  هب  مالـسلا 
 ( 145 مهنم ( 

 . میتفرگ ماقتنا  نانآ  زا  دندروآ ،  رد  مشخ  هب  ار  ام  نوچ  و 

یئایلوا دوخ  يارب  وا  هکلب  دوش  یمن  نیمگـشخ  ام  دننام  یلاعت -  كرابت و  يادخ -  دـندومرف :  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ياضر یلاعت  يادخ  دنیادخ و  ریبدـت  هب  ربدـم  ادـخ و  قولخم  ءایلوا ،  نآ  دـنوش و  یم  دونـشخ  ای  نیگمـشخ و  اهنآ  هک  هدرک  قلخ 

راثآ یتسه و  رب  ییاه  لیلد  دوخ و  يوس  هب  نایعاد  ار  ناشیا  نوچ  هداد ؛  رارق  دوخ  طخـس  ار  ناـنآ  طخـس  دوخ و  ياـضر  ار  ناـنآ 
یلاعت يادخ  الوصا  دنوش و  یم  یضار  وا  رطاخ  هب  دننک و  یم  مشخ  وا  رطاخ  هب  هّللا  ءایلوا  تهج  نیدب  تسا  هداد  رارق  دوخ  یتسه 

يادخ دوخ  رگا  دریگ و  یمن  رارق  لاوحا  هنوگنیا  ضرعم  رد 
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 ، هدرک لامعتـسا  شدوخ  هک  اجنآ  زا  یلو  میدرک  یمن  لامعتـسا  زین  ام  دوب ،  هدرکن  لامعتـسا  دوخ  هرابرد  ار  ظاـفلا  هنوگنیا  یلاـعت 
 . ایلو یل  ناها  نم  ندومرف  هک  نانچمه  دشاب ،  شقدصم  وا  دوخ  مالک  هک  ییانعم  مینکب ؛  ادیپ  شیارب  یحیحص  يانعم  دیاب  ریزگان 

هدرک گنج  نالعا  نم  هب  هدـمآ و  نم  گنج  هب  دـنک ،  تناها  ارم  يایلوا  زا  یکی  سک  ره  اهیلا ؛ یناعد  هبراـحملاب و  ینزراـب  دـقف 
 : هدومرف زین  و  تسا . 

 ( 146 هّللا ( .  عاطا  دقف  لوسرلا  عطی  نم 

 . تسا هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک ،  تعاطا  ار  لوسر  سک  ره 

 : هدومرف زین  و 

 ( 147 هّللا ( .  نوعیابی  امنا  کنوعیابی  نیذلا  نا 

 . دنا هدرک  تعیب  ادخ  اب  دننک  یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک 

اضر و ریظن  هک  يرگید  تافـص  ادـخ و  بضغ  اـضر و  نینچمه  متفگ و  تیارب  هک  دراد  ار  ییاـنعم  ناـمه  تاریبعت  هنوگ  نیا  همه 
 ( 148 ادخ ( .  دوخ  تافص  هن  تسادخ  يایلوا  تافص  تقیقح  رد  همه  دنتسه ،  بضغ 

هراـشا هدـش  دراو  صوصخ  نیا  رد  هک  تاـیاور  ناوارف و  تاـیآ  هب  لـکاشی . . .  اـمم  دـندومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هکنیا  و 
يدنکفین وت  يدنکفا ،  نانآ  يوس  هب  گیر  نوچ  و   ( 149 یمر ( .  هّللا  نکلو  تیمر  ذا  تیمرام  هیآ :  تساهنآ  هلمج  زا  دنا  هدومرف 

یمن نخس  سوهرـس  زا  و   ( 150 یحوی ( ؛  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  و  دـیامرف :  یم  هک  هیآ  نیا  و  دـنکفا .  ادـخ  هکلب  ، 
دوش یم  یحو  هک  یحو  زجب  نخس  نیا  دیوگ : 
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 ( 151 یش ء ( ؛ رمالا  نم  کل  سیل  ناحبس  دنوادخ  شیامرف  نیا  ددرگ و  یم  رب  قطن  نیا  رد  ریمض  تسین . 

 . تسین وت  رایتخا  رد  اهراک  نیا  زا  کی  چیه 

يذا دقف  یناذا ،  نم  یناذا و  دقف  اهاذآ  نم  ینم ،  هعضب  همطاف  تساتـسار :  نیمه  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  شیامرف  نیا 
ادخ قیقحت  هب  سپ  دیامن ،  تیذا  ارم  سک  ره  تسا و  هدرک  تیذا  ارم  دنک  تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا ،  نم  دوجو  هراپ  همطاف  هّللا ؛ 

 . هّللا ءاش  نا  دش ؛ دهاوخ  رکذ  يدوز  هب  یملید  تیاور  تسا و  هدومن  تیذا  ار 

روطنامه فاصوا  نیا  لوصا  دزاس و  یم  یناف  ار  نانآ  تافص  فاصوا و  ار  ناحبس  دنوادخ  هّللا )  ءایلوا  لاعفا  ندرک  یناف  زا  سپ  ) 
دنوادخ دوخ  و  رـصب .  عمـس و  تردـق ،  ملع ،  تایح ،  تسا :  دروم  جـنپ  دـیآ ،  یم  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رابخا  زا  هک 

قداص ماما  زا  یثیدح  رد  ینیلک  یفاک  باتک  رد  دریگ .  یم  هدهع  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم  مایق  اهنآ  ياج  هب  دروم  جـنپ  نیا  رد  لاعتم 
تـضرتفا امم  یلا  بحا  یـشب ء  يدابع  نم  دـبع  یلا  برقت  ام  لاق :  هلالج -  لج  هّللا -  نا  هدومرف :  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع 

هدیو هب  قطنی  يذلا  هناسلو  هب  رصبی  يذلا  هرـصب  هب و  عمـسی  يذلا  هعمـس  تنک  هتببحا  اذاف  هبحا  یتح  هلفانلاب  یلا  برقتیل  هنا  هیلع و 
هلالج لج  يادخ -   ( 152 هتیطعا ( ؛  ینلئس  نا  هببجا و  یناعد  نا  اهب  شطبی  یتلا 
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رب نم  هک  ار  هچنآ  زا  نم  زن  دشاب  رت  بوبحم  هک  دزاس  یمن  مهارف  ار  دوخ  برقت  بابـسا  نم  يوس  هب  يا  هدنب  چیه  دـیامرف :  یم  - 
یئاج ات  بحتـسم ،  ياهراک  ندروآ  اج  هب  اـب  دـیوج  یم  برقت  نم  يوس  هب  نم  هدـنب ؛  نیقی ،  روطب  ما و  هدومن  بجاو  متح و  يو 

نآ اب  هک  متسه  وا  مشچ  دونش و  یم  نآ  اب  هک  متسه  وا  شوگ  نم  متـشاد ،  تسود  ار  وا  نم  نوچ  سپ  مراد ؛  تسود  ار  وا  نم  هک 
هار نآ  اب  هک  متسه  وا  ياپ  دریگ و  یم  دهد و  یم  نآ  اب  هک  متسه  وا  تسد  دیوگ و  یم  نخـس  نآ  اب  هک  متـسه  وا  نابز  دنیب و  یم 

 . مهد یم  وا  هب  دیامن  تساوخ  رد  نم  زا  هک  یتقو  و  منک ،  یم  تباجا  دناوخب  ارم  هک  یتقو  دور ؛ یم 

 : دنک یم  قیدصت  ار  نآ  زین  دنوادخ  باتک  تسا و  ینس  هعیش و  ینب  رد  جیار  ثیدح  نیا  و 

 ( 153 مکبونذ ( .  مکل  رفغی  هّللا و  مکبحی  ینوعبتاف  هّللا  نوبحت  متنک  نا  لق 

 . دیاشخبب امش  رب  ار  امش  ناهانگ  درادب و  ناتتسود  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد ،  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب : 

 : دیامرف یم  نینچمه  و 

 ( 154 مکل ( .  رفغیو  هب  نوشمت  ارون  مکل  لعجی  هتمحر و  نم  نیلفک  مکتوی  هلوسرب  اونما  هّللا و  اوقتا  اونما  نیذلا  اهیا  ای 

يارب دنک و  اطع  هرهب  ود  ار  امش  شیوخ  تمحر  زا  ات  دیورگب  وا  ربمایپ  هب  دیراد و  اورپ  ادخ  زا  دیا .  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
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 . . . دیاشخبب امش  رب  دیرپس و  هار  نآ  تکرب )  هب (  هک  دهد  رارق  يرون  امش 

دنا هدومن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  زا  ندرک  يوریپ  هب  رما  ود  ره  هک  دیآ  یم  رب  هیآ  ود  نیا  قایس  کبـس و  قیبطت  زا  هک  نانچنآ 
شا هدـنب  يارب  ار  لاعتم  دـنوادخ  تبحم  ود ،  ره  دنتـسه و  یکی  مکح  رد  هیآ  ود  نیا  عقاو  رد  دـنا ،  هدرمـش  مزال  ار  وا  هب  نامیا  و 
نایم رد  نآ  هلیـسو  هب  هک  ددرگ  يرون  بحاص  ات  دوش  یم  ببـس  تسا و  نادـنچ  فطل  تمحر و  تبحم ،  نیا  هک  دـننک  یم  ناـیب 

سفن و ياوق  اب  نیا ،  زا  لبق  هدنب  نیا  هک  یلاح  رد  دیامن  یگدنز  اهنآ  اب  دنک و  ترـشاعم  نانآ  اب  ینعی  دـیامن ،  دـمآ  تفر و  مدرم 
 ، یهلا تبحم  نآ  رثا  رب  هکنیا  یلو  درک  یم  یگدنز  درب و  یم  رـس  هب  مدرم  نیب  رد  نابز  تسد و  مشچ و  شوگ ،  لیبق  زا  نآ  رازبا 

يدوعسم هیصولا  تابثا  باتک  رد  و  بایرد !  بوخ  ار  بلطم  نیا  تسا .  هدش  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  یئادها  يرون  هب  لیدبت  اهنآ 
یقرت كرون و  ءاهب  بصن  موقت  نیع  يا  کناحبس  تسا :  نیا  نآ ،  زا  یتمسق  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا  يا  هبطخ 

اهحاورا تقرف  هیمعلا  بجحلا  اهنع  تکته  هیطغالا و  اهنع  تفـشک  راصبا  الا  کلذ  نودام  مهفی  مهف  يا  کتردـق و  ءایـض  رون  یلا 
کئاـیربک يوتـسم  یلا  هبرتـلا  یقترم  نم  اورظن  کـئاهب و  راونا  نیب  اوجلو  کـناکرا و  یف  كوجاـنف  حاورـالا ،  هحنجا  فارطا  یلا 

مهامسف
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 ( 155 ارامع ( . . .  توربجلا  لها  مهاعد  اراوز و  توکلملا  لها 

ار تتردق  كانبات  رون  يوس  هب  دوعص  دراد و  ار  ترون  یئانـشور  هدهاشم  ییاناوت  مشچ  مادک  یکاپ ،  ناحبـس و  هک  يدنوادخ  يا 
ار يروک  ياهباجح  يا و  هدومرف  يرادرب  هدرپ  اهنآ  زا  دوخ  وت  هک  ینامشچ  زج  تسا  یناکما  هچ  ار  كرد  مهف و  مادک  دبای و  یم 

یم تدوجو  ناکرا  رد  ار  وت  اهنآ  سپ  دنتـسه ؛ حاورا  نآ  ياهلاب  فارطا  هب  دوعـص  لاح  رد  اهنآ  حاورا  سپ  يا ؛  هتفرگرب  اـهنآ  زا 
نانآ توکلم  ملاع  لها  سپ  دنا ؛ هتـسیرگن  وت  يایربک  هب  هدمآ و  الاب  یکاخ  ملاع  نیا  زا  دنا و  هتفر  ورف  تتمظع  راونا  رد  دنناوخ و 

 . دنا هدیمان  نانیشن  ترامع  ار  اهنآ  توربج  لها  ناگدننک و  ترایز  ار 

 . دش رکذ  موس  لصف  رد  هک  تسا  حرطم  ماشه  ثیدح  هطبار  نیا  رد  و 

موس تمسق 

كرکذب اهل  ینمهلا و  یهلا و  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  یلع  زین  هینابعش  تاجانم  رد  هدش و  حرطم  دایز  اهاعد  رد  یناعم  لیبق  نیا  و 
انبولق راصبا  رنا  کیلا و  عاطقنالا  لامک  یل  به  یهلا  کسدـق . . .  لحم  کئامـسا و  حاـجن  حور  یلا  یتمه  لـعجا  كرکذ و  یلا 

یهلا و کسدـق .  زعب  هقلعم  انحاورا  ریـصت  همظعلا و  ندـعم  یلا  لصتف  رونلا  بجح  بولقلا  راصبا  قرخت  یتح  کیلا  اهرظن  ءایـضب 
جهبالا كزع  رونب  ینقحلا  یهلا و  ارهج . . .  کل  لمع  ارـس و  هتیج  انف  کلالجل ،  قعـصف  هتتظح  کباجاف و ال  هتیدان  نمم  ینلعجا 

هلا ارم و  ایادخ !  افرحنم ؛ . . .  كاوس  نع  افراع و  کل  نوکاف 

نافرع www.Ghaemiyeh.comقیرط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


شیوخ تمظع  سدق و  ماقم  دوخ  يامـسا  رد  يزوریف  طاشن و  رب  ار  مشالت  تمه و  نادرگ و  تدوخ  دای  يارب  دوخ  رکذ  ناریح  و 
ششخرد رون و  هب  ار  نامیاهلد  نامـشچ  ار و  دوخ ،  يوس  هب  عاطقنا  تیاهن  لامک و  امرف  تیانع  نم  هب  ادنوادخ !  زاب  هد . . . .  رارق 

دبای و لوصو  تمظع  ندعم  هب  دفاکـشب و  ار  رون  ياهباجح  نامیاهلد  نامـشچ  هک  دـسر  ییاج  هب  ات  نک  ینارون  تیوس  هب  ناشرظن 
هک نآ  ات  نادرگ ،  قحلم  تتزع  ماقم  رون  نیرتزیگنا  تهجب  هب  ارم  و  اهلا !  راب  ددرگ . . .  قلعتم  وت  سدـق  زع  ماقم  هب  نامیامه  حور 

 . . . مدرگ فرحنم  تیاوس  ام  زا  موش و  فراع  وت  هب 

 . دریگ یم  رب  رد  ار  دوهش  كولس و  ینعی  تسا ،  همدقملا  يذ  همدقم و  رب  لمتشم  هینابعش  تاجانم  نیا  و 

ای درک :  یحو  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هدش  لقن  هبنم  نب  بهو  زا  یلح  دهف  نیا  یعادلا  هدـع  باتک  رد  و 
تسا و ناگدـننک  دای  يارب  نم  دای  دواد !  يا  نیبحملل  هصاـخ  اـنا  نیقاتـشملل و  یبح  نیعطعملل و  یتنج  نیرک و  اذـل  يرکذ  دواد ! 

 . متسه نابحم  صوصخم  نم  دوخ  تسا و  ناقاتشم  يارب  نم  تبحم  دشاب و  یم  ناگدننک  تعاطا  يارب  نم  تشهب 

ار نانآ  مسر  مسا و  دزاس و  یم  یناف  ار  نانآ  تاذ  لاعتم  دنوادخ  دریذپ و  یم  ماجنا  یتاذ  يانف  یمسا ،  یلعف و  يانف  ققحت  زا  سپ 
دیحوت هلاسر  رخآ  رد  دتسیا و  یم  نانآ  ماقم  رد  ناحبس  دنوادخ  دوخ  دیامن و  یم  وحم 
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زین وا  رب  ماقم  قالطا  انامه  دیامن و  سمل  هک  يا  هراشا  دـیآ و  رد  ظفل  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  زا  رترب  ماقم  نیا  انامه  هک  هدـش  رکذ 
لها شکاپ  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  شربمایپ  يور  هب  ار  نآ  رد  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  یماقم  نیا  تسا و  يزاجم 

 . تسا هدوشگ  مالسلا  مهیلع  تیب 

هک دش  لقن  يدایز  تایاور  هک  روطنامه  دیامرف  یم  قحلم  نانآ  هب  ار  شتما  زا  ییایلوا  لاعتم  دـنوادخ  زین  نالا  انامه  میوگ :  یم  و 
زا راوناراحب  باتک  رد  دـش .  دـهاوخ  لئان  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ماقم  هجرد و  هب  ترخآ  رد  ار  ناـنآ  نایعیـش  ناحبـس  دـنوادخ 
رد بش  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ثیدـح  نآ  زا  یتمـسق  تسا  هدرک  لفن  لـیذ  هدرک  تیاور  یملید  بولقلا )  داـشرا  باـتک ( 

؟  یقبا هایح  يا  ینها و  شیع  يا  يردت  له  دمحا !  ای  دومرف :  جارعم 

یف یئاضر  بلطی  یقح ،  لعجیال  یتمعن و  یـسنیال  يرکذ و  نع  هبحاصـض  رفقیال  يذلا  وهف  ینهلا  شیعلا  اما  لاق :  مهلا ال ،  لاق : 
یلع ياوه  رتوی  دنع و  هرخالا  مظعت  هنبع و  یف  رصغت  وایندلا  هیلع  نوهت  یتح  هسفنل  لمعی  یتلا  یهف  هیقابلا  هایحلااما  و  هراهن .  هلیل و 

 . هیصعم هئیس و  لک  دنع  راهنلا  لیلاب و  ینبقاری  هب و  یلمع  رکذی  و   ( 156 یتمعن (  قح  مظعی  یتاضرم و  یغتبیو و  هاوه 

تنکـسءا کلذ  لعف  اذاف  الیبس ؛ اناطلـس و  هبلق  یلع  سیلبال  لعجی  هسواسو و ال  ناطیـشلا و  ضغبی  هارکا و  ام  لـک  نع  هبلق  یقنی  و 
هغارف یل و  هبلق  لعجءا  یتح  ابح  هبلق 
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هبلقب و عمـسی  یتح  هعمـس  هبلق و  نیع  حتفءا  یقلخ و  نم  یتبحم  لهءا  یلع  اهب  تمعنءا  یتلا  همعنلا  نم  هثیدـح  همه و  هلاغتـشا و  و 
نم رفی  اذکه  ناک  اذا  هکلهلا و  عتارم  همنغ  یلع  یعارلا  رذحی  امک  اهیف  ام  ایندـلا و  نم  هرذـحا  تاذـللا و  نم  اهیف  ام  هیلا  هبلقب  رظنی 

 . نامحرلاراد یلا  ناطیشلا  رادلا  نم  اقبلا و  راد  یلا  ءانفلا  راد  نم  لقنی  ارارف و  سانلا 

ثالث همزلا  یئاضرب  لمع  نمف  نیـضارلا ؛  ماقم  اذـه  هیقابلا و  هایحلا  ینهلا و  شیعلا  وه  اذـهف  همظعلا ،  هیهلاب و  هننیزال  و  دـمحا !  ای 
هتببحا و ینبحا  اذاف  نیقولخملا ؛  هبحم  یتبحم  یلع  رثویال  هبحم  نایـسنلا و  هطلاخیال  ارکذ  لهجلا و  هطلاخیال  ارکـش  هفرغا  لاـصخ : 
مهعم و هتـسلاجم  نیقولخملا و  عم  هثیدـح  یتح  رون  لیلا و  ملظ  یف  هیجاناف  یقلخ  هصاخ  هیلع  یفخاال  یلالج و  یلا  هلبق  نیع  حـتفا 

یلع یشمی  مهلک و  قلخلا  هنم  ییحتسی  یتح  ءایحلا  هتسبلا  یقلخ و  نع  هترتسی  يذلا  رسلا  هفرعا  یتکئالم و  مالک  یمالک و  هعمـسا 
 . هل اروفغم  ضرالا 

بساحا ام  هدشلا و  لوهلا و  نم  همایقلا  یف  سانلا  یلع  رمی  ام  هفرعاو  رانال  هنج و  نم  ائیش  هیلع  یفخاال  اریصب و  وایعا  هلبق و  لعجاو 
تافص هذهف  انامجرت  ینیب  لعجاال  مث  اروشنم :  اریقف  هنمی  یف  هباتک  لزنا  هربق و  یف  هل  رونا  ءاملعلاو و  لاهجلا  هرقفلاو و و  اینغالا  هب 

 . نیبحملا

( ؛  کله دا  يا و  یف  یلابا  ینع ال  لعفی  نم  ادـبا ،  لعفیال  ایح  کندـب  لعجا  اناسل و  کناسل  لعجا  امه و  کمه  لعجا  دـمحاای ! 
ایآ دمحا !  يا   ( 157
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رتاراوگ يا  یگدنز  نآ  دومرف :  مناد .  یمن  ادنوادخ  درک :  ضرع  تسا ؟  رتراگدـنام  یگدـتز  هچ  رتراوگ و  یـشیع  هچ  یناد  یم 
لابند هب  زور  بش و  دشابن و  نم  قح  هب  لهاج  دراذگن و  یشومارف  هتوب  رد  ارم  تمعنو  ددرگن  لفاغ  نم  رکذ  زا  شبحاص  هک  تسا 

 . دشاب نم  يدونشخ  اضر و  بسک 

شرظن در  ایند  هم  دریگ  راک  هب  دوخ  سفن  هب  تبسن  یشور  نانچ  نآ  شبحاص  هک  تسا  نآ  رتراگدنام  نادیوتاج و  یگدنز  رد  اما 
تیاـضر درادـب و  مدـقم  شدوخ  هتـساوخ  رب  ادـم  هتـساوخ  ددرگ و  گرزب  وا  ناگدـید  رد  ترخآ  نچوک و  شمـشچ  در  تسپ و 

یم هک  زور  بش  رد  دراپـسب و  رطاخ  هب  شدوخ  راـتفر  هب  تبـسن  ارم  راـتفر  دـنادب و  گرزب  ارم  تمعن  قحو  دـبلطب  ارم  يدوتـشخو 
ناطیـش و دزاـس و  ورد  مراد ،  شوخاـن  هـچمآ  زا  ار  دوـخ  لد  دـشاب و  بـقارم  دریگب و  رظن  رد  ارم  دـیامن  هاـنگ  ینامرفاندـهاوخ و 

مهد یم  ناکسا  شلد  زد  ار  دوخ  تبحم  زین  نم  دوب ،  نینچ  رگا  سپ  دبای  هار  شلد  رب  دراذگن  درادب و  نمـشد  ار  وا  ياه  هسوسو 
زا مرگید ،  ناـبحم  نوـچ  ار  واو  میاـمن  لوغـشم  ترخآ  هب  غراـف و  اـیند  زا  ار  شلد  مزاـس و  دوـخ  نآ  زاـالماک  ار  وا  لد  هـکنیا  اـت 

دیامن هاگن  نم  تمظع  تلالج  هب  نآ  ابو  دونشب  شلد  اب  هکنیا  ات  منک  زاب  ار  شلد  شوگ و  مشچ و  مزاس و  دنم  هرهب  هزات  ياهتمعن 
ایند زا  ار  وا  مهد و  رارق  وا  نمشد  ار  يویند  ياه  تذل  مزاس و  گنت  وا  رب  ار  ایند  هک  يروط  هب 
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 ، دیامن یم  رود  دـناسرت و  یم  كانرطخ  ياه  هاگارچ  زا  ار  دوخ  نادنفـسوگ  ناپوچ  هک  روطنامه  مناسرتب  تسایند  رد  هک  هچنآ  و 
زاو دـیامن  یم  راـیتخا  يریگ  هشوگ  دزیرگ و  یم  مدرم  زا  تفاـی ،  تسد  ماـقم  نیا  هب  يا  هدـنب  نوچ  مزاـس و  رود  ناـهانگ  زا  ار  وا 

 . دروآ یم  هانپ  نامحر  دنوادخ  هناخ  هب  ناطیش  هناخ  زا  دوش ،  یم  لقتنم  یقاب  يایند  هب  یناف  يایند 

لها ماقم  تسا  نیا  نادیواج و  یگدنز  اراوگ و  شیع  تسا  نیا  مهد ،  یم  تنیز  تمظع  تبیه و  هب  ار  يا  هدـنب  نینچ  دـمحا !  يا 
ار وا  یئرازگـساپس  اب  مزاس  یم  وا  مزالم  ار  تلـصخ  هس  دیامن ،  راتفر  نم  يدونـشخ  اضر و  قبط  سک  ره  سپ  يدونـشخ ؛  اضر و 

سپ درادب ؛ مدقم  مناگدیرفآ  تبحم  رب  ارم  تبحم  هک  مراد  یم  ینازرا  وا  هب  یتبحم  دوشن و  طولخم  یشومارف  اب  هک  منک  یم  انـشآ 
؛  تخاس مهاوخن  ناهنپ  وا  زا  دوخ  لالج  هوکـش و  هب  ار  شلد  مشچ  تشاد و  مهاوخ  تسود  ار  وا  زاین  نم  درادـب  تسود  ارم  نوچ 

تـسلاجم ناشیا  اب  دوش و  عطق  مناگدـیرفآ  اـب  وا  نتفگ  نخـس  هکنیا  اـن  میوگ  نخـس  وا  اـب  زور  یئانـشور  بش و  یکیراـت  رد  سپ 
زا یـسابل  مهد  رارق  شرایتخا  رد  ما  هدرک  ناهنپ  مدرم  زا  هک  ار  يزار  مناسرب و  شـشوگ  هب  ار  مناگتـشرف  دوخ و  نانخـس  دـیامنن و 

ار وا  لد  تسا و  هدش  هدیزرمآ  هک  یلاح  رد  دور  یم  هار  نیمز  يور  رب  دنیامن و  مرـش  وا  زا  مدرم  همه  ات  مناشوپب  وا  رب  مرـش  ایح و 
مزاس انیب  اونش و 
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دراذـگ یم  مدرم  رب  تمایق  رد  هچنآ  هب  ار  مدرم  رب  تمایق  رد  هچنآ  هب  ار  وا  و  منک .  یمن  ناهنپ  وا  يارب  خزود  تشهب و  زا  يزیچ  و 
دمآ دـهاوخ  لمع  هب  ناملاع  نانادان و  ناریقف و  نادـنمتورث و  زا  هک  یـسر  باسح  رب  ار  وا  میامن و  هاگآ  تشحو ،  سرت و  لیبق  زا 

ربق و یکیرات  گرم و  هودنا  اما  متـسرفبوا ،  دازن  باوج  لاوئـس و  يارب  اررکنم  ریکن و  هکنیا  ات  میامن  ینارون  ار  وا  ربق  منک و  علطم 
نیب یمجرتم  رگید  ماگنه  نآ  دناوخ و  یم  ار  شملع  همان  میامن و  بصن  ار  شنازیم  وا  يارب  سپ  دـنیبن ،  ار  تمایق  زور  میب  دـحل و 

 . ناتسود نابحم و  تافص  تساهنیا  سپ  میوگ ؛  نخس  هطساو  نادب  وا  اب  نم  تسین و  وا  نم و 

نم زا  سک  ره  یـشابن .  لفاغ  يا  هظحل  هک  رادب  هدنز  ار  دوخ  ندب  نادرگ و  یکی  ار  تنابز  زاس و  یکی  ار  دوخ  تمه  دـمحا !  يا 
 . ددرگ یم  كاله  يداو  هچ  رد  هک  تشاد  مهاوخن  یکناب  دش ،  لفاغ 

هیلع قداص  ترضح  زا  فلتخم  ياهدنـس  اب  يدنوار  رداون  قودص و  خیـش  رابخالا  یناعم  ینیلک و  یفاک  زا  راونلاراحب  باتک  رد  و 
ظافلا قبط  ار  ثیدح  نیا  ام  هک  هدش  تیاور  یثیدـح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  مالـسلا و 

يراصنالا نامعنلا  نب  کلام  نب  هبراـح  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لبقتـسا  دومرف :  مینک ،  یم  رکذ  اـجنیا  رد  یفاـک  باـتک 
لاقف کلام ؟  نب  هثراح  ای  تنا  فیک  هل :  لاقف 
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نع یسفن  تفزع  هّللا  لوسرای  لاقف :  کلوق  هقیقح  امف  هقیقح  یش  لکل  مالـسلا  هیلع  هّللا  لوسر  هل  لاقف  اقح ؛ نموم  هّللا  لوسر  ای   ؛
نوروازتی هنجلا  لها  یلا  رظنا  یناک  باسحلل و  عض  دق و  یبر و  یشرع  یلا  رظنا  یفاک  يرجاوه و  تامـضا  یلیل و  ترهـساف  ایندلا 

 . تبثاف ترصبا  هبلق ،  هّللا  رون  دبع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاقف  رانلا ؛ یف  رانلا  لها  ءاوع  عمسا  یناک  هنجلا و  یف 

هثراح دومرف :  ترضح  دش ،  وربور  يراصنا  نامعن  نب  کلام  نب  هثراحاب  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار يزیچ  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ما !  یقیقح  نموـم  هّللا :  لوـسر  اـی  درک :  ضرع  يا ؟  هنوـگچ  کـلام !  نب 
مرادـیب و تدابع )  يارب  ار (  بش  ما ،  هدـش  تبغر  یب  ایند  هب  هّللا !  لوسر  اـی  تفگ :  تسیچ ؟  وت  راـتفگ  تقیقح  تسا ،  یتقیقح 
هتـشگ و هدرتسگ  باـسح  يارب  هک  مرگن  یم  ار  مراـگدزوزپ  شزع  اـیوگ  مشک و  یم  یگنـشت  هزوراـهرثا )  رد  ار (  مرگ  ياـهزور 

شلد ار  ادخ  هک  تسا  يا  هدنب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  مونش ؛  یم  خزود  نایم  رد  هک  منیب  یم  ار  تشهب  لها  ایوگ 
 ( 158 شاب ( .  تباث  یتفای  تریصب  هدومرف ،  ینارونار 

یبوخ هی  میدومن -  لقت  هک  تسا  نآ  زا  شیب  میدرکن  لقن  ار  هچنآ  دـنچ  ره  میدرک -  لـقن  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  نیا  رد  وت  رگاو 
يداهلا هّللا  و  تسا .  تارابع ،  نیا  زاوس  ییامن  ربدت 
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اندیس یلع  مامتالا و  یلع  ادمحلا  و  میناسر .  یم  نایاپ  هب  اجنیا  رد  ار  نخس  تسا .  هدننک  يرای  رگتیاده و  دنوادخ  و  ناعتـسملاو ؛ 
 . مالسلاو هولصلا  هلا  ودمحم 

اهتشون یپ 

ات 80 زا 1 

 . هیآ 28 يروش ،  هروس  - 1

 . هیآ 196 فارعا ،  هروس   . 2-1

 . هیآ 124 ماعنا ،  هروس   . 2

 . هیآ 124 ماعنا ،  هروس  -3

 . ص 93 مود ،  هرامش  مود ،  لاس  نادیواج  ثاریم  -4

يرابتعا تاکاردا  مشش  هلاقم  مسیلائر  شور  هفسلف و  لوصا  باتک  ك :  5-ر . 

 . يرهطم 6/394 داتسا  راثآ  هعومجم  -6

 . هیآ 64  ( ، 29 توبکنع (  هروس  - 7

 . ینادمه 16/224 يوسوم  همجرت  نازیملا   . 8-1

 . هیآ 7  ( 30 مور (  هروس   . 2

 . 236 ینادمه 16 / يوسوم  همجرت  نازیملا   . 9-1

 . 30 هیآ 29 -   ( ، 53 مجن (  هروس   . 2

 . ینادمه 19/65 يوسوم  همجرت  نازیملا  ك :  ر .  - 10

 . راونالاراحب 1/106 ثیدح 615 ؛ یقرب 1/310ت  دمحا  سلاجملا  - 11

 . 2/183 راونالا )  راحب   ، ) 189 قودص ص 188 -  خیش  رابخالا ،  یناعم  -12

 . ثیدح 11 تاجردلا ص 23 ،  رئاصب  -13

 . ثیدح 10 تاجردلا ص 22 ،  رئاصب  -14
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 . یناشاک ص 58 ضیف  رابخالا  رداون  ك :  15-ر . 

 . هیآ 23  ( ، 39 رمز (  هروس  -16

 . ثیدح 16 تاجردلا ص 24 ،  رئاصب  -17

 . هیآ 23  ( ، 39 رمز (  هروس  - 18

نآ زا  دارم  هک  لولذ  لـباقم  رد  دوش ؛  راوس  ار  نآ  دـناوت  یمن  یـسک  هک  دـنیوگ  شوـمچ  شک و  رـس  ناوـیح  نآ  هب  بعـص :  -19
دننک رارف  نآ  زا  دننیبب  ار  نآ  نوچ  هک  دنیوگ  ار  یناویح  بعصتسم :  تسا و  مار  ناویح 

نافرع www.Ghaemiyeh.comقیرط  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ندش  کیدزن  ینعی  دنا ،  هدرک  هیبشت  یناویح  نینچ  هب  ار  دوخ  ثیدح  ترـضح ،  اجنیا  رد  و  نآ ؛  دنزگ  میب  تدح و  تدش  زا  ، 
نایب رد  یسلجم  همالع  هک  روطنامه  و  اهبیهل ؛ دتشا  رانلا :  وکذت  تکذ  هدامزا  ناوکذ  و  تسین ؛  سک  ره  ناوت  رد  دمحم  لآ  رارـسا 

تسابیز و كاپ و  رایـسب  نیاربانب  و  تسین ،  وا  ندب  رد  وم  چیه  هک  دنیوگ  یـسک  نآ  هب  درجا :  و  تسا .  هدروآ  نآ  هباشم  ثیدـح 
يا و هبئاش  چیه  نودـب  توارط و  اب  هزیکاپ و  كاپ و  ام  ثیدـح  هکنآ :  لصحم  و  دـنروآ .  هراعتـسا  ییوکین  توارط و  يارب  ار  نیا 
ار یـسک  تسا و  لکـشم  زین  دندرگب و  ام  لابند  هب  دنزیخ و  رب  هک  تسا  نانموم  ندمآ  رد  تکرح  هب  بارطـضا و  باهتلا و  بجوم 

 ( . هّللا همحر  ینارهط  نیسح  دمحم  دیس  همالع  تسین (  نآ  لمحت  يارای 

 . ثیدح 4 تاجردلا ص 26 ،  رئاصب  -20

 . هعیشلا 27/197 لئاسو  -21

 . مزارم زا  هن  هدش  لقن  مزهم  زا  قودص ص 363 ،  خیش  دیحوت  -22

 . یناشاک 1/65 ضیف  ءاضیبلا  هجحم  -23

 . ثیدح 21 تاجردلا ص 25 ،  رئاصب  -24

 . تاجردلا ص 376 رئاصب  صاصتخ ص 272 ،  الا  -25

 . لصف 49  ، 244 فراعملا 2/209 -  رحب   - 66 ءاضیبلا 1/61 -  هجحم  هب :  دوش  هعجارم  رتشیب  عالطا  يارب  -26

 . هیمهولا هیقلخلا و  صقاونک  تسا :  نینچ  نتم  ترابع  -27

 . 6 لصف 4 -  مشش ،  هلحرم  یئابطابط ،  همالع  همکحلا  هیاهن  هب :  دوش  هعجارم  رتشیب  عالطا  يارب  -28

 . 49  - 48 ص )  يرهف (  هّللا  تیآ  همجرت  رحس  ياعد  حرش  - 29

ریسفت -30
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 . یملعا يدلج ،  جنپ  پاچ  یفاصلا 1/503 ، 

 . 19 هیآ 18 -  نیففطم 83 ،  هروس  -31

 . ص 94 مود ،  هدرامش  مود ،  لاس  نادیواج  ثاریم  هلجم  -32

 . یفاکلا 2/315 - 33

 . هیآ 23-22 تمایق 75 ،  هروس   . 34-1

 . هیآ 21  ( ، 29 توبکنع (  هروس   . 2

 . هیآ 42  ( ، 53 مجن (  هروس   . 3

 . هیآ 14  ( ، 43 فرخز (  هروس   . 35-1

 . هیآ 53  ( ، 42 يروش (  هروس   . 2

 . هیآ 23  ( ، 32 هدجس (  هروس   . 3

 . 54 هیآ 53 -   ( ، 41 تلصف (   . 4

 . هیآ 18  ( ، 5 هدئام (  هروس   . 5

 . هیآ 56  ( ، 10 سنوی (  هروس   . 6

 . هیآ 5  ( ، 29 توبکنع (  هروس   . 7

 . هیآ 115  ( 2 هرقب (  هروس   . 36-1

 . هیآ 7  ( ، 58 هلداجم (  هروس   . 2

 . هیآ 130  ( ، 6 ماعنا (  هروس   . 37-1

 . هیآ 10  ( ، 32 هدجس (  هروس   . 2

 . هیآ 54-53  ( ، 41 تلصف (  هروس   . 3

 . نامه  . 4
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 . نامه  . 38-1

 . 95 ص )  مود ( ،  هرامش  مود ،  لاس  نادیواج  ثاریم  هلجم   . 2

 . هیآ 172  ( ، 7 فارعا (  هروس   . 39-1

 . هیآ 87  ( ، 43 فرخز (  هروس   . 2

 . یمق 2/248 ریسفت   . 3

 . هیآ 101  ( ، 7 فارعا (  هروس   . 40-1

 . یسایع 2/40 ریسفت   . 2

 . ینادمه 8/430 يوسوم  همجرت  نازیملا   . 3

هیآ 172  ( ، 7 فارعا (  هروس  - 41
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.

 . 117 ص )  قودص ( ،  خیشدیحوت   . 42-1

 . 262 ص )  قودص (  خیش  دیحوت   . 2

 . هیآ 11  ( ، 35 مجن (  هروس   . 43-1

 . 116 ص )  قودص (  خیش  دیحوت   . 2

 . باب 21  ، 65 ص )  ترایزلا (  لماک   . 44-1

 . یفاکلا 1/138  . 2

دوش هعجارم  ینارهط  همالع  یسانش  هّللا  باتک  يزیربت و  یکلماقآ  داوج  ارزیم  هّللا )  ءاقل  هدنزرا (  باتک  هب  رتشیب  لیـصفت  يارب   . 3
 ( . مجرتم ) 

 . 27 هیآ 26 -  نامحرلا 55 ،  هروس  - 45

 . 96 ص )  مود ( ،  هرامش  مود ،  لاس  نادیواج  ثاریم  هلجم  - 46

 . راونالاراحب 67/190 - 47

 . هینامثلا باب   ، 408 قودص 2/407 -  خیش  لاصخلا  - 48

 . یمق 2/260 ریسفت  -49

 . هیآ 10  ( ، 5 هدئام (  -50

 . هیآ 42 لافنا 8 ،  - 51

 . هیآ 89 ءارعش 26 ،  -52

 . هیآ 9 قراط 86 ،  -53

 / 19 هیآ 18 -  رشح 59 ،  هروس  -54

 . هیآ 105 هدئام 5 ،  هروس  -55
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 . هیآ 53 تلصف 41 ،  هروس  -56

 . هیآ 21 تایراذلا 51 ،  هروس  -57

 . هیآ 105 هدئام ،  هروس  لیذ   ، 255 ینادمه 6/250 -  يوسوم  همجرت  نازیملا  -58

 . هیآ 27 دیدح 57 ،  هروس  -59

 . هیآ 89 لحن 6 ،  هروس  -60

 . هیآ 58 مور 30 ،  هروس  -61

 . هیآ 31 نارمع 3 ،  لآ  هروس  -62

 . هیآ 21 بازحا 33 ،  هروس  -63

 . یفاکلا 2/84 - 64

 . راصق 237 هملک   ، 400 ص )  يدیهش (  همجرت  هغالبلا  جهن   . 65-1

 . هیآ 89 لمن 27 ،  هروس   . 2

 . هیآ 31  ( ، 3 نارمع (  لآ  هروس   . 3

قودص خیش  لاصخ )   . ) 4
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 . 1/188

 . هیآ 79  ( ، 56 هعقا (  هروس و   . 5

 . هیآ 31 نارمع 3 ،  لآ  هروس  -66

 . هیآ 79 هعقاو 56 ،  هروس  -67

بوشآ 4/0148 رهش  نبا  بقانم  -68

 . هیآ 23 ءارسا 17 ،  هروس  -69

 . هیآ 65 رفاغ 40 ،  هروس  -70

 . هیآ 31 نارمع 3 ،  لآ  هروس  -71

 . هیآ 165 هرقب 2 ،  هروس  - 72

 . 188 ص )  یتالحم ( ،  همجرت  هیولع  هفیحص   - 2329 نآرق 11/325 -  یعوضوم  ریسفت  - 73

 . 2/40 راونلاراخب )   . ) 74-1

 . راونلا 68/363 راحب   . 2

 . هیآ 20  ( 42 يروش (  هروس   . 3

 . هیآ 10  ( ، 35 رطاف (  هروس   . 4

 . 143 ص )  قودص (  خیش  دیحوت  - 75

 . ینیع ص 312 یملع و  دیحوت  - 76

 . هیآ 90 فسوی 12 ،  هروس  -77

 . / لوقعلا ص 326 فحت  -78

 . هیآ 21 رون 24 ،  هروس  -79

 . 160 هیآ 159 -   ( ، 37 تافاص (  هروس   . 80-1
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 . 328 ص )  يرکسع (  ریسفت   . 2

ات 158 زا 81 

 . 1/101 لئاسولا )  كردتسم   . ) 81-1

 . 83 هیآ 82 -  ( ، 38 داص (  هروس   . 2

 . هیآ 128  ( ، 37 تافاص (  هروس   . 3

 . 197 ص )  یلمآ ( ،  ردیح  دیس  دیحوتلارارسا   . 4

 . 42 هیآ ،   ( 53 مجن (  هروس  - 82

 . هیآ 27  ( ، 42 يروش (  هروس  - 83

 . هیآ 33  ( ، 31 نامقل (  هروس  - 84

 . هیآ 36  ( ، 47 هلآ (  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  هروس 

 . هیآ 64  ( ، 29 توبکنع (  هروس 

 . هیآ 53 تلصف 41 ،  هروس  - 85

 ( 41 تلصف (  هروس  - 86
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 . هیآ 54 ، 

 . هیآ 4  ( 57 دیدح (  هروس  - 87

 . هیآ 33  ( ، 13 دعر (  هروس  -88

 . هیآ 105  ( ، 5 هدئام (  هروس  -89

 . هیآ 6  ( ، 84 قاقشنا (  هروس  -90

 . هیآ 17  ( 72 نج (  هروس  -91

 . 37 هیآ 36 -   ( ، 43 فرخز (  هروس  -92

 . هیآ 19  ( ، 59 رشح (  هروس  -93

 . هیآ 28  ( ، 18 فهک (  هروس  -94

 . هیآ 200  ( ، 2 هرقب (  هروس  -95

 . هیآ 13  ( ، 40 رفاغ (  هروس  -96

 . هیآ 269  ( ، 2 هرقب (  هروس  -97

 . هیآ 56  ( ، 22 جح (  هروس  -98

 . هیآ 110  ( ، 20 هط (  هروس  -99

 . هیآ 62  ( ، 10 سنوی (  هروس  -100

 . هیآ 63  ( ، 10 سنوی (  هروس  -101

 . ینادمه 10/130 يوسوم  همجرت  نازیملا )  - ) 102

 . هیآ 106  ( ، 12 فسوی (  هروس  -103

 . هیآ 31  ( ، 3 نارمع (  لآ  هروس  -104

 . هیآ 31  ( ، 3 نارمع (  لآ  هروس  -105
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 . هیآ 28  ( ، 58 دیدح (  هروس  -106

 . هیآ 27  ( ، 18 فهک (  هروس  -107

 . هیآ 2  ( ، 10 سنوی (  هروس  -108

 . ینادمه 10/9 يوسوم  همجرت  نازیملا  - 109

 . هیآ 96  ( ، 16 لحن (  هروس  -110

هیآ صصق 28 ،  هروس  -111

 . هیآ 115  ( ، 2 هرقب (  هروس  -112

 . 27 هیآ 26 -   ( ، 55 نامحرلا (  هروس  -113

 . هیآ 78  ( ، 55 نامحرلا (  هروس  -114

 . هیآ 1  ( ، 87 یلعا (  هروس  -115

 . هیآ 10  ( ، 56 هعقاو (  هروس  -116

 . هیآ 32  ( ، 35 رطاف (  هروس  - 117

 ، نونموم 23 هروس  -118
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 . 59 هیآ 57 - 

 . هیآ 61  ( ، 23 نونموم (  هروس  -119

 . هیآ 75  ( ، 6 ماعنا (  هروس  -120

 . 21 هیآ 18 -   ( ، 83 نیقفطم (  هروس  - 121

 . هیآ 21  ( ، 12 فسوی (  هروس  -122

 . هیآ 140  ( ، 3 نارمع (  لآ  هروس  -123

 . هیآ 165  ( ، 4 ءاسن (  هروس  - 124

 . 83 هیآ 82 -   ( ، 36 نیسای (  هروس  -125

 . توافت رصتخماب  2/125 ؛  ءاضیبلا )  هجحم  - ) 126

 . 7 هیآ 5 -   ( ، 102 رثاکت (  هروس  -127

لها ریغ  مشچ  زا  هک  یهلا  تایآ  هدـهاشم  اـنامه  هکدوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  و  هیآ 14 .   ( ، 83 نیقفطم (  هروس  -128
تـسا مشچ  لد  يارب  سپ  يرهاظ ،  مشچ  هن  تسا  لد  مشچ  هلیـسو  هب  هدش ،  هدیـشک  اهنآ  باجح ب  هرپ و  تسا و  روتـسم  نیقی ، 

شیامرف نیا  هلمج  زطا  تسا  میرک  نآرق  رد  تاـیآ  اـنعم ،  نیا  دـییات  ردو  تسه .  زین  يرگید  یـسح  ياـضعا  يرادا  هک  روطناـمه 
 : دیامرف یم  لجو -  زع  دنوادخ - 

 ( ، 6 نیسای (  هروس  نورصبی (  مهف ال  مهانیشغاف  ادس  مهفلخ  نمو  ادس  مهیدیا  نیب  نم  انلعج  و 

 ( هیآ 9

دنناوت یمن  هجیتن  رد  میا ،  هدرتسگ  ورف  نانآ  نامـشچ )  رب (  يا  هدرپ  میداهن و  يدـس  ناشرـس  تشپ  يدـس و  ار  اهنآ  يرورارف  امو 
دنیبب

 : هفیرش هیآ  نیا  و 

 . هیآ 171  ( ، 2 هرقب (  هروس  نولقعی (  مهف ال  یمع  مکب  مص 

 . دنبای یمن  رد  دنروک ،  دنلال ،  دنرک ، 
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 : ناحبس دنوادخ  شیامرف  نیاو 

مهل نوکتف  ضرالا  بف  اوریسی  ملفا  ) 
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 . ( هیآ 46  ( 22 جح (  هروس  رودصلا (  یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکلو  راصبالا  یمعتال  اهناف  اهب  نوعمسی  ناذا  وا  اهب  نولقعی  بولق 

روک اه  مشچ  تقیقح ،  رد  دنونشب ؟ نآ  اب  هک  ییاه  شوگ  ای  دیشیدنیب  هک  دنشاب  هتشاد  ياهلد  ات  دنا ،  هدرکن  شدرگ  نیمز  رد  ایآ 
 . تسا روک  تساه  هنیس  رد  هک  ییاهلد  نکیل  تسین 

تلالض تیاده و  صوصخ  رد  اهنآ  همه  زادوصقم  انامه  هک  دنک  یم  ریسفت  ار  اهنآ  ریغ  شوگو و  مشچ  زا  دارم  یبوخ  هب  هیآ  نیا 
ناگدـش و تیادـه  هرابرد  هک  یناـعم  ریاـس  و  دـشاب .  رهاـظ  یمـسج  ياـضعا  هکنیا  هن  تسا  نطاـب  لد و  حراوج  اـضعا و  اـنامه  ، 

 . تسا باب  نیا  زا  هدش ،  هتفرگ  راک  هب  حیرصت و  ناهارمگ ، 

 : لاعتم دنوادخ  شیامرف  نیا  دننام 

هرقب هروس  تاملظلا (  یلا  رونلا  نم  مهنوجرخی  توغاطلا  مهوایلوا  اورفک  نیذلا  رونلا و  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذلا  هّللا 
 . ( هیآ 275  ( ، 2 ) 

رفک هک  یناسک  یلو )  درب ( .  یم  رد  هب  ییانشور  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  نانآ  دنا ؛ هدروآ  نامیا  هکت  تسا  یناسک  رورـس  دنوادخ 
 . دنرب یم  رد  هب  اهیکیرات  يوس  هب  ییانشور  زا  ار  نانآ  هک  دنتوغاط ،  ناشنارورس ،  دنا ،  هدیزرو 

 : هفیرش هیآ  نیاو 

 . ( هیآ 8  ( ، 36 نیسای (  هروس  الالعا (  مهقانعا  یف  انلعج  انا 

 . میا هداهن  ییاهریجنز  ناشیاه ،  هناچات  نانآ  ياهندرگ  رد  ام 

لد يارب  تسا و و  یملاـع  سح  يارب  هک  روطناـمه  تسا  یملاـع  لد ،  يارب  سپ  تسا .  هدـش  رکذ  هراـب  نـیا  رد  تاـیآ  لـیبق  زاو 
ماکحا
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 . دراد دوجو  سح  ملاع  هیبش  يراثآ  و 

 . هیآ 14  ( ، 27 لمن (  هروس  -129

 . هیآ 12  ( ، 45 هیثاج (  هروس  -130

 . هیآ 10  ( ، 35 رطاف (  هروس  -131

 . هیآ 126  ( ، 6 ماعنا (  هروس  -132

 . هیآ 52  ( ، 42 اروش (  هروس  -133

 . هیآ 22  ( ، 58 هلداجم (  هروس  -134

 . هیآ 35  ( ، 24 رون (  هروس  -135

 . هیآ 35  ( ، 45 رون (  هروس  -136

تایبلا یف  ضرالا  -137

 . 37 هیآ 36 -   ( ، 24 رون (  هروس  -138

 . 37 هیآ 36 -  ( ، 24 رون (  هروس  -139

 . 160 هیآ 159 -  تافاص 37 ،  هروس  -140

 . هیآ 24 فسوی 12 ،  هروس  - 141

 . هیآ 82 هروس ص 38 ،  -142

 . هیآ 128 تافاص 37 ،  هروس  -143

 . هیآ 40 تافاص 37 ،  هروس  -144

 . هیآ 55 فرخز 43 .  هروس  - 145

 . هیآ 80 ءاسن 42 ،  هروس  -146

 / . هیآ 10 حتف 48 ،  هروس  -147
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 . 169 قودص ص 168 -  خیش  دیحوت  -148

 . هیآ 17 لافنا 8 ،  هروس  -149

 . 4 هیآ 3 -  مجن 53 ،  هروس  -150

 . هیآ 128 نارمع 3 ،  لآ  هروس  -151

 . مهرقتحا نیملسملا و  يذا  نم  باب  یفاکلا 2/352 ،  -- 152

 . / هیآ 31 نارمع 3 ،  لآ  هروس  -153

دوـش یم  ءاـیحا  هلیـسو  هب  ناـسنا  هک  تسا  يا  هدـنز  حور  هدـش ،  رکذ  هـیآ  رد  هـک  روـن  نـیا  و  هـیآ 28 .  دـیدح 57 ،  هروس  -154
هیآ 122 ماعنا ،  یـشمی ( . . .  ارون  هل  انلعج  هانییحاف و  اتیم  ناک  نم  وا  هک  تسا  هدش  هراشا  نادب  ادخ  شیامرف  نیا  رد  هک  روطنامه 

 ( لد هدرم (  هک  یسک  ایآ   ؛ )
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نیا هل . . .  انلعجو  قایـس  رهاظ  دورب .  هار  مدرم  نایم  رد  نآ ،  وترپ  رد  ات  میدروآ  دیدپ  يرون  وا  يارب  میدینادرگ و  شا  هدنز  دوب و 
 . دشاب هانییحا  يارب  نایب  هک  تسا 

 . هیصولا ص 128 تابثا  -155

 . تسا هدمآ  بولقلا 1/379 )  داشرا  یتمظع (  قح  ینمظعی  -156

 . 380 بولقلا 1/379 -  داشرلا  -157

 . يوفطصم همجرت   ، 90 یفاک 3 / لوصا  -158
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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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