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نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  ياه  ناتساد 

: هدنسیون

ییابطابط نیسح  دمحم 

: یپاچ رشان 

ناحبس

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  16ياهناتساد 

باتک 16تاصخشم 

نآرق رد  يزادرپ  هصق  شور  17راتفگشیپ : 

نآرق رد  يزادرپ  هصق  17شور 

اه هصق  عورش  18یگنوگچ 

ناتساد ثداوح  لقن  28هویش 

ینامز لسلست  تیاعر  28فلا . 

ینامز تدحو  ندش  هتسکش  29ب . 

اه هصق  رد  یخیرات  لسلست  ریس و  35طخ 

یخیرات ریس  طخ  35تیاعر 

یخیرات لسلست  36فادها 

یخیرات ریس  طخ  نتسکش  37مهرد 

هصق رد  تایئزج  37فذح 

اضف وج و  بسانت  هب  ناتساد  ياهزارف  42یگتسجرب 

ناتساد ياه  هرهچ  ندرمش  44هدنز 

ناتساد رد  45ناتساد 

ناتساد نیب  رد  هضرتعم  48تالمج 

نآرق ياهناتساد  رد  تارواحم  تاحالطصا و  یخرب  زا  53هدافتسا 

هناقشاع هصق  تخادرپ  رد  نآرق  53شور 

هناقشاع هصق  تخادرپ  رد  نآرق  53شور 

اخیلز فسوی و  ناتساد   . 155

 ( ع  ) بیعش نارتخد  اب  دروخرب  و  ع )   ) یسوم ناتساد   . 266

صصق نایب  رد  هر )   ) هماّلع هویش  کبس و  71راتفگشیپ : 
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صصق نایب  رد  هر )   ) هماّلع هویش  71کبس و 

نآرق هاگدید  زا  71صصق 

تایاور هاگدید  زا  72صصق 

صصق رد  73تایلیئارسا 

لیجنا تاروت و  اب  صصق  75قیبطت 

یخیرات یملع و  77ثحابم 

نیودت 77هویش 

مالسلا هیلع  مدآ  80ناتساد 

مالسلا هیلع  مدآ  80ناتساد 

نآرق رد  مدآ  81ناتساد 

هکئالم هدجس  85ناتساد 

؟  دوب ناگتشرف  زا  سیلبا  85ایآ 

سیلبا ندرکن  هدجس  87تلع 

مدآ تشهب  95ناتساد 

95تایآ

 ( . . . نکسا مدآ  ای  انلق  96(و 

 ( . . . ناطیشلا امهلزاف  )104

 ( هیلع باتف  تاملک ،  هبر  نم  مدآ  یقلتف  )107

 ( يده ینم  مکنیتای  اماف  اعیمج  اهنم  اوطبها  انلق  )108

تایاور رد  ع )   ) مدآ 115ناتساد 

تاروت رد  ع )   ) مدآ 128ناتساد 

دوخ ياعد  رد  اوح  مدآ و  133بدا 

لیباق لیباه و  136ناتساد 

136تایآ

تایاور رد  لیباق  لیباه و  139ناتساد 

نآرق رد  تاروت و  رد  لیباق  لیباه و  ناتساد  نیب  153قیبطت 
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تاروت رد  ناتساد  - 1153

نآرق رد  ناتساد  - 2154

مالّسلا هیلع  سیردا  158ناتساد 

158تایآ

تایاور رد  ع )   ) 158سیردا

( ایلع اناکم  انعفر  و   ) هیآ يانعم  رد  166یتیاور 

شدلوت لحم  سیردا و  رگید  172مان 

مالّسلا هیلع  حون  176ناتساد 

176تایآ

نآرق رد  مالّسلا  هیلع  حون  183ناتساد 

 ( ع  ) حون تلاسر  185تثعب و 

 ( ع  ) حون تعیرش  186نید و 

توعد راک  رد  مالسلا )  هیلع   ) حون ياسرف  تقاط  تامحز  187لمحت 

دوخ موق  نایم  رد  ع )   ) حون نتسیز  187تدم 

 ( ع  ) حون يزاس  188یتشک 

نافوط ندمآ  باذع و  189لوزن 

نیمز هب  شناهارمه  و  ع )   ) حون ندش  هدایپ  ناتساد و  نتفای  190نایاپ 

 ( ع  ) حون هدش  قرغ  رسپ  191ناتساد 

 ( ع  ) حون 193صیاصخ 

یلعف ناتساد  رد  ع )   ) حون 194ناتساد 

؟  تسا هدمآ  هج  نافوط  هرابرد  للم  ریاس  ياه  هروطسا  خیراوت و  205رد 

؟  هدوب رشب  همه  يارب  یناهج و  ع )   ) حون توبن  210ایآ 

؟  تفرگارف ار  نیمز  هرک  همه  حون  نافوط  222ایآ 

لصف دنچ  رد  یسانش  نیمز  ثحابم  یخرب  زا  227یلامجا 

 ( ع  ) حون ینالوط  236رمع 

وا موق  و  ع )   ) حون ناتساد  رد  238یتایاور 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( ع  ) حون رسپ  هرابرد  247یتایاور 

دوخ موق  اب  وگتفگ  رد  ع )   ) ءایبنا رگید  حون و  261بدا 

تسین بدا  تسا  لطاب  اب  هتخیمآ  هک  یقح  رد  لطاب و  270رد 

مالّسلا هیلع  دوه  276ناتساد 

276تایآ

 ( ع  ) دوه ناتساد  نوماریپ  279يراتفگ 

 ( ع  ) دوه موق  داع ،  - 1279

دوه يونعم  تیصخش  - 2282

مالّسلا هیلع  حلاص  284ناتساد 

284تایآ

 ( ع  ) حلاص ناتساد  نوماریپ  287يراتفگ 

 ( ع  ) حلاص موق  دومث ،  - 1287

 ( مالسلا هیلع   ) حلاص تثعب  - 2288

 ( مالسلا هیلع   ) حلاص تیصخش  - 3291

حلاص هقان  ناتساد  هرابرد  291یتایاور 

مالّسلا هیلع  طول  297ناتساد 

297تایآ

 . وا موق  و  ع )   ) طول ناتساد  نوماریپ  301يراتفگ 

نآرق رد  شموق  طول و  ناتساد  - 1301

 ( ع  ) طول موق  رما  تبقاع  - 2302

 ( ع  ) طول يونعم  تیصخش  - 3306

 ( ( ع  ) میهاربا نانامهیم  ناتساد   ) يرشب ناتساد  نوماریپ  306يراتفگ 

تاروت رد  شموق  و  ع )   ) طول 314ناتساد 

موق نآ  تکاله  وا و  نامهیم  ناگتشرف  طول و  موق  هرابرد  324یتایاور 

مالّسلا هیلع  میهاربا  346ناتساد 

346تایآ
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وا تشذگرس  و  مالسلا )  هیلع   ) لیلخ میهاربا  تیصخش  هرابرد  348يراتفگ 

نآرق رظن  زا  ع )   ) میهاربا ناتساد  - 1348

شا یگدنب  فقوم  دنوادخ و  دزن  ع )   ) میهاربا تلزنم  - 2354

تشاذگ راگدای  هب  يرشب  هعماج  رد  دوخ  زا  ترضح  نآ  هک  یتکربرپ  راثآ  - 3356

؟  دیوگ یم  هچ  ع )   ) میهاربا هرابرد  یلعف  تاروت  - 4358

تسا نآ  یگدروخ  تسد  رب  لیلد  نیرتهب  تاروت  تاضقانت  - 5372

تاروت زا  يرگید  صقانت  - 6393

 ( ع  ) میهاربا يامن  وشن و  دلوت و  دروم  رد  408یتایاور 

نایدورمن و  ع )   ) میهاربا ترضح  ناتساد  هرابرد  414یتایاور 

 ( ع  ) لیعامسا ترضح  دلوت  رجاه و  شیاز  زا  419یتیاور 

 ( ع  ) لیعامسا حبذ  ناتساد  رد  425یتیاور 

یلاعت دنوادخ  هب  تبسن  ع )   ) لیعامسا 436بدا 

نآ يانب  هبعک و  هرابرد  یخیرات  441ثحب 

هبعک 445لکش 

هبعک 448هماج 

هبعک تلزنم  449ماقم و 

هبعک 451تیلوت 

نینرقلاوذ 453ناتساد 

453تایآ

نینرقلاوذ ناتساد  نوماریپ  455يراتفگ 

نآرق رد  نینرقلاوذ  ناتساد  - 1455

خیرات رظن  زا  جوجام  جوجای و  دس و  نینرقلاوذ و  ناتساد  - 2459

؟  تساجک شدس  تسیک و  نینرقلاوذ  - 3463

؟  دنا هدوب  لوغم  ماوقا  جوجءام  جوجای و  ایآ  - 4491

نینرقلاوذ ناتساد  نوماریپ  495یتایاور 

مالسلا هیلع  فسوی  512ناتساد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


512تایآ

519همجرت

نآرق رد  مالسلا  هیلع  فسوی  533ناتساد 

نآرق رد  مالسلا  هیلع  فسوی  533ناتساد 

 . . . هسفن نع  اهتیب  یف  وه  یتلا  هتدوار  537و 

رصم 544هزیزع 

 . . . اهب مه  هب و  تمه  دقل  551و 

 . . . ربد نم  هصیمق  تدق  بابلا و  اقبتسا  560و 

یسفن نع  ینتدوار  یه  562لاق 

میظع نک  دیک  نا  نک  دیک  نم  هنا  لاق  ربد  نم  دق  هصیمق  ار  565املف 

نیئطاخلا نم  تنک  کّنا  کبنذل  يرفغتسا  اذه و  نع  ضرعا  566فسوی 

 . . . مصعتساف هسفن  نع  هتدوار  دقل  هیف و  یننتمل  يذلا  نکلذف  583تلاق 

میلعلا عیمسلا  وه  هنا  نهدیک  هنع  فرصف  هبر  هل  592باجتساف 

وا يونعم  ماقم  و  مالسلا )  هیلع   ) فسوی رب  دنوادخ  603يانث 

تایاور رد  ع )   ) فسوی 619ناتساد 

 ( ع  ) فسوی يای  ؤر  هرابرد  تیاور  619دنچ 

اخیلز فسوی و  ناتساد  هرابرد  ع )   ) داجس ماما  زا  628تیاور 

تایآ نوماریپ  تیاور  632دنچ 

رصم هاشداپ  يای  ؤر  نوماریپ  641یتایاور 

رصم رد  ناردارب  و  ع )   ) فسوی ناتساد  حرش  رد  652یتایاور 

رصم رد  ع )   ) فسوی اب  ناردارب  تاقالم  نوماریپ  665یتایاور 

فسوی ربارب  رد  شنادنزرف  بوقعی و  هدجس  هرابرد  670یتایاور 

 ( ع  ) بوقعی 676بدا 

 ( ع  ) قیدص فسوی  ياعد  رد  679بدا 

مالسلا هیلع  بویا  685ناتساد 

685تایآ
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 ( ع  ) بویا 686تشذگرس 

نآرق رظن  زا  ع )   ) بویا ناتساد   . 1686

بانج نآ  هب  تبسن  یلاعت  يادخ  لیمج  يانث   . 2686

تایاور رظن  زا  بانج  نآ  ناتساد   . 3686

مالسلا هیلع  بیعش  695ناتساد 

695تایآ

وا موق  و  ع )   ) بیعش ناتساد  نوماریپ  698يراتفگ 

دوب برع  ربمایپ  نیموس  ع )   ) بیعش  . 1698

 ( ع  ) بیعش يونعم  تیصخش   . 2701

ترضح نآ  هرابرد  تاروت  رظن   . 3701

 ( مالسلا مهیلع   ) نوراه یسوم و  703ناتساد 

703تایآ

 ( ع  ) نوراه یسوم و  ياهناتساد  نوماریپ  713يراتفگ 

وا تیدوبع  هیاپ  ادخ و  دزن  ع )   ) یسوم ماقم   . 1713

تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  یسوم  تشذگرس  زا  هچنآ   . 2715

وا تیدوبع  هیاپ  ادخ و  دزن  نوراه  ماقم   . 3722

رضاح رصع  تاروت  رد  مالسلا )  هیلع   ) یسوم ناتساد   . 4723

723هراشا

شیاهاعد رد  مالسلا  هیلع  یسوم  726بدا 

مالسلاامهیلع رضخ  یسوم و  741ناتساد 

741تایآ

نآرق رد  ع )   ) رضخ یسوم و  745ناتساد 

 ( ع  ) رضخ 750تیصخش 

تایاور رد  ع )   ) رضخ یسوم و  754ناتساد 

شداتسا لباقم  رد  ع )   ) یسوم 763بدا 

نوراق 765ناتساد 
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765تایآ

نوراق ناتساد  هرابرد  768یتایاور 

تاروت رد  نوراق  772ناتساد 

اروعاب معلب  775ناتساد 

775تایآ

نآرق رد  ءاروعاب  معلب  776ناتساد 

تایاور رد  اروعاب  معلب  781ناتساد 

تیاور نآرق و  رد  دعولا  قداص  لیعامسا  783ناتساد 

نآرق رد  لیعامسا  783ناتساد 

تایاور رد  لیعامسا  783ناتساد 

میکح نامقل  786ناتساد 

786تایآ

شزیمآ تمکح  تاملک  زا  هراپ يا  نامقل و  ناتساد  نوماریپ  788يراتفگ 

نآرق رد  نامقل  ناتساد   . 1788

تایاور رد  نامقل  ناتساد   . 2790

مالسلا هیلع  سایلا  802ناتساد 

802تایآ

تایاور نآرق و  رد  سایلا  804ناتساد 

نآرق رد  سایلا  ناتساد   . 1804

تایاور رظن  زا  بانج  نآ  ناتساد   . 2805

مالسلا هیلع  دوواد  810ناتساد 

810تایا

 ( ع  ) دوواد ناتساد  نوماریپ  812يراتفگ 

نآرق رد  ع )   ) دوواد تشذگرس   . 1812

نآرق رد  مالسلا )  هیلع   ) دوواد ریخ  رکذ   . 2813

مصاختم ود  ناتساد   . 3813
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تایاور رد  ع )   ) دوواد ناتساد   . 4815

 ! تاروت رد  ع )   ) دواد ندش  قشاع  ناتساد   . 5817

 ( ع  ) قدص ماما  اضر و  ماما  هاگن  رد  ع )   ) دواد ناتساد   . 6819

مالسلا هیلع  نامیلس  822ناتساد 

822تایآ

 ( ع  ) نامیلس ناتساد  نوماریپ  829يراتفگ 

هدمآ وا  ناتساد  زا  نآرق  رد  هچنآ   . 1829

دیاتس یم  ار  بانج  نآ  هک  یتایآ   . 2830

قیتع دهع  رد  مالّسلا )  هیلع   ) نامیلس  . 3830

هدش دراو  ناتساد  نیا  رد  هک  یتایاور   . 4831

انث اعد و  رد  ع )   ) نامیلس دوواد و  833بدا 

 ( ع  ) لفکلاوذ عسی و  زا  836يربخ 

نآرق رد  ع )   ) لفکلاوذ عسی و   . 1836

تایاور رد  ع )   ) لفکلاوذ عسی و   . 2836

مالسلا هیلع  سنوی  838ناتساد 

838تایآ

 ( ع  ) سنوی 840تشذگرس 

 ( ع  ) سنوی تشذگرس  نآرق و   . 1840

 ( ع  ) سنوی زا  یلاعت  يادخ  شیاتس   . 2843

نیدهع بتک  رد  بانج  نآ  تشذگرس   . 3844

 ( ع  ) سنوی ياعد  رد  850بدا 

مالسلاامهیلع ییحی  ایرکز و  852ناتساد 

852تایآ

 ( ع  ) ییحی ایرکز و  ناتساد  نوماریپ  855يراتفگ 

 ( ع  ) ایرکز زا  میرک  نآرق  شیاتس   . 1855

شیگدنز خیرات   . 2856
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نآرق رد  ع )   ) ییحی 862ناتساد 

 ( ع  ) ییحی زا  میرک  نآرق  شیاتس   . 1862

شیگدنز خیرات   . 2862

لیجنا رد  ع )   ) ییحی ایرکز و  864ناتساد 

 ( مالسلاامهیلع  ) میرم شردام  یسیع و  871ناتساد 

871تایآ

تسا هنوگچ  نآرق  رد  ع )   ) شردام یسیع و  877ناتساد 

ادخ هاگرد  رد  شماقم  و  ع )   ) یسیع 883تیصخش 

ناراکهنگ ياهبنوخ  هن  تسادخ  دزن  ناعیفش  زا  یکی  908حیسم 

؟  دنک یم  مکح  هچ  هتفگ  تیحیسم  هچنآ  هرابرد  ام  911لقع 

لاکشا 911هد 

هکنیا لوا   . 1912

هکنیا مود   . 2913

هکنآ موس   . 3915

هکنیا مراهچ   . 4916

هکنآ مجنپ   . 5917

هکنیا مشش   . 6921

هکنآ متفه   . 7923

هکنآ متشه   . 8925

هکنآ مهن   . 9927

هکنآ مهد   . 10938

؟  هتفرگ ءاشنم  اجک  زا  ءارآ  943نیا 

یخیرات 950ثحب 

یلعف تاروت  تشذگرس   . 1950

لیجنا حیسم و  ناتساد   . 2954

هناگراهچ ياهلیجنا   . 3956
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اعد ماقم  رد  ع )   ) یسیع تیدوبع  بدا  زا  یفیطل  997هوجو 

ّسر باحصا  1002ناتساد 

1002تایآ

سر باحصا  هرابرد  1003یتایاور 

دودخا باحصا  1007ناتساد 

1007تایآ

اهنآ هرابرد  یتایاور  دودُخا و  باحصا  1007ناتساد 

فهک باحصا  1012ناتساد 

1012تایآ

خیرات نآرق و  رظن  زا  فهک  باحصا  1016ناتساد 

؟  تساجک فهک  باحصا  1023راغ 

تایاور رد  فهک  باحصا  1030ناتساد 

لیف باحصا  1060ناتساد 

1060تایآ

نآرق رد  ناشتکاله  لیف و  باحصا  1060ناتساد 

تایاور رد  لیف  باحصا  1063ناتساد 

زکرم 1069هرابرد 
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نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  ياهناتساد 

باتک تاصخشم 

.1360 نیسحدمحم 1281 -  یئابطابط  هسانشرس : 

هدیزگرب .یسراف  نآرقلا  ریسفت  یف  نازیملا  يدادرارق :  ناونع 

لاعف نیـسح  نیودـت  يروآدرگ و  ییابطابط ؛  نیـسحدمحم   ] نازیملا رد  ءاـیبنا  خـیرات  نآرق و  ياهناتـساد  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
یقارع

ناحبس 1378. نارهت : رشن :  تاصخشم 

2 ج  يرهاظ :  تاصخشم 

.ج  ) لایر 1  4000 ؛ 964-5978-37-8  ج ) ؛  مراهچ پاچ  هرود ،  ) لایر هرود 80000 ؛ 964-5978-37-8  لایر   40000 کباش : 
( مود پاچ  .ج ،2   ) لایر .ج 4000 ؛ )2   ) لایر 2  4000 ؛ 964-5978-39-4  ج ) ؛  مود پاچ  1، 

(. ناتسمز 1378 مود  پاچ   ) ج 1 و 2 تشاددای : 

(. راهب 1378 لوا  پاچ   ) ج 2 تشاددای : 

(. 1386 مراهچ : پاچ   ) .ج 1و2 تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 

اه هصق  نآرق --  عوضوم : 

همانتشذگرس ناربمایپ --  عوضوم : 

هدنروآدرگ نیسح 1338 ، -  داژن ، یقارع  لاعف  هدوزفا :  هسانش 

هدیزگرب .نآرقلا  ریسفت  یف  نازیملا   . 1360 نیسحدمحم 1281 -  یئابطابط  هدوزفا :  هسانش 

ط25م 904216 1378  / BP98 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/1726 ییوید :  يدنب  هدر 

م 11113-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق رد  يزادرپ  هصق  شور  راتفگشیپ : 

نآرق رد  يزادرپ  هصق  شور 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

نیمزرس هب  وا  ندناسر  كانـسرت و  کیرات و  ياههاگرذگ  زا  ناسنا  نداد  روبع  شیاهناتـساد  اه و  هصق  لقن  زا  نآرق  یلـصا  فده 
هزادنا هب  يا  هدیزگرب  ناتساد  هک  دنک  یم  باجیا  یتبسانم  هاگ  یلصا ،  فده  نآ  بیقعت  نمض   ) اهتنم تسا .  تیاده  اهییانـشور و 

راکتبا و ساسا  رب  هکلب  ینیرفآ ،  هصق  يزادرپلایخ و  ساـسا  رب  هن  نکیل  دوش ،  داریا  نیتسار ،  يرنه  ییاـبیز  اـب  بساـنتم و  هویـش  و 
زا ریذپاندیدرت . ) عطاق و  ياهتیعقاو  هب  اکتا  اب  شرازگ و  یگنوگچ  رد  يرنه  شنیرفآ 
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 . درب مان  نآرق )  يزادرپ  هصق  شور   ) ناونع تحت  دیاب  اهناتساد  اه و  هصق  لقن  رد  نآرق  هویش  شور و  نیا 

اه هصق  عورش  یگنوگچ 

هـسیاقم تقباطم و  نآرق و  ياه  هصق  رد  يرگن  فرژ  رظن و  تقد  اب  هک  تسا  هصق  کی  زاغآ  یگنوگچ  هویـش و  اهـشور ،  زا  یکی 
ار اه  هصق  هنوگ  نیا  درب و  یپ  عورـش ،  زاغآ و  یگنوگچ  هب  هجوت  اب  عورـش  رد  هصق  عونت  توافت و  هب  ناوت  یم  رگیدـکی ،  اب  اهنآ 

 : درک يدنب  هتسد 

ياه هنوگ  هب  دـناوت  یم  صاـخ  فادـها  ساـسا  رب  همدـقم  نیا  هک  ددرگ  یم  زاـغآ  همدـقم  کـی  اـب  نآرق  ياـه  هصق  یخرب  فلا . 
 . دشاب هدمآ  توافتم 

 . دنک لابند  ار  ناتـساد  هک  دنک  یم  داجیا  هزیگنا  شـشک و  هدنناوخ  رد  ماهفتـسا  نیا  هک  تسا  يریرقت )  ماهفتـسا   ) کی همدقم   . 1
 ( . یسوم ثیدح  کیتا  له   : ) ددرگ یم  زاغآ  یماهفتسا  همدقم  نیا  اب  هیآ 9 )  ) هط هروس  رد  ع )   ) یسوم ناتساد 

هب ای  يریرقت )  ماهفتسا   ) فورعم ریبعت  هب  هکلب  تسا ،  هاگآ  رارسا  همه  زا  وا  هک  تسین  ربخ  بسک  يارب  ماهفتسا  نیا  تسا  یهیدب  )
یم مهم  ربخ  کی  عورـش  ماگنه  زین  هرمزور  نابز  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ،  مهم  ربخ  یکی  همدقم  هک  تسا  یماهفتـسا  رگید  ریبعت 

) ؟ . . .  هک يا  هدینش  ار  ربخ  نیا  ایآ  مییوگ : 

يارب ار  دوخ  شوگ ،  اپارس  دوجو و  مامت  اب  هک  دنک  یم  بیغرت  ار  هدنناوخ  شـسرپ ،  ماهفتـسا و  هنوگ  نیا  اب  يا  هصق  عورـش  اعطق 
 : هک دیامن  هدامآ  ناتساد  ندینش 

کی نآ  )
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تفایرد هب  لیام  هناقشاع  دنبایرد و  یبوخب  ار  هصق  هکنیا  ات  اهشوگ ،  اهـسفن و  ندرک  هدامآ  ینیچ و  هنیمز  يارب  تسا  ماهفتـسا  عون 
 . ( دنوش نآ 

ؤبن ا کـیتا  لـه   ) یماهفتـسا هلمج  اـب  دـعب  دزادرپ و  یم  ع )   ) دوواد تیـصخش  یفرعم  هب  ات 20 ) تاـیآ 17   ( ) ص  ) هروـس رد   . 2
رد یناتـساد  هب  يراد ) ؟  ربخ  دندمآ  بارحم  راوید  يالاب  هب  هک  مصاختم  نادرم  نآ  ناتـساد  زا  ایآ   ( ) بارحملا اوروست  ذا  مصخلا 

دنک و یم  ناتـساد  ندناوخ  ندینـش و  هب  بیغرت  ار  هدنناوخ  هدنونـش و  ماهفتـسا  نیا  اب  هک  هژیوب  دزادرپ ،  یم  ادـخ  ربمایپ  نیا  دروم 
 : دسیون یم  هراب  نیا  رد  هر )   ) یئابطابط همالع  موحرم  دراد .  یم  نایب  ار  عزانتم  ردارب  ود  بانج و  نآ  يرواد  يارجام  دعب 

 . ( تسا ربخ  ندینش  هب  قیوشت  نتشاداو و  یتفگش  هب  روظنم  هب  کیتا " . . .  له   " ماهفتسا )

لمءات و لباق  هتکن  دنک و  یم  زاغآ  شسرپ  ماهفتـسا و  کی  اب  ار  ع )   ) میهاربا نانامهیم  ناتـساد  زین  هیآ 24 )  ) تایراذ هروس  رد   . 3
ثیدح کیتا  له   : ) دیامرف یم  هکلب  يراد ، ) ؟  ربخ  نآ  زا  یناد و  یم  ار  میهاربا  ناتساد  ایآ   ) دیامرف یمن  هک  تسا  نیا  هیآ  تقد 

شـسرپ عوـن  نیا  يراد . ) ؟  ربـخ  نآ  زا  تسا و  هدیـسر  وـت  هب  میهاربا  یمارگ  ناـنامهیم  ناتـساد  اـیآ   ( ) نیمرکملا مـیهربا  فـیض 
هک دوش  یم  قـیوشت  بیغرت و  هدـنناوخ  میهاربا )  ناـنامهیم   ) ناـیب اـب  اریز  دـناوخب ،  ار  ناتـساد  اـمتح  هک  دزیگنا  یمرب  ار  هدـنناوخ 

نیا دریگ و  یپ  ار  ناتساد 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ شنانامهم  ناتـساد  منیبب  ات  مناوخب  ار  نآ  سپ  مناد ،  یم  هک  ار  میهاربا  ناتـساد  هک  ددرگ  یم  یعادت  هدـنناوخ  نهذ  رد  هلءاسم 
 . تسا هدوب 

نیشیپ ناتساد  نوچ  ددرگ و  یم  زاغآ  ماهفتـسا  کی  اب  ناتـساد  هک  دومث  نوعرف و  ياهـشترا  تیاکح  ناتـساد و  تسا  هنوگ  نیا  زا 
ناتساد ایآ  دومث ) نوعرف و  دونجلا  ثیدح  کیتا  له   : ) دیامرف یم  هکلب  یناد ، ) ؟  یم  ار  دومث  نوعرف و  ناتـساد  ایآ   ) دیامرف یمن 

ایناث دزیگنارب ،  ناتساد  ندناوخ  يارب  رتشیب  هچ  ره  ار  هدنناوخ  الوا  هک  دومث ، ) ؟  موق  نوعرف و  ياهرکشل  يا ؟  هدینـش  ار  اهرکـشل 
( . دنک یم  هراشا  دومث ) نوعرف و  ياهشترا   ) اهنآ یگدامآ  دادعتسا و  تردق و  هب  هکنیا  يارب  )

یم نوعرف  دومث و  داع و  ماوقا  ناتـساد  هب  هدـنبوک ،  هاتوک و  ياهجوم  لوط  اب  یپ  رد  یپ  ياهتمـسق  زا  دـعب  زین ،  رجف  هروس  رد   . 4
؟  درک هچ  داع  موق  اب  وت  راگدرورپ  هک  يدیدن  ایآ  ( ) داعب کبر  فیک  رت  ملا   : ) دیامن یم  زاغآ  ماهفتسا  کی  اب  ار  ناتساد  دزادرپ و 

 ( . تسا رترث  ؤم  رتدیدش و  تافتلا ،  يرادیب و  يارب  ندناروش  نتخیگنارب و  رظن  زا  یقایس  نینچنیا  رد  ماهفتسا  بیکرت   ) و ( 

 : ددرگ یم  زاغآ  يریرقت  ماهفتسا  ود  اب  لیف  باحصا  ناتساد   . 5

 . ( لیلضت یف  مهدیک  لعجی  ملا  لیفلا .  باحصاب  کبر  لعف  فیک  رت  ملا  )

؟  تخادنین ههاریب  هب  ار  نانآ  رکم  دیک و  ایآ  درک ؟  هچ  لیف  باحصا  اب  وت  يادخ  هک  يدیدن  ایآ 

ار نانآ  رکم  دیک و  هنوگچ  هکنیا  اما 
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هک بیترت  نیا  هب  تسا ،  هدروآرد  شیامن  هب  غورفرپ  كانـساره و  یفـصو  يامیـس  کی  رد  ار  نآ  داد ،  رارق  ههاریب  یهارمگ و  رد 
 : مینک یم  اشامت 

 . ( لوکءام فصعک  مهلعجیف  لیجس .  نم  هراجحب  مهیمرت  لیبابا .  اریط  مهیلع  لسرا  (و 

 . تخاس روخآ  رد  هدنام  سپ  هاک  نوچ  ار  نانآ  و  دندرک .  نارابگنس  لیجس  اب  ار  اهنآ  ات  داتسرف ،  جوف  جوف  یگدنرپ  نانآ  رس  رب  و 

هب شیپاشیپ  ار  اهناتساد  هیامنورد  اهنآ  یط  رد  هک  ددرگ  یم  زاغآ  يا  همدقم  هاتوک و  ياهلخدم  اب  نارق  ياهناتـساد  زا  يا  هراپ  ب . 
هب هلمج  دـنچ  یط  ار  شتیـصخش  هتخاس و  هتـسجرب  ار  ینامرهق  هژیو  رادرک  ای  هداد و  ربخ  اهنآ  تیفیک  تلاح و  زا  ای  هدروآ ،  نایم 

هراشا ناوت  یم  صصق  هروس  رد  نوعرف  اب  ع )   ) یـسوم تازرابم  ناتـساد  هب  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدیـشک  ریوصت  هب  هاتوک  ترابع 
 . درک

هـتخادرپ و نوـعرف  تیـصخش  یفرعم  هـب  همدـقم  رد  دزادرپـب ،  ارجاـم  ناتـساد و  لـصا  هـب  هـکنیا  زا  لـبق  ناتـساد  نـیا  رد  نآرق   . 1
یم هدنناوخ  هک  ییاج  ات  تسا  هدومن  وگزاب  میقتسمریغ  روط  هب  ار  ناتساد  ماجنارس  نایاپ و  هدرک و  میـسرت  ار  ناتـساد  زا  ییامنرود 

 . دنزب سدح  ار  ناتساد  هیامنورد  نومضم و  نآ ،  یط  رد  دناوت 

و نیدسفملا .  نم  ناک  هنا  مهءاسن  ییحتـسی  مهءانبا و  حـبذی  مهنم  هفئاط  فعـضسی  اعیـش  اهلها  لعج  ضرالا و  یف  الع  نوعرف  نا  )
نوعرف يرن  ضرالا و  یف  مهل  نکمن  و  نیثراولا .  مهلعجن  همءا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن 
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 . ( نورذحی اوناک  ام  مهنم  امهدونج  ناماه و  نوعرف و  ناماه  و 

 : تسا لمتشم  يرنه  تقیقح  دنچ  رب  یناتساد  همدقم  نیا  )

قح نایم  هک  یلادج  نوماریپ  ناتـساد  نیا  هک  دنک  یم  فشک  هدنناوخ  اریز  ناتـساد ،  تایوتحم  زا  تسا  يا  هصالخ  همدقم  نیا   . 1
 . . . ( . میناوخ یم  وت  يارب  ار  نوعرف  یسوم و  ناتساد   : ) دنز یم  رود  تساپرب ،  نوعرف )  یسوم و   ) لطاب و 

رب هک  میتسه  نآ  رب  ام   : ) دوب دهاوخ  نانم  ؤم  و  ع )   ) یـسوم عفن  هب  لادج  نیا  جیاتن  ماجنارـس ،  هک  دروآ  یم  تسد  هب  هدنناوخ   . 2
 . . . ( . میهد تمعن  نیمز  يور  نافعضتسم 

ناـیم هقرفت  داـجیا  نوعرف ،  ییوـج  يرترب  لـطاب  نیا  ساـسا  هکنیا  دـنک و  یم  صخـشم  ار  لـطاب  نیا  ساـسا  هداـم و  ناتـساد ،   . 3
لیالد هتبلا  دراذگ .  یم  هدـنز  ار  نانز  دـشک و  یم  ار  نادرم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،  مدرم  ندیـشک  فاعـضتسا  هب  هعماج و  فیاوط 

هقرف هقرف  ار  شمدرم  تسج و  يرترب  نیمزرـس  نآ  رد  نوـعرف   : ) دروآ دـهاوخ  تسد  هب  ناتـساد  عوـمجم  زا  هدـنناوخ  ار  راـک  نیا 
 ( . تخاس

دهاوـخ یم  يو  هکنیا  نآ  درب و  یم  یپ  دـنک ،  یم  راداو  داـسف  هب  ار  نوـعرف  هک  یلماوـع  هب  همدـقم  نـیا  زا  هدـنناوخ  نـینچمه   . 4
 ، دندیسرت یم  نآ  زا  يزیچ  ناشنایرکـشل  ناماه و  نوعرف و  هب   : ) تسا ساره  رد  تخـس  نآ  لاوز  زا  دنک و  ظفح  ار  دوخ  تنطلس 

 ( . میهد ناشن 

ع  ) یسوم ناتساد  همدقم ،  نیا  زا  دعب  نآرق 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


رد شنایرکـشل  نوعرف و  ندش  هتخادنا  اب  و  میلا ) . . .  یف  هیقلاف   ) دنک یم  زاغآ  ایرد  رد  شندنکفا  نامرف  یکدوک و  نارود  زا  ار  ( 
 ( . نیملاظلا هبقاع  ناک  فیک  رظناف  میلا  یف  مهاندبنف  هدونج  هانذخاف و   ) درب یم  نایاپ  هب  ار  ناتساد  ناشندش ،  قرغ  ایرد و 

ناتساد نامرهق  نیا  ياهیگژیو  و  مالسلا )  هیلع  دوواد   ) ناتساد تیصخش  یفرعم  زا  دعب  ( 20 تایآ 17 -   ( ) ص  ) هروس رد  نآرق   . 2
 . دزادرپ یم  بانج  نآ  ياهناتساد  زا  یکی  هب  دش ،  هداد  وا  رب  هک  ییایاطع  و 

 : دزادرپ یم  نآ  لیصفت  هب  هاگنآ  دیآ ،  یم  شیپاشیپ  هک  تسا  ناتساد  زا  يا  هدرشف  اه  همدقم  زا  يا  هراپ  ج . 

شنیرفآ ناتساد  نورکـشت )  ام  الیلق  شیاعم  اهیف  مکل  انلعج  ضرالا و  یف  مکانکم  دقل  و   ) همدقم نیا  اب  فارعا  هروس  رد  نآرق   . 1
تسا و هتخادرپ  نیکمت  نیا  هب  لیـصفت  روـط  هـب  ( 25 تاـیآ 11 -   ) هیآ هدزناـپ  یط  هدرک و  زاـغآ  ار  نـیمز  رد  مدآ  ینب  نـیکمت  و 

تروص ناسنا و  تقلخ  يادـتبا  لامجا ،  زا  دـعب  هک  تسا  هنوگ  نیا  و  تسا . )  هدـش  رکذ  لـبق  هیآ  رد  هک  تسا  یلاـمجا  لیـصفت  )
تشهب و ار  ناشجورخ  شرـسمه و  مدآ و  ندروخ  بیرف  سیلبا و  یچیپرـس  هکئالم و  هدجـس  مدآ و  زور  نآ  يارجاـم  وا و  يدـنب 
هب مدآ ) . . .  ینب  ای   ) باطخ راهچ  اب  ناتساد  نایاپ  رد  دیامرف و  یم  نایب  دوب ،  هدرک  ردقم  ود  نآ  يارب  دنوادخ  هک  ار  يروما  ریاس 

یم مدآ  نادنزرف  هظعوم  تحیصن و 
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 . دزادرپ

وا نارادفرط  نوعرف و  اب  ار  شتازرابم  و  ع )   ) یسوم ناتـساد  زا  يا  هدرـشف  همدقم ،  رد  نآرق  فارعا )   ) نیـشیپ هروس  نامه  رد   . 2
 . دزادرپ یم  ارجام  زیر  ناتساد و  لیصفت  هب  سپس  دنک ،  یم  نایب 

 ( . نیدسفملا هبقاع  ناک  فیک  رظناف  اهب  اوملظف  هئالم  نوعرف و  یلا  انتایاب  یسوم  مهدعب  نم  انثعب  مث  )

هک رگنب  کنیا  دـندرک .  تفلاخم  تایآ  نآ  اـب  مه  اـهنآ  میداتـسرف .  شموق  نوعرف و  يوس  هب  ناـمتاپآ  اـب  ار  یـسوم  اـهنآ  زا  دـعب 
 . تسا هدوب  هنوگچ  نادسفم  تبقاع 

یپ دنک و  لابند  ار  ناتـساد  هک  دزیگنا  یمرب  دـنک و  یم  قیوشت  ار  هدـنناوخ  الوا  نیدـسفملا )  هبقاع  ناک  فیک  رظناف   ) نایب اب  نآرق 
 ( ع  ) یـسوم ناتـساد  لامجا  هلمج  نیا   . ) دـیامن یم  رکذ  ناتـساد  يادـتبا  رد  ار  شموق  نوعرف و  یماجرفدـب  ماجنارـس  ایناث  دریگ ، 

( . دنک یم  نآ  لیصفت  هب  عورش  نوعرف ) . . .  ای  یسوم  لاق  و   ) هلمج زا  تسا و 

رب هک  يروحم  هروس و  قایـس  اب  لکـش  نیا  تسا و  صـصق  نایب  رد  نآرق  صاخ  ياـههار  زا  دوخ  ناتـساد  ندرک  زاـغآ  هنوگ  نیا  )
نآ ندروآ  زا  هک  یفدـه  ات  دـهد  یم  ناشن  ار  راک  تبقاـع  نیتسخن  هظحل  ناـمه  زا  هچ ،  تسا ؛  رت  بساـنم  دـخرچ ،  یم  نآ  درگ 

 . ( دوش ریگتسد  هدوب  روظنم 

تایآ رد  تسا و  نیقتم  نآ  زا  تداعـس  يزوریپ و  ماجنارـس  هک  دهد  یم  ار  تراشب  نیا  زین  ع )   ) یـسوم لوق  زا  هیآ 128  رد  انمض 
یم میسرت  ار  ماجنارس  نیا  زا  ولبات  ود  136 و 137 
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رصم  ) تکرب اب  نیمز  برغم  قرشم و  ثراو  هک  ناراکزیهرپ  نیقتم و  ماجنارس  و  دندش ،  قرغ  ایرد  رد  هک  ناینوعرف  ماجنارس  دنک : 
 . دنتشگ تاماش )  و 

تایآ همدقم  نیا  دزادرپ .  یم  ناتساد  لیصفت  هب  لمجم ،  هدرـشف و  بلاطم  يرادقم  زا  دعب  نآرق  فهک ،  باحـصا  ناتـساد  رد   . 3
اعد هـب  تـسد  هـکنیا  تـسا و  هدروآ  ناـیم  هـب  نخـس  رجاـهم  ناـناوج  نآ  ندرب  هاـنپ  زا  لوا  هـیآ  رد  دریگ .  یم  رب  رد  ار  اـت 12   10

 : دندرک بلط  ار  تیاده  دشر و  هار  يزاس  هنیمز  دنتشادرب و 

( . ادشر انرما  نم  انل  ییه ء  همحر و  کندل  نم  انتا  انبر  اولاقف  فهکلا  یلا  هیتفلا  يوا  ذا  )

 : تسا هدومن  نایب  يدامتم  نایلاس  رد  ار  نانآ  نتفر  باوخ  هب  مود  هیآ  رد 

( . اددع نینس  فهکلا  یف  مهناذا  یلع  انبرضف  )

 : تسا هدش  هراشا  دندیباوخ  هک  ینامز  رادقم  رد  ناشفالتخا  ندش و  رادید  هب  هیآ  نیموس  رد  و 

( . ادما اوثبل  امل  یصحا  نیبزحلا  يا  ملعنل  انثعب  مث  )

ناتـساد یلک  تیعـضو  نایرج  رد  رتشیب  هدنناوخ  بطاخم و  ات  تسا  رت  لصفم  تامدقم  رگید  هب  تبـسن  هک  همدـقم ،  نیا  زا  دـعب  و 
 . دراد یم  رب  هدرپ  ارجام  لصا  زا  دروآ و  رد  شیامن  هب  ار  ناتساد  هدرپ  هس  یط  دریگ ،  رارق 

يا همدـقم  اب  زین  تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  فسوی  هروس  هک  بانج  نآ  یگدـنز  ياهدورف  زارف و  و  ع )   ) فسوی ناتـساد   . 4
دنک یم  میسرت  ار  ناتساد  زا  ییامنرود  هدنناوخ ،  رد  ششک  داجیا  نمض  هک ،  يا  همدقم  ددرگ ؛ یم  عورش 
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زا دیآ و  یم  باسح  هب  ناتـساد  همدقم  میکح )  میلع  کبر  نا  صـصقلا . . .  نسحا  کیلع  صقن  نحن   ) تفگ ناوت  یم  عقاو  رد  و 
همدـقم ناونع  دوب ،  هداد  البق  هک  یتراشب  تقیقح  رد   ) دوش و یم  هصق  رـس  رب  نیلئاسلل )  تایا  هتوخا  فسوی و  یف  ناـک  دـقل   ) هیآ

( . دومن یم  هصق  ماجنارس  هب  هراشا  لامجا  روط  هب  هک  تشاد  ار  يا 

رگید دیدرگ ،  وگزاب  لّصفم  روط  هب  ناتساد  هکنیا  زا  دعب  ینعی  دوش ،  یم  هدروآ  نآ  لیصفت  زا  دعب  ناتـساد  زا  يا  هدرـشف  هاگ  د . 
 . دنک یم  نایب  ار  نآ  زا  يا  هدیکچ  هصالخ و  راب 

عقاو رد  هک  ار  نآ  زا  يا  هدرـشف  ناتـساد  نایاپ  رد  ارجاـم ،  لـصفم  ناـیب  نمـض  نارمع ،  لآ  هروس  رد  ع )   ) یـسیع ناتـساد  رد   . 1
 : دنک یم  وگزاب  هنوگ  نیا  تسه  زین  ناتساد  مایپ  فده و 

 ( . نوکیف نک  هل  لاق  مث  بارت  نم  هقلخ  مدا  لثمک  هللا  دنع  یسیع  لثم  نا  )

 . دش دوجوم  سپ  وش .  دوجوم  تفگ  وا  هب  دیرفایب و  كاخ  زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  لثم  نوچ  ادخ  دزن  رد  یسیع  لثم 

زا دـعب  تسا  یلامجا  تقیقح  رد  دـنک و  یم  ناـیب  هصـالخ  روط  هب  ار  ع )   ) یـسیع ناتـساد  رکذ  زا  یلـصا  فدـه  هفیرـش  هیآ  نیا  )
یم هدرمـش  مالک  يایازم  زا  دـشاب ) نیب  رد  جاجتحا  ياپ  هک  اجنآ  اصوصخم  راتفگ ،  زا  يریگ  هصالخ  ینعی   ) راـک نیا  و  لیـصفت ، 

 . ( دوش

هب ع )   ) دوه ترضح  اب  ناشلادج  وگتفگ و  داع و  موق  ناتساد   . 2
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ناتساد زا  يا  هصالخ  هدرشف  روط  هب  رابود  نآرق  ناتـساد ،  نایاپ  رد  هک  دریگ  یم  رب  رد  ار  دوه  هروس  ات 58  تایآ 50  لصفم  روط 
اوعبتا هلـسر و  اوصع  مهبر و  تایاب  اودـحج  داع  کلت  و   : ) هدومرف هدرک و  يریگ  هصالخ  لوا  راب   . ) تسا هدرک  لـقن  راـب  رگید  ار 

 . . . ( . دوش یم  عورش  دوه ) موق  داعل  ادعب  الا  اورفک  اداع  نا  الا   ) هملک زا  مود  راب  صیخلت  و  دینع ، ) رابج  لک  رما 

 . میراد زین  دومث  موق  ناتساد  ینعی  هروس  نیمه  يدعب  ناتساد  رد  ار  صیخلت  هنوگ  نیا 

 . درب یم  هصق  رس  رب  یناهگان  هرابکی و  ار  هدنناوخ  ددرگ و  یم  زاغآ  نیشیپ  يزاس  هنیمز  همدقم و  نودب  اهناتـساد  زا  یخرب  هاگ  ه . 
 . دروخ یم  مشچ  هب  دایز  نآرق  ياهناتساد  رد  شیامن  هنوگ  نیا 

 : دوش یم  زاغآ  بیترت  نیدب  ( 148 تایآ 139 -   ) تافاص هروس  رد  ع )   ) سنوی ناتساد   . 1

 . . . . ( نیضحدملا نم  ناکف  مهاسف  نوحشملا .  کلفلا  یلا  قبا  ذا  نیلسرملا .  نمل  سنوی  نا  (و 

 . . . . دش بولغم  هعرق  رد  وا  دندز و  هعرق  تخیرگ ،  مدرم  زا  رپ  یتشک  نآ  هب  نوچ  دوب .  ناربمایپ  زا  سنوی  و 

يو هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دروخ و  یمرب  تسا  ناتـساد  ناـمرهق  هک  ع )   ) سنوی هراـبرد  یناتـساد  زاـغآ  نیا  هب  ناـهگان  هدـنناوخ 
لباق هتکن  لاح  نیا  اب  تسا .  ناربمایپ  زا  وا  هک  دـناد  یم  ردـق  نیمه  اهنت  درادـن و  یلبق  تاعالطا  هنوگ  چـیه  ع )   ) سنوی هب  تبـسن 

تسا نیا  هجوت 
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رد ع )   ) سنوی هک  دراذگ  یم  شیامن  هب  ار  هدرپ  نآ  هکلب  دراذگ ،  یمن  شیامن  هب  ار  ع )   ) سنوی لاح  ياهتنا  ات  ادـتبا  ناتـساد  هک 
 . دننکفا ایرد  هب  یتشک  زا  ار  وا  دیاب  یم  هعرق  قبط  تسا و  هتخیرگ  تیعمج  زا  رپ  یتشک 

مهیلع سیردا  لیعامـسا و  تیاکح  یـسوم و  میهاربا و  ناتـساد  یـسیع و  دلوت  میرم و  يارجام  ییحی و  دـلوت  ایرکز و  ناتـساد   . 2
هدش زاغآ  نانآ  ياهیگژیو  یخرب  ندرمش  رب  ادخ و  ناربمایپ  نیا  یفرعم  اب  اهنت  ینیچ و  هنیمز  همدقم و  نودب  میرم  هروس  رد  مالسلا 

 . ابس هکلم  سیقلب  دهده و  هچروم و  اب  نامیلس  هصق  تسا  بیترت  نیمه  هب  تسا و 

زا زگره  ار  نارگاشامت  نآ  ياشامت  هک  دـیآ  یمرد  شیامن  هب  صوصخم  یناهگان  تلاح  کـی  رد   ) هک ناتـساد  هویـش  شور و  نیا 
تسا و نآرق  يزادرپ  هصق  ياهشور  زا  یکی  دنام ، ) یم  اشامت  هنـشت  هشیمه  رگاشامت  مشچ  ینعی  دنادرگ ،  یمن  زاین  یب  اشامت  نیا 

تروـص هب  نتفرگ  رارق  ناتـساد  ریـسم  رد   ) هویـش نیا   . ) دوـش یم  نیمءاـت  هـصق )  یناـهگان  حرط   ) رد فدـه  يدراوـم ،  نـینچ  رد 
هتشاد و هجوت  نآ  هب  شیامن  نانادرگراک  نازاسملیف و  ناسیون و  هصق  الومعم  هک  تسا  رادروخرب  یـصاخ  یـشخب  رثا  زا  یناهگان ) 

( . دنهد یم  رارق  هدافتسا  دروم  ار ) نآ  )

ناتساد ثداوح  لقن  هویش 

ینامز لسلست  تیاعر  فلا . 

تیاور لسلست  بسح  رب  ینامز و  ریس  قبط  نآ  یشیامن  هدرپ  ره  ناتساد و  ثداوح  دنرادروخرب و  ینامز  لسلست  زا  الومعم  اه  هصق 
هک دنک  یم  اضتقا  دبلط و  یم  ار  یلسلست  نینچ  زین  مالک  قایس  دور و  یم  شیپ  دوش و  یم 
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هراشا صـصق  هروس  رد  ع )   ) یـسوم ناتـساد  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  دـنراد و  هرهب  ینامز  لسلـست  نیا  زا  نآرق  ياهناتـساد  بلاغ 
یپ و رد  یپ  یلاوتم و  ریـسم  کـی  قبط  دوش و  یم  زاـغآ  ع )   ) یـسوم یکدوک  دـلوت و  نارود  زا  ناتـساد  مینیب  یم  اـجنآ  رد  درک . 

 . دریذپ یم  نایاپ  شنایرکشل  نوعرف و  ندش  قرغ  اب  دور و  یم  شیپ  ینامز  لسلست 

ینامز تدحو  ندش  هتسکش  ب . 

تسا و نایامن  دوهـشم و  الماک  اهنآ  رد  ینامز  تدحو  ندش  هتـسکش  تسا و  هدـشن  تیاعر  ینامز  لسلـست  اه  هصق  زا  يا  هراپ  رد 
 . دوشن تیاعر  نآ  لسلست  ددرگ و  اجباج  شیامن  ياه  هدرپ  یخرب  دروخب و  شرب  نورد  زا  ناتـساد  هک  دنک  یم  اضتقا  مالک  قایس 
 : درک هراشا  فهک  باحصا  ناتساد  هط و  هروس  رد  ع )   ) یسوم ناتساد  هب  ناوت  یم  راتخاس  هنوگ  نیا  اب  نآرق  ياهناتساد  هنومن  زا 

شتآ لابند  هب  ع )   ) یـسوم هک  دوش  یم  زاغآ  ییاـج  زا  تسا ،  هتفرگ  ربرد  ار  هط  هروس  ات 99  تایآ 9  هک  ع )   ) یسوم ناتـساد   . 1
یط ار  دوخ  ریـس  ناتـساد  دناهرب و  راب  تملظ  نابایب  یکیرات و  نآ  زا  ار  شا  هداوناخ  دوخ و  دنک و  ادیپ  ار  هار  دـناوتب  ات  تسا  هتفر 

نوعرف يوس  هب  تکرح  رب  ینبم  راگدرورپ  يوس  زا  نامرف  غالبا  يربمایپ و  تلاسر و  ماقم  هب  ندیـسر  ات  دور  یم  ولج  هب  دنک و  یم 
ناتـساد نتم  ددرگ و  یمرب  بقع  هب  هرابکی  ناتـساد  یـسوم ،  تساوخرد  اـعد و  زا  دـعب  اـجنیا  رد  یغط . )  هنا  نوعرف  یلا  بهذا  ))

ار اهدادیور  لسلست  ناهگان 
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هرهچ یـسوم و  رداـم  هودـنا  مغ  زا  رپ  نارود  نآ  درب و  یم  ع )   ) یـسوم یکدوـک  نارود  ثداوـح  هب  ار  هدـنناوخ  دـنک و  یم  عـطق 
 . . دوش یم  هتفرگ  هرهب  ینهذ  نامز  زا  ینیع  نامز  ياج  هب   ) دراذگ و یم  شیامن  هب  دروآ و  یم  هدنناوخ  مشچ  شیپ  ار  شبرطـضم 

هطبار و  ع )   ) یسوم هب  هک  ار  ییاهدادیور  تیاور  دوب و  هدرک  عطق  ار  نآ  هک  ددرگ  یمرب  يا  هطقن  هب  اددجم  ناتساد  نتم  هاگنآ  . . 
يرنه رارسا  ياراد  نآ ،  ینامز  تدحو  نتـسکش  ناتـساد و  ءازجا  شرب  عیطقت و  نیا  دریگ .  یم  یپ  دوش ،  یم  طوبرم  نوعرف  اب  وا 

رد ع )   ) یـسوم يراتخاس  ياه  هویـش  ناتـساد و  فادـها  نایم  دوجوم  هطبار  قیرط  نیا  زا  درک و  لّمءات  اهنآ  هرابرد  دـیاب  هک  تسا 
نتم  ( ) هط هروس   ) اجنیا رد  دیاش  تسا .  ینامز  تدحو  نتسکش  مهرد  هیاپ  رب  هط  هروس  رد  ینامز و  لسلست  ساسا  رب  صصق  هروس 

رب ار  تلاـسر  ینعی  تیلو  ؤسم  نیرتگرزب  وا  هک  یلاـح  رد  نوعرف  يوس  هب  یـسوم  نتفر  ناـیم  دـهاوخ  یم  يرنه  ظاـحل  زا  ناتـساد 
نزاوت دوبن ،  شیب  یکدوک  وا  هک  ینامز  رد  نوعرف  لاگنچ  زا  یـسوم  ییاـهر  تسا و  هدروخلاـس  زین  ینـس  ظاـحل  زا  دراد و  شود 

یم زوریپ  نوعرف  رب  یلاـسگرزب  نارود  رد  هچ  یکدوک و  نارود  رد  هچ  یـسوم  هک  تسا  نآ  هعقاو )  ود  ره   ) هجیتـن دزاـس و  رارقرب 
و تسا . )  نشور  ناگمه  رب  عوضوم  نیا  هکنانچ  تسا ،  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  یناتـساد  راـتخاس  رد  هنزاوم  نیا  دوش . . . . 

رگید
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هدهع هب  هک  يا  هفیظو  ماجنا  رد  ات  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  یـسوم  هک  دریگ  یم  تروص  ینامز  دادیور  هلـسلس  عطق   ) هکنیا
هچ ره  دیوگ :  یم  نینچ  وا  خساپ  رد  دـنک و  یم  تباجا  ار  يو  تساوخرد  نیا  زین  دـنوادخ  دـهد .  شا  يرای  تسا ،  هتـشاذگ  شا 

( . دش هداد  وت  هب  یتساوخ 

راوتـسا و شریطخ  هفیظو  ماجنا  رد  وا  ات  دـنک  یم  يروآدای  ص )   ) ربمایپ رب  ار  شیاهتنم  زا  یکی  دـنز و  یم  شرب  ار  ناتـساد  هاگنآ 
تسا هدیدرگ  وگزاب  نینم  ؤم  و  ص )   ) ربمایپ رتشیب  یمدق  تباث  بلق و  نانیمطا  تهج  ناتـساد  لک  هک  یلاح  نیع  رد  دشاب ،  اجرباپ 

 . دهد یم  دیون  شنارای  بانج و  نآ  هب  ار  يزوریپ  ناتساد ،  ياول  رد  و 

زارف هس  زا  تسا  يا  هصالخ  دوخ  هک  ددرگ  یم  زاغآ  يا  همدـقم  اب  دـش -  هراشا  نآ  هب  ـالبق  هک  زین -  فهک  باحـصا  ناتـساد   . 2
دوخ ینامز  لسلست  هاگنآ  هتشگرب و  زاغآ  هب  سپس  هدش و  عورش  هثداح  طسو  زا  راتخاس  رظن  زا  ناتساد  فهک .  باحـصا  ناتـساد 

مءاوت ناتساد  هب  هدنناوخ  دورو  عقاو  رد  دندرب و  هانپ  راغ  هب  نادرمناوج  هک  تسا  هدش  زاغآ  اجنآ  زا  ناتساد  ینعی  تسا ،  هداد  همادا 
 . تسا راغ  لخاد  هب  نادرمناوج  ندش  دراو  اب 

 . . . ( . فهکلا یلا  هیتفلا  يوا  ذا  )

 . . . . دندرب هانپ  راغ  هب  نادرمناوج  نآ  هک  هاگنآ 

لیلد تسا و  هدرک  زاغآ  ناتساد  طسو  زا  دنک  عورش  ناتساد  يادتبا  زا  هکنیا  ياج  هب  نآرق  ارچ  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  اما 
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هکلب هتفگن  نخـس  دـندرک  یم  یگدـنز  نآ  رد  نانامرهق  نیا  هک  رفک  طیحم  هرابرد  زاغآ  زا  ناتـساد  ارچ  تسیچ و  راـک  نیا  يرنه 
 : دسیون یم  یناتسب  دومحم  رتکد  تسا ،  هدرک  نخس  زاغآ  راغ  هب  ناشدورو  هرابرد 

نوماریپ فهک  هروـس  دـمآرد  شیپ  اـی  همدـقم و  هک  مینیب  یم  مینک ،  هجوـت  رگا  هک  ارچ  تسا ،  نشور  ـالماک  رما  نیا  ببـس  هتبلا  )
يوحن هب  ار  نآ  تنیز  تایح و  نیا  نتـشاذگ  رانک  هچنآ  نیاربانب  دنز .  یم  رود  نآ  ندنکفا  رود  هب  ترورـض  ایند و  یگدنز  تنیز 

 . ( دشاب ادج  نآ  تنیز  یگدنز و  زا  هک  تسا  يراغ  هب  ندرب  هانپ  یگدنز و  زا  نتخیرگ  دشخب ،  یم  تینیع  لمکا 

ینامز لسلست  هاگنآ  ددرگ و  یمرب  ناتساد  زاغآ  هب  سپس  دوش و  یم  عورش  هثداح  طسو  زا  راتخاس  رظن  زا  هک  يرگید  ناتـساد   . 3
نیا تینیع  ناتـساد و  راتخاس  هب  سپـس  میروآ و  یم  ار  ناتـساد  ادتبا  تسا .  هرقب  هروس  رد  واگ ) ناتـساد   ، ) دهد یم  همادا  ار  دوخ 

 : میزادرپ یم  راتخاس  هنوگ 

 . . . ( . هرقب اوحبذت  نا  مکرمءای  هللا  نا  هموقل  یسوم  لاق  ذا  (و 

 . دیشکب ار  يواگ  هک  دهد  یم  نامرف  ادخ  تفگ :  دوخ  موق  هب  یسوم  هک  ار  ماگنه  نآ  دیرآ  دای  هب  و 

؟  يریگ یم  دنخشیر  هب  ار  ام  ایآ  دنتفگ : 

 . مشاب نانادان  زا  رگا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  تفگ : 

؟  تسا يواگ  هنوگچ  نآ  دنک  نایب  اب  ناوخب  ار  تراگدرورپ  يارب  دنتفگ : 

 ، هداتفاراک زا  ریپ و  یلیخ  هن  تسا  يواگ  دیوگ  یم  تفگ : 
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نآ گنر  دیوگب  ات  ناوخب  ار  تراگدرورپ  ام  يارب  دنتفگ :  دیامرف .  یم  هک  ار  هچنآ  دینکب  نونکا  لاسنایم .  هدرکراک ،  ناوج و  هن 
؟  تسیچ

 . دزاس یم  نامداش  ار  ناگدننیب  شگنر  هک  ریس  درز  تسا  يواگ  دیوگ  یم  تفگ : 

ادـخ رگا  دـنا و  هدـش  هبتـشم  ام  رب  یناواگ  نینچ  هک  تسا ؟  يواگ  هنوگچ  نآ  دـیوگب  ات  ناوخب  ار  تراگدرورپ  اـم  يارب  دـنتفگ : 
 . میبای یم  ار  نادب  ام  دهاوخب 

 . گنر کی  تسا و  بیع  یب  دهد ،  بآ  ار  هتشک  دنز و  مخش  نیمز  دشاب و  مار  هک  تسین  ناواگ  نآ  زا  دیوگ  یم  ادخ  تفگ : 

 . یتفگ ار  تقیقح  دنتفگ : 

 . دننز زاب  رس  راک  نآ  زا  دوب  کیدزن  هک  دنچ  ره  دنتشک ،  ار  نآ  سپ 

هثداح زا  دعب  هک  ناتساد  تسخن  هثداح  اما  تفرگ ،  رارق  ناتـساد  زاغآرـس  رد  دش و  لقن  ادتبا  رد  هک  دوب  ناتـساد  ینایم  هثداح  نیا 
 : تسا نینچ  هدمآ  ینایم 

ناهنپ هک  ار  هچنآ  ادخ  دیتشاد و  شکمـشک  نآ  هرابرد  دیدز و  ناتهب  رگیدکی  هب  دـیتشک و  ار  یـسک  هک  ار  ماگنه  نآ  رآ  دای  هب  و 
 . تخاس راکشآ  دیدرک ،  یم 

 : دزادرپ یم  ناتساد  ینایاپ  شخب  هب  دعب 

ار شیوخ  تردـق  ياه  هناـشن  دزاـس و  یم  هدـنز  نینچنیا  ار  ناـگدرم  ادـخ  دـینزب .  هتـشک  نآ  رب  ار  نآ  زا  يا  هراـپ  میتفگ :  سپس 
 . دیبایرد لقع  هب  هک  دشاب  دنایامن ،  یم  امش  هب  نینچنیا 

لتق دندوب و  هتشک  ار  یسک  لیئارسا  ینب  هک :  تسا  هدوب  هنوگ  نیا  ناتساد  لصا ،  رد 
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داد نامرف  ع )   ) یـسوم هب  دنوادخ  هکنیا  ات  درک  یم  لتق  هب  مهتم  ار  يرگید  يا  هفیاط  ره  دنتخادنا و  یم  رگیدـکی  ندرگ  هب  ار  نآ 
زا دعب  هرخالاب  دندش و  ایوج  واگ  زیر  تاصخشم  زا  دندرک و  يریگ  هناهب  هب  عورش  جوجل  موق  نآ  دنشکب و  ار  يواگ  لیئارـسا  ینب 
رد دـننزب و  هتـشک  نآ  رب  ار  نآ  زا  يا  هراپ  هک  دـسر  یم  نامرف  نایاپ  رد  دنتـشک .  ار  نآ  دـنتفای و  ار  واگ  فلتخم ،  ياهییوج  هناهب 

 . . . یتوملا هللا  یحی  کلذک   ) هیآ اب  ناتساد  دنک و  یم  تیاکح  ار  لتق  يارجام  لصا  دوخ  دوش و  یم  هدنز  زاب  رگید  لوتقم  هجیتن 
 . دریذپ یم  نایاپ  درادربرد ،  ار  ناتساد  مایپ  و  دنز ) یم  رود  نآ  نوماریپ  ناتساد  هک  تسا  يا  هشیدنا  روحم  هک  ( )

نیا ینامز  لسلـست  هکنیا  هب  هراشا  اب  دـعب  تسا . )  بیجع  ناتـساد  نیا  زا  نآرق  نایب  زرط   : ) دـسیون یم  ناتـساد  نیا  هرابرد  همـالع 
یناـیم تمـسق  هک  هدـش  ثعاـب  ار  بولـسا  نیا  يا  هتکن  هچ  هکنیا  ار و  لسلـست  مدـع  نیا  تلع  تسا ،  تسا  هتخیر  مه  رد  ناتـساد 

 : دسیون یم  دهد و  یم  حرش  دیایب ،  ناتساد  همدقم  ادتبا و  رد  ناتساد 

هدربن تسا  روظنم  نآ  زا  هک  يا  هجیتن  واگ  نتشک  تلع  زا  یمان  نآ  رد  و  يدعب ،  باطخ  يارب  یحیـضوت  تسا  يا  همدقم  نیا )  ) )
نایب چیه  دراد ،  يا  هدیاف  هچ  نآ  نتـشک  دیـشکب و  ارچ  هکنیا  اما  و  دیـشکب .  ار  يواگ  هداد  روتـسد  ادـخ  هدومرف  هتـسب  رـس  هکلب  ، 

هدنونش يواکجنک  سح  ات  هدرکن 
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 . دمهفب رتهب  ار  مالک  ود  نایم  طابترا  دریگب و  لیوحت  ار  نآ  رتهب  دینش ،  ار  تلع  یتقو  ات  دیآرب ،  سسجت  ماقم  رد  دوش و  کیرحت 
(

هجوت دـهاوخ  یم   ) نآرق هک  دراد  یم  ناـیب  هنوـگ  نیا  یـسدنه  راـتخاس  نیا  اـب  ار  ناتـساد  يرنه  لـیلد  زین  یناتـسب  دوـمحم  رتـکد 
تـسا يا  هژیو  موهفم  انعم و  هدنرادربرد  راک  نیا  هک  دنامهفب  وا  هب  دـنک و  بلج  ندـیزاغآ "   " هنوگ نیا  تیمها  اب  ار  هدـنناوخ )  )

( . دراد يرترب  تیزم و  یعرف  میهافم  ریاس  رب  هک 

اه هصق  رد  یخیرات  لسلست  ریس و  طخ 

لسلست نیا  دقاف  رگید  یخرب  دنرادروخرب و  ینامز  لسلست  زا  اهدادیور  راتخاس  ثداوح و  لقن  هویش  رد  نآرق  ياهناتساد  زا  یخرب 
یسررب و نیا  هیاس  رد  درک و  یسررب  هروس  کی  رد  اهناتساد  یخیرات  ریس  رد  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  ناوت  یم  اما  دنتسه ،  ینامز 

 . دومن يدنب  میسقت  رظن  نیا  زا  ار  اهناتساد  تفرگ و  هجیتن  شهوژپ 

یخیرات ریس  طخ  تیاعر 

هب ناوت  یم  تسا ،  هویش  ساسا و  نیا  رب  اهنآ  لسلست  یگتسویپ و  دنا و  هتفر  شیپ  یخیرات  ریـس  طخ  ربانب  هک  ییاهناتـساد  دروم  رد 
نیا لوح  زین  هروس  دوخ  تسا .  یتسرپاتکی  دـیحوت و  اهناتـساد  ياوتحم  هیامنرود و  ساسا و  هک  درک  هراشا  دوه  هروس  ياهناتـساد 

ياهروتسد زا  ینامرفان  دمایپ  یتسرپاتکی و  هب  توعد  زا  ینیع  هنومن  دهد و  یم  لیکشت  ار  نآ  یلصا  عوضوم  دنز و  یم  رود  روحم 
 . تسا هدومن  وگزاب  ناتساد  بلاق  رد  هدیشک و  ریوصت  هب  ار  فلس  يایبنا 

رد دیآ و  یم  حلاص  دوه و  ناتساد  سپس  دنک و  یم  زاغآ  حون  زا  تسا و  یخیرات  ریس  طخ  ربانب  هروس  نیا  زا  اهناتساد  یگتـسویپ  )
تهج نآ  زا  و  تسا ،  یسوم  هب  يا  هراشا  تسا و  بیعش  سپس  دروآ و  یم  ار  میهاربا  ناتساد  زا  يا  هشوگ  طول ،  هب  ندیسر  نمض 

 . ( دزاس هاگآ  تسا  هدوب  هک  بیترت  نامه  هب  ناگتشذگ  تشونرس  زا  ار  ناگدنیآ  هک  تسا  هدرک  هراشا  یخیرات  هتشر  هب  تسا 

یخیرات ریس  طخ  نوچ  اهناتساد  تسا و  نایامن  الماک  زین  فارعا  هروس  رد  ادخ  ناربمایپ  ناتساد  رد  یخیرات  لسلست  ریس و  طخ  نیا 
دور یم  شیپ  دوه  هروس  رد  ءایبنا  ياهناتساد 
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هدـنامزاب نکـش  تب  ربمایپ  نیا  تشذگرـس  شیامن  زا  نآرق  هداتفا و  هریجنز  هقلح و  نیا  زا  میهاربا  ناتـساد  ریـس ،  نیا  رد  هکنیا  زج 
هچ دیوگ ؛ یمنزاب  ار  میهاربا  ناتساد  اجنیا  رد  نآرق  یلو  دسر .  یم  میهاربا  نامز  دور و  یم  شیپ  خیرات  خرچ   ) ریس نیا  رد  تسا . 

دوـخ يادـخ  زا  میهاربا  هچ ،  دـندشن ؛ كـاله  میهاربا  موـق  دـیوگ .  نخـس  ناگدـننک  بیذـکت  یتـسین  كـاله و  زا  تسا  نآ  رب  ، 
ناتـساد اجنیا  رد  تشاذگ .  دوخ  لاح  هب  دـندیتسرپ  یم  ادـخ  ياج  هب  هک  ییاهزیچ  اب  ار  نانآ  هکلب  دـشن ،  ناشیا  كاله  راتـساوخ 

نیا شور  اب  تسا و  ندش  كاله  ندرک و  بیذکت  نداد و  میب  نآ  رد  هک  دروآ  یم  ار  وا  اب  نامزمه  میهاربا و  ردارب  رسپ  طول  موق 
( . دراد یگنهامه  تایآ  هتسد 

یخیرات لسلست  فادها 

 : ددرگ یم  هراشا  رصتخم  روط  هب  اهنآ  هب  هک  تسا  هدومن  رکذ  ار  یصاخ  فادها  یخیرات  ریس  اهلسلست و  نیا  يارب  بطق  دیس 

یم ربمغیپ  ره  هک  يدحاو  ترابع  تسا . . .  هتـشاد  دوجو  هناگی  هدیقع  اهیربمایپ  همه  رد  هک  هصق  نیا  ندنایامن  لوا  فدـه  فلا .  )
 ( . تسین وا  زج  يدوبعم  امـش  يارب  دیتسرپب ،  ار  ادـخ  مدرم ،  يا   ( ) هریغ هلا  نم  مکل  ام  هللا  اودـبعا  موق  ای   : ) هک تسا  نیا  دـیوگ ، 

ردارب يو  زا  سپ  دـیوگ و  یم  ار  هـملک  نـیمه  نـیع  دـیآ و  یم  شردارب  یتدـم  زا  سپ  دور و  یم  دــیوگ و  یم  ار  نـیا  يربـمغیپ 
هدیقع هچ ،  دنک ؛ یم  ادیپ  همادا  راک  ریذپان  لیدبت  شور  نیمه  هب  دیآ و  یم  يرگید 
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هک دنتـسه  يا  هناگی  تما  ناربمایپ  و  درادن ،  هار  نآ  رد  لیدبت  رییغت و  تسا و  هناگی  هدیقع  نآ  بحاص  تسا و  ریذپان  لیدبت  دوخ 
 . دنراد يا  هناگی  تعیبط  ترطف و  خیرات  لوط  رد 

تسا هدوب  ناسکی  خیرات  لوط  رد  يرشب  سوفن  رد  رفک  تعیبط  نامیا و  تعیبط  هک  تسا  هتکن  نیا  نتخاس  راکشآ  مود  فده  ب . 
.

رد ندش  نیشناج  تمعن  رب  يرازگـساپس  ندرب  دای  زا  تربع و  دنپ و  ندرک  شومارف  يربخ و  یب  تلفغ و  ندنایامن  موس  فده  ج . 
هچنآ رب  هزات  موق  نیا  دوش و  یم  نیزگیاـج  رگید  یموق  زا  سپ  یموق  دـیآ و  یم  نیمز  رب  رگید  یلـسن  زا  سپ  یلـسن  تسا :  نیمز 
نیمز رد  ادـخ  نیـشناج  نـیا  رب  ناگتــشذگ ،  راـب  تکـاله  تشذگرــس  زا  ندـش  هاـگآ  زا  سپ  دـشیدنا و  یمن  هدیــسر  هتــشذگ 

 ( . نورکشت ام  الیلق   ) دنک یمن  يرازگساپس 

رب اهناتـساد  نیا  هنوگ  نیدب  و  دیآ . . .  یم  شیپ  ادخ  ریذپان  فلخت  تنـس  رب  هک  تسا  ناگدننک  بیذکت  تشذگرـس  ندنایامن  د . 
 . ( تسا هدیشخب  ققحت  تروص  ار  اهفده  نیا  همه  هدمآ و  شیپ  یخیرات  لسلست  بسح 

یخیرات ریس  طخ  نتسکش  مهرد 

زا روظنم  هچ  دوش ؛ یمن  يوریپ  یخیرات  هتـشر   ) زا تسا و  هدشن  تیاعر  یخیرات  لسلـست  ریـس و  نیا  نآرق  ياهناتـساد  زا  یخرب  رد 
تیبرت ار  دوخ  ناگدنب  دهاوخ  یم  هلیـسو  نیا  اب  ادخ  هکلب  تسین ،  ناتـساد  دوخ  هب  هجوت  زین  يراگن و  خیرات  اهناتـساد  نیا  ندروآ 

( . درب راک  هب  قیاقح  نتخاس  نشور  ندز و  لاثم  يارب  يا  هلیسو  نوچمه  ار  اهنآ  دنک و 

هصق رد  تایئزج  فذح 

مهم نیمه  نآرق  هدـمع  فدـه  تسا و  رون  يوس  هب  اهیهارمگ  اهتلاهج و  اـهیکیرات و  زا  اـهناسنا  تیادـه  باـتک  نآرق  هک  اـجنآ  زا 
تایئزج هب  ییاج  ات  ناتـساد  ندرک  وگزاب  اه و  هصق  لقن  رد  تسا و  هدوب  روظنم  نیمه  هب  اـه  هصق  زا  نآرق  يریگ  هرهب  اذـل  تسا ، 

ساسا نیا  رب  دیاشگب .  رون  يوس  هب  يا  هنزور  هار و  دناوتب  دشاب و  هتشاد  هصق  رد  ار  یمهم  شقن  هک  دزادرپ  یم  هصق  ناتساد و  رد 
نآ زا  دنک و  یم  حرطم  هراشا  ارذگ و  تروص  هب  ای  دیامن  یم  فذح  ار  ناتساد  رصانع  تایئزج و  یخرب  ناتـساد  زا  يزارف  رد  هاگ 
رت هتسجرب  تروص  هب  دنک و  یم  رتشیب  گنرد  لمءات و  تایئزج  رصانع و  نامه  ندرک  وگزاب  رد  رگید  يزارف  رد  هاگ  درذگ و  یم 

 . دیامن یم  خر 

 : دسیون یم  دنک ،  یمن  لقن  ار  ناتساد  تایئزج  خیرات و  دراوم  نآرق  ارچ  هک  هنیمز  نیا  رد  یئابطابط  همالع  موحرم 

هک یفدـه  تلاـسر و  نیا  رد  تسا و  تیادـه  توـعد و  باـتک  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  نشور  شتلع  تهج و  هـتبلا  )
ياهزیچ فرط  هب  ار  هار  مدق  کی  دراد ، 
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چیه تسین .  یسیون  نامر  شکلـسم  و  خیرات ،  میلعت  نآرق  فده  اریز  دیامن ،  یمن  جک  رگید  ياه  هتـشر  ای  خیرات و  لیبق  زا  رگید 
 ، تسا هداد  خر  یناـکم  یناـمز و  هچ  رد  وا  هب  طوـبرم  یخیراـت  ثداوـح  تسیچ و  شبـسن  تسیک و  رـسپ  ینـالف  هکنیا  هب  يراـک 
هب ضرعت  نوچ  دوش ،  یمن  تسین ،  نآ  رکذ  زا  زاین  یب  سیون  نامر  ای  سیون  خـیرات  کی  هک  یتاصخـشم  ریاس  ضرعتم  هتـشادن و 

تـسا ناسکی  تیاده  رظن  زا  مدرم  يارب  درادن .  ریثءات  تلاخد و  دشاب ) یم  تیادـه  باتک  هک   ) نآرق فدـه  رد  تایـصوصخ  نیا 
لبق رازه  ود  هنـس  دودح  رد  اهینادلک ) روا   ) رد میهاربا  هک  دننادب  دننادن ،  ای  تسا  نب . . .  روحان  نب  حرات  دنزرف  میهاربا  دننادب  هک 
زور نالف  هدرک و  تنطلـس  تدم  نالف  هدمآ و  ایند  هب  نامز  نالف  رد  هک  یهاشداپ  نالف  دـهع  رد  شتدالو  هدـمآ و  ایند  هب  دالیم  زا 

 . ( دننادن ای  تسا  هدوب  هدرم ، 

 : دیامن یم  حرطم  حون  هصق  ریسفت  نیح  رد  ار  رظن  نیمه  زین  بطق  دیس 

اهنیمزرس نیا  و  دوب ؟  هدش  هتخیگنارب  اهنیمزرس  نآ  مدرم  هب  حون  هک  تشاد  صاصتخا  ییاهنیمزرس  هب  ای  دوب ،  ریگناهج  نافوط  ایآ  )
رادنپ سدـح و  اب  زج  هک  تسا  ییاهـشسرپ  اهنیا  تساجک ؟  مینک ،  یم  یگدـنز  نآ  رد  نونکا  هک  یناهج  رد  نآ  ياج  دوب و  اجک 

هب هک  تسا  یتایلیئارـسا  زا  دوش ،  یم  هداد  هک  ییاـهباوج  دـناسر و  یمن  قح  هب  ار  یمدآ  رادـنپ  تفاـی و  ناوت  یمن  ار  اـهنآ  باوـج 
 ، هتشذگ نآ  زا  تسین و  یکتم  لیلد 
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 . ( درادن يریثءات  چیه  ینآرق  ياهناتساد  ياهفده  نتفای  ققحت  رد 

ینادـنچ شقن  ثداوح  دـنور  هب  نداد  لکـش  رد  لماع  ود  نیا  تسا و  نآرق  ياه  هصق  ياهیگژیو  زا  یکی  یناکم  ینامز و  یب  سپ 
نامز و يارو  نآرق  ياه  هصق  اهناتساد و  اریز  میبای ،  یمن  مینک و  یمن  وجتـسج  ار  ناکم  نامز و  زا  ییاپ  در  اه  هصق  رد  ام  درادن و 
ناتـساد و هدـید و  رون  رد  ار  ناکم  نامز و  هک  ارچ  تساه ،  هصق  ندوب  ینادواج  یناهج و  رب  لیلد  نیا  دـننک و  یم  تکرح  ناـکم 
ره رد  نآ  هنومن  هک  تسا  يا  هصق  تسین .  صاخ  نامز  ناکم و  نیمزرـس و  کـی  رد  صاـخ  هعماـج  موق و  هب  صتخم  تشذـگرس 

دـشاب یم  ییامن  مامت  هنییآ  هصق  دنـشاب و  گنز  هب  شوگ  دیاب  اهناسنا  همه  دهد و  خر  تسا  نکمم  یناکم  نامز و  ره  رد  هعماج و 
 . دننک یسررب  ار  عماوج  تواقش  تداعس و  لماوع  تلع و  دننیبب و  نآ  رد  ار  دوخ  تشونرس  هک 

یگتسب تسا )  نیمه  يداع  نتم  يرنه و  نتم  نایم  توافت   ( ) همانشیامن ای  ناتـساد و  کی  زا   ) يرنه هرهب  تّذل و  شیازفا  هوالعب ،  )
يرنه هرهب  دنک .  فشک  ار ) ناتساد  رارسا   ) دوخ وا  هک  دهد  یم  ناکما  هدننیب  ای  هدنونش و  ای  هدنناوخ  هب  رادقم  هچ  هک  دراد  نیا  هب 

یم یلمع  طابنتـسا  فشک و  رد  هک  ار  يرنه  هرهب  ياهتـصرف  راک  نیا  اریز  دـهد ،  هئارا  ار  تاـیئزج  همه  هک  تسین  نیا  رد  ناتـساد 
 . ( دهد یم  لیلقت  دوش ، 

تسا هدش  فذح  هصق  تایئزج  زا  یلیخ  ع )   ) فسوی هصق  رد 
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زا هصق  دـننک و  میـسرت  دوخ  نهذ  رد  نآ  زا  ییولبات  دـننزب و  سدـح  ار  تاـیئزج  نیا  دـنناوت  یم  دوخ  ناگدـنناوخ  هک  یلاـح  رد  ، 
فشک و دناوتب  ار  ناتـساد  هداتفا  ياه  هدرپ  اهـشرب و  نیا  هک  دـهد  یم  يرای  ار  هدـنناوخ  هک  تسا  رادروخرب  يرنه  راتخاس  نانچنآ 
هچ سرپب  نم  لوق  زا  ار  هاش  درگزاب و   : ) تفگ رـصم  زیزع  هداتـسرف  هب  ع )   ) فسوی هک  تسا  هدمآ  هیآ 50  رد  الثم  دنک .  طابنتسا 

دعب هیآ  رد  و  ّنهیدیا ) نعطق  یتاللا  هوسنلا  لاب  ام  هلئـسف  کبر  یلا  عجرا  لاق  ( ) ؟  دندیرب ار  دوخ  تسد  همه  يرـصم  نانز  هک  دش 
هیآ ود  نیا  نیب  رد  نکبطخ ) . . .  ام  لاق   ) دـنیامن وگزاـب  ار  دوخ  لاـح  تقیقح  هک  تساوخ  يرـصم  ناـنز  زا  هاـش  هک  تسا  هدـمآ 
نانز غارـس  هب  هاش  نارومءام  لامع و  هکنیا  نایب  ندرک و  وگزاب  زا  تسا و  هدروخ  شرب  ناتـساد  هداتفا و  يا  هدرپ  هک  تسا  دوهـشم 

اب نآرق  تسا و  هدش  يراددوخ  درک ،  ناشیا  زا  ار  لا  ؤس  نیا  هاش  دندمآ و  رابرد  هب  نانز  دـندناوخ و  ارف  رابرد  هب  ار  نانآ  دـنتفر و 
شیاـمن هب  ار  ناـنز  هاـشداپ و  يوگتفگ  باوج و  لا و  ؤس  هنحـص  راـبرد و  رد  ناـنز  روضح  ینعی  يدـعب  هنحـص  هصق ،  رد  یـشرب 

زا يزادرپ  ناتـساد  هنیمز  رد  هک  ار  يرنه )  داصتقا   ) لصا یفذـح ،  نینچنیا  اب  ناتـساد ،  نتم  هک  تسادـیپ  هتفگان   . ) تسا هتـشاذگ 
 ( . هدیشخب ققحت  تسا ،  رادروخرب  يدایز  تیمها 

هاگیاج يرنه  راثآ  قلخ  اب  هک  سور  تسد  هریچ  سیون  ناتساد  يوتسلوت )  وئل  )
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 : دسیون یم  ع )   ) فسوی هصق  رد  تایئزج  فذح  هنیمز  رد  دراد ،  ناهج  یناتساد  تایبدا  رد  یصاخ 

هکنیا دنـشورف .  یم  نارگادوـس  هب  ار  وا  دـنوش و  یم  هتخیگنارب  تداـسح  هب  فـسوی  هب  ردـپ  رهم  تلع  هب  فـسوی )   ) ناردارب نیا  )
زا هک  نیماینب  هلمج  زا  شناردارب  هب  اهماقم  نیرتالاب  هب  ندیـسر  زا  سپ  فسوی  هکنیا  دنک ،  رد  هب  هار  زا  ار  ناوج  دهاوخ  یم  اخیلز 

یـسور و ییاتـسور  يارب  مهف  لباق  يواستم و  یتاساسحا  يواـح  همه  اـی  اـضق  هیقب  اـهنیا و  دروآ ،  یم  محر  تسا ،  رت  برقم  همه 
دیاز تایئزج  زا  زیهرپ  يراد و  نتـشیوخ  نانچ  اب  رـسارس  تسا و  داوس  یب  داوساـب و  اـنرب و  ریپ و  كدوک و  اـقیرفا و  اـی  نیچ  مدرم 

دهاوخ ذوفن  ناشبلق  هب  دوب و  دـهاوخ  موهفم  همه  يارب  دـننک ،  لقن  یـسلجم  لفحم و  ره  رد  رگا  ار  ناتـساد  هک  تسا  هدـش  هتـشون 
 . ( درک

تایئزج هب  لسوتم   ) ناش هصق  ناتـساد و  ندومن  ناسآ  يارب  ناسیون  هصق  ناگدنـسیون و  زا  یخرب  هک  دهد  یم  همادا  هنوگ  نیا  دعب 
عاضوا و هریاد  رد  هک  یناسک  يارب  ناتـساد  هک  دوش  یم  ببـس  تاـیئزج  روفو  نیمه  دـنا و  هدـش  ناـکم  ناـمز و  هب  طوبرم  ناوارف 
هب يزاین  يزورما ،  لومعم  فالخرب  فسوی ،  ناتساد  هدنسیون  دشاب . . . .  مهفلا  بعـص  دننک ،  یمن  یگدنز  هدش  فیـصوت  لاوحا 

كاشوپ عضو و  رـس و  بوقعی و  سابل  هناخ و  فسوی و  نینوخ  هماج  فصو  دـننام  یتایئزج  تشادـن ؛  فیـصوت  رد  تایئزج  رکذ 
تسب یم  شیچ  يوزاب  هب  ار  دنبوزاب  یتقو  هنوگچ  وا  هکنیا  اخیلز و 
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یلیصفت ره  هک  تسا  يوق  يدح  هب  دوخ  ناتـساد  نیا  رد  ساسحا  ياوتحم  اریز  هریغ ،  هریغ و  و  نم )  دزن  هب  ایب   ) تفگ فسوی  هب  ، 
دش یم  فطاوع  لاقتنا  عنام  طقف  دوب و  یم  دیاز  نتسیرگ -  يارب  رگید  یقاتا  هب  فسوی  نتفر  لثم  روما -  نیرت  یساسا  يانثتـسا  هب 

ات دنیـشن و  یم  ناوج  ریپ و  زا  اـههورگ  اـهتلم و  همه  لد  هب  تسا و  مهف  لـباق  ناـیمدآ  عـیمج  يارب  فـسوی  ناتـساد  تهج  نیا  هب  . 
لیـصافت تایئزج و  زا  ار  ام  رـصع  ياهنامر  نیرتهب  دییایب و  اما  دـنام .  دـهاوخ  یقاب  زین  رگید  لاس  نارازه  تسا و  هدوب  یقاب  زورما 

( . دنام یم  یقاب  اهنآ  زا  هچ  دینیبب  دینک و  یلاخ 

اضف وج و  بسانت  هب  ناتساد  ياهزارف  یگتسجرب 

دننک یم  يزاـب  هصق  رد  هک  یـشقن  لـیلد  هب  تاـیئزج  یخرب  یهاـگ  درادـن .  تیلک  نآرق  ياـه  هصق  رد  تاـیئزج  فذـح  نیا  هتبلا 
ياهزارف هک  ع )   ) یسوم ناتـساد  رد  دهد .  یم  شیامن  هولج و  رگید  ياه  هدرپ  اهـشخب و  زا  رت  هتـسجرب  ار  اهنآ  یتح  هصق  نیبرود 

ياهوگتفگ زارف  هب  هصق  هک  نوعرف  و  ع )   ) یسوم تازرابم  رد  فارعا  هروس  الثم  تسا .  دوهشم  الماک  هلءاسم  نیا  دراد ،  یتوافتم 
ود نیا  نایب  هب  اـهنت  هدرک و  يراددوخ  اـضیب  دـی  اـصع و  تاـیئزج  ناـیب  زا  تسا ،  هتخادرپ  نوعرف  ياـهیریگ  عضوم  و  ع )   ) یـسوم

يوس زا  هک  ار  یتـشز  ياـهریگ  عضوم  اهـشنکاو و  هک  تسا  نآ  یپ  رد  ناتـساد  اریز  تسا ،  هدرک  هدنـسب  ارذـگ  تروص  هب  هزجعم 
 . دزاس راکشآ  تسا ،  هدمآ  دوجو  هب  وا  موق  نوعرف و 

هجوت نایاش  اجنیا  رد  )
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ياهناتـساد رد  هک  یتاـیئزج  زا  رود  هب  ارذـگ و  تروص  هب  ار  ناتـساد  زا  شخب  نیا  ياـهتیعقوم  اهدادـیور و  ینآرق ،  نتم  هک  تسا 
ددـص رد  ناتـساد  نتم  هک  تسا  نیا  میباـیرد  حوضو  هب  ار  نآ  میناوت  یم  هک  ییاـهزمر  دـنک .  یم  تیاور  تسا ،  هدـش  لـقن  رگید 

يا هزادـنا  هب  نارگوداج  ای  نوعرف  دروم  رد  اـما  و  تساـهیطبق .  اهیلیئارـسا و  ینعی  نوعرف ،  موق  یـسوم و  موق  هراـبرد  نتفگ  نخس 
 . ( دزاس نشور  ار  یسوم  نوعرف و  موق  تیعضو  هک  دیوگ  یم  نخس 

صاصتخا دوخ  هب  ار  ات 23  تاـیآ 17  هدـش و  حرطم  رت  هتـسجرب  رت و  لـصفم  تروص  هب  ع )   ) یـسوم هزجعم  ود  نیا  هط  هروس  رد 
زا زارف  نیا  رد  اریز  تسا ،  هتخادرپ  زین  هزجعم  هدـهاشم  ماگنه  یـسوم  شنکاو  اصع و  ییاراک  نوچ  یتاـیئزج  هب  یتح  تسا .  هداد 

ماگنه رد  نارحاس  لمعلا  سکع  شنکاو و  و  ع )   ) یسوم بالقنا  مایق و  رد  هزجعم  رصنع  شقن  هب  رتشیب  دراد  دصق  نآرق  ناتساد ، 
 . دزادرپب هزجعم  نیا  اب  ههجاوم 

رکذ زا  بلغا  اه  هصق  لقن  نایب و  رد  نآرق  هک  درک  تشادرب  ناوت  یم  هنوگ  نیا  نآرق  ياه  هصق  تاـیئزج  هفاـضا  فذـح و  زا  سپ 
نیرت یئزج  هب  هاگ  اهناتـساد  یخرب  رد  تسین ،  هرامه  نآرق  كاسما  توکـس و  نیا  اما   . ) دـنک یم  توکـس  يراددوخ و  تاـیئزج 
لمن هروس  رد  نامیلس  سیقلب و  ناتساد  رد  تسا .  هتشاذگاو  ارهاظ  ار  ناتـساد  مهم  ياه  هتکن  زا  يرایـسب  الباقتم  هتخادرپ و  هلءاسم 

يور شیپ  هک  درب  یم  نامگ  دیآ و  یم  نامیلس  رصق  هب  سیقلب  هک  یماگنه 
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سیقلب هک  دوـش  یم  روآداـی  نآرق  دـندوب ، ) هتخاـس  روـلب  زا  ار  نآ  هک  یلاـح  رد   ) دـنا هتخاـس  یقیمع  ياـمن  بآ  نامیلـس ،  تخت 
نامیلـس دز .  الاب  ار  شیاـهقاس  تسا و  قیمع  یبآ  هک  تشادـنپ  دـید ،  ار  نآ  سیقلب  نوچ   : ) درذـگب بآ  زا  اـت  دز  ـالاب  ار  شنماد 
ناتـساد رد  رگید  زیچ  ره  نوچ  نانچ  تیمک  هکنآ  هصالخ  دنا . . . . ) هدروآرب  اه  هنیگبآ  زا  هک  تسا  يا  هداس  هنحـص  نیا  تفگ : 

 . تسا نآرق  ياه  هصق  یگژیو  نیا  و  تسا )  فده  دوصقم و  ریغتم  زا  یعبات  نآرق ،  يزادرپ 

ناتساد ياه  هرهچ  ندرمش  هدنز 

نآرق دـنا و  هداتــسیا  نآرق  ربارب  رد  دوـخ  ییوـگ  درامــش ،  یم  هدـنز  ار  ناتــساد  ياـه  هرهچ  نداد ،  رارق  بطاـخم  اـب  هاـگ  نآرق 
هدـنامن یقاب  ناش  هصق  تشذگرـس و  زج  نانآ  زا  يرثا  هک  یلاح  رد  درامـش ،  یمرب  تسا  هتـشاد  ینازرا  نانآ  هب  هک  ار  شیاـهتمعن 

تسین و ادج  رگیدکی  زا  ناتتشونرس  دیتسه و  نانآ  نوچ  امـش  هک  دهد  رادشه  ار  ربمایپ  نامز  نایدوهی  هک  تسا  نیا  فده  تسا . 
لیلد نیمه  هب  دندش .  یهلا  باذـع  راتفرگ  دـندومیپ و  ع )   ) یـسوم نامز  رد  لیئارـسا  ینب  موق  هک  دـیا  هتفرگ  شیپ  ار  یهار  نامه 

 : تسا هدرب  راک  هب  ار  مک )   ) ریمض مه )   ) یلوعفم ریمض  ياج  هب  نآرق 

و میظع .  مکبر  نم  ءالب  مکلذ  یف  مکءاسن و  نویحتـسی  مک و  ءانبا  نوحبذی  باذـعلا  ءوس  مکنوموسی  نوعرف  لا  نم  مکانیجن  ذا  (و 
 . ( نورظنت متنا  نوعرف و  لا  انقرغا  مکانیجناف و  رحبلا  مکب  انقرف  ذا 

تاجن هک  یماگنه  دیروآ  دای  هب  و 
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يارب ار  ناتنانز  دنتشک و  یم  ار  امش  ياهرسپ  هک  دح  نآ  هب  ات  دیدوب  تخس  هجنکش  رد  اهنآ  زا  هک  ناینوعرف  متس  زا  ار  امـش  میداد 
هک ار  ینامز  دیروآ  دای  هب  دومزآ .  یم  نادب  ار  امش  دنوادخ  هک  دوب  گرزب  یناحتما  الب و  یتخس  نیا  دنتـشذگ و  یم  هدنز  يزینک 

 . میتخاس هقرغ  ناتنامشچ  لباقم  رد  ار  ناینوعرف  میتفاکش و  ار  ایرد  ناینوعرف  متس  زا  امش  تاجن  يارب 

 : دسیون یم  هراب  نیا  رد  بطق  دیس 

هرابود نآ  هرطاخ  هک  تسا  نآ  يارب  هثداح ،  کی  میسرت  تروص  هب  مه  نآ  اجنیا ،  رد  یسوم  موق  تاجن  ناتساد  دّدجم  يروآدای  )
هک دنـشاب  یم  یناسک  نامه  تاملک  نیا  نیبطاخم  ییوگ  هک  دیوگ  یم  نخـس  نانچ  اذل  دریذپ .  رثا  ناشلد  دوش و  هدـنز  ناشیا  رد 

ياه هرهچ  ندرمش  هدنز   ) تیصاخ دنا و  هدوب  ع )   ) یسوم يربهر  اب  لیئارسا  ینب  تاجن  ایرد و  نتفاکش  دهاش  یخیرات  زور  نآ  رد 
 . ( تسا نآرق  نیرفآ  تفگش  کبس  ياهیگژیو  نیرت  هتسجرب  زا  ناتساد ) 

ناتساد رد  ناتساد 

دوش یم  بوسحم  نآرق  رد  يزادرپ  ناتساد  ياه  هویش  رگید  زا  هک  تسا  ناتساد )  رد  ناتساد   ) نآرق ياه  هصق  ياهیگژیو  زا  یکی 
نیا زا  رادماو  هتفرگ و  ماهلا  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دوش  یم  هدـید  بدا  موظنم  روثنم و  راثآ  یخرب  رد  هویـش  شور و  نیا  هک  ییاج  ات 

 . تسناد نآرق  شور 

هدنناوخ دنک و  یم  لقن  ار  يرگید  ناتـساد  هصق و  نآ  نایب  نیح  رد  دـنک و  یم  نایب  ار  يا  هصق  هاگ  اه ،  هصق  زا  يا  هراپ  رد  نآرق 
دشک یم  دوخ  لابند  هب  ار 
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 : درک هراشا  ریز  ياه  هنومن  هب  ناوت  یم  اهناتساد  اه و  هصق  عون  نآ  زا  دنارورپ .  یم  دوخ  نورد  رد  ار  يرگید  هصق  عقاو  رد  و 

تسا رارق  نیا  زا  ریظن  یب  دوخ  عون  رد  فرگش و  نیا  هصالخ  تسا .  هدمآ  نآرق  رد  مان  نیمه  هب  مه  يا  هروس  هک  هرقب  ناتساد   . 1
 ، دنک یم  هرخسم  ار  اهنآ  ع )   ) یسوم دندرک  رکف  اهنآ  دیشکب و  ار  يواگ  هک  هداد  نامرف  ادخ  تفگ  دوخ  موق  هب  ع )   ) یسوم هک : 
ار واگ  هرخالاب  دنتفرگ و  ع )   ) یـسوم زا  هلحرم  دنچ  رد  ار  واگ  زیر  تاصخـشم  دعب  تسا .  يدـج  عوضوم  هک  دـندش  هجوتم  یلو 
ار نآ  هرابود  دعب  اما  دنک  یم  ار  رکذ  ار  يرگید  ناتـساد  تسا ،  هتفای  نایاپ  ناتـساد  ییوگ  هکنانچ  نآرق ،   ) اجنیا رد  دندرک .  حبذ 
دیدش و یسفن  لتق  بکترم  امش   ( ) نومتکت متنک  ام  جرخم  هّللا  اهیف و  متءاراداف  اسفن  متلتق  اذا  و   : ) دهد یم  طبر  ناتـساد  نیمه  هب 
دریگ و یم  یپ  ار  ناتساد  هلابند  دعب  و  درک . ) ) راکـشآ  دیدرک ،  یم  ناهنپ  هک  ار  يزیچ  ادخ  دیتخادنا و  رگیدکی  ندرگ  هب  ار  نآ 

یم ناتساد  زاغآرس  رد  تسیاب  یم  دراد و  هطبار  واگ  ناتساد  ّلک  اب  قوف  هیآ  رد  ناتساد  نیا  هچ  رگا  دوش .  یم  واگ  ناتساد  رـس  رب 
ياهثحب رد  هویش  نیا  شنیزگ  تلع  هک  تسا  هدیزگرب  ار  ناتساد )  رد  ناتساد   ) هویـش هدیدرگ و  وگزاب  ناتـساد  طسو  رد  یلو  دمآ 

 . دمآ نیشیپ 

دلوت هس  ناتساد  هک  زین  نارمع  لآ  هروس  رد   . 2
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زا سپ  ار  ع )   ) ایرکز ناتـساد  میرک  نآرق   ( ) مالـسلا مهیلع  یـسیع  دلوت  ییحی و  دلوت  میرم ،  دـلوت   ) دـنک یم  وگزاب  یپ  رد  یپ  ار 
رد میرم و  ناتـساد  نایب  نمـض  رد  ار  نآ  رگید  تراـبع  هب  تسا و  هدرک  میـسرت  ع )   ) میرم ناتـساد  زاـغآ  رد  نارمع و  نز  ناتـساد 

یگتـسویپ هلیـسو ،  نیدب  هدیـشک و  ریوصت  هب  دـبای ،  یم  طابترا  بارحم  رد  يو  يدابع  لامعا  هب  هک  وا  یگدـنز  زا  شخب  نیتسخن 
 ( . تسا هتخادرپ  میرم  ناتساد  میسرت  هب  ع )   ) ایرکز ناتساد  نتفای  نایاپ  زا  سپ  هدرک و  عطق  ار  میرم  ناتساد  ياهدادیور 

نانیشناج خیرات  دیدزاب  نمض  رد   ) تسا و هدرک  وگزاب  لیـصفت  هب  ار  ادخ  ناربمایپ  یخرب  خیرات  ناتـساد و  دوه  هروس  رد  نآرق   . 3
نآ رد  هک  دنک  یم  میهاربا  ناتساد  هب  يا  هراشا  دندش ،  وا  باذع  راچد  ای  دندیسر  ییادخ  تکرب  هب  هک  یماوقا  زا  يروآدای  حون و 

( . دندش باذع  راتفرگ  هک  تسا  طول  موق  هصق  نایب  نمض  رد  دوخ  نیا  و  هتفای ،  ققحت  یهلا  تاکرب 

یسوم ناتساد  زا  زارف  نآ  نآرق  هروس  نیا  رد  مینیب .  یم  رفاغ )  ) نم ؤم  هروس  رد  ار  ناتـساد  رد  ناتـساد  هویـش  زا  يرگید  هنومن   . 4
ناـمرهق ماـن  هب  زین  هروس  رطاـخ  نیمه  هب  دزیخ و  یمرب  ع )   ) یـسوم زا  عاـفد  هب  نوعرف  لآ  نم  ؤـم  هک  تسا  هدرک  هتـسجرب  ار  (ع ) 

ع  ) یسوم زا  عافد  رد  نوعرف  رابرد  رد  شینارنخس  هب  دراد و  هراشا  وا  تازرابم  هب  تسا و  نم )  ؤم   ) ناتساد هک  ارچ  تسا ،  ناتـساد 
تسا هتخادرپ  ( 
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اددـجم و دزادرپ و  یم  نم )  ؤم   ) نابز زا  زجوم  رـصتخم و  روط  هب  ع )   ) فسوی ناتـساد  هب  نم ، )  ؤم   ) ناتـساد لـقن  نمـض  نآرق  . 
 . دنک یم  ادیپ  همادا  ناتساد  اددجم 

ناتساد نیب  رد  هضرتعم  تالمج 

رد نآرق  ياهشور  ياهیگژیو و  زا  رگید  یکی  نیا  دروآ و  یم  زین  ار  يا  هضرتعم  تالمج  ای  هلمج  هاگ  ناتساد  نایب  نمض  رد  نآرق 
هک یفده  هب  ناتساد ،  نایب  نمض  رد  تسا  هتساوخ  نآرق  اریز  تسین ،  اه  هصق  نایب  رد  نآرق  شور  فلاخم  تسا و  يزادرپ  ناتساد 

لقن هکلب  دراد  یمن  هگن  رود  ناتـساد  لصا  زا  ار  هدنناوخ  اهنت  هن  تالمج  نیا  دسرب و  تسا ،  هتـشاد  رظن  ّدم  نآ  ندرک  تیاکح  زا 
 : ددرگ یم  هراشا  تالمج  نآ  زا  يا  هراپ  هب  هک  دهد  یم  يرای  اه  هصق  نیا  مایپ  كرد  تشادرب و  رد  ار  وا  تالمج  نیا  عقوم  هب 

نیا لقن  نمض  تسا و  هتخادرپ  لیئارسا  ینب  موق  یتسرپ  هلاسوگ  هب  ع )   ) یسوم ناتساد  ینایاپ  تایآ  رد  فارعا  هروس  رد  نآرق   . 1
تسا ص )   ) ادخ لوسر  هجوتم  نآ  رد  باطخ  تسا و  هدروآ  ناتساد  نیب  رد  هضرتعم  هلمج  ود   ) ناونع هب  ار  لیذ  هیآ  ود  ناتـساد ، 

( :

ّمث تائیـسلا  اولمع  نیذلا  و  نیرتفملا .  يزجن  کلذک  ایندلا و  هویحلا  یف  هلذ  مهبر و  نم  بضغ  مهلانیـس  لجعلا  اوذختا  نیذـلا  نا  )
 . ( میحر روفغل  اهدعب  نم  کبر  نا  اونما  اهدعب و  نم  اوبات 

داتفا دنهاوخ  يراوخ  هب  یناهجنیا  یناگدنز  رد  دش و  دنهاوخ  راتفرگ  راگدرورپ  بضغ  هب  يدوزب  دـندیزگرب ،  ار  هلاسوگ  هک  نانآ 
رفیک نیچنیا  ار  نایوگغورد  . 
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 ، هبوت زا  سپ  وت  راگدرورپ  هک  دـننادب  دـندروآ ،  نامیا  دـندرک و  هبوت  هاـگنآ  دـندش ،  دـب  ياـهراک  بکترم  هک  ناـنآ  میهد .  یم 
 . تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

شموق یتسرپ  هلاسوگ  اـب  ندـش  هجاوم  ماـگنه  رد  ع )   ) یـسوم بضغ  زا  تـالمج ،  نیا  زا  لـبق  تاـیآ  رد  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
ار ناتـسرپ  هلاسوگ  هک  ترخآ  ناهج  رد  راـگدرورپ  بضغ  شتآ  هب  هضرتعم )  تـالمج   ) تاـیآ نیا  تسا و  هدـمآ  ناـیم  هب  نخس 

طابترا رگناـشن  نیا  تسا و  هدرک  هراـشا  یـسوم  بضغ  نتـسشن  ورف  هب  تـالمج  نیا  زا  دـعب  تاـیآ  رد  هتخادرپ و  دریگ ،  یم  ربرد 
 . تسا ناتساد  ياوتحم  نومضم و  اب  هضرتعم  تالمج 

رب تسا ،  ناتـساد  نیب  رد  يا  هیمالعا  هیعالطا و  مکح  رد  هک  يا  هضرتعم  هلمج  هب  رگید  راب  مینک ،  لابند  ار  ناتـساد  نیمه  رگا   . 2
دتسیا و یم  هیمالعا  نیا  رانک  رد  دزادرپب ،  یسوم  ناتـساد  ياه  هنحـص  زا  يرگید  هنحـص  هب  نآرق  هکنآ  زا  شیپ   ) اما میروخ .  یم 

ققحت ادـخ  هدـعو  ات  دـناوخب  هزات  نید  هب  ار  مدرم  همه  هک  دـهد  یم  نامرف  وا  هب  دـنک و  یم  باطخ  ص )   ) یما ربماـیپ  هب  دـنوادخ 
 : دوش قیدصت  یهلا  میدق  هیغالبا  دریذپ و 

هلوسر هللا و  اونماف  تیمی  ییحی و  وه  الا  هلا  ضرالا ال  تاومـسلا و  کلم  هل  يذـلا  اعیمج  مکیلا  هللا  لوسر  ینا  ساـنلا  اـهیا  اـی  لـق  )
 ( . نودتهت مکلعل  هوعبتا  هتاملک و  هللااب و  نموی  يذلا  یمالا  یبنلا 

دیرفآ و ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  ییادخ  میامش ؛  رب  ادخ  هداتسرف  نم  مدرم ،  يا  وگب : 
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 ، دراد نامیا  وا  تاملک  ادخ و  هب  هک  وا  یما  ربمایپ  ادخ و  هب  دیروآ  نامیا  سپ  دناریم .  یم  دنک و  یم  هدنز  تسین ،  يدوبعم  وا  زج 
 . دیبای هار  هک  دشاب  دینک ،  يوریپ  وا  زا  و 

دشاب و ییامنهار  هلیسو  دنپ و  هیام  هک  دوش  یم  هدروآ  تهج  نآ  زا  نآرق  رد  ناتـساد  هچ ،  تفرگ ؛  رارق  ناتـساد  نایم  رد  هیآ  نیا 
ینب رب  هک  دوب  یتبـسانم  نیرتـهب  دوش و  يرادرب  هرهب  مدرم  ییاـمنهار  رد  ناتـساد  زا  يدـنمورین  تروص  هب  هک  دوب  نآ  ياـج  اـجنیا 

نامیا رد  مدرم  همه  اب  هک  هدش  هتـساوخ  نانآ  زا  هدش و  هداد  ربخ  ربمایپ  ندمآ  زا  ناشیا  ياهباتک  رد  هک  دـش  تجح  مامتا  لیئارـسا 
( . دننک باتش  دنبای ،  یم  لیجنا  تاروت و  ياهباتک  رد  ار  وا  ربخ  هک  يربمایپ  هب  ندروآ 

 : دوش یم  زاغآ  هنوگ  نیا  س )   ) میرم دلوت  ناتساد  نارمع  لآ  هروس  رد   . 3

بر تلاق  اهتعـض  املف و  میلعلا .  عیمـسلا  تنا  کنا  ینم  لبقتف  اررحم  ینطب  یف  ام  کل  تروذـن  ینا  بر  نارمع  تءارما  تلاـق  ذا  )
 . . . ( یثنا اهتعضو  ینا 

رذن نیا  منادرگ .  دازآ  وت  تمدخ  هار  رد  مراد  مکـش  رد  ار  هچنآ  مدرک  رذن  نم  اراگدرورپ ،  تفگ :  نارمع  نز  هک  هاگنآ  نک  دای 
درک ضرع  ترسح  يور  زا  دازب ،  دالوا  نوچ  یهاگآ .  قیالخ  رارسا  لاوحا و  رب  يونـش و  یم  ار  ناگدنب  ياعد  وت  هک  ریذپب ،  ارم 

 . . . ( تسا رتخد  ما  هداز  هک  يدنزرف  اراگدرورپ ،  : 

 : دیامرف یم  همادا  رد  و 

) .

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


 . . . . ( یثنوالاک رکذلا  سیل  تعضو و  امب  ملعا  هللاو  . . 

 . . . تسین رتخد  نوچ  سپ  وت ) دبعم  يرازگتمدخ  يارب  تسا  مولعم   ) هدییاز و هچ  هک  تسناد  یم  رتهب  وا  دوخ  زا  ادخ  و  . . . 

 : دسیون یم  هراب  نیا  رد  همالع 

هللاو  ) هلمج رهاظ  زا  هدش . . .  هدروآ  هضرتعم  هلمج  ناونع  هب  هک  تسا  یلاعت  يادخ  مالک  هکلب  تسین  نارمع  رـسمه  زا  هلمج  نیا  )
وا دنزرف  ندرک  رتخد  اب  نکیل  تسا و  رتخد  وا  دنزرف  هک  میناد  یم  ام  دیامرفب  دهاوخ  یم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تعـضو )  امب  ملعا 

 . ( میروآرب هجو  نیرتهب  هب  ار  وا  يوزرآ  میتساوخ 

شموق اب  ع )   ) حون يوگتفگ  ماگنه  ناتساد و  طسو  رد  تسرد  تسا ،  هدمآ  دوه  هروس  رد  لیصفت  هب  هک  ع )   ) حون ناتساد  رد   . 4
لوسر تسا و  هتخادرپ  ص )   ) ادخ لوسر  زا  عافد  هب  هتـسج و  هرهب  تصرف  نآرق  نآ  رد  هک  میوش  یم  وربور  يا  هضرتعم  هلمج  اب  ، 
خساپ نآ  تسا ،  شدوخ  رکف  هتفاب  هتخاس و  اهناتساد  دنیوگ  یم  دندنب و  یم  بانج  هب  هک  ییارتفا  ربارب  رد  هک  دزیگنا  یمرب  ار  ادخ 

 . دهدب ار 

 : دسیون یم  بطق  دیس  موحرم 

دنک یم  ناتساد  نیا  لاثما  اب  شیرق  ناکرشم  دروخرب  زرط  هب  زیگنا  تفگش  یهجوت  نآرق  قایـس  حون ،  ناتـساد  زا  تمـسق  نیا  رد  )
نیا ص )   ) دـمحم ترـضح  هک  تسا  نآ  زین  ناکرـشم  نیا  ياـعدا  تسا و  ص )   ) مالـسا ربمغیپ  اـب  ناـشدوخ  ناتـساد  هب  هیبـش  هک 

نیا هب  تسا و  هتفاب  دوخ  زا  ار  اهناتساد 
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 : دزادرپ یم  راتفگ  نیا  در  هب  دریذپ ،  یم  نایاپ  ناتساد  حرش  هکنآ  زا  شیپ  تهج 

 . ( نومرجت امم  يرب  انا  یمارجا و  یلعف  هتیرتفا  نا  لق  هیرتفا  نولوقی  ما  )

هک يدب  نآ  زا  زین  نم  تسا و  نم  رب  نآ  يدب  مشاب ،  هتخاس  هتفاب و  رگا  وگب :  تخاس .  دوخ  شیپ  زا  ار ) ناتسد   ) وا هک  دنیوگ  یم 
 . مرازیب دینک  یم  امش 

زا هک  فدـه  هب  تسا  هتـساوخ  ناتـساد  نایب  نمـض  رد  هچ ،  تسین ؛  ناتـساد  ناـیب  رد  نآرق  شور  فلاـخم  هضرتعم  هلمج  نیا  . . . 
 . ( دسرب تسا ،  هدوب  رظن  رد  ناتساد  ندرک  تیاکح 

 . دوش یم  هصق  رس  رب  هرابود  دهد و  یم  ناشن  ناتساد  طسو  رد  ار  يرکذت  تایآ 23 و 24 )  ) زین فهک  باحصا  ناتساد  رد   . 5

طسو رد  هک  تسا  هتخادرپ  ع )   ) میهاربا ناتساد  هب  هلمج  زا  ادخ  ناربمایپ  زا  یخرب  ناتساد  هب  ( 27 تایآ 16 -   ) توبکنع هروس   . 6
یخرب هک  هضرتعم  هلمج  ناونع  هب  ات 23  تایآ 19  ددرگ و  یم  عطق  نخس  شتسرپ ،  تب  موق  اب  میهاربا  يوگتفگ  ماگنه  ناتـساد ، 

رد كرتشم  موق  خـساپ  هک  ناتـساد  هب  نآرق  تالمج ،  نیا  زا  دـعب  دوش و  یم  هدروآ  دـهد ،  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  ربمایپ  تاـیآ 
 . دنک یم  لابند  دش ،  عطق  هک  اج  نامه  زا  ار  ناتساد  دهد و  یم  همادا  تسا ،  ع )   ) میهاربا نانخس  ربارب 

تسرد تسا ،  هتفرگرب  رد  ار  رجح  هروس  ات 76  تایآ 51  هک  موق  نآ  باذع  یگنوگچ  طول و  موق  ناتساد  رد   . 7
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رـس دراد و  یم  زاب  شیامن  زا  ار  ناتـساد  دنک ،  وگزاب  ار  موق  نآ  كاندرد  باذـع  دـهاوخ  یم  هک  يا  هظحل  رد  ناتـساد و  جوا  رد 
قرغ و یناسفن و  تاوهـش  تسم  نانچنآ  مدرم  نیا  هک  دروخ  یم  دـنگوس  ترـضح  نآ  ناج  هب  دـنادرگ و  یمرب  ربمایپ  هب  ار  نخس 

 ( . نوهمعی مهترکس  یفل  مهنا  كرمعل   ) دننک یم  هچ  دندیمهف  یمن  هک  ندوب  یهارمگ  تلفغ و  تریح و 

نآرق ياهناتساد  رد  تارواحم  تاحالطصا و  یخرب  زا  هدافتسا 

 . دراذـگ یم  شیامن  هب  رت  هدـنز  ار  ناتـساد  هک  تسا  يا  هرواحم  تاملک  اه و  هژاو  يریگراکب  یـسیون  ناتـساد  رد  لئاسم  زا  یکی 
شدوجو رد  ییادیش  ییوجماک و  اخیلز  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا .  هتفرگ  راک  هب  ار  هرواحم  هویـش  ع )   ) فسوی ناتـساد  رد  زین  نآرق 

نآرق هک  هک  دش  وربور  رد  يولج  رد  شرسمه  اب  دوب ،  رو  هلمح  رد  فرط  هب  داسف  هلعش  نیا  ندناشن  ورف  يارب  دوب و  هدنکفا  شتآ 
ارچ هک  دروم  نیا  رد  همالع  دنتفای .  لزنم  رد  رب  ار  نز  نآ  دیس )  ) رهوش لاح  نآ  رد  ینعی  بابلا )  يدل  اهدیس  ایفلا  و   : ) دیامرف یم 

 : دسیون یم  تسا ،  هدرب  راک  هب  ار  دیس )  ) ظفل نآرق 

تهج نیا  زا  هدناوخ  دیس "  " ار وا  نآرق  هکنیا  دنا  هتفگ  یضعب  هدوب .  اخیلز  رهوش  هک  تسا  رـصم  زیزع  نامه  دیـس "  " زا دوصقم  )
دـنا و هتفگ  یم  دیـس "  " ار دوخ  نارهوش  نانز  رـصم  رد  نوچ  دـشاب ،  هدز  فرح  رـصم  فرع  اـب  حالطـصا و  هب  هتـساوخ  هک  تسا 

 . ( دراد همادا  حالطصا  نیا  مه  نونکات 

هناقشاع هصق  تخادرپ  رد  نآرق  شور 

هناقشاع هصق  تخادرپ  رد  نآرق  شور 

 ، تیانج قشع ،  زا  نخـس  اهنآ  رد  هک  ییاهناتـساد  یتح  میروخ ،  یمرب  اهناتـساد  اه و  هصق  عاونا  هب  نآرق  ياه  هصق  رد  یهاـگن  اـب 
نآرق نایب  اما  دـنراد ،  هرهب  یـشزرادض  یقالخاریغ و  ياوتحم  نیماضم و  زا  تسا و  هدـمآ  نایم  هب  يزوت  هنیک  تداسح و  تنایخ ، 
هئارا اب  هن  ددرگ  کیدزن  لبمـس  هراشا و  اب  لئاسم  نیا  هب  دـنک  یم  یعـس   ) تسا و بدا  تیاـعر  مـالک و  تفع  تناـتم و  لاـمک  رد 

یفیصوت يا  هنوگ  هب  تایئزج 
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 ( . يریوصت و 

تافارحنا يزومآدب و  هب  هدنناوخ  اهنت  هن  هک  دنک  یم  وگزاب  يا  هنوگ  هب  یشزرادض  هیامنورد  نومـضم و  اب  ار  اهناتـساد  نیا  نآرق 
ار وا  تسا و  ناسنا  لماکت  یلاعت و  زاس  هنیمز  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نایب  حرط و  هویـش  هکلب  دهد  یمن  قوس  نآ  عون  ره  زا  یقالخا 

 . دزاس یم  نومنهر  تیناسنا  انعم و  يایند  هب 

هدـنناوخ و هیحور  رد  يزومآدـب  ءوس و  راـثآ  دوخ  اـهیگدولآ  اـهیتشز و  حرط  اـیآ  دوش :  یم  رداـبتم  نهذ  هب  لا  ؤـس  نیا  اـجنیا  رد 
؟  دراذگ یمن  یقاب  هدنونش 

هدومن فرطرب  يارب  لح  هار  هلیـسو و  نتـسج  اهیتشز و  ینوگ  هنوگ  للع و  اه و  هشیر  تخانـش   ) فدـه رگا  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 
ءوس و دوخ  اهیتشز  حرط  دـیابن  سپ  دـشاب ، )  ) دوش یم  حرطم  يرهاظ  تفایرد  اب  هک  هچنآ  زا  رترب  یقیاقح  تفایرد  اـنایحا  اـهنآ و 
تنوشخ و تنایخ ،  تیانج ،  نوچ  یثحابم  حرط  هک  تسین  کش  دراذگ .  یقاب  هدنونـش  هدننیب و  هدـنناوخ و  هیحور  رد  يزومآدـب 

 . . . تسا یگرزب  رنه  درواین ،  دراو  ورملق  ود  نیا  زا  کی  چیه  هب  شیالآ  هنوگ  چیه  درف  رد  یناجیه  یبصع و  یحور و  راثآ  قشع 
هجیتـن هنوگ  هلاـقم  ياهزردـنا  دـنپ و  هلیـسو  هب  دـنک و  يراددوـخ  تشز  تـالوقم  نینچ  حرط  زا  تسناوـت  یم  میرک  نآرق  ـالوصا 

 ( . تسا زاجعا  جوا  رد  ظاحل  همه  زا  نآرق  اما  دیامن ،  حرطم  ار  اهارجام  هنوگ  نیا  یتیبرت  یقالخا و 

ینتفگ دسرب ،  یقشع  یسنج و  لئاسم  هب  نخس  رگا  هک  دراد  نایب  تفع  نانچنآ   ) اهناتساد نیا  حرط  رد  نآرق 
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رثا رب  هدنونـش  اـی  هدـنناوخ  تذـل  يارب  اهناتـساد  نیا  ( . ) دـنک یمن  ادـیپ  تفع  لوصا  زا  یفارحنا  نیرتکچوک  اـما  دـیوگ  یم  ار  اـه 
تذل يارب  مه  ار  یعیبط "   " و یعقاو "   " ياهناتساد یتح  دیدج  هدننک  هارمگ  ياهکلـسم  هک  نانچمه  تسین ،  وا  یـسنج  تافارحنا 

یم هولج  هجوم  ار  دوخ  ناتساد  نامرهق  یقالخادض  تشز و  لمع  راک و  ره  و  دنسیون ) یم  ناگدنناوخ  یفارحنا  ياه  هئـشن  ندرب و 
یمرب دوخ  يراتفر  يوگلا  ناونع  هب  ار  وا  دـنیآ و  یمرب  نامرهق  لمع  هیجوت  ددـص  رد  زین  ناتـساد  ناگدـنناوخ  هک  ییاج  اـت  دـنهد 

هک اشاح   . ) تشاذگ دهاوخ  اج  هب  ار  دوخ  یفنم  رثا  يزومآدب و  هکلب  دوب  دهاوخن  هدـنزومآ  اهنت  هن  ناگدنـسیون  نیا  رثا  دـننیزگ . 
( . دشاب اهیزومآدب  هب  يا  هراشا  نآ  رد  دورب و  ثحابم  نیا  درگ  نآرق 

اخیلز فسوی و  ناتساد   . 1

سدقت و زا  يا  هلاه   ) رد تناتم و  تیاهن  رد  دوش ،  یم  هدید  یـسنج  یقـشع و  لئاسم  زا  ییاپ  در  اهنآ  رد  هک  ار  ییاهناتـساد  نآرق 
هک درک  هراشا  اخیلز  فسوی و  یقـشع  ناتـساد  هب  ناوت  یم  اهناتـساد  نیا  نایم  زا  دـنک و  یم  نایب  حرط و  عیدـب )  فیطل و  تاراشا 

نیـشتآ نازوس و  قشع  زا  هک  یناتـساد  ( ؛  تسا هتفرگ  ربرد  هدـمآ  ماـن  نیمه  هب  هک  يا  هروس  رد  ار  ع )   ) فسوی ناتـساد  زا  يزارف 
هنحص هنوگ  نیا  اب  هک  یماگنه  ناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  دیوگ .  یم  نخـس  لدکی  ورهام و  یناوج  اب  دولآ  سوه  يابیز  نز  کی 

اهر ار  ملق  ای  نابز و  يولج  ناتساد  یلصا  ياه  هنحص  نانامرهق و  هرهچ  میسرت  يارب  دنراچان  ای  دنوش ،  یم  وربور  اه 
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و دیآ -  نایم  هب  یقالخاریغ  هدننز و  ای  زیمآ  کیرحت  تاریبعت  هنوگ  رازه  هکنیا  وگ  دننک -  ادا  ار  نخـس  قح  حالطـصا  هب  هدومن و 
ناگدنناوخ و هب  دنچیپب و  ماهبا  زا  يا  هدرپ  رد  ار  اه  هنحـص  زا  يا  هراپ  ملق ،  نابز و  تفع  تکازن و  ظفح  يارب  دنوش  یم  روبجم  ای 

تقد  " يزیگنا تفگش  زرط  هب  ناتساد  نیا  ساسح  ياه  هنحص  میسرت  رد  نآرق  یلو  دنهد . . .  لیوحت  هتـسبرس  روط  هب  ناگدنونش 
قالخا لوصا  مامت  دنک ،  زجع  راهظا  دـشوپب و  مشچ  عیاقو  رکذ  زا  هکنیا  نودـب  هتخیمآ و  مه  هب  تفع "  تناتم و   " اب ار  نایب "  رد 

 ( . تسا هتسب  راک  هب  زین  ار  تفع  و 

یم ناتساد  نیا  هب  ار  زایتما  نیرتهب  اهناتساد  يدنبزایتما  رد  هدناوخ و  ناتساد  نیرتابیز  ار  نآ  ناتساد  همدقم  رد  نآرق  لیلد  نیمه  هب 
 ( . مینک یم  وگزاب  وت  يارب  بولـسا  نیرتابیز  هب  ار  ناتـساد  نیرتهب  ام   ( ) صـصقلا نسحا  کیلع  صقن  نحن   : ) دـیامرف یم  دـهد و 

نکمم هک  هدرک  نایب  يروط  تسا  هناقشاع  هصق  هکنیا  اب  اریز  تسا ،  ندییارس  نیرتهب  هدورـس  نآرق  هک  قیرط  نآ  هب  فسوی  هصق  )
( . دیارسب نآ  زا  رت  هدیشوپ  رت و  فیفع  ار  یناتساد  نینچ  یسک  تسین 

اب هک  ار  نآ  یقـالخا  یبدا و  ياـهتفارظ  يرنه و  ياـبیز  تاـکن  میناوتب  اـت  میروآ  یم  ار  نآرق  رد  ع )   ) فـسوی ناتـساد  زا  زارف  نیا 
نیا ار  ناتساد  زا  زارف  نیا  نآرق  مییاشگب .  نآ  يرنه  زاجعا  نیسحت  هب  نابز  مینک و  یسررب  تسا ،  هدمآ  ابیز  يریباعت  اویش و  ینایب 

زاغآ هنوگ 
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 : دنک یم 

 . نوملاظلا حـلفیال  هنا  ياوثم  نسحا  یبر  هنا  هللا  ذاعم  لاق  کل  تیه  تلاق  باوبالا و  تقلغ  هسفن و  نع  اهتیب  یف  وه  یتلا  هتدوار  (و 
(

ادـخ هب  مرب  یم  هانپ  تفگ :  ایب .  تفگ :  تسب و  ار  اهرد  درک و  ییوجماـک  ياـنمت  وا  زا  دوب ،  يو  هناـخ  رد  فسوی  هک  ینز  نآ  و 
 . دنوش یمن  راگتسر  نارگمتس  هک  تسا ،  هتشاد  وکین  ارم  تلزنم  تسا و  نم  یبرم  هک 

زاجعا هب  تسا و  هدومن  بلج  دوخ  هب  ار  نآرق  نارـسفم  ناملـسم و  نادنمـشیدنا  رظن  هک  ناتـساد  نیا  رد  لمءات  لـباق  ياـه  هتکن  زا 
 . تسا قوف  هیآ  دنا ،  هتخادرپ  نآ  يرنه 

کی هب  يرد  هدرپ  مدـع  تفع و  ظفح  اـب  هنوگچ  هیآ  نیا  هکنیا  فسوی و  هروس  رد  ییوگ  هصق  رنه  نوماریپ  یناحبـس  رفعج  داتـسا 
 : دسیون یم  تسا ،  هتخادرپ  ییوجماک  یسنج و  هلءاسم 

 : میوش یم  روآدای  ار  هیآ  نیا  تاکن  کنیا  دزاس . . .  یم  انشآ  نآرق  نایب  تفع  تناتم و  اب  ار  ام  هیآ  نومضم  رد  تقد  )

دوخ تساوخرد  رد  زیزع  رـسمه  هک  تسا  یکاح  ظفل  نیا  دـنیوگ .  یم  ار  زیمآرارـصا  تساوخرد  برع  تغل  رد  دوار )  ) ظـفل  . 1
 . دنک یم  يراددوخ  دشاب ،  یم  يریگماک  نامه  هک  رارصا  داوم  ییوگزاب  زا  نایب  تفع  رطاخ  هب  اما  تسا ،  هدوب  رصم  رایسب 

وه یتلا   ) هلمج اب  ار  وا  هکلب  درک ،  هنارصم  تساوخرد  وا  زا  زیزع  رسمه  اخیلز  دیوگ  یمن  درب و  یمن  ار  هدننکرارـصا  مان  زگره   . 2
فسوی هک  ییوناب  ینعی  دنک ،  یم  یفرعم  اهتیب ) یف 
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فـسوی هداعلا  قوف  تماقتـسا  هب  دوب ،  نآ  لاگنچ  رد  هتـسویپ  وا  هکنیا  فسوی و  رب  هدننکرارـصا  طلـست  قیرط  زا  دوب و  وا  هناخ  رد 
 . دنک یم  هراشا 

 . راکشآ حیرص و  تروص  هب  هن  یلو  تسا  قشع  هاگتولخ  هدننک  میسرت  تسب )  ار  اهرد   ( ) باوبالا تقلغ   ) هلمج  . 3

هب ندیـسر  يارب  ییوناب  هک  تسا  ینخـس  نیرخآ  تسا )  هدـش  هدامآ  وت  يارب  هچنآ  يوس  هب  باتـشب   ( ) کل تیق  تلاـق   ) هلمج  . 4
 . ( دشاب کیرحت  نآ  رد  هکنآ  یب  تناتمرپ ،  نیگنس و  ردقچ  اما  دیوگ ،  یم  فسوی  لاصو 

نآ يرنه  زاـجعا  هب  دـنرذگب و  هیآ  نیا  راـنک  زا  هـک  دـنا  هتـسنادن  فاـصنا  زین  نارظنبحاـص  یمالـسا و  گرزب  نادنمـشیدنا  رگید 
 : دسیون یم  هراب  نیا  رد  هر )   ) یئابطابط همالع  نآرق  گرزب  رسفم  هلمج  زا  دنزادرپن ، 

هتفر راک  هب  نآ  رد  هک  يدویق  رد  رگا  هدناجنگ و  دوخ  رد  ار  هدوارم  ناتـساد  لامجا  راصتخا ،  یهاتوک و  نیع  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  )
زین هدوارم  لیـصفت  دوش ،  تقد  هدمآ  هروس  نیا  رد  هک  ناتـساد  نیا  ياه  هشوگ  ریاس  رد  هتفرگ و  رارق  نآ  رد  هیآ  هک  یقایـس  رد  و 

 . ( دوش یم  هدافتسا 

 : دنک یم  ادیپ  همادا  هنوگ  نیا  ناتساد 

 . ( نیصلخملا اندابع  نم  هنا  ءاشحفلا  ءوسلا و  هنع  فرصنل  کلذک  هبر  ناهرب  ار  نا  ول ال  اهب  مه  هب و  تمه  دقل  (و 

هانگ و ات  دش  نینچ  دوب .  هدرک  وا  گنهآ  دـصق و  دوب ،  هدـیدن  شیوخ  راگدرورپ  ناهرب  رگا  مه  فسوی  درک ،  دـصق  ار  فسوی  و 
مینک رود  وا  زا  ار  يراکدب 
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 . دوب ام  هدش  صلاخ  ناگدنب  زا  يو  هک  ، 

دنک یم  حرطم  یقالخا  راب  زا  ییایند  اب  مءاوت  ار  ناتـساد  زارف  نیرتاسر  نیرتابیز و  تارابع ،  نیرت  هاـتوک  رد  نآرق  زین  قوف  هیآ  رد 
 . دهد قوس  یناسفن  تالیامت  اهشزرا و  دض  يداو  هب  ار  ناسنا  هکنیا  نودب 

تاناجیه دـنک و  ریوصت  دـنیبب و  هداد  خر  ار  هچنآ  یمامت  هکنیا  نودـب  هلمج  کی  رد  تاملک  نیرتمک  اـب  میرک  نآرق  لاـح  ره  هب  )
( درک وا  گنهآ  نز  و   " ) هب تمه  دقل  و   : " دنک یم  هراشا  فرحنم  تکرح  کی  هب  یهجو  نیرت  قیقد  هب  دیامن ،  لقتنم  ار  هلـصاح 

یم ار  نز  نآ  گنهآ  درک ،  یمن  هجوت  دـید و  یمن  ار  شراـگدرورپ  ناـهرب  زین  فسوی  رگا   " ) هبر ناـهرب  ار  نا  ـال  ول  اـهب  مه   " و
نامیا ییافوکش  هب  تسا  يا  هراشا  زین  یفارشا و  دساف  نز  کی  تایحور  زا  تسا  يا  هفـشاکم  ارجام  زا  تمـسق  نیا  یمامت  دومن . )
ناهنپ راظنا  زا  هاتوک  هلمج  دـنچ  نیا  سپ  رد  ارجام  تایئزج  یمامت  ددرگ و  یم  ناـیب  هلمج  دـنچ  رد  هک  ناوج  کـی  ییوجادـخ  و 

 ، دوش حرطم  قیاقد  نآ  رگا  کش  یب  هک  تسین  ارجام  قیاقد  هب  يزاین  تسا و  هدش  حرط  یلـصا  مایپ  دنچ  نیمه  رد  اریز  دنام ،  یم 
 . ( تسا هصق  مایپ  فده و  اب  شزومآ  عون  کی  دوخ 

 . . . . ( بابلا يدل  اهدیس  ایفلا  ربد و  نم  هصمیق  تدق  بابلا و  اقبتسا  (و 

رد رب  ار  نز  نآ  رورس  لاح  نآ  رد  دیردب و  تشپ  زا  ار  فسوی  نهاریپ  نز  دنتفاتش و  رد  بناج  هب  ود  ره 
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 . . . . دنتفای لزنم 

زج تخانش و  یمن  اپ  زا  رس  هک  ییاج  ات  دوب ،  هتفرگ  ربرد  ار  شدوجو  رـسارس  هدنکفا و  هلعـش  اخیلز  لد  رد  داسف  توهـش و  شتآ 
نایب هاتوک  تراـبع  نیا  اـب  ار  اـخیلز  دوجو  رد  رو  هلعـش  شتآ  نیا  هیآ  نیا  رد  نآرق  درک .  یمن  رکف  رگید  زیچ  چـیه  هب  ییوجماـک 
دوخ توهـش  ماد  رد  ار  وا  دنک و  دس  ار  فسوی  رارف  يولج  ات  تخادنا  گنچ  اخیلز  ربد . ) . . .  نم  هصیمق  تدـق  و   : ) تسا هدومن 

 . دناشن ورف  ار  شتآ  نیا  دیاش  دزاس ،  دوخ  یسنج  لیم  میلست  دیامن و  راتفرگ 

زا یکی  تداهـش  دوخ و  زا  عافد  رد  اخیلز  گـنرین  دـنفرت و  رد و  يولج  رد  اـخیلز  فسوی و  اـب  رـصم  زیزع  دروخرب  هب  دـعب  تاـیآ 
يدعب هنحـص  شیامن  يارب  هدرپ  دسر و  یم  نایاپ  هب  شیامن  لوا  هنحـص  اجنیا  رد  تسا .  هتخادرپ  ارجام  نیا  هرابرد  اخیلز  ناگتـسب 

رهش رد  نانز  شوگ  هب  اخیلز  ییادیش  یگتفیـش و  نیا  ربخ  هک  دیآ  یم  شیامن  هنحـص  يور  هب  ناتـساد  زا  زارف  نآ  دور و  یم  رانک 
 . دندوشگ اخیلز  تمالم  هب  نابز  دیسر و 

 . . . . ( ابح اهفغش  دق  هسفن  نع  اهیتف  دوارت  زیزعلا  تارما  هنیدملا  یف  هوسن  لاق  (و 

 . . . . تسا هدش  وا  هتفیرف  دهاوخ و  یم  ماک  شیوخ  مالغ  زا  زیزع  رسمه  دنتفگ :  رهش  رد  نانز 

ات دـنک ) یم  باختنا  ساوسو  تقد و  اب  ار  تاملک  مامت   ) نآرق تسا .  ناگژاو  زاجعا  ناتـساد ،  نیا  رد  لمءات  لباق  تاـکن  زا  یکی 
هکنیا نمض 
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اویـش يا  هژاو  بلاق  رد  اسر  ییانعم  اب  نایب  تناتم  بدا و  تیاعر  دهدن و  تسد  زا  زین  ار  دوخ  ییانعم  راب  دشاب ،  هتـشاد  یقالخا  راب 
فغش  ) هژاو دشاب و  هتـشادن  ار  ییانعم  یقالخا و  راب  نآ  مینک  نآ  نیزگیاج  ار  رگید  هژاو  رگا  هک  نادنچ  دشاب ،  مءاوت  رگیدکی  اب 

 . دراد ناگژاو  زاجعا  زا  ناشن  ابح ) اهفغش  دق  و   ) ینآرق ترابع  نیا  رد  ( 

 : دسیون یم  هژاو  نیا  ییانعم  راب  هنیمز  رد  هر )   ) فیرش رتکد 

نیا زا  مادـک  ره  اـما  اـهنیا .  لاـثما  مرق و  قـشع ،  مزع ،  عـلو ،  بح ،  دـهد :  یم  تبحم  ینعم  هـک  تـسه  هژاو  يدادـعت  یبرع  رد  )
مه فغـش )   ) دربراک تسا .  نیعم  بح )   ) ياج و  دو )  ) ناکم انعم و  اذـل  دـنناسر ،  یم  ار  تبحم  لـحارم  زا  هلحرم  کـی  ناـگژاو 

داباداب هچ  ره  دیوگ  یم  درادن و  سرت  ییاوسر  زا  بحم  هک  تسا  یتبحم  نآ  فغش )   ) دنیوگ یم  ناسانـش  تغل  روط و . . .  نیمه 
 . ( دنک یم  تیاعر  تقدب  ار  فیارظ  هنوگ  نیا  نآرق  . 

 . تسا هژاو  نیا  هکنیا  رگید  هتکن 

 . . . . ( نهیلع جرخا  تلاق  انیکس و  نهنم  هدحاو  لک  تتا  اکتم و  نهل  تدتعا  هیلا و  تلسرا  نهرکمب  تعمس  املف  )

هیهت ییاکتم  کی  ره  يارب  درک و  توعد  ار  اهنآ  دیـشک و  يا  هنارهام  رایـسب  هشقن  نانز ،  گنرین  رکم و  زا  یهاـگآ  زا  دـعب  اـخیلز 
نـسح ندـید  اـب  ناـنز  دـیآرد .  سلجم  هب  هراـبکی  هب  تساوخ  فسوی  زا  لاـح  نیمه  رد  داد و  يدراـک  کـی  ره  تسد  هب  دومن و 

فسوی
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هویم ياج  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  هک  دـنتفرگ  رارق  لامج  هولج  نیا  ریثءات  تحت  ناـنچنآ  دنتـشگ و  وا  عیدـب  لاـمج  شوهدـم  تسم و 
 . دندوشگ لامج  نسح  نآ  نیسحت  ریبکت و  هب  نابز  دندیرب و و 

رد نآرق  یگژیو  زا  تسا و  هتفرگ  راـک  هب  ع )   ) فسوی فیـصوت  رد  ار  بولـسا  ناـیب و  نیرتاـبیز  زین  ناتـساد  زا  زارف  نیا  رد  نآرق 
هنومن دنک و  یم  روبع  تسا ،  روبع  لحم  هک  اجنآ  دنک و  یم  لمءات  تسا ،  لمءات  ياج  فیصوت  رد  یتقو  هک  تسا  نیمه  اهناتساد 
تروص لکیه و  یکیزیف  ءزج  هب  ءزج  فیـصوت  هب  هکنیا  نودـب  اـجنیا  رد   . ) تسا دوهـشم  ـالماک  ناتـساد  زا  زارف  نیا  رد  نآ  ینیع 

 . ( تسا هدش  هدروآ  هدوب  مزال  هچنآ  همه  دشاب ،  هدش  هتخادرپ  فسوی 

 . ( میرک کلم  الا  اذه  نا  ارشب  اذه  ام  شاح هللا  نلق  نهیدیا و  نعطق  هنیار و  املف  ) . . . 

رشب نیا  هک  ادخ ،  تسا  هزنم  دنتفگ :  دندیرب و  ار  شیوخ  ياهتـسد  دندش و  وا  يادیـش  هلا و  و  دندیدب ،  ار  يو  هک  نیمه  سپ  . . . 
 . تسا راوگرزب  يا  هتشرف  نیا  تسین ، 

نـسح زا  میرک )  کلم  الا   ) ترابع اب  نایاپ  رد  تسا ،  هدیـشک  ریوصت  هب  ار  ع )   ) فسوی ییاـبیز  تیاـهن  قوف  تراـبع  اـب  هک  نآرق 
یم اهناتساد  یخرب  رد  هک  یلاح  رد  تسا ،  هدروآ  نایم  هب  نخس  رـصم  نابز  زا  بانج  نآ  نطاب  رهاظ و  لامج  تریـس و  تروص و 

زاب ریغ  يداو  رد  ياپ  دوخ  ناتسد  نامرهق  یندب  تایصوصخ  لکیه و  فیصوت  رد   ) ناسیون ناتساد  مینیب 
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هدیشوپ دیاب  زین  عقاو  مالع  رد  عرش  رظن  زا  هک  دننک  یم  فیصوت  مه  ار  اهتیـصخش  ندب  زا  ییاهتمـسق  لاثم  ناونع  هب  دنراذگ و  یم 
هنیـس يربتـس  وربا و  یجک  هرهچ و  ییابیز  هرابرد  یعبـشم  لـصف   ) تافیـصوت نیا  زا  رذـگ  یـشوپ و  مشچ  تروص  رد  اـی  و  دـشاب )

( . دنیوگ یم  نخس  نامرهق 

 . . . . ( مصعتساف هسفن  نع  هتدوار  دقل  هیف و  یننتمل  يذلا  نکلذف  تلاق  )

 . . . . درک يراد  نتشیوخ  وا  متساوخ و  ماک  وا  زا  نم  دیدرک ،  متمالم  وا  هرابرد  هک  تسا  نامه  نیا  تفگ :  اخیلز ) )

نادـنز و هب  ددرگن ،  وا  هتـساوخ  میلـست  رگا  هک  دـنک  یم  دـیدهت  ار  ع )   ) فسوی دزیخ و  یمرب  دوخ  زا  عاـفد  هب  اـخیلز  هیآ  نیا  رد 
 : دیامرف یم  دیدهت  نیا  هب  خساپ  رد  زین  فسوی  دنتفا و  یم  تلالذ  يراوخ و 

 . ( نیلهاجلا نم  نکا  نهیلا و  بصا  نهدیک  ینع  فرصت  الا  هیلا و  یننوعدی  امم  یلا  بحا  نجسلا  بر  )

هب لـیامتم  ینکن ،  ود  نم  زا  ار  ناـشگنرین  رگا  تسا و  رتشوخ  دـنناوخ  یم  نادـب  ارم  هک  یهاـنگ  زا  نم  يارب  نادـنز  اراـگدرورپ ، 
 . مدرگ یم  ناگشیپ  تلاهج  زا  موش و  یم  ناشیا 

نیا ياهیگژیو  زا  یکی  دراد .  دوجو  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  یفیرظ  ابیز و  هتکن  ناتـساد ،  نیا  رد  هجوت  لمءات و  لـباق  تاـکن  زا  زاـب 
هاگ نآرق  دمآ ،  نیـشیپ  ياهثحب  رد  هک  روط  نامه  تسا .  ناتـساد  فلتخم  ياهزارف  رد  نآرق  عقومب  ياهتوکـس  اهگنرد و  ناتـساد 

دنام یم  تکاس  هاگ  دنک و  یم  گنرد  لمءات و  يزارف  هتکن و  يور 
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قوف هیآ  رد  اهتوکس  هلمج  نآ  زا  دور .  یم  ناتساد  رگید  چیپ  هب  درذگ و  یم  رد  یعوضوم  زا  یعیدب  تفاطل  صاخ و  یتفارظ  اب  و 
روط هب  دندوب  هدمآ  درگ  سلجم  نآ  رد  هک  فسوی  هب  تبسن  رـصم  نانز  یگتخابلد  ییادیـش و  قشع و  زا  نآرق  هیآ  نیا  رد  تسا . 

هدوارم قشع و  هب  ارذـگ  میقتـسم و  ریغ  تروص  هب  فسوی  نابز  زا  مالک و  ياوحف  زا  اـما  تسا ،  هدرواـین  ناـیم  هب  ینخـس  میقتـسم 
هک دـیآ  یمرب  تساعد ،  بلاق  رد  هک  فسوی  نخـس  نیا  زا  دوش .  یم  بلطم  زیر  دراو  هکنیا  نودـب  تسا ،  هدرک  هراشا  زین  ناـشیا 
اما درک .  هدوارم  وا  اب  دومن و  توعد  دوخ  هب  ار  وا  اخیلز  هک  روط  نامه  دندرک ،  هدوارم  وا  اب  هدومن و  توعد  ار  وا  مه  رصم  نانز  )

ار راک  ود  ره  ای  دریذـپب و  ار  اخیلز  داهنـشیپ  هک  هدوب  نیا  هب  فسوی  توعد  اـی  هدوب و  ناـشدوخ  يوس  هب  رـصم  ناـنز  توعد  هکنیا 
هلمج کی  زا  طقف  تسا و  تکاس  نآ  زا  هفیرـش  هیآ  ار ،  ام  کت  کت  شهاوخ  مه  ریذپب و  ار  وا  شهاوخ  دنا  هتفگ  مه  دنا ،  هدرک 

نم زا  ار  ناـشیا  رگا   ( ) نهیلا بصا  نهدـیک  ینع  فرـصت  ـالا   : ) دوـمرف هـک  تـسا  نـیا  نآ  درک و  يا  هدافتـسا  رـصتخم  ناوـت  یم 
 ( ( . موش یم  نانآ  يوس  هب  لیامتم  نم  ینادرگن ، 

هتشادرب هدرپ  ارذگ ،  میقتسم و  ریغ  روط  هب  نانز ،  ییادیش  قشع و  نیا  زا  زین  نهدیک ) . . .  هنع  فرصت  هبر  هل  باجتساف   ) دعب هیآ 
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 . تسا

هنوگ نیا  ناوت  یم  دراد ،  ناـشن  نآرق  رد  يزادرپ  ناتـساد  هوکـش  زا  هک  قوف  ناتـساد  رد  عیدـب  فیاـطل  اـبیز و  تاـکن  هب  هجوت  اـب 
اب دور -  یم  كاکطصا  میب  ای  دراد -  كاکطصا  یقالخا  ياهـشزرا  اب  يا  هنوگ  هب  هک  ینیماضم  رد  میرک  نآرق  هک  دومن  تشادرب 

 : دوش یم  وربور  طباوض  نیا 

يا هنوگ  هب  تاـیئزج  هئارا  اـب  هن  ددرگ  کـیدزن  لبمـس  هب  هراـشا  اـب  یـشزرا  دـض  یقـالخا و  ریغ  نیماـضم  هب  دوـش  یم  یعـس   . 1)
 . يریوصت یفیصوت و 

 . دنور یم  اهنآ  فاصم  لابقتسا و  هب  هکلب  دننیزگ  یمن  يرود  دوخ  دض  میهافم  زا  حالص  ییابیز و  ریخ و  ياهشزرا   . 2

يزوریپ الاو و  ياهشزرا  قح و  ریخ و  يزوریپ  هدارا  دریگ ،  یم  كاکطصا  رد  یلاعتم  ياهشزرا  اب  هک  ینیماضم  حرط  زا  فده   . 3
 . دنا هدوب  یلاعتم  ياهشزرا  نایوج  کسمت  ناگدنهد و  يرای  دنا و  هدش  حرطم  رادوریگ  نیا  رد  هک  تسا  ییاهتیصخش  نانامرهق و 

یمن یناور  ياهمطالت  یبصع و  ياهششک  ببس  زین  اهشزرا و  دض  هعاشا  يزومآدب و  ببـس  یـشزرا  دض  نیماضم  هب  تخادرپ   . 4
 . دشاب روبزم  تاکن  هب  تخادرپب  ياهتمسق  نیرت  فیرظ  زا  دیاش  نیا  ددرگ و 

ای هفطاع ،  ساسحا و  ماظن ؟  ای  هقبط  ای  درف  تسیک ؟  بطاخم  نیا  اـیآ  تسا .  رنه  تـالوقم  زا  یکی  نومـضم ،  کـی  بطاـخم   . 5
روکذم دراوم  زا  یکی  اب  شمالک  يور  دوخ ،  هژیو  تیصخش  يژولوئدیا و  شنیب و  عون  ربانب  يدنمرنه  ره  الومعم  ترطف ؟  لقع و 

اتدمع میرک  نآرق  روکذم ،  ياهزارف  حرط  رد  تسا . 
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رد ع )   ) یلع ترـضح  هکنانچ  دـهد ،  یم  رارق  باـطخ  دروم  ار  یناـسنا  فطاوع  درخ و  لـقع و  هاوخ  یلاـعت  صاوخ  نیرب  ترطف 
ار لقع  نیافد  دروآ و  دای  هب  ار  هدـش  شومارف  ياهتمعن  ترطف و  قاثیم  ات  داتـسرف  ار  ربمایپ  ادـخ   : " دـنیوگ یم  هغالبلا  جـهن  زاـغآ 

 . "( دزیگنارب

 ( ع  ) بیعش نارتخد  اب  دروخرب  و  ع )   ) یسوم ناتساد   . 2

ینز زا  تسا و  نیشیپ  ناتساد  لباقم  هطقن  تسرد  هک  یناتساد  میریگ :  یم  یپ  ار  ع )   ) یسوم ناتساد  زا  يزارف  رد  يرگید  ناتـساد 
سدقت يا  هلاه  رد  اب  ایح  مرـشاب و  نیتم و  فیفع ،  نمادکاپ ،  نز  کی  هرهچ  هکلب  دنک ،  یمن  تبحـص  سوه  اوه و  ریـسا  هدولآ و 

رب هک  یناتـساد  ( ؛ ایح میرح  نتـسکش  مه  رد  نودـب  فلاخم  سنج  ود  دروخرب  زا  بلاج  اـبیز و  يا  هنومن  دراذـگ :  یم  شیاـمن  هب 
هنومن و ات  دزاس ) حرطم  ار  دوخ  ياهمایپ  اه و  هشیدـنا  دـهاوخ  یم  قیرط  نیا  زا  هک  هدـش  يزیر  حرط  یـسدنه  راتخاس  کی  ساسا 

 . اهلسن اهرصع و  همه  رد  يرشب و  عماوج  مامت  رد  درم  نز و  یعامتجا  ياهدروخرب  رد  دشاب  ییوگلا 

هتشاذگ و اپ  نیدم )   ) هب هتخیرگ و  رصم  نیمزرس  زا  نوعرف  نارومءام  تسد  زا  یسوم  هک  ددرگ  یم  زاغآ  اجنآ  زا  ناتساد  زارف  نیا 
موجه نیدم  بآ  رب  يا  هدع  هک  دوش  یم  هجوتم  ناهگان  تسا .  هدـیمرآ  یتخرد  راس  هیاس  رد  هنـشت  هنـسرگ و  و  هتفوک ،  هتـسخ و 

زا يریگولج  يروآ و  عمج  هب  يرانک  رد  هک  دنیب  یم  ار  نز  ود  یسوم  فرط  نآ  رد  اما  دنزاس ،  باریـس  ار  دوخ  هلگ  ات  دنا  هدروآ 
 . دنلوغشم ناشنادنفسوگ  رارف 
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اهنآ زا  دور و  یم  ولج  سپ  دنک .  یم  بلج  ار  یسوم  هجوت  دنراد ،  هدهع  هب  هک  ینابش  نیگنس  راک  نز و  ود  نیا  توافت  ییاهنت و 
 : میونشب نآرق  نابز  زا  تسیچ . ) ؟  اجنیا  رد  امش  راک   : ) دسرپ یم 

 . . . . ( امکبطخ ام  لاق  نادوذت  نیتارما  مهنود  نم  دجو  نوقسی و  سانلا  نم  هما  هیلع  دجو  نیدم  ءام  درو  امل  (و 

يزیگنا ناجیه  یفطاع و  يزاس  هنحـص  کیرحت و  هنوگ  چـیه  ارجام  ياجنیا  ات  تسا .  نارتخد  نیا  اب  یـسوم  ییانـشآ  زاـغآ  نیا  و 
 : دننک یم  یفرعم  ار  دوخ  نارتخد  درادن .  دوجو 

 . ( ریبک خیش  انوبا  ءاعرلا و  ردصی  یتح  یسقن  اتلاق ال  ) . . . 

 . تسا راوگرزب  يریپ  ام  ردپ  هک  دندرگزاب ،  ناناپوچ  هک  هاگنآ  ات  میهد  یمن  بآ  ام  دنتفگ :  . . . 

ار یناپوچ  یلـصا  هزیگنا  سپـس  دنزادرپ و  یم  دوخ  لمع  هیجوت  هب  ادتبا  نارتخد  هکنیا  تسین و  لیلد  یب  نارق  ياهریخءات  میدقت و 
يارب دنراد  هک  یبهذـم  هژیو  تیبرت  اهـشزرا و  هب  داقتعا  ظاحل  هب  نارتخد  توافت  دراد .  لمءات  ياج  دـننک ،  یم  یفرعم  ردـپ  ِيریپ 
شیپ یعیبط  يا  هنوگ  هب  هک  ییاسانش  هتبلا  دنناسانـش ؛ یم  یـسوم  هب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  تقیقح  رد  اهنآ  دوش و  یم  راکـشآ  یـسوم 

یقـسف  ) دهد یم  بآ  ار  ناشنادنفـسوگ  هنادرمناوج  یـسوم  دنام .  یم  هتفگان  اجنیا  رد  ینورد  ياهدادـخر  زا  يرایـسب  دـیآ و  یم 
لاقف لظلا  یلا  یلوت  مث   ) دبلط یم  یگنسرگ  عفر  يارب  ییاذغ  ادخ  زا  ددرگ و  یم  زاب  هیاس  هب  انتعا  یب  سپس  و  امهل )
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نامیا يدرمناوج و  زا  ریذـپلد  يا  هرطاـخ  اـب  شیوخ )  رد   ) ار یـسوم  دـنور و  یم  نارتخد  ریقف . ) ریخ  نم  یلا  تلزنا  اـمل  ینا  بر 
 . دنرب یم  هارمه 

قالخا تفع و  نیزاوم  ظفح  تسا .  يا  هدیچیپ  سب  راک  کش  یب  یبهذم  يرنه  رثا  نی  رد  نآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  یتاکن  زا  نیا 
تروـص رد  تسا و  نکمم  ریغ  نآ  هب  ندـش  کـیدزن  اـهمیرحت  لـیلد  هب  هک  یبهذـم  يا  هعماـج  رد  مـه  نآ  یلاـعتم ،  ياهـشزرا  و 

میرک نآرق  نتخادرپ  هوحن  رد  تقد  تسا .  راوشد  ددرگ ،  یم  نیرق  اهشزرا  اهتمرح و  نتـسکش  مهرد  یماکان و  هب  نآ  هب  نتخادرپ 
رث ؤم  رایـسب  نادـنمرنه  يارب  دـناوت  یم  دراد ،  روضح  نآ  تشپ  رد  هک  ینیع  عیاقو  تاراشا و  نیب  زرم  تاراشا و  عوضوم و  نیا  هب 

 . دشاب

یفرعم هوحن  دـندش ،  هداد  ناشن  نارتخد  هک  یلبق  ریوصت  رد  تشگزاب .  اـهنآ  زا  یکی  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  اـما  دـنتفر ،  نارتخد 
 . تسا هدرک  رییغت  الماک  یفرعم  هوحن  کنیا  اما  دوب ،  ربمایپ  يردپ  رظن  ریز  نانآ  تیبرت  تیعمج و  نایم  دورو  زا  يراددوخ  اب  نانآ 

میتسناوت یم  اـم  تقو  نآ  دـنکن .  هراـشا  وا  نتفر  هار  هوحن  هب  تسناوت  یم  نآرق  هنوگچ ؟  دـیآ .  یم  هک  تسا  نارتخد  زا  یکی  نیا 
یم شیوس  هب  هک  دنیب  یم  ار  رتخد  ناهگان  هک  تساذغ  هار  هب  مشچ  هنسرگ و  هتسخ ،  یسوم  مینزب .  وا  هب  عجار  یسدح  هنوگ  همه 

رتخد هرابرد  دناوت  یمن  یسک  دوش ؟  یم  رادیب  یتاساسحا  هچ  یسوم  لد  رد  ریوصت  نیا  تشپ  ایآ  دیآ . 
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ار ناتـساد  ياـضف  رتخد ،  نتفر  هار  هب  هراـشا  اـب  زاـغآ  ناـمه  زا  میرک  نآرق  دـنک .  داـجیا  نهذ  رد  هاوخلد  هب  شیب  مک و  يریوصت 
رد ینمادـکاپ  تفع و  نـیا  زج  رتـخد  تیـصخش  رد  هـک  دـهد  یمن  هزاـجا  هدـنناوخ  هـب  درب و  یم  ورف  سدـقت  فاـفع و  زا  یمیرح 

 : دشاب نآ  داضتم  تایصوصخ  يوجتسج 

 . . . . ( انل تیقس  امرجا  کیزجیل  كوعدی  یبا  نا  تلاق  ءایحتسا  یلع  یشمت  امهیدحا  هتءاجف  )

 . . . . دهدب ار  تنداد  بآ  دزم  ات  دناوخ  یم  ار  وت  مردپ  تفگ :  دمآ و  وا  دزن  تفر ،  یم  هار  مرزآ  هب  هک  نز  ود  زا  یکی 

یم زاب  شیوس  هب  ایح  راقو و  زا  یجدوه  رب  کنیا  هتـشاذگ و  یقاب  دوخ  زا  يا  هرطاخ  وا  نهذ  رد  یـسوم  هک  تسا  رتخد  نامه  نیا 
فیطل و تراشا  سدـقت و  زا  ياه  هلاه  رد  ناهنپ  یقـشع  میـسرت  تسا و  جاودزا  کی  دـیهمت  نیا  و  ءایحتـسا ) یلع  یـشمت   ) ددرگ

هتخادنا لگ  تروص   ) هب هظحل  نیا  میسرت  رد  دشاب ،  هتـشادن  زین  نتـشون  ملق و  ياورپ  هک  يزورما  سیون  ناتـساد  کی  دیاش  عیدب . 
مگ اپ  تسد و  زا  هکنآ  یب  وا ! يامیس  رد  هن  دنک  یم  فیصوت  رتخد  ياهماگ  رد  ار  مرـش  نآرق  اما  درک .  یم  هراشا  رتخد ) مرـش  زا 

دوخ و تشذگرـس  زا  دراذـگ و  یم  ياپ  رتخد  نآ  ردـپ  هناـخ  هب  دریذـپ و  یم  ار  توعد  یـسوم  دـشاب .  یناـشن  فیـصوت و  ندرک 
( ربمایپ بیعش   ) زج یسک  ریپ  نآ  و  صصقلا )  هیلع  صق  هءاج و  املف   ) دروآ یم  نایم  هب  ینخس  شتازرابم  یگدنز و  ناتساد 
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زا یـساره  سرت و  هک  دـیوگ  یم  دـهد و  یم  ار  نارگمتـس  تسد  زا  تاجن  تراشب  وا  هب  دـنک و  یم  ییوجلد  یـسوم  زا  هک  تسین 
 ( . نیملاظلا موقلا  نم  توجن  فخت  ال   ) شاب هتشادن  ناینوعرف  نوعرف و 

 : هک دهد  یم  داهنشیپ  ردپ  هب  اهدعب  هک  تسا  نامه  دناوخ ،  هناخ  هب  ار  یسوم  هک  يرتخد 

 . ( نیمالا يوقلا  ترجءاتسا  نم  ریخ  نا  هرجءاتسا  تبا  ای  امهیدحا  )

 . دشاب اناوت  نیما و  هک  تسا  یسک  دیزگرب  تمدخ  هب  دیاب  هک  یسک  رتهب  هک  نک ،  ریجا  دوخ  تمدخ  هب  ار  درم  نیا  ردپ ،  يا 

؛  يوق یناسنا  هب  بیعش  زاین  ( 1 تسا :  هداهن  تشگنا  زیچ  ود  رب  تسرد  وا  تسا ؟  هتفهن  ییاـّنمت  شهاوخ و  هچ  هلمج  نیا  سپ  رد 
يردـپ تسا  نکمم  هنوـگچ  سپ  تسا ،  راد  ینعم  هناـک و  ریز  زین  تافـص  نیا  بیترت  داـمتعا .  لـباق  نیما و  یناـسنا  هب  وا  زاـین  ( 2

؟  دباین رد  ار  نآ  بیعش  نوچمه  رایشوه  کیدزن و 

نانز همه  بولطم  لوهجم و  نیا  اـیآ  و  ندوب .  نیما  يوق و  تسا :  نیمه  هتـشاد  لوغـشم  ار  رتخد  لد  نهذ و  هچنآ  دوش  یم  مولعم 
یم زاجیا  هراشا و  امیا و  اب  اهنت  زیچ  همه  مینیب  یم  دـننک ؟  یم  وجتـسج  ار  شیوخ  ياـتمه  دنـسر و  یم  يدرم  هب  هک  هاـگنآ  تسین 
ورف یناجیه  ای  یبصع  ياهـششک  رد  ار  هدنناوخ  حور  نهذ و  دوش و  هتخادرپ  تراشا  نیا  يارو  هب  هکنیا  نودب  نایب ،  نیا  رد  دـیآ . 

ضرعم رد  هطبار  یکاپ  رتخد و  ماقم  ّتیسدق  نایم  نیا  رد  هکنیا  نودب  درب و 
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 . دیآ یمرد  زاورپ  هب  نیرب  ییاهزارف  ات  وا  حور  دبای و  یمرد  ار  زیچ  همه  هدنناوخ  دریگ ،  رارق  لزلزت 

صصق نایب  رد  هر )   ) هماّلع هویش  کبس و  راتفگشیپ : 

صصق نایب  رد  هر )   ) هماّلع هویش  کبس و 

همالع ریذپان  یگتسخ  موادم و  شالت  اهلاس  لصاح  دور ،  یم  رامش  هب  رـضاح  رـصع  دنمـشزرا  ریـسافت  زا  یکی  هک  نازیملا  ریـسفت 
ناهج رد  دوخ  راگدـنام  رثا  نیا  رد  هنازرف  داتـسا  تسا .  1360 ه ش )   - 1282  - ) هیلع هّللا  همحر  یئابطابط -  نیـسح  دمحم  دیس 
طـسب حرـش و  نمـض  هدیواک و  یفـسلف  یمالک و  یملع ،  یخیرات ،  ییاور ،  فلتخم  داعبا  زا  ار  نآرق  هروس  هدراهچ  دص و  مالـسا 
شخب هکنیا  هب  هجوت  اب  اتسار  نیا  رد  تسا و  هتخادرپ  ینس ،  هعیش و  زا  معا  نآرق ،  نارسفم  ياههاگدید  یـسررب  هب  تایآ  هدرتسگ 

رد ییوگ  هصق  فادها  هب  اهناتـساد ،  نیا  حیـضوت  ریـسفت و  رانک  رد  دـهد ،  یم  لیکـشت  اهناتـساد  اه  هصق  ار  نآرق  زا  یهجوت  لباق 
 . تسا هدومن  نایب  ار  ناتساد  هصق و  ره  ياهمایپ  اه ،  هصق  فیرظ  تاکن  یسررب  نمض  هتشاد و  رظن  زین  نآرق 

نارسفم و رگید  زا  ناشیا  زیامت  هجو  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  هتشاد  لوذبم  ار  یصاخ  هویش  نآرق  صـصق  لقن  رد  همالع  ترـضح 
 . ددرگ یم  هراشا  اهنآ  هب  هصالخ  روط  هب  هک  تسا  ءایبنا  خیرات  نآرق و  صصق  ياهباتک  زا  یخرب  یتح  ناهوژپ و  نآرق 

نآرق هاگدید  زا  صصق 

نآرق نارکیب  ياـیرد  رد  صوغ  اـب  گرزب  رـسفم  هوژپ و  نآرق  تسا  نآرق )  هب  نآرق   ) ریـسفت نازیملا  رد  همـالع  شور  هک  اـجنآ  زا 
هدروآ مهارف  فراـعم  زا  يا  هنیجنگ  هداد و  رارق  یحو  ياـهرهوگ  رگید  راـنک  رد  هدیـشک و  نوریب  نآ  ياـفرژ  زا  ار  تاـیآ  رهوـگ 

 . تسا

ریسافت رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد  زج  هک  تسا  نازیملا  صاخ  هریس   ) نیا
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يا هشیر  يدـیلک و  تایآ  ییاسانـش  انامه  تسا ،  یقاب  شیوخ  راـکتبا  هب  زونه  مه  نآ  زا  دـعب  دوش و  یم  هدـید  تردـنب  ناینیـشیپ 
هرجـش نیا  يا  هشیر  تایآ  نآ  تخانـش  اب  هدوشگ و  ار  رگید  تایآ  زا  يرایـسب  ياهرد  يدـیلک  تاـیآ  نآ  وترپ  رد  هک  تسا  نآرق 

( . ددرگ یم  يا  هخاش  تایآ  زا  يرایسب  هیذغت  یبوط 

یم ینآرق  صـصق  هب  نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  ینآرق و  یـشور  اب   ) هتفرگ و راـک  هب  نآرق  صـصق  یـسررب  رد  زین  ار  هویـش  نیا  همـالع 
هب هک  دـشوک  یم   ) دـنک و یم  میـسرت  دـناشک و  یم  ریوصت  هب  ار  هصق  کـی  زا  نشور  اـبیز و  ییاـمن  نآرق  رون  وـترپ  رد  و  دزادرپ )

( . دروآ مهارف  ار  ینآرق  لماک  هصق  کی  نآ ،  هب  طوبرم  تایآ  عومجم  زا  دهدب و  ینامز  بیترت  هصق  کی  زا  یکاح  تایآ 

تایاور هاگدید  زا  صصق 

لقن  ) هب هتخادرپ و  زین  اهنآ  دقن  هب  تایاور ،  نایب  نمـض  هدومن و  یـسررب  تایاور  هاگدـید  زا  زین  ار  صـصق  ناتـساد و  هر )   ) همالع
زا يزارف  ره  لیذ  رد  و  هداد )  ناشن  مامت  مامتها  انتعا و  ع )   ) نیموصعم همئا  هباحـص و  و  ص )   ) ربمایپ زا  حیحـص  رابخا  ثیداـحا و 

دقن زا  ننست ،  عیـشت و  عبانم  زا  تایاور  لقن  نمـض  هک  هدروآ  تایاور )  رد  هصق   ) و ییاور )  ثحب   ) ناونع تحت  یلـصف  ناتـساد ، 
تایآ اب  هک  دریذپ  یم  ار  ییاهنآ  دجنس و  یم  ار  تایاور  یحو  رایعم  گنس  اب  فرژ  یهاگن  اب  وا  تسا .  هدومنن  راذگ  ورف  زین  اهنآ 

لوعجم تایاور  اب  ار  هصق  هکنیا  هن  دشاب ،  هتشادن  یضقانت  ضراعت و 
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 : دسیون یم  هراب  نیا  رد  دوخ  دنادرگ .  هریت  کیرات و 

ای وا و  مالک  ناونع  هب  هک  ار  یفراعم  یلحم ،  کحم  رایعم و  نآ  اب  هک  دـهد  یم  تسد  يراـیعم  ناناملـسم  مومع  هب  یمارگ  ربماـیپ  )
ادخ لوسر  مالک  یتسارب  ای  تسا و  نمـشد  ياه  هسیـسد  زا  ایآ  دـنمهفب  دسانـشب و  دوش ،  یم  تیاور  ناشیارب  وا  يایـصوا  زا  یکی 

 ، دوب ادخ  باتک  اب  قفاوم  رگا  دینک .  شا  هضرع  ادخ  باتک  هب  دیدینش  ار  یثیدح  ره  هک  تسا  نیا  نآ  تسوا و  نانیشناج  و  (ص ) 
 . ( دینک شیاهر  دوب ،  فلاخم  رگا  دیریذپب و  ار  نآ 

صصق رد  تایلیئارسا 

تایاور رد  تایلیئارسا )   ) دنام و یمن  لفاغ  زین  دوهی  دنفرت  زا  دیامن ،  یم  یسررب  تایاور  رد  ار  صـصق  هک  ماگنه  نامه  رد  همالع 
زا هنارایشه  دیادز و  یم  نآرق  ياهناتساد  كاپ  نماد  زا  ار  تایلیئارسا  لمءات ،  گنرد و  اب  تسین و  رود  هب  شنیبزیت  هاگن  زا  رابخا  و 

دوش یم  روآدای  ار  هتکن  نیا  ناهوژپ  نآرق  هب  دهد و  یم  رادشه  دوهی  تافیرحت  تایلیئارـسا و  اب  تایاور  رابخا و  یخرب  یگتخیمآ 
نوچ ار  نآ  دـنزیمآ و  مهرد  تافارخ  هناسفا و  اب  ار  ناربمایپ  خـیرات  نآرق و  صـصق  دـنا  هتـساوخ  خـیرات  لوط  رد  دوهی  هنوگچ  هک 

 . دنزاس نایامن  هنوراو  ینیتسوپ 

یم ار  رگید  یتصرف  تفای ،  جاور  یمالـسا  عبانم  نوتم و  رد  یناـسک  هچ  هلیـسو  هب  یناـمز و  هچ  زا  تایلیئارـسا  هکنیا  طـسب  حرش و 
یمالسا تایاور  نایم  رد  راثآ  نیا  رشن  زاغآ   ) هک تفگ  ناوت  یم  لامجا  روط  هب  یلو  دجنگ ،  یمن  ثحب  نیا  هلصوح  رد  دبلط و 
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یم هراشا  هب  زین  نآ  رـشن  شرتسگ  لماوع  رد  دبای .  یم  شرتسگ  یمالـسا  راثآ  نیودت  نیعبات  هرود  رد  دسر و  یم  هباحـص  هرود  هب 
ءادـبم لـلع و  بابـسا و  تخانــش  هـب  زور  نآ  برع  شیارگ  لـیامت و  برعلا ،  هریزج  مدرم  يداوـس  یب  یهاـگآان و  تـفگ  ناوـت 

ییارس و هصق  تیمها  نآرق و  رد  اه  هصق  لامجا  مدرم و  نایم  رد  ناربمایپ  للم و  ياهناتساد  ترهش  یتسه ،  ياه  هثداح  شنیرفآ و 
رشن عویش و  مهم  لماوع  زا  یمالسا و . . .  عبانم  نتخاس  هدولآ  يارب  يذوفن  نایدوهی  ياه  هئطوت  بارعا ،  نایم  رد  يزادرپ  ناتـساد 

 ( . تسا یمالسا  ریسافت  نایم  رد  تاینارصن  تایلیئارسا و 

هناریگتخس رایسب  هنادقتنم  عضوم   ) دتسیا و یم  هئطوت  نیا  ربارب  رد  تایاور  رابخا و  رد  لّمءات  یشیدنا و  فرژ  رظن و  تقد  اب  همالع 
ناتـساد ناتـساد و  تعیبط  رد  نآ  تلع  دنا و  هداتفا  هطرو  نیا  رد  ناشیاهریـسفت  رد  نیرـسفم  رثکا  هک  دـهد  یم  رادـشه  دراد و  يا 

حیرـص اب  هکنیا  ولو  تساهنآ ،  يارچ  نوچ و  یب  شریذـپ  ثیداحا و  عاونا  هب  کسمت  رد  طارفا  ریـسافت و  رد  اهنآ  ریثءات  يزادرپ و 
نیا يارب  دواک و  یم  ار  یمالسا  تایاور  هب  اهنآ  نتفای  هار  ءاشنم  تایلیئارسا و  هشیر  وا  دنشاب .  فلاخم  ینآرق  مکحم  تایآ  لقع و 
زاب ار  اهنآ  فالتخا  هباشت و  هوجو  دهد و  یم  قیبطت  تسا ،  هدـمآ  لیجنا  تاروت و  رد  هچنآ  اب  ار  تایاور  هنوگ  نیا  نیماضم  راک ، 

یم نایب  دراد ،  تفلاخم  يدیحوت  نایدا  لیصا  تایهلا  مالسلا و  مهیلع  ءایبنا  لاوقا  اب  هک  ار  نایدوهی  تایلعج  دنایامن و  یم 
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( . دنک

فرژ یهاگن  اب  دراد و  هراشا  تورام  توراه و  هرابرد  دوهی  یگتخاس  ناتـساد  هب  هرقب  هروس  هیآ 103  لیذ  رد  همالع  هلمج  نآ  زا 
ود نآ  هب  دوهی  هک  ار  یتیـصعم  هانگ و  نیرت  تشز  دزادرپ و  یم  نآ  یـسررب  دـقن و  هب  یگتخاس ،  ناتـساد  لقن  نمـض  هناـملاع ،  و 

 : دسیون یم  یگتخاس  یفارخ و  تایاور  نیا  هرابرد  دیاریپ و  یم  كاپ  دوجوم  ود  نآ  نماد  زا  دنا ،  هداد  تبسن  ادخ  هتشرف 

ءاـیبنا و نعاـطم  رد  هک  يرگید  ثیداـحا  دـننام  ثیداـحا  نیا  هـک  دوـش  یم  نـشور  نـیبدرخ  هوژپ  شناد  ره  يارب  اـجنیا  زا  سپ ،  )
هنایم رد  ار  دوخ  یتقد  هچ  اب  هیاپ و  هچ  ات  دوهی  هک  دنک  یم  فشک  و  تسین ،  یلاخ  دوهی  ياه  هسیسد  زا  هدش  دراو  نانآ  ياهـشزغل 

رد ههبش  طلخ و  هدومن و  يزاب  دنهاوخب ،  هک  روج  ره  هب  نانآ  تایاور  اب  دنا  هتـسناوت  ات  دنا  هدز  اج  لوا  ردص  رد  ثیدح  باحـصا 
 . ( دنزادنیب نآ 

وترپ رد   ) همالع ور  نیا  زا  و  اه ،  یـصلاخان  اه و  یـصلاخ  ییادـج  هرـسان و  زا  هرـس  صیخـشت  يارب  تسا  یمکحم  نازیم و  نازیملا 
 ( . تسا هدز  نالطب  رهم  اهنآ  تمامت  رب  هدیشک و  دقن  هب  ار  راثآ  رابخا و  نیا  ياج  ياج  دوخ ،  دمآراک  میظع و  ياهیهاگآ 

لیجنا تاروت و  اب  صصق  قیبطت 

صصق هدمآرب و  هسیاقم  ماقم  رد  همالع  تسا .  لیجنا  تاروت و  اب  نآرق  صصق  یقیبطت  یسررب  نازیملا  رد  اه  هویـش  زا  رگید  یکی 
هداد رارق  روحم  ار  هدنناوخ  هتشاذگ و  رگید  هفک  رد  ار  لیجنا  تاروت و  ياهناتساد  هفک و  کی  رد  ار  نآرق 
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هدـش دراو  لیجنا  تاروت و  رد  هک  ار  یتافارخ  تافیرحت و  دربب و  یپ  نآرق  صـصق  تیناقح  هب  رظن ،  تقد  شجنـس و  اـب  اـت ،  تسا 
 . دنک هراظن  انیع  دوخ  تسا ، 

نیا هلباـقم  اـب  تسا ،  ناـیوگ  هدوهیب  ياـه  هواـی  يزادرپ و  هناـسفا  يارب  هدرتسگ  خارف و  ینادـیم  هک  ع )   ) مدآ ناتـساد  رد  هلمج  زا 
 : دسیون یم  دیادز و  یم  ناتساد  هرهچ  زا  ار  ریطاسا  رابغ  تاروت ،  نآرق و  رد  ناتساد 

و دندرک ،  کمک  شرـسمه  مدآ و  ياوغا  رد  ار  سیلبا  نوچ  دنا  سیلبا  ناروای  زا  ات  ود  سوواط  رام و  هک  هدمآ  رابخا  یـضعب  رد  )
تاروت زا  ناتـساد  نوچ  دشاب ،  یلعج  تایاور  زا  منک  یم  لایخ  و  میدرک .  رظن  فرـص  اهنآ  رکذ  زا  دوبن ،  ربتعم  تایاور  نیا  نوچ 

 . . . ( دبای یهگآ  الماک  تایاور  نآ  عضو  هب  هدنناوخ  ات  میروآ  یم  ار  تاروت  تارابع  نیع  اجنیا  رد  ام  هدش و  هتفرگ 

 : درب یم  نایاپ  هب  هنوگ  نیا  ار  بلطم  ناتساد ،  زا  غارف  زا  دعب  و 

تقد سپس  تاروت و  زا  لقن  هب  میرک و  نآرق  زا  لقن  هب  مدآ  ناتساد  ینعی  مه ،  اب  ناتساد  ود  نیا  هسیاقم  قیبطت و  اب  زیزع  هدنناوخ  )
 . ( درب یم  یپ  هصق  نیا  قیاقح  هب  هدش ،  دراو  هعیش  هماع و  قیرط  زا  هک  یتایاور  رد 

یم ارف  تواضق  يرواد و  هب  ار  هدنناوخ  تسا ،  هدمآ  تاروت  نآرق و  رد  هچنآ  اب  ناتساد  قیبطت  نمض  زین  لیباق  لیباه و  ناتـساد  رد 
 : دسیون یم  دناوخ و 

رد تسخن  هک  منک  یم  شرافس  ار  هدنناوخ  )
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 . دنک يرواد  سپس  دومن و  قیبطت  مهاب  ار  اهنآ  هاگنآ  دنک ،  تقد  میدرک  لقن  مدآ  رسپ  هب  عجار  هک  نآرق  تایآ  تاروت و  زا  هچنآ 
(

 . میهد یم  عاجرا  فیلءات  نیمه  هب  ار  هدنناوخ  هک  لیجنا  اب  نآرق  ياهناتساد  زا  یخرب  تقباطم  تسا  هنوگ  نیا  زا  و 

یخیرات یملع و  ثحابم 

تسا هتخادرپ  ییایفارغج و . . .  یخیرات ،  یملع ،  لئاسم  هب  ناتساد  ياضتقا  هب  هجوت  اب  یتصرف  ره  رد  همالع  قوف ،  دراوم  رب  هوالع 
ثحابم دراو  ار ،  نآ  زا  یشخب  ای  تفرگ  ارف  ار  نیمز  همه  حون  نافوط  ایآ  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  حون  نافوط  ناتساد  رد  الثم  . 

فهک باحصا  هب  هناگتفه  ياهراغ  زا  کی  مادک  هکنیا  تابثا  يارب  فهک  باحصا  ناتـساد  رد  هدش و  کیزیفوئژ  یـسانش و  نیمز 
شّدـس تسیک و  نینرقلاوذ  هکنیا  نایب  يارب  نینرقلاوذ  ناتـساد  رد  هتخادرپ و  یـسدنهم  يرامعم و  لـئاسم  هب  راـچان  هب  دراد ،  قلعت 

 . تسا هدرک  یسررب  ار  هنیمز  نیا  رد  فلتخم  ياههاگدید  هدز و  قرو  ار  خیرات  تساجک ، 

شنیب شناد و  شیازفا  هاگرظن و  حیحـصت  يارب  اقیقد  عوضوم و  بسانت  هب   ) نآرق ياهناتـساد  رد  ثحابم  هنوگ  نیا  مالک ،  هصالخ 
 ( . تسا نآرق  حور  اب  ندش  رتانشآ  تهج  رد  ناگدنناوخ و 

نیودت هویش 

 : دوش يروآدای  هتکن  دنچ  تسا  مزال  فیلءات  نیا  میظنت  نیودت و  هویش  یگنوگچ  دروم  رد 

طسب حرش و  هب  هدروآ و  ناتساد  نآ  هب  طوبرم  تایآ  نایاپ  رد  ار  نآرق  ياهناتساد  بلغا  ریسفت ،  لوط  رد  هر )   ) همالع ترضح   . 1
اب نیودت و  يروآدرگ و  ریسفت  نورد  زا  اهناتـساد  نیا  صحفت ،  لمءات و  اب  باتک  نیا  رد  هک  تسا  هتخادرپ  فلتخم  يایاوز  زا  نآ 

 . تسا هدش  میظنت  یخیرات  لسلست  تیاعر 

هتفرگ هرهب  ناتـساد  تایآ  حرـش  ریـسفت و  زا  تسا ،  هتخادرپن  اهنآ  هب  ادج  لقتـسم و  تروص  هب  همالع  هک  اهناتـساد  زا  یخرب  هب   . 2
تروص هب  هدش و 
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یلامجا یتخانش  ناتـساد  هب  تبـسن  نازیملا  ریـسفت  هب  هجوت  اب  دناوتب  هدنناوخ  هک  يروط  هب  تسا ،  هدیدرگ  میظنت  لقتـسم  یناتـساد 
 . رگید ياهناتساد  زا  یخرب  لیف و  باحصا  ناتساد  دننام  دنک ،  ادیپ 

يا هراپ  یلو  هدومن  دقن  لقن و  زین  تایاور  هاگدید  زا  هناگادج  روط  هب  ار  اهناتـساد  بلغا  همالع  دش ،  هراشا  البق  هک  روط  نامه   . 3
مه تایاور  قیرط  زا  ناتساد  اب  دناوتب  هدنناوخ  هکنیا  يارب  تسا .  هتفرگن  رارق  یـسررب  دروم  هاگدید  نیا  زا  ازجم  تروص  هب  اهنآ  زا 

یطابترا هک  ار  ییاهثحب  ام  دراد ،  ییاور )  ثحب   ) ناونع تحت  يراتفگ  تایآ  ریسفت  نایاپ  رد  همالع  هکنیا  هب  هجوت  اب  ددرگ ،  انشآ 
 . تسا هدمآ  ناتساد  ره  نایاپ  رد  هک  میا  هدومن  يروآدرگ  دراد  ناتساد  اب 

مه دوش و  هتسارآ  نیزم و  نآرق  زا  یتایآ  هب  ناتساد  ره  هچابید  مه  ات  تسا  هدمآ  نآ  هب  طوبرم  تایآ  ناتساد  ره  عورـش  زا  لبق   . 4
 . ددرگ سونءام  شتایآ  اب  ناتساد  زا  لبق  مرتحم  هدنناوخ 

لقن هب  اهنآ  لیذ  رد  همالع  هک  میا  هدیزگرب  ار  یتایآ  ام  یلو  دشاب ،  هدـمآ  نآرق  فلتخم  ياه  هروس  رد  ناتـساد  کی  تسا  نکمم 
 . تسا هتخادرپ  هصق 

فورح اب  باتک  سیوناپ  رد  هتفرگ  رارق  همالع  هدافتسا  دروم  نازیملا  رد  هک  يذخآم  عبانم و  ناهوژپ ،  نآرق  راک  تلوهس  يارب   . 5
هدرک صخشم  هراتس  تمالع  هایس و  فورح  اب  زین  ار  نازیملا  تاحفـص  دلج و  یناشن  هکنیا  نمـض  تسا ،  هدش  رکذ  ددع  كزان و 

 . میا

زا نازیملا  ریسفت  نادنم  هقالع  نآرق و  ناگتفیش  تسخن  ياهلاس  نامه  رد   . 6
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ینت هیملع و  هزوح  زا  يدیتاسا  هب  ار  مهم  نیا  ناشیا  دنراد و  لوذـبم  یتیانع  زین  نآ  همجرت  هب  تبـسن  هک  دنتـساوخ  همالع  ترـضح 
پاچ و نارـشان  یخرب  طسوت  نوگانوگ  ياه  همجرت  اب  راگدنام  راگدای  نیا  نونکات  هک  دـندرپس  دوخ  دنمـشناد  نادرگاش  زا  دـنچ 

 . تسا هداد  رشن 

يوـس زا  تسا  هدـش  هـمجرت  هزوـح  ناـهوژپ  نآرق  ناـققحم و  زا  یکی  هلیـسو  هـب  دـلج  ره  هـک  نازیملا  اـت 10  دلج 1  همجرت  ادـتبا 
رشتنم پاچ و  يدمحم  تاراشتنا  طسوت  نارهت  رد  ینادمه  یسوم  رقابدمحم  دیـس  همجرت  اب  دعب  دلج  یـس  مق و  ملعلاراد  تاراشتنا 

رـشن هسـس  ؤم  يراکمه  اب  همالع  يرکف  یملع و  داـینب  يوس  زا  دـلجم  تسیب  رد  قوف  هورگ  همجرت  اـب  ریـسفت  نیا  سپـس  دـیدرگ . 
 . تفای راشتنا  لاس 63  رد  ریبکریما  هسس  ؤم  ءاجر و  یگنهرف 

یمالـسا تاراـشتنا  رتفد  ار  همجرت  نیا  هک  تفریذـپ  تروص  ینادـمه  يوسوم  مالـسالا  هجح  طـسوت  نازیملا  زا  زین  یلماـک  همجرت 
هب هجوت  اب  ریخا  همجرت  نیا  دناسر .  پاچ  هب  دـلجم  تسیب  رد  تاحالـصا  زا  يا  هراپ  اب  مق  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هب  هتـسباو 

 : تفرگ رارق  ام  راک  هزوح  رد  لیذ  ياهیگژیو 

 . تسا هدش  همجرت  دحاو  هویش  ملق و  کی  اب  نآ  تادلجم  هیلک  فلا . 

ریغ تاملک  ای  تالمج  زا  یضعب  لیدبت  رییغت و  يریگطلغ و  يراذگ ،  تمالع  ییاشنا ،  يروتسد ،  تاحالـصا  لماش  شیاریو  ب . 
 . تسا هتفرگ  تروص  حلطصم 

 . تسا هدش  رکذ  سیوناپ  رد  اهلوق  لقن  تایاور و  رابخا ،  ذخآم  عبانم و  ج . 

نیا زا  ار  دوخ  ساپس  رکشت و  بتارم  مناد  یم  مزال  نایاپ  رد 
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 : میامن مالعا  ناراوگرزب 

رارق دوخ  راک  همانرب  رد  ار  نآ  راشتنا  دنتسیرگن و  لوبق  تیانع و  هدید  هب  ار  قوف  باتک  پاچ  هک  ناحبـس )  رـشن   ) رد مناتـسود   . 1
 . دنداد

یناوخ هنومن  ییارآ و  هحفـص  ینیچفورح ،  شیاریو ،  رظن  تقد  باختنا و  هقیلـس و  نسح  اـب  هک  باـتک )  يارجا  حرط و  رتفد   . ) 2
 . دنتفرگ هدهع  هب  ار  باتک 

 . دومن يرای  ار  هدنب  دوخ  دنمشزرا  ياهدومنهر  اب  هک  يراتخم  یفطصم  ياقآ  بانج  مدنمشیدنا  راوگرزب و  ردارب و   . 3

 . دندومن قیوشت  بیغرت و  رما  نیا  رد  ارم  تناتم  ربص و  اب  دندیشخب و  نم  هب  ار  هناخ  تقو  هک  منامشچ  رون  رسمه و   . 4

 . مبلط یم  اتکی  راگدنوادخ  هاگرد  زا  ار  همه  نوزفازور  تمالس  تداعس و 

اهلد و ات  درک  داجیا  رارقرب و  نآرق  ناناوج و  نیب  یتفلا  سنا و  ناوتب  ناربمایپ  خـیرات  نآرق و  ياهناتـساد  نیودـت  اـب  هک  تسا  دـیما 
 . دنهد رارق  ناشیادرف  هار  غارچ  ار  ادخ  ناربمایپ  هریس  دنزاس و  باریس  یحو  لالز  همشچرس  زا  ار  دوخ  هنشت  ياهناج 

یقارع لاعف  نیسح 

رذآ 1376  2 كارا - 

بجر 1418 مود  تسیب و 

مالسلا هیلع  مدآ  ناتساد 

مالسلا هیلع  مدآ  ناتساد 

كِدْمَحب َو ُحِّبـُسن  ُنْحن  َءاَمِّدـلا َو  کِفـسَی  اَهِیف َو  ُدِـسُْفی  نَم  اَهِیف  ُلَعْجت  اُولاَق َأ  ًهَفِیلَخ  ِضْرَالا  یف  ٌلِعاَج  ینِإ  ِهَکئَلَْمِلل  کُّبَر  َلاَق  ْذِإ  َو 
(30) َنوُمَْلعَت اَم ال  ُمَلْعَأ  ینِإ  َلاَق  َکل  سِّدَُقن 

(31) َنِیقِدص ُْمتنُک  نِإ  ِءالُؤَه  ِءاَمسَِأب  ینُوِئبنَأ  َلاَقَف  ِهَکئَلَْملا  یلَع  ْمُهضَرَع  َُّمث  اَهَّلک  َءاَمسَالا  َمَداَء  َمَّلَع  َو 

(32) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  تنَأ  کَّنِإ  اَنَتْمَّلَع  اَم  الِإ  اََنل  َْملِع  کَنَْحبس ال  اُولاَق 

ینِإ ْمُکَّل  ُلقَأ  َْمل  َلاَق َأ  ْمِهئاَمسَِأب  مُهَأَبنَأ  اَّمَلَف  ْمِهئاَمسَِأب  مُْهِئبنَأ  ُمَداَئَی  َلاَق 
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(33) َنوُُمتْکَت ُْمتنُک  اَم  َنوُْدُبت َو  اَم  ُمَلْعَأ  ِضْرَالا َو  ِتَوَمسلا َو  ْبیَغ  ُمَلْعَأ 

یم دـیدپ  یقولخم  اـجنآ  رد  دـنتفگ :  منیرفاـیب ،  ینیـشناج  نیمز  رد  مهاوخ  یم  نم  تفگ  ناگتـشرف  هب  تراـگدرورپ  نوچ  و   . 30
هک مناد  یم  اهزیچ  نم  تفگ :  مییوگ ؟  یم  سیدقت  مییاتـس و  یم  یکاپ  هب  ار  وت  ام  هکنیا  اب  دزیرب  اهنوخ  دـنک و  یهابت  هک  يروآ 

 . دیناد یمن  امش 

 ، دـییوگ یم  تسار  رگا  تفگ :  درک و  هضرع  ناگتـشرف  هب  ار  نانآ  همه  نآ  زا  سپ  تخومایب ،  مدآ  هب  ار  اـهمان  همه  ادـخ  و   . 31
 . دیهد ربخ  اهنیا  مان  زا  ارم 

 . ییوت هنازرف  ياناد  هک  میرادن ،  يا  هتخومآ  ام  هب  وت  هچنآ  زج  یشناد  ام  مینک .  یم  هیزنت  ار  وت  دنتفگ :   . 32

نم هک  متفگن  امش  هب  رگم  تفگ :  درک ،  ناشهاگآ  اهنآ  مان  زا  نوچ  و  نک .  هاگآ  ناشیا  مان  زا  ار  ناگتشرف  مدآ ،  يا  تفگ :   . 33
 . مناد یم  دیتشاد ،  یم  ناهنپ  ار  هچنآ  دیا و  هدرک  راکشآ  امش  هک  ار  هچنآ  مناد ؟  یم  ار  نیمز  نامسآ و  ياه  هتفهن 

 ( هرقب هکرابم  هروس  زا  )

نآرق رد  مدآ  ناتساد 

نیمه نآ ،  تسا و  هدـمآ  اج  کی  رد  اهنت  هدـمآ ،  نآرق  رد  هک  ییاهناتـساد  ریاس  فالخ  رب  ناـسنا )  تفـالخ  ناتـساد   ) بلطم نیا 
 . تساج

رد مهاوخیم  دومرف :  هک  یلاعتیادخ  مالک  زا  هکئالم  هک  دراد ،  انعم  نیا  رب  راعشا  هدش ،  تیاکح  هکئالم  زا  هیآ  نیا  رد  هک  یخساپ 
ثعاب لمع  نیا  هک  دنا  هدیمهف  نینچ  مراذگب ،  هفیلخ  نیمز 
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نیا و  دـنا ،  هدوب  لهاج  نآ  هب  تبـسن  هک  هدوب  يرما  زا  شتـسرپ  ناگتـشرف  نخـس  نیا  و  دوشیم ،  نیمز  رد  يزیرنوخ  داسف و  عوقو 
ضارتعا و یلاعت  يادـخ  راک  رد  هکنیا  هن  دـننک ،  لح  هدیـسر  ناشنهذ  هب  ینیمز  دوجوم  کـی  تفـالخ  هلءاـسم  رد  هک  ار  یلاکـشا 

 . دنشاب هدرک  ارچ  نوچ و 

حیبست اب  نیـشناج  هفیلخ و  نآ  هک  تسا  روظنم  نیاب  اهنت  نداد  رارق  هفیلخ  هک :  دنک  یم  تشگرب  انعم  نیاب  نانآ  مالک  هصالخ  سپ 
سکع رب  هکلب  دهدیمن ،  واب  یشیامن  نینچ  ř ̘ � یگدنز ز و  دشاب ،  ادخ  رگنایامن  شیدوجو ،  و  ینابز ،  سیدقت  دـمح و  و 

 . دناشک یم  رش  داسف و  يوسب  ار  وا 

تافـص رگـشیامن  هدننک و  تیاکح  میتفگ  هک  انعم  نآب  سیدقت  حیبست و  نیمز ،  رد  ندناشن  هفیلخ  زا  ضرغ  یتقو  رگید ،  يوس  زا 
نک تدوخ  هفیلخ  ار  ام  سپ  ای  و  میئام ،  وت  ياه  هفیلخ  سپ  تسا ،  لصاح  ام  دوخ  سیدقت  دمح و  حیبست و  زا  دشاب ،  وت  یئادـخ 

؟  دراد وت  يارب  يا  هدیاف  هچ  ینیمز  دوجوم  نیا  ندش  هفیلخ  ، 

( . اهلک ءامسالا  مدآ  ملع  و  نوملعت ،  ام ال  ملعا  ینا   : ) دومرف هکئالم  نخس  نیا  در  رد  یلاعتیادخ 

 : دراد هراشا  هتکن  ودب  مالک  قایس  هنیمز و 

نآ رد  هک  دنوش ،  نیمز  یلبق  نانکاس  نیـشناج  ناسنا  هکنیا  هن  هدوب ،  نیمز  رد  ادـخ  ینیـشناج  هدربمان  تفالخ  زا  روظنم  هکنیا  لوا 
 . دنا هداد  ار  لامتحا  نیا  نیرسفم  زا  یضعب  هکنانچمه  دنک ،  اهنآ  نیشناج  ار  ناسنا  هتساوخ  ادخ  و  دندوب ،  هدش  ضرقنم  مایا 
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ینیمز هفیلخ  زا  ارنآ ،  رد  يزیرنوخ  نیمز و  رد  داسف  هلئسم  هکئالم ،  داهنشیپ  در  خساپ و  رد  ناحبس  يادخ  هک  تسا  نیا  مود  هتکن 
زین و  تخیگنا ،  دـنهاوخن  داـسف  و  درک ،  دـنهاوخن  يزیرنوـخ  مراذـگیم  نیمز  رد  نم  هکیا  هفیلخ  هن ،  هـک  دوـمرفن :  و  درکن ،  یفن 

 . درک قیدصت  ریرقت و  دوخ  يوعد  رب  ارنانآ  هکلب  درکن ،  راکنا  مینک )  یم  وت  سیدقت  حیبست و  ام  هکنیا  رب  ینبم   ) ار هکئالم  يوعد 

و دنتـسین ،  نآ  ءافیا  رب  رداق  هکئـالم  هک  تسه ،  یتحلـصم  ناـیم  نیا  رد  هک  دوب  نیا  نآ  و  دومن ،  ناونع  يرگید  بلطم  ضوع  رد 
ار یتالامک  ناحبـس  يادـخ  زا  ناسنا  يرآ  تسه ،  نآ  يافیا  لمحت و  رب  رداق  ینیمز  هفیلخ  نیا  یلو  دـننک ،  لمحت  ارنآ  دـنناوتیمن 

 . تسین هکئالم  تقاط  عسو و  رد  هک  دنک ،  یم  لمحت  ار  يرارسا  و  دهدیم ،  شیامن 

هکئالم خساپ  رد  ءادـتبا  دـنک ،  یم  ناربج  ار  ءامد  کفـس  داسف و  هدـسفم  هکیروطب  تسا ،  گرزب  هدـنزرا و  رایـسب  تحلـصم  نیا 
متفگن امشب  ایآ   ) هک دهدیم :  باوج  روطنیا  باوج ،  نآ  ياجب  مود ،  تبون  رد  و  دینادیمن ، ) امش  هک  ار  هچنآ  منادیم  نم   : ) دومرف
الـصا هکئالم  نوچ  ءامـسا ،  نآ  هب  مدآ  ملع  هن  تسا ،  ءامـسا  نامه  بیغ ،  زا  دارم  و  منادیم ) ؟  رتهب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  نم 
دوجو زا  هکنیا  هن  دنتسنادیمن ،  ار  نیا  هکئالم  دنرادن ،  نادب  ملع  نانآ  هک  تسه ،  یئامـسا  نایم  نیا  رد  هکنیا  زا  دنتـشادن  یعالطا 

هتشاد عالطا  ءامسا 
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هک تسا ،  نشور  دوخ  نیا  و  دسرپب ،  ءامـسا  زا  ناشیا  زا  یلاعتیادخ  تشادن  اج  هنرگ  و  دـنا ،  هدوب  عالطا  یب  اهنآب  مدآ  ملع  زا  و  ، 
 . دنا هدوب  ربخ  یب  ءامسا  دوجو  زا  هکئالم  هک  هدوب  نیا  رطاخب  هدربمان  لاوئس 

دنوش هجوتم  ات  هدب ، )  ربخ  نانآ  ءامـسا  زا  ار  هکئالم   : ) دیامرفب مدآب  هک  دـنک ،  ءافتکا  رادـقم  نیاب  هک  دوب  نیا  ماقم ،  قح  هنرگ  و 
؟  تسیچ ءامسا  هک  دسرپب  هکئالم  زا  هکنیا  هن  دراد ،  ار  اهنآب  ملع  مدآ  هک 

یگتسیاش نیا  مدآ  هکنیاب  دندرک  ناعذا  و  هدرک ،  تفالخ  ماقم  يارب  یگتسیاش  ياعدا  هکئالم  هک  دنامهف :  یم  امب  قایس  نیا  سپ 
یب راهظا  اهنآ  و  دیـسرپ ،  ءامـسا  زا  هکئالم  زا  یلاعتیادـخ  دـنادب ،  ار  ءامـسا  هفیلخ  هک  تسنآ  ماـقم  نیا  همزـال  نوچ  و  درادـن ،  ار 

ناگتـشرف تقایل  مدـع  و  ماقم ،  نیا  تزایح  يارب  مدآ  تقایل  هلیـسو  نیاـب  داد  باوج  و  دیـسرپ ،  مدآ  زا  نوچ  و  دـندرک ،  یعـالطا 
 . دیدرگ تباث 

هکئالم هک  دوب  یملع  نآ  ریغ  تخومآ ،  يوب  ادـخ  هک  یملع  نآ  و  تفرگ ،  ادـخ  زا  مدآ  هچنآ  دوشیم  مولعم  هکنآ  هاتوک  نخـس  و 
يارب و  دوـب ،  نکمم  مدآ  يارب  نآ  نتفرگ  ارف  هک  دوـب ،  ءامـساب  ملع  تقیقح  داد ،  تـسد  مدآ  يارب  هـک  یملع  دـنتخومآ ،  مدآ  زا 

 ، نآ زا  نداد  ربخ  رطاخب  هن  هدوب ،  ءامساب  ملع  نیمه  رطاخب  دش ،  یئادخ  تفالخ  قیال  قحتـسم و  رگا  مدآ  و  دوبن ،  نکمم  هکئالم 
مه هکئالم  شنداد ،  ربخ  زا  دعب  هنرگ  و 
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 ، وت یهزنم  ( ، ) انتملع ام  الا  انل ،  ملع  کناحبس ال   ، ) میرادن یملع  ام  دنیوگب :  مه  زاب  هک  تشادن  اج  رگید  دندش ،  ربخ  اب  وا  دننام 
 ( . میناد یمن  يزیچ  يا  هداد  ناممیلعت  وت  هچنآ  زج  ام 

هکئالم هدجس  ناتساد 

 . ( نیرفاکلا نم  ناک  ربکتسا و  یبا و  سیلبا  الا  اودجسف  مدال  اودجسا  هکئالملل  انلق  ذا  (و 

زا وا  دیزرو و  ربک  درک و  عانتما  راکنیا  زا  هک  سیلبا  زجب  دندرک  هدجـس  همه  سپ  دـینک  هدجـس  مدآ  يارب  میتفگ  هکئالمب  نوچ  و 
 . دوب نارفاک 

لام ایند و  هب  شندش  لزان  یگنوگچ  و  وا ،  تیعقوم  و  ناسنا ،  تفالخ  نایب  شیلصا  روظنم  تایآ  نیا  میتفگ :  دیشاب  هتـشاد  رطاخب 
ات نآ ،  یلامجا  هراشاب  رگم  درادن ،  هدجس  ناتساد  لقن  هب  يدایز  يانتعا  یماقم  نینچ  رد  سپ  تسا ،  تواقش  تداعس و  زا  وا  راک 

 . مدآ طوبه  و  تشهب ،  ناتساد  رکذ  يارب  دوش  يا  هلیسو  بیترت  نیاب 

 . . . ( مدال اودجسا  )

دیزرو غیرد  وا  يارب  هدجس  زا  درک و  ربکت  هک )   ) سیلبا رگم  دندرک  هدجس  یگمه  سپ  دینک ،  هدجس  مدآ  يارب  میتفگ  هکئالم  هب 
نم هتقلخ  رـشبل  دجـسال  نکا  مل   ) هفیرـش هیآ  زا  هدوـب ،  رفاـک  هنحـص  نیا  زا  لـبق  سیلبا  هکنیا  دوـب و  رفاـک  نـیا  رب  قباـس  زا  وا  و  ، 

 . دوش یم  هدافتسا  یبوخب  مه  نونسم )  امح  نم  لاصلص 

؟  دوب ناگتشرف  زا  سیلبا  ایآ 

 ( . نیدجاسلا نم  نکی  مل  سیلبا  الا  اودجسف  )

ناگتـشرف یمامت  ندرک  هدجـس  زا  دهد  یم  ربخ  یلاعت  يادـخ  نوعمجا )  مهلک  هکئالملا  دجـسف   ) هیآ رد  نینچمه  هلمج و  نیا  رد 
 ، هدوبن ناگتشرف  سنج  زا  وا  هک  هتسناد  نیا  ار  يو  ندرکن  هدجس  تلع  هبر )  رما  نع  قسفف  نجلا  نم  ناک   ) هیآ رد  و  سیلبا .  رگم 

لوقلاب و هنوقبسی  نومرکم ال  دابع  لب   ) هیآ زا  تسا ،  هدوب  نج  هفیاط  زا  هکلب 
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 . دش یمن  بکترم  ار  ینایصع  نینچ  دوب  یم  ناگتشرف  سنج  زا  سیلبا  رگا  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  نولمعی )  هرماب  مه 

هیآ زا  و  هتـشادن ،  نانآ  اب  یقرف  چیه  هدوب و  هکئالم  اب  سیلبا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  رهاظ  زا  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  نکیل 
كدمحب و حبـسن  نحن  ءامدلا و  کفـسی  اهیف و  دـسفی  نم  اهیف  لعجتا  اولاق  هفیلخ  ضرالا  یف  لعاج  ینا  هکئالملل  کبر  لاق  ذا  (و 

 . دیمان سدق )   ) ماقم ار  نآ  ناوت  یم  هک  دنتشاد  رارق  یماقم  رد  ناگتشرف  همه  وا و  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  کل )  سدقن 

هب هکئالم  هدـش ،  ادـج  نانآ  زا  شباسح  درمت  زا  سپ  و  هتـشادن ،  هکئالم  اب  یقرف  شدرمت  زا  لبق  سیلبا  دوش  یم  مولعم  نیارباـنب ، 
ماقم نآ  زا  تخبدـب  سیلبا  نکیل  و  دـندادن ،  تسد  زا  ار  یگدـنب  عوضخ  دـندنام و  یقاب  هدرک  یم  اضتقا  ناش  تلزنم  ماقم و  هچنآ 
قـسف شراگدرورپ  رما  هب  تبـسن  دوب  نج  سنج  زا  نوچ  هبر -  رما  نع  قسفف  نجلا  نم  ناک   : ) هدومرف هکنانچمه  دـیدرگ ،  طـقاس 
تشگ نوریب  دوخ  تسوپ  زا  تقیقح  رد  شدرمت  نیا  اب  مه  سیلبا  تسا ،  هتسوپ  زا  امرخ  ندش  نوریب  يانعم  هب  قسف )   ) و دیزرو ، )

 . دوبن يرگید  زیچ  یگدنب  تعاطا  یهلا و  تمارک  زا  جورخ  زج  هک  درک  رایتخا  ار  ییناگدنز  و 

ره هکئالم  سیلبا و  دوب  هدرکن  يو  رب  دوجس  هب  رما  ار  سیلبا  هکئالم و  دنوادخ  دوب و  هدشن  قلخ  مدآ  هک  یمادام  تسه  هک  يزیچ 
ره مه  زا  زایتما  نودب  هدوب  هبتر  کی  رد  ود 
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 . دندوب برق  ماقم  رد  ود 

 . تفرگ شیپ  ار  تواقش  هار  يرگید  تداعس و  هار  یکی  هدش ،  ادج  مه  زا  قیرف  ود  نیا  دش  هدیرفآ  مدآ  هکنآ  زا  سپ  و 

سیلبا ندرکن  هدجس  تلع 

نیط نم  هتقلخ  ران و  نم  ینتقلخ  هنم  ریخ  انا  لاق  کترما  ذا  دجست  الا  کعنم  ام  لاق 

ام سیلبا  ای  لاـق   : ) دـیامرف یم  ص )   ) هروس رد  هکناـنچ  ینکن .  هدجـس  هک  دـش  ثعاـب  يزیچ  هچ  سیلبا !  يا  هک :  تسا  نیا  دارم 
 ( يدیب تقلخ  امل  دجست  نا  کعنم 

نیلوا باوـج  نیا  و  دـنک ،  یم  تیاـکح  هداد  سیلبا  هک  ار  یباوـج  هیآ  نیا  نیط )  نم  هتقلخ  راـن و  نـم  ینتقلخ  هـنم  ریخ  اـنا  لاـق  )
 . تسا سیلبا  ینامرفان 

و یهاوخدوخ )   ) تینانا ياوعد  هب  اـه  تیـصعم  یماـمت  تشگرب  نوچ  دـش  تیـصعم  راـب  نیلوا  يارب  یلاـعت  يادـخ  باوج  نیا  رد 
یقولخم چیه  و  تسین ،  هتسیاش  وا  زج  یـسک  مادنا  رب  هک  تسا  ییادر  ایربک  هک  یلاح  رد  تسا ،  ناحبـس  يادخ  يایربک  اب  هعزانم 
هاگـشیپ رد  نازارفندرگ  همه  ندرگ  عضاخ و  شربارب  رد  اه  يور  عیمج  هک  يدوجو  نآ  یهلا و  تینانا  لباقم  رد  هک  دـسر  یمن  ار 

تینانا دوخ  يارب  تسا  رخـسم  لـیلذ و  شیارب  يزیچ  ره  هدـش و  سبح  هنیـس  رد  شتمظع  ربارب  رد  یتوص  ره  هدـیمخ و  شـسدقم 
 . دیوگب نم )   ) هدز و هیکت  دوخ  تاذ  هب  هدش  لئاق 

دوخ زگره  تخاس  یمن  دوخ  دوجو  يراوید  راـهچ  رد  روصحم  ار  دوخ  رکف  رظن و  دـش و  یمن  دوخ  سفن  ریـسا  سیلبا  رگا  يرآ ، 
ام يدوبعم  هکلب  دید ،  یمن  تاذ  هب  لقتسم  ار 
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لیلذ يروطب  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  یتسه  تینانا و  راچان  و  تسا ،  يرگید  دوجوم  ره  مویق  وا و  مویق  هک  درک  یم  هدـهاشم  دوخ  قوف 
نت تبغر  عوطب و  شسفن  هدش  عضاخ  راگدرورپ  رما  ربارب  رد  راچانب  و  درک ،  یمن  غارس  دوخ  رد  یلالقتسا  هنوگ  چیه  هک  دید  یم 

 ، تسا رتهب  مدآ  زا  وا  هک  داتفا  یمن  لایخ  نیا  هب  زگره  و  داد ،  یم  وا  رماوا  لاثتما  هب 

تسا و هدش  رداص  یلامج  لالج و  ره  عبنم  زا  ادخ و  يایربک  تمظع و  ردصم  زا  مدآ  هدجـس  هب  رما  هک  درک  یم  رکف  روطنیا  هکلب 
شراگدرورپ باوج  رد  هک  درکن  ار  بدا  تیاعر  مه  رادقم  نیا  یتح  درکن و  رکف  روطنیا  وا  نکیل  درک ،  لاثتما  گنرد  نودب  دیاب 

مه هلیـسو  نیدب  ات  مرتهب )  وا  زا  نم   : ) تفگ تراسج  تءارج و  لامک  اب  هکلب  تشادزاب )  وا  رب  هدجـس  زا  ارم  نم  يرتهب   : ) دیوگب
يرتاسر روطب  هوالع ،  دـنک ،  اعدا  لاوز  لباق  ریغ  تباث و  يرما  ار  دوخ  يرتهب  مه  دـشاب و  هدرک  راهظا  ار  دوخ  لالقتـسا  تیناـنا و 

 . مدآ هب  هن  هدیزرو  ربکت  یلاعت  يادخ  هب  نوعلم  نیا  تقیقح  رد  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیمه  زا  دشاب .  هدرک  ربکت 

هتفگ تسار  هدوـب  كاـخ  زا  مدآ  شتآ و  زا  وا  هکنیا  رد  نکیل  دوـب و  يزغم  یب  چوـپ و  لالدتـسا  هچ  رگ  درک  هک  یلالدتـسا  اـما  و 
هدومرف هبر )  رما  نع  قسفف  نجلا  نم  ناک   ) هیآ رد  فرط  کی  زا  هدومن ،  قیدصت  ار  انعم  نیا  مه  میرک  نآرق  و  تسا ، 
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( راـن نم  جراـم  نم  ناـجلا  قلخ  راـخفلاک و  لاصلـص  نم  ناـسنالا  قـلخ   ) هیآ رد  رگید  فرط  زا  و  هدوـب ،  نج  هفیاـط  زا  سیلبا  هک 
نکیل و  هدوب ،  شتآ  سیلبا  تقلخ  ءادـبم  مه  میرک  نآرق  رظن  زا  سپ  میدـیرفآ .  شتآ  زا  ار  نج  لگ و  زا  ار  ناسنا  اـم  هک  هدومرف 

هکئالم و زا  ار  مدآ  يرترب  هک  اـجنآ  هرقب )   ) هروس رد  هکلب  دومرفن ،  قیدـصت  ار  تسا )  رتهب  كاـخ  زا  شتآ   ) هک شرگید  ياـعدا 
 . تسا هدرک  در  ار  اعدا  نیا  هدرک  رکذ  ار  وا  تفالخ 

لا دجـسف  نیدـجاس ،  هل  اوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاف  نیط  نم  ارـشب  قلاـخ  ینا  هکئـالملل  کـبر  لاـق  ذا   ) تاـیآ رد  و 
ما تربکتـسا  يدـیب  تقلخ  امل  دجـست  نا  کعنم  ام  سیلبا  ای  لاق  نیرفاکلا ،  نم  ناک  ربکتـسا و  سیلبا  ـالا  نوعمجا  مهلک  هکئـالم 
رب هدجـس  هب  رومءام  هکئالم  هدومرف :  شیاـعدا  در  رد  نیط ) . . .  نم  هتقلخ  راـن و  نم  ینتقلخ  هنم  ریخ  اـنا  لاـق  نیلاـعلا ،  نم  تنک 

حور هک  یلگ  بآ و  رب  دننک  هدجس  دندش  رومءام  هکلب  تسا ، )  رت  تسپ  شتآ  زا  لگ   : ) دیوگب ناطیش  ات  دندشن  مدآ  لگ  بآ و 
و تسا .  یبوبر  لماک  تیانع  دروم  تفارش و  بتارم  عیمج  ياراد  یلگ  بآ و  نینچ  هک  تسا  مولعم  دوب و  هدش  هدیمد  نآ  رد  ادخ 

تاذ بسح  هب  نیوکت  ملاع  تادوجوم  زا  کی  چـیه  تسا و  یهلا  تیانع  ندوب  رتشیب  رادـم  رئاد  تاینیوکت  رد  يرتهب  كـالم  نوچ 
نآ یبوخ  هب  مکح  ناوت  یمن  و  درادن ،  یمکح  دوخ 
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 . تسا نوهوم  رایسب  لطاب و  یلگ ،  بآ و  نینچ  زا  شیرتهب  رب  سیلبا  ياعدا  تهج  نیا  زا  دومن ، 

نیا هب  هدرک و  يو  دزـشوگ  مدآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  صاخ  تیانع  درک  نوعلم  نآ  زا  هک  لا ي  ؤس  رد  یلاعت  يادـخ  نیا ،  رب  هوـالع 
ره هب  دنامب ،  تسیچ  ادخ ) تسد  ود   ) يانعم لاح  هتخاس .  شناشن  رطاخ  ار  انعم  نیا  مدیرفآ )  دوخ  تسد  ود  هب  ار  وا  نم   ) هک نایب 

باوج رد  نوعلم  نآ  فصو  نیا  اب  تسا ،  هدوب  راگدرورپ  تیانع  مامتها و  دروم  مدآ  تقلخ  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  دـشاب  هک  انعم 
 ( . يدیرفآ لگ  زا  ار  وا  شتآ و  زا  ارم  اریز  مرتهب  وا  زا  نم   : ) تفگ هتسج و  کسمت  كاخ  زا  شتآ  يرتهب  هلءاسم  هب 

قحتسم دیزرو و  نایصع  سیلبا  رگا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  سیلبا  مدآ و  ناتـساد  هب  طوبرم  تایآ  زا  هک  دش  نیا  مالک  هصالخ  سپ 
هک دـیآ  یم  رب  سیلبا  راتفگ  رهاظ  زا  هچ  رگ  تسا ،  انعم  نیا  دـهاوش  زا  یکی  هنم )  ریخ  اـنا   ) هلمج دوب و  شربکت  رطاـخب  دـش  درط 

دنوادـخ زا  هک  يریبعت  هتـشاد و  مدآ  تفـالخ  ناتـساد  زا  هک  يا  هقباـس  اـب  سیلبا  هکنیا  زا  نکیل  دزروب ،  ربکت  مدآ  رب  هتـساوخ  یم 
رد يو  هک  دـیآ  یم  رب  تفرن  راب  ریز  کـلذ  عم  دوب و  هدینـش  ما )  هدـیرفآ  دوخ  تسد  ود  هب  ار  وا  نم   ) هکنیا مدآ و  تقلخ  هراـبرد 

 . مدآ رب  رابکتسا  هن  هدوب  دنوادخ  رب  رابکتسا  ماقم 

جرخاف اهیف  ربکتت  نا  کل  نوکی  امف  اهنم  طبهاف  لاق  )
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 . ( نیرغاصلا نم  کنا 

ماـقم وت  ماـقم  نوـچ  ییآ ،  دورف  تماـقم  زا  دـیاب  يدرکن  هدجـس  مدرک  رما  ارت  هک  یماـگنه  هکنیا  مرج  هب  دوـمرف :  یلاـعت  يادـخ 
 . یناگدش راوخ  زا  وت  هک  وش  نورب  سپ  ینک ،  ربکت  یماقم  نینچ  رد  یتسیاب  یمن  وت  و  دوب ،  يربنامرف  عوضخ و 

 ( نیرظنملا نم  کنا  لاق  نوثعبی  موی  یلا  ینرظنا  لاق  )

رکذ ار  انعم  نیا  زین  رگید  ياـج  رد  دـنوادخ  دـهد .  یم  تلهم  يو  هب  مه  دـنوادخ  و  دـهاوخ ،  یم  تلهم  یلاـعت  يادـخ  زا  سیلبا 
هک دـیآ  یمرب  هیآ  نیا  زا  مولعملا )  تقولا  موی  یلا  نیرظنملا  نم  کـناف  لاـق  نوثعبی  موی  یلا  ینرظناـف  بر  لاـق   : ) هدومرف هدرک و 

 . تسا هداد  تلهم  نیعم  ینامز  ات  ار  وا  دنوادخ  نکیل  و  هتساوخ ،  تلهم  ادخ  زا  قلطم  روطب  سیلبا 

رد مه  ار  رشب  سنج  هک  هدوب  ددص  نیا  رد  يو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دهد  شتلهم  تمایق  زور  ات  تساوخ  ادخ  زا  سیلبا  هکنیا  زا  و 
اهنت ار  وا  هک  دشاب  هتـساوخ  دنوادخ  دیاش  و  دیناسرن ،  تباجا  هب  ار  شیاعد  دنوادخ  نکیل  و  دنک ،  هارمگ  خزرب  ملاع  رد  مه  ایند و 

و  ) هیآ قادصم  هب  دنچ  ره  دشاب ،  هتـشادن  نانآ  ياوغا  رب  تردق  خزرب  ملاع  رد  رگید  و  دنک ،  طلـسم  شناگدنب  رب  ایند  یگدنز  رد 
انءاج اذا  یتح  نودتهم ،  مهنا  نوبسحی  لیبسلا و  نع  مهنودصیل  مهنا  و  نیرق ،  هل  وهف  اناطیـش  هل  ضیقن  نمحرلا  رکذ  نع  شعی  نم 

مکنا متملظ  ذا  مویلا  مکعفنی  نل  و  نیرقلا ،  سئبف  نیقرشملا  دعب  کنیب  ینیب و  تیل  ای  لاق 
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 . دشاب هتشاد  ار  نانآ  اب  ینیشنمه  تقافر و  مهجاوزا )  اوملظ و  نیذلا  اورشحا   ) هیآ نینچمه  و  نوکرتشم )  باذعلا  یف 

دجتال مهلئامـش و  نع  مهنامیا و  نع  مهفلخ و  نم  مهیدیا و  نیب  نم  مهنیتال  مث  میقتـسملا  کطارـص  مهل  ندعقال  ینتیوغاامبف  لاق  )
 ( . نیرکاش مهرثکا 

دناسر و یم  تهاگرد  هب  ار  نانآ  هک  وت  تسار  هار  رس  رب  یتخاس  مهارمگ  هکنیا  لباقم  رد  ای  يدرک و  مهارمگ  هکنیا  ببـس  هب  نم 
رد ار  هک  ره  متسه ،  نانآ  بقارم  هکنیا  زا  تسا  هیانک  میقتسم )  هار  رس  رب  نتسشن   ) و منیشن .  یم  ددرگ  یم  نانآ  تداعس  هب  یهتنم 

 . میامن جراخ  وت  هار  زا  ات  منک  یم  هسوسو  ردق  نآ  منیبب  هار  نیا 

 : دـیوگ یم  تسا ،  وا  ياـهراک  هشقن و  ناـیب  مهلئامـش )  نع  مهناـمیا و  نع  مهفلخ و  نم  مهیدـیا و  نیب  نم  مهنیتـال  مث   ) هـلمج و 
زا دوصقم  ریزگان  يونعم  تسا  يرما  ادخ  هار  نوچ  و  مرب .  ردب  تهار  زا  ات  منک  یم  هرصاحم  فرط  راهچ  زا  ار  وت  ناگدنب  ناهگان 

 . یسح تاهج  هن  دوب  دهاوخ  يونعم  تاهج  زین  هناگراهچ  تاهج 

تاوطخ اوعبتتال  و   ) هیآ 2 و  ءایلوا ) فوخی  ناطیشلا  مکلذ  امنا   ) هیآ 1 و  ارورغ ) الا  ناطیـشلا  مهدعی  ام  مهینمی و  مهدعی و   ) هیآ زا 
هدافتـسا نآ  زا  و  دـیمهف ،  ییاهزیچ  هراب  نیا  رد  ناوت  یم  زین   . 4 ءاشحفلاب ) مکرمای  رقفلا و  مک  دـعی  ناطیـشلا   ) هیآ 3 و  ناطیشلا ) 

 ، دیآ یم  شیپ  یمدآ  يارب  یگدنز  رد  هک  تسا  یثداوح  ناشیور )  ولج  مهیدیا -  نیب  نم   ) زا دوصقم  هک  درک 
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راک لاح  ود  ره  رد  سیلبا  نوچ  تسا ؛  وا  شیع  ترودـک  هیام  راوگان و  ای  وا  ياـهوزرآ  لاـمآ و  قباـطم  دـنیاشوخ و  هک  یثداوح 
اهوزرآ لامآ و  زین  شدالوا  هدنیآ  هب  تبسن  ناسنا  نوچ  تسا ؛  وا  باقعا  دالوا و  رـس ) تشپ  فلخ -   ) زا دارم  و  دنک .  یم  ار  دوخ 

زا دـناد ،  یم  دوخ  تداعـس  ءاقب و  ار  دـالوا  تداعـس  اـقب و  ناـسنا  يرآ ،  دـشیدنا .  یم  هراـکم  يا  هراـپ  زا  اـهنآ  هراـبرد  و  دراد ، 
دوخ دالوا  يارب  ار  همه  دراد  مارح  لالح و  زا  هچ  ره  ناسنا  دوش .  یم  ملءاتم  ردکم و  ناش  یتحاران  زا  دونشوخ و  نانآ  یتخبشوخ 

 . دزادنا یم  تکاله  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  اسب  هچ  و  هدومن ،  نیمءات  ار  نانآ  هیتآ  دناوتب  ات  دهاوخ و  یم 

 ( تسار تسد  زا  ناطیش  ندمآ   ) و تسا .  وا  نید  تداعـس و  تسا  یمدآ  دنمورین  كرابم و  تمـس  هک  تسار  تمـس  زا  دوصقم  و 
هب هدوـمن  طارفا  هب  راداو  ینید  روـما  زا  یـضعب  رد  ار  وا  و  دـنک ،  یم  نید  یب  يرادـنید  هار  زا  ار  یمدآ  يو  هک  تسا  اـنعم  نـیا  هـب 
 ( ناطیشلا تاوطخ  عابتا   ) ار نآ  دنوادخ  هک  تسا  یتلالض  نامه  نیا  و  دنک .  یم  فیلکت  هتساوخن  یمدآ  زا  دنوادخ  هک  ییاهزیچ 

 . تسا هداهن  مان 

باـکترا هب  ار  يو  هداد  هوـلج  یمدآ  رظن  رد  ار  تارکنم  اـشحف و  هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب ،  یم  ینید  یب  پچ )  تمـس   ) زا روـظنم  و 
 . دزاس یم  راداو  تاوهش  سفن و  ياوه  يوریپ  ناهانگ و  هب  یگدولآ  یصاعم و 
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 . . . مهنیتال مث  میقتسملا  کطارـص  مهل  ندعقال   ) هلمج رد  دنوادخ  هک  تسا  ییاهراک  هجیتن  نیرکاش )  مهرثکا  دجت  و ال   ) هلمج و 
نیرکاش مهرثکا  دجتال  و   ) ياج هب  رخآ  رد  هدومرف  لقن  ار  سیلبا  ناتـساد  هک  نآرق  رگید  ياهاج  رد  هتبلا  دومرف ،  رکذ  سیلبا  زا  ( 

 : دیامرف یم  سیلبا  لوق  زا  رخآ  رد  دـنک  یم  لقن  ار  ناتـساد  نیا  یتقو  يرـسا )   ) هروس رد  الثم  هدومرف ،  رکذ  ار  يرگید  تارابع  ( 
 . 3  ( نیصلخملا مهنم  كدابع  الا  نیعمجا  مهنیوغال   : ) دیامرف یم  ومه  لوق  زا  ص )   ) هروس رد  و  الیلق ) الا  هتیرذ  نکنتحال  )

نیا يانعم  رد  تقد  تسا .  تایآ  ریاس  رد  نیصلخم )   ) نامه ثحب  دروم  هیآ  رد  نیرکاش )   ) زا دوصقم  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا 
ینعی دنـشاب  هدش  صلاخ  ادخ  يارب  هک  دنیناسک  مال -  حتف  هب  نیـصلخم - )   ) هکنیا يارب  دنک ،  یم  دـییءات  ار  انعم  نیا  زین  هملک  ود 

زا دنتسین ؛ یـسک  دای  هب  ادخ  ریغ  هب  نانآ  و  درادن ،  یبیـصن  نانآ  رد  یـسک  وا  زج  تسا و  هدرک  صلاخ  دوخ  يارب  ار  نانآ  دنوادخ 
يادخ زج  ناشیاهلد  رد  یناسک  نینچ  هک  تسا  مولعم  و  دنا .  هدرک  شومارف  ار -  ناشدوخ  یتح  ار -  يرگید  زیچ  ره  هتشذگ  ادخ 

 . تسا هدنامن  شیاه  هسوسو  ناطیش و  يارب  یلاخ  ياج  رگید  هک  هدرک  رپ  ار  ناشیاهلد  ادخ  دای  نانچ  تسین و  يرگید  زیچ  یلاعت 

راگدرورپ ياهتمعن  زا  یتمعن  چیه  هب  ینعی  تسا ،  ناشراک  ادخ  ياه  تمعن  رکـش  هشیمه  هک  دنیناسک  مه  اهنآ  نیرکاش - )   ) اما و 
دنروخ یمن  رب 
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دننک یم  راتفر  يوحن  هب  العف  الوق و  هدومن و  فرصت  يروط  یتمعن  ره  رد  هک  انعم  نیا  هب  دنروآ .  یم  ياجب  ار  شرکش  هکنیا  رگم 
دوخ و هیحان  زا  يزیچ  چـیه  هب  یناسک  نینچ  هک  تسا  حـضاورپ  و  تسا ،  ناشراگدرورپ  هیحاـن  زا  تمعن  نیا  دـنهد  یم  ناـشن  هک 
هب نیمه  دـنیادخ و  دای  هب  ناشدروخرب  زا  دـعب  دروخرب و  لاح  رد  نآ و  هب  ناشدروخرب  زا  لـبق  هکنیا  رگم  دـنروخ  یمن  رب  نارگید 

يانعم قح  رگا  سپ  هدادن ،  رارق  بلق  ود  یسک  فوج  رد  دنوادخ  نوچ  هدرب ،  ناشدای  زا  ار  يرگید  يزیچ  ره  ناش  ندوب  ادخ  دای 
دوخ لالضا  ءاوغا و  زا  ار  نیـصلخم  نیرکاش و  سیلبا  رگا  و  دوب ،  دهاوخ  نیـصلخم  نامه  هب  نآ  يانعم  تشگرب  مینک  ادا  ار  رکش 
نانآ هب  یسرتسد  هک  تسا  باب  نیا  زا  هکلب  دراذگب ،  تنم  نانآ  رب  هتساوخن  و  هدوبن ،  نانآ  رب  محرت  هار  زا  ای  هدوهیب و  هدرک  انثتسا 

 . تسا هدیسر  یمن  نانآ  هب  شروز  هتشادن و 

 . ( نیعمجا مکنم  منهج  نئلمال  مهنم  کعبت  نمل  اروحدم  اموذم  اهنم  جرخا  لاق  )

رکـش نامه  هک  ار  نانآ  تقلخ  ضرغ  هک  دروخ  مسق  دوب و  مدآ  ینب  اهنت  ماقتنا  هب  شدـیدهت  سیلبا و  راـتفگ  دروم  هک  ییاـجنآ  زا 
شناوریپ شباوج  رد  یلاعت  يادـخ  دزاس ،  یم  نارفک  هب  راداو  رکـش  ياجب  ار  نانآ  درب و  یم  نیب  زا  هدومن و  ضقن  ناـنآ  رد  تسا 

 ( . منک یم  رپ  تناوریپ  زا  یضعب  وت و  زا  ینعی  امش  زا  ار  منهج   : ) دومرف هتخاس و  کیرش  وا  اب  مه  ار 

مدآ تشهب  ناتساد 

تایآ

َو
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(35) َنیِِملظلا َنِم  اَنوُکَتَف  َهَرَجشلا  ِهِذَه  َابَْرقَت  اَُمْتئِش َو ال  ْثیَح  ًادَغَر  اَْهنِم  الکَُو  َهَّنَْجلا  کُجْوَز  تنَأ َو  ْنُکسا  ُمَداَئَی  اَْنُلق 

(36) ٍنیِح یلِإ  ٌعَتَم  ُّرَقَتسُم َو  ِضْرَالا  یف  ْمَکل  ُّوُدَع َو  ٍضْعَِبل  ْمکضَْعب  اوِطبْها  اَْنُلق  ِهِیف َو  اَناک  اَّمِم  اَمُهَجَرْخَأَف  اَهنَع  ُنْطیشلا  اَمُهَّلَزَأَف 

(37) ُمیِحَّرلا باَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  باَتَف  ٍتَِملک  ِهِّبَّر  نِم  ُمَداَء  یَّقَلَتَف 

(38) َنُونَزْحی ْمُه  ْمِهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  ياَدُه  َِعبَت  نَمَف  يًدُه  ینِّم  مُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ًاعیِمَج  اَهنِم  اوِطبْها  اَْنُلق 

(39) َنوُِدلَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  بَحصَأ  کَئلوُأ  اَِنتَیاَِئب  اُوبَّذَک  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  َو 

کیدزن دـیروخب و  دـیتساوخ ،  هک  اجک  ره  زا  یناوارف  هب  نآ  زا  دـیریگ و  مارآ  تشهب  رد  ترـسمه  وت و  مدآ ،  يا  میتفگ :  و   . 35
 . دش دیهاوخ  نارگمتس  زا  هک  دیوشم ،  تخرد  نیا 

هک عضو  نیمه  اب  میتفگ :  درک .  ناشنوریب  دنتشاد ،  هک  هدوسآ  یگدنز  نآ  زا  تخادنیب و  تشهب  تمعن  زا  ار  ناشیا  ناطیش  و   . 36
 . دیراد هرهب  هاگرارق و  نیمز  رد  یتدم  ات  هک  دیور ،  نییاپ  دیرگیدکی ،  نمشد 

 . تسا میحر  هدنشخب و  يو  هک  دیشخبب ،  ار  وا  ادخ  تفرگ و  ارف  ینانخس  دوخ  راگدرورپ  زا  مدآ  و   . 37

ارم تیاده  هک  اهنآ  دمآ -  دهاوخ  مه  هتبلا  و  دمآ -  امـش  يوس  هب  نم  زا  یتیادـه  رگا  دـیور .  نییاپ  تشهب  زا  یگمه  میتفگ   . 38
 . دنوش نیگهودنا  هن  دنراد و  یمیب  هن  دننک ،  يوریپ 

 . دننادواج نآ  رد  دوخ  دنا و  منهج  لها  دنرامش ،  غورد  ار  ام  ياه  هیآ  دنوش و  رفاک  هک  یناسک  و   . 39

 ( . . . نکسا مدآ  ای  انلق  (و 

مدآ يارب  هکئالم  ندرک  هدجس  ناتساد  هکنیا  اب 
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 . هدماین اج  هس  رد  زج  نآ  ناتساد  و  مدآ ،  تشهب  هلئسم  هدش ،  رارکت  میرک  نآرق  ياج  دنچ  رد  ، 

 . هرقب هروس  زا  ثحب  دروم  تایآ  نیمه  رد  لوا : 

 : هدومرف هک  فارعا  هروس  رد  مود : 

امهل سوسوف  نیملاظلا * ،  نم  انوکتف  هرجـشلا  هذـه  ابرقت  ـال  و  امتئـش ،  ثیح  نم  ـالکف  هنجلا ،  کـجوز  تنا و  نکـسا  مدآ  اـی  (و 
نم انوکت  وا  نیکلم ،  انوکت  نا  الا  هرجشلا ،  هذه  نع  امکبر  امکیهن  ام  لاق :  امهتءاوس و  نم  امهنع ،  يرو  ام  امهل  يدبیل  ناطیشلا ، 

نافصخی اقفط  و  امهتءاوس ،  امهل  تدب  هرجشلا ،  اقاذ  املف  رورغب ،  امهیلدف  نیحصانلا * ،  نمل  امکل  ینا  امهمساق :  و  نیدلاخلا * ، 
انبر الاق :  نیبم * ؟  ودع  امکل  ناطیـشلا  نا  امکل :  لقاو  هرجـشلا ؟  امکلت  نع  امکهنا  ملا  امهبر :  امهیدان  و  هنجلا ،  قرو  نم  امهیلع 

رقتسم ضرالا  یف  مکل  و  ودع ،  ضعبل  مکضعب  اوطبها  لاق :  نیرساخلا * ،  نم  ننوکنل  انمحرت ،  و  انل ،  رفغت  مل  نا  و  انسفنا ،  انملظ 
 . . . ( نوجرخت اهنم  و  نوتومت ،  اهیف  و  نویحت ،  اهیف  لاق :  نیح * یلا  عاتم  و  ، 

هک دیوشم ،  تخرد  نیا  کیدزن  یلو  دیروخب ،  دیهاوخیم  هک  ردق  ره  نآ  زا  و  دینک ،  نکسم  تشهب  رد  ترسمه  وت و  مدآ  يا  (و 
دوب هدیـشوپ  هک  ناشیا  زا  یئاهبیع  دناوتب  هکلب  ات  درک ،  هسوسو  ار  ودنآ  ناطیـش  سپ  دش * ،  دـیهاوخ  ناراکمتـس  زا  تروصنآ  رد 

اذل و  دزاس * ،  راکشآ 
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زا ای  دیوشن و  هتشرفب  لدبم  نآ  زا  ندروخ  هجیتن  رد  هکنیا  يارب  رگم  هدرکن ،  یهن  تخرد  نیا  زا  ار  امش  امـش ،  راگدرورپ  تفگ : 
 : درک دای  دنگوس  ودنآ  يارب  هاگنآ  دنام *) دیهاوخ  تشهب  رد  هشیمه  دیروخب ،  نآ  زا  امـش  رگا  و   ، ) دیدرگن تشهب  رد  نانادواج 
 ، دـندروخب تخرد  زا  هکنآ  ات  درک ،  کیدزن  دوخب  ار  ودـنآ  دوخ  ياه  گنرین  اـب  هلیـسو و  نیاـب  میامـش * ناـهاوخریخ  زا  نم  هک 
 : داد ناشیادن  ناشراگدرورپ  و  ندیـشوپ ،  دوخ  رب  یتشهب  ياهگرب  زا  دندرک  عورـش  ریزگان  دش ،  رهاظ  ناشبیع  دندروخ ،  هکنیمه 
ام اراگدرورپ  دنتفگ :  راکشآ *! ؟  تسا  ینمشد  امش  يارب  ناطیش  متفگن  رگم  و  دیروخم ؟  تخرد  نیا  زا  متفگن :  امـشب  رگم  هک 
هک دـیورب ،  نیئاپ  تشهب  زا  دومرف :  دـش  میهاوخ  ناراـکنایز  زا  اـمتح  ینکن ،  محر  یـشخبن و  ار  اـم  رگا  میدرک ،  متـس  نتـشیوخب 

اجناـمه رد  دومرف :  زین  تسا و  امـش  هاـگیاج  گرم )  ماـگنه  اـت  ینعی   ) نیعم یتدـم  اـت  نیمز  و  دینمـشد ،  رگید  یـضعب  رب  یـضعب 
 . . . ( . دیوش نوریب  هرابود  اجنامه  زا  و  دیریمب ،  اجنآ  رد  و  دینک ،  یگدنز 

 : هدومرف هک  هط ،  هروس  رد  موس : 

ای انلقف  یبا ،  سیلبا ،  الا  اودجسف ،  مدآل ،  اودجسا  هکئالملل  انلقذا :  و  امزع * هل  دجن  مل  و  یـسنف ،  لبق ،  نم  مدآ  یلا  اندهع  دقل  (و 
کنا و  يرعت * اهیف و ال  عوجت  الا  کل  نا  یقشتف * هنجلا  نم  امکنجرخی  الف  کجوزل ،  کل و  ودع  اذه  نا  مدآ : 
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 ، اهنم الکاف  یلبی * ؟  کلم ال  دـلخلا و  هرجـش  یلع  کلدا  له  مدآ  ای  لاق  ناطیـشلا ،  هیلا  سوسوف  یحـضت * ،  و ال  اهیف ،  ومظت  ال 
 ، * يده هیلع و  باتف  هبر ،  هابتجا  مث  يوغف * ،  هبر  مدآ  یصع  و  هنجلا ،  قرو  نم  امهیلع  نافـصخی  اقفط  و  امهتآوس ،  امهل  تدبف 

نع ضرعا  نم  و  یقـشی * لضی و ال  الف  يادـه ،  عبتا  نمف  يدـه ،  ینم  مکنیتای  اماف  ودـع  ضعبل  مکـضعب  اعیمج  اهنم  اطبها  لاق : 
کلذک لاق  اریـصب * ،  تنک  دـق  و  یمعا ؟  ینترـشح  مل  بر  لاق :  یمعا ،  همایقلا  موی  هرـشحن  و  اکنـض * ،  هشیعم  هل  ناف  يرکذ ، 

 . . . ( یسنت مویلا  کلذک  و  اهتیسنف ،  انتایا ،  کتتا 

راوتـسا مدق و  تباث  دهع  نآ  رد  ار  وا  یلو  دروخن ، ) ار  سیلبا  بیرف  هک   ) میدوب هداد  ینامرف  میدوب و  هتـسب  يدهع  البق  مدآ  اب  ام  و 
 : میتفگ مدآب  هاگنآ  دز * زاب  رس  هک  ناطیش ،  زج  دندرک ،  هدجس  همه  دننک ،  هدجس  مدآ  رب  میتفگ :  ناگتـشرفب  نوچ  و  میتفاین * ، 

نوچ دش * ،  دیهاوخ  تخبدب  هنرگ  و  دنکن ،  ناتنوریب  تشهب  زا  دیشاب ،  بظاوم  تسا ،  وت  رسمه  وت و  نمشد  سیلبا  نیا  راهنز  هک 
و درک ،  هسوسو  وا  رد  اهشرافس  نیا  همه  اب  ناطیش  اما  هدزامرگ * هن  و  يوشیم ،  هنشت  هن  هنهرب ،  هن  و  يوشیم ،  هنسرگ  هن  تشهب  رد 

نآ زا  رگا  هک  منک ،  یئامنهار  یتخردب  ار  وت  نم  یهاوخیم  مدآ ،  يا  تفگ : 
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تخرد نآ  زا  شرـسمه  مدآ و  و  درک ، ) ار  دوخ  راک  ماجنارـس  ناطیـش  و  ( * ؟  تفای یهاوخ  ینادواـج  کـلم  تیدـبا و  يروخب ، 
داشرا و مدآ  و  دنناشوپب ،  دوخ  تروع  تشهب  ياه  گرب  زا  هک  دندش ،  نآ  رب  سپ  دـش ،  رادومن  ناشیارب  ناشتروع  و  دـندروخب ، 
دومن و ناربج  ار  شینامرفان  دـیزگرب و  ار  يو  شراگدرورپ  هاـگنآ  دـش * ،  راـتفرگ  و  درک ،  یناـمرفان  ار  شراـگدرورپ  یئاـمنهار 
ره سپ  دیشاب  رگید  ضعب  نمشد  یضعب  هکیلاح  رد  دیئآ  دورف  تشهب  زا  یگمه  هک  داد :  روتسد  شراگدرورپ  دومرف * .  شتیاده 

تخبدب هارمگ و  دنک ،  يوریپ  ارم  تیاده  سک  ره  ماگنه  نآ  رد  دمآ ،  مه  دهاوخ  و  دمآ ،  امـش  يوسب  نم  فرط  زا  هک  یتیادـه 
شروشحم روک  تمایق  زور  هکنیا  رب  هوـالع  تشاد * ،  دـهاوخ  یتخـس  یگدـنز  دـنک ،  ضارعا  نم  داـی  زا  سک  ره  و  دوشیمن * ، 

روطنامه دومرف :  دهاوخ  شباوج  رد  يدرک ؟  مروشحم  روک  ارچ  مدوب ،  انیب  هک  نم  اراگدرورپ  دـیوگب :  نوچ  و  دومن * ،  میهاوخ 
 ( . . . میدرک شومارف  ار  وت  ام  مه  زورما  يدرک ،  شومارف  ارنآ  ادمع  وت  و  دمآ ،  تیوسب  نم  تایآ  هک 

 ، خلا هفیلخ )  ضرالا  یف  لعاج  ینا   : ) دیامرفیم و  هتفرگ ،  رارق  ناتساد  ردص  رد  هکیا  هیآ  اصوصخم  و  تایآ ،  هتسد  هس  نیا  قایس 
 ، دوب هدش  قلخ  نیا  يارب  زاغآ  رد  و  لصا ،  رد  مدآ  هک  دهدیم :  تسد  ار  انعم  نیا 

دریمب نیمز  رد  زین  و  دنک ،  یگدنز  نیمز  رد  هک 
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ینامرفان نآ  هجیتن  رد  و  دـنهدب ،  ار  دوخ  ناـحتما  هک  دوب  نیا  يارب  داد ،  لزنم  تشهب  رد  يزور )  دـنچ   ) ار وا  یلاعتیادـخ  رگا  و  ، 
 . دننک طوبه  نیمزب  نآ  زا  دعب  ات  ددرگب ،  ادیوه  ناشتروع 

هک خـلا ،  نکـسا )  مدآ  ای  و   : ) دـیامرف یم  هک  فارعا  هروس  و  خـلا ،  مدآ )  ای  انلقف   : ) دـیامرف یم  هک  هط  هروس  هیآ  قایـس  زا  زین  و 
یم یبوخب  قایس  نیا  هکنآ  نخس ،  هاتوک  و  هدروآ ،  مهب  لصتم  ناتساد و  کی  تروصب  هکئالم  هدجس  ناتساد  اب  ار  تشهب  ناتساد 

هک هدوب  نیمه  مدآ  ندش  ینیمز  هار  تسه  هکیزیچ  دنک ،  تنوکـس  نیمز  رد  هک  هدوب  نیا  مدآ  تقلخ  زا  یلـصا  روظنم  هک  دـناسر 
يارب هدجـسب  رومءام  هکئالم  سپـس  و  دوش ،  تابثا  تفالخ  يارب  شتقایل  و  هکئالم ،  رب  شیرترب  و  دریگ ،  لزنم  تشهب  رد  تسخن 

رد و  دروخب ،  نآ  زا  ناطیش )  کیرحتب   ) وا و  دننک ،  شیهن  تخرد  نآب  یکیدزن  زا  و  دنهد ،  شلزنم  تشهب  رد  هاگنآ  و  دنوش ،  وا 
 . دننک طوبه  نیمزب  رخآ  رد  و  ددرگ ،  رهاظ  شرسمه  زا  زین  شتروع و  هجیتن 

ندش رهاظ  هلئـسم  نامه  دش ،  ودنآ  ندش  ینیمز  ثعاب  هک  یتلع  لماع و  نیرخآ  هک  دیآ :  یم  رب  یبوخب  قایـس  تخیر و  نیا  زا  و 
ناـمه خـلا ،  دـنناشوپب ) دوخ  رب  تشهب  ياـهگرب  زا  هک  دـندش  نآ  رب   : ) هدوـمرف هکیا  هنیرقب  مه  هدربماـن  بیع  و  دوـب ،  ودـنآ  بیع 

همه رهظم  وضع ،  ود  نیا  هک  تسا  مولعم  و  هدوب ،  ودنآ  تروع 
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 . دنتسه زین  ومن  و  ندروخ ،  اذغ  مزلتسم  نوچ  تسا  یناویح  تالیامت 

و يرـشب ،  تقلخ  هکنیا  وگ  دزاـس ،  رهاـظ  ار  ودـنآ  بیع  هدـش )  هلیـسو  رهب   ) هک هتـشادن ،  یفدـه  یمه و  نیا  زج  مه  سیلبا  سپ 
 ، دشن هلصاف  نیب  نیا  رد  يدایز  تدم  یلو  درک ،  تشهب  لخاد  ار  ودنآ  ادخ  نآ  زا  دعب  و  دوب ،  هدش  مامت  شرسمه ،  مدآ و  ینیمز 

تاجایتحا يویند و  هایح  مزاول  رئاسب  زین  و  دـنوش ،  دوخ  بیع  هجوتم  نیمز  نیمه  رد  هک  دـندادن ،  تلهم  ود  نآب  ردـقنآ  هصالخ  و 
ملاع زا  هک  یکاردا  یتوکلم و  حور  زونه  هک  دندرک  لخاد  یتقو  و  دندرک ،  تشهب  لخاد  ار  ودـنآ  هلـصافالب  هکلب  دـنربب ،  یپ  نآ 

زا دوش  رهاظ  ات  ( ، ) امهنع يرو  ام  امهل  يدبیل   : ) دومرف هکنیا  لیلدـب  دوب ،  هدـشن  هدولآ  ایند  یگدـنزب  دنتـشاد ،  ناگتـشرف  حاورا و 
ودـنآ رب  هچنآ  ودـنآ  زا  دوش  رهاظ  ات  ( ، ) امهنع يرو  ناک  ام  اـمهل  يدـبیل   : ) دومرفن و  ناـنآ ، )  زا  دوب  هدـش  هدـناشوپ  هچنآ  ودـنآ 
ینیمز یگدـنز  رد  نوچ  هتفرگ ،  تروص  هعفدـکی  و  هدوب ،  یتـقوم  ودـنآ  ياـهبیع  یگدیـشوپ  دوشیم ،  مولعم  سپ  دوب ، ) هدیـشوپ 
تقلخ یتقو  هکتـسنیا  دیایم  رب  هدربمان  تایآ  زا  هچنآ  مالک و  ناج  و   ، ) دنامب هدیـشوپ  بیع  نیا  ینالوط  یتدم  يارب  تسین  نکمم 

( . دنا هدش  تشهب  لخاد  هدش ،  هدیشوپ  ناشاه  بیع  دنوش ،  هجوتم  هکنیا  زا  لبق  و  هلصافالب ،  دش ،  مامت  نیمز  رد  اوح  مدآ و 

نآ زا  ندروخ  هلیسوب  و  ینیمز ،  یگدنز  رد  بیع  روهظ  سپ 
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هک دنکن ،  نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  سیلبا  هک  راهنز   : ) دومرف اذل  و  دشیم ،  دـیاب  هک  هدوب ،  ادـخ  یمتح  ياهاضق  زا  یکی  تخرد ، 
نانآ هئیطخ  یلاعتیادخ  زین  و  خلا ،  درک ) نوریب  دنتشاد  هک  یعضو  نآ  زا  ار  شرـسمه  مدآ و   : ) دومرف زین  و  خلا ،  دیوشیم ) تخبدب 
اجنآ رد  اـت  داد ،  ناـشطوبه  اـیند  يوسب  هکلب  دـینادرگن ،  رب  ناشتـشهب  هب  لاـح  نیع  رد  و  دـیزرمایب ،  دـندرک  هبوت  هکنآ  زا  دـعب  ار 

زین و  دوبن ،  یمتح  یئاضق  بیع ،  نتـشگ  ادیوه  تخرد و  زا  ندروخ  اب  نیمز ،  رد  ندرک  یگدنز  تیموکحم  رگا  دننک و  یگدـنز 
زا ار  هئیطخ  راثآ  هبوت  هکنیا  يارب   ، ) دندرگرب تشهب  هب  هئیطخ  نتفرگ  هدـیدان  هبوت و  زا  دـعب  دـیاب  دوبن ،  لاحم  تشهب  هب  نتـشگرب 

( درب یم  نیب 

هئیطخ نآ  هلیـسوب  هک  هدوب  نیا  تلع  هکلب  هدوبن ،  هئیطخ  نآ  مدآ  ندـش  ینیمز  و  تشهب ،  زا  ندـش  نوریب  تلع  دوشیم  موـلعم  سپ 
 . تسا هتفرگ  تروص  نیعل  ناطیش  هسوسو  هلیسوب  نیا  و  هتشگ ،  رهاظ  ودنآ  بیع 

و  ) هلمج اب  هک  ار  یتخرد  نآ  رگم  هدینادرگ  حابم  نانآ  رب  ار  اهیکاروخ  عاونا  همه  رد  فرصت  امتئش ) ثیح  ادغر  اهنم  الک  و   ) هلمج
 . تسا هدرک  ءانثتسا  هرجشلا )  هذه  ابرقت  ال 

تفلاـخم سفن و  هب  ملظ  نیملاـظلا )  نم  اـنوکتف   ) هلمج رد  ملظ  زا  روظنم  تسا و  نآ  ندروخ  نآ ،  هب  ندـشن  کـیدزن  زا  روـظنم  و 
 . يولوم رما  تفلاخم  تیصعم و  هن  تسا  يداشرا 

 ، يداشرا و  یهیزنت ،  یهن  دیوشم ) تخرد  نیا  کیدزن   ) ینعی هدربمان  یهن  سپ 
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هنهرب اپ  یئوگب  دوخ  دنزرفب  امـش  هکنیا  لثم  دشاب ،  هتـشاد  باذـع  شینامرفان  ات  هک  يولوم ،  یهن  هن  هدوب ،  هناهاوخریخ  هصالخ  و 
 . دنیوگ یمن  تیصعم  ار  ییهن  نینچ  تفلاخم  و  دنک ، ) خاروس  ار  وت  ياپ  خیم  تسا  نکمم  نوچ  ورم ،  هار 

 ( . . . ناطیشلا امهلزاف  )

 ، درادن تلالد  نیا  زا  شیب  ترابع  نیا  هک  دنچ  ره  و  دز ،  لوگ  ار  مدآ  ناطیـش  هک  تسا  نیا  شرئاظن ،  دـننام  هلمج ،  نیا  زا  رهاظ 
ناشن فرطب  ار  شدوخ  هکنیا  نودـب  هدوب ،  بلق  رد  هسوسو  ءاـقلا  هار  زا  مدآ  نادـنزرف  اـم  ندز  لوگ  دـننام  شمدآ  ندز  لوگ  هک 

کل و ودع  اذه  نا  مدآ  ای  انلقف   : ) هیآ لاثما  زا  نکل  میا  هدیدن  ار  وا  دوخ  نونکات  ام  و  دـنز ،  یم  لوگ  مه  ار  ام  هکنانچمه  دـهد ، 
و دوب ،  هداد  ناشن  شرسمه  مدآ و  هب  ار  يو  ادخ  هک  دوشیم  هدیمهف  هدرک ،  ناطیـش  هب  هراشا  اذه  هملک  اب  دنوادخ  هک  کجوزل ، ) 
( دـلخلا هرجـش  یلع  کلدا  له  مدآ  ای   ) هیآ نینچمه  و  وا ،  فصوب  یفرعم  هن  وا ،  نیع  و  وا ،  صخـشب  یفرعم  دوب ،  هدرک  شیفرعم 

هدنیوگ هکنیا  رب  دراد  تلالد  نیا  و  هدروآ ،  باطخ  تیاکح  تروصب  ارنآ  میرک  نآرق  هک  تسا ،  ناطیـش  مالک  تیاکح  هک  خلا ، 
یمار وا  هدنونش  هک  تسا  یسک  نخس  نخس ،  هصالخ ،  و  هدرک ،  یم  تبحص  وا  اب  و  هداتسیا ،  مدآ  ربارب  رد  تسا ،  ناطیش  هک  نآ 

هروس رد  هک  نیحصانلا )  نمل  امکل  ینا  امهمساق :  و   ) هیآ نینچمه  و  هدید . 
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امکلت نع  امکهنا  ملءا  امهبر :  اـمهیدان  و   ) هیآ نینچمه  و  دوش .  هدـید  هک  دراد  روصت  یـسک  زا  ندروخ  مسق  نوچ  تسا ،  فارعا 
و دشیم ،  هدید  شرسمه  مدآ و  يارب  ناطیش  هکنیا  رب  دراد  تلالد  زین  نآ  هک  نیبم ؟ )  ودع  امکل  ناطیشلا  نا  امکل  لقا  و  هرجشلا ؟ 

یم امب  شا  هسوسو  اهنت  و  مینیب ،  یمن  ار  وا  هک  هدوب ،  ام  لاح  لـثم  ناطیـشب ،  تبـسن  زین  ود  نآ  لاـح  رگا  و  دـنا ،  هدـید  یم  ار  وا 
میدادن لامتحا  چیه  و  هدوب ،  نامدوخ  راکفا  زا  اه  هسوسو  نیا  میدرک  لایخ  و  میدیدن ،  یناطیش  هک  ام  دنیوگب :  دنتـسناوتیم  دسر ، 

 . میتشادن يدرک  ناطیش  هسوسو  زا  يرایشوه  صوصخ  رد  هک  یشرافس  اب  تفلاخم  دصق  چیه  ام  و  دشاب ،  وا  هیحان  زا  هک 

یئادـخ تمـصعب  هکنیا  اب  ءایبنا  هکناـنچمه  دنتخانـش ،  یم  ار  وا  و  دـندید ،  یم  ار  ناطیـش  شرـسمه  مدآ و  هکنیا  هاـتوک  نخـس  و 
حون هرابرد  هدراو  تایاور  هکنانچمه  دنتخانش ،  یم  دوشب ،  ناشیا  ضرعتم  تساوخ  یم  هک  یماگنه  دندید و  یم  ار  وا  دنموصعم ، 

 . دراد تلالد  انعم  نیا  رب  ص ، )   ) دمحم و  لیعامسا ،  و  بویا ،  و  ییحی ،  و  یسیع ،  و  یسوم ،  میهاربا و  و  ، 

نت ود  نآ  اب  ناطیش  دناسر  یم  ینشورب  هک  هرجشلا ، )  هذه  نع  امکبر  امکیهن  ام   ) هیآ لیبق  زا  ناتساد ،  نیا  تایآ  رهاظ  نینچمه  و 
یتسود حرط  و  هتخادنا ،  رد  تشهب  هب  ار  دوخ  البق  و  دوب ،  هداتسیا  هدربمان  تخرد  ربارب  رد 
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نیا میئوگیم :  خـساپ  رد  دوشیمن ؟  تشهب  لـخاد  هک  ناطیـش  یئوگب  رگا  و  هداد ،  ناـشبیرف  دوـخ  هسوـسو  اـب  و  هتخیر ،  ود  نآ  اـب 
تروص رگید  یتـشهب  رد  ناـیرج  نیا  هکلب  هدوبن ،  نینچ  و  دـشاب ،  دـلخ  تشهب  ثحب ،  دروم  تشهب  هک  تسا  دراو  یتـقو  لاکـشا 

 . تخاس یمن  ندش  نوریب  اب  دوب ،  دلخ  تشهب  رگا  و  دندش ،  نوریب  تشهب  نآ  زا  اهنآ  یگمه  هکنیا  لیلدب  هتفرگ ، 

 ، تخرد زا  ندروـخ  رطاـخب  شندروآ  دورف  سپـس  و  تشهب ،  رد  شرـسمه  مدآ و  هب  نداد  لزنم  هصق  هـک  دـیآ  یم  کـیدزن  رظنب 
برق و لزنم  رد  هک  یتمارک  تداعـس و  و  ایندب ،  ندش  لزان  زا  لبق  ار  نایمدآ  عضو  یلاعتیادـخ  هک  دـشاب ،  يا  هنومن  لثم و  هلزنمب 
 ، نیملاعلا بر  راوج  و  یناحور ،  ناتـسود  و  كاپ ،  ياقفر  نآ  و  رون ،  سنا و  و  رورـس ،  تمعن و  راد  نآ  و  تشاد ،  سدق  هریظح 

 . تسا هتخاس  مسجم  لثم  نآ  هب  تشاد ،  هک 

و یتخبدـب ،  و  يراتفرگ ،  اهنآ  ياجب  و  هتـشاد ،  راـیتخا  رد  هک  تمعن  همهنآ  لـباقم  رد  یئاذـک  ناـسنا  هک   ) ار اـنعم  نیا  نینچمه  و 
و دناسرب ،  هدمآ  اجنآ  زا  هک  اجنامهب  ار  دوخ  دنک  یعـس  هکنیا  ياجب  دـنک ،  یم  رایتخا  ار  مالآ ،  و  هورکم ،  و  یگتـسخ ،  و  بعت ، 

 . دزاسیم مسجم  دنک ) یم  لیم  نآ  تسپ  هدیدنگ و  هفیج  و  یناف ،  يایند  تایحب  دنادرگرب ، 

اهنت هن  هک  دنک :  یم  نایب  ار  انعم  نیا  لاثم  نیا  بلاق  رد  زین  و 
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يوـسب و  ددرگرب ،  رگا  هدوـمیپ ،  اـطخ  هار  هـک  یناـسنا  ره  هـکلب  دـینادرگرب ،  تداعــس  تـمارک و  رادـب  شا  هبوـت  زا  دـعب  ار  مدآ 
نمادب تسد  نینچمه  ددرگنرب و  رگا  و  دـنادرگ ،  یمرب  شتداعـس  تمارک و  رادـب  ار  وا  یلاعتیادـخ  دـنک ،  عوجر  دوخ  راگدرورپ 

راوبلا رادـب  ار  دوخ  و  هدـیزرو ،  نارفک  ادـخ ،  تمعن  رکـش  ياـجب  یـسک  نینچ  دـنک ،  يوریپ  ار  فن س  ياـهاوه  و  دـنزب ،  نیمز 
 . تسا یهاگرارق  دب  هچ  و  هتخورفا ،  دوخ  هک  یمنهج  هدناشک ، 

 ( هیلع باتف  تاملک ،  هبر  نم  مدآ  یقلتف  )

يا هقیرط  مدآ ،  هرابرد  یقلت  نیا  و  ملع ،  مهف و  اـب  اـما  تسا ،  مـالک  نتفرگ  ياـنعمب  نقلت  و  تسا ،  نقلت  ياـنعمب  یقلت ، )   ) هملک
 . هدرک یم  ناسآ  مدآ  يارب  ار  هبوت  هک  هدوب 

رد شرـسمه  مدآ و  زا  یلاعتیادـخ  هک  هدوب  يزیچ  نامه  نیا  هک  دوش ،  هداد  لاـمتحا  اـسب  هچ  هدوب ؟  هچ  تاـملک  نیا  هکنیا  اـما  و 
هک دـشاب ،  نیرـساخلا )  نم  ننوکنل  اـنمحرت ،  و  اـنل ،  رفغت  مل  نا  و  انـسفنا ،  اـنملظ  اـنبر  ـالاق :   ) هک هدرک ،  تیاـکح  فارعا  هروس 
مدآ طوبه  لقن  زا  لبق  تاـملک  نیا  فارعا  هروس  رد  هک  تسا  نیا  تسه ،  لاـمتحا  نیا  رد  هک  یبیع  نکل  و  تشذـگ ،  شا  همجرت 
هیآ ادـعب  دـمآ  اوطبها ) انلق   ) هیآ لوا  ثحب  دروم  هروس  رد  و  خـلا .  اوطبها ) اـنلق   : ) هدومرف تاـملک  نیا  لـقن  زا  دـعب  و  هدـش ،  عقاو 

 ( یقلتف )

ناتساد نیا  ردص  رد  دیشاب ،  هتشاد  رطاخب  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسه ،  یبلطم  نیب  نیا  رد  نکل 
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رارق ار  یـسک  نآ  رد  یهاوخیم  ایآ  دـنتفگ - :  هکئالم  مهد -  رارق  هفیلخ  نیمز  رد  مهاوخیم  هدومرف :  هکئـالمب  یلاعتیادـخ  یتقو  ، 
و رخآ ،  اـت  مینک - ،  یم  تسیدـقت  و  میئوگیم ،  حـیبست  تدـمحب  ار  وـت  اـم  هکنیا  اـب  دـنک ؟  يزیرنوـخ  و  دزیگنا ؟  داـسف  هک  یهد 
و درکن ،  در  دنداد ،  يوب  هک  ار  یتبـسن  نیا  و  دـندرک ،  ینیمز  هفیلخ  هرابرد  هک  ارناشیاعدا  نیا  ار و  هکئالم  نخـس  نیا  یلاعتیادـخ 

 . درک میلعت  مدآ  هب  ار  ءامسا  اهنت  دنک ،  یمن  ار  اهراکنیا  ینیمز  هفیلخ  هن ،  دومرفن :  خساپ  رد 

یقاب دوخ  توقب  نانچمه  هکئالم  ضارتعا  هنرگ  و  دوشیم ،  لـطاب  دوخب  دوخ  هکئـالم  ضارتعا  ءامـسا  میلعت  نیمه  اـب  دوشیم  مولعم 
يارب هک  هدوب  يزیچ  هداد ،  میلعت  مدآب  ادـخ  هک  یئامـسا  هنایم  رد  دوشیم ،  مولعم  سپ  دـشیمن ،  مامت  ناـنآ  هیلع  تجح  و  دـنامیم ، 

طوبرم دوخ ،  راگدرورپ  زا  مدآ  یقلت  اسب  يا  سپ  هدرک ،  یم  ار  وا  هانگ  هراچ  و  هدروخیم ،  دردب  شتیـصعم  زا  دـعب  راک  تیـصعم 
 . هدوب ءامسا  نآ  زا  یکیب 

 ( يده ینم  مکنیتای  اماف  اعیمج  اهنم  اوطبها  انلق  )

زور ات  هک  هدرک ،  هصالخ  هلمج  ود  رد  ار  نید  هدـش ،  رداص  وا  هیرذ  مدآ و  يارب  نید ،  عیرـشت  رد  هک  تسا  ینامرف  نیلوا  هیآ  نیا 
 . دوشیمن هفاضا  هلمج  ود  نآ  رب  يزیچ  تمایق 

دهاوخ دنک ،  تقد  هدمآ ،  هط  هروس  رد  هک  یحرش  نآ  رد  اصوصخم  تشهب و  ناتساد  ینعی  ناتـساد ،  نیا  رد  رگا  زیزع  هدنناوخ  و 
 ، هدرک یم  باجیا  هک  هدوب ،  يروط  ناتساد  نایرج  هک  دید 
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تخرد نآ  زا  مدآ  ندروخ  دهدب ،  رارق  شنامرف  نیلوا  رد  ار  هلمج  ود  نیا  و  دـنارب ،  شا  هیرذ  مدآ و  هرابرد  ار  ءاضق  نیا  دـنوادخ 
زورنآ هک  يراب  تواقـش  یگدـنز  نامه  دـنارب ،  نآ  رد  ار  شیگدـنز  و  نیمز ،  رد  شرارقتـسا  و  وا ،  طوبه  ءاضق  ات  درک ،  باـجیا 

 . داد شراهنز  و  درک ،  شریذحت  یگدنز  نآ  زا  درک ،  یم  یهن  تخرد  نآ  زا  ار  وا  یتقو 

نیا زا  خساپ  رد  دنک ؟  یم  هانگ  مه  ربمایپ  رگم  دراد ؟  انعم  هچ  مدآ ،  هانگ  هئیطخ و  هک  تسا  نیا  هدـنام  یقاب  اجنیا  رد  زاب  هکیزیچ 
نم انوکتف   ) هلمج دـننام  هدرک ،  هانگ  امـسر  بانج  نآ  هک  تسا  نیا  دوشیم ،  رهاظ  تایآ  زا  رظن  ودـب  رد  هچنآ  میئوگ ،  یم  لا  ؤس 

راگدرورپ مدآ   ( ، ) يوغف هبر  مدآ  یـصع  و   : ) هلمج زین  و  دیوشیم ، ) نارگمتـس  زا  هک  دـیروخن  تخرد  نیا  زا  راهنز   ( ، ) نیملاظلا
هدومرف هدومن  تیاکح  ارنآ  نآرق  و  هدرک ،  بانجنآ  دوخ  هک  یفارتعا  دننام  زین  و  دش ، ) هارمگ  هجیتن  رد  و  درک ،  ینا  مرفان  ار  دوخ 
يزرماین ار  ام  رگا  و  میدرک ،  متس  دوخب  اراگدرورپ   ( ، ) نیرساخلا نم  ننوکنل  انمحرت ،  و  انل ،  رفغت  مل  نا  و  انـسفنا ،  انملظ  انبر  : )

تقد هب  یگدیـسر  زا  رظن  عطق  و  رهاوظ ،  نیا  دوخ  رظن  زا  هک  تسا  یبـلطم  نآ  نیا  دوب ، ) میهاوـخ  ناراـکنایز  زا  ینکن ،  محر  و  ، 
 . دسر یم  رظنب  ناتساد ،  تایآ  همه 

ربدت ناتساد  تایآ  همه  رد  رگا  اما  و 
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شینامرفان ات  هدوبن ،  يولوم  یهن  هدربماـن  یهن  هک  مینک  یم  ادـیپ  نیقی  میهد ،  رارق  تقد  دروم  ار  تخرد  ندروخ  زا  یهن  و  مینک ، 
 ، تخرد زا  ندروخن  تحلصم  تسا  هتساوخ  یلاعتیادخ  و  هدوب ،  داشرا  و  یهاوخ ،  ریخ  یئامنهار و  اهنت  هکلب  دشاب ،  ادخ  تیصعم 

 . دنک نآ  زا  ندروخن  هب  راداو  ثبعب ،  ار  مدآ  يولوم  هدارا  اب  هکنیا  هن  دنک ،  نایب  ارنآ  ندروخ  هدسفم  و 

تفلاخم رب  عرفتم  ار  ملظ  فارعا ،  هروس  رد  مه  و  ثحب ،  دروم  هروس  رد  مه  یلاعتیادخ  هکنیا  لوا  تسا ،  زیچ  دنچ  انعم  نیا  لیلد 
 ، هدومن لدبم  تواقشب  ار  ملظ  نیا  هط )   ) هروس رد  هاگنآ  و  نیملاظلا ، )  نم  انوکتف  هرجشلا ،  هذه  ابرقت  ال   : ) هدومرف و  هدرک ،  یهن 

هلزنمب هک  هلمج  دنچ  رد  ار  یتخبدب  نیا  هاگنآ  دیوشیم . ) تخبدب  هنرگ  و  دـنکن ،  نوریب  ار  امـش  ناطیـش  دیـشاب  بظاوم   ) هدومرف و 
نیا اب  و  هدزامرگ ، )  هن  و  ناـیرع ،  هن  و  هنـشت ،  هن  و  يوشیم ،  هنـسرگ  هن  تشهب  نیا  رد  وت   : ) هدومرف و  هدرک ،  ناـیب  تسا ،  ریـسفت 

رد نوچ  تسا ،  ینیمز  یگدـنز  یندـشان  ادـج  مزاول  زا  هک  تسا ،  يوـیند  بعت  تواقـش و  تواقـشب ،  دارم  هک  هدرک  نشور  ناـیب 
 . دوشیم راتفرگ  نآ  لاثما  و  یتخل ،  و  یگنشت ،  و  یگنسرگب ،  ناسنا  هک  تسا  نیمز 

نایب دشاب ،  يولوم  یهن  ثعاب  هک  يرگید  تلع  چـیه  دوشن و  ضراوع  هنوگ  نیا  راتفرگ  ات  درک  یهن  ار  مدآ  ادـخ  دـش  مولعم  سپ 
 ، درکن
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یمن تیدوبع  مسر  زا  جراخ  ارنآ  بکترم  و  تسین ،  هانگ  يداـشرا  یهن  تفلاـخم  و  هدوب ،  يداـشرا  هدربماـن  یهن  لـیلد  نیاـب  سپ 
 . دنرامش

رس تیـصعم  ینامرفان و  هب  هک  مینک ،  انعم  يروط  مه  ار  هلمج  دنچ  نآ  رد  ملظ  دیاب  هدوب ،  يداشرا  روبزم  یهن  دش  ملـسم  هک  لاح 
قوقحب ملظ  هن  تسا ،  ندرک  تکاله  بعت و  راتفرگ  ار  دوخ  و  سفنب ،  ملظ  نآ ،  زا  دارم  میئوگب :  هک  تسا  نیا  نآ  و  درواین ،  رد 

 . تسا نشور  یلیخ  نیا  و  دوشیم ،  هدرمش  تایفانم  زا  تیدوبع ،  تیبوبر و  هلئسم  باب  رد  هک  ادخ ، 

هانگ دوش ،  لوبق  ادخ  هیحان  زا  رگا  هک  تسادـخب ،  هدـنب  نتـشگرب  و  عوجر ،  يانعمب  هبوت  نوچ  تسا ،  مدآ  هبوت  هلئـسم  مود  لیلد 
عیطم و هدنب  هلماعم  یسک  نینچ  اب  و  هدرکن ،  یهانگ  الصا  هک  دوشیم  یسک  لثم  بئات ،  راک  هانگ  و  ددرگ ،  یم  دوبان  وحم و  یلکب 

 . دنیامنیم ار  دایقنا  لاثتما و  هلماعم  هدرک ،  هک  یلمع  دروم  صوصخ  رد  و  دننک ،  یم  ار  داقنم 

دوب یلوم  يولوم  یهن  تفلاخم  زا  عوجر  و  يدوبع ،  هاـنگ  زا  هبوت  مه  مدآ  هبوت  و  دوب ،  يولوم  یهن  تخرد  ندروخ  زا  یهن  رگا  و 
هبوت ادخ  هک  تسا  نآرق  حیرـص  اریز  دوب ،  هدرب  نیب  زا  ار  وا  تفلاخم  هبوت  نوچ  تشگ ،  یمرب  تشهب  هب  هرابود  هبوت  زا  دعب  دیاب  ، 

 . دندنادرگنرب شتشهب  هب  و  دنام ،  یقاب  نیمز  رد  مه  هبوت  زا  دعب  مینیب  یم  هکنآ  لاح  و  تفریذپ ،  ار  مدآ 
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ندروخ نآ  ینیوکت  تیـصاخ  و  يرورـض ،  رثا  کی  تخرد ،  زا  ندروخ  لابندب  تشهب ،  زا  ندش  نوریب  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا 
 ، رثا يداشرا ،  فیلکت  دراوم  همه  رد  هکنانچمه  نداتفا ،  شتآ  رد  لابندب  نتخوس  و  ندروخ ،  رهز  لابندب  ندرم  دـننام  انیع  هدوب ، 

كرت ربارب  رد  خزود ،  شتآ  رد  نتخوس  دـننام  تسا ،  يولوم  فیلکت  دروم  رد  تازاجم ،  الثم  يولوم ،  رثا  هن  تسا ،  ینیوکت  رثا 
 . یعامتجا و  یمومع ،  ياه  تفلاخم  ربارب  رد  ادخ  زا  يرود  و  تمذم ،  قاقحتسا  و  زامن ، 

تداهـشب دش ،  لزان  ادخ  نید  مدآ  طوبه  زا  دعب  و  دوب ،  هدشن  عیرـشت  ینید  الـصا  دز ،  رـس  تفلاخم  نیا  هک  زورنآ  رد  هکنیا  موس 
یتیاده و  ینید ،  نم  هیحان  زا  هاگره  سپ  دـیوش ،  دورف  و  دـینک ،  طوبه  تشهب  زا  یگمه   : ) دومرف ناتـساد  نیمه  تایآ  رد  هکنیا 

دننکن نآ  يوریپ  هکیناسک  و  دنوشیمن ،  زین  یهودنا  راچد  و  تسین ،  نانآ  رب  یـسرت  دنک ،  يوریپ  ار  متیاده  سک  ره  دمآ ،  ناتیارب 
( . دنا هنادواج  نآ  رد  و  شتآ ،  باحصا  نانآ  دنیامن ،  بیذکت  ار  ام  تایآ  هدیزرو ،  رفک  و  ، 

شئایبنا و  ینامسآ ،  ياهباتک  و  هکئالم ،  قیرط  زا  ایند  رد  یلاعتیادخ  هک  ار  ینیناوق  اهعیرشت و  یمامت  هک  تسا  یمالک  هیآ  ود  نیا 
 ، هدرک ررقم  رـشب  يارب  و  مدآ ،  يایند  رد  یلاعتیادـخ  هک  ار  ینوناق  عیرـشت و  نیلوا  هیآ  نیا  هصـالخ  و  تسا ،  لـماش  دتـسرف ،  یم 

هدرک تیاکح  ادخ  هکیروطب  و  دنک ،  یم  تیاکح 
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تشهب رد  مدآ  یگدنز  زا  دعب  و  ینیوکت ،  يرما  طوبه ،  هب  رما  هک  تسا  حضاو  و  هدش ،  عقاو  طوبه  یمود  رما  زا  دعب  هیـضق  نیا  ، 
چیه تخرد ،  زا  ندروخ  و  روتـسد ،  نآ  تفلاـخم  نیح  رد  و  زور ،  نآ  رد  هک  دـش  موـلعم  سپ  هدوـب ،  تفلاـخم  نآ  باـکترا  و  ، 

 . دوب هدشن  رداص  یلاعتیادخ  زا  يولوم  یباطخ  يولوم و  فیلکت  چیه  و  دوب ،  هدشن  عیرشت  ینید 

نایـصع ملظ و  ار  مدآ  لمع  ادخ  هک  دراد  انعم  هچ  رگید  يولوم ،  یهن  هن  و  دشاب ،  يداشرا  یهن  ادخ  یهن  یتقو  یئوگب :  رگا  لاح 
ملظ شیانعم  میتفگ :  و  تفر ،  نخس  شا  هرابرد  هتشذگ  رد  هک  مدآ ،  لمع  ندوب  ملظ  اما  میئوگیم :  باوج  رد  دناوخب ؟  تیاوغ  و 
یتقو الثم  تسا ،  نتفرگ  رارق  یتخـس  هب  ای  و  نتفرگن ،  رارق  ریثءات  تحت  ياـنعمب  تغل  رد  نایـصع ،  هملک  اـما  و  هدوب ،  دوخ  سفنب 

ارنآ نم  و  تسکـش ،  نآ  و  متـسکش ،  ار  زیچ  نآ  نم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  یـصعف )  هترـسک  و  رـسکناف ،  هترـسک   : ) دوشیم هتفگ 
نیمهب مه  یهن  رما و  نایصع  و  تسا ،  ندشن  رثءاتم  يانعمب  نایصع  سپ  دشن ،  رثءاتم  نم  لمع  زا  ینعی  تسکشن ،  یلو  متـسکش ، 

 . يداشرا ياهباطخ  دروم  رد  مه  و  تسا ،  قداص  يولوم  فیلاکت  تفلاخم  رد  مه  نیا  و  تسا ،  انعم 

زامن  ) لیبق زا  يولوم ،  رماوا  تفلاخم  يانعم  رد  نیعتم  اهنت  هملک  نیا  ناناملسم ،  ام  فرع  رد  ام و  رصع  رد  تسه ،  هکیزیچ 
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هدـش نآ  لاثما  و  نکم ، )  اـنز  و  روخم ،  بارـش   ) دـننام يولوم ،  یهاون  تفلاـخم  زین  و  رآ ) ياـجب  جـح  و  ریگب ،  هزور  و  ناوخب ، 
نینیدـتم فرع  رد  نییعت  ای  و  تسا ،  یعرـش  ای  هکلب  تسین ،  يوغل  نییعت  هدربماـن ،  ياـنعم  رد  ثحب  دروم  هملک  نییعت  سپ  تسا ، 

 . دنز یمن  یناهج  ماع و  فرع  تغل و  رظن  زا  انعم ،  تیمومعب  يررض  نیعت ،  روج  نیا  و  تسا ، 

هتشادن شیگدنز  رد  دوخ ،  سفن  ریبدت  و  دوخ ،  دصقم  ظفح  رب  تردق  یسک  هک  تسا  نیا  يانعمب  هملک  نیا  تیاوغ ؟  هملک  اما  و 
 . دهد قفو  دشاب ،  نآ  اب  راگزاس  فده و  اب  بسانم  هک  روطنآ  شفده ،  اب  ار  دوخ  دناوتن  و  دشاب ، 

دروم رد  و  دریگ ،  یم  دوخب  یئاـنعم  داـشرا ،  دروـم  رد  دـنک ،  یم  ادـیپ  فـالتخا  فـلتخم  دراوـم  رد  اـنعم  نیا  هک  تسا  موـلعم  و 
 . رگید یئانعم  تیولوم 

دوخ لاکـشا  زا  دراد  تافانم  تیاوغ  نایـصع و  ملظ و  هملک  اب  مدآ  تمـصع  هکنیا  امـش و  نایب  هب  بوخ ،  رایـسب  یئوگب  رگا  لاـح 
رد همه  تیاوغ ،  نایـصع و  ملظ و  رگا  یئوگیم ؟  هچ  مدآ  هبوت  هرابرد  یلو  درادـن ،  تافانم  هک  میدـش ،  عناـق  و  میدرک ،  رظنفرص 

نارـساخ زا  امتح  ینکن  محر  امب  يزرماین و  ار  ام  رگا  و   : ) دـیوگب مدآ  هک  دراد ،  اـنعم  هچ  هبوت  رگید  دـشاب ،  يداـشرا  یهن  دروم 
نتشگرب و  تسا ،  نتشگرب  يانعمب  میتفگ ،  زین  البق  هک  روطنامه  هبوت  میئوگیم :  باوج  رد  دش ؟ ) میهاوخ 
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زا درمتم ،  شکرـس و  هدـنب  کـی  هک  روطناـمه  دریگ ،  یم  دوخب  یفلتخم  یناـعم  فلتخم  دراوم  رد  رگید ،  هملک  هس  نآ  دـننام  زین 
 ، دوب هداد  تسد  زا  و  تشاد ،  هک  یبرق  ماـقمب  ار ،  وا  مه  شیـالوم  و  ددرگرب ،  شیـالوم  يوـسب  دـناوتیم  وا ،  هدارا  و  ـالوم ،  رماوا 

ظفح رطاخب  و  هدرک ،  یهن  رگید  یندروخ  ای  و  اه ،  هویم  زا  يزیچ  ندروخ  زا  ار  وا  شبیبط  هک  یـضیرم  کی  نینچمه  دـنادرگرب ، 
هدومن شدیدهت  گرم  رطخ  و  هتفای ،  تدش  شیرامیب  هجیتن  رد  و  هدومن ،  تفلاخم  ار  يو  روتسد  رامیب ،  و  هدرک ،  یهن  وا  یتمالس 
تیفاع و  ددرگرب ،  لوا  لاحب  هرابود  ات  دهد ،  روتـسد  یمیژر  هب  وا  ات  دیامن ،  هعجارم  بیبطب  هرابود  و  دـنک ،  هبوت  دـناوتیم  مه  وا  ، 

و يراوشد ،  تقـشم و  لمحت  هب  جاتحم  تیفاع ،  نتفای  زاب  دـیوگیم :  يوب  بیبط  دروم  نیا  رد  هک  دـبای ،  زاب  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا 
وتب یتشاد  هک  تجازم  یتمالـس  ات  ینک ،  یلمع  ار  راوشد  میژر  نیا  تدـم  نیا  رد  دـیاب  تسا ،  ناـمز  زا  رادـقم  نـالف  رد  تضاـیر 

( . دیئامرفب تقد   ، ) يوش رتهب  مه  لوا  زا  هکلب  و  ددرگرب ، 

زا اهنآ  کی  کی  خـساپ  دروآ ،  شمالک  رد  هک  نارـسخ ،  هملک  نینچمه  و  تمحر ،  بلط  زین  و  مدآ ،  ترفغم  بلط  هلئـسم  اـما  و 
 . دنریگ یم  دوخب  فلتخم  یناعم  فلتخم ،  دراوم  رد  تاملک ،  هنوگنیا  میتفگ :  هک  دیآ ،  یم  تسدب  هتشذگ  ياهباوج 

تایاور رد  ع )   ) مدآ ناتساد 

ماما زا  دیحوت  باتک  رد 
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چیه امش  زا  ریغ  لجوزع  يادخ  هک  دینک  نامگ  امـش  دیاش  هدومرف :  يوار  هب  نآ  نمـض  رد  هک  هدروآ  یتیاور  مالـسلا  هیلع  قداص 
 . دیتسه اهمدآ  نآ  زا  مدآ  نیرخآ  لسن  زا  امش  هک  هدیرفآ  مدآ  رازهرازه  هکلب  تسین  نینچ  هن  هدیرفاین  يرگید  رشب 

زین قودص  هدرک و  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  انعم  نیا  هب  یثیدح  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  زین  مثیم  نبا  هرـس :  سدـق  فل  ؤم 
 . هدروآ دوخ  لاصخ  باتک  رد  ار  نامه 

نآ زا  کی  ره  هک  هدـیرفآ  ملاع  رازه  هدزاود  لجوزع  يادـخ  دومرف :  هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  لاـصخ  رد  و 
ملاع ریغ  یلاعت  يادخ  هک  دـسر  یمن  شنهذ  هب  ملاع  کی  یلاها  زا  کیچیه  تسا و  رتگرزب  نیمز  تفه  نامـسآ و  تفه  زا  ملاوع 

 . دشاب هدیرفآ  زین  رگید  یملاع  وا 

هدـیرفآ ار  نآ  هک  يزور  زا  نیمز  نیمه  رد  لجوزع  يادـخ  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  باـتک  ناـمه  رد  و 
زا ار  اهنآ  همه  یلاعت  يادـخ  دـندوبن و  رـشبلاوبا  مدآ  لسن  زا  ملاوع  نآ  زا  کیچیه  و  هدـیچ )  رب  سپـس  و   ) هدرک قلخ  ملاـع  تفه 

رخآ رد  ات  دروآ  دیدپ  رگید  ملاع  زا  دعب  یملاع  کی  ره  يارب  درک و  داجیا  رگید  لسن  زا  دعب  ار  یلسن  دیرفآ و  نیمز  يور  هتـسوپ 
 . . . . تخاس بعشنم  وا  زا  ار  شا  هیرذ  دیرفایب و  ار  رشبلاوبا  مدآ 

هک دـندوب  هدـیدن  ـالبق  ار  ینیمز  تادوجوم  هکئـالم  رگا  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد 
زا دندرک ،  يزیرنوخ 
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) ؟  ءامدلا کفسی  اهیف و  دسفینم  اهیف  لعجتا   : ) دنتفگ اجک 

يرابخا هک  نانچمه  هتـشذگ ،  نیمز  رد  مدآ  ینب  نارود  زا  لبق  هک  ینارود  هب  دـشاب  هراشا  ماما  شیامرف  نیا  تسا  نکمم  فل :  ؤم 
 . تسا هدیسر  هراب  نیا  رد  زین 

مدآ هب  ار  یگمه  دوخ  ياهتجح  یماسا  لجوزع  يادـخ  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یناـعم  باـتک  رد  و 
اهتجح نیا  یماسا  زا  ارم  دومرف :  هکئالم  هب  درک و  هضرع  هکئـالم  رب  دـندوب ،  یحاورا  زور  نآ  رد  هک  ار  ناـنآ  هاـگنآ  تخوماـیب . 

 : دنتفگ هکئالم  دیتسه .  نیمز  رد  تفالخ  هب  رتراوازس  مدآ  زا  ناتسیدقت ،  حیبست و  رطاخ  هب  هک  دییوگ ،  یم  تسار  رگا  دیهد  ربخ 
هک میرادن ،  یملع  يا ،  هدرک  میلعت  ام  هب  وت  هچنآ  زج  ام  وت ! یهزنم   ( ) میکحلا میلعلا  تنا  کنا  انتملع  ام  الا  انل  ملع  کناحبـس ال  )
 ( . مهئامـساب مهئبنا   ) هد ربخ  نانآ  ءامـسا  هب  ار  هکئالم  وت  مدآ ،  يا  دومرف :  مدآ  هب  یلاعت  يادـخ  هاگنآ  میکح . )  ياناد  ییوت  اهنت 
دزن ادـخ  ياهتجح  هک  یمیظع  تلزنم  هب  هکئالم  مهئامـساب ، )  مهئبنا  املف   ) داد ربخ  نانآ  ءامـسا  زا  ار  هکئالم  ناـنآ  هک  نیمه  سپ 
نیمز رد  ادخ  نیـشناج  دنناوت  یم  هک  دنیاهتجح  نآ  و  ناشیا ،  ات  تفلخ  هب  دنرتراوازـس  نانآ  هک  دندیمهف  دندرب و  یپ  دنراد ،  ادخ 

 ، اهتجح نآ  تبحم  تیالو و  اب  ات  درک  راداو  ار  ناشیا  درک و  ناهنپ  هکئالم  رظن  زا  ار  اهتجح  هاـگنآ  دنـشاب .  قلخ  رب  وا  ياـهجح  و 
دننک تدابع  ار  يو 
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) ؟  نومتکت متنک  نودبت و  ام  ملعا  ضرالا و  تاومسلا و  بیغ  ملعا  ینا  مکل  لقا  ملا   : ) دومرف ناشیا  هب  و 

رما ار  هکئالم  دیرفآ ،  ار  مدآ  یلاعت  يادخ  هکنآ  زا  دعب  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد 
زا رت  یمارگ  شدزن  هک  دنیرفایب  یقلخ  يادخ  مینک  یمن  نامگ  ام  دـنتفگ :  دوخ  هب  لد  رد  هکئالم  دـننک .  هدجـس  وا  يارب  ات  دومرف 
ای راهظا و  ار  هچنآ  نم  هک  متفگن  امـش  هب  هیآ  دومرف :  یلاعت  يادـخ  مییوا .  دزن  قلخ  نیرت  برقم  وا و  ناگیاسمه  ام  دـشاب .  اـم  زا 
ار هچنآ  دیتشاد و  یم  راهظا  دندرک ) یم  داسف  نیمز  رد  البق  هک   ) ناگداز نج  هرابرد  ار  هچنآ  ینعی  مناد ؟  یم  دیدرک ،  یم  نامتک 

هچنآ زین  دـیدوب و  هتفگ  هچنآ  رطاخ  هب  هکئالم  تهج  نیمه  هب  و  مناد .  یم  دـیدرک ،  ناهنپ  تفالخ )  يارب  دوخ  تقایل  هرابرد   ) هک
 . دندش هدنهانپ  ادخ  شرع  هب  دندوب ،  هدرک  ناهنپ 

یپ دوخ  ياطخ  هب  هکئالم  یتقو  هدومرف :  نآ  رد  هدمآ و  انعم  نیا  هب  یثیدح  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  زا  زین  ریسفت  نیم  رد  و 
شرع نوماریپ  ناگتـشرف  هدـع ،  نآ  و  نانآ ،  همه  زا  هن  دوب  ناگتـشرف  زا  يا  هدـع  زا  اطخ  نیا  و  دـندش .  شرع  هب  لـسوتم  دـندرب ، 

 . دنتسه شرع  هدنهانپ  نانچمه  تمایق  زور  ات  هدع  نیا  و  دومرف - :  هک  اجنآ  ات  دندوب - 

تیاکح هک  يا  هیآ  زا  ار  تیاور  ود  نیا  نومضم  تسا  نکمم  فل :  ؤم 
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ام الا  انل  ملع  کناحبس ال  هلمج )  ات   ) کل سدقن  كدمحب و  حبسن  نحن  و   : ) دنتفگ هک  اجنآ  درک ،  هدافتـسا  تسا ،  هکئالم  مالک 
هب رومءاـم  هکئـالم  همه  هیآ  رد  هکنیا  يارب  تسین ،  لاکـشا  زا  یلاـخ  هدربماـن  تیاور  نکل  و  میکحلا ، )  میلعلا  تـنا  کـنا  اـنتملع 

 . دندرک هدجس  نیعمجا  مهلک  هکئالم  هدومرف  مه  رگید  ياج  رد  هدشن ،  ءانثتسا  لاثتما  رد  یسک  سیلبا  زا  ریغب  دندش و  هدجس 

همئا زا  هدراو  تایاور  و  ملع ،  زا  تسا  ترابع  ادـخ  شرع  هک  دـمآ  دـهاوخ  يدوزب  مییوگ :  یم  تیاور  هیجوت  رد  لاح  ره  هب  یلو 
ملع اب  هک  دندوب  یناگتـشرف  دندوب ،  هدرک  ار  ضارتعا  نآ  هک  يا  هکئالم  سپ  دـیوگ .  یم  ار  نیمه  زین  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها 

میتشادنپ ام  هچنآ  زا  یهزنم  وت  دنتفگ :  دندش و  هدنهانپ  وا  ملع  هب  زاب  دندرب ،  یپ  دوخ  ياطخ  هب  نوچ  دنا و  هتشاد  راک  رـس و  ادخ 
 . ییوت میکح  ياناد  اهنت  میرادن .  یملع  يداد ،  ام  هب  وت  هچنآ  زج  ام  و 

ءامسالا مدا  ملع  و   ) هیآ زا  بانج  نآ  زا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  سابعلا  یبا  زا  ریسفت  نامه  رد  زین  و 
 . دوب نیمز  ياههوک  ناتخرد و  ناهایگ و  اهاود و  یماسا  دومرف :  هدوب ؟  هچ  ءامسا  نآ  هک  مدیسرپ  اهلک ) . . . 

هرفس داد  روتسد  مدوب ،  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دزن  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  راطع  ناحرـس  نب  دوواد  زا  ریـسفت  نامه  رد  زین  و 
اذغ ام  دندروآ و 
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رد ءامـسا  زا  روظنم  موش ،  تیادف  متـشاد :  هضرع  دندروآ .  ار  هلوح )  ای  نگل   ) نانـس تسد  تشت و  داد  روتـسد  سپـس  میدروخ ، 
اه هگنت  اه و  هرد  دومرف :  ترضح  تسا ؟  ءامسا  نآ  زا  زین  نانس  تسد  تشت و  نیمه  ایآ  تسیچ ؟  ءامـسالا ) . . .  مدا  ملع  و   ) هیآ

 . درک اهیدنلب  اهیتسپ و  هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  و  تسا .  نآ  زا  اهنابایب  و 

نیعل سیلبا  نوچ  تشاذگ .  یقاب  لاح  نامه  هب  لاس  لهچ  تخاس و  ار  شا  همـسجم  تسخن  مدآ  زا  ادخ  هک  هدمآ  یمق  ریـسفت  رد 
 ( مالسلا مهیلع  هیلع و   ) دمحم لآ  ملاع  هاگنآ  هدرک .  تسرد  يرما  يارب  ار  وت  ادخ  تفگ :  یم  همـسجم  نآ  هب  تشذگ ،  یم  وا  زا 
 : دومرف ملاع  هک  اجنآ  ات  مور .  یمن  راـب  ریز  زگره  دـنک ،  رما  دوجوم  نیا  رب  هدجـس  هب  ارم  ادـخ  رگا  تفگ  دوخ  اـب  سیلبا  دومرف : 

نوریب دوب ،  هدرک  ناهنپ  لد  رد  ار  هچنآ  سیلبا  دـندرک و  هدجـس  هکئـالم  دـینک .  هدجـس  مدآ  يارب  دومرف  هکئـالم  هب  ادـخ  هاـگنآ 
 . دیزرو عانتما  مدآ  يارب  هدجس  زا  هدرک  راهظا  ار  دوخ  ینورد  دسح  تخادنا و 

رد مدآ .  رب  هدجـس  هب  دـش  رومءاـم  سیلبا  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  ءاـیبنالا  صـصق  زا  راـحب  رد  و 
هک منکب  یتدابع  ار  وت  ضوع  رد  نم  و  رادـب ،  فاعم  مدآ  رب  هدجـس  زا  ارم  دـنگوس  تتزع  هب  اراـگدرورپ ،  تشاد :  هضرع  باوج 

 . دشاب هدرکن  تتدابع  نآ  لثم  يدحا  نونکات 
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 . درک هلان  راب  راـهچ  سیلبا  دومرف :  هاـگنآ  مراد .  یم  تسود  ار  مدوخ  تساوخ  هدارا و  قبط  رب  تعاـطا  نم  دومرف :  یلاـعت  يادـخ 
ثوعبم هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هک  يزور  و  دومن ،  طوبه  نیمز  هب  هک  يزور  رگید  يزور  و  دش ،  تنعل  هک  يزور  نآ  یکی 

يادص رابود  و  دیدرگ .  لزان  هحتاف  هروس  هک  یماگنه  نآ  مراهچ  و  دندوب ،  هدشن  ثوعبم  ییایبنا  هک  ترتف  یتدم  زا  دـعب  دـیدرگ 
تـشهب زا  هک  یماـگنه  نآ  مه  یکی  و  دروـخب ،  دوـب  هدـش  یهن  هک  یتـخرد  زا  مدآ  هـک  یماـگنه  نآ  یکی  دروآرد :  يزیمآ  حرف 

 . درک طوبه  نیمز  هب  دش و  نوریب 

ایآ دیـسرپ :  بانج  نآ  زا  یـصخش  هک  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  درک  ثیدح  نم  يارب  مردپ  دیوگ :  یم  دوخ  ریـسفت  رد  یمق 
يدیـشروخ هام و  نیمه  هدوب و  ایند  ياهغاب  زا  دومرف :  باوج  رد  ترـضح  ترخآ ؟  ياهغاب  زا  ای  هدوب  ایند  ياـهغاب  زا  مدآ  تشهب 

هناخ ترخآ  نوچ  دش ،  یمن  جرخا  نآ  زا  زگره  دوب ،  یم  ترخآ  ياهغاب  زا  رگا  و  هدـیبات .  یم  تشهب  نآ  هب  دـبات ،  یم  ام  رب  هک 
 ، درک حابم  شیارب  تخرد  کـی  زج  هب  ار  اـهیندروخ  همه  داد ،  ياـج  تشهب  نآ  رد  ار  مدآ  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ  و  تسا .  دولخ 
ار دوخ  نایز  دوس و  دربب و  رـسب  تسناوت  یمن  حاکن  نکـسم و  سابل و  اذـغ و  یهن و  رما و  نودـب  هک  دوب  يروط  مدآ  تقلخ  نوچ 

 . داد یمن  صیخشت  دنوادخ  ییامنهار  هب  زج 
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تـشهب رد  هشیمه  يارب  دـش و  دـیهاوخ  هتـشرف  دـیروخب ،  تخرد  نیا  زا  ترـسمه  وـت و  رگا  تفگ :  دـمآرد و  وا  رب  سیلبا  سپ ، 
يادـخ هک  نانچمه  تسا ،  نانآ  هاوخریخ  هک  دوخ  مسق  هاگنآ  درک .  دـهاوخ  ناـتنوریب  دـنوادخ  دـیروخن ،  رگا  تسیز و  دـیهاوخ 

ینا امهمـساق  نیدلاخلا و  نم  انوکت  وا  نیکلم  انوکت  نا  الا  هرجـشلا  هذـه  نع  امکبر  امکیهن  ام   : ) دـنک یم  لقن  نینچ  يو  زا  یلاعت 
 ( . نیحصانلا نمل  امکل 

تدبف  : ) دومرف یلاعت  يادـخ  هک  دیـسر  ییاجنآ  هب  ناشراک  دروخ و  تخرد  نآ  زا  شرـسمه  قافتا  هب  تفریذـپ و  ار  وا  هتفگ  مدآ 
دنوادـخ دـندیناشوپ و  ار  دوخ  یتشهب  ناتخرد  گرب  زا  ریزگاـن  تخیر ،  ورف  ناـنآ  نت  زا  ناـش  یتشهب  ياهـسابل  اـمهتاوس . ) اـمهل 

تخرد نیا  زا  هک  متفگن  امش  هب  ایآ   ( ) نیبم ودع  امکل  ناطیشلا  نا  امکل  لقا  هرجشلا و  امکلت  نع  امکهنا  ملا   : ) هک درک  ناشیاطخ 
دنوادخ نیرـساخلا . )  نم  ننوکنل  انمحرت  انل و  رفغت  مل  نا  انـسفنا و  انملظ  انبر   : ) دندرک ضرع  نینچ  باوج  رد  دیروخن . ) . . . ؟ 

 . تمایق زور  ات  ینعی  نیح . )  یلا  عاتم  رقتسم و  ضرالا  یف  مکل  ودع و  ضعبل  مکضعب  اوطبها   : ) دومرف نینچ  ناشباوج  رد 

لیئربج دش ،  نوریب  تشهب  زا  مدآ  هکنآ  زا  سپ  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  یفاک  رد 
وت رد  دوخ  حور  زا  دیرفآ و  دوخ  تسد  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  دوبن  نیا  رگم  تفگ :  دش و  لزان  وا  رب 
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دومن حابم  وت  رب  ار  اهنآ  همه  هداد  ياج  تشهب  رد  درک و  ترـسمه  ار  اوح  دوخ  زینک  تشاداو و  وت  رب  هدجـس  هب  ار  هکئالم  دیمد و 
یلاعت يادـخ  يدروخ و  نآ  زا  ارچ  لاح  نیا  اب  درک ؟  یهن  تخرد  نآ  ندروخ  زا  دومن و  باـطخ  وربور  ار  وت  هک  دوبن  نیا  رگم  و 

مدرک یم  لایخ  اجک  نم  و  متسه ،  وت  هاوخریخ  نم  هک  دروخ  مسق  داد و  مبیرف  سیلبا  منک ؟  هچ  تفگ :  مدآ  يدرک ؟  ینامرفان  ار 
. ؟  دنک یم  دای  دنگوس  غورد  هب  ادخ  مسا  هب  ادخ  تاقولخم  زا  یکی  هک 

لقن نینچ  ار  ناتـساد  نیا  ثیدح  نآ  نمـض  رد  بانج  نآ  هک  هدـش  تیاور  یثیدـح  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  یمق  ریـسفت  رد 
هتـشذگ لامعا  باوث  يراد ،  یمن  اور  متـس  زگره  یلداع و  دنوادخ  وت  هکنیا  اب  ایآ  اراگدرورپ ،  تفگ :  سیلبا  سپـس  دـنا :  هدرک 

وت هب  تیاهتدابع  شاداپ  رد  ات  وگب  یهاوخب ،  هچنآ  ره  ایند  ذـیاذل  زا  نکیل  مهد و  یمن  ترخآ  تاـبوثم  زا  دومرف :  یهد ؟  یمن  ارم 
زین یلاعت  يادخ  رادب .  هدـنز  تمایق  زور  ات  ارم  ایادـخ ،  هک :  دوب  نیا  درک ،  تساوخرد  ادـخ  زا  هک  ار  يزیچ  نیلوا  سیلبا  مهدـب . 
درک تساوخرد  مه  زاب  تفریذپ .  زین  ار  نیا  نک .  طلـسم  مدآ  نادـنزرف  رب  ارم  درک :  تساوخرد  هاگنآ  تفریذـپ .  ار  شتـساوخرد 

دوجو هب  يدنزرف  چیه  رشب  يارب  درک :  تساوخرد  سپس  مداد .  تهار  دومرف :  هد .  هار  نانآ  دوجو  رسارس  رد  نوخ  دننام  ارم  هک : 
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 ، مهاوخب هک  یتروص  ره  هب  نم  دـننیبن و  ارم  ناـنآ  منیبـب و  ار  ناـیمدآ  نم  و  دـیآ ،  دوـجو  هب  دـنزرف  ود  نم  يارب  هکنیا  رگم  دـیاین 
هب نیا  زا  رتشیب  ایادخ ،  تفگ :  دشن و  عناق  سیلبا  تفریذـپ .  زین  ار  اهنیا  یلاعت  يادـخ  میآرد .  تروص  نآ  هب  نانآ  ربارب  رد  مناوتب 

تسا سب  ارم  تفگ :  دش و  عناق  سیلبا  اجنیا  مداد .  یهاگرارق  ییاج و  رشب  ياه  هنیـس  رد  وت  هیرذ  وت و  يارب  نم  دومرف :  هدب .  نم 
 ( . نیصلخملا مهنم  كدابع  الا  نیعمجا  مهنیوغ  کتزعبف ال  . )

نایرج نیا  دومرف :  یم  دـمآ ،  یم  نایم  هب  مدآ  هلءاسم  زا  وگتفگ  تقو  ره  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هک  درک  هفاضا  سپـس  هرارز 
قداص ماما  هاگنآ  هدش .  نیعم  شا  یتسه  زا  لبق  ناسنا  تشونرـس  دـناسر  یم  نوچ  دنتـسه ،  ردـق  رکنم  هک  هیردـق ،  رب  تسا  يدر 

قیفر نآ  درک ،  طوبه  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هکنآ  زا  دـعب  تشاد ،  یقیفر  ناگتـشرف  هنایم  زا  نامـسآ  رد  مدآ  دومرف :  مالـسلا )  هیلع  )
 . دسرپب شقیفر  زا  یلاوحا  دنک و  طوبه  نیمز  هب  ات  تساوخ  هزاجا  درک ،  تیاکـش  ادخ  دزن  دش و  تحاران  يو  قارف  زا  شینامـسآ 

قیفر هک  نیمه  هتـسشن ،  هاـیگ  نودـب  کـشخ و  یناـبایب  رد  هک  دـید  ار  مدآ  درک و  طوـبه  هتـشرف  داد .  هزاـجا  وا  هب  یلاـعت  يادـخ 
یم دومرف :  یم  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دزب .  راب  هودنا  يدایرف  تشاذگ و  رس  هب  تسد  یگنتلد )  تدش  زا   ، ) دید ار  شینامسآ 

نیا مدآ  دنیوگ 
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قلخ  ) زا روظنم  هصالخ  و  درک ،  رپ  دوخ  دایرف  اب  ار  اضف  همه  هک  تسا  نیا  روظنم )  ) هتبلا  ) دیناسر قلخ  همه  شوگ  هب  ار  دوخ  دایرف 
ایوـگ مدآ ،  يا  تفگ :  دـیدب ،  مدآ  هودـنا  نـیا  نوـچ  هتـشرف  دوـبن . ) رگید  یناـسنا  مدآ  زا  ریغ  زور  نآ  نوـچ  دنتـسین ،  اـهناسنا  ( 
یلاعت يادـخ  هک  یناد  یم  چـیه  يرادـن .  ار  شلمحت  بات  هک  يا  هدرک  ییـالب  راـچد  ار  دوخ  يدرک و  یناـمرفان  ار  تراـگدرورپ 

ینا  : ) دومرف ادـخ  تفگ :  شقیفر  مرادـن .  یعالطا  چـیه  هن ،  تفگ :  مدآ  میتفگ ؟  هچ  خـساپ  رد  ام  تفگ و  هچ  اـم  هب  وت  هراـبرد 
ار وت  ادـخ  هک  دوش  یم  مولعم  و  ءامدـلا ) ؟  کفـسی  اهیف و  دـسفی  نم  اهیف  لعجتا   : ) میتفگ ام  و  هفیلخ ، ) . . .  ضرـالا  یف  لـعاج 
هس مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هاگنآ  یشاب ؟  نامسآ  رد  زونه  هک  يراد  عقوت  ایآ  لاح  نیا  اب  یشاب .  نیمز  رد  هک  هدیرفآ  نیا  يارب 

 . تفای تیلست  هدژم  نیا  اب  مدآ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  راب 

یتایاور يدوزب  و  هدوب ،  نامـسآ  رد  درک ،  طوبه  اجنآ  زا  دـش و  قلخ  اـجنآ  رد  مدآ  تشهب  هک  دـیآ  یمرب  تیاور  نیا  زا  فل :  ؤم 
 . تسا انعم  نیا  دی  ؤم  هک  دیآ  یم  زین  رگید 

رضاح اجنآ  نم  درک و  یلا  ؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  نانس  نب  هّللادبع  زا  یـشایع  ریـسفت  رد 
دندنام تشهب  رد  ردقچ  شرسمه  مدآ و  هک  دوب  نیا  نآ ،  مدوب و 
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مدآ رد  دوخ  حور  زا  هک  دوب  هعمج  زور  رهظ  زا  دعب  یلاعت  كرابت و  ادخ  دومرف :  دندش ؟  نوریب  دـندرک ،  هک  ییاطخ  رطاخ  هب  هک 
ار وا  زور  نامه  رد  دعب  دومرف و  رما  وا  رب  هدجس  هب  ار  ناگتـشرف  دعب  درک و  قلخ  ار  شرـسمه  شیاه  هدند  نییاپ  زا  هاگنآ  دیمدب و 

ادخ هدش و  ادخ  ینامرفان  راچد  هک  دنامن  تشهب  رد  زور  نامه  زا  تعاس  شـش  زا  شیب  هک  دنگوس  ادـخ  هب  و  درک ،  تشهب  لخاد 
دندرب رسب  تشهب  رد  تشپ  حبص  ات  ار  بش  نآ  دوب .  هدرک  بورغ  هزات  باتفآ  هک  یلاح  رد  درک ،  نوریب  اجنآ  زا  ار  شرـسمه  وا و 

؟  مدرکن یهن  دیناد ،  یم  هک  تخرد  نآ  زا  ار  امـش  ایآ  داد :  ادن  ناشراگدرورپ  دندش .  دوخ  ینایرع  هجوتم  ناهگان  دش .  حبـص  ات 
یم فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  کنیا  میدرک و  متـس  دوخ  سفن  هب  ام  اراگدرورپ ،  تفگ :  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  هدیـشک  تلاـجخ  مدآ 

رد یلاعت  يادـخ  زرمایب .  ار  ام  سپ  مینک ،  یم  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  کنیا  میدرک و  متـس  دوخ  سفن  هب  ام  اراـگدرورپ ،  مینک ، 
نم راوجمه  نم  ياهنامـسآ  رد  شکرـس  نامرفان و  چیه  نوچ  دینک ،  طوبه  نیمز  هب  نم  ياهنامـسآ  زا  هک  دیاب  دومرف :  ناشخـساپ 

 . دوش یمن 

ای متشاد :  هضرع  مالسلا )  هیلع   ) اضر ترضح  هب  تفگ :  هک  هدمآ  تیاور  يوره  مالسلادبع  زا  ع )   ) اضرلا رابخا  نویع  باتک  رد  و 
 ، دندروخ نآ  زا  اوح  مدآ و  هک  یتخرد  زا  هّللا ،  لوسر  نب 
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رگید یضعب  هدوب ،  مدنگ  هک  دننک  یم  تیاور  یـضعب  دنراد .  فالتخا  نآ  هرابرد  مدرم  نوچ  دوب .  یتخرد  هچ  منیبب  ات  وگب  میارب 
 ، دراد توافتم  يانعم  ود  هکنیا  اب  متشاد :  هضرع  تسا .  تسرد  ود  ره  دومرف :  ترـضح  هدوب .  دسح  تخرد  هک  دننک  یم  تیاور 

تخرد الثم  دـشاب ،  عون  دـنچ  دـناوت  یم  تشهب  تخرد  کی  تلـص ،  یبا  يا  دومرف :  دـشاب ؟  تسرد  ود  ره  تسا  نکمم  هنوگچ 
مارتحا وا  هب  یلاعت  يادخ  هکنآ  زا  دعب  مدآ  و  تسین .  ایند  ياهتخرد  دننام  تشهب  تخرد  نوچ  دهدب ،  مه  روگنا  دناوت  یم  مدـنگ 

زا رت  یمارگ  يرـشب  ادـخ  ایآ  تفگ  دوخ  اب  لد  رد  درک ،  تشهب  لخاد  ار  وا  دـننک و  هدجـس  وا  يارب  ات  تشاداو  ار  هکئالم  درک و 
هب نک و  دنلب  ار  دوخ  رـس  هک :  داد  ادن  ار  وا  سپ  دش ،  رادربخ  تشذگ ،  وا  لد  رد  هچنآ  زا  لجوزع  يادخ  تسا ؟  هدرک  قلخ  نم 
الا هلا  ال   : ) هتشون هک  دید  نآ  رد  تسیرگن و  شرع  قاس  هب  درک و  دنلب  شرع  يوس  هب  رس  مدآ  ینیب ؟  یم  هچ  ات  رگنب ،  شرع  قاس 
دیس ود  نیسح  نسح و  و  نایملاع ،  نانز  هدّیـس  همطاف  شرـسمه  و  نینم ،  ؤملاریما  بلاط  یبا  نب  یلع  و  هللا ،  لوسر  دمحم  و  هّللا ، 

دناوت ياه  هیرذ  نانیا  مدآ ،  يا  دومرف :  لجوزع  يادخ  دنا ؟  یناسک  هچ  نانیا  اراگدرورپ ،  دیسرپ :  مدآ  دنا . ) تشهب  لها  ناناوج 
دنرتهب نم  قیالخ  همه  زا  دنرتهب و  وت  زا  و 
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نانیا رب  دـسح  مشچ  هب  ادابم  راهنز  سپ ،  مدرک .  یمن  قلخ  ار  نیمز  نامـسآ و  خزود و  تشهب و  ار و  وت  نم  دـندوبن ،  نانیا  رگا  و 
 . دش یهاوخ  نوریب  نم  راوج  زا  هک  يرگنب ، 

ماجنارس ات  تخاس  طلسم  وا  رب  ار  ناطیش  دنوادخ  درک و  نانآ  تلزنم  ماقم و  يوزرآ  دنکفا و  رظن  نانآ  رب  دسح  مشچ  هب  مدآ  سپ 
زا هکنآ  ات  تسیرگن  دـسح  مشچ  هب  همطاف  ماقم  هب  مه  وا  درک ،  شطلـسم  مه  اوح  رب  و  دروخب .  دوب ،  هدـش  یهن  هک  تخرد  نآ  زا 
رد اـت  داتـسرف  نیمز  هب  هدرک  نوریب  تشهب  زا  ار  ود  ره  یلاـعت  يادـخ  هجیتـن  رد  و  دروخ ،  مدآ  هک  ناـنچمه  دروـخب ،  تخرد  نآ 

 . دنشاب نیمز  راوج 

نیا نایب  دومن ، ) . . .  ناـشیا  تلزنم  يوزرآ  دـنکفا و  رظن  ناـنآ  رب  دـسح  مشچ  هب  مدآ  سپ   : ) دومرف تیاور  رد  هکنیا  زا  روظنم  و 
قالخا زا  یکی  هزیرغ و ) نیا  نایغط   ) هک يدـسح  هن  هدوب ،  کـشر  یـسراف  هب  هطبغ و  تقیقح  رد  مدآ  دـسح  هب  دارم  هک  تساـنعم 

 . تسا هلیذر 

تاروت رد  ع )   ) مدآ ناتساد 

دیمدب وا  ینیب  رد  ار  تایح  مد  سپس  و  درک ،  قلخ  كاخ  زا  مدآ ا  ادخ  دیوگیم :  تسا ،  تقلخ  رفس  هک  لوا  رفس  زا  مود  لصف  رد 
زا ادخ  و  درب ،  اجنادب  دوب  هدرک  قلخ  هک  ار  مدآ  و  تشاکب ،  ندـع  یقرـش  هیحان  رد  یئاه  تشهب  ادـخ  و  دـش ،  قطان  یـسفن  سپ  ، 

درک وکن  ار  اهنآ  ياه  هرظنم  و  دینایورب ،  تخرد  مقر  همه  نیمز 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يرهن  و  زین ،  ار  رش  ریخ و  تفرعم  تخرد  و  تشاکب ،  اهغاب  نآ  طسو  رد  ار  تایح  تخرد  و  تخاس ،  هزیکاپ  ار  شیاه  هویم  و  ، 
لین نیا  و  دوب ،  لین  اهنآ  زا  یکی  مسا  درک ،  هقـش  راـهچ  ار  رهن  نآ  و  دـنک ،  يراـیبآ  ار  اـهنآ  اـت  دیـشکب ،  اـهغاب  نآ  يوسب  ندـع 
مان و  تسبوخ ،  رایـسب  رهـش  نآ  رمرم  گنـس  و  ءولءول ،  نینچمه  الط و  تشاد ،  هطاحا  تساجنآ ،  رد  الط  هک  هلیوذ  رهـش  یمامتب 

 ، درذگ یم  لصوم  یقرش  هیحان  زا  هک  تسا ،  هلجد  موس  رهن  مان  و  دراد ،  هطاحا  هشبح  رهش  رـساترسب  هک  دوب ،  نوحیج  یمود  رهن 
 . تسا تارف  مراهچ  رهن  مان  و 

 : دومرف ار  مدآ  ادخ  و  دیامن ،  شتظفاحم  و  دنک ،  شراگتسر  ات  داد ،  لزنم  ندع  ياهغاب  رد  و  تفرگ ،  ار  مدآ  دنوادخ  نآ  زا  سپ 
رد نوچ  روخم ،  رـش  ریخ و  تفرعم  تخرد  زا  یلو  يروخب ،  اهنآ  زا  یناوتیم  و  تسا ،  لالح  تیارب  اهغاب  نیا  ناـتخرد  یماـمت  هک 

 . يوشیم گرم  قحتسم  يروخب  نآ  زا  هکیزور  نامه 

ادـخ سپ  منک ،  تسرد  شیارب  مه  یکمک  تسبوخ  تسا ؟  هتـساخرب  یئاهنت  هب  مدآ  ءاـقبزا  يزیچ  هچ   : ) دومرف شدوخب  دـنوادخ 
ره سپ  دنک ،  يراذـگمان  ار  اهنآ  وا  يور  شیپ  رد  ات  دروآ ،  مدآ  دزن  هدرک ،  روشحم  ار  اوه  ناغرم  ارحـص و  ياه  یـشحو  یمامت 

 . تسا نآ  مان  زورماب  ات  نامه  داهن  مان  نارادناج  نآ  رب  مدآ  ار  هچ 

و نایاپراچ ،  عیمج  ءامسا  مدآ  سپ 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


يزیچ ات  درک ،  طلسم  مدآ  رب  یترچ  ادخ  سپ  دیدن ،  دوخ  لباقم  رد  يروای  چیه  یلو  درب ،  مان  ار ،  ارحص  نایشحو  و  اوه ،  ناغرم 
تـسرد ینز  هدند  کی  نآ  زا  ادخ  هاگنآ  تشاذگ ،  تشوگ  شیاج  رد  دنک ،  ار  وا  هنیـس  ياه  هدند  زا  یکی  سپ  دـنکن ،  ساسحا 

ارنآ دراد  اج  و  مدـید ،  ار  میاهتـشوگ  زا  یتشوگ  و  میاهناوختـسا ،  زا  یناوختـسا  راـبنیا  تفگ :  مدآ  دروآ ،  مدآ  دزن  ار  وا  و  درک ، 
 ، دبـسچ یم  ار  دوخ  نز  هدومن ،  اهر  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  درم ،  هک  تسا  تهج  نیمهب  و  دـش ،  ذـخا  نم  رما  زا  نوچ  ممانب ،  هارما 

 . دنتشادن یکاب  دوخ  ینایرع  زا  و  دندوب ،  نایرع  شرسمه  مدآ و  زورنآ  دنهدیم ،  لیکشت  دحاو  دسج  کی  هکیروطب 

نیقی هب  و  یتسار ،  تفگ :  نز  هب  و  دش ،  یمیکح  دوب ،  هدرک  قلخ  ادخ  هک  ارحص  ياهناویح  همه  هنایم  زا  رام ،  زورنآ  موس ،  لصف 
نآ هویم  زا  هدوـمرف  اـهنت  میروـخیم ،  غاـب  ناـتخرد  همه  زا  هن ،  تفگ :  راـمب  نز  دـیروخن ؟  غاـب  ياـهتخرد  نیا  همه  زا  هتفگ  ادـخ 
امـش هک  هتـسنادیم  ادخ  دیریم ،  یمن  تفگ :  ود  نآب  رام  دیریمن ،  ات  دیوشن ،  شکیدزن  و  دـیروخن ،  تسا  غاب  طسو  رد  هک  تخرد 

هک دـید  نز  یتقو  سپ  دـیوشیم ،  اناد  رـش  ریخ و  رد  هکئالم  نوچ  و  دوشیم ،  زاب  ناتمـشچ  دـیروخب ،  تخرد  نآ  زا  هک  زور  نامه 
و بوخ ،  شا  هویم  و  یبوخ ،  تخرد  تخرد 
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دش زاب  ناشمـشچ  سپ  دروخ ،  داد  مه  شرهوشب  و  دروخ ،  و  هتفرگ ،  نآ  هویم  زا  و  دادب ،  فک  زا  دوخ  لقع  تسا ،  زیگنا  توهش 
 . دندرک تسرد  دوخ  يارب  گنل  نوچ  یسابل  ریجنا  ياهگرب  زا  سپ  دنتسه ،  نایرع  هک  دندیمهف  و  ، 

نیا و  یتسه ؟  اجک  تفگ :  واب  و  دز ،  ادص  ار  مدآ  و  داتسیا ،  ادخ  سپ  دندینش ،  دز ،  یم  مدق  غاب  رد  تشاد  هک  ار  ادخ  زاوآ  دعب 
 : دیسرپ ادخ  ما ،  هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  متـسه ،  نایرع  نوچ  یلو  مدینـش ،  غاب  رد  ار  وت  يادص  تفگ :  مدآ  هدوب ،  وا  زا  اققحم  ادص 

میارب هک  ینز  نیا  تفگ :  مدآ  مدرک ؟  تیهن  شندروـخ  زا  هک  يدروـخ ،  تـخرد  نآ  زا  رگم  یناـیرع ؟  تـفگ :  وـتب  یـسک  هـچ 
ادخ سپ  مدروخ ،  نآ  زا  داد ،  بیرف  ارم  رام  تفگ :  يدرک ؟  راک  هچ  تفگ :  نزب  ادخ  مدروخ ،  داد  نمب  نآ  زا  يدرک ،  تسرد 

هک دیاب  و  يدش ،  نوعلم  ارحص ،  ياه  یـشحو  همه  و  نایاپراچ ،  همه  هنایم  زا  يدرک ،  يراک  نینچ  هتـسناد  هک  لاح  تفگ :  رامب 
رس وا  مداهن ،  ینمشد  نز  لسن  وت و  لسن  هنایم  نز و  وت و  هنایم  و  يروخب ،  كاخ  ترمع  مامت  رد  و  يورب ،  هار  تا  هنیس  اب  هشیمه 

 ، یئازب ار  نادنزرف  تقشم  اب  ات  منک ،  یم  رایسب  ار  وت  لمح  تقشم و  تفگ  نزب  و  يزگب ،  ار  وا  هنشاپ  وت  و  دبوکب ،  ار  وت 
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و یتفر ،  تنز  فرحب  هک  اجنآ  زا  تفگ :  مدآب  و  دشاب ،  طلـسم  وت  رب  هشیمه  وا  ات  مداهن ،  ترهوش  تسدب  ار  وت  یگدـنز  رایتخا  و 
رد و  يدـش ،  تقـشم  راچد  ببـس  نیاب  دوب ،  نیمز  نوعلم  نیا  اـب  يدروخب ،  روخم ،  نآ  زا  متفگ :  و  مدرک ،  تیهن  هک  یتخرد  زا 

هکیزور ات  يروخب ،  ماعط  تیور  قرع  اب  و  يروخب ،  ارحـص  فلع  زا  و  دنایورب ،  راخ  تیارب  نآ  و  يروخب ،  نآ  زا  دـیاب  رمع  مامت 
 . يدرگرب كاخب  دیاب  يدوب ،  كاخ  لصا  زا  وت  نوچ  يدرگرب ،  يدروخ  یتفرگ و  نآ  زا  هک  ینیمز  نیمهب 

یـشوپ نت  هماج  شرـسمه  مدآ و  يارب  ادـخ  و  تسا ،  یقطاـن  هدـنز  ره  رداـم  وا  هک  دـیمان ،  اوح  تهج  نیدـب  ار  شرـسمه  مدآ  و 
رگید نالا  و  دسانـش ،  یم  ار  رـش  ریخ و  ام  زا  یکی  دننام  هک  تسا  مدآ  کنیا  تفگ :  ادخ  هاگنآ  دـیناشوپ ،  نانآب  و  درک ،  تسرد 

دنامیم هدنز  دـبا  ات  هنرگ  و  دروخن ،  نآ  زا  و  دـنکن ،  زارد  هایح  تخردـب  تسد  راب ،  رگید  ات  دور ،  نوریب  اهغاب  زا  هک  دـش  بجاو 
درط ار  مدآ  نوچ  و  دوش ،  دابآ  راگتـسر و  درک ،  تسرد  نآ  زا  ار  يو  هک  نیمز  ات  دـنار ،  نوریب  ندـع  ياـهغاب  زا  ار  وا  ادـخ  سپ 

ار هایح  تخرد  هار  ات  تفرگ ،  ندـش  نیئاپ  الاب و  قارب  يریـشمش  و  دـندش ،  هداد  ناکـسا  ندـع  ياـهغاب  یقرـش  رد  هکئـالم  درک ، 
 . دننک تظفاحم 

تاروت زا  موس  لصف  دوب  نیا 
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مدآ ناتـساد  ینعی  مه ،  اب  ناتـساد  ود  نیا  هسیاقم  قیبطت و  اب  زیزع  هدـنناوخ  و  هدیـسر .  پاچب  يدـالیم  لاـس 1811  رد  هک  یبرع ، 
 . درب یم  یپ  هصق  نیا  قیاقحب  هدش ،  دراو  هعیش  هماع و  قرط  زا  هکیتایاور  رد  تقد  سپس  و  تاروت ،  لقنب  و  میرک ،  نآرق  لقنب 

دوخ ياعد  رد  اوح  مدآ و  بدا 

زا ارنآ  لوا  هجرد  رد  نآرق  هک  تسا  یبدا  دـنا ،  هتـشاد  یم  یعرم  ادـخ  هب  هجوت  اعد و  ماگنه  رد  ارنآ  هک  ءایبنا  بدا  زا  رگید  یکی 
 : هدومرف هدرک و  تیاکح  مالسلا )  هیلع   ) شرسمه مدآ و 

 ( نیرساخلا نم  ننوکنل  انمحرت  انل و  رفغت  مل  نا  انسفنا و  انملظ  انبر  )

دوخ يادخ  اب  دوب  هدرک  ناش  یهن  نآ  هب  یکیدزن  زا  دنوادخ  هک  یتخرد  زا  ندروخ  زا  دـعب  راوگرزب  ود  نآ  هک  تسا  يزاین  زار و 
حالص هک  دوب  یتحیـصن  تفلاخم  اهنآ  تفلاخم  دوب و  يداشرا  یهن  هکلب  دوبن  یمیرحت  یفیلکت  یهن  یهن ،  نآ  هکنیا  اب  دنا ،  هدرک 
یتقو مه  لاعتم  يادخ  هدوب .  نآ  تیاعر  رد  تسا  یتخبدب  جـنر و  ره  زا  نمام  هک  تشهب  رد  ناش  یگدـنز  رد  تداعـس  ناشلاح و 

 : دومرف هکلب  تسا  نم  ینامرفان  ناطیش  يوریپ  تفلاخم و  نیا  هک  دومرفن  درک ،  ریذحت  تفلاخم  زا  ار  ود  نآ 

 ( . یحضت اهیف و ال  امظت  کنا ال  و  يرعت .  اهیف و ال  عوجت  الا  کل  نا  یقشتف .  هنجلا  نم  امکنجرخی  الف  )

یتشهب یگدـنز  تداعـس  دوش و  یم  ناشلاح  لماش  الب  دـیآ و  یم  شیپ  ناحتما  ياپ  یتقو  دـندوب  هدرکن  یهانگ  هکنیا  اب  کلذ  عم 
اب رمع  کی  يارب 
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هب ءاجتلا  هب  هکلب  دـنک  یمن  عطق  ناشراگدرورپ  اب  ار  ناش  هطبار  يدـیمون ،  و  دـنوش ،  یمن  نیگمغ  سویاـم و  دـنک  یم  عادو  ناـنآ 
یتیبوبر تفـص  هب  دـنیامن و  یم  تردابم  تسوا -  تسد  هب  دـنراد  دـیما  دوخ  يارب  هک  یئوزرآ  ره  اهنآ و  رما  هک  دوخ -  دـنوادخ 

 . تسا يریخ  ره  بلاج  رش و  ره  عفاد  هک  دنوش  یم  لسوتم 

نیا رد  هاگنآ  دهد .  یم  طابترا  یتشآ و  ناحبس  يادخ  اب  ار  هدنب  لاح  ره  رد  هک  تسا  یمیرک  تفـص  قح  تیبوبر ،  تفـص  يرآ 
وت یگدـنز .  رد  نارـسخ  زا  دوب  ترابع  نآ  دـش و  یم  رهاظ  يرگید  زا  سپ  یکی  شیاهتمالع  هک  دـندش  يرـش  رکذـتم  زاین  زار و 
هب یهالک  هچ  هلماعم  نیا  رد  هک  دنا  هدش  هجوتم  هاگنآ  دنا ،  هدیرخ  ادخ  يداشرا  رما  تعاطا  هب  ار  تخرد  زا  ندروخ  تذـل  یئوگ 

دیامن عفد  نانآ  زا  ار  رش  نیا  هک  دنراد  يزیچ  هب  جایتحا  هک  دنا  هدش  هجوتم  زین  دنهد و  یم  فک  زا  ار  یتداعـس  هچ  هتفر و  ناشرس 
و دنک ،  یم  دیدهت  ار  ام  یگدنز ،  رد  نارسخ  ینعی  نیرساخلا )  نم  ننوکنل  انمحرت  انل و  رفغت  مل  نا  و   : ) دنیوگ یم  يور  نیا  زا  ، 

هناگی هک  تدوخ  تمحر  اب  ار  اـم  نیا ،  زا  دـعب  هکنیا  وت و  ترفغم  رگم  دـنک  یمن  عفد  ار  نآ  يزیچ  هدـش و  اـم  رب  فرـشم  کـنیا 
هزیرغ ترطف و  هب  ار  اـنعم  نیا  تسا  يرگید  عونـصم  هک  يدوجوم  ره  هکلب  ناـسنا ،  يرآ  ینک .  یـشوپ  هدرپ  تسا  اـم  دـیما  دروم 

هک دنک  یم  كرد  دوخ 
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زا دوش  یم  شـضراع  ای  دنیب  یم  دوخ  رد  صقن  بیع و  هچنآ  هک  تسا  نیا  اقب  ریـسم  یتسه و  لزنم  رد  هعقاو  ءایـشا  نووش  زا  یکی 
 . تسا ناحبس  يادخ  دیامن  ناربج  ار  اهدوبمک  نیا  دناوت  یم  هک  یسک  هناگی  هک  دناد  یم  زین  و  دیامن ،  لیمکت  ار  دوخ  هدرب و  نیب 

راهظا لاح و  ضرع  فرـص  هکلب  تسین ،  تساوخرد  هب  تجاح  شیبوبر  هاگـشیپ  رد  و  تسا .  نیمه  مه  وا  تیبوبر  ياضتقم  يرآ 
تهج نیمه  زا  تجاح .  تساوخرد  زا  تسا  رت  غیلب  رت و  حیـصف  رتهب ،  هکلب  دـنک  یم  تیافک  هدـمآ ،  شیپ  دـبع  يارب  هک  یتجاح 

 ( . نک محر  ام  رب  ار و  ام  شخبب  سپ  انمحرا -  انل و  رفغاف   : ) دنتفگن مه  مالسلا )  امهیلع   ) اوح مدآ و 

اب هک  دـندومن  یتنکـسم  تلذ و  ساـسحا  دوخ  رد  دـندرک  هک  یتفلاـخم  رثا  رد  هک  تسا  نیا  هدوب  ناـمه  هدـمع  هک  يرگید  تهج 
ره ربارب  رد  هک  دش  نیا  ساسحا  نیا  هجیتن  دنیامن  تساوخرد  يزیچ  دوخ  يادـخ  زا  هک  دـندیدن  دوخرد  یتمارک  وربآ و  نآ  دوجو 

انعم نیا  هب  انبر )  ) نتفگ اب  تسه  هک  يزیچ  دنـشاب .  ضحم  میلـست  هداد و  رد  نت  دوش  یم  رداـص  هرعلا  بر  تحاـس  زا  هک  یمکح 
 . دنراد ار  محرت  ترفغم و  عقوت  تشاد و  مشچ  ملظ ،  هب  فارتعا  نیع  رد  هک  دندرک  هراشا 

میدرک و دب  ام  هک  تسا  نیا  نیرـساخلا )  نم  ننوکنل  انمحرت  انل و  رفغت  مل  نا  انـسفنا و  انملظ  انبر   : ) دـنتفگ هکنیا  يانعم  نیاربانب ، 
هجیتن رد  میتشاد و  اور  ملظ  دوخ  سفن  رب 
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هب ام  جایتحا  هدش و  طلسم  ام  رب  تنکـسم  تلذ و  دنک ،  یم  دیدهت  ار  نامیگدنز  ياهتداعـس  یمامت  هک  میدش  ینارـسخ  هب  فرـشم 
زیزع هاشداپ  يا  کنیا  میروآ .  تهاگرد  هب  يور  نآ  اب  هک  هتشاذگن  یئوربآ  ام  يارب  هتشگ و  مربم  ملظ  نیا  هکل  وحم  وت و  تمحر 

ار نآ  وت  زا  میئوت  بوبرم  اـم  اـم و  بر  وـت  تسه  هک  يزیچ  یئاـمرف .  وـت  هچنآ  رما  یئاـمنب ،  وـت  هچنآ  مکح  میئوـت ،  مکح  میلـست 
 . دراد دیما  دوخ  بر  زا  یبوبرم  ره  هک  میراودیما 

لیباق لیباه و  ناتساد 

تایآ

َنِم ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  اَـمَّنِإ  َلاَـق  کَّنَُلْتقَـال  َلاَـق  ِرَخَـالا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  اَمِهِدَـحَأ َو  ْنِم  َلِّبُُقتَف  ًاـنَابُْرق  اـَبَّرَق  ْذِإ  ِّقَْحلاـِب  َمَداَء  ْیْنبا  َأَـبَن  ْمِـهیَلَع  ُلـْتا  َو 
(27) َنیِقَّتُْملا

(28) َنیِمَلَْعلا بَر  َهَّللا  فاَخَأ  ینِإ  کَُلْتقَال  ْکَیلِإ  يِدَی  ٍطِساَِبب  اَنَأ  اَم  ینَُلتْقَِتل  كَدَی  َّیلِإ  تطَسب  نَئل 

(29) َنیِِملظلا اُؤزَج  ِکلَذ  ِراَّنلا َو  ِبَحصَأ  ْنِم  َنوُکَتَف  کِمثِإ  یِْمثِِإب َو  َأُوبَت  نَأ  ُدیِرُأ  ینِإ 

(30) َنیِرِسَْخلا َنِم  َحَبصَأَف  ُهَلَتَقَف  ِهیِخَأ  َْلتَق  ُهسْفَن  َُهل  تَعَّوطَف 

یِخَأ َهَءْوس  يِرَوُأَف  ِباَرُْغلا  اَذَه  َْلثِم  َنوُکَأ  ْنَأ  تْزَجَع  یتَْلیَوَی َأ  َلاَق  ِهیِخَأ  َهَءْوس  يِرَُوی  ْفیَک  ُهَیِرِیل  ِضْرَالا  یف  ثَْحبَی  ًاباَرُغ  ُهَّللا  ثَعَبَف 
(31) َنیِمِدَّنلا َنِم  َحَبصَأَف 

اَهاَیْحَأ ْنَم  ًاعیِمَج َو  ساَّنلا  َلَتَق  اَمَّنَأَکَف  ِضْرَـالا  یف  ٍداـسَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِریَِغب  اـسْفَن  َلَـتَق  نَم  ُهَّنَأ  َلیِءرـسِإ  یَنب  یلَع  اَْـنبَتک  کـِلَذ  ِلْـجَأ  ْنِم 
(32) َنُوفِرسَُمل ِضْرَالا  یف  ِکلَذ  َدَْعب  مُْهنِّم  ًارِیثَک  َّنِإ  َُّمث  ِتَنِّیَْبلِاب  اَُنلسُر  ْمُْهتَءاَج  ْدََقل  ًاعیِمَج َو  ساَّنلا  اَیْحَأ  اَمَّنَأَکَف 

هار رد  ود  ره  هک  نک  نایب  مدرم  يارب  عقاو )  فالخ  زا  یلاخ  و   ) قحب تسا  یناتساد  هک  ار  مدآ  نارسپ  ود  ناتساد  دمحم ،  يا   . 27
يزیچ وا  هب  ندش  کیدزن  روظنم  هب  ادخ و 
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 : تفگ دش  لوبق  وا  زا  هک  نآ  هب  دشن  لوبق  شینابرق  هک  نآ  دشن .  لوبق  يرگید  زا  دش و  لوبق  ود  نآ  زا  یکی  زا  دندرک .  شکشیپ 
 . دنک یم  لوبق  اوقتاب  مدرم  زا  ار  ینابرق  یلاعت  ادخ  تفگ :  وا  تشک .  مهاوخ  ار  وت  نم 

زارد تنتـشک  يارب  تیوـس و  هب  ار  دوـخ  تسد  زگره  نم  یـشکب ،  ارم  هک  ینک  زارد  نم  يوـس  هب  ار  دوـخ  تـسد  رگا  وـت  و   . 28
 . مسرت یم  تسا ،  ملاع  همه  ربدم  کلام و  ادخ  زا  نم  اریز  درک ،  مهاوخن 

ناـهانگ لاـبو  مه  یـشک و  یم  شود  هب  ارم  ناـهانگ  لاـبو  مه  یـشکب ،  ارم  رگا  نوچ  مرادـن ،  یتـهارک  وـت  لـمع  نیا  زا  نم   . 29
 . تسا شتآ  نیمه  ناراکمتس  يازس  يوش و  یم  شتآ  لها  زا  هجیتن  رد  و  ار ،  تدوخ 

 . دش ناراکنایز  زا  هجیتن  رد  تشک و  ار  وا  دش و  مار  شردارب  نتشک  يارب  شلد  جیردتب  یپرد و  یپ  ياه  هسوسو  زا  سپ   . 30

و  ) دنکب ار  نیمز  دوخ  راقنم  اب  ات  درک  رومءام  ار  یغالک  یلاعت  يادخ  دش .  نادرگرـس  دـنک ،  هچ  ار  ردارب  هتـشک  هکنیا  رد  و   . 31
 : تفگ دید ) ار  غالک  لمع  یتقو   . ) دنک ناهنپ  نیمز  رد  ار  شردارب  هثج  هنوگچ  هک  دـهد  ناشن  وا  هب  و  دـنک ) ناهنپ  نآ  رد  يزیچ 

نوچ یتلاح  تقو  نآ  منک .  نفد  كاخ  رد  ار  مردارب  هثج  مشاب و  غالک  نیا  لثم  متـسناوتن  هک  مدوب  ناوتان  ردـق  نآ  هک  نم  رب  ياو 
تسد وا  هب  اهنامیشپ  همه  تلاح 
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 . داد

ره هک  میدرک  مالعا  لیئارـسا  ینب  هب  ام  هک  دوب  دـهد ) یم  ربخ  ناسنا  یتسرپاوه  ربکت و  دـسح و  زا  هک   ) ارجام نیمه  رطاخ  هب   . 32
ار مدرم  همه  هک  تسا  نیا  لثم  دشاب ،  هدرک  نیمز  رد  يداسف  ای  دشاب و  هتـشک  ار  یـسک  وا  هکنیا  نودب  دشکب  ار  ناسنا  کی  سک 

نیا لثم  دهد ،  تاجن  گرم  زا  ار  ناسنا  کی  سک  ره  و  تسا ، )  یکی  همه  رد  هک  هداد  رارق  هلمح  دروم  ار  تیناسنا  نوچ   ) هتـشک
زا يرایـسب  لاح  نیا  اب  دندروآ ،  نشور  یتازجعم  لیئارـسا  ینب  يارب  ام  نالوسر  هکنیا  اب  و  هداد ،  تاجن  گرم  زا  ار  همه  هک  تسا 

 . دننک یم  يور  هدایز  نیمز  رد  دمایب ) ناشیارب  هک   ) ربمایپ همه  نآ  زا  دعب  ناشیا 

 ( هدئام هکرابم  هروس  زا  )

یئاج هب  ار  یمدآ  راک  دسح  دیامرف  یم  هتـسناد ،  دسح  ارنآ  ندمآ  دیدپ  ببـس  و  دهد ،  یم  ربخ  مدآ  نارـسپ  ناتـساد  زا  تایآ  نیا 
ینامیـشپ ددرگ ،  یم  نامیـشپ  هدش  ناراکنایز  زا  دیمهف  هک  هاگنآ  دناسرب و  لتق  هب  قح  انب  ار  دوخ  ردارب  ردارب  یتح  هک  دناشک  یم 

دومرف یم  لیئارـسا  ینب  هراـب  رد  هک  تسا  لـبق  تاـیآ  رد  راـتفگ  هب  طوبرم  اـنعم  نیمه  هب  تاـیآ  نیا  درادـن و  يدوس  چـیه  هک  يا 
راثآ اهنیا  همه  يرآ  دوبن ،  يرگمتـس  دسح و  رطاخ  هب  زج  هقح  توعد  لوبق  زا  ناشعانتما  ادخ و  هداتـسرف  هب  نامیا  زا  ناشفاکنتـسا 

یترسح تمادن و  شتآ  رد  ار  وا  سپس  دشکب و  ار  دوخ  ردارب  دنک  یم  راداو  ار  یمدآ  هک  تسا  دسح  تسا ،  دسح  موش 
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رد سپس  تداسح و  سح  رد  هتفرگ  تربع  ناتساد  نیا  زا  تربع  لها  هک  دیاب  سپ  تسین ،  نآ  زا  یتاجن  رارف و  هار  هک  دزادنا  یم 
 . دنزرون رارصا  تسا  تداسح  نآ  رثا  هک  يرفک 

تایاور رد  لیباق  لیباه و  ناتساد 

نارسپ ود  یتقو  دومرف :  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  ماما  زا  یناتسجس  بیبح  زا  ملاس  نب  ماشه  زا  یـشایع  ریـسفت  رد 
در مادک  زا  دش و  لوبق  مادـک  زا  هکنیا  رد  و  دـیدرگن ،  لوبق  يرگید  زا  دـش و  لوبق  یکی  زا  دـندومن ،  میدـقت  ار  دوخ  ینابرق  مدآ 

لیباه اب  ینمـشد  هب  دـیدرگ و  دـسح  زا  ینافوط  راتفرگ  ارجام  نیا  زا  لیباق  دـشن ، - لیباق  زا  دـش و  لوبق  لـیباه  زا  دومرف :  دـیدرگ 
زا رود  تولخ و  رد  ار  وا  يزور  هکنآ  اـت  دـنک ،  هرـسکی  ار  شراـک  دـنیبب و  یتولخ  رد  ار  وا  هک  دوب  نیمک  رد  هراوـمه  تخادرپ و 
زا لبق  هک  تسا  یئوگتفگ  هک  ار  ردارب  ود  نآ  ناتساد  زا  یتمـسق  یلاعت  يادخ  و  تشک ،  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  دید ،  مدآ  مشچ 

 ( . ثیدح رخآ  ات   ) تسا هدروآ  میرک  نآرق  رد  هدش ،  لدب  در و  ود  نآ  نیب  لتق ،  هعجاف 

هیلع  ) ماما هک  ینالوط  تسا  یتیاور  نیا  و  هدـش ،  دراو  ناتـساد  نیا  صوصخ  رد  هک  تسا  یتاـیاور  نیرتهب  زا  تیاور  نیا  فل :  ؤم 
و داد ،  رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  مدآ  دـش و  دـلوتم  مدآ  شردـپ  يارب  ارجاـم  نیا  زا  دـعب  ثیـش )   ) هللا تبه  هدوـمرف  نآ  رد  مالـسلا ) 

مهیلع  ) ایبنا نیب  رد  نانچمه  بانج  نآ  تیصو 
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شردارب لیباق  هک  دیآ  یم  رب  نآ  رهاظ  زا  و  مینک ،  یم  لقن  یبسانم  ياج  رد  ار  تیاور  نآ  هللاءاش  نا  ام  هک  تفای  نایرج  مالـسلا ) 
نارگید زا  رود  يا  هطقن  هب  هکنیمه  دـنورب  شدرگ  هب  هک  هدرک  داهنـشیپ  الثم   ، ) هدـناسر لتق  هب  گنرین  هب  عالطا و  نودـب  ار  لیباه 

 ، میتفگ دوخ  هتـشذگ  نایب  رد  هک  روطنامه  دنک ،  عافد  دوخ  زا  دناوتن  وا  هک  هدرک  يراک  و  هدش )  شلتق  راک  هب  تسد  دنا  هدیـسر 
 . تسا نیمه  مه  رابتعا  اب  بسانم 

 ، جئار تاروت  رد  هچنآ  و  تسا ،  لیباق  لیباه و  نامه  هدرک  طبض  ار  مدآ  رسپ  ود  نیا  مان  هک  یتیاور  نآ  ره  تسناد  دیاب  مه  ار  نیا 
يور رد  دوجوم  ياه  تاروت  یمامت  دنـس  هکنیا  يارب  درادن ،  يدنـس  چیه  تاروت  یلو  تسا ،  نییاق  لیباه و  هدمآ  دوهی  تسد  رد 

 . تسا ادیوه  دراد  هک  یئاه  فیرحت  تافارخ و  نآ  رب  هوالع  دوش و  یم  لاحلا  لوهجم  رفن  کی  هب  یهتنم  نیمز 

ناـمیارب هتخاـف  یبا  نب  ریوـث  زا  یلاـمث  هزمح  یبا  زا  ملاـس  نب  ماـشه  زا  بوـبحم  نب  نسح  زا  مردـپ  دـیوگ :  یم  یمق  ریـسفت  رد  و 
اجنآ ات  تفگ ،  یم  نخس  شیرق  زا  یلاجر  يارب  هک  مدینش  مالـسلاا )  مهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  زا  نم  تفگ :  يو  هک  درک  ثیدح 

شرورپ دوخ  هک  ینادنفـسوگ  نایم  زا  ود  نآ  زا  یکی  دـندرک  یم  باختنا  ار  دوخ  ینابرق  مدآ  نارـسپ  ود  هک  یماـگنه  دومرف :  هک 
ینابرق هجیتن  رد  درک ،  ینابرق  لبنس  هتسد  کی  يرگید  درک و  ینابرق  رتقاچ  يدنفسوگ  دوب  هداد 
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هب تفگ  درک و  مشخ  لیباه  رب  لیباق  تهج  نیدب  دشن و  لوبق  يرگید  نآ  زا  دـش و  لوبق  دـشاب  لیباه  نامه  هک  دنفـسوگ  بحاص 
میوس هب  تسد  نم  نتـشک  يارب  رگا  وت  دنک و  یم  لوبق  نایقتم  زا  اهنت  یلاعت  يادـخ  تفگ :  لیباه  مشک ،  یم  ار  وت  دـنگوس  ادـخ 
مهاوخ یم  نم  مسرت ،  یم  نیملاعلا  بر  زا  نم  هکنیا  يارب  مناسرب ،  تلتق  هب  هک  میاشگ  یمن  تیوس  هب  تسد  زگره  نم  ینک  زارد 

 . تسا نیمه  ناراکمتس  يازس  يوش و  شتآ  لها  زا  ات  ار ،  تدوخ  هانگ  مه  یشکب و  شود  هب  ارم  هانگ  مه  وت 

هکنیا رد  یلو  تخاـس  رگ  هولج  يا  هدیدنـسپ  رما  بلاـق  رد  و  داد ،  تنیز  شرظن  رد  ار  ردارب  نتـشک  لـیباق ،  سفن  ياوه  ماـجنارس 
وا هب  دمآ و  شدزن  هب  سیلبا  هکنآ  ات  دزاس ،  یلمع  ار  دوخ  میمـصت  هنوگچ  هک  تسنادن  دنام و  نادرگرـس  دـشکب  ار  ردارب  هنوگچ 

تـشک ار  ردارب  هکنآ  زا  دـعب  لیباق  دـبوکب  وا  رـس  رب  ار  نیریز  گنـس  سپـس  دراذـگب و  گنـس  ود  نیب  ار  ردارب  رـس  هک  داد  میلعت 
ار يرگید  اهنآ  زا  یکی  دندش ،  رو  هلمح  رگیدکی  هب  هدیـسر و  هار  زا  غالک  ود  هک  دوب  لاح  نیا  رد  دـنک  هچ  ار  وا  دـسج  دـیمهفن 

دروآرب دایرف  دید  ار  هرظنم  نیا  نوچ  لیباق  دومن ،  نفد  هلاچ  نآ  رد  ار  هدرم  غالک  درک و  رفح  شا  هجنپ  اب  ار  نیمز  هاگنآ  تشک و 
هنوگچ هک  ممهفب  ناویح  نآ  ردقب  متسناوتن  هک  مدوب  غالک  کی  زا  رتزجاع  نم  ایآ  نم !  رب  ياو  هک : 
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نفد دعب  هب  نآ  زا  و  دومن ،  نفد  نآ  رد  ار  ردارب  دـسج  دـنک و  یلادوگ  و  دـش ،  نانامیـشپ  زا  هجیتن  رد  منک ،  نفد  ار  مردارب  دـسج 
 . دش تنس  اهناسنا  نایم  رد  ناگدرم 

نم هب  ار  وا  رگم  تفگ :  لیباق  یتشاذـگ ؟  اجک  ار  مرـسپ  دیـسرپ :  يو  زا  دـیدن  وا  اب  ار  لـیباه  مدآ  تشگرب ،  ردـپ  يوس  هب  لـیباق 
 ، هداد خر  یقاـفتا  هچ  هک  دـش  ماـهلا  مدآ  لد  هب  هظحل  نیا  رد  دـیدرک ،  یناـبرق  اـجک  منیبب  اـیب  نم  اـب  تفگ :  مدآ  يدوب ؟  هدرپـس 

درک تنعل  درب  ورف  دوخ  رد  ار  لیباه  نوخ  هک  ار  نیمزرس  نآ  مدآ  اذل  دش ،  نشور  شیارب  زیچ  همه  دیـسر  ینابرق  لحم  هب  هکنیمه 
دعب هب  نآ  زا  يدـش ،  نوعلم  تردارب  نتـشک  مرج  هب  وت ،  هک  دـش  لیباق  هب  یئادـن  نامـسآ  زا  دـننک و  تنعل  ار  لیباق  داد  روتـسد  و 

 . دربن ورف  ار  ینوخ  چیه  نیمز  رگید 

 ، درب ادـخ  هاگرد  هب  هوکـش  دـش ،  اسرف  تقاط  شیبات  یب  نوچ  تسیرگ ،  لـیباه  رب  زور  هنابـش  لـهچ  تشگ و  رب  هطقن  نآ  زا  مدآ 
رپ كاپ و  يرـسپ  اوح  هک  تشذـگن  يزیچ  دریگب ،  ار  لیباه  ياج  ات  مهد  یم  وت  هب  يرـسپ  نم  هک  درک  یحو  يو  هب  یلاعت  يادـخ 
 ، وت هب  نم  زا  تسا  یـششخب  هبه و  رـسپ  نیا  مدآ  يا  هک  درک  یحو  مدآ  هب  یلاعت  يادـخ  رـسپ ،  نآ  دالیم  متفه  زور  دازب ،  تکرب 

 . درک نینچ  مدآ  راذگب و  مان  هللا  تبه  ار  وا  نیاربانب 

نیا فل :  ؤم 
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زا یلاخ  نآ  نتم  کلذ  عم  تسا  اهنآ  نیرت  لدتعم  هکنیا  اب  تسا و  نآ  تاقحلم  هصق و  نیا  رد  هدراو  تایاور  نیرت  لدـتعم  تیاور 
هک هدـش  تریح  رد  هاگنآ  و  هدرک ،  لتق  هب  دـیدهت  ار  لیباه  تسخن  لیباق  هک  دـیآ  یمرب  شرهاظ  زا  هکنیا  يارب  تسین ،  بارطـضا 

دنکب نتـشک  هب  دـیدهت  ار  دوخ  مصخ  یـسک  تسین  لوقعم  اریز  دـنزاس ،  یمن  مه  اب  هلمج  ود  نیا  و  دـناسرب ،  لتق  هب  ار  وا  هنوگچ 
رازبا نایم  زا  تسا  هتـسناد  یمن  و  هدوب ،  لتق  ببـس  تلآ و  باـختنا  رد  شریحت  میئوگب  هکنآ  رگم  دـشکب ،  هنوگچ  هک  دـنادن  یلو 

هب هتفوک و  شردارب  رـس  رب  گنـس  اب  هک  درک  یئامنهار  ار  وا  داب  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  سیلبا  ماجنارـس  دـنک  باختنا  ار  مادـک  لتق ، 
تیاور نیا  نومضم  هب  بیرق  اهنآ  نومـضم  هک  هدش  لقن  تنـس  لها  هعیـش و  قرط  زا  يرگید  تایاور  باب  نیا  رد  دناسرب و  شلتق 

 . تسا

نآ نیرت  بیجع  دراد و  مه  اب  یبیجع  فالتخا  اهنآ  نومـضم  هک  تسه  يرایـسب  تاـیاور  هصق  نیا  رد  هک  تسناد  دـیاب  مه  ار  نیا 
 ، لیعامـسا ندش  نابرق  نامز  رد  ات  تشاد  هگن  تشهب  رد  لاس  لهچ  ار  لیباه  دنفـسوگ  یلاعت  يادخ  دیوگ :  یم  هک  تسا  یتیاور 

 . دنک حبذ  ار  نآ  دنزرف ،  ياج  هب  ات  داتسرف ،  میهاربا  دزن  هب  و  درک ،  لیعامسا  يادف  ار  نآ 

رـضاح هجو  چیه  هب  دناسرب و  لتق  هب  ار  وا  ات  داد  رارق  لیباق  رایتخا  رد  ار  دوخ  لیباه   : ) دیوگ یم  هکنیا  رگید  روآ  تفگـش  تیاور 
هب تسد  دشن 
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ار لیباه  شردارب  لیباق  هک  يزور  زا  دیوگ :  یم  هک  تسا  زیگنا  بجعت  تایاور  نآ  زا  یکی  زین  نیا  و  دـنک ! زارد  دوخ  ردارب  يوس 
ره هب  ات  داد  رارق  تسار  فرط  هب  ار  شتروص  تسب و  شنار  هب  تمایق  زور  ات  ار  لیباق  ياپ  کی  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  تشک ، 

يزورما حالطـصا  هب  یخی و  یئاضف  اهناتـسمز  رد  دخرچب و  تسار  فرطب  نادرگباتفآ )  لگ  دننام   ) شتروص دور ،  یم  هک  فرط 
رگا هکنیا  ات  درک  وا  نداد  هجنکش  رب  رومام  ار  هتشرف  تفه  و  درک ،  طلسم  وا  رب  نیشتآ  یئاضف  ناتـسبات  رد  رفـص و  ریز  هجرد  دنچ 

اهاپ و هب  سونایقا  رئازج  زا  يا  هریزج  رد  ار  لیباق  دـنوادخ  هکنیا  رگید  تیاور  و  دـیایب ! شیاج  هب  يرگید  تفر  اهکلم  نآ  زا  یکی 
هک رگید  زیگنا  بجعت  تیاور  مه  نیا  دنام و  دهاوخ  باذع  رد  هدوب و  قلعم  تمایق  زور  ات  لاح  نامه  هب  هدومن و  نازیوآ  هنوگژاو 
یم دوخ  اب  ار  وا  دورب  فرط  ره  هب  دیشروخ  تسا و  دیشروخ  صرق  هب  نازیوآ  شرس  فرط  ود  يوم  اب  مدآ  رـسپ  لیباق  دیوگ :  یم 

يادـخ دوش  تمایق  نوچ  و  دراد ،  تماـیق  زور  اـت  ار  هجنکـش  نیا  و  شناتـسمز ،  ریرهمز  رد  مه  شناتـسبات و  ياـمرگ  رد  مه  درب ، 
دوب لیباق  شمان  تشک  ار  دوخ  ردارب  هکنآ  ینعی  مدآ  رسپ  دیوگ  یم  هک  یثیدح  نآ  و  دهد ،  یم  ياج  خزود  شتآ  رد  ار  وا  یلاعت 

اب دش  رادربخ  لیباه  شرسپ  ندش  هتشک  زا  یتقو  مدآ  دیوگ :  یم  هک  یثیدح  نآ  دش و  دلوتم  تشهب  رد  هک  ، 
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یناسنا هاگره  هک  دوب  موسرم  نینچ  مدآ  نادناخ  تعیرـش  رد  دیوگ :  یم  هک  یثیدح  نآ  ای  و  تفگ ،  هیثرم  ار  وا  یبرع  رعـش  دـنچ 
یتایاور لیبق  نیا  زا  و  دهد ،  رارق  دوخ  نمشد  رایتخا  رد  یشالت  یعافد و  چیه  نودب  ار  دوخ  دیاب  تفرگ  یم  رارق  دصق  ءوس  دروم 

 . رگید

حیحص و رابتعا  اب  و  هدش ،  لقن  فیعـض  قرط  زا  شا  همه  ای  شرتشیب و  هک  تسا  یتایاور  نآ ،  لاثما  يدید و  هک  تایاور  نیا  سپ 
رگید یـضعب  تسا و  نشور  شندوب  یلعج  تسا و  یلعج  اهنآ  زا  یـضعب  سپ  دزاـس ،  یمن  میرک  نآرقادـخ  باـتک  اـب  زین  یلقع و 

هابتـشا راچد  انعم  هب  لقن  نیا  رد  هدرک و  انعم  هب  لقن  هکلب  هدرواین ،  ار  ترابع  نیع  لـقان  دراوم  یـضعب  رد  و  تسا ،  هدـش  فیرحت 
 . تسا هدش 

لثم امـش  ارچ  هدومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  رمع  زا  هبیـش  یبا  نبا  هک  تسا  روثنملارد  رد  و 
رد دیراذگب و  تسد  يور  تسد  دیئوگب و  ار  لیباه  نخـس  نامه  دیآ  یم  ناتغارـس  هب  لتاق  یتقو  وا  دننام  دـیناوتن  دیـشابن و  لیباه 

 . دوش شتآ  رد  شلتاق  تشهب و  رد  وا  هجیتن  رد  و  دیشاب ،  لیباه  دننام  ینعی  دیشاب ؟  مدآ  رسپ  ود  نآ  زا  نیرتهب  دننام  هجیتن 

رایـسب تایاور  نیا  دـنک و  یم  یئامنهار  دـش  هنتف  راـچد  هک  يزور  يارب  ار  مالـسا  تما  هک  تسا  یتاـیاور  زا  تیاور  نیا  فل :  ؤم 
زا یقهیب  هک  یتیاور  ریظن  هدروآ ،  شروثنملاردلا  رد  یطویس  ار  اهنآ  رتشیب  هک  تسا ، 
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هنتف رد  ینعی   ) دینکشب ار  دوخ  ياهریشمش  دومرف ،  بانج  نآ  تفگ  هک  هدرک  لقن  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  یسوم  یبا 
نبا هک  یتیاور  ریظن  زاب  و  دیـشاب ،  مدآ  نارـسپ  ود  زا  نیرتهب  دننام  دیزخب و  اه  هناخ  جنک  رد  و  دینک ،  هراپ  ار  دوخ  نامک  هز و  و  ( 

هک تسا  یلثم  مدآ  نارسپ  ود  هلاسم  دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تفگ :  هک  هدرک  لقن  نسح  زا  قازرلا  دبع  ریرج و 
 . لیبق نیا  زا  رگید  یتایاور  و  دنریگب .  شیپ  یگدنز  رد  ار  لیباه  هار  تما  ات  هدز  تما  يارب  یلاعت  يادخ 

زا عافد  روتـسد  هک  يا  هحیحـص  تایاور  اب  نینچمه  و  دـیآ ،  یمن  رد  تسرد  حیحـص  رابتعا  لقع و  اب  ناـشرهاظ  هب  تاـیاور  نیا  و 
ؤملا نم  ناتفئاط  نا  و   : ) هدومرف یلاعت  يادـخ  هکنیا  اب  تسا ،  لوبق  لباق  هنوگچ  و  دزاس ،  یمن  دـهد  یم  قح  زا  عافد  دوخ و  ناـج 

 ( . هللا رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهیدحا  تغب  ناف  امهنیب ،  اوحلصاف  اولتتقا  نینم 

ینلتقتل كدی  یلا  تطسب  نئل   : ) تفگ ارچ  هک  دنلیباه  مالک  هیجوت  ریسفت و  ددص  رد  حالطصا  هب  تایاور  نیا  همه  هکنیا  رب  هوالع 
هب هدـنناوخ  درکن و  عافد  دوخ  زا  هک  درک  یتسرد  راک  لـیباه  هک  دـننک  یم  هیجوت  روطنیا  و  کـلتقال )  کـیلا  يدـی  طـسابب  اـنا  اـم 

 . درک هجوت  تسا  اهنآ  رد  هک  یلاکشا 

یناسک زا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  تایاور  نیا  هب  تبسن  یمدآ  نظءوس  ثعاب  هک  یئاهزیچ  زا  یکی  و 
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یناسک زا  دندز و  زاب  رس  مالـسلا )  هیلع   ) یلع قح  زا  عافد  ینعی  هفیظو  ماجنا  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هناخ  رد  هنتف  رد  هک  هدش  لقن 
يوحن هب  دـشاب  نکمم  رگا  دـیاب  تهج  نیمه  هب  دـندرک ،  يریگ  هرانک  ریبز  هحلط و  جراوخ و  هیواـعم و  اـب  یلع  ياـهگنج  رد  هک 

 . دوش هتخانش  دودرم  حورطم و  هنرگ  و  دوش ،  هیجوت 

رد دومرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) یلع زا  رکاسع  نبا  هک  تسا  روثنملارد  رد  و 
 . دیناسر لتق  هب  ار  شردارب  مدآ  رسپ  هک  دوب  اجنآ  رد  دنیوگ  یم  نویساق )   ) ارنآ هک  تسا  یهوک  قشمد 

هتفگ لقن  نیا  رد  و  هدرک ،  لـقن  راـبحالا  بعک  قیرط  هب  ار  نآ  رکاـسع  نبا  هکنیا  زج  هب  تسین ،  تیاور  نیا  رد  یلاکـشا  فل :  ؤم 
هک هدرک  لـقن  ینابعـش  ریبخ  نب  ورمع  زا  رگید  هقیرط  هب  و  تسا ،  مدآ  رـسپ  نوخ  دوش  یم  هدـید  نویـساق  يـالاب  رب  هک  ینوخ  نآ 
نآ هت  رد  بآ  هک  داتفا  یهوک  رد  يا  هرد  هب  بعک  مشچ  ناهگان  هک  میدوب  نارملارید  هوک  يـالاب  هب  راـبحالا  بعک  اـب  نم  تفگ : 

تیآ ار  نآ  ادـخ  هک  تسوا  نوخ  رثا  بآ  نیا  دـیناسر و  لتق  هب  ار  شردارب  مدآ  رـسپ  هک  دوب  اجنیا  رد  تفگ :  بعک  دوب ،  يراـج 
 . نایملاع همه  يارب  هداد  رارق 

نوچ و  هدـش ،  یم  ریزارـس  هوک  زا  ناور  نش  هک  دـشاب  نآ  يانعم  هب  هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  هلئاس )  هجل   ) ترابع دور  یم  لاـمتحا  )
هدوب گنر  خرس 
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 (( . مجرتم  ) هدرک ریبعت  لیباه  نوخ  رثا  ارنآ  بعک 

نانخس هب  نخس  نیا  تسا و  لوتقم  لیباه  نوخ  رثا  هدش  اعدا  هک  هدوب  تباث  يرثا  هطقن  نآ  رد  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تیاور  ود  نیا 
هب مدرم  و  دـنک ،  بلج  هطقن  نآ  هب  ار  مدرم  هجوـت  اـت  هداد  راـشتنا  دوـخ  شیپ  زا  ار  نخـس  نـیا  يدـنر  اـیوگ  تـسا ،  هیبـش  یفارخ 

هاگمدق ار  شمان  دننک و  یم  تسرد  گنـس  رد  هک  یئاپ  ياج  ریظن  دنربب ،  هوک  نآ  يارب  یئایادـه  یتاروذـن و  و  دـنورب ،  شترایز 
اوح ربق  اجنیا  هک  هداتفا  اهنابز  رـس  رب  دراد ،  رارق  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  هدج  ردـنب  رد  هک  يربق  تسا  هلمج  نآ  زا  و  دـنراذگ ،  یم 

 . نآ ریظن  رگید  یئاهزیچ  و  تسا ،  رشب  عون  ینب  هدج  مدآ و  رسمه 

تیاور دوعـسم  نبا  زا  رذـنم  نبا  ریرج و  نبا  هجام و  نبا  یئاسن و  يذـمرت و  ملـسم و  يراـخب و  دـمحا و  هک  هدـمآ  روثنملارد  رد  و 
هکنآ رگم  دوش ،  یمن  هتخیر  رـشب  نیب  رد  یقح  اـنب  نوخ  چـیه  دوـمرف :  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  تفگ :  هک  دـنا  هدرک 

 . درک تنس  ار  سفن  لتق  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا  نوچ  تسا ،  مدآ  رسپ  ندرگ  هب  نآ  هانگ  زا  یمهس 

 . تنس لها  زا  مه  هدش و  لقن  هعیش  زا  مه  رگید  قرط  هب  الاب  قیرط  زا  ریغ  هب  زین  انعم  نیا  فل :  ؤم 

هضرع مالسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  ماما  هب  نم  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  نارمح  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  و 
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داسف وا  سفن  ریغب  اسفن  لتق  نم  هنا  لیئارـسا  ینب  یلع  انبتک  کلذ  لجا  نم   : ) دیامرف یم  هک  یلاعت  يادـخ  مالک  نیا  يانعم  متـشاد 
نیا شیانعم  دومرف :  تسا ؟  مدرم  همه  نتـشک  لثم  رفن  کی  نتـشک  هنوگچ  و  تسیچ ؟  اعیمج ) ساـنلا  لـتق  اـمناکف  ضرـالا ،  یف 

ار مدرم  همه  یسک  رگا  هک  تسا  یئاج  تسا ،  هجرد  اهتنم  هب  باذع  اجنآ  رد  هک  دنهد  یم  ياج  منهج  زا  یئاج  رد  ار  وا  هک  تسا 
؟  روطچ دناسرب  لتق  هب  ار  رگید  يدرف  اددجم  شلوا  لتق  زا  دعب  لتاق  رگا  لاح  متـشاد :  هضرع  دنیب ،  یم  رفیک  اجنآ  رد  زین  دـشکب 

 . دوش یم  فعاضم  شباذع  نامه  دومرف : 

يدرف رگا  لاح   : ) دیـسرپ نارمح  هکنیا  و  هدرک ،  لقن  نارمح  زا  رابخالا  یناعم  شباتک  رد  زین  قودص  ار  تیاور  نیا  لثم  فل :  ؤم 
رفیک اب  لتق  کی  رفیک  ندوب  يواسم  هفیرـش  هیآ  همزال  هک  تشذگ ،  شنایب  البق  هک  یلاکـشا  هب  تسا  هراشا  دـناسرب ) لتق  هب  رگید 

لاکشا یـسک  تسا  نکمم  اجنیا  رد  دوش  یم  فعاضم  شباذع  نامه  هکنیا :  هب  هداد  خساپ  مالـسلا )  هیلع   ) ماما و  تسا ،  لتق  دنچ 
اب يواسم  رفن  کی  نتشک  دیامرف  یم  هیآ  هدرک ،  مکح  نآ  هب  هیآ  هک  تسا  یتاواسم  زا  دی  عفر  مالـسلا )  هیلع   ) ماما خساپ  هک  دنک 

کی نتـشک  تلزنم  يواست  هکنیا  يارب  تسین ،  دراو  لاکـشا  نیا  نکیل  تسین ،  يواسم  دـیامرف  یم  تیاور  و  تسا ،  عیمج  نتـشک 
هب و  نآ ،  رادقم  هب  هن  باذع  خنس  هب  تسا  طوبرم  ندوب  همه  نتشک  هلزنم  هب  رفن 
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شباذـع رفن  کی  زا  شیب  لتاق  یلو  دـنراد ، ) رارق  منهج  زا  اج  کـی  رد  ود  ره  عیمج  لـتاق  رفن و  کـی  لـتاق   : ) رت نشور  تراـبع 
( . دنیب یم  رفیک  اجنآ  رد  زین  دشکب  ار  مدرم  همه  یسک  رگا  هک  تسا  یئاج   : ) هدومرف تیاور  رد  اذل  و  دوش ،  یم  فعاضم 

هیلع  ) ماما هک  هدروآ  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  نارمح  زا  هیآ  نیمه  ریـسفت  رد  یـشایع  هک  تسا  یتیاور  اـم  راـتفگ  رب  دـهاش 
اجنآ رد  ار  لتاق  دوش و  یم  یهتنم  اجنادب  همه  شتآ  لها  باذـع  تدـش  هک  تسه  شتآ  رد  يا  هلحرم  تلزنم و  دومرف :  مالـسلا ) 

هک یتلزنم  منهج  رد  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف :  روطچ ؟  تشک  ار  رفن  ود  رگا  لاـح  مدیـسرپ  دـیوگ :  یم  نارمح  دـنهد  یم  ياـج 
فعاضم هدرک  هک  یلتق  رادقم  هب  تلزنم  نیا  رد  لتاق  باذـع  دومرف :  هاگنآ  درادـن ؟  دوجو  دـشاب  تلزنم  نآ  زا  رتدـیدش  شباذـع 

میدروآ تیاور  يارب  اـم  هک  یهیجوت  ناـمه  زج  يزیچ  درک  تاـبثا  یفن و  نیب  مالـسلا )  هیلع   ) ماـما هک  یعمج  نیا  سپ  دوـش .  یم 
هراشا نآ  هب  تلزنم )   ) هملک هک  تسا  باذـع  خنـس  رد  هکلب  تسین ،  باذـع  رادـقم  رد  يواست  داـحتا و  هک  تسا  نیا  نآ  تسین و 

 . دنیب یم  لتاق  هک  تسا  يا  هجنکش  نآ  دوخ  باذع و  صخش  رد  فالتخا  اما  دراد و 

 ، هدـش لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ریدـس  نب  نانح  زا  باتک  نامه  رد  هک  تسا  یتیاور  هلمجلا  یف  ام  راتفگ  رب  رگید  دـهاش 
اسفن لتق  نم   : ) هلمج لیذ  رد  هک 
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و تفرگ ،  یم  ياج  اجنآ  رد  تشک  یم  ار  مدرم  همه  یـسک  رگا  هک  تسا  یلادوگ  منهج  رد  دومرف :  اـعیمج ) ساـنلا  لـتق  اـمناکف 
 . دید یم  باذع  اجنآ  رد  زاب  تشک  یم  مه  ار  رفن  کی  رگا 

 . هدماین هیآ  ترابع  نیع  و  هدش ،  انعم  هب  لقن  هفیرش  هیآ  تیاور  نیا  رد  فل :  ؤم 

هلمج نیا  متشاد :  هضرع  مالسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  ماما  هب  نم  تفگ :  هک  هدروآ  تیاور  راسی  نب  لیضف  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  و 
هک تسا  یـسک  روظنم  دومرف :  اعیمج ) سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا  نم  و   : ) دـیامرف یم  هک  دراد  اـنعم  هچ  لـجوزع  يادـخ  مـالک  رد 

دهد تاجن  یتلالض  زا  ار  یناسنا  هک  دوش  یم  مه  یسک  لماش  ایآ  متـشاد :  هضرع  دهد ،  تاجن  ندش  قرغ  نتخوس و  زا  ار  یناسنا 
 . تسا نآ  يارب  لیوات  نیرتگرزب  نیا  دومرف :  دنک ؟  تیاده  تسار  هار  هب  و  ، 

زا ار  تیاور  و  دـنا ،  هدرک  تیاور  بانج  نآ  زا  لیـضف  زا  دوخ  نساحم  رد  یقرب  دوخ و  یلاما  رد  زین  خیـش  ار  تیاور  نیا  فل :  ؤم 
تسا نیا  دشاب ،  هیآ  مظعا  لیوات  تلالـض  زا  تاجن  هکنیا  زا  دارم  و  دنا ،  هدروآ  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  نارمح  زا  هعامس و 
ریـسفت يانعم  هب  رتشیب  مالـسا  ردص  رد  لیوات  هملک  نوچ  تسا ،  نآ  يارب  ریـسفت  نیرت  قیقد  یتاجن  نینچ  هب  هیآ  ندرک  ریـسفت  هک 

 . تسا هدوب  نآ  فدارم  و  هدش ،  یم  لامعتسا 

دمحم زا  یشایع  ریسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  ام  راتفگ  دی  ؤم 
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لتق نم   : ) هیآ ریـسفت  زا  بانج  نآ  زا  نم  دیوگ :  یم  ملـسم  نب  دـمحم  تیاور  نآ  رد  هدـمآ  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  ملـسم  نب 
همه رگا  هک  دراد ،  یهاگلزنم  شتآ  رد  یسک  نینچ  دومرف  مدیسرپ ،  اعیمج ) سانلا  لتق  امناکف  ضرالا  یف  داسف  وا  سفن  ریغب  اسفن 

يدـعب هلمج  يانعم  مدیـسرپ  تسین ،  دـشاب  رتشیب  شباذـع  هک  رگید  یئاج  نوچ  دوب ،  اـجنامه  شیاـج  زاـب  تشک  یم  مه  ار  مدرم 
یلو دشکب  ار  یـصخش  دناوت  یم  هک  تسا  یـسک  روظنم  دومرف  اعیمج ؟ ) سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا  نم  و   : ) دیامرف یم  هک  تسیچ 

ار یصخش  هک  تسا  یسک  مظعا  رتگرزب و  اهنیا  همه  زا  دهد و  تاجن  نتخوس  قرغ و  زا  ار  یـسک  هک  تسا  یـصخش  ای  و  دشکن ، 
 . دناشکب تیاده  يوس  هب  یتلالض  زا 

هب مکح  مکاح  الثم  دشکب  ار  وا  دناوت  یم  هک  دش  تباث  هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دـشکن ) ار  وا   : ) دومرف هکنیا  زا  روظنم  فل :  ؤم 
 . دشاب هدومن  رظن  فرص  صاصق  زا  وا  درک  صاصق 

نم و   : ) هلمج يانعم  زا  بانج  نآ  زا  تفگ  ریـصب  وبا  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  ریـصب  یبا  زا  باتک  ناـمه  رد  و 
 . دروآ رد  نامیا  هب  دنک و  نوریب  رفک  زا  ار  یناسنا  هک  یسک  ینعی  دومرف :  مدیسرپ ،  اعیمج ) سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا 

 . هدمآ زین  هدش  لقن  تنس  لها  قرط  زا  هک  يرایسب  تایاور  رد  انعم  نیا  فل :  ؤم 

هک هدش  تیاور  رفعج  یبا  ماما  زا  هک  تسا  نایبلا  عمجم  رد  و 
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 . دنزیر یم  اهنوخ  و  دنرامش ،  یم  لالح  ار  ادخ  ياهمارح  هک  دنتسه  یناسک  نوفرسم  زا  روظنم  دومرف : 

نآرق رد  تاروت و  رد  لیباق  لیباه و  ناتساد  نیب  قیبطت 

تاروت رد  ناتساد  - 1

 : هدمآ نینچ  تاروت  زا  نیوکت  رفس  زا  مراهچ  حاحصا  رد 

يدنزرف بحاص  بر  هیحان  زا  تفگ :  یلاحـشوخ  رد  زا  و  دازب ،  ار  نییاق  دـش و  هلماح  اوح  و  تخانـش ،  ار  اوح  شرـسمه  مدآ   . 1
3 دوب .  تعارز  شلغـش  نییاق  و  يراد ،  دنفـسوگ  شراک  لیباه  دازب و  ار  لیباه  راب  نیا  و  دـش ،  هلماح  رگید  راب  اوح   2 مدش .  رسپ 
زا مه  لـیباه  4 و  درک .  یناـبرق  بر  يارب  ار  يزیچ  نیمز  لـصاح  زا  نییاـق  هک  دوـب  نـیا  نآ  و  داد ،  خر  يا  هثداـح  یماـیا  زا  دـعب 

درکن رظن  شینابرق  نییاق و  هب  اما  5 و  درک .  رظن  لیباه  ینابرق  هب  بر  و  درک ،  ینابرق  دنفـسوگ  کی  دوخ  قاچ  رکب و  نادنفـسوگ 
؟  يدش نیگمشخ  ارچ  تفگ  نییاق  هب  راگدرورپ  )6 و  داتفا مه  رد  شا  هرهچ  ای  و   ) تفر شیوربآ  دش و  مشخ  رد  تخس  نییاق  سپ 

ضرعم رد  ارهق  ینکن  یبوخ  رگا  و  دـمآ ! ؟  یمن  الاب  اـم  هاـگرد  هب  يدرک  یم  یبوخ  وت  رگا  اـیآ   7 درک ؟  رییغت  تا  هرهچ  ارچ  و 
یتسه وت  نیا  تسا و  وت  یپ  رد  وت و  قاتـشم  هانگ  تروص  نیا  رد  يرآ  نادـب ،  هتفرگ  نیمک  رد  مد  ار  هانگ  يریگ و  یم  رارق  هاـنگ 
دندوب هتسشن  مه  اب  هک  لاح  نامه  رد  درک و  نخس  هب  مرگ  ار  لیباه  شردارب  رـس  نییاق  یتخاس 8  تشونرس  دوخ  يارب  ار  هانگ  هک 

هک
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مدوبن مردارب  نابهگن  نم  مناد و  یمن  تفگ :  تسا ؟  اجک  تردارب  لیباه  تفگ  نییاق  هب  بر  تشکب 9  ار  لیباه  تساخرب و  نییاق 
سنج زا  وت  ینوعلم ،  رگید  وت  کـنیا  دیـسر 11  نم  هب  نیمز  زا  تردارب  نوخ  يادـص  يدرک ،  دوب  يراـک  هچ  نیا  تفگ  بر   10

راـک نیمز  رد  تقو  هچ  وـت  تخیر 12  تردارب  زا  وـت  تسد  هب  هک  ینوـخ  ندرب  ورف  يارب  درک  زاـب  نهد  هـک  یتـسه  ینیمز  ناـمه 
ینادرگرـس و هب  يرمع  هکنیا  هب  یموکحم  کنیا  دـهدن ،  وت  هب  تسا  وا  یئاذـغ  داوم  نامه  هک  ار  وت  لمع  شاداپ  نیمز  هک  يدرک 

ارم زورما  وت   14 دنک ،  لمح  ارنآ  دـناوتب  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  نم  هانگ  تفگ :  بر  هب  نییاق  ینارذگب 13  نیمز  رد  رارف 
هب تفای  ارم  سک  ره  ات  مشاـب  يرارف  نیمز  رد  منک و  یگدـنز  نادرگرـس  ناـهنپ و  اـت  يدرک  درط  تدوخ  يور  زا  نیمز و  يور  زا 

يارب بر  و  دوـش ،  یم  هتفرگ  ماـقتنا  وا  زا  ربارب  تفه  دـشکب  ار  نییاـق  سک  ره  تهج  نیدـب  تفگ :  وا  هـب  بر   15 دـناسرب ،  ملتق 
هک رون  نیمزرس  رد  و  دمآ ،  نوریب  بر  شیپ  زا  نییاق  مرج  16 ال  دناسرن ،  شلتق  هب  دـید  ار  وا  سک  ره  ات  داد ،  رارق  یتمالع  نییاق 

( . دیدرگ لقن  لاس 1935  جوربمک  عبط  یبرع و  تاروت  زا  هک  هیآ  هدزناش  دوب  نیا   ، ) دیزگ تنوکس  تسا  ندع  یقرش  هیحان 

نآرق رد  ناتساد  - 2

ابرق ذا  قحلاب  مدآ  ینبا  ابن  مهیلع  لتا  و   : ) هدومرف هچ  ناتساد  نیا  صوصخ  رد  نآرق  مینیبب  لاح 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


انا ام  ینلتقتل  كدی  یلا  تطسب  نئل   ( ، ) نیقتملا نم  هللا  لبقتی  امنا  لاق  کنلتقال ،  لاق  رخالا  نم  لبقتی  مل  امهدحا و  نم  لبقتف  انابرق 
کلذ رانلا و  باحصا  نم  نوکتف  کمثا ،  یمثاب و  ءوبت  نا  دیرا  ینا   ( ، ) نیملاعلا بر  هللا  فاخا  ینا  کلتق ،  کیلا ال  يدی  طسابب 
يراوی فیک  هیریل  ضرالا  یف  ثحبی  ابارغ  هللا  ثعبف   ( ، ) نیرـساخلا نم  حبـصاف  هلتقف  هیخا  لتق  هسفن  هل  تعوطف   ( ) نیملاـظلا ءازج 

لوا رد  اـهنآ  همجرت  هک  نیمداـنلا ، )  نم  حبـصاف  یخا  هاوس  يراواـف  بارغلا  اذـه  لـثم  نوکا  نا  تزجع  یتلیو ا  اـی  لاـق  هیخا  هاوس 
تاروت و نیب  رتناسآ  رتدوز و  رتهب و  هدـنناوخ  هک  دوب  نیا  يارب  میدروآ  ار  تاـیآ  همه  اـجنیا  رد  رگید  راـب  رگا  و  تشذـگ ،  ثحب 

 . دنک هسیاقم  نآرق 

 ، دنک تقد  میدرک  لقن  مدآ  رسپ  ود  هب  عجار  هک  نآرق  تایآ  تاروت و  تایآ  هچنآ  رد  تسخن  هک  مینک  یم  شرافس  ار  هدنناوخ  و 
هب تاروت  تایآ  زا  هک  يزیچ  نیلوا  دـنک  ربدـت  ام  شرافـس  قبط  رب  رگا  و  دـنک ،  يرواد  سپـس  هدومن  قیبطت  مه  اب  ار  اـهنآ  هاـگنآ 

دـمآ و اهناسنا  نایم  هک  یناسنا  هدرک ،  یفرعم  ناسنا  لکـش  هب  ینیمز و  دوجوم  کی  ار  بر  تاروت  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  شنهذ 
ناسنا کی  هک  روطنامه  انیع  يرگید ،  عفن  هب  و  نیا ،  ررـضب  یهاگ  دنک و  یم  مکح  نیا  عفن  هب  یهاگ  دنک ،  یم  ترـشاعم  دـش و 

یم نخس  وا  اب  دوش و  یم  وا  کیدزن  ناسنا  یهاگ  دنک ،  یم  یگدنز  اهناسنا  نیب  رد 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن ار  يو  وا  رگید  هک  يروطب  دوش ،  یم  ناهنپ  رود و  وا  زا  یهاگ  و  دـیوگ ،  یم  نخـس  رگید  ناسنا  کی  اب  هک  روطنامه  دـیوگ 
و دنک ،  یمن  هدهاشم  دنیب  یم  ار  ناکیدزن  هک  روطنآ  ار  رود  ياهناسنا  هک  تسا  یبر  هدرک  یفرعم  تاروت  هک  یبر  هجیتن  رد  دـنیب . 

يزیچ ره  هراب  رد  بر  هدارا  هک  توافت  نیا  اب  تسا ،  ینیمز  ناسنا  کی  لاح  تاهج  یمامت  زا  بر ،  نآ  لاـح  هکنیا  نخـس  هاـتوک 
دهد میلعت  دـهاوخ  یم  هک  ار  يزیچ  ره  تسا ،  ساسا  نیا  رب  همه  لیجنا  تاروت و  تامیلعت  یمامت  ناور و  شمکح  و  تسا ،  ذـفان 

( . اریبک اولع  کلذ  نع  هللا  یلاعت   ) دهد یم  میلعت  ساسا  نیا  رب 

ادخ اب  يور  رد  ور  روضح و  ههفاشم و  روطب  يوگتفگ  لاح  رد  رـشب  زورنآ  رد  هک  تسا  نیا  هدـمآ  تاروت  رد  هک  يا  هصق  همزال  و 
نآ نییاق  هکنآ  زا  دـعب  هتفگ )  یم  نخـس  هدز و  یم  مدـق  ادـخ  اـب  هتفر و  یم  ادـخ  دزن  هتـساوخ  یم  تقو  ره   ، ) هدرک یم  یگدـنز 

رـشب دارفا  هیقب  یلو  دـندیدن ،  مشچ  اب  ار  ادـخ  رگید  دارفا  هنوگنیا  و  دـش ،  ناهنپ  وا  لاثما  زا  وا و  زا  یلاعت  يادـخ  درک ،  ار  تیانج 
يدـحاو عون  رـشب  عون  هک  تسا  مئاق  نیا  رب  یلقع  یعطق  ياهناهرب  هک  یلاح  رد  دـنا ،  هتـشاد  وگتفگ  ترـشاعم و  ادـخ  اب  ناـنچمه 

مئاق یعطق  نیهارب  زین  دنراد و  يدام  یگدنز  ایند  رد  دنا و  هدام  ملاع  رد  هدمآ  دـیدپ  يدوجوم  دـنمه ،  لثم  شدارفا  همه  هک  تسا 
هکنیا رب  تسا 
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ناکما و ضراوع  شوختسد  هتشگ  فصتم  نآ  لاوحا  هدام و  تافـص  هب  و  دجنگب ،  هدام  بلاق  رد  هکنیا  زا  تسا  هزنم  یلاعت  يادخ 
 . تسا یئادخ  نینچ  مه  میرک  نآرق  رظن  زا  یلاعت  يادخ  و  ددرگ ،  ثداوح  صقن و  قراوط 

عون و کی  زا  ار  رشب  دارفا  یمامت  ساسا  نآ  رب  هک  هدرک  لقن  یساسا  رب  هدورـس و  يروط  ار  مدآ  نارـسپ  ناتـساد  میرک  نآرق  اما  و 
نیا نآ  و  دراد ،  رب  هدرپ  یتقیقح  کی  زا  ات  هدروآ ،  ار  غالک  نداتسرف  هلاسم  ناتساد  هلابند  تسه  هک  يزیچ  هتسناد  مه  لثم  ار  همه 

 . تسا رکفت  سح و  نآ  يانب  ریز  وا و  لماکت  ساسا  هک  تسا  یجیردت  یلماکت  ياراد  رشب  هک  تسا 

هک هدرک  لـقن  ینانخـس  لـیباه  زا  و  تـسا ،  ردارب  ود  نـیا  يوـگتفگ  نآ  و  هدروآ ،  ناتـساد  نـیا  رد  ار  يرگید  هـتکن  مـیرک  نآرق 
هلاسم و  داعم ،  و  توبن ،  و  دـیحوت ،  نوچ  تسا ،  ینید  فراعم  لوصا  زا  يرـشب و  يرطف  فراعم  زا  يا  هتـسجرب  تاکن  رب  لمتـشم 
لوبق در و  رد  مکاـح  یهلا  لدـع  هلاـسم  و  تسا ،  یعرـش  ماـکحا  یهلا و  نیناوق  یماـمت  رد  لـماع  مهم و  لـصا  ود  هک  ملظ  اوقت و 

 . ترخآ ایند و  رد  وا  نارسخ  لتاق و  تمادن  هلاسم  زین  و  نانآ ،  يورخا  شاداپ  رفیک و  ناگدنب و  لامعا 

کی نتـشک  رد  هک  یموش  راثآ  هک  تسا  نیا  سفن  لتق  موش  راثآ  زا  یکی  هک  هدرک  نایب  تاکن  نیا  همه  لـقن  زا  دـعب  رخآ و  رد  و 
نتشک رد  هک  یموش  راثآ  اب  تسا  ربارب  تسه  درف 
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اهناسنا همه  يایحا  رد  هک  تسا  یکین  راثآ  اب  ربارب  تسه  اـهناسنا  زا  درف  کـی  ندرک  هدـنز  رد  هک  یکین  راـثآ  و  تسا ،  مدرم  همه 
 . تسا

مالّسلا هیلع  سیردا  ناتساد 

تایآ

(56) اِیبَّن ًاقیِّدِص  َناک  ُهَّنِإ  سیِرْدِإ  ِبَتِْکلا  یف  ْرُکْذا  َو 

(57) اِیلَع ًاناکَم  ُهَنْعَفَر  َو 

 . دوب هشیپ  یتسار  يربمغیپ  هک  نک  دای  ار  سیردا  باتک  نیا  رد   . 56

 . میدرب الاب  دنلب  یماقم  هب  ار  وا  ام  و   . 57

 ( میرم هکرابم  هروس  زا  )

(85) َنیِربصلا َنِّم  ُّلک  ِلْفِْکلا  اَذ  سیِرْدِإ َو  َلیِعَمسِإ َو  َو 

(86) َنیِِحلصلا َنِّم  مُهَّنِإ  اَِنتَمْحَر  یف  ْمُهَْنلَخْدَأ  َو 

 . دندوب نارباص  زا  همه  هک  رآ  دای  ار  لفکلاوذ  سیردا و  لیعامسا و  و   . 85

 . دندوب ناگتسیاش  زا  نوچ  میدرک  دوخ  تمحر  لومشم  ار  نانآ  هک   . 86

( ءایبنا هکرابم  هروس  زا  )

باتکلا یف  رکذا  و   ) دیامرف یم  هک  تسا  نیا  هیآ  ود  نآ  و  هدماین ،  میرم  هروس  زا  هیآ  ود  رد  زج  بانج  نآ  ناتساد  میرک  نآرق  رد 
نم لک  لفکلاذ  سیردا و  لیعمـسا و  و   ) دیامرف یم  هک  ءایبنا  هروس  زا  هیآ  ود  و  ایلع ) اناکم  هانعفر  و  ایبن ،  اقیدـص  ناک  هنا  سیردا 

 ( . نیحلاصلا نم  مهنا  انتمحر  یف  مهانلخدا  نیرباصلا و 

ربخ و  هدرمـش ،  نیحلاص  نیرباص و  هرمز  زا  قیدـص و  يربمایپ  ار  وا  هدوتـس و  لیمج  ییانث  هب  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  تاـیآ  نیا  رد  و 
 . تسا هدرک  دنلب  عینم  یناکم  هب  ار  وا  هک  هداد 

تایاور رد  ع )   ) سیردا

یبا نب  میهاربا  زا  دوخ  دنـس  هب  همعنلا )  مامت  نیدـلا و  لامک   ) باـتک هک  تسا  یتیاور  سیردا  ناتـساد  رد  هدراو  تاـیاور  هلمج  زا 
هـصالخ و  میدرک .  صیخلت  ار  نآ  ام  دوب  ینالوط  ثیدح  نوچ  و  هدرک ،  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب دـمحم  ماما  زا  شردـپ  زا  دالبلا 
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هدوب نینچ  سیردا  توبن  ءادتبا  هک :  تسا  نیا  شا 
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ینیمزرس هب  هار  نمض  رد  تشگ ،  لوغشم  هرنت  ریـس و  هب  هدش و  راوس  شدرگ  يارب  يزور  هدوب ،  رابج  یناطلـس  يو  دهع  رد  هک  . 
دوب نم  ؤم  يا  هدنب  لام  نیمز  نآ  و  دروآ ،  رد  دوخ  کلم  هب  ار  اجنآ  ات  تساوخ  شلد  دمآ و  ششوخ  اجنآ  زا  دیسر و  مرخ  زبس و 
دوخ رهش  هب  هاشداپ  دشن ،  شورف  هب  رـضاح  درم  یلو  تخادرپ ،  وگتفگ  هب  نآ  ندیرخ  باب  رد  و  دندرک ،  شراضحا  داد  روتـسد  ، 

وا اب  دوخ  تامهم  همه  رد  هتبلا  درک ،  تروشم  شرـسمه  اب  دوب ،  ریحتم  كانهودـنا و  دـماشیپ  نیا  هرابرد  هک  یلاـح  رد  تشگزاـب 
نوریب هاشداپ  نید  زا  صخش  نالف  هک  دنهد  یهاوگ  ات  نک  راداو  نیغورد  دهاش  رفن  دنچ  هک  داد  رظن  نینچ  نز  درک ،  یم  تروشم 
بصغ ار  نم  ؤم  درمنآ  نیمز  و  درک ،  ار  راک  نیمه  هاش  دروآ ،  رد  فرصت  هب  ار  شکلم  دنک و  رداص  ار  شلتق  مکح  هاگداد  هدش 

 . دومن

یب نم و  ؤم  هدنب  نتشک  هب  ایآ  هک :  دناسرب  يو  هب  ادخ  هیحان  زا  ار  مایپ  نیا  هتفر  هاشداپ  نآ  دزن  ات  داتسرف  یحو  سیردا  هب  دنوادخ 
تزع هب  یتخاـس ؟  تسد  یهت  جاـتحم و  هنـسرگ و  ار  شدـنزرف  نز و  يدرک و  هرداـصم  مه  ار  شنیمز  يدـشن ،  یـضار  نم  هاـنگ 

ار تتکلمم  و  دومن ،  مهاوخ  بلـس  وت  زا  ار  تنطلـس  مه  ایند  رد  و  تفرگ ،  مهاوخ  وت  زا  ار  شماقتنا  ترخآ  رد  هک  دنگوس  مدوخ 
تشوگ و  درک ،  مهاوخ  تلذ  هب  لدبم  ار  تتّزع  ناریو و 
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 . هداد بیرف  ار  وت  نم ،  ملح  اریز  داد ،  مهاوخ  ناگس  دروخ  هب  ار  ترسمه 

دوخ سلجم  زا  ار  وا  هاش  دیناسر ،  وا  هب  شراب  رد  ناگرزب  نایم  رد  ار  يادخ  مایپ  هدمآ و  هاش  نآ  دزن  هب  دنوادخ  تلاسر  اب  سیردا 
وا هب  هدـش ،  علطم  ارجام  زا  سیردا  نارای  زا  یـضعب  دـنناسرب ،  لـتق  هب  ار  وا  اـت  داتـسرف  ار  يدارفا  شرـسمه  هراـشا  هب  هدـنار  نوریب 

تاجانم رد  هاگنآ  دندش ،  نوریب  رهش  زا  زور  نامه  شنارای  زا  یضعب  اب  سیردا  دنک ،  ترجاهم  هدش ،  جراخ  رهش  زا  هک  دندناسر 
هب هک  وش  نوریب  رهش  زا  هک  داتسرف  یحو  شخساپ  رد  یلاعت  يادخ  دومن ،  هوکـش  دوب  هدید  هاشداپ  زا  هک  هچنآ  زا  شراگدرورپ  اب 

ار نامـسآ  ناراب  داد ،  هدعو  هچنآ  ذافنا  رب  هوالع  ات  تساوخ  ادخ  زا  سیردا  منک ،  یم  ذافنا  هاش  هرابرد  مداد  هک  يا  هدـعو  يدوز 
سپ دومن ،  تباجا  زین  ار  يو  تساوخرد  نیا  یلاعت  يادخ  دـنک ،  سبح  رهـش  لها  زا  دـیامن  ناراب  تساوخرد  وا  هک  يزور  ات  مه 

دندوب رفن  تسیب  هک  شنارای  دندرگ ،  جراخ  رهش  زا  زین  نانآ  ات  داد  روتسد  داهن و  نایم  رد  دوخ  نامیا  اب  نارای  اب  ار  نایرج  سیردا 
يراغ هب  سیردا  دوخ  تشگ ،  رـشتنم  اج  همه  شندش  نوریب  سیردا و  یحو  ناتـساد  و  دـندش ،  قرفتم  يراید  رهـش و  هب  کی  ره 

و دروآ ،  یم  راطفا  شیارب  يا  هتشرف  هزور  همه  دش ،  هزور  ادخ و  تدابع  لوغـشم  هتـشگ ،  هدنهانپ  تشاد  رارق  دنلب  یهوک  رد  هک 
رد ار  دوخ  رما  ادخ 
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انب و  تفرگ ،  ار  وا  ياج  رگید  يرابج  هاشداپ  هک  تشذگن  يزیچ  تخاس ،  كاله  ار  شرسمه  هاشداپ و  دومن ،  ذافنا  رهش  نآ  لها 
هریت تکالف و  هب  مدرم  راک  ات  دوب ،  هدـش  سبح  نانچمه  رهـش  نآ  لها  رب  ندـیراب  زا  لاس  تسیب  تدـم  نامـسآ  سیردا  ياـعد  هب 

و میروخ ،  یم  سیردا  نیرفن  هیحان  زا  ار  اهبوچ  نیا  دـنتفگ :  یـضعب  هب  یـضعب  دیـسر  ناشناوختـسا  هب  دراک  یتقو  دیـشک ،  يزور 
هب هک  تسا  نیمه  راک  هراچ  تسا ،  اجک  میناد  یمن  ار  وا  هاگناهن  هک  مینک  هچ  یلو  دنک  اعد  وا  هکنیا  رگم  دمآ  دهاوخن  ناراب  اعطق 

 . تسا رتنابرهم  ام  هب  سیردا  زا  وا  اریز  مینک  ناراب  تساوخرد  و  مینک ،  هبوت  هدومن و  تشگزاب  ادخ  يوس 

هیرگ و رافغتـسا و  هب  هداد و  رـس  اه  هلان  و  دـنا ،  هداـهن  هبوت  هب  ور  مدرم  هک  داتـسرف  یحو  سیردا  هب  یلاـعت  يادـخ  ماـگنه  نیا  رد 
ياعد هب  رگم  متـسرفن  ناشیارب  ناراب  هک  ما  هداد  هدعو  وت  هب  نوچ  یلو  مدرک ،  محرت  ناشیا  هب  نم  و  دنا ،  هتخادرپ  يراز  عرـضت و 

 . منک یمن  یتساوخرد  نینچ  نم  اهلا  راب  تفگ :  سیردا  منک ،  ناشباریس  ات  نک  ناراب  تساوخرد  نم  زا  کنیا  وت 

دنام هنسرگ  زور  هس  ربم ،  ماعط  سیردا  يارب  رگید  هک  داتسرف  یحو  درب  یم  ماعط  شیارب  هک  يا  هتشرف  نآ  هب  لجوزع  يادخ  سپ 
محور ضبق  ما و  هدـنز  زوـنه  هکنیا  اـب  يدرک  سبح  نم  زا  ارم  قزر  اـهلا  راـب  هـک  درک  ادـن  سپ  دروآ ،  رد  شیاـپ  زا  یگنـسرگ  و 

؟  يا هدومنن 
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تحاران چیه  تا  هیرق  لها  یگنسرگ  زا  یلو  ینک  یم  عزج  مدناسرن  وت  هب  اذغ  زور  هس  هکنیا  زا  داتـسرف :  یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ 
متـسرفب ناراب  ناشیارب  ات  نک  اعد  میوگ  یم  وت  هب  یتقو  هزات  دنتـسه ،  یطحق  راچد  تسا  لاس  تسیب  نایاون  یب  نآ  هکنیا  اب  یتسین 

يور و نیئاپ  هوک  راغ و  نیا  زا  دیاب  لاح  و  دراد ) يا  هزم  هچ  ینادب  ات   ) مدرک تبدا  یگنـسرگ  اب  کنیا  يزرو  یم  لخب  مه  اعد  زا 
 . مدرک لوحم  تدوخ  ششوک  راک و  هب  ار  تقزر  دعب  هب  نیا  زا  یشاب ،  بسک  راک و  لابند  هب 

ینز تفر ،  وس  نادب  هلجع  هب  تسا ،  دنلب  نآزا  دود  هک  دید  يا  هناخ  دیسر ،  اهیکیدزن  نآ  رد  یهد  هب  هدمآ  نییاپ  هوک  زا  سیردا 
زا هک  هدـب  نـم  هـب  ماـعط  يردـق  نز  يا  تـفگ :  سیردا  دزپ ،  یم  جاـس  يور  ار  دوـخ  ناـن  صرق  ود  هـک  تفاـی  هدروخلاـس  ریپ و 

مینک و قافنا  یـسک  هب  اـت  هتـشاذگن  یقاـب  يزیچ  اـم  يارب  سیردا  نیرفن  ادـخ  هدـنب  يا  تفگ :  نز  مدـمآ ،  رد  ياـپ  زا  یگنـسرگ 
لقاال تفگ :  سیردا  بلطب .  هد  نیا  لها  ریغ  زا  یبلط  یم  یـشاعم  رگا  مرادن  زیچ  چـیه  صرق  ود  نیا  زا  ریغ  هک  درک  دای  دـنگوس 

صرق ود  زا  شیب  نان  نیا  تفگ  مزیخرب ،  شاـعم  بلط  هب  اـت  مورب  هار  منک و  ظـفح  ار  مناـج  مناوتب  هک  هدـب  ماـعط  نم  هب  يرادـقم 
مهس رگا  و  مریم ،  یم  مهدبار  مدوخ  مهس  رگا  مدنزرف ،  يارب  یکی  تسا و  مدوخ  يارب  یکی  تسین ، 
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و تسا ،  سب  وا  يارب  ناـن  فصن  تسا ،  ریغـص  وـت  دـنزرف  تفگ  میرادـن ،  مه  نآ  رب  دـیاز  يزیچ  و  دریم ،  یم  وا  مهدـب  ار  مرـسپ 
 . داد وا  هب  ار  صرق  فصن  دش و  یضار  نز  هدب ،  نم  هب  ار  شرگید  فصن 

ار مرسپ  ادخ  هدنب  يا  تفگ :  شردام  درم ،  داتفا و  ینارگن  تدش  زا  دروخ  یم  ار  وا  نان  مهس  سیردا  هک  دید  یتقو  نز  نآ  دنزرف 
 ، منک یم  شا  هدنز  ادخ  نذا  هب  تعاس  نیمه  هک  شابم  نارگن  سرتم و  تفگ :  یتشک ؟  شتومیال  توق  هب  تبـسن  عزج  تدـش  زا 

سیردا نم  هک  درگرب  ادـخ  نذا  هب  يا  هدـش  نوریب  ادـخ  رما  هب  وا  ندـب  زا  هک  حور  يا  تفگ :  تفرگ  ار  كدوک  يوزاب  ود  هاگنآ 
 . تشگرب كدوک  حور  مربمغیپ ، 

هک دز  دایرف  هدـش ،  هدـنز  شدـنزرف  هک  دـید  زین  و  مسیردا ،  نم  تفگ :  هک  دینـش  و  دینـش ،  ار  سیردا  مالک  یتقو  كدوک  رداـم 
جرف هک  هدژم  هدژم  دز :  دایرف  هد  رد  رتدـنلب  هچ  ره  گناب  اـب  هدـش  نوریب  هناـخ  زا  سپ  يربمغیپ ،  سیردا  وت  هک  مهد  یم  تداـهش 

تروص هب  درک و  یم  یگدـنز  رابج  هاشداپ  هک  یناکم  نآ  هب  ار  دوخ  سیردا  سپ  دـمآ ،  هیرق  لـخاد  هب  سیردا  و  دـش ،  کـیدزن 
 ، هدومن محرت  بلط  دندرک و  سامتلا  هدش  عمج  شدرگ  هیرق  لها  زا  یعمج  تسـشن و  اجنآ  رد  دیناسر ،  دوب  هدـمآ  رد  كاخ  یلت 

ات منک  یمن  اعد  تفگ :  درابب ،  نانآ  رب  ناراب  ات  دنک  اعد  دندرک  تساوخرد 
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 . دنک اعد  تساوخرد  نم  زا  و  دنک ،  تکرح  هنهرب  ياپ  اب  امش  اب  دوش  رضاح  ناترابج  هاشداپ  نآ 

دزن ام  اب  ایب  هک  دندرک  فیلکت  دندمآ و  یتقو  دـنربب ،  وا  دزن  ار  سیردا  ات  داتـسرف  ار  رفن  لهچ  دیـسر ،  رابج  نآ  شوگ  هب  ربخ  نیا 
هدـمآ سیردا  دزن  یتقو  داتـسرف ،  ار  رفن  دـصناپ  رابج  دـندرم ،  ناشرفن  نیرخآ  ات  رفن  لهچ  ره  درک و  نیرفن  سیردا  میور ،  راـبج 

یمن وا  دزن  نم  دومرف  هداد  ناشناشن  ار  ناشناراکمه  رفن  لهچ  هتـشک  سیردا  دـندومن ،  ساـمتلا  دـندرک و  راـبج  دزن  نتفر  فیلکت 
 . دننک اعد  تساوخرد  نم  زا  دنیآ و  نم  دزن  هنهرب  ياپ  هیرق  لها  همه  وا و  هکنیا  ات  منک  یمن  مه  ناراب  يارب  اعد  میآ و 

هیرق لها  هداوناخ و  اب  رابج  هاش  دهد ،  رد  نت  راک  نیا  هب  ات  دنتـساوخ  وا  زا  و  دنتفگ ،  زاب  ار  نایرج  هدش  رابج  نآ  دزن  هدربمان  دارفا 
سیردا ماگنه  نیا  رد  درابب ،  نانآ  رب  ار  ناراب  دهاوخب  ادخ  زا  ات  دندرک  تساوخرد  هدمآ  سیردا  دزن  للذت  عوضخ و  لامک  اب  شا 
يرابگر دعب  يا  هظحل  هدومن  قرب  دعر و  هب  عورش  و  دنکفا ،  هیاس  نانآ  رب  هتـساخرب  نامـسآ  رد  يربا  سپ  درک ،  ناراب  تساوخرد 

 . دنداتفا دوخ  ناج  رکف  رد  بآ  رطخ  زا  مدرم  و  دمآ ،  دیدپ  ندش  قرغ  سرت  هک  دز 

تسا هلهـس  دجـسم  هرابرد  هک  یثیدح  رد  هک  هدرک  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  نابا  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  و 
اجنآ هک  یناد  یمن  رگم  هدومرف : 
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 . هدوب یطایخ  لوغشم  اجنآ  رد  هک  تسا  ربمغیپ  سیردا  هناخ  ياج 

نیلوا و  هتشون ،  طخ  ملق  اب  هک  هدوب  یسک  نیلوا  مالسلا )  هیلع   ) سیردا هک  تسا  فورعم  زین  هریـس  خیرات و  لها  نایم  رد  فل :  ؤم 
 . تسا هدرک  تطایخ  هک  هدوب  یسک 

 . تسا هدوب  باتک  تسارد  ترثک  رطاخ  هب  دنا  هدیمان  سیردا  ار  سیردا  رگا  دیوگ :  یم  یمق  ریسفت  رد  و 

( ایلع اناکم  انعفر  و   ) هیآ يانعم  رد  یتیاور 

 ، دومن بضغ  ناگتشرف ،  زا  يا  هتشرف  رب  یلاعت  يادخ  هک  هدمآ  ایلع ) اناکم  هانعفر  و   ) هیآ يانعم  رد  تایاور  زا  یضعب  رد  فل :  ؤم 
هدوب ردقچ  دناد  یم  ادـخ  هک  اهتدـم  تشاد ،  رارق  ایرد  طسو  رد  هریزج  نیا  و  دـنکفیب ،  يا  هریزج  رد  هدومن و  عطق  ار  وا  لاب  سپ 

ات دیامن  تلئسم  ادخ  زا  هک  درک  تساوخرد  هدمآ  سیردا  دزن  هتشرف  دومن ،  ثوعبم  ار  سیردا  یلاعت  يادخ  هکنآ  ات  دنام  اجنآ  رد 
 . دش یضار  وا  زا  دینادرگرب و  ار  شلاب  ادخ  درک و  اعد  سیردا  دنادرگرب ،  وا  هب  ار  شلاب  ددرگ و  یضار  وا  زا 

کلم اـت  يربب  نامـسآ  هب  ارم  مراد  یم  تسود  یلب ،  تفگ :  يراد ؟  یتجاـح  اـیآ  تفگ :  وا  هب  سیردا  ناـسحا  یفـالت  رد  هتـشرف 
نامـسآ هب  هتفرگ  دوخ  لاـب  رب  ار  وا  هتـشرف  سپ  دوش ،  یم  خـلت  نم  رب  یگدـنز  متفا  یم  وا  داـی  هب  تقو  ره  نوچ  منیبـب ،  ار  توملا 

دیسرپ و  درک ،  مالس  يو  رب  سیردا  داد ،  یم  ناکت  ار  دوخ  رس  بجعت  زا  هک  دید  ار  توملا  کلم  اجنآ  رد  دروآ ،  مراهچ 
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 ، منک حور  ضبق  مجنپ  مراهچ و  نامسآ  نیب  ار  وت  دوب  هداد  روتسد  ارم  هزعلا  بر  يادخ  تفگ :  یهد ؟  یم  ناکت  ار  دوخ  رـس  ارچ 
نم نایم  هلصاف  العف  هار ،  لاس  دصناپ  مه  ینامسآ  ره  رطق  و  لاس ،  دصناپ  اهنامسآ  زا  کی  ره  نایم  اراگدرورپ  متـشاد :  هضرع  نم 
حور ضبق  ار  وا  سپ  يدـمآ ،  تدوخ  هک  منیب  یم  کـنیا  دـناسر ،  یم  اجنیدـبار  دوخ  وا  هنوگچ  تسا ،  نامـسآ  راـهچ  سیردا  و 

( . ایلع اناکم  هانعفر   ) هیآ و يانعم  تسا  نیا  دومن ، 

 ( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  یـصخش  زا  ریمع ،  یبا  زا  شردپ ،  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  ار  ثیدـح  نیا  فل :  ؤم 
 . هدروآ

هیلع  ) رفعج وبا  زا  رباج ،  زا  حـلاص ،  نب  لضفم  زا  ناـمثع ،  نب  ورمع  زا  شردـپ ،  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  زین  یفاـک  نآ  ياـنعم  رد  و 
 . دنا هدرک  لقن  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  مالسلا ، ) 

رهاظ اـب  نوچ  دـنریگ ،  رارق  داـمتعا  دروم  دوش  یمن  دـنراد ،  هک  يدنـس  فعـض  اـب  یمود  تیاور  اـصوصخم  و  تیاور ،  ود  نیا  و 
 . دنشاب یم  فلاخم  دراد ،  اطخ  بذک و  زا  ناشتهازن  هکئالم و  تمصع  رب  تلالد  هک  باتک 

باتفآ ياـمرگ  رد  سیردا  يزور  هک :  تسا  نیا  شا  هصـالخ  هک  هدروآ  یتیاور  نارگید  ساـبع و  نبا  زا  سئارع  باـتک  رد  یبلعث 
متفر هار  باتفآ  ترارح  رد  زور  کی  تفگ :  دوخ  اب  دید ،  رازآ  نآ  ترارح  زا  هدرک و  ییامیپ  هار 
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سپ دراد ؟  یلاح  هچ  درب  یم  هار  لاس  دصناپ  زور  کی  ره  رد  دنک و  یم  لمح  ار  باتفآ  هک  یسک  نآ  سپ  درک ،  متحاران  ردقنیا 
ار شیاـعد  ادـخ  هد ،  فـیفخت  شیارب  ار  شیاـمرگ  و  نادرگ ،  کبـس  کـلم  نآ  شودرب  ار  نآ  ینیگنــس  اـهلا  راـب  هـک  درک  اـعد 

هدش ادیپ  وا  لمح  رد  هک  ترارح  فیفخت  یکبس و  نیا  هک  دیمهف  و  دیسرپ ،  ار  ببس  یلاعت  يادخ  زا  کلم  نآ  و  درک ،  باجتسم 
 ، دزاس رارقرب  یتسود  يو  وا و  نایم  و  دـنک ،  يزور  وا  هب  ار  سیردا  رادـید  ات  تساوخ  ادـخ  زا  سپ  تسا ،  هدوب  سیردا  ياعد  زا 

 . داد هزاجا  شیادخ 

توملا کلم  دزن  ناگتـشرف  نیرت  یمارگ  یتفگ  وت  هک  دوب  نیا  یکی  هلمج  نآ  زا  درک ،  یم  اـه  شـسرپ  وا  زا  هراومه  سیردا  سپ 
ریخءاـت ارم  لـجا  اـت  نک  تعا  فش  میارب  وا  دزن  یتـلزنم  نینچ  اـب  لاـح  يراد ،  تلزنم  ناـکم و  وا  دزن  نیریاـس  زا  شیبو  یتـسه ، 
سیردا دزادنا ،  یمن  ریخءات  ار  سک  چیه  لجا  دنوادخ  تفگ :  هتـشرف  مزادرپب ،  ادـخ  تدابع  رکـش و  هب  شیپ  زا  شیب  ات  دزادـنیب 

دناوتب هچنآ  هک  مهد  یم  لوق  و  منک ،  یم  وگتفگ  وا  اب  نم  بوخ ،  رایـسب  تفگ :  مراد ،  تسود  رتشیب  ار  نیا  نکیل  و  هلب ،  تفگ : 
 . دهد ماجنا  وت  هرابرد  دهد  ماجنا  مدآ  ینب  زا  یکی  هرابرد 

توملا کلم  دزن  شدوخ  و  داهن ،  دنک  یم  عولط  باتفآ  هک  ییاج  رد  و  درب ،  نامسآ  هب  هدرک  لمح  ار  سیردا  هتشرف  سپ 
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نیا اـهنت  یلو  مرادـن ،  يراـیتخا  نینچ  نم  تفگ :  توـملا  کـلم  درک ،  شتعافـش  دـناسر و  ضرع  هب  ار  سیردا  تجاـح  هدـمآ و 
هب توملا  کـلم  سپ  وگب ،  تفگ  دـسر  یم  شلجا  تقو  هچ  میوگب  درادـب  تسود  رگا  هک  منکب  وا  قـح  رد  مناوـت  یم  ار  ناـسحا 

عولط لـحم  رد  هک  منیب  یم  ار  وا  نوـچ  دریم ،  یمن  زگره  وا  مناـمگ  هب  و  تسا ،  نـالف  وا  مسا  تفگ :  هدرک ،  یهاـگن  دوـخ  رتـفد 
نامگ هک  درگرب  سپ  تفگ :  توملا  کلم  ما ،  هدمآ  وت  دزن  هتشاذگ و  اجنامه  رد  ار  وا  نم  اقافتا  تفگ :  هتشرف  دریم ،  یم  باتفآ 

 . تفای هدرم  ار  وا  تشگرب و  هتشرف  سپ  هدنامن ،  یقاب  وا  لجا  زا  يزیچ  دنگوس  ادخ  هب  اریز  ینیبب ،  هدنز  ار  وا  منک  یمن 

تیاور رد  تسه  هک  يزیچ  هدرک ،  تیاور  بعک ،  زا  سابع  نبا  زا  متاح ،  یبا  نبا  هبیش و  یبا  نبا  زا  زین  روثنملاردلا  ار  تیاور  نیا 
هدمآ نآ  رد  زین  و  هدرب ،  یم  الاب  ار  سیردا  لمع  هراومه  هک  هدوب  يا  هتـشرف  نامه  دمآ  رد  سیردا  رب  هک  يا  هتـشرف  هدمآ :  بعک 

زا تهج  نیا  زا  و  تسا ،  هدوـب  يو  نیرـصاعم  نیمز و  لـها  همه  لـمع  لداـعم  هـک  هدرب  یم  ـالاب  یلمع  سیردا  زا  هزور  هـمه  هـک 
زا سپ  و  دراذـگب ،  تقافر  يانب  سیردا  اب  دوش و  دراو  نیمز  رب  اـت  درک  هزاـجا  تساوخرد  ادـخ  زا  هدـمآ  شـشوخ  رایـسب  سیردا 

 . . . . درک تقافر  وا  اب  هدش و  لزان  وا  رب  هزاجا  بسک 

و
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زا هدربمان  هتشرف  لاب  ود  نایم  رد  سیردا  هک  هدمآ  نآ  رد  و  هدرک ،  لقن  سابع  نبا  زا  ار  تیاور  نیا  رگید  یقیرط  هب  متاح  یبا  نبا 
 . تسا هتفر  ایند 

 ( ملس هل و  هیلع و آ  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  دنس  رکذ  نودب  وا  و  هرفغ ،  يالوم  رمع  زا  رذنم ،  نبا  هک  تسا  روثنملاردلا  رد  زین  و 
کلم تسا ،  هدوب  شرـصع  لها  مدرم  همه  لـمع  لداـعم  هک  هتفر  یم  ـالاب  یتداـبع  لـمع و  یئاـهنت  هب  سیردا  زا  هک  هدرک  تیاور 
یلاعت يادـخ  ددرگ  نیـشنمه  وا  اب  دوش و  لزان  نیمز  هب  ات  تساوخ  هزاـجا  ادـخ  زا  دـمآ ،  شـشوخ  وا  زا  رومءاـم -  هتـشرف  توملا 

شـشوخ شقیفر  تدابع  زا  سیردا  دـنتخادرپ ،  ادـخ  تدابع  شدرگ و  ریـس و  هب  نیمز  رد  سیردا  هتـشرف و  سپ  داد ،  شا  هزاـجا 
 ، درک یفرعم  ار  دوخ  هتشرف  درک ،  رارصا  و  دیسرپ ،  ار  شببس  وا  زا  دوش ،  یمن  لسک  هتـسخ و  تدابع  زا  الـصا  هک  دید  نوچ  دمآ 
ار يو  اب  تبحاصم  هزاجا  ات  تسا  هتـساوخ  ادخ  زا  هدمآ  شـشوخ  يو  تدابع  زا  نوچ  و  تسا ،  توملا  کلم  نامه  هک  دش  مولعم 

 . دهدب وا  هب 

ار وا  یتعاس  هکنیا  لوا  درک :  تساوخرد  تجاح  هس  تسا ،  توملا  کلم  هکلب  تسین ،  رشب  سنج  زا  شقیفر  دیمهف  یتقو  سیردا 
هب ار  وا  هکنیا  مود  درک ،  ار  راک  نیا  یلاعت  يادخ  زا  هزاجا  بسک  اب  توملا  کلم  دنادرگرب ،  ار  شناج  هرابود  دـنک و  حور  ضبق 

دهد ناشن  وا  هب  ار  خزود  شتآ  دربب و  نامسآ 
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و داد ،  ماجنا  زین  ار  نآ  دـهد ،  ناشن  وا  هب  ار  تشهب  هکنیا  موس  داد ،  ماجنا  شیارب  هزاجا  بسک  اـب  زین  ار  راـک  نیا  توملا  کـلم  ، 
همه میور  نوریب  ات  ایب  لاح  تفگ  توملا  کلم  دیماشآ ،  شبآ  زا  دروخ و  نآ  ياه  هویم  زا  دـش و  تشهب  لخاد  سیردا  هک  یتقو 
یمن نوریب  هجو  چـیه  هب  هک  دـیبسچ  یتشهب  ياهتخرد  زا  یکی  هب  دـیزرو و  عانتما  ندـش  نوریب  زا  سیردا  مدروآ ،  رب  ار  تجئاوح 

نیا زا  ریغ  رگم  و  ما ،  هدیـشچ  هک  نم  دـشچب ؟  ار  گرم  دـیاب  یـسک  ره  هک  تسا  نیا  ریغ  رگم  تفگ :  جاجتحا  ماـقم  رد  و  میآ ، 
رگید دوش  تشهب  دراو  سک  ره  هک  تسا  نیا  ریغ  رگم  و  ما ،  هدش  زین  نآ  دراو  هک  نم  دوش ،  منهج  دراو  دیاب  یـسک  ره  هک  تسا 

 : دوـمرف توـملا  کـلم  هب  یلاـعت  يادـخ  تشگ :  زجاـع  شباوـج  رد  توـملا  کـلم  میآ ،  یمن  نوریب  نم  سپ  دـیآ ؟  یمن  نوریب 
 . دنام یقاب  تشهب  رد  سیردا  تهج  نیمه  هب  و  دنامب ،  راذگب  وشم ،  وا  ضرعتم  سپ  درک ،  تزجاع  سیردا 

رد سیردا  سپ   : ) تسا هدـمآ  هفاـضا  نیا  وا  تیاور  رخآ  رد  و  هدرک ،  لـقن  بـهو  زا  ار  نآ  و  هدروآ ،  زین  سئارع  ار  تـیاور  نـیا 
( . دزادرپ یم  معنت  هب  تشهب  رد  یهاگ  و  دنک ،  یم  یگدنب  ار  يادخ  مراهچ  نامسآ  رد  یهاگ  تسا ،  هدنز  اجنآ 

 ، تماقدنلب يور ،  دیفس  يدرم  سیردا  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  هرمس  زا  مکاح  كردتسم  رد  و 
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هکل هنیـس  رد  و  دوب ،  رت  تشرد  يرگید  زا  شمـشچ  ود  زا  یکی  و  دوب ،  يوم  رپ  شرـس  يوـم ،  مک  شندـب  هنیـس ،  خارف  دـنمونت ، 
 ، دـننک یم  یچیپرـس  شرماوا  زا  هک  دـید  دـید و  ار  مدرم  توادـع  روج و  یلاـعت  يادـخ  نوچ  و  دوـبن ،  صرب  هک  تشاد  يدـیفس 

 . تسا نیمه  هب  هراشا  ایلع ) اناکم  هانعفر  و   : ) هدومرف نآرق  رد  هکنیا  و  درب ،  مشش  نامسآ  هب  ار  سیردا 

نایم رد  ار  نآ  ثیدح  نالاعج  تسد  هک  تسا  یتایلیئارـسا  زا  تایاور  نیا  هکنیا  رد  دنک  یمن  کش  تریـصب  اب  داقن  چیه  فل :  ؤم 
 . درادن يراگزاس  نید  ملسم  لوصا  یملع و  نیزاوم  زا  کی  چیه  اب  هکنیا  يارب  تسا ،  هدرک  دراو  ام  تایاور 

شدلوت لحم  سیردا و  رگید  مان 

یم سیردا  لاح  حرـش  رد  ءامکحلا ،  رابخاب  ءاملعلا  رابخا  باتک  رد  یطفق  اریز  هتـشاد ،  ماـن  زین  سمره )   ( ) مالـسلا هیلع   ) سیردا
ایند هب  رـصم  رد  دنا :  هتفگ  يا  هقرف  دـنا ،  هدرک  فالتخا  شتوبن  زا  لبق  سیردا  داتـسا  ءاشنم و  تدالو و  لحم  رد  ءامکح  دـیوگ : 

ینانوی سیمرا  یبرع  سمره  هملک  هک :  دنا  هتفگ  زین  و  هدوب ،  فنم )   ) رد شدـلوم  و  دـندیمان ،  هسمارهلا )  سمره   ) ار وا  و  دـمآ ، 
يربع نابز  هب  سیمرط و  ینانوی  نابز  هب  وا  مان  دـنا :  هتفگ  رگید  یـضعب  تسا .  دراطع  ياـنعم  هب  یناـنوی  ناـبز  هب  سیمرا  و  تسا ، 

 . هدیمان سیردا  شنیبم  یبرع  باتک  رد  ار  وا  لجوزع  يادخ  و  هدش ،  خونخا  نآ  برعم  هک  دوب  خونخ 

 : دنا هتفگ  نارظن  بحاص  نیمه 
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طقف تسا ،  هدوب  هراکچ  صخش  نیا  هک  دنا  هتفگن  یلو  هدوب ،  يرصم  نومیذاثغا  دنا :  هتفگ  یضعب  هدوب ،  نومیذاثوغ  شملعم  مان 
موس نیروا  ناشیا  دزن  سیردا  و  دنا ،  هدناوخ  مود  نیروا  ار  وا  زین  و  دوب ،  نایرصم  ناینانوی و  يایبنا  زا  یکی  نومیذاثغا  دنا :  هتفگ 

شدرگ ار  نیمز  همه  هتفگ و  نوریب  رـصم  زا  سمره  دـنا :  هتفگ  تقو  نآ  تسا ،  تخبـشوخ  نومیذاـثوغ )   ) هملک ياـنعم  و  هدوب ، 
 . دوب هتشذگ  شرمع  زا  لاس  ود  داتشه و  زور  نآ  رد  و  درب ،  الاب  ار  وا  رصم  رد  دنوادخ  و  تشگرب ،  رصم  هب  هرابود  درک و 

دج دـج  هک  مدآ  نب  ثیـش  زا  شرمع  لوا  رد  وا  و  درک ،  اـمن  وشن و  هدـمآ و  اـیند  هب  لـباب  رد  سیردا  هک :  دـنا  هتفگ  يرگید  هقرف 
 ، تسا ثیش  رسپ  وا  و  شونا ،  رسپ  وا  و  نانیق ،  رـسپ  وا  و  لیئالهم ،  رـسپ  وا  و  درای ،  رـسپ  سیردا  نوچ  تفرگ ،  سرد  دوب  شردپ 

 . تسا ثیش  نامه  نومیذاثغا  هتفگ :  یناتسرهش 

مدآ تعیرش  اب  تفلاخم  زا  ار  مدآ  ینب  زا  نیدسفم  سپ  تخاس ،  رختفم  توبن  راختفا  هبار  وا  دنوادخ  دش ،  گرزب  سیردا  نوچ  و 
 ، دنک چوک  نانآ  نایم  زا  تفرگ  میمـصت  سپ  دنا ،  هدومن  شتفلاخم  مدرم  رتشیب  اما  دندرک  شتعاطا  یکدنا  درک  یم  یهن  ثیـش  و 

ریزگان دنشوپب ،  مشچ  دوخ  ياه  نطو  زا  هک  دمآ  نارگ  ناشیارب  دنشاب ،  چوک  هدامآ  داد  روتـسد  دندوب  هدرک  شتعاطا  هک  ار  نانآ 
دننام اجک  رگید  مینک  چوک  رگا  دنتفگ : 
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 ، هدوب تارف  هلجد و  لباب -  رهن -  زا  ناشدوصقم  ایوگ  و  تسا )  رهن  يانعم  هب  ینایرـس  نابز  هب  لـباب  ( ؟  تفاـی میهاوخ  يرهن  لـباب 
 . درک دهاوخ  نامیزور  نآ  ریغ  يرهن  دنوادخ  مینک ،  ترجاهم  ادخ  رطاخ  يارب  رگا  تفگ :  سیردا 

زا یلاخ  یتشد  لین و  دور  سپ  دندیـسر ،  دـنمان  یم  شنویلباب  میلقا  هک  میلقا  نیا  هب  ات  دـنتفر  هدـش و  نوریب  ناـشیا  اـب  سیردا  سپ 
 . نویلباب تفگ :  دوخ  تعامج  هب  و  دش ،  ادخ  حیبست  لوغشم  هداتسیا  لین  رانک  سیردا  دندید ،  ار  هنکس 

يرهن ینعی  دنا :  هتفگ  رگید  یضعب  تسا .  یگرزب  رهن  هچ  ینعی  دنا :  هتفگ  یـضعب  دنا ،  هدرک  فالتخا  يو  هتفگ  نیا  يانعم  رد  و 
يانعم ینایرـس  نابز  رد  نوی )   ) هملک دنا :  هتفگ  رگید  یـضعب  و  تسا .  تکرب  رپ  يرهن  دنا :  هتفگ  یـضعب  تسا ،  امـش  رهن  دـننام 

رد میلقا  يداو و  نآ  تبـسانم  نیمه  هب  تسا و  رتـگرزب  رهن  نیا  ینعی  تسا ،  رترب  ياـنعم  هب  هک  دـهد  یم  ار  یبرع  رد  لـعفا  هـغیص 
هک ماح ،  رـسپ  رـصم  هب  تسا  بوسنم  هک  دنا  هدـناوخ  رـصم  ار  نآ  هک  برع  زا  ریغ  دـش ،  فورعم  نویلباب  مان  هب  اه  تما  همه  نایم 

 ( . تسا رتاناد  اهنیا  همه  هب  ادخ  و   ، ) درک لوزن  اجنآ  حون  نافوط  هعقاو  زا  دعب 

يادـخ تعاطا  هب  درک و  یم  یهن  تارکنم  زا  و  رما ،  فورعم  هب  ار  قیالخ  هدـنکفا ،  تماقا  لـحر  رـصم  رد  شناـهارمه  سیردا و 
داتفه و اب  وا  نامز  مدرم  درک ،  یم  توعد  لجوزع 
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میلعت شدوخ  نابز  اب  ار  ناشیا  زا  يا  هقرف  ره  ات  دوب  هداد  میلعت  يو  هب  ار  نانآ  یگمه  نابز  دـنوادخ  و  دـندز ،  یم  فرح  ناـبز  ود 
شدرگ يا  هیحان  ره  زا  نایوجـشناد  تخومایب ،  ناشیا  هب  ار  يزاس  رهـش  يارب  یـشک  هشقن  هقیرط  بادآ و  اهنیا  رب  هوـالع  و  دـهد ، 

هب دـندوب  هک  یتما  ره  زا  يا  هقرف  ره  و  دومرف ،  ررقم  ناشیارب  ار  نآ  دـعاوق  تخومایب و  تیندـم  تسایـس  ناشیا  هب  و  دـندش ،  عمج 
هتخاس رهش  تشه  داتـشه و  دص و  وا ،  نادرگاش  هلیـسو  هب  يو و  دهع  رد  هک  اجنآ  ات  دنتخاس  ییاهرهـش  هتـشگرب و  دوخ  نیمزرس 

 . تخومایب ار  مولع  نانآ  هب  سیردا  و  دوب ،  اهر )  ) شرتکچوک همه  زا  هک  دش ، 

کلف و رـس  لـجوزع  يادـخ  نوچ  دوب ،  سیردا  داد ،  داـی  مدرم  هب  ار  موجن  ملع  هدومن و  جارختـسا  ار  تمکح  هک  یـسک  نیلوا  و 
و دوب ،  هداد  وا  هب  ار  باسح  نینس و  ددع  ملع  زین  و  دوب ،  هدنامهف  وا  هب  کلف  نآ  رد  ار  بکاوک  عامتجا  ياه  هطقن  و  نآ ،  بیکرت 

يرامـشرس ماقم  رد  هک  درک  یمن  روطخ  اـنعم  نیا  هب  رـشب  رطاـخ  زگره  درک ،  یمن  باـب  حـتف  ملع  نیا  رد  سیردا  دوبن و  نیا  رگا 
 . دیآ رب  ناگراتس 

تمـسق راـهچ  هب  ار  نیمز  و  تشاد ،  اـپ  هب  میلقا  نآ  تما و  نآ  هتـسیاش  یتنـس  یمیلقا  ره  رد  یتما  ره  يارب  مالـسلا )  هیلع   ) سیردا
دیامن مایق  شیدابآ  اجنآ و  روما  هرادا  تسایس و  هب  ات  درک  ررقم  یهاشداپ  یتمسق  ره  يارب  هدومن  میسقت 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دزاس مزلم  میرب  یم  ار  اهنآ  زا  یضعب  مسا  ادعب  هک  یتعیرش  هب  ار  دوخ  میلقا  لها  ات  درک  رومءام  ار  یهاشداپ  ره  و  ، 

سوا  ) مود تسا ،  میحر  يانعم  هب  یبرع  نابز  هب  هک  سوالیا )   ) لوا دوب :  رارق  نیدب  دندوب  نیمز  رادمامز  هک  ناهاشداپ  نآ  ءامـسا 
نامه هک  سخولیـسی  ار  وا  مان  رگید  یـضعب  نومآ ،  سوالیا  دـنا :  هتفگ  یـضعب  و  نومآ ، )  سوا   ) مراهچ سویبلقـس ، )   ) موس ( ، 

دوب ام  تجاح  دروم  هک  ءامکحلا ،  رابخاب  ءاملعلا  رابخا  باتک  رد  یطفق  مالک  زا  رادقم  نآ  دوب  نیا  دنا ،  هتسناد  دشاب  کلم  نومآ 
.

تـسه هک  يزیچ  درک ،  دامتعا  نادـب  دوش  یمن  دـیاب  هک  روطنآ  و  دوش ،  یم  یهتنم  خـیرات  لبق  ام  هب  همه  رابخا ،  ثیداحا و  نیا  و 
هدنز ملع  لها  هفسالف و  نایم  رد  نامز )  کی  لها  مدرم  زا  فنـص  کی  لیج )   ) لیج دعب  الیج  یبرع  رد  وا  مان  مینیب  یم  هک  نیمه 

فـشک دوخ  دنناد ،  یم  وا  هب  یهتنم  ار  یملع  ره  لوصا  هدرمـش و  مرتحم  ار  شتحاس  دننک و  یم  دای  تمظع  هب  ار  وا  مسا  هدـنام و 
لالدتسا و اب  ار  يرشب  راکفا  هدیشاپ و  رشب  نایم  رد  ار  مولع  رذب  هفطن و  هک  هدوب  ملع  نایاوشیپ  نیرت  یمیدق  زا  وا  هکنیا  زا  دنک  یم 

 . تسا هدوب  ناشیا  رکتبم  نیلوا  بانج  نآ  ای  و  دنا ،  هتخاس  انشآ  یهلا  فراعم  زا  يوجتسج  و  ثحب ،  رد  تقد 

مالّسلا هیلع  حون  ناتساد 

تایآ

(25) ٌنِیبُّم ٌریِذَن  ْمَُکل  ینِإ  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اَْنلسْرَأ  ْدََقل  َو 

ینِإ َهَّللا  الِإ  اوُُدبْعَت  نَأ ال 
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(26) ٍمِیلَأ ٍمْوَی  باَذَع  ْمُْکیَلَع  فاَخَأ 

اَْنیَلَع ْمَُکل  يََرن  اَم  ِْيأَّرلا َو  يِدَاب  اَُنلِذاَرَأ  ْمُه  َنیِذَّلا  الِإ  کَعَبَّتا  كاََرن  اَم  اَنَْلثِّم َو  ًارـَشب  الِإ  كاََرن  اَـم  ِهِمْوَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُـالَْملا  َلاَـقَف 
(27) َنِیبِذَک ْمُکُّنظَن  َْلب  ِلضَف  نِم 

(28) َنوُهِرَک اََهل  ُْمتنَأ  اَهوُمُکُمِْزُلن َو  ْمْکیَلَع َأ  تَیِّمُعَف  ِهِدنِع  ْنِّم  ًهَمْحَر  خاَتاَء  یبَّر َو  نِّم  ٍهَنَِّیب  یلَع  تنُک  نِإ  ُْمْتیَءَر  ِمْوَقَی َأ  َلاَق 

(29) َنُولَهْجت ًامْوَق  ْشاَرَأ  ینَِکل  ْمِهبَر َو  اوُقَلُّم  مُهَّنِإ  اُونَماَء  َنیِذَّلا  ِدِراِطب  اَنَأ  اَم  ِهَّللا َو  یلَع  الِإ  يِرْجَأ  ْنِإ  ًالاَم  ِْهیَلَع  ْمُکلَئسَأ  ِمْوَقَی ال  َو 

(30) َنوُرکَذَت الَف  ْمُهتدَرط َأ  نِإ  ِهَّللا  َنِم  ینُرصنَی  نَم  ِمْوَقَی  َو 

ُهَّللا ًاریَخ  ُهَّللا  ُمُهِیتُْؤی  َنل  ْمُُکُنیْعَأ  يِرَدْزَت  َنیِذَِّلل  ُلُوقَأ  ٌکَلَم َو ال  ینِإ  ُلُوقَأ  ـال  ْبیَْغلا َو  ُمَلْعَأ  ـال  ِهَّللا َو  ُنئاَزَخ  يِدـنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ـال  َو 
(31) َنیِِملظلا َنِمَّل  ًاذِإ  ینِإ  ْمِهِسُفنَأ  یف  اَِمب  ُمَلْعَأ 

(32) َنِیقِدصلا َنِم  تنک  نِإ  اَنُدِعَت  اَِمب  اَِنتْأَف  اََنلَدِج  تْرثکَأَف  اَنَْتلَدَج  ْدَق  ُحُونَی  اُولاَق 

(33) َنیِزِْجعُِمب ُمتنَأ  اَم  َءاش َو  نِإ  ُهَّللا  ِِهب  مُکِیتْأَی  اَمَّنِإ  َلاَق 

(34) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  ْمُکُّبَر َو  َوُه  ْمُکَیِْوُغی  نَأ  ُدیُِری  ُهَّللا  َناک  نِإ  ْمَُکل  َحصنَأ  ْنَأ  تدَرَأ  ْنِإ  یِحُصن  ْمکُعَفنَی  َو ال 

(35) َنُومِرْجت اَّمِّم  يَِرب ٌء  اَنَأ  یِماَرْجِإ َو  َّیلَعَف  ُُهْتیَرْتفا  ِنِإ  ُْلق  ُهاَرْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 

(36) َنُولَعْفَی اُوناک  اَِمب  سئَْتبَت  الَف  َنَماَء  ْدَق  نَم  الِإ  کِمْوَق  نِم  َنِمُْؤی  َنل  ُهَّنَأ  ٍحُون  یلِإ  َیِحوُأ  َو 

(37) َنُوقَْرغُّم مُهنِإ  اوُمَلظ  َنیِذَّلا  یف  یْنبِطَخت  اَِنیْحَو َو ال  اَِنُنیْعَِأب َو  ْکلُْفلا  عَنصا  َو 

(38) َنوُرَخسَت اَمَک  ْمُکنِم  ُرَخسَن  اَّنِإَف  اَّنِم  اوُرَخسَت  نِإ  َلاَق  ُْهنِم  اوُرِخس  ِهِمْوَق  نِّم  ٌالَم  ِْهیَلَع  َّرَم  اَمَّلک  ْکلُْفلا َو  ُعَنصَی  َو 

(39) ٌمیِقُّم ٌباَذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحی  ِهیِزْخی َو  ٌباَذَع  ِهِیتْأَی  نَم  َنوُمَْلعَت  فْوسَف 

الِإ کَلْهَأ  ِنیَْنثا َو  ِنیَجْوَز  ٍّلک  نِم  اَهِیف  ْلِمْحا  اَْنُلق  ُروُّنَّتلا  َراَف  اَنُْرمَأ َو  َءاَج  اَذِإ  یتَح 
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(40) ٌلِیلَق الِإ  ُهَعَم  َنَماَء  اَم  َنَماَء َو  ْنَم  ُلْوَْقلا َو  ِْهیَلَع  َقَبس  ْنَم 

(41) ٌمیِحَّر ٌروُفََغل  یبَر  َّنِإ  اَهاسُْرم  اَهارْجم َو  ِهَّللا  ِمِسب  اَهِیف  اُوبکْرا  َلاَق  َو 

(42) َنیِرِفَْکلا َعَّم  نُکَت  اَنَعَّم َو ال  بکْرا  َّیُنبَی  ٍلِْزعَم  یف  َناک  ُهَْنبا َو  ٌحُون  يَداَن  ِلاَبِْجلاک َو  ٍجْوَم  یف  ْمِِهب  يِرْجت  َیِه  َو 

(43) َنِیقَْرغُْملا َنِم  َناکَف  ُجْوَْملا  اَمُهْنَیب  َلاَح  َمِحَّر َو  نَم  الِإ  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاَع  َلاَق ال  ِءاَْملا  َنِم  ینُمِصْعَی  ٍلَبَج  یلِإ  يِواَئس  َلاَق 

(44) َنیِِملظلا ِمْوَْقلِّل  ًادُْعب  َلِیق  يِدوُْجلا َو  یلَع  تَوَتسا  ُْرمَالا َو  َیُضق  ُءاَْملا َو  ضیِغ  یِِعْلقَأ َو  ُءاَمسَی  ِكَءاَم َو  یِعَْلبا  ضْرَأَی  َلِیق  َو 

(45) َنیِمِکَْحلا ُمَکْحَأ  تنَأ  ُّقَْحلا َو  كَدْعَو  َّنِإ  یلْهَأ َو  ْنِم  یْنبا  َّنِإ  بَر  َلاَقَف  ُهَّبَّر  ٌحُون  يَداَن  َو 

(46) َنِیلِهَْجلا َنِم  َنوُکَت  نَأ  کظِعَأ  ینِإ  ٌْملِع  ِِهب  َکل  ْسَیل  اَم  ِْنلَئسَت  الَف  ٍِحلص  ُریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  ِکلْهَأ  ْنِم  ْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُونَی  َلاَق 

(47) َنیِرِسَْخلا َنِّم  نکَأ  ینْمَحْرَت  یل َو  ْرِفْغَت  الِإ  ٌْملِع َو  ِِهب  یل  ْسَیل  اَم  کَلَئسَأ  ْنَأ  ِکب  ُذوُعَأ  ینِإ  بَر  َلاَق 

(48) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  اَّنِّم  مُهسَمَی  َّمث  ْمُهُعِّتَُمنس  ٌمَمُأ  کَعَّم َو  نَّمِّم  ٍمَمُأ  یلَع  ْکیَلَع َو  ٍتَکََرب  اَّنِّم َو  ٍمَلِسب  ِطبْها  ُحُونَی  َلِیق 

(49) َنیِقَّتُْمِلل َهَبِقَْعلا  َّنِإ  ْربصاَف  اَذَه  ِْلبَق  نِم  کُمْوَق  تنَأ َو ال  اَهُمَْلعَت  تنُک  اَم  ْکَیلِإ  اَهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاَبنَأ  ْنِم  ْکِلت 

 . منشور یناسر  میب  امش  يارب  نم  مدرم ،  يا  هک :  میدوب  هداتسرف  مایپ  نیا  هب  زین  ار  حون  ام   . 25

 . مسرت یم  كاندرد  يزور  باذع  زا  امش  رب  هک  دینکن ،  یگدنب  ار  هللا  زج  راهنز ! هک :  منک )  یم  ناتدیدهت   . ) 26

مینیب یمن  دوخ  لثم  يرشب  زج  ار  وت  ام  دنتفگ  خساپ )  رد   ) شموق رافک  ناگرزب   . 27
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رد يرترب  چیه  ام  الصا  و  دنراد ،  هتخپن  ییءار  هک  ام  زا  يا  هیامورف  لذارا و  دارفا  رگم  دنـشاب  هدرک  يوریپ  ار  وت  هک  مینیب  یمن  ام  و 
 . میرادنپ یم  وگغورد  یمدرم  ار  ناناملسم  امش  سکع ،  رب  هکلب  مینیب ،  یمن  دوخ  هب  تبسن  امش 

دیهد ربخ  نم  هب  متسین ،  ادخ  هداتسرف  میامش و  نوچ  يرـشب  نم  دییوگ  یم  هک  امـش  موق ،  يا  تفگ :  نانآ )  خساپ  رد  حون   . ) 28
امـش رب  هک  دـشاب  هداد  نم  هب  یتمحر  شدوخ  هیحان  زا  وا  و  مشاب ،  هتـشاد  متلاسر  رب  لاد  يا  هزجعم  مراگدرورپ  هیحان  زا  اضرف  رگا 

؟  دیشاب هتشاد  تهارک  نآ  زا  هک  دنچ  ره  مزاس ،  روبجم  نآ  شریذپ  هب  ار  امش  مناوت  یم  نم  ایآ  هدنام ،  یفخم 

زگره نم  و  تسین ،  ادـخ  هدـهع  هب  زج  نم  شاداـپ  نوچ  مرادـن ،  تساوـخرد  یلاـم  امـش  زا  توـبن  ربارب  رد  نم  مدرم ،  يا  و   . 29
راگدرورپ نانآ  نوچ  منک ،  یمن  درط  دوخ  زا  امـش ) رطاخ  هب  دـیناوخ ،  یم  لذارا  ار  نانآ  امـش  و   ) دـنا هدروآ  نامیا  هک  ار  يدارفا 

رد تفارـش  دـیا  هدرک  ناـمگ  هک   ) منیب یم  یلهاـج  موق  ار  امـش  یلو  نم )  اـب  هن  تسادـخ  اـب  ناـشباسح   ) دـننک یم  رادـید  ار  دوخ 
( . دنلذارا ارقف  تسا و  يرگناوت 

؟  دیوش یمن  رکذتم  ارچ  دنک ،  یم  يرای  ادخ  باذع  زا  یسک  هچ  منک  درط  ار  نانآ  اضرف  رگا  مدرم ،  يا  و   . 30

يرترب نآ  نم  مرادن ،  امش  زا  يرترب  چیه  الصا  نم  دیتفگ  هکنیا  اما  و   . ) 31
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تیونعم رظن  زا  رگید  يوس  زا   . ) تسا نم  لاـم  شیاـه  هنیفد  نیمز و  ياـه  هنیزخ  میوگ  یمن  نوچ )  مرادـن ،  تسامـش  رظن  رد  هک 
یم راوخ  امـش  مشچ  رد  هک  ییاـهنآ  هراـبرد  و  ما ،  هتـشرف  نم  میوـگ  یمن  زین  و  مناد ،  یم  بیغ  میوـگ  یمن  و  مرادـن )  يرترب  مه 
نینچ رگا  نوچ  داد ،  دـهاوخن  ناشیا  هب  يریخ  ادـخ  زگره  میوگ  یمن  تسیچ ، )  ناشیا  ریامـض  رد  هک  دـناد  رتهب  ادـخ  و   ) دـنیامن

 . دوب مهاوخ  ناراکمتس  زا  منکب ،  ییاعدا 

نک و) هرـسکی  ار  ام  راک   . ) يدنارذگ دح  زا  ار  وگموگب  نیا  ینک و  یم  وگموگب  ام  اب  هک )  تسا  يرمع   ، ) حون يا  دنتفگ :   . 32
 . روایب يداد ،  یم  هدعو  ام  هب  هراومه  هک  ار  یباذع  نآ  ییوگ ،  یم  تسار  رگا 

شندمآ زا  دیناوت  یمن  امـش  دروایب ) تساوخ  رگا   ) دروآ و یم  ناترـس  رب  ار  نآ  دهاوخب ،  رگا  هک  تسادخ  اهنت  تفگ :  حون   . 33
 . دینک يریگولج 

هب يدوس  منک -  تحیصن  مهاوخب  مه  هچ  ره  امـش -  هب  نم  رمع  کی  تحیـصن  دنک ،  ناتهارمگ  دهاوخب  وا  رگا  هک  نانچمه   . 34
 . دیدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  تسوا و  امش  راگدرورپ  تشاد .  دهاوخن  ناتلاح 

تـسا نیا  اهنآ  یعقاو  هناهب  تلع و  هکلب  دیتسین ،  نانچ  نینچ و  ای  دیرادن و  ایند  لام  تناوریپ  وت و  هک  تسین  نیا  هلءاسم  هن ،   . ) 35
شیارتفا رگا  وگب :  يا .  هتسب  ارتفا  ادخ  هب  تسین و ) ادخ  زا  وت  توعد   : ) دنیوگ یم  هک ) 
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 . متسین دینک ،  یم  امش  هک  ییاهمرج  راد  هدهع  نم  یلو  تسا ،  نم  هدهع  هب  شمرج  مشاب  هتسب 

زا رگید  دروآ .  دنهاوخن  نامیا  زگره  دندوب ،  هدروآ  نامیا  البق  هک  ییاهنآ  زج  وت  موق  زا  شاب  نئمطم  هک  دش  یحو  حون  هب  و   . 36
 . شابن تحاران  دننک  یم  هچنآ  هرابرد  سپ  نیا 

هک وگم ،  تطاسو  زا  ینخـس  دندرک ،  متـس  هک  یناسک  دروم  رد  رگید  سپ  نیا  زا  زاسب و  ار  ییاذک  یتشک  نآ  ام  رظن  ریز  و   . 37
 . دنتسه یندش  قرغ  نانآ 

یم حون  دندرک .  یم  شا  هرخـسم  دنتـشذگ ،  یم  وا  رانک  زا  شمدرم  زا  يا  هتـسد  تقو  ره  تخادرپ و  یتشک  نتخاس  هب  حون   . 38
 . مینک یم  هرخسم  روط  نیمه  ار  امش  زین  ام  يدوزب  دینک و  یم  هرخسم  ار  ام  امش  زورما  تفگ : 

یگـشیمه و یباذع  ایند  سپ  زا  و  دزاس ،  یم  راوخ  ایند  رد  ار  وا  دیآ ،  شرـس  رب  باذع  هک  یـسک  تسناد  دـیهاوخ  يدوزب  و   . 39
 . دوش یم  لزان  وا  رب  تباث 

هب زاغآ  هک  يا  هطقن  نیلوا  نوچ   ، ) تفرگ ندیـشوج  رونت  دش و  رداص  ام  نامرف  هکنآ  ات  تشذـگ )  یم  لاونم  نیدـب  نایرج   . ) 40
يا هداـم  رن و  ره  زا  حون ،  يا  وت  میتـفگ :  حون )  هب  ماـگنه  نآ  رد  درک .  ناروف  نآ  زا  بآ  هک  دوـب  ینیعم  روـنت  درک ،  بآ  ناروـف 

 ، هدش هداد  ام  هیحان  زا  شتکاله  مکح  هک  یسک  نآ  زجب  زین ،  ار  تا  هداوناخ  نک ،  یتشک  راوس  تفج  کی 
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 . دندوب هدرواین  نامیا  شموق  زا  یکدنا  زج  هکنیا )  وگ   ، ) دنا هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  نینچمه  و 

تسا نابرهم  هدنزرمآ و  نم  راگدرورپ  نوچ  تسوا ،  مان  هب  شنداتسیا  نتفر و  هک  دیوش  یتشک  راوس  ادخ  مان  هب  تفگ :  حون   . 41
.

نینم ؤم  شردـپ و  زا   ) هک داـتفا  شدـنزرف  هب  حون  مشچ  ناـهگان  هک  درب  یم  هوک  نوچ  یجاوما  ناـیم  رد  ار  نانیـشنرس  یتشک   . 42
شابم نارفاک  اب  وش و  راوس  ام  اب  ایب  دنزرف ،  يا  ناه !  دز :  دایرف  دوب .  هداتسیا  ناشیا  زا  رود  يا  هطقن  رد  دوب و ) هدرک  يریگ  هرانک 

.

زا یهاـنپ  چـیه  زورما  تفگ :  حون )   . ) دـنک ظـفح  بآ  رطخ  زا  ارم  هک  مشک  یم  یهوـک  هاـنپ  هب  ار  دوـخ  يدوزب  نم  تفگ :   . 43
رد دش و  لئاح  شدـنزرف  وا و  نیب  جوم  هک )  تشذـگن  يزیچ   . ) دـنک محر  وا  هب  ادـخ  هک  یـسک  يارب  رگم  تسین ،  ادـخ  باذـع 

 . تفرگ رارق  ناگدش  قرغ  هرمز  زا  زین  حون  رسپ  هجیتن 

بآ تسیا .  زاب  ندیراب )  زا  زین  وت   ، ) نامسآ يا  و  ربب ،  ورف  يا )  هداد  نوریب  هک   ) ار تبآ  نیمز ،  يا  هک :  دیـسر  یهلا  نامرف   . 44
( رافک یترخآ  یگدنز  دروم  رد   ) تفرگ و رارق  یکشخ  رب  يدوج  هوک  رـس  رب  یتشک  تسـشن و  یـسرک  هب  یهلا  نامرف  تفر و  ورف 

 . دنشاب رود  نم  تمحر  زا  راکمتس  مدرم  هک :  دیسر  رگید  ینامرف 

( دش لئاح  شرسپ  وا و  نیب  جوم  هک  يا  هظحل  نآ  رد   ) حون  . 45
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تسا و قح  وت  هدعو  هک  یتسردب  و  تسا ،  نم  نادناخ  زا  مرـسپ  نم ،  راگدرورپ  يا  تفگ :  هثاغتـسا  اب  هدرک  ادـن  ار  شراگدرورپ 
 . تسا مکح  نیرت  نقتم  تمکح  ینیمکاحلا و  ماکحا  وت 

شنتـساوخ هزاجا  هک  يزیچ  نم  زا  اذل  تسا .  یحلاصان  لمع  وا  هک  نوچ  تسین ،  وت  نادـناخ  زا  وا  حون ،  يا  دیـسر :  باطخ   . 46
 . يوش نالهاج  زا  هکنیا  زا  مهد  یم  تراهنز  نم  هاوخم .  يرادن ،  ار 

یملع نآ  داـسف  حالـص و  هب  تبـسن  هک  منک  یتـساوخرد  هکنیا  زا  مرب  یم  هاـنپ  وـت  هب  نم  اراـگدرورپ ،  تشاد :  هـضرع  حوـن   . 47
 . دوب مهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن ،  ممحر  يزرماین و  ارم  رگا  وت  مشاب و  هتشادن 

هک دنتسه  زین  ییاهتما  و  يآ .  دورف  دناوت ،  اب  هک  ییاهتما  مامت  رب  وت و  رب  ام  هیحان  زا  تکرب  تمالس و  اب  حون ،  يا  دش :  هتفگ   . 48
دهاوخ ارف  ار  نانآ  ام  هیحان  زا  كاندرد  یباذـع  رخآ  رد  مینک و  یم  ناشدـنم  هرهب  ار  ناـنآ  زاـغآ ،  رد  اـم  دـمآ و  دـنهاوخ  يدوزب 

 . تفرگ

وت و هن  یتشادن ،  يربخ  اهنآ  زا  قباس  رد  هکنیا  تداهش  هب  مینک ،  یم  یحو  وت  هب  ار  نآ  ام  هک  تسا  یبیغ  ییاهربخ  همه  اهنیا   . 49
 . تسا يوقتاب  مدرم  نآ  زا  تبقاع  هک  ریگ ،  هشیپ  ربص  سپ  تموق .  هن 

( دوه هکرابم  هروس  زا  )

نآرق رد  مالّسلا  هیلع  حون  ناتساد 

هراشا بانج  نآ  ناتساد  زا  یتمسق  هب  اهنآ  رد  هدمآ و  میرک  نآرق  ياج  دنچ  لهچ و  رد  مالسلا )  هیلع   ) حون مان 
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 ، مان هک  ناسیون  ناتـساد  دننام  دراوم  نآ  زا  کی  چـیه  رد  نکیل  لیـصفت ،  روطب  یخرب  رد  لامجا و  روطب  دراوم  یـضعب  رد  هدـش ، 
هب طوبرم  تایـصوصخ  ریاس  نفدم و  تافو ،  خیرات  رمع ،  تدم  لغـش ،  یگدنز ،  نو  ؤش  نکـسم ،  دلوت ،  لحم  نامدود ،  بسن ، 

میرک نآرق  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  هدشن  هتخادرپ  بانج  نآ  تایئزج  هب  دـنوش  یم  ضرعتم  ار  ناتـساد  بحاص  یـصخش  یگدـنز 
هکلب دزادرپب .  هدوب  نادب  زا  یـسک  هچ  ناکین و  زا  یـسک  هچ  هکنیا  مدرم و  درف  درف  یگدنز  حرـش  هب  نآ  رد  ات  تسین  خیرات  باتک 

یم حرـش  مدرم  يارب  و  دوش ،  یم  ضرعتم  تسا  مدرم  تداعـس  هیام  هچنآ  ناگتـشذگ  روما  زا  تسا و  تیادـه  باـتک  میرک  نآرق 
اسب و  دندرگ ،  راگتـسر  يورخا  يویند و  تایح  رد  هدرک و  دوخ  یگدنز  همانرب  ار  نامه  مدرم  ات  تسا  مادک  حیرـص  قح  هک  دهد 
اهتما ریاس  رد  یلاعت  يادخ  شور  تنس و  دنمهفب  مدرم  ات  دنک  یم  هراشا  نانآ  ياهتما  ءایبنا و  صـصق  زا  ياهـشوگ  هب  هک  دوش  یم 

نآ تسین  نینچ  هک  مه  یـسک  و  دریگب ،  تربـع  تسا  تمارک  هـب  قـفوم  تیاـنع و  لومـشم  هـک  تـسه  یـسک  رگا  اـت  هدوـب ،  هـچ 
 . دوش مامت  وا  رب  تجح  ات  دونشب  ار  اهتشذگرس 

 - دوه 3 فارعا 2 -   - 1 زا :  دنترابع  اههروس  نآ  و  هدمآ ،  لیصفت  روطب  ینآرق  ياه  هروس  زا  هروس  شش  رد  ع )   ) حون ناتـساد  و 
نیا همه  زا  و  حون ،  رمق 6 -  ءارعش 5 -  نونم 4 -  ؤم 
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هدیشک لوط  ات 49  هیآ 25  زا  ینعی  هیآ  جنپ  تسیب و  رد  بانج  نآ  تشذگرـس  اریز  هدش ،  نآ  ضرعتم  دوه  هروس  رت  لصفم  دراوم 
 . تسا

 ( ع  ) حون تلاسر  تثعب و 

يامنهار ار  دوخ  تیناسنا  ترطف  درک و  یم  یگدنز  طیـسب  هداس و  تما  کی  تروص  هب  مالـسلا )  هیلع   ) مدآ ترـضح  زا  دعب  رـشب 
رگیدکی دابعتـسا  هب  شراک  رخآ ،  رد  و  تشگ ،  هدرتسگ  دش و  ادیپ  وا  رد  رابکتـسا  حور  هتفر  هتفر  هکنآ  ات  تشاد ،  دوخ  یگدـنز 

يرذب رادنپ ،  نیمه  دنتشادنپ و  دوخ  بر  ار  دوخ  قوفام  ناتسد ،  ریز  دنتفرگ و  دوخ  نامرف  تحت  ار  رگید  ضعب  یـضعب  دیماجنا ، 
زج هب  يزیچ  دنک ،  دشر  دوش و  زبس  دنزب و  هناوج  سپـس  دوش و  هتـشاک  هک  اج  ره  رد  نامز و  ره  هک  يرذب  دـش ،  هتـشاک  هک  دوب 

ار نادنمتردق  هلیسوب  لیلذ  دارفا  ندیشود  نتفرگ و  هدرب  ایوقا و  هلیسوب  افعض  مادختسا  ینعی  یتاقبط  دیدش  فالتخا  تینث و  نید و 
 . دیدرگ زاغآ  اجنآ  زا  رشب  ياهیزیرنوخ  اهشکمشک و  اهفالتخا و  همه  يرآ  دروآ ،  یمن  راب  هب 

هب هدش و  نادرگیور  یعامتجا  تلادع  تنـس  زا  دـیحوت و  نید  زا  مدرم  تشگ و  عیاش  نیمز  رد  داسف  مالـسلا )  هیلع   ) حون نامز  رد 
و قوعی )   ( ، ) ثوغی  ( ، ) عاوس ( ، ) دو  ) زا دندوب  ترابع  هک  ار  زور  نآ  تب  دنچ  مان  ناحبس  يادخ  و  دندروآ ،  يور  اهتب  شتـسرپ 

 . هدرک رکذ  حون  هروس  رد  رسن ) )

ءافعض قوقح  دندوب  رتیوق  دالوا  لام و  رظن  زا  هک  ییاهنآ  و  دش ،  رتشیب  زور  هب  زور  یتاقبط  هلصاف 
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 . دندرک تموکح  نانآ  رب  دوخ  هاوخلد  قبط  هدیناشک و  رتشیب  فعض  هب  ار  ناتسد  ریز  نارابج ،  دندرک و  لامیاپ  ار 

ات تشاد  لیـسگ  نانآ  يوس  هب  یتعیرـش  باتک و  اب  ار  وا  هدرک و  ثوعبم  ار  مالـسلا )  هیلع   ) حون یلاعت  يادخ  هک  دوب  نامز  نیا  رد 
 . دزاس رارقرب  ناشنیب  رد  ار  تاواسم  هدومن  ناشتوعد  نیغورد  نایادخ  كرت  دیحوت و  نید  هب  راذنا ،  تراشب و  هار  زا 

 ( ع  ) حون تعیرش  نید و 

هراومه بانج  نآ  دیآ  یم  رب  مالسلا )  هیلع   ) حون ناتساد  هب  طوبرم  تایآ  یمامت  زا  هک  يروطب  مالسلا )  هیلع   ) حون تعیرش  نید و 
لآ هروس  و  سنوی ،  حون و  هروـس  ود  زا  هک  يروـطب  و  درک ،  یم  توـعد  كرـش  كرت  ناحبـس و  يادـخ  دـیحوت  هب  ار  دوـخ  موـق 

هتساوخ یم  نانآ  زا  دوش  یم  هدافتسا  هیآ 28  دوه  هروس  زا  هک  يروطب  و  دناوخ ،  یم  مالـسا  هب  ار  نانآ  دیآ  یم  رب  هیآ 19  نارمع 
ار ندناوخ  زامن  دیآ  یم  رب  اروش  هروس  هیآ 8  ءاسن و  هروس  هیآ 103  زا  هک  روطنامه  زین  و  دننک ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ات 

یم نانآ  زا  زین  ار  تلادـع  تاواسم و  تیاـعر  دـیآ  یم  رب  ماـعنا  هروس  و 152  هیآ 151  زا  هک  يروـطب  هتـساوخ و  یم  ناـنآ  زا  زین 
و دـننک ،  اـفو  دوخ  دـهع  هب  دنـشاب و  وگتـسار  دـنوشن ،  کـیدزن  تارکنم  شحاوـف و  هب  هکنیا  هب  هدرک  یم  ناـشتوعد  و  هتـساوخ ، 

هدرک یم  توعد  ار  مدرم  هک  هدوب  یسک  نیلوا  بانج  نآ  دیآ  یم  رب  دوه  هروس  هیآ 41  زا  هک  يروطب 
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 . دننک زاغآ  یلاعت  يادخ  مان  اب  ار  دوخ  مهم  ياهراک  هکنیا  هب 

توعد راک  رد  مالسلا )  هیلع   ) حون ياسرف  تقاط  تامحز  لمحت 

یلاعت و يادخ  هب  هکنیا  هب  هدرک  یم  توعد  امئاد  ار  دوخ  موق  بانج  نآ  هک  دیآ  یم  رب  نونم  ؤم  رمق و  حون و  ياه  هروس  تایآ  زا 
یم ناشراداو  ناهنپ  اراکـشآ و  زور و  بش و  هداد و  یم  جرخ  هب  ار  دـهج  دـج و  ياهتنم  توعد  نیا  رد  دـنروایب و  نامیا  وا  تایآ 

هدرک یم  رتـشیب  ار  دوخ  توعد  وا  ردـق  ره  دـندوزفا ،  یمن  دوخ  ربـکت  داـنع و  هب  زج  شموق  یلو  دـنریذپب ،  ار  قـح  هکنیا  هب  هدرک 
هک يروطب  دندرواین ،  نامیا  نانآ  ریغ  زا  هک  یکدنا  هدـعو  شدالوا  لها و  زج  هب  دـندرک و  یم  رتشیب  ار  ناشرفک  یـشکرس و  نانآ 

ترـصن بلط  وا  زا  هدرب و  تیاکـش  دوخ  راگدرورپ  هاگرد  هب  ماگنه  نآ  رد  دیدرگ  سویام  یلک  هب  نیریاس  ندروآ  نامیا  زا  رگید 
 . درک

دوخ موق  نایم  رد  ع )   ) حون نتسیز  تدم 

لوغشم لاس  هاجنپ  دصهن و  بانج  نآ  هک  دیآ  یم  رب  توبکنع  هروس  تایآ  زا  شموق :  نایم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) حون نتـسیز  تدم 
ناـشن دوخ  زا  یلمعلا  سکع  نداد  وا  هب  نونج  تبـسن  ندرک و  هرخـسم  ءازهتـسا و  هب  زج  ار  وا  موق ،  یلو  هدوب ،  دوخ  موـق  توـعد 

زا رخآ  رد  هکنآ  ات  دـبای ،  تسد  ام  رب  يرورـس  ییاقآ و  هب  هک  تسا  نیا  شروظنم  هکنیا  هب  دـندرک  یم  مهتم  ار  يو  اهنآ  دـندادن ، 
هک درک  یحو  يو  هب  یلاعت  يادخ  راصنتسا ،  نیا  زا  دعب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دوه  هروس  تایآ  زا  و  دیبلط .  يرای  دوخ  راگدرورپ 

دروآ یمن  نامیا  يدحا  دنا  هدروآ  نامیا  هک  يرفن  دنچ  نآ  زج  هب  شموق  زا 
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هیلع  ) حون دوش  یم  هدافتـسا  حون  هروـس  تاـیآ  زا  هک  يروـطب  و  داد ،  یمرگلد  تفگ و  تیلـست  شموـق  هراـبرد  ار  باـنج  نآ  و  ، 
هدرک كاپ  نانآ  همه  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  ات  تساوخ  یلاعت  يادخ  زا  و  درک ،  نیرفن  يدوبان  تکاله و  هب  ار  دوخ  موق  مالسلا ) 

رظن ریز  هک  درک  یحو  بانج  نآ  هب  یلاعت  يادخ  دیآ  یم  رب  دوه  هروس  تایآ  زا  هک  يروطب  و  دراذگن ،  هدنز  ار  نانآ  زا  يدحا  و 
 . زاسب ار  یتشک  ام  یحو  قبط  ام و 

 ( ع  ) حون يزاس  یتشک 

بانج نآ  و  دزاسب ،  وا  دیدست  دـییءات و  اب  ار  یتشک  ات  داد  روتـسد  بانج  نآ  هب  یلاعت  يادـخ  هک  دـیآ  یم  رب  دوه  هروس  تایآ  زا 
یم بآ  یتشک  نوچ  دندرک ،  یم  هرخسم  ار  وا  هتشذگ و  بانج  نآ  راک  لحم  زا  هتسد  هتـسد  مدرم  هک  درک ،  نآ  نتخاس  هب  عورش 
یم ثعاب  نیمه  و  داد ،  یم  ماجنا  بآ  نودب  ینابایب  رد  ار  راک  نیا  بانج  نآ  و  دشاب ،  ایرد  بل  رد  دیاب  يزاس  یتشک  و  دـهاوخ ، 

دیهاوخ يدوز  هب  دینک  یم  هرخـسم  ار  ام  امـش  زورما  رگا  دومرف  یم  ناشخـساپ  رد  بانج  نآ  و  دننک ،  هرخـسم  ار  وا  مدرم  هک  دش 
 ، دوش یم  هراچیب  لیلذ و  راوخ و  ددرگ  باذع  راچد  هک  یسک  هک  دیمهف  دیهاوخ  يدوز  هب  مینک و  یم  هرخسم  ار  امـش  ام  هک  دید 

يارب لجوزع  يادخ  هک  دیآ  یم  رب  نونم  ؤم  دوه و  هروس  ود  زا  زین  لاوز و  لباق  ریغ  میقم و  تسا  یباذع  دیآ  یم  هک  یباذع  و 
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 . دنز یم  الاب  يرونت  زا  بآ  هک  هدوب  نیا  نآ  دوب و  هداد  رارق  یتمالع  باذع ،  نآ  لوزن 

نافوط ندمآ  باذع و  لوزن 

دوب یتشک  نتخاس  لوغشم  دوش  یم  هدافتسا  نونم  ؤم  دوه و  هروس  زا  هکنانچمه  مالـسلا )  هیلع   ) حون نافوط :  ندمآ  باذع و  لوزن 
نیا رد  درک ،  ندیـشوج  هب  عورـش  رونت  نآ  و  دش ،  رداص  باذع  لوزن  رب  ینبم  یلاعت  يادـخ  رما  دـیناسر و  مامتا  هب  ار  نآ  هکنیا  ات 

زج هب  ار  دوخ  لها  زین  دنک و  یتشک  راوس  هدام  رن و  تفج  کی  ناویح  ره  زا  هک  داتـسرف  یحو  بانج  نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  ماگنه 
زین دوب و  هدیزرو  عانتما  ندش  راوس  زا  هک  شدنزرف  دوب و  راک  تنایخ  هک  شرـسمه  ینعی  دنوش  كاله  دوب  هدش  ردقم  هک  يدارفا 

ياهرد یلاـعت  يادـخ  درک  راوس  ار  اـهنآ  هک  نیمه  دـیآ  یم  رب  رمق  هروس  زا  و  دـنک .  راوس  دـندوب  هدروآ  ناـمیا  هک  ییاـهنآ  همه 
يرما نداد  ققحت  يارب  نییاپ  الاب و  بآ  تفاکشب ،  ناشوج  ییاه  همـشچ  تروص  هب  ار  نیمز  و  درک ،  زاب  نازیر  یبآ  هب  ار  نامـسآ 

الاـب تفرگ و  ارف  ار  نیمز  بآ  هتفر  هتفر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دوه  هروس  زا  زین  و  دـنداد .  مه  تسد  هب  تسد  دوب  هدـش  ردـقم  هک 
تفرگ ارف  ار  نیمز  يور  مدرم  همه  نافوط  و  درک ،  یم  ریـس  دنلب  ياه  هوک  نوچ  یجوم  رد  یتشک  دنک ،  نیمز  زا  ار  یتشک  دمآ و 

یتشک رد  هک  نیمه  دوب  هداد  روتسد  بانج  نآ  هب  یلاعت  يادخ  و  درک ،  كاله  دندوب  رگمتس  هک  یلاح  رد  ار  همه  و 
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 ، دنهاوخب تکرب  وا  زا  ندش  هدایپ  رد  دنیوگب و  دمح  داد  ناشتاجن  راکمتس  موق  رش  زا  هک  تمعن  نیا  ربارب  رد  ار  ادخ  دندش  رقتسم 
ریخ تنا  اـکرابم و  ـالزنم  ینلزنا  بر   : ) تفگ زین  و  نیملاـظلا )  موـقلا  نم  اـناجن  يذـلا  دـمحلا هللا   : ) تفگ مالـسلا )  هـیلع   ) حوـن و 

 ( . نیلزنملا

نیمز هب  شناهارمه  و  ع )   ) حون ندش  هدایپ  ناتساد و  نتفای  نایاپ 

نامرف نیمز  هب  یلاعت  يادخ  دندش ،  قرغ  همه  نیمز  يور  مدرم  هدش و  ریگملاع  تافاص  هروس  هیآ 77  لیلد  هب  نافوط  هکنآ  زا  دعب 
هوک يالاب  رب  یتشک  و  دش ،  هتساک  نیمز  رهاظ  زا  بآ  دتـسیاب ،  ندیراب  زا  ات  داد  نامرف  زین  نامـسآ  هب  و  دعلبب ،  ار  دوخ  بآ  ات  داد 
حون هب  یلاعت  يادخ  هاگنآ  دش ،  رداص  ناراکمتـس )  هیلع  رب  داب  يرود  نیملاظلا -  موقلل  ادـعب  لیق  و   ) نامرف تفرگ و  رارق  يدوج 
دعب هک  وش ،  هدایپ  دـناوت  اب  هک  ییاه  تما  وت و  رب  یتاکرب  ام و  هیحان  زا  یمالـس  اب  يآ و  نییاپ  یتشک  زا  حون !  يا  هک :  درک  یحو 

دنتـسه ییاهتما  ناگتفای  تاجن  نیا  زا  یـضعب  تسه  هک  يزیچ  دش  دـنهاوخن  ریگملاع  ینافوط  راچد  هاگچیه  رگید  نافوط ،  نیا  زا 
حون و سپ  دریگ ،  یم  ارف  ار  نانآ  كاندرد  یباذـع  سپـس  و  دـنک ،  یم  ناشرادروخرب  ایند  یگدـنز  ياهعاتم  زا  اـیند  رد  ادـخ  هک 
هب تسد  ثرا  هب  ار  نیمز  و  دـندیتسرپ ،  مالـسا  دـیحوت و  هب  ار  ادـخ  دـنتفرگ و  رارق  نیمز  رد  هدـش و  جراخ  یتشک  زا  وا  ناـهارمه 

ار حون  هیرذ  اهنت  ناحبس  يادخ  و  دندرپس ،  دوخ  ياه  هیرذ  هب  تسد 
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 . تشاذگ یقاب 

 ( ع  ) حون هدش  قرغ  رسپ  ناتساد 

شردپ هدعو  هب  هک  هدوب  نیا  شتلع  و  هدشن ،  راوس  شنارسپ  زا  یکی  هک  دید  دش  یم  یتشک  راوس  هک  یماگنه  مالسلا )  هیلع   ) حون
يراـنک رد  هک  داـتفا  وا  هب  حون  مشچ  یتـقو  هتـشادن ،  ناـمیا  دـش  دـهاوخ  قرغ  دـنک  فلخت  ندـش  راوس  زا  سک  ره  هکنیا  رب  ینبم 

یکی هب  يدوز  هب  نم  هک  درک  در  روطنیا  ار  ردپ  توعد  رسپ  شابم .  نارفاک  اب  وش و  راوس  ام  اب  ایب  مرـسپ  يا  هک  دز  ادص  هداتـسیا ، 
باذع زا  ار  يدحا  دناوت  یمن  يزیچ  چیه  زورما  تفگ :  مالـسلا )  هیلع   ) حون دنک .  ظفح  بآ  رطخ  زا  ارم  ات  مرب  یم  هانپ  اههوک  زا 

رـسپ دندوب -  یتشک  راوس  هک  تسا  یناسک  نامه  شروظنم  هک  دـشاب ،  هدرک  محر  وا  هب  ادـخ  هک  ار  یـسک  رگم  دـنک  ظفح  یهلا 
 . دیدرگ ناگدش  قرغ  ءزج  رسپ  هدش و  لئاح  رسپ  ردپ و  نیب  جوم ،  هک  تشذگن  يزیچ  و  درکن ،  یهجوت  ردپ  خساپ  نیا  هب  حون 

زا هدرک  یم  مالـسا  راهظا  رگا  نونکات  دشاب و  هدرک  ناهنپ  رفک  شلد  نطاب  رد  رـسپ  هک  داد  یمن  لامتحا  چیه  مالـسلا )  هیلع   ) حون
یم رفاک  شرسمه  دننام  زین  ار  شرسپ  رگا  عطق  روطب  و  هتـشاد ،  ربخ  وا  رفک  زا  حون  هک  شرـسمه  فالخ  رب  دشاب ،  هدوب  قافن  باب 

تـساوخرد لجوزع  يادـخ  زا  هک  دوب  مالـسلا )  هیلع   ) حون دوخ  نیا  هکنیا  يارب  هدرک ،  یمن  ار  وا  تاـجن  ياـضاقت  زگره  هتـسناد 
میرک نآرق  تیاکح  رب  انب  و  دراذگن ،  هدنز  ار  رافک  زا  يراید  ات  درک 
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وا دوخ  زین  و  ارافک ) ارجاف  الا  اودلی  كدابع و ال  اولـضی  مهرذـت  نا  کنا  اراید  نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذـت  بر ال   : ) دوب هتفگ 
تـسا نکمم  هنوگچ  و  نینم )  ؤملا  نم  یعم  نم  ینجن و  مهنیب و  ینیب و  حـتفاف   : ) دوب هتفگ  شیاـعد  رد  نآرق  تیاـکح  هب  هک  هدوب 

هک دوب  هدینش  ار  یلاعت  يادخ  نامرف  البق  هکنیا  اب  دهاوخب ؟  ادخ  زا  ار  وا  تاجن  کلذ  عم  شرـسپ  ینطاب  رفک  زا  یهاگآ  اب  وا  دوخ 
 ( . نوقرغم مهنا  اوملظ  نیذلا  یف  ینبطاخت  و ال   : ) دومرف

دیدش یهودنا  راچد  دوب  شرـسپ  ینطاب  رفک  زا  ربخ  یب  هک  یلاح  رد  شدنزرف و  وا و  نیب  جوم  ندـش  لئاح  اب  مالـسلا )  هیلع   ) حون
نم لها  زا  نم  رـسپ  نیا  اراگدرورپ  قحلا )  كدـعو  نا  یلها و  نم  ینبا  نا  بر   : ) هک درک  ءادـن  نینچ  ار  دوخ  راگدرورپ  و  دـش ، 

رتنقتم يرگید  مکاح  ره  مکح  زا  تمکح  ینعی  ینیمکاحلا  مکحا  وت  تسا و  قح  یهد  تاجن  ارم  لها  هکنیا  هب  وت ،  هدـعو  تسا و 
نک و فطل  نیاربانب  تسین ،  یعقاو  حلاصم  هب  لهج  زا  یـشان  تمکح  ینک و  یمن  متـس  روج و  یناریم  هک  ییاضق  رد  وت  و  تسا ، 

یهلا تیانع  اجنیا  رد  تسا ؟  هدـش  باقع  بجوتـسم  ارچ  تسا  نم  لها  وا  هکنیا  اـب  تسیچ و  نم  دـنزرف  تیعقاو  هک  هد  ربخ  نم  هب 
هک دنک  یتساوخرد  رگید  ترابع  هب  ای  و  دنک - ،  ار  دوخ  دنزرف  تاجن  تساوخرد  حیرص  روطب  تشاذگن  و  دش ،  حون  لاح  لماش 

 - درادن یملع  نآ  تیعقاو  هب 
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ادابم هک  راهنز  سپ  تسا ،  یحلاص  ریغ  لمع  وا  تسین ،  وت  لها  وت  رسپ  حون  يا  هک  داتسرف  یحو  يو  هب  شخساپ  رد  یلاعت  يادخ 
هب هک  يا  هدرک  یتساوخرد  ینک  یتساوخرد  نینچ  رگا  هک  ینکب ،  ار  وا  تاجن  تساوخرد  يوش و  وربور  وا  تاـجن  هراـبرد  نم  اـب 

 . یشاب نالهاج  زا  ادابم  هک  مهد  یم  دنپ  ار  وت  نم  يرادن و  یهاگآ  نآ  تیعقاو 

هب مرب  یم  هانپ  نم  اراگدرورپ  هک :  تشگ  یجتلم  شراگدرورپ  هب  دـش و  هاگآ  رما  عقاو  زا  مالـسلا )  هیلع   ) حون یحو ،  نیا  زا  دـعب 
اب دوشب و  ملاـح  لـماش  تیاـنع  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  و  مرادـن ،  نآ  تیعقاو  هب  یملع  هک  مهاوخب  يزیچ  وت  زا  هکنیا  زا  وـت 

 . دش مهاوخ  ناراکنایز  زا  ینک  نیا  ریغ  رگا  هک  ینک ،  تفوطع  نم  رب  تتمحر  اب  و  یناشوپب ،  ارم  تترفغم 

 ( ع  ) حون صیاصخ 

ءایبنا ریاس  وا و  لجوزع  يادخ  هک  تسا ،  مالسلا )  مهیلع   ) ءایبنا ناگرزب  زا  مزعلا و  اولوا  ربمغیپ  نیلوا  مالسلا )  هیلع   ) حون ترضح 
هک تسا  ینامسآ  باتک  نیلوا  وا  باتک  نیاربانب ،  تسا ،  هداتسرف  تعیرـش  باتک و  اب  هدرک و  ثوعبم  رـشب  یمامت  رب  ار  مزعلا  اولوا 

 . دشاب یم  ییادخ  تعیرش  نیلوا  زین  وا  تعیرش  و  تسا ،  یهلا  عیارش  رب  لمتشم 

دنوش و یم  یهتنم  بانج  نآ  هب  ردام  ردپ و  فرط  زا  زورما  رـشب  دارفا  یمامت  نوچ  تسا ،  رـشب  رـضاح  لسن  مود  ردپ  بانج  نآ  و 
نیقابلا مه  هتیرذ  انلعج  و   : ) دومرف شا  هرابرد  میرک  نآرق  هک  دنترضح ،  نآ  هیرذ  همه 
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انکرت و   : ) هدومرف باب  نیا  رد  یلاعت  يادـخ  و  مالـسلاا ، )  مهیلع   ) سیردا مدآ و  ریغ  تسا ،  ءایبنا  همه  گرزب  ردـپ  بانج  نآ  و  ( 
 ( . نیرخالا یف  هیلع 

اب یحو ،  قیرط  رب  هوالع  و  دومن ،  حـتف  هدوشگ و  ار  تعیرـش  باتک و  ماکحا و  عیرـشت  باـب  هک  هدوب  يربمغیپ  نیلوا  باـنج  نآ  و 
دارفا یمامت  رب  و  تسا ،  ملاع  رد  دیحوت  نید  ءاشنم  هشیر و  بانج  نآ  نیاربانب  درک ،  تبحـص  مدرم  اب  جاجتحا  قیرط  لقع و  قطنم 
يادـخ هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دـنیوا ،  نوهرم  همه  هتـشاد و  تنم  دـمآ  دـنهاوخ  تماـیق  اـت  هدـمآ و  نونکاـت  هک  ملاـع  دـحوم 

یف حون  یلع  مالس   : ) دومرف تخاسن و  يو  کیرش  مالس  نآ  رد  ار  رگید  سک  چیه  هداد و  صاصتخا  ماع  یمالس  هب  ار  وا  لجوزع 
 ( . نیملاعلا

روکـش يدـبع  ار  وا  و  درمـش ،  شناراـکوکین  زا  دـیزگرب و  ناـیملاع  همه  زا  ار  وا  لـجوزع  يادـخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  زاـب  و 
 . دناوخ حلاص  يدبع  ار  وا  و  تسناد ،  دوخ  نم  ؤم  ناگدنب  زا  ار  وا  و  دناوخ ، 

یل و رفغا  بر   : ) تشاد هضرع  شراگدرورپ  هاگرد  هب  هک  تسا  نیا  هدومرف  لقن  بانج  نآ  زا  یلاعت  يادـخ  هک  ییاـعد  نیرخآ  و 
( . ارابت الا  نیملاظلا  دزت  تانم و ال  ؤملا  نینم و  ؤملل  انم و  ؤم  یتیب  لخد  نمل  يدلاول و 

یلعف ناتساد  رد  ع )   ) حون ناتساد 

عورـش ار  دلو  داز و  نیمز  يور  رد  مدرم  یتقو  هک  هدـمآ  نینچ  بانج  نآ  هرابرد  نیوکت )  رفـس  زا  مشـش  حاحـصا   ) رد تاروت  رد 
دندرک و
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هچ ره  نارتخد  نآ  زا  مرج  دنیابیز ال  مدرم  نارتخد  دندید  دنتسه -  ناربمغیپ  روظنم  هک  ادخ -  نارـسپ  دش ،  ادیپ  ناشیارب  ینارتخد 
درک دـهاوخن  يرواد  امئاد  ناسنا  رد  نم  حور  تفگ  یلاعت -  يادـخ  ینعی  بر -  دـنتخاس .  یم  دوخ  رـسمه  دـندرک  یم  رایتخا  ار 

نآ رد  اهتوغاط  نیمز  رد  و  دوب ،  هدیـسر  لاس  تسیب  دـص و  هب  وا  راگزور  و  دراد -  هدارا  تسا و  دازآ  تسا -  رـشب  زین  وا  هک  اریز 
نانآ يارب  نارتخد  دندش و  مدرم  نارتخد  رب  لخاد  ءایبنا )  ) ادـخ نادـنزرف  نوچ  دـنا -  هدوب  زین  نآ  زا  دـعب  هکنانچمه  دـندوب -  مایا 

 . دنتشاد مسا  نیتسخن  ناراگزور  نامه  زا  هک  دمآ  دیدپ  ینارابج  و  دندروآ ،  دالوا 

 ، دش رش  هزور  همه  رشب  بلق  يرکف  تارطاخ  یمامت  دش و  دایز  نیمز  رد  ناسنا  رش  دید  بر  نوچ  و 

نیا سنج  هک  داد  نامرف  راچان  هب  دروخ ،  فسات  دوخ  بلق  رد  و  هدـش ،  روطنیا  نیمز  رد  ناسنا  لـمع  دـید  هک  دـش  راد  هصغ  بر 
هکنیا يارب  ار ،  اوه  ناغرم  ناگدنبنج و  نایاپراهچ و  همه  مه  ار و  ناسنا  مه  دـینک ،  وحم  نیمز  يور  زا  ما  هدـیرفآ  نم  هک  ار  رـشب 

 . دیدب بر  مشچ  رد  ار  تمعن  حون ،  اما  و  مدش ،  نوزحم  دندرک  اهنآ  هک  یلامعا  زا  نم 

و درک ،  یم  ریـس  ادـخ  اب  دوب و  لماک  يدرم  دوخ  ناکیدزن  نارقا و  نایم  رد  راکوکین و  يدرم  حون  و  دـنحون ،  نادـنزرف  همه  اـهنیا 
ثفایو  ( ، ) ماح  ( ، ) ماس  ) ياهمان هب  دش  دلوتم  دنزرف  هس  وا  يارب 
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رـشب دارفا  زا  يدرف  ره  اریز  هدش ،  دساف  هک  دید  ار  نیمز  ادخ  و  دـیدرگ ،  ملظ  زا  رپ  هدـش و  دـساف  ادـخ  يور  شیپ  رد  نیمز  و  ( ، 
 . دش دساف  نیمز  رد  شا  هقیرط 

راتفر زا  نیمز  هکنیا  يارب  دنوش ،  یم  دوبان  يدوز  هب  هک  منیب  یم  مراد  هدمآ و  رسب  تیرـشب  لک  رمع  هک  دومرف  حون  هب  ادخ  هاگنآ 
نآ رد  زاسب و  يا  هنیفـس  رفج )  ) بوچ زا  تدوخ  يارب  وت  منیمز ،  هدـننک  دوبان  ناـنآ و  هدـننک  دوباـن  نم  و  هدـش ،  ملظ  زا  رپ  ناـنآ 

دـصیس شلوط  هک  يزاس  یم  لاونم  نیدـب  ار  نآ  و  نک ،  یلامریق  ار  نآ  جراخ ،  لخاد و  زا  و  زاسب ،  ادـج  ادـج  ییاه  هناخ  یتشک 
يدورو برد  و  یهدیم ،  رارق  عارذ  کی  يدنلب  هب  يا  هرجنپ  نآ  يارب  و  دشاب ،  عارذ  یـس  شیدـنلب  عارذ و  هاجنپ  شـضرع  عارذ ، 

 ، ینک یم  تسرد  طسوتم  نییاپ و  الاب و  هقبط  هس  تروص  هب  ینعی  مه ،  يور  ییاه  نکسم  نآ  تمـس  ود  رد  يزاس  یم  هک  ار  نآ 
ریز رد  هک  ار  تایح  حور و  ياراد  دـسج  ره  نیمز و  لـها  یماـمت  اـت  مروآ ،  یم  ار  نیمز  يور  رب  بآ  ناـفوط  مراد  نم  کـنیا  هک 

نادـنزرف و وـت و  مراد ،  یم  راوتـسا  وـت  اـب  ار  مدـهع  نم  یلو  دـنریم ،  یم  نیمز  يور  نارادـناج  همه  منک ،  كـاله  تسا  نامـسآ 
لـسن ات  ینک  یم  یتشک  لخاد  تفج  کی  دسج  بحاص  رادناج  ره  زا  و  دـیوش ،  یم  یتشک  لخاد  تنادـنزرف  رـسمه  ترـسمه و 

نیب زا  اهنآ 
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زا دـشاب ،  سنجمه  زین  نایاپراهچ  زا  دـشاب ،  شرن  سنج  زا  شا  هدام  ناـغرم  زا  دنـشاب ،  هداـم  رن و  تفج  کـی  نیا  دـیاب  و  دورن ، 
تدوخ يارب  زین  وت  و  دنامب ،  یقاب  ناشلـسن  ات  دنیآ  یم  وت  دزن  ناگدنبنج  نیا  دوخ  دنـشاب ،  سنجمه  همه  نیمز  ناگدـنبنج  یمامت 
بـسح رب  حون  نارادـناج ،  نآ  ماعط  مه  دـشاب و  وت  ماعط  مه  ات  نک  عمج  دوخ  دزن  یتشک  رد  روایب و  مهارف  یندروخ  ماـعط  ره  زا 

 . درک لمع  دوب  هداد  یلاعت  يادخ  هک  يروتسد 

زا ار  وت  نم  اریز  دـیوش ،  یتشک  لـخاد  تنادـنزرف  همه  وت و  تفگ :  حون  هب  بر  دـیوگ ،  یم  نیوکت  رفـس  زا  متفه  حاحـصا  رد  و 
دزن هدام  رن و  تروص  هب  ات  تفه  ات  تفه  ار  دنتـسه  كاپ  هک  ینایاپراهچ  همه  زا  و  مدید ،  راکوکین  يدرم  رـشب  دوجوم  لسن  نایم 

ات تفه  ات  تفه  زین  ناغرم  زا  دنـشاب ،  هدام  رن و  دـیاب  زین  اهنآ  هک  راد ،  هگن  ود  هب  ود  اهنت  دـنکاپان  هک  ییاهنآ  زا  و  راد ،  هگن  دوخ 
زور و لهچ  رگید ،  زور  تفه  زا  دـعب  زین  نم  هک  اریز  دـنامب  یقاب  نیمز  يور  رد  اهنآ  لسن  اـت  ربب  دوخ  شیپ  هداـم  رن و  تروص  هب 

رما ادخ  هچنآ  بسح  رب  حون  منک ،  یم  وحم  ار  ما  هتخاس  هک  يراوتسا  دوجوم  ره  نیمز  يور  رد  و  مناراب ،  یم  نیمز  رب  بش  لهچ 
 . درک لمع  دوب  هدرک 

نادنزرف و هون و  تفرگ و  ارف  ار  نیمز  نافوط  دیسر  یگلاس  دصشش  نس  هب  حون  هکنآ  زا  دعب 
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شکاپ و هچ  دوب -  نیمز  رد  هک  مه  يا  هدنبنج  ره  دندش ،  یتشک  لخاد  نافوط  بآ  يور  زا  شنارـسپ  نارـسمه  شدوخ و  رـسمه 
 . دندش یتشک  لخاد  اتود  اتود  هدام و  رن و  تروص  هب  دوب  هداد  نامرف  حون  هب  ادخ  هک  روطنامه  شکاپان -  هچ 

زور رد  حوـن و  رمع  لاـس  نیمدصـشش  رد  هثداـح  نیا  و  تفرگ ،  ارف  ار  نیمز  ناـفوط ،  ياـهبآ  هک  دـش  نینچ  زور  تـفه  زا  دـعب  و 
زور و لهچ  و  دش ،  زاب  نامـسآ  ياهقاط  تفرگ و  ندیـشوج  گرزب  عیـسو و  ياه  همـشچ  همه  زور  نآ  رد  دوب و  مود  هام  مهدـفه 
رد لخاد  ناشنارـسمه  اب  ثفای )   ) و ماح )   ) و ماس )   ) شنادـنزرف شرـسمه و  حون و  زور ،  ناـمه  رد  و  دـیرابب ،  ناراـب  بش  لـهچ 

یتشک نورد  رد  حون  رب  لخاد  لاب  ياراد  کچوک  ناگدـنرپ  همه  و  دوخ ،  سنجمه  ياه  هدام  اب  ناغرم  یماـمت  و  دـندش ،  یتشک 
رن دندش  یم  دراو  هک  دسج  ياراد  هدنبنج  ره  زا  و  دندمآ ،  رد  یتشک  نورد  هب  تفج  تفج  دسج  ياراد  رادـناج  ره  زا  و  دـندش ، 

 . تسب حون  رب  ار  یتشک  برد  ادخ  هاگنآ  دوب ،  هداد  روتسد  ادخ  هک  روطنامه  دندش ،  یم  دراو  هدام  و 

تفرگ و رارق  نیمز  همه  يالاب  رب  هک  تفر  الاب  ردقنآ  یتشک  دش ،  دایز  هزادنا  یب  بآ  تشاد ،  همادا  نیمز  رد  زور  لهچ  نافوط  و 
بآ ریز  عارذ  هدزناپ  دوب  نامسآ  ریز  رد  هک  يدنلب  ياه  هوک  یمامت  یتح  دوب  میظع  دایز و  ادج  بآ  درک ،  یم  تکرح  اهبآ  يور 

ورف
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زا دـسج  بحاص  نارادـناج  یمامت  هجیتن  رد  دـنامن ،  یقاب  اههوک  زا  يرثا  رگید  هک  يروطب  تشاد ،  ینوزف  هب  ور  بآ  زاب  دـنتفر ، 
زا یئوب  هک  یتادوجوم  یمامت  مدرم و  یمامت  دـندیزخ و  یم  نیمز  يور  هک  یناگدـنزخ  یمامت  اهیـشحو و  نایاپ و  راهچ  ناـغرم و 
رب هک  یتادوجوم  یمامت  ادـخ  و  دـندرک ،  یم  یگدـنز  یکـشخ  رد  هک  ییاهنآ  هتبلا  دـندرم ،  همه  دنتـشاد  غامد  رد  ار  تایح  حور 

دندـش وحم  نیمز  يور  زا  یگمه  ناغرم ،  هچ  تارـشح و  هچ  نایاپ و  راـهچ  هچ  اـهناسنا و  هچ  درب ،  نیب  زا  دوب  راوتـسا  نیمز  يور 
 . تشاد ینوزف  هب  ور  زور  هاجنپ  دص و  تدم  ات  نانچمه  بآ  زاب  و  دندنام ،  یقاب  یتشک  رد  شناهارمه  حون و  اهنت 

وا اب  یتشک  رد  هک  ینایاپ  راهچ  شوحو و  همه  حون و  دای  هب  ادخ  دیوگ :  یم  نیوکت )  رفس  زا  متشه  حاحـصا   ) رد سپـس  تاروت ، 
 ، دش هتفرگ  نامـسآ  ياهرد  نیمز و  ياه  همـشچ  ولج  دنتفرگ و  مارآ  اهبآ  هجیتن  رد  هک  داد  روبع  نیمز  رب  ار  يداب  و  داتفا ،  دـندوب 

تفای شهاک  بآ  زور  هاجنپ  دص و  زا  دعب  و  تشگرب ،  نیمز  هب  جیردت  هب  دوب  هدیشوج  نیمز  زا  هک  ییاهبآ  دیرابن و  رگید  نامسآ 
ات تسـشن  یم  ورف  هزور  همه  مهد ،  هام  ات  بآ  و  دـیدرگ ،  رقتـسم  تارارآ  لابج  يـالاب  رب  متفه  هاـم  رد  مهدـفه  زور  رد  یتشک  و 

 . دروآ رد  بآ  زا  رس  اههوک  ياههلق  هام  نآ  لوا  ههد  رد  هکنیا 

هرجنپ حون  هک  دش  نینچ  زور  لهچ  زا  دعب  و 
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هب دزیم و  لاب  نادرگرس  اج  همه  غالک  تخاس ،  اهر  یتشک  نورد  زا  ار  غالک  و  درک ،  زاب  دوب  هدرک  تسرد  یتشک  يارب  هک  ار  يا 
رد بآ  ایآ  دنیبب  ات  تخاس  اهر  ار  رتوبک  غالک  زا  دعب  تفر  ورف  نآ  رد  بآ  دش و  کشخ  یلک  هب  نیمز  هکنآ  ات  تشگنرب  حون  دزن 
بآ نوچ  تشگرب  یتشک  هب  حون و  دزن  هب  راچان  هب  دـنک  لزنم  ات  تفاین  یکـشخ  ياـج  رتوبک  نوچ  و  هن ،  اـی  هدـش  مک  نیمز  يور 
زاـب و  درب .  یتـشک  لـخاد  رد  دوخ  دزن  هب  هتفرگ  ار  رتوبک  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  حون  دوب ،  هدـناشوپ  ار  نیمز  يور  همه  زوـنه 

رد تشگرب ،  حون  دزن  رـصع  ماگنه  رتوبک  تخاس ،  اهر  یتشک  لخاد  زا  ار  رتوبک  اددجم  هدرک  گنرد  یتشک  رد  رگید  زور  تفه 
زور تفه  تسا  هدـش  مک  هدرک و  شکورف  نیمز  يور  زا  بآ  هک  دـیمهف  حون  تشاد ،  راقنم  هب  نوتیز  زبس  گرب  کـی  هک  یلاـح 

 . تشگنرب حون  دزن  هب  رگید  هعفد  نیا  تخاس  اهر  ار  رتوبک  زاب  درک ،  ثکم  رگید 

نیمز هب  شمـشچ  تشادرب و  ار  یتشک  هدرپ  حون  هتفر و  ورف  یلک  هب  بآ  هک  دوب  حون  رمع  زا  لاس  نیمکی  دصـشش و  هام  لوا  رد  و 
 . دش کشخ  نیمز  هک  دوب  مود  هام  متفه  تسیب و  زور  رد  و  هتفر ،  ورف  یلک  هب  بآ  هک  دید  داتفا و 

دـیوش و جراخ  یتشک  زا  ناشیا  نارـسمه  تنادـنزرف و  رـسمه و  وت و  حون !  يا  هک  درک  وگتفگ  نینچ  حون  اب  یلاعت  يادـخ  هاـگنآ 
همه
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جراخ یتشک  زا  ار  دننک  یم  تکرح  نیمز  رد  هک  یناگدنبنج  همه  دـندوب و  وت  اب  یتشک  رد  دنتـسه و  دـسج  بحاص  هک  یتاناویح 
شنادنزرف و رـسمه  دوخ و  رـسمه  شنادنزرف و  حون و  نک ،  دایز  ار  اهناسنا  هدع  و  زادنیب ،  هارب  ار  لسانت  دلاوت و  نیمز  رد  و  نک ، 

 . دندش جراخ  یتشک  زا  دوخ  عونمه  سنجمه و  اب  ناغرم  همه  ناگدنبنج و  تاناویح و  همه 

يالاب هب  ار  اهمزیه  ینعی  اه ،  ینتخوس  هاگنآ  تفرگب ،  یکی  كاپ  هدـنرپ  اپ و  راهچ  ره  زا  و  درک ،  انب  بر  يارب  یهاـگنابرق  حون  و 
ناسنا رطاخ  هب  ار  نیمز  زگره  رگید  تفگ  دوخ  اب  شدوخ  بلق  رد  دـینازو  ار  تیاضر  میـسن  دـید  ار  نیا  نوچ  بر  درب ،  هاـگنابرق 

هعفد نیا  دننام  ار  نیمز  نارادناج  یمامت  هدوب  ریرـش  هدمآ  دیدپ  هک  يزور  زا  ناسنا  بلق  هکنیا  روصت  فرـص  هب  منک و  یمن  تنعل 
 ، ناتسمز ناتسبات و  امرگ ،  امرس و  نآ  رد  دشاب و  تعارز  نیمز  رد  تسا  اجرب  نیمز  هک  یمادام  مراد  یم  ررقم  منک و  یمن  كاله 

 . منز یمن  مه  رب  ار  ماظن  نیا  زگره  دشاب و  بش  زور و  و 

 : دومرف نانآ  هب  و  داد ،  تکرب  نانآ  لسن  هب  و  درک ،  كرابم  ار  شنادنزرف  حون و  ادخ  هک  هدمآ  نیوکت  رفس  زا  مهن  حاحـصا  رد  و 
ناتدوخ ناج  رب  اهنت  امـش -  تشحو  سرت و  هک  دیاب  دیزاس و  رپ  اهناسنا  زا  ار  نیمز  دینک و  دایز  ار  رـشب  تارفن  هدعو  دـینک  دـلاوت 

اب نامسآ  ناغرم  لک  نیمز و  تاناویح  هکلب -  دشابن 
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یماعط امش  يارب  ات  ما  هدرپس  امش  تسد  هب  ار  هدنز  ناگدنبنج  لک  نم  نوچ  دشاب  ایرد  نایهام  لک  نیمز و  يور  رب  ناگدنبنج  لک 
امـش يارب  اهنت  نم ،  و  دیروخن ،  ار  شتبانج  نآ و  نوخ  یناویح  ره  زا  اهنت  ما  هدرپس  امـش  هب  ار  زبس  ناهایگ  همه  هکنانچمه  دشاب ، 

زا هچ  دنـشاب و  هتخیر  ار  ناتنوخ  هک  یناویح  زا  هچ  منک ،  یم  بلط  ار  امـش  نوخ  نارادناج -  ریاس  يارب  هن  منک -  یم  یهاوخنوخ 
ناـسنا نوـخ  هدـنزیر  يرآ  منک ،  یم  بلط  هتخیر  ار  شردارب  نوـخ  هک  یـسک  زا  ار  ناـسنا  نوـخ  دـشاب ،  هدرک  نینچ  هک  یناـسنا 

ددـع لـسانت  دـلاوت و  هار  زا  هک  دـیاب  تهج  نیمه  هب  هدرک ،  تسرد  دوخ  لکـش  هب  ار  ناـسنا  ادـخ  نوچ  دوش ،  یم  هتخیر  شنوخ 
 . دینک رایسب  نیمز  رد  ار  اهناسنا 

اب مه  امش و  اب  مه  مدنب ،  یم  امش  اب  ار  دوخ  قاثیم  نم  کنیا  دومرف :  نینچ  شنخـس  رد  و  تفگ ،  نخـس  شنادنزرف  حون و  اب  ادخ 
و نایاپ ،  راهچ  هچ  ناغرم و  هچ  دندوب  یتشک -  رد  امـش -  اب  هک  ياهدـنز  سفن  ره  اب  مه  و  دـیآ ،  یم  امـش  زا  دـعب  هک  امـش  لسن 

امـش اب  ار  دوخ  قاثیم  نیمز ،  ناگدنبنج  همه  یتح  دـندش  جراخ  یتشک  زا  امـش  اب  دـندوب و  امـش  اب  هک  نیمز  شوحو  لک  نینچمه 
رگید دعب  هب  نیا  زا  هکنیا  و  دوشن ،  ضرقنم  نافوط  هلیـسو  هب  شلـسن  دسج ،  ياراد  نارادـناج  امـش  زا  کی  چـیه  هک  مدرک  مکحم 

شیپ دزاس  ناریو  ار  نیمز  هک  ینافوط 
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ات دنتسه  امش  اب  هک  هدنز  سفن  نابحاص  لک  هک  ما -  هدرک  راوتسا  هتسب و  امـش  دوخ و  نیب  نم  هک  قاثیم  نیا  تمالع  اما  و  مرواین ، 
نیب هک  دـشاب  یقاثیم  تمالع  ات  مداهن ،  اهربا  رد  ار  مدوخ  سوق  نم  هک  تسا  نیا  دنـشاب -  نمیا  رگناریو  ناـفوط  زا  هدـنیآ  ياـهنرق 

یقاثیم دای  هب  منیب و  یم  ربا  رد  ار  دوخ  سوق  منارتسگب  نیمز  رب  ار  يربا  هاـگره  سپ  نیا  زا  هجیتن  رد  و  دـش ،  هتـسب  نیمز  نیب  نم و 
منکن اپب  رگناریو  نافوط  هک  دوش  یم  ثعاب  نیمه  و  متفا ،  یم  ما  هتسب  دسج  ياراد  هدنز و  سفن  بحاص  ره  امش و  دوخ و  نیب  هک 

 . مزاسن كاله  ار  دسج  بحاص  ناویح  ره  و 

رد هدنز  سفن  بحاص  ره  نیب  ادـخ و  نیب  دـبا  ات  هک  متفیب  یقاثیم  دای  هب  ات  منیب  یم  ار  نآ  نم  دـشاب  ربا  رد  سوق  هک  نامز  ره  سپ 
نیب نم  هک  دزادنا  یم  یقاثیم  دای  هب  ارم  هک  یتمالع  نآ  تسا  نیا  تفگ  حون  هب  ادخ  هدـش و  هتـسب  نیمز  رد  نکاس  ياهدـسج  لک 

ماس و زا  دندوب  ترابع  دندش  جراخ  یتشک  زا  حون  اب  هک  حون  نارـسپ  نآ  ما .  هتـسب  نیمز  يور  رب  يدـسج  بحاص  ره  نیب  دوخ و 
هبعـش نت  هس  نیا  زا  نیمز  يور  ياهناسنا  یمامت  هک  دـندوب  حون  نارـسپ  رفن ،  هس  نیا  و  تسا ،  ناعنک  ردـپ  ماـح  و  ثفاـی ،  ماـح و 

 . دندش هبعش 

دش و تسم  دروخ و  بارش  یتقو  تشاک ،  یم  روگنا  تخرد  دوب و  زرواشک  ءادتبا ،  رد  حون  و 
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رد هک  شردارب  ود  هب  دـید و  ار  شردـپ  تروع  دـشاب  ناعنک  ردـپ  هک  ماح  دـش ،  شا  همیخ  لـخاد  ناـیرع  تخل و  یتسم  لاـح  رد 
و دـنتخادنا ،  ردـپ  يور  هب  رـس  تشپ  زا  هتفرگ  دوخ  شود  هب  ار  یـششوپ )   ) یئادر ثفای  ماس و  سپ  داد ،  ربخ  دـندوب  همیخ  جراخ 

 . دننیبن ار  ردپ  تروع  هک  دندوب  هدنادرگرب  تشپ  فرط  هب  ار  دوخ  تروص  هک  یلاح  رد  دندناشوپ ،  ار  دوخ  ردپ  تروع 

ناردارب ناگدنب  هدنب  داب ،  نوعلم  ناعنک  تفگ :  هدرک ،  هچ  شکچوک  رـسپ  هک  دش  تفتلم  دمآ و  شوه  هب  یتسم  زا  ردـپ  هکنیمه 
ماس ياه  همیخ  رد  دهد و  تعسو  ار  ثفای )   ) ادخ ات  دشاب ،  وا  هدنب  ناعنک  و  ماس ،  يادخ  هوهی )   ) داب كرابم  تفگ :  دشاب و  دوخ 

 . دشاب وا  دبع  ناعنک  دنیزگ و  نکسم  ، 

ایند زا  نآ  زا  دعب  و  دوب ،  لاس  هاجنپ  دصهن و  حون  رمع  اعومجم  درک و  یگدنز  لاس  هاجنپ  دصیـس و  نافوط ،  يارجام  زا  دـعب  حون 
 . دوب ام  تجاح  دروم  تاروت  زا  هک  هچنآ  دوب  نیا  تفر . 

 : تسا نآرق  نایب  اب  فلاخم  تهج  دنچ  زا  دینک -  یم  هظحالم  هک  يروطب  نایب -  نیا  و 

یضعب و  دش ،  یتشک  لخاد  شرهوش  اب  وا  هکنیا  هب  هدرک  حیرـصت  هکلب  هدماین  حون  رـسمه  ندش  قرغ  زا  یمان  چیه  تاروت  رد   - 1
 . هتفای تاجن  يرگید  هدش و  قرغ  یکی  هتشاد ،  رسمه  ود  حون  دیاش  هک  دنا  هدرک  هیجوت  روطنیا 

قرغ هک  حون  رسپ  زا  یمان  تاروت  رد   - 2

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 204 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا هدروآ  ار  وا  تشذگرس  میرک  نآرق  هک  یلاح  رد  هدماین  دش 

تسا هدمآ  شنادنزرف  رسمه  نادنزرف و  و  شا ،  هداوناخ  حون و  مان  اهنت  هدماین و  نایم  رد  حون  هب  نینم  ؤم  زا  ینخس  تاروت  رد   - 3
.

دـصهن و هک  دـیآ  یم  رب  زیزع  نآرق  رهاظ  زا  هک  یلاح  رد  هدرک ،  رکذ  لاس  هاجنپ  دـصهن و  ار  حون  رمع  اـعومجم  تاروت ،  رد   - 4
دقل و   : ) هدومرف هنیمز  نیا  رد  و  هتخادرپ ،  توعد  راک  هب  شمدرم  نیب  رد  نافوط  هثداح  زا  لبق  حون  هک  تسا  یتدـم  نآ  لاس  هاجنپ 

 ( . نوملاظ مه  نافوطلا و  مهذخاف  اماع  نیسمخ  الا  هنس  فلا  مهیف  ثبلف  هموق  یلا  احون  انلسرا 

ناونع هب  هک  رتوبک  غـالک و  نداتـسرف  هلءاـسم  و  هدرک ،  رکذ  ادـخ  يروآ  داـی  هلیـسو  ار  نآ  تاروـت  هک  یحزق  سوـق  هلءاـسم   - 5
هقبط هس  عاـفترا و  لوط و  ضرع و  زا  هدرک ،  رکذ  یتـشک  يارب  هک  یتایـصوصخ  زین  و  هدروآ ،  بآ  ندـش  شکورف  زا  يریگربـخ 

هک تسا  یبلاطم  اهنآ  زا  یـضعب  و  تسا ،  تکاس  اهنآ  رکذ  زا  میرک  نآرق  هریغ ،  نافوط و  بآ  يدنلب  نافوط و  تدم  و  نآ ،  ندوب 
هباحص ياهیئارـس  هصق  رد  یناعم  نیا  لاثما  و  ددنبب ،  قاثیم  نآ  اب  یلاعت  يادخ  هک  حزق ،  سوق  هلءاسم  ریظن  دسر ،  یم  رظن  هب  دیعب 

 . تسا رت  هیبش  یلیئارسا  تایلعج  هب  نانخس  نآ  رتشیب  هک  تسا  دایز  مالسلا )  هیلع   ) حون ناتساد  رد  نیعبات  و 

؟  تسا هدمآ  هج  نافوط  هرابرد  للم  ریاس  ياه  هروطسا  خیراوت و  رد 

زین میدق  ياهتما  خیراوت  رد  دیوگ  یم  دوخ  ریسفت  رد  رانملا  بحاص 
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رفـس رد  هک  تسا  يربخ  اب  قباطم  یفـالتخا  رـصتخم  اـب  نانخـس  نآ  زا  یـضعب  هدـمآ ،  ناـفوط  هلءاـسم  زا  يرکذ  هتخیرگ  هتـسج و 
 . تسا نآ  فلاخم  یقفاوت  رصتخم  اب  رگید  یضعب  هدمآ و  تاروت  نیوکت 

ناشنیمزرس رد  حون  هثداح  هک  دنتـسه  یموق  نامه  نانیا  و  تسا ،  ناینادلک  رابخا  نیوکت ،  رفـس  ربخ  هب  رت  کیدزن  رابخا  همه  زا  و 
ایند زا  تریتوا )   ) شردـپ هکنیا  زا  دـعب  سورتسزیز )   ) هکینامز هک  دـنا  هدرک  لـقن  موق  نیا  زا  سوفیـسوی )   ) و عشوهرب )   ) داد خر 

روتـسد وا  هب  و  دنوش ،  یم  قرغ  رـشب  دارفا  مامت  و  دـنک ،  یم  نایغط  اهبآ  يدوز  هب  دـنتفگ -  وا  هب  هک -  دـید  ایور  ملاع  رد  تفر ، 
نینچ زین  وا  دـنک ،  ظفح  ندـش  قرغ  زا  ار  شناتـسود  صاوخ و  تیب و  لها  شدوخ و  نآ  هلیـسو  هب  ات  دزاسب  يا  هنیفـس  هک  دـنداد 
نانآ ادخ  دنداد و  شرتسگ  نیمز  رد  ار  داسف  هک  هتـسناد  ینارابج  نارود  صوصخم  ار  نافوط  هک  تهج  نیدب  تیاور  نیا  و  درک ، 

 . تسا نیوکت  رفس  تیاور  قباطم  درک ،  باقع  نافوط  باذع  اب  ار 

هرود هب  قـلعتم  هدـش و  هتـشون  یخیم  فورح  اـب  تیاور  نیا  نآ  رد  هـک  دـنتفای  تـسد  رجآ  زا  یحاوـلا  هـب  اـه  یـسیلگنا  زا  یـضعب 
لبق متفه  نرق  هب  قلعتم  ياهتشون  زا  نآ  دوخ  هدوب و  حیـسم  دالیم  زا  لبق  لاس  تصـش  دصـشش و  دودح  ینعی  دوب ،  لاپینابروشآ )  )

 . تسا هدوب  نآ  زا  رت  یمیدق  نوچ  دشاب  هدش  هتفرگ  تاروت  نیوکت  رفس  زا  دناوت  یمن  هجیتن  رد  دوب ،  هدش  لقن  دالیم  زا 
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هب يرـصم  نانهاک  هک :  هدروآ  نومـضم  نیا  هب  شباتک  رد  نوطالفا  ار  ربخ  نیا  دـنا و  هدرک  تیاور  ناـفوط ،  زا  يربخ  زین  اـهینانوی 
هب تبون و  دـنچ  داد و  رییغت  یلک  هب  ار  نیمز  عضو  هک  درک  اـپب  نیمز  رد  یناـفوط  نامـسآ ،  دـنتفگ :  یناـنوی -  میکح  نولوس - )  )

ياهناسنا راثآ  زا  یفراعم  رثا و  چیه  دیدج  رـصع  ياهناسنا  هک  دش  ثعاب  رما  نیا  و  دیدرگ ،  كاله  نیمز  يور  رـشب  فلتخم  قرط 
 . دنشاب هتشادن  تسد  رد  ار  دوخ  زا  لبق 

هب و  تسا ،  هدرک  رکذ  هدوب  لوا )  سانیم   ) زا دـعب  هک  لوا )  سمره   ) زا دـعب  ار  نآ  خـیرات  هدروآ و  ار  ناـفوط  ناتـساد  نوتیناـم )  )
هک هدش  تیاور  نانوی  يامدـق  زا  و  هدرک .  رکذ  نانآ  يارب  تاروت  هک  تسا  یخیرات  زا  رتمیدـق  نافوط  خـیرات  زین ،  لقن  نیا  بسح 

 . دنتفای تاجن  نآ  زا  اریب )  ) شرسمه و  نویلاکود )   ) اهنت تفرگ ،  ارف  ار  نیمز  يور  همه  دش و  ثداح  ریگملاع  ینافوط  میدق  رد 

 - رورش يادخ  نمیرها -  تسد  هب  هک  ار  نیمز  درک و  اپب  ینافوط  ادخ  دنا  هتفگ  هک  هدش  تیاور  زین  نایناریا -  سرف -  يامدق  زا  و 
هناخ رد  هک  يرونت  دیدرگ ،  زاغآ  يرونت  لخاد  زا  تسخن  نافوط  نیا  هک  دنا  هتفگ  و  درک ،  قرغ  دوب  هدـش  رـش  داسف و  زا  لامالام 

ریگملاع ینافوط  رکنم  نایـسوجم  نکیل  و  تخپ ،  یم  رونت  نیا  رد  ار  دوخ  نان  هشیمه  هزوجع  نیا  دوب و  عقاو  هفوک )  لوز   ) هزوجع
نیمزرس رد  اهنت  ثحب  دروم  نافوط  هک  دنا  هتفگ  هدوب و 
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 . دوب هدش  هدیشک  زین  ناتسدرک  دودح  هب  ات  شاهنماد  هدوب و  قارع 

نافوط نیرخآ  هرابرد  و  دنا ،  هتسناد  راب  تفه  هدرک و  تیاور  یفارخ  یلکـش  هب  ار  نآ  هدرک و  تبث  ار  نافوط  عوقو  زین  دنه  يامدق 
مکحم امرخ  فیل  خیم و  اب  هتخاس و  ونشف )  ) دوخ هّللا  رما  هب  ار  نآ  هک  میظع  یتشک  کی  رد  شرـسمه  نایدنه و  هاشداپ  دنا :  هتفگ 

نیمز هب  ایلامیه -  تافامیج -  هوک  رب  بآ  ندش  شکورف  نافوط و  زا  دعب  یتشک  نیا  و  دنتفای ،  تاجن  قرغ  زا  دنتسشن و  دوب  هدرک 
ددعت هلءاسم  و  دشاب ،  هتفرگ  ار  دـنه  نیمزرـس  همه  هک  دنتـسه  یمومع  ینافوط  رکنم  نایـسوجم  دـننام  اه ) یمهرب   ) یلو تسـشن . 

رد دـنقفتم  تایاور  نیا  همه  و  هدـش ،  تیاور  زین  رگید  یماوقا  و  اه ،  یکیزکم  اه و  یلیزرب  اه و  ینیچ  اه و  ینپاژ  زا  نافوط  عوقو 
 . تسا هدرک  باقع  هلیسو  نیا  هب  ار  نانآ  یلاعت  يادخ  هک  هدوب ،  اهناسنا  رورش  ملظ و  نافوط  نیا  شیادیپ  ببس  هکنیا 

تـسا هدمآ  هدش  پاچ  سیراپ  رد  همجرت و  هسنارف  نابز  هب  هک  ياهخـسن  رد  تسا  نایـسوجم  سدقم  باتک  هک  اتـسوا )  ) باتک رد 
دش و دهاوخ  عقاو  ینافوط  يدوز  هب  هک  درک  یحو  تسا )  هاشداپ  دیشمج  نامه  نایسوجم  داقتعا  هب  هک  ( ) امیا  ) هب ادزماروها )  ) هک

دریگب رارق  نآ  لخاد  سک  ره  هک  يروطب  دزاسب  يدنلب  رایسب  يراویدراهچ  ات  داد  روتـسد  وا  هب  و  تشگ ،  دهاوخ  قرغ  نیمز  همه 
يارب حلاص  هک  ینادرم  نانز و  زا  ات  داد  روتسد  وا  هب  زین  و  دنامب .  ظوفحم  ندش  قرغ  زا 
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رن و کی  تاناویح  فلتخم  سانجا  یـسنج  ره  زا  نینچمه  و  دهد ،  ياج  يراوید  راهچ  نآ  رد  هدیزگرب و  ار  یتعامج  دنـشاب  لسن 
اجنآ رد  هک  ییاه  ناسنا  ات  دزاسب  هقبط  دـنچ  رد  ییاه  نلاس  اهقاطا و  يراوید  راهچ  لخاد  رد  و  دـنک ،  يراوید  راهچ  لـخاد  هداـم 

يو هب  زین  و  دنـشاب ،  هتـشاد  ياج  نآ  رد  زین  ناغرم  ناروناج و  تاناویح و  نینچمه  و  دـننک ،  لزنم  اـهقاطا  نآ  رد  دـنوش  یم  عمج 
قازترا هیاـم  هک  یتاـبوبح  دراـکب و  دـشاب  مدرم  تجاـح  دروم  هک  يا  هویم  ناـتخرد  يراوید ،  راـهچ  نآ  لـخاد  رد  اـت  داد  روتـسد 

ار نیمز  هدـنیآ  رد  هک  دنـشاب  یناسک  دوشن و  عطق  نیمز  يور  زا  یلک  هب  یگدـنز  هجیتن  رد  اـت  دـنک  عرز  تشک و  تسا  نارادـناج 
 . دننک دابآ 

هک یماگنه  رد  هدمآ :  حون  ناتساد  هرابرد  هدروآ ،  دوخ  يایبنالا  صـصق  رد  راجن ) باهولادبع   ) هک يروطب  دنه  بدا  خیرات  رد  و 
تشهد هیام  هک  دمآ  شتسد  هب  یهام  کی  ناهگان  تسـش ،  یم  ار  دوخ  تسد  تشاد  اه ) کلـسم  ینثو  داقتعا  هب  هلا  رـسپ  ( ) ونام )

نینچ رگا  هک  داد  یم  هدعو  وا  هب  دهد و  تاجن  تکاله  زا  ار  يو  هک  تساوخ  یم  وا  زا  تفگ و  یم  نخـس  یهام  نوچ  دـش ،  يو 
ترابع دادـیم  ربخ  نآ  زا  یهام  هک  ریگملاع  میظع و  رطخ  نآ  و  دـهد ،  یم  تاجن  میظع  يرطخ  زا  هدـنیآ  رد  ار  ونام )  ) زین وا  دـنک 

درک ظفح  نابترم  رد  ار  یهام  نآ  ونام  طرش ،  نیاربانب  و  دنک ،  یم  كاله  ار  تاقولخم  همه  يدوز  هب  هک  ینافوط  زا  دوب 
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.

تخومآ وا  هب  زین  ار  تاجن  هار  سپـس  و  دوش ،  یم  عقاو  نافوط  لاس  نآ  رد  هک  داد  ربخ  یلاس  زا  ونام )  ) هب دـش  گرزب  یهام  یتقو 
نافوط زا  ار  وت  نم  تفگ  یم  و  ددرگ ،  یتشک  نآ  لخاد  نافوط  ندـش  اپب  ماـگنه  دـنک و  تسرد  یگرزب  یتشک  هک  دوب  نیا  نآ  و 

تفرگن و ياج  نابترم  رد  رگید  هک  دش  گرزب  ردـقنآ  یهام  و  دـش ،  یتشک  نتخاس  راک  هب  تسد  ونام  هجیتن  رد  مهد ،  یم  تاجن 
 . دنکفا ایرد  هب  ار  نآ  ونام  راچان  هب 

یتشک دمآ و  وا  دزن  یهام  هرابود  دش  یم  یتشک  لخاد  ونام  یتقو  دمآ و  دوب  هتفگ  یهام  هک  روطنامه  نافوط  هک  تشذـگن  يزیچ 
تسب یتخرد  هب  ار  یتشک  ونام  اجنآ  رد  دیشک و  یلامـش  ياههوک  فرط  هب  ار  نآ  تسب و  تشاد  دوخ  رـس  رب  هک  یخاش  هب  ار  ونام 

 . دنام اهنت  ونام  دش  کشخ  نیمز  دومن و  شکورف  بآ  نوچ  و 

؟  هدوب رشب  همه  يارب  یناهج و  ع )   ) حون توبن  ایآ 

باـنج نآ  تلاـسر  هک  تسا  نیا  تسا  فورعم  هعیـش  دزن  رد  هـچنآ  دراد ،  فـالتخا  مـه  اـب  ءاـملع  هـیرظن  ءارآ و  هلءاـسم  نـیا  رد 
دراو هیرظن  نیا  رب  لاد  یتایاور  زین  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لـها  قرط  زا  و  هدوب ،  ثوعبم  رـشب  لـک  رب  باـنج  نآ  هتـشاد و  تیمومع 

یسوم  ( ، ) میهاربا  ( ، ) حون  : ) زا دنترابع  هعیـش  رظن  رد  مزعلا  اولوا  و  هدرمـش ،  مزعلا  اولوا  ءایبنا  زا  ار  بانج  نآ  هک  یتایاور  هدش ، 
ثوعبم رشب  مومع  رب  هک  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ( ) دمحم  ) و یسیع ، )  ( ، )
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 . دندوب

بر ال  ) دننامه یتایآ  رهاظ  هب  دنا  هدرک  دنتسم  ار  دوخ  داقتعا  بانج و  نآ  تلاسر  تیمومع  هب  دندقتعم  تنس  لها  زا  یـضعب  اما  و 
تلالد هک  نیقابلا )  مه  هتیرذ  انلعج  و   : ) و محر )  نم  ـالا  هّللا  رما  نم  مویلا  مصاـع  ـال   : ) و اراـید ) نیرفاـکلا  نم  ضرـالا  یلع  رذـت 

یم هک  دـنا  هدرک  دانتـسا  تعافـش  هلءاسم  رد  یحیحـص  تایاور  هب  زین  و  تفرگ .  ارف  ار  نیمز  يور  یماـمت  ناـفوط  هکنیا  رب  دـنراد 
نآ هک  تسا  نآ  ثیدح  نیا  همزال  و  تسا ،  هتـشاد  لیـسگ  نیمز  لها  يوس  هب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یلوسر  نیلوا  حون  دـیوگ : 

 . دشاب هدش  ثوعبم  نیمز  لها  همه  رب  بانج 

هدرک لالدتسا  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  یحیحـص  تیاور  هب  هدش و  انعم  نیا  رکنم  تنـس  لها  زا  رگید  یـضعب 
هب لوا  هتـسد  هک  یتایآ  زا  و  ما ،  هدش  ثوعبم  رـشب  همه  رب  نم  یلو  هدش  ثوعبم  دوخ  موق  رب  اهنت  يربمغیپ  ره  تسا  هدومرف  هک  دنا 

ضرا  ) هملک زا  روظنم  هک  تسا  نکمم  الثم  تسا ،  لیوءات  هیجوت و  لباق  تایآ  نآ  هکنیا  هب  دنا  هداد  خساپ  دنا  هدرک  لالدتسا  اهنآ 
هب شباـطخ  رد  نوعرف  هکناـنچمه  تسا  هدوب  ناـنآ  نطو  هتـشاد و  تنوکـس  نآ  رد  حون  موق  هک  دـشاب  ینیمزرـس  ناـمه  نیمز )  - 

 ( . ضرالا یف  ءایربکلا  امکل  نوکت  و   : ) تفگ نوراه  یسوم و 

هیآ زا  دارم  نینچمه  و  راذگن .  هدنز  نیمزرـس  نیا  رد  ارم  موق  نارفاک  زا  يراید  اراگدرورپ ! هک :  دوش  یم  نیا  لوا  هیآ  يانعم  سپ 
مود
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حون هیرذ  اهنت  ام  هک :  دوش  یم  نیا  موس  هیآ  زا  دارم  و  تسین .  ادخ  باذـع  زا  یظفاح  چـیه  نم  موق  يارب  زورما  هک :  دوش  یم  نیا 
 . میداد رارق  وا  موق  زا  هدنامیقاب  ار 

تسا نیا  دوش  هتفگ  تسا  راوازس  هچنآ  هدشن و  ادا  ثحب  قح  دیاب  هک  روطنآ  تنس  لها  مالک  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  قح  نکیل  و 
رطاـخ هب  هتـشاد و  نآ  هب  رـشب  هک  هدوب  یعقاو  يزاـین  رطاـخ  هب  تسا  هدرک  ادـیپ  روـهظ  يرـشب  عـمتجم  رد  رگا  توـبن  هدـیدپ  هک : 

هن هدوب  ینیوکت  تقیقح  کـی  هطبار  نیا  اـشنم  ساـسا و  تسا و  هدوب  رارقرب  ناـشراگدرورپ  مدرم و  نیب  هک  هدوب  یقیقح  ياـهطبار 
 ، تسا عاونا  لیمکت  سومان  نوناـق و  تسا  اـمرف  مکح  یتسه  ملاـع  ماـظن  رد  هک  ینیناوق  زا  یکی  هکنیا  يارب  یفارخ ،  راـبتعا  کـی 

يذلا  : ) دومرف مه  میرک  نآرق  هکنانچمه  دنک  یم  تیادـه  شیتسه  فدـه  تیاغ و  يوس  هب  ار  تادوجوم  زا  عون  ره  هک  یـسومان 
 ( . يده مث  هقلخ  یش ء  لک  یطعا  يذلا   : ) دومرف زین  و  يدهف )  ردق  يذلا  يوسف و  قلخ 

دراد یفدـه  نآ  يوس  هب  ور  دـنک و  یم  تکرح  شلامک  يوس  هب  شدوجو  نوکت و  زاغآ  زا  ملاع  تادوجوم  عاونا  زا  عون  ره  سپ 
تسا و عاونا  نیا  زا  یکی  زین  یناسنا  عون  تسا ،  نآ  رد  دوجوم  نآ  داعـس  ریخ و  هک  یفده  هدوب ،  فده  نآ  شتقلخ  زا  روظنم  هک 

تسا و تکرح  رد  نآ  هب  ندیسر  يوس  هب  هک  دراد  یتداعس  لامک و  زین  وا  تسین ،  ءانثتسم  یلک  سومان  نیا  زا 
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 . دنفده نآ  هجوتم  یعامتجا  يدارفنا و  تروص  هب  شدارفا 

یگدـنز جـئاوح  هکنیا  يارب  دـهد  یمن  تسد  ییاهنت  هب  ناسنا  يارب  لامک  نیا  هک  تسا  یهیدـب  يرورـض و  اـنعم  نیا  اـم  رظن  هب  و 
یلمع لقع  هجیتن  رد  تسا  نوریب  رامـش  دح  زا  دهد  ماجنا  جئاوح  نآ  عفر  يارب  دیاب  هک  مه  یلامعا  ارهق  تسین و  اتود  یکی  ناسنا 

ار ناویح  تابن و  دامج و  هدومن و  هدافتـسا  دریگ  رارق  شا  هدافتـسا  دروم  دراد  ناکما  هک  يزیچ  ره  زا  اـت  دزاـس  یم  راداو  ار  وا  هک 
هدافتـسا دوخ  ناعونمه  همه  لامعا  زا  ینعی  شدوخ  ریغ  لامعا  زا  هکنیا  هب  دنک  یم  ریزگان  ار  وا  یلمع  لقع  نیمه  دنک ،  مادختـسا 

 . دنک

تـسه زین  دارفا  همه  رد  تسه  رـشب  درف  نیا  رد  هک  یـصاخ  روعـش  یلمع و  لقع  دنمه و  لثم  همه  رـشب  عون  دارفا  تسه  هک  يزیچ 
یم راداو  زین  ار  رگید  دارفا  همه  دـنک  یـشک  هرهب  زیچ  همه  زا  هکنیا  هب  دـنک  یم  راداو  ار  درف  نیا  روعـش ،  لقع و  نیا  هک  روطنامه 

زا همه  دننک و  راک  همه  يارب  همه  ینعی  دنهد  لیکشت  ینواعت  یعامتجا  هکنیا  هب  هتخاس  راچان  ار  دارفا  یلمع ،  لقع  نیمه  و  دنک ، 
دنوش و یم  دنم  هرهب  يو  لامعا  زا  نیریاس  هک  دوش  دنم  هرهب  رادقم  نامه  نیریاس  لامعا  زا  درف  نیا  دنوش ،  دنم  هرهب  مه  درکراک 

یم هدومن  هراشا  تقیقح  نیا  هب  میرک  نآرق  هکنانچمه  دنوش ،  یم  يو  رخسم  نارگید  هک  دوش  نارگید  رخسم  رادقم  نامه  هب  نیا 
ضعب قوف  مهضعب  انعفر  ایندلا و  هویحلا  یف  مهتشیعم  مهنیب  انمسق  نحن   : ) دیامرف
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( . ایرخس اضعب  مهضعب  ذختیل  تاجرد 

تسا یعـضو  ینعی  ریذپان ،  بانتجا  يرارطـضا و  تسا  یعـضو  تسا ،  ینواعت  عامتجا  ساسا  رب  رـشب  یگدنز  يانب  میتفگ  هکنیا  و 
تـسا ینواعت  یندم و  ناسنا  رگا  سپ  هدروآ .  دیدپ  ناسنا  يارب  رگید  يوس  زا  نابیقر  يدنمورین  وس و  کی  زا  یگدنز  تجاح  هک 

دربـب عاـفتنا  دـناوت  یم  هک  يزیچ  ره  زا  هک  تسا  نیا  ناـسنا  یلوا  عبط  اریز  یلوا  عـبط  هب  هن  تسا  نینچ  يوناـث  عـبط  هب  تقیقح  رد 
ره رد  هک  تسا  یعبط  نینچ  ناسنا  یلوا  عبط  هکنیا  دهاش  دـیابرب و  وا  تسد  زا  روز  هب  ار  دوخ  عونمه  جـنرتسد  یتح  دـنک  هدافتـسا 

دنک و یم  زواجت  نانآ  قوقح  هب  دندش  فیعض  وا  ربارب  رد  نارگید  دیدرگ و  زاین  یب  نارگید  زا  دش و  يوق  عون  نیا  زا  يدرف  نامز 
هب ار  نآ  ضوع  هکنیا  نودـب  دـنک  یم  هدافتـسا  اـهنآ  تامدـخ  زا  ینعی  دـنک  یم  ناشرامثتـسا  هتخاـس و  دوخ  هدرب  ار  نارگید  یتح 

ناسنالا نا   : ) هدومرف زین  و  رافک ) مولظل  ناسنالا  نا   : ) تسا هدومرف  هدومن و  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  زین  میرک  نآرق  دزادرپب ،  ناـشیا 
 ( . یعجرلا کبر  یلا  نا  ینغتسا  هار  نا  یغطیل 

نیب رد  ینیناوق  هک  دبای  یم  ققحت  لماک  روطب  هدـش و  لصاح  یتقو  دارفا  نیب  رد  ینواعت  عامتجا  هک  تسا  ملـسم  یهیدـب و  زین  نیا 
یتقیقح نیا  و  دننک ،  ظفح  ار  نیناوق  نآ  يدارفا  هک  دنام  یم  ذفان  هدنز و  رـشب  رد  ینیناوق  نینچ  یتقو  دـنک و  تموکح  رـشب  دارفا 

زا یعمتجم  چیه  تسا و  نآ  یتسرد  قدص و  دهاش  رشب  عون  هرمتسم  هریس  هک  تسا 
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مکاح و نآ  رد  ییاه  تنـس  موسر و  هکنآ  رگم  تسین  هدوبن و  طحنم  هچ  ندـمتم و  هچ  صقان ،  هچ  لماک و  هچ  يرـشب  تاـعمتجم 
دارفا رثکا  ای  دـننک و  یم  لمع  اهتنـس  نآ  هب  عمتجم  دارفا  لک  ای  ینعی  يرثکا ،  ینایرج  هب  ای  یلک و  ینایرج  هب  ای  لاح  تسا  يراـج 

 . تسا هبرجت  هدهاشم و  رشب و  هتشذگ  خیرات  اعدا  نیا  یتسرد  دهاش  نیرتهب  هک  نآ ، 

رـشب رکف  زا  هک  دنتـسه  يرکف  یئاـیاضق  داوم و  يراذـگب  نیناوق  ار  اـهنآ  ماـن  یناوت  یم  هدـنناوخ  يوت  هک  اهتنـس ،  موـسر و  نیا  و 
رگا هک  يرثکا ،  ای  یلک و  یقیبطت  ای  لاح  دنا  هدرک  قیبطت  نیناوق  نآ  اب  ار  عمتجم  مدرم  لامعا  رکفتم ،  دارفا  دنا و  هتفرگ  همشچرس 

ره هب  سپ  دوش ،  یم  نیمات  یلایخ  ینظ و  روطب  ای  یعطق و  یقیقح و  روطب  ای  عمتجم  تداعـس  دبای  نایرج  نیناوق  نیا  قباطم  لامعا 
يور رد  هزات  هک  یلوا  ناسنا  نیب  دنا ،  هدـش  هلـصاف  وا  صقن  هلحرم  رـشب و  لامک  هلحرم  نیب  هک  يروما  زا :  دـنترابع  نیناوق  لاح ، 

ییاهن فدـه  يوس  هب  ار  وا  نیناوق  نیا  هتفرگ و  رارق  لامکتـسا  طارـص  رد  هدـش و  یگدـنز  دراو  هک  یناـسنا  و  هداـهن ،  مدـق  نیمز 
( . دییامرفب تقد   ) دنک یم  ییامنهار  شدوجو 

هدرک بجاو  دوخ  رب  شتیانع ،  بسح  رب  یلاعت  يادخ  هک  هدش  ملسم  دوخ  ياج  رد  زین  انعم  نیا  دش ،  مولعم  نوناق  يانعم  هک  لاح 
ار رگید  تادوجوم  عاونا  زا  دوجوم  ره  هک  روطنامه  دنک  تیاده  شدوجو  لامک  تایح و  تداعس  يوس  هب  ار  رشب  هک 
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هب ترطف  و  هدومن -  زهجم  نآ  هب  ار  رـشب  هک  یتازاـهج  ینعی  تقلخ -  قـیرط  زا  شتیاـنع  هب  ار  رـشب  هک  روطناـمه  هدرک و  تیادـه 
تواقش زا  ار  شتداعس  رـش و  نایز و  زا  ار  دوخ  ریخ  عفن و  قیرط  ود  نیا  زا  رـشب  هجیتن  رد  هدومن و  تیاده  شتداعـس  ریخ و  يوس 

باخ دق  اهیکز و  نم  حلفا  دق  اهیوقت  اهروجف و  اهمهلاف  اهیوس  ام  سفن و  و   : ) هدومرف هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دهد و  یم  صیخشت 
( . اهیسد نم 

نو ؤش  نداد  قیبطت  هلیـسو  هب  ات  دنک  تیاده  یلمع  يداقتعا و  ینیناوق  لوصا و  يوس  هب  دوخ  تیانع  هب  ار  وا  تسا  بجاو  نینچمه 
اب بسانم  هک  یقیرط  زا  ار  يدوجوم  ره  دنک  یم  باجیا  یهلا  تیانع  اریز  دسرب  دوخ  لامک  تداعـس و  هب  لوصا  نآ  رب  شیگدـنز 
یم دوخ  قیال  لامک  هب  ینیوکت  تیادـه  هار  زا  اهنت  هک  تسا  یعون  لسع ،  روبنز  يدوجو  عون  الثم  دـنک .  تیادـه  دـشاب  وا  دوجو 

تیاده هار  زا  هک  دیاب  دبای و  یمن  تسد  شتداعـس  لامک و  هب  ینیوکت  تیادـه  اب  اهنت  هک  تسا  يدوجو  عون  رـشب  عون  یلو  دـسر 
 . دوش تیاده  زین  نوناق  هلیسو  هب  عیرشت و 

هک تسا ،  یلمع  لقع  اجنیا  رد  لقع  زا  روظنم  هتبلا  دـنک - ،  لقع  هب  زهجم  ار  وا  اهنت  هک  تسین  یفاک  نیا  رـشب  تیادـه  يارب  يرآ 
هب دزاـس  یم  راداو  ار  رـشب  هک  تسا  لـقع  نیمه  میتـفگ  ـالبق  هک  روطناـمه  نوچ  تسا -  دـب  زا  کـین  ياـهراک  هدـنهد  صیخـشت 

هک تسا  لقع  نیمه  و  نارگید ،  زا  یشک  هرهب  مادختسا و 
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ماجنا دنراد  ضقانتم  رثا  ود  هک  ار  لباقتم  لعف  اتود  ناسنا  لاعف  ياوق  هک  تسا  تالاحم  زا  و  دروآ ،  یم  دـیدپ  رـشب  رد  ار  فالتخا 
لقع زاـهج  هب  زهجم  ءـالقع و  زا  همه  عمتجم ،  ره  نانکـشنوناق  و  هعماـج ،  ره  یعاـمتجا  ننـس  زا  نیفلختم  نیا ،  رب  هوـالع  دـنهد ، 

 . دنشودب ار  نارگید  دنهاوخ  یم  هک  تسا  لقع  هیامرس  زا  يدنم  هرهب  هزیگنا  هب  و  دنتسه ، 

تداعـس لامک و  قیرط  قح و  هار  میلعت  يارب  لقعت  رکفت و  قیرط  زا  ریغ  يرگید  قیرط  دیاب  رـشب  صوصخ  رد  هک  دـش  نشور  سپ 
تقیقح رد  هک  يدرف  هلیسو  هب  هتبلا  رـشب -  اب  یلاعت  يادخ  و  تسا ،  یهلا  میلکت  یعون  دوخ  هک  تسا  یحو  قیرط  نآ  دشاب و  هدوب 

رد ار  يو  تاروتسد  نآ  نتـسب  راک  هب  هک  دزومآ  یم  وا  هب  يداقتعا  یلمع و  یتاروتـسد  و  دیوگ ،  یم  نخـس  تسا -  رـشب  هدنیامن 
 . دنک راگتسر  شیورخا  يویند و  یگدنز 

زا شیب  يا  هدیاف  یهلا  تاروتسد  مینیب  یم  هکنیا  اب  تسه  یهلا  تاروتسد  یحو و  دوبن  دوب و  نیب  یقرف  هچ  هک  ینک  لاکـشا  رگا  و 
لقع مکح  میلـست  هک  روطناـمه  هتـشگن  ءاـیبنا  عیارـش  میلـست  یناـسنا  ملاـع  تسا و  هتـشادن  هدیـشخب  رثا  هدرک و  مکح  لـقع  هچنآ 
شوگ لقع  يادن  هب  هن  عرـش ،  ماکحا  ربارب  رد  هن  دش و  میلـست  عضاخ و  لقع  ماکحا  ربارب  رد  هن  تیرـشب  هصالخ  تسا و  هدیدرگن 

هچ دزادـنیب  قـح  طارـص  هب  ار  وا  هدوـمن  هرادا  ار  يرـشب  عـمتجم  تسناوـتن  هکنیا  اـب  ینامـسآ  یحو  سپ  عرـش ،  يادـن  هب  هن  داد و 
هب یجایتحا 
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؟  تسه نآ  دوجو 

؟  تسا هدرک  هچ  رـشب  هکنیا  يرگید  و  دنکب ؟  دیاب  هچ  یلاعت  يادخ  هکنیا  یکی  دراد ،  تهج  ود  ثحب  نیا  مییوگ :  یم  خساپ  رد 
لامک هب  ار  وا  تسا و  وا  تداعـس  هیام  هک  یمیلاعت  يوس  هب  ار  يرـشب  عمتجم  هک  تسا  بجاو  یهلا  تیانع  رب  میتفگ  لوا  تهج  زا 

و تسین ،  یفاک  ییاـهنت  هب  لـقع  هلحرم  نیا  رد  هک  تسا  یحو  قیرط  هب  تیادـه  ناـمه  نیا  و  دـنک ،  تیادـه  دـناسر  یم  شقیـال 
تمعن ود  نیا  لباقم  رد  رـشب  هک  تسا  نیا  ثحب  مود  تهج  و  دـنک .  ءاـفتکا  رـشب  هب  لـقع  نداد  هب  اـهنت  دـیاب  یمن  یلاـعت  يادـخ 

رد ام  و  هداد ،  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  هچ  تسا  جراخ  لقع  هک  عرـش  تمعن  تسا و  نطاب  ربمایپ  هک  لقع  تمعن  ینعی  گرزب 
دتسرفب و یئایبنا  هک  تسا  مزال  یهلا  تیانع  رب  هک  دش  مولعم  یتقو  و  تسا ،  لوا  تهج  رد  اهنت  ام  ثحب  میرادن ،  یثحب  تهج  نیا 

ثحب هب  يررض  دودحم  دارفا  نیب  رد  رگم  مدرم ،  نیب  رد  ءایبنا  زاس  ناسنا  میلاعت  ندشن  يراج  دنک ،  تیاده  ار  رشب  یحو  قیرط  زا 
یمن یلقع  تاروتـسد  هب  رـشب  ندرکن  لمع  رطاخ  هب  هک  روطنامه  سپ   ، ) دهد یمن  رییغت  ار  نآ  هجیتن  ثحب و  ههجو  دنز و  یمن  ام 
یمن وغل  ءایبنا  نداتـسرف  رد  ار  یلاعت  يادـخ  راک  زین  عرـش  تاروتـسد  هب  وا  ندرکن  لمع  هداد ،  لـقع  رـشب  هب  ادـخ  ارچ  تفگ  دوش 

اهنآ عون  هک  یلامک  تیاغ و  نآ  هب  ناهایگ  تاناویح و  دارفا  زا  يرایسب  ندیسرن  هکنانچمه  دنک )
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یمب دوب  رارق  لامک  هب  شندیسر  زا  لبق  هک  ار  ناویح  نیا  ادخ  ارچ  مییوگب :  هک  دوش  یمن  ثعاب  دنا  هدش  قلخ  نآ  هب  ندیسر  يارب 
؟  دنک یمن  ار  دوخ  یعیبط  رمع  دسر و  یمن  غولب  دح  هب  درف ،  نیا  هک  تسناد  یم  وا  هکنیا  اب  درک ،  قلخ  دوش  دساف  در و 

لقع نیا  هکلب   ) تسین نآ  زا  يا  هراـچ  یهلا  تیاـنع  هب  رظن  رـشب  عون  تیبرت  رد  هک  تسا  يزیچ  توبن  قیرط  هکنیا  نخـس  هاـتوک  و 
هب ذاــیعلا  هـنرگ  دــنک و  تـیبرت  یحو  قــیرط  زا  ار  رــشب  یلاــعت  يادــخ  دــیاب  هـکنیا  هـب  دــنک  یم  مـکح  هـک  تــسا  اــم  دوــخ 

لمع یحو  تاروتـسد  هب  ینعی  دوخ  مکح  نیا  هب  لمع  هلحرم  رد  ام  لـقع  نیمه  دـنچ  ره  دوب ،  دـهاوخ  راـک  هدوهیب  Θ ęه لا
یلاعت يادخ  رگا  هکنیا  هب  دنک  یم  مکح  لقع  يرآ  دیامنن . ) لمع  تسا  لقتـسم  نآ  رد  دوخ  هک  یماکحا  ریاس  هب  یتح  و  دـنکن ، 

وت هب  نم  رگم  هک  دنک  ضارتعا  تمایق  رد  دناوت  یمن  و  دوش ،  یمن  مامت  رشب  رب  شتجح  دنکن  تیبرت  تیاده و  یحو  هار  زا  ار  رشب 
هک يزیچ  ره  يوس  هب  دنک  توعد  ار  رشب  هک  تسا  نیا  شراک  لقع  تسا ،  يرگید  راک  لقع  راک  هفیظو و  اریز  مدوب ،  هدادن  لقع 

صخش حالص  هن  تسا ،  نآ  رد  وا  عون  حالص  هک  يزیچ  هب  دنک  یم  توعد  ار  وا  یهاگ  رگا  یتح  تسا ،  نآ  رد  شحالص  ریخ و 
تسا صخش  حالص  زین  عون  حالص  نوچ  هدرک ،  توعد  شصخش  حالص  هب  ار  وا  زاب  تقیقح  رد  وا ، 
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حون و یلا  انیحوا  امک  کیلا  انیحوا  انا   : ) دییامرفب ریبدت  ریز  هیآ  نومضم  رد  یبوخ  هب  دیربب و  راک  هب  يرتشیب  تقد  ثحب  نیا  رد  ، 
انیتآ نامیلس و  نوره و  سنوی و  بویا و  یسیع و  طابسالا و  بوقعی و  قحـسا و  لیعمـسا و  میهاربا و  یلا  انیحوا  هدعب و  نم  نییبنلا 

نیرذنم نیرشبم و  السر  امیلکت  یسوم  هّللا  ملک  کیلع و  مهـصصقن  مل  الـسر  لبق و  نم  کیلع  مهانـصصق  دق  الـسر  اروبز و  دواد 
( . امیکح ازیزع  هّللا  ناک  لسرلا و  دعب  هجح  هّللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل 

دتسرفب يا  هقیرط  تعیرش و  دنورگب و  نآ  هب  هک  دنک  لزان  ینید  يرـشب ،  عمتجم  رب  هک  تسا  بجاو  یلاعت  يادخ  تیانع  رد  سپ 
كورتـم ار  نآ  نارگید  و  دـشاب ،  هتـشادن  موـق  کـی  هب  صاـصتخا  هک  ینید  دـنهد ،  رارق  دوـخ  یعاـمتجا  یگدـنز  هار  ار  نآ  هـک 

ینعی دـشاب  ینید  نینچ  هدرک  لزان  رـشب  رب  هک  ینید  نیلوا  هک  تسا  نیا  نایب  نیا  همزال  دـشاب  یناـگمه  یناـهج و  هکلب  دـنراذگن ، 
 . دشاب ریگارف  یمومع و  یتعیرش 

مهعم لزنا  نیرذنم و  نیرـشبم و  نییبنلا  هّللا  ثعبف  هدحاو  هما  سانلا  ناک   : ) هدومرف لجوزع  يادـخ  نوچ  هدوب ،  مه  روطنیا  اقافتا  و 
نامه رد  دوخ  شیادـیپ  زاغآ  رد  مدرم  دـنک :  یم  ناـیب  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  هیف ، )  اوفلتخا  اـمیف  ساـنلا  نیب  مکحیل  قحلاـب  باـتکلا 

چیه و  دندرک ،  یم  یگدنز  دوخ  هداس  ترطف  قبط  رب  دندرک  دوخ  تارفن  دادعت و  ندوزفا  هب  عورـش  دندش و  قلخ  هک  يزور  نیلوا 
تاعزانم تافالتخا و  جیردت  هب  اهدعب  دوبن ،  ناشنیب  رد  یفالتخا 
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هب یباتک  تعیرـش و  و  درک ،  ثوعبم  ار  ءایبنا  تافالتخا  نآ  عفر  يارب  یلاعت  يادخ  و  دش ،  ادیپ  ناشنیب  رد  یگدنز  تازایتما  رـس  رب 
 . دنیامن نک  هشیر  ار  عازن  تموصخ و  هدام  دننک و  مکح  دنراد  هک  یفالتخا  ره  رد  نانآ  نیب  ات  داد  نانآ 

ام نیدلا  نم  مکل  عرـش   : ) دیامرف یم  هداهن  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) نییبنلا متاخ  دمحم  رب  هک  ییاه  تنم  نمـض  رد  هاگنآ 
لزان یهلا  عیارش  هک  دراد  اضتقا  يرازگ  تنم  ماقم  و  یسیع )  یسوم و  میهاربا و  هب  انیصو  ام  کیلا و  انیحوا  يذلا  احون و  هب  یصو 
هدوب حون  تعیرش  هدرب  مان  هک  یتعیرش  نیلوا  و  رگید ،  زیچ  هن  میدرک  یحو  وت  هب  دومرف :  هک  دشاب  عیارش  نیمه  رشب ،  لک  رب  هدش 

 : دمآ یم  شیپ  روذحم  ود  نیا  زا  یکی  دوب  ترضح  نآ  نامز  مدرم  هب  صتخم  هکلب  دوب  یمن  رشب  مومع  يارب  حون  تعیرـش  رگا  و 
هن هدرکن ،  هک  درک  یم  رکذ  ار  نآ  هفیرش  هیآ  رد  دیاب  هک  هتشاد ،  دوجو  حون  موق  ریغ  يارب  تعیرش  ياراد  يرگید  ربمغیپ  هکنیا  ای 
زا دعب  دندوب و  بانج  نآ  نامز  رد  هک  یماوقا  حون ،  موق  ریغ  ناحبس  يادخ  هکنیا  ای  و  نآرق ،  رگید  ياج  چیه  رد  هن  هیآ و  نیا  رد 

یمن ار  روذحم  ود  نیا  زا  کی  چیه  و  تسا ،  هدومنن  تیاده  ار  نانآ  هتشاذگ و  لمهم  دنا  هتفر  یم  هدمآ و  یم  اهتدم  ات  بانج  نآ 
 . دش مزتلم  ناوت 

یمومع مالسلا )  هیلع   ) حون توبن  هک  دش  مولعم  سپ 
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ینامـسآ و باتک  نیلوا  وا  باتک  هک  دش  مولعم  زین  و  هدوب ،  فالتخا  عفار  یتعیرـش  رب  لمتـشم  هک  هتـشاد  یباتک  بانج  نآ  هدوب و 
نیب رد  ات  درک  لزان  قح  هب  ار  باتک  نانآ  اب  و   : ) دومرف قباس  هیآ  رد  هکنیا  زا  دارم  دـش  مولعم  نینچمه  هدوب و  تعیرـش  رب  لمتـشم 
ینعی مزعلااولوا  ءایبنا  ریاس  زا  وا  ریغ  باتک  ای  و  مالـسلا )  هیلع   ) حون باتک  نیمه  دـنیامن ) مکح  دـننک  یم  فالتخا  هچنآ  رد  مدرم 

 . تسا ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) دمحم یسیع و  یسوم و  میهاربا و 

اب فلاخم  تسا  یتایاور  هک  اجنآ  زا  هدوبن  یمومع  بانج  نآ  توبن  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تایاور  زا  هچنآ  هک  دـیدرگ  نشور  زین  و 
هیلع  ) اضر ترضح  ثیدح  رد  تسا ،  بانج  نآ  توبن  تیمومع  رد  حیرص  رگید  یتایاور  هک  یلاح  رد  تسا ،  دودرم  میرک  نآرق 

یمومع ناشتوبن  و  دنتشاد ،  هدح  یلع  یباتک  هناگادج و  یتعیرش  کی  ره  هک  دندوب  رفن  جنپ  ءایبنا  زا  مزعلااولوا  هک  هدمآ  مالـسلا ) 
 . ءایبنا ریغ  هب  دسر  هچ  ات  دندوب ،  نانآ  تعیرش  هب  لمع  هب  رومام  زین  تارضح  نآ  دوخ  ریغ  ءایبنا  یتح  هدوب ،  ریگارف  و 

؟  تفرگارف ار  نیمز  هرک  همه  حون  نافوط  ایآ 

باذـع دـیاب  ارهق  هدوب ،  یمومع  بانج  نآ  توعد  هک  دـش  تباث  یتقو  هکنیا  يارب  دـش ،  هداد  قباس  لـصف  رد  لاوس  نیا  زا  باوج 
رب تلالد  شرهاظ  هب  هک  یتاـیآ  ریاـس  زا  دارم  هکنیا  رب  تسا  یبوخ  هنیرق  دوخ  نیا  دـشاب و  هتفرگ  ارف  ار  رـشب  مومع  زین  هدـش  لزاـن 

حون ياعد  هک  يا  هیآ  دننام  تسا ،  انعم  نیمه  دراد  مومع 
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بانج نآ  راتفگ  زاب  هک  يا  هیآ  و  اراید ، ) نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذت  بر ال   : ) دیامرف یم  هدومن و  تیاکح  ار  مالـسلا )  هیلع  )
 ( . نیقابلا مه  هتیرذ  انلعج  و   ) هفیرش هیآ  و  محر ، )  نم  الا  هّللا  رما  نم  مویلا  مصاع  ال   : ) دیامرف یم  هدومن  تیاکح  ار 

هدومرف شدیجم  مالک  زا  اج  ود  رد  هک  تسا  نیا  دـهد  یم  تداهـش  نافوط  تیمومع  رب  یلاعت  يادـخ  مالک  رد  هک  يدـهاوش  زا  و 
نافوط رگا  هک  تسا  حـضاو  نوچ  دـنک ،  یتشک  لـخاد  تفج  کـی  يا  هداـم  رن و  ناویح  عون  ره  زا  اـت  میداد  روتـسد  حون  هب  هک : 
یمامت زا  هک  دوبن  جایتحا  دـنا -  هتفگ  یـضعب  هک  دوب -  قارع  نیمزرـس  هب  صتخم  ـالثم  تشاد  نیمز  زا  هیحاـن  کـی  هب  صاـصتخا 

 . دنتشاد دوجو  نیمز  رگید  یحاون  رد  دندش  یم  ضرقنم  قارع  تاناویح  رگا  اضرف  اریز  دنک ،  یتشک  راوس  تفج  کی  تاناویح 

 : هتفگ دوخ  ریسفت  رد  رانملا  ریسفت  بحاص  هدوب .  حون  موق  نیمزرـس  صوصخم  نافوط  هک  دنا  هدرک  رایتخا  ار  لامتحا  نیا  یـضعب 
زا دعب  ناگدنامیقاب  و  نیقابلا )  مه  هتیرذ  انلعج  و   : ) هدومرف شلها  و  مالـسلا )  هیلع   ) حون تاجن  رکذ  زا  دعب  یلاعت  يادـخ  هکنیا  اما 
هک دشاب  نیا  شیانعم  و  دشاب ،  یبسن  یفاضا و  يراصحنا  نآ ،  زا  روظنم  تسا  نکمم  هدومن  بانج  نآ  هیرذ  رد  رـصحنم  ار  نافوط 

 . نیمز نانکاس  لک  زا  هن  میتشاذگ  یقاب  ار  شا  هیرذ  اهنت  بانج  نآ  موق  زا 

ار نارفاک  زا  يراید  هک  تساوخ  یلاعت  يادخ  زا  بانج  نآ  هکنیا  اما  و 
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همه ضرا )   ) هملک زا  شروظنم  هک  تسین  انعم  نیا  رد  حیرـص  هدش  تیاکح  بانج  نآ  زا  هک  یترابع  دراذـگن  یقاب  نیمز  يور  رب 
هک تسا  نیا  دـنک  یم  تیاـکح  ناـنآ  زا  خـیرات  هک  يراـبخا  زا  نینچمه  ماوقا و  ءاـیبنا و  مـالک  زا  فورعم  نوچ  تسا ،  نیمز  هرک 
هک ریز  هیآ  لثم  تسا ،  نانآ  نطو  صوصخ  ینعی  نانآ  دوخ  نیمزرـس  دشاب -  هدش  رکذ  هک  اج  ره  ضرا - )   ) هملک زا  ناشروظنم 

تـسین نیمز  هرک  نیمز ،  زا  شروظنم  هک  ضرالا )  یف  ءایربکلا  امکل  نوکت  و   : ) دـیامرف یم  یـسوم  هب  نوعرف  باطخ  تیاکح  رد 
هملک زا  روظنم  زین  اجنیا  رد  هک  اهنم ، ) كوجرخیل  ضرالا  نم  کنوزفتسیل  اوداک  نا  و   ) هفیرـش هیآ  و  تسا ،  رـصم  نیمزرـس  هکلب 

لیئارسا ینب  یلا  انیضق  و   ) هفیرش هیآ  و  تسا ،  هکم  رهش  ینعی  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نطو  صوصخ  ضرا )  )
نیا رب  دـهاوش  دـندرک و  نطوم  اجنآ  رد  هک  تسا  ینیمزرـس  ضرا )   ) هملک زا  روظنم  هک  نیترم )  ضرالا  یف  ندـسفتل  باتکلا  یف 

 . تسا رایسب  راتفگ 

حون نارود  رد  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هدنام  ثرا  هب  میدق  ياراصن  دوهی و  زا  هک  ییاهدـیلقت  نئارق و  کمک  اب  تایآ  رهاوظ  نکیل  و 
نامه رد  دندوب  رـصحنم  رـشب  تیعمج  هدوبن و  ینوکـسم  يرگید  هطقن  چـیه  دـندوب ،  حون  موق  هک  يا  هطقن  زا  ریغ  نیمز  هرک  يور 

ءاضتقا لامتحا  نیا  دنامن و  یـسک  بانج  نآ  هیرذ  زج  هب  هثداح  نآ  زا  دعب  دـندش و  كاله  نافوط  هثداح  رد  مه  اهنآ  هک  حون  موق 
هک دراد 
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دنا هدرک  یم  یگدنز  هعطق  نآ  رد  رشب -  لک  رگید  ترابع  هب  ای  و  شموق -  حون و  هک  دشاب  هدش  عقاو  ینیمز  هعطق  رد  اهنت  نافوط 
مییوگب میهد و  يرگید  لامتحا  هکنآ  رگم  ار ،  نیمز  هرک  همه  هن  دشاب  هتفرگ  ارف  شتشد  ناتـسهوک و  زا  ار  هعقب  نآ  همه  نافوط  و 

کشخ و شموق  حون و  نیمزرـس  نامه  اهنت  نیمز  هرک  زا  هدوب  رـشب  نیمز و  شیادـیپ  زاـغآ  هب  دـهعلا  بیرق  هک  زور  نآ  رد  الـصا 
رد نیمز  دـنیوگ :  یم  زین  اه  تسیژولوئژ  سانـش و  نیمز  ياملع  و  هدوب ،  هدـماین  نوریب  بآ  ریز  زا  زونه  یقب  ام  هدوب و  ینوکـسم 
 ، دمآ رد  یبآ  يا  هرک  تروص  هب  هدش و  درـس  جیردت  هب  دوب و  بهتلم  نیـشتآ و  يا  هرک  دش  ادج  دیـشروخ  هرک  زا  هک  يراگزور 

 . دمآ نوریب  بآ  ریز  زا  یکشخ  طاقن  جیردت  هب  سپس  دوب و  هتفرگ  ارف  بآ  ار  شفارطا  همه  هک  يا  هرک 

انعم نیا  رب  لیلد  دـنا :  هتفگ  هدرک و  نافوط  تیمومع  رب  رظن  لها  زا  یـضعب  هک  یلالدتـسا  هب  دـنک  یم  هفاضا  سپـس  رانملا  بحاص 
یگدنز هوک  يالاب  یهام  هک  تسا  مولعم  میا و  هتفای  اههوک  يالاب  رد  ار  ینایهام  هدش  گنس  ياه  تلکسا  لیسف و  ام  هک  تسا  نیا 

راب کی  هکنیا  هب  تسا  یفاک  نیا  هتـشاد و  رارق  بآ  ریز  زین  اههوک  يالاب  هک  هدرک  یم  یگدنز  يراگزور  رد  امتح  سپ  هدرک  یم 
 . دنشاب هتفرگ  رارق  بآ  ریز  رد  اههوک 

رد ییایرد  تاناویح  اهفدص و  ندش  ادیپ  تسا  هتفگ  هدومن و  در  ار  رظن  لها  نیا  نخس  هاگنآ 
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هک تسا  نیا  تسا  رتکیدزن  نهذ  هب  هچنآ  هکلب  تسا  حون  نافوط  زا  هدـنامیقاب  راثآ  زا  هک  دوش  یمن  نیا  رب  لیلد  اـههوک  هلق  يـالاب 
زور دـنچ  يارب  بآ  نتفر  الاب  اریز  تسا  هتفای  نوکت  هدـش و  تسرد  بآ  ریز  رد  نیمز  هرک  طاقن  ریاس  نینچمه  لابج و  للق  میتفگ 

 . دنوش لیسف  دنریمب و  لابج  للق  يالاب  رد  يا  هدنز  تاناویح  هکنیا  رد  تسین  یفاک  اههوک  زا 

نآرق دـصاقم  فادـها و  زا  یناتـساب  یخیرات و  لـئاسم  نیا  هک  تسا  نیا  شا  هصـالخ  هک  دراد  یمـالک  شراـتفگ  رخآ  رد  هاـگنآ 
میتفگ اهنت  میدرک  يرظن  راهظا  هراب  نیا  رد  هک  مه  ام  هدرکن  نایب  عطاـق  حیرـص و  روطب  ار  نآ  میرک  نآرق  تهج  نیمه  هب  تسین و 

کی ناونع  هب  ار  ثحب  هجیتن  ای  مییاـمن و  راـهظا  ار  دوخ  ینید  داـقتعا  میـشاب  هتـساوخ  هکنیا  هن  دـیآ  یم  رب  نینچ  صوصن  رهاـظ  زا 
هکنیا يارب  درادن  ام  لاح  هب  يررـض  دشاب  هدش  تباث  هجیتن  نیا  فالخ  يژولوئژ  نف  رد  رگا  نیاربانب  میریذپب ،  ینید  یعطق  هدـیقع 

 . دنک یمن  ضقن  ار  ام  ثحب  یعطق ،  صن  چیه 

تلالد دییقت  نیا  رب  یلیلد  چیه  هک  هدش  يدییقت  بکترم  هتفرگ  هفاضا  اهنآ  رد  ار  رصح  هدرک و  لیوءات  ار  تایآ  هکنیا  اما  فل :  ؤم 
نافوط هکنیا  رب  دوش  یمن  لیلد  انعم  نیا  هتفگ :  اههوک  هلق  يالاب  رد  تاناویح  لیسف  دوجو  رب  لالدتـسا  در  رد  هکنیا  اما  دنک و  یمن 

رد یتاناویح  هکنیا  رد  تسین  یفاک  هاتوک  تدـم  نیا  هتفرگ و  ارف  ار  لابج  للق  یحابـص  دـنچ  يارب  نافوط  اریز  هدوب ،  یناـهج  حون 
دنریمب و اهیدنلب  نآ 
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هدش لیسف  تروص  هب  هدرم و  ایرد  رد  البق  هک  ار  اه  لیسف  نیا  نافوط  جاوما  تسا  نکمم  هک  مییوگ  یم  شخساپ  رد  دنوش ،  لیسف 
دشاب هتفرگ  ارف  ار  لابج  للق  نیمز و  هرک  همه  هک  میظع  نانچ  نآ  ینافوط  هرابرد  لامتحا  نیا  دشاب و  هدروآ  اههوک  يالاب  هب  دندوب 

 . تسین يدیعب  لامتحا 

نآ هکنیا  رب  دراد  تحارص  مالسلا )  هیلع   ) حون ناتساد  تایآ  هک  هدرکن  هجوت  انعم  نیا  هب  رانملا  بحاص  اهفرح ،  نیا  همه  زا  دعب  و 
لثم ای  حیرـص و  دوخ  نیا  دنک و  یتشک  لخاد  هدام  رن و  تفج  کی  نیمز  رد  دوجوم  تاناویح  یمامت  زا  ات  دوب  هدـش  رومام  بانج 

هب هک  ار  نآ  مظعم  تمـسق  ای  هدوب و  ینوکـسم  کشخ و  تروص  هب  هک  ار  نیمز  هرک  حطـس  یماـمت  ناـفوط  هکنیا  رب  تسا  حـیرص 
 . تسا هتفرگ  ارف  هدوب  نآ  همه  هلزنم 

هرک یمامت  حون  ناـفوط  هک  دـیآ  یم  رب  تسین -  راـکنا  لـباق  هک  يروهظ  مه  نآ  میرک -  نآرق  رهاـظ  زا  هک  تسا  نیا  بلطم  سپ 
دنتفای تاجن  هدوب و  یتشک  رد  هک  يا  هدع  نآ  رگم  دنا  هدش  قرغ  همه  هدوب  نیمز  يور  رب  رشب  سنج  زا  هچنآ  هتفرگ و  ارف  ار  نیمز 

 . درادن دوجو  دریگب  تایآ  زا  ار  روهظ  نیا  هک  یعطق  لیلد  چیه  و  ، 

لصف دنچ  رد  یسانش  نیمز  ثحابم  یخرب  زا  یلامجا 

هجیتن زا  ارم  مدوب  هدرک  تساوخ  رد  دننارهت  هاگشناد  داتسا  يژولوئژ ،  نف  رد  هک  یباحس  رتکد  ياقآ  ملـضاف  تسود  زا  قباس  رد  و 
رهاظ زا  ام  هک  هچنآ  ار و  ام  هیرظن  رگا  ات  دزاس  هاگآ  هدش  یناهج  نافوط  نیا  نوماریپ  هک  يژولوئژ  ياهثحب 
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ار نآ  ام  هک  دنداتـسرف  میارب  یباوج  زین  ناشیا  مینک  لقن  اج  نیا  رد  دنک  یم  دـییءات  یلک  هجو  هب  ار  میا  هدرک  هدافتـسا  میرک  نآرق 
 : مینک یم  داریا  لصفم  روطب  لصف  دنچ  یط  رد 

یبوسر ياه  نیمزرس  - 1

ار اهنآ  نیمز  يور  رب  يراج  ياهبآ  تابوسر  هک  دوش  یم  قالطا  نیمز  زا  یتاقبط  هب  یبوسر )  یضارا   ) حالطـصا يژولوئژ  ملع  رد 
 . دنشاب یم  هسام  نش و  زا  هدیشوپ  هک  اههار -  لیس  اه -  لیسم  اه و  هرد  دننام  هدروآ  دیدپ 

زاـغآ رد  اهگنـس  نیا  هک  تسا  مه  يور  رب  لکـش  يورک  رودـم و  ياـهگیر  گنـس و  ندـش  هتـشابنا  نیمز  ندوب  یبوـسر  تمـالع 
فارطا ياهگنس  اب  كاکطصا  اه و  هناخدور  رتسب  رد  تکرح  رثا  رد  هک  هدوب  زیت  ياه  هبل  ياراد  فرط  ره  زا  راد و  هنادند  یتاعطق 

رد شراشف  هک  هدرک  لمح  کیدزن  ای  رود  يا  هطقن  هب  ار  اهنآ  همه  بآ  دنا و  هدـش  رودـم  درگ و  هدـش و  هدـیئاس  شزیت  ياه  هبل  ، 
 . دنا هدش  هتشابنا  مه  يور  اجنآ  رد  اهگیر  اهگنس و  نیا  هتفای و  شهاک  هطقن  نآ 

ندش نیشنهت  زا  ینعی  دنا  هتفای  نوکت  هار  نیا  زا  زین  یکاخ  ياهنیمزرـس  بلاغ  هکلب  تسین  اههرد  هب  صتخم  یبوسر  یـضارا  نیا  و 
لیـس بآ  اب  اهگنـس  ندـش  هدـیئاس  زا  هک  تسا  يزیر  رایـسب  ياه  گیر  اهنیا  تقیقح  رد  دـنا ،  هدـمآ  دـیدپ  دولآ  لگ  ياـه  لـیس 

 . تسا هدش  هتشابنا  مه  يور  يا  هطقن  رد  هداتفا و  هار  بآ  اب  هدوب  نزو  کبس  نوچ  هدش و  طولخم 

یبوسر یضارا  مینیب  یم  هک  تسا  نیا  مه  انعم  نیا  لیلد 
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یب نیا  تلع  دروخ و  یمن  مشچ  هب  تاقبط  نیا  رد  یمظن  بیترت و  هک  یلاح  رد  هدش  هدیشوپ  كاخ  گیر و  زا  یفلتخم  تاقبط  زا 
تدـش هدوبن و  هطقن  کی  رد  هشیمه  اهبآ  اهلیـس و  ریـسم  ایناث  هدـشن و  تسرد  نامز  کی  رد  تاـقبط  نیا  ـالوا  هک  تسا  نیا  یمظن 

 . تسا هدوب  نایرج  تدش  مه  هدرک و  یم  رییغت  ریسم  مه  زین ،  فلتخم  ياهنامز  رد  هدوبن  هزادنا  کی  هب  هشیمه  زین  نایرج 

يدنلب هطقن  رد  زورما  هک  دنچ  ره  هدوب  بیهم  ياه  لیـس  يارجم  میدق  ياهنامز  رد  یبوسر  یـضارا  هک  دوش  یم  نشور  نایب  نیا  اب 
بیهم ياه  لیس  نتساخرب  دایز و  رایسب  ياهبآ  نایرج  زا  هک  یضارا  نیا  و  دنکن .  روبع  نآ  زا  يا  هناخدور  رهن و  دشاب و  هدش  عقاو 

دزی و راوزبس و  نانمس و  نیوزق و  نارهت و  لیبق  زا  ناریا  طاقن  بلغا  هلمج  نآ  زا  نیمز و  طاقن  بلغا  رد  دنک  یم  تیاکح  اهنآ  رد 
يارحص رهنلا و  ءاروام  رد  نآ و  بونج  نیرهنلا و  نیب  زکرم  رد  اهنآ  زا  یضعب  دوش و  یم  تفای  اهنیا  ریغ  زاریش و  نامرک و  زیربت و 

زا یـضعب  رد  یبوسر  هقبط  نیا  تماخـض  و  هدش ،  تفای  اکیرمآ  طاقن  رثکا  نیچ و  یقرـش  هیحان  هسنارف و  بونج  دـنه و  رد  ماش و 
 . تسا رتم  دصراهچ  زا  زواجتم  نارهت  نیمز  رد  هکنانچمه  دسر  یم  رتم  اهدص  هب  طاقن 

لیس يارجم  دمآ ) دهاوخ  شحیضوت  هک   ) رود نادنچ  هن  يدهع  رد  نیمز  حطس  هکنیا  یکی  دهد  یم  تسد  ار  هجیتن  ود  نایب  نیا  و 
هچ هک  هدوب  یمیظع  بیهم و  ياه 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا هدناشوپ  ار  نیمز  يور  طاقن  مظعم  اسب 

کی رد  هن  هدوب و  تبون  کی  رد  هن  نکاما -  زا  یـضعب  رد  یبوسر  رـشق  تماخـض  رظن  زا  بآ -  ناـفوط  ناـیغط و  هکنیا  مود  هجیتن 
یلیـس ای  هداد  یم  خر  ینافوط  هک  یتبون  ره  رد  هدوب  لاس  اهدـص  لوط  رد  ررکم  مئاد و  روطب  ثداوح  نیا  هکلب  لاس ،  دـنچ  لاس و 

هقبط نآ  يور  كاخ  زا  يا  هقبط  هدش  یم  شکورف  مامت و  هثداح  نوچ  هدمآ و  یم  دیدپ  لحم  رد  یبوسر  هقبط  کی  هتـساخ  یمرب 
زین و  روطنیمه .  و  هداهن ،  ياج  هب  یبوسر  يا  هقبط  یکاخ  هقبط  نآ  يور  هتـساخرب  ینافوط  لیـس و  رگا  زاب  هدناشوپ  یم  ار  یبوسر 

زا اه  نافوط  اه و  لیس  هک  دنامهف  یم  ام  هب  شیاه  گیر  یتشرد  يدرخ و  رد  یبوسر  تاقبط  فالتخا  هک  دمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا 
 . دنا هدوب  فلتخم  فعض  تدش و  رظن 

دنا هدوب  یبوسر  تاقبط  نامه  يژولوئژ ،  تاقبط  اهرشق و  شیادیپ  لماع  - 2

ریغ داوم  دنام  یم  زاب  تکرح  زا  هک  يا  هطقن  رد  تساخرب  یلیـس  یتقو   ) نوچ دنیآ  دیدپ  یقفا  لکـش  هب  دیاب  اتداع  یبوسر  تاقبط 
یبوسر مکارتم  يازجا  هک  دوش  یم  یهاگ  نکیل  دروآ ) یم  دـیدپ  بوسر  زا  یقفا  يا  هقبط  هدرک و  نیـشنهت  اجنآ  رد  ار  دوخ  یبآ 

لماوع رثا  رد  ای  و  گرزب )  ياهراشبآ  دـننام   ) دروآ یم  دراو  وا  رب  الاب  تمـس  زا  ای  هک  يراشف  دـیدش ،  رایـسب  ياهراشف  تحت  رد 
دوش یم  لکش  هرئاد  هدمآرد و  یقفا  لکش  زا  جیردت  هب  دوش  یم  دراو  نآ  رب  نییاپ  زا  نیمز  ینورد 
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شیادـیپ و  دـبای .  همادا  لاس  اهنویلیم  هک  دـهد  خر  تسا  نکمم  یتقو  هکلب  دـهد  یمن  خر  هاتوک  ياـه  ناـمز  رد  يزیچ  نینچ  هتبلا 
زا رس  هلسلس  نآ  زا  یضعب  هلق  دنا و  هتفرگ  رارق  رگید  یضعب  يالاب  رب  یضعب  مینیب  یم  هک  ياهتـسویپ  مه  هب  لابج  هلـسلس  اههوک و 

 . تسا هدوب  ینالوط  سب  ییاهلاس  تشذگ  رثا  رد  دنا  هداد  لیکشت  ار  اهناتسهوک  و  هدروآ ،  رد  اهایرد  بآ  ریز 

نیمز هرک  ياه  هدـیدپ  نیرت  هزات  تسه  نیمز  يور  رد  لکـش  یقفا  یبوسر  تاـقبط  هچنآ  هک  میریگ  یم  هجیتن  بلطم  نیا  زا  اـم  و 
زواجت رـضاح  رـصع  زا  لبق  لاس  رازه  هدزناـپ  یلا  هد  زا  تاـقبط  نیا  رمع  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلـالد  زین  دوجوم  ینف  لـئالد  تسا و 

 . دنکیمن

اهنآ فرط  هب  اهبالیس  ندش  ریزارس  تلع  هب  اهایرد  شرتسگ  هعسوت و  - 3

الاب اهایرد  بآ  و  دریگب ،  ارف  ار  دوخ  فارطا  ياهنیمز  هتفای و  هعـسوت  اهایرد  رتشیب  هک  دش  ثعاب  دیدج  یبوسر  ياهرـشق  شیادـیپ 
نآ هدومن  هرـصاحم  شفارطا  رتشیب  ای  فارطا و  همه  زا  ار  هدوب  لحاوس  رد  هک  يدنلب  طاقن  دـناشوپب و  ار  دوخ  لحاوس  رتشیب  هدـمآ 

 . دروآ رد  هریزج )  هبش  ای  هریزج و   ) تروص هب  ار  عفترم  هطقن 

ادج هراق  نآ  زا  نایرج  نیا  رثا  رد  اهدـعب  هدوب و  لصتم  اپورا  هراق  هب  البق  هک  تسا  ایناتیرب  نیمزرـس  نایرج  نیا  ياه  هنومن  زا  یکی 
رگیدکی هب  یئارحـص  هلیـسو  هب  هک  تسا  اقیرفآ  اپورا و  هراق  ود  شرگید  هنومن  و  تسا ،  هتفرگارف  بآ  ار  هسنارف  نآ و  نیب  هدـش و 

اپورا هک  ینیمزرس  ارحص و  دندوب ،  لصتم 
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بآ ندمآ  الاب  ینعی  نایرج  نیمه  رثا  رد  اهدعب  یلو  هدرک  یم  لصتم  رگیدکی  هب  شلامش  هیحان  زا  ار  اقیرفآ  شبونج و  هیحان  زا  ار 
یقرـش لامـش  فرط  رد  زین  و  دـندش ،  ادـج  رگیدـکی  زا  اقیرفآ  اـپورا و  هراـق  ود  هتفر و  بآ  ریز  کـشخ  نیمزرـس  نآ  هنارتیدـم ، 
سنوت هریزج  هبش  هنارتیدم  بونج  تمس  رد  و  اینیدرس )  ) و هیلقص )   ) هریزج ایلاتیا و  هریزج  هبش  اپورا ،  یقرـش  بونج  ای  هنارتیدم و 

رئازج هب  ارتاموس )  ) و هواـج )   ) هیحاـن زا  هک  تسا  يزنودـنا  رئازج  شرگید  هنومن  و  دـمآ .  دـیدپ  گرزب )  کـچوک و   ) يریازج و 
نیا همه  دنه  سونایقا  ندمآ  الاب  رثا  رد  هدوب و  لصتم  نیمزرس  نآ  هب  بونج  هیحان  زا  هک  ایسآ  هراق  زین  تسا و  لصتم  نپاژ  یبونج 
بآ میتفگ  هک  هدش  عقاو  ینارود  رد  تالوحت  نیا  همه  هدنام ،  کشخ  يرئازج  تروص  هب  شرتدنلب  طاقن  هتفر و  بآ  ریز  نیمزرس 

اپورا لامش  هب  البق  هک  تسا  یلامش  ياکیرمآ  شمراهچ  هنومن  و  تسا .  نافوط  عوقو  نارود  نامه  نارود  نآ  هک  هدمآ  الاب  اهایرد 
 . تسا هدش  ادج  اپورا  زا  اهایرد  بآ  ندمآ  الاب  نافوط و  هثداح  زا  دعب  اما  هتشاد  لاصتا 

یم اذل  هتـشاد و  نیمز  رتدوگ  طاقن  رد  نآ  ندش  رقتـسم  اهبآ و  نداتفا  هار  هب  رد  یئازـسب  راثآ  زین  نیمز  یلخاد  تالوحت  تاکرح و 
ایرد هچاـیرد و  تروص  هب  نیمز  طاـقن  رتـشیب  هک  ینارود  نیمز ، )  رب  ناـفوط  يـالیتسا   ) نارود رد  هک  نیمز  طاـقن  زا  یـضعب  مینیب 

هدش و لقتنم  رگید  ياهاج  هب  نآ  بآ  هتفر  هتفر  هک  هتشاد  رارق  بآ  ریز  رد  دمآرد ، 
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رارق بآ  ریز  رد  قباس  رد  هک  تسا  ناتـسزوخ  نیمزرـس  بونج  نامه  نایرج  نیا  ياه  هنومن  زا  یکی  تسا ،  هدش  کشخ  هطقن  نآ 
 . هدمآ دوجو  هب  اهنآ  زا  سراف  جیلخ  يایرد  هتشاد و 

؟  دندش اهنآ  لمعتدش  اهبآ و  ندش  دایز  ثعاب  یلماوع  هچ  نافوط  دهع  رد  - 4

لئاوا رد  ناراب  شزیر  هک  دنلامتحا  نیا  دـی  ؤم  میدومن  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  قباس  رد  ام  هدـمآ و  يژولوئژ  نف  رد  هک  يدـهاوش 
 ، يداـع روطب  ناراـب  شزیر  اریز   ) هدوب يداـع  ریغ  یـشزیر  دـشاب  ناـفوط  عوقو  هرود  ناـمه  هک  رـشب  تاـیح  راودا  زا  رـضاح  هرود 
هک هدوب  یمهم  يوج  تاریغت  زا  یـشان  هرود  نآ  رد  ناراب  شزیر  اعطق  و  دنک ) قرغ  ار  نیمز  هرک  همه  هک  دروآ  یمن  دیدپ  ینافوط 

رتشیب نوچ  هدش و  مرگ  اتبـسن  دـیدش  یئامرـس  زا  دـعب  هرود  نیا  رد  اوه  ینعی  تسا ،  هدوب  هداعلا  قراخ  عطق ،  روطب  زین  تاریغت  نآ 
رد هدوب و  یقاب  زونه  هرود  نیا  رب  قباس  هرود  ياهخی  نامه  هک  دور  یم  يوق  لاـمتحا  هدوب  خـی  فرب و  زا  هدیـشوپ  یلامـش  هرکمین 

لوحت هک  دشاب  هدش  ثعاب  یلاوتم  هرود  رد  نیمز  حطس  رد  ترارح  دنا و  هدوب  یقاب  تاعفترم  رد  یلامـش  لدتعم  هقطنم  طاقن  رثکا 
كانلوه يداع و  ریغ  مکارتم و  رایـسب  یئاهربا  دیایب و  دوجو  هب  ّوج  هب  بآ  راخب  نتفر  الاب  رد  یمیظع  بالقنا  و  ّوج ،  رد  يدـیدش 

 . دنشاب هتخیر  هقباس  یب  كانلوه و  دیدش و  یئاهناراب  اهربا  نیا  هک  دشاب  هدروآ 

فرب زا  هدیشوپ  تاعافترا  رب  شراب  نیا  نتشاد  همادا  اسآ و  لیس  ياهناراب  لوزن  هک  تسا  مولعم  و 
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لابج هلسلس  ینعی  اقیرفآ  لامـش  اپورا و  بونج  ایـسآ و  برغم  بونج و  رد  هک  ثادحالا  دیدج  لابج  هلـسلس  رب  اصوصخم  خی و  و 
ار گرزب  ياهگنس  هک  یئاهلیس  دروآ ،  یم  دیدپ  يرگناریو  میظع و  ياهلیس  هچ  اکیرمآ  برغم  رد  و  پلآ )   ) و ایلامیه )  ) و زربلا ) )

یم الاب  دـنک و  یم  رپ  كاخ  گنـس و  زا  ار  نیمز  ياهیدوگ  دـنک و  یم  دوگ  دـیوش و  یم  ار  راومه  ياـهنیمز  دـنک و  یم  ياـج  زا 
گیر نش و  گنس و  زا  هچنآ  و  دزاس ،  یم  رت  عیـسو  رتدوگ و  ار  یلبق  ياه  لیـسم  دروآ و  یم  دیدپ  يدیدج  ياه  لیـسم  دروآ و 

 . دروآ یم  دیدپ  يدیدج  یبوسر  رشق  هتسوپ و  تروص  هب  هدرک  لمح  دوخ  اب  هک 

نیمز ریز  رد  هک  میناد  یم  همه  هک  تسا  نیا  هدرک  رتشیب  ار  نآ  مجح  هدـش و  لیـس  نافوط و  نیا  تدـش  ثعاـب  هک  يرگید  لـماع 
یتقو هک  تسا  مولعم  دـنتفیب و  هارب  اهبآ  نآ  دراذـگ  یمن  هدـناشوپ و  ار  نآ  يور  یبوسر  يا  هتـسوپ  هک  دراد  دوجو  بآ  زا  یعبانم 

لیس نآ  هدننکش  يورین  دنهد و  یم  اه  لیـس  تسد  هب  تسد  هدمآ و  نوریب  زین  ینیمز  ریز  ياهبآ  دیوشب  ار  هتـسوپ  نآ  میظع  یلیس 
 . دننک یم  رتدایز  دنراد  هار  رس  رب  هچ  ره  ندرک  قرغ  بیرخت و  رد  ار  اه 

ندـیراب زا  نامـسآ  یتقو  دوش و  یم  مامت  شنداتفا  هارب  اب  ارهق  تسا  دودـحم  ینیمزریز  ياهبآ  نوچ  هک  تسا  نیا  تسه  هک  يزیچ 
یلاخ عبانم  دوگ و  ياهنیمز  اهایرد و  ینعی  اهیدوگ  فرط  هب  اهبآ  دوش ،  مامت  نافوط  دتسیاب و  زاب 
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 . دنکم یم  ار  اهبآ  نآ  دوخ  تیفرظ  رادقم  هب  نیمز  ریز  هدش  یلاخ  عبانم  دنوریم و  نیمز  ریز  هدش 

ثحب هجیتن  - 5

حون نامز  رد  هدـش  عقاو  ناـفوط  تایـصوصخ  زا  میرک  نآرق  هک  ار  یناتـساد  میناوت  یم  اـم  تشذـگ  اـم  یلک  ثحب  رد  هچنآ  رباـنب 
ضرالا انرجف  رمهنم و  ءامب  ءامـسلا  باوبا  انحتفف   ) هفیرـش هیآ  ریظن  میهد  قیبطت  دوش  یم  هتفرگ  ثحب  نیا  زا  هک  یجئاـتن  اـب  هدروآ 

یعلقا و ءامس  ای  كءام و  یعلبا  ضرا  ای  لیق  و   ) هیآ و  رونتلا ) راف  انرما و  ءاج  اذا  یتح   : ) هیآ و  ردق ) دق  رما  یلع  ءاملا  یقتلاف  انویع 
( . رمالا یضق  ءاملا و  ضیغ 

هدع هک :  تسا  نیا  شا  هصالخ  هدرک و  لقن  نارهت  دیارج  زا  یـضعب  هک  تسا  يربخ  تسا  ماقم  نیا  اب  بسانم  هک  یبلاطم  هلمج  زا 
عافترا رد  هیکرت  قرشم  رد  عقاو  تارارآ  لابج  للق  زا  یضعب  رد  هیکرت ،  یشترا  رفن  کی  ییامنهار  هب  یئاکیرمآ  نادنمـشناد  زا  يا 

هدش و یشالتم  هدوب و  یمیدق  رایـسب  یتشک  کی  زا  یتاعطق  دسر  یم  رظن  هب  هک  دنا  هدروخرب  بوچ  هعطق  دنچ  هب  هوک  یئاپ   1400
 . دشاب دالیم  زا  لبق  لاس  دصناپ  رازه و  ود  تاعطق  نآ  زا  یضعب  رمع  هک  دنا  هدز  سدح 

ثلث ود  رب  غلاب  نآ  مجح  هک  هدوب  يا  یتشک  کـی  زا  یتمـسق  روکذـم  تاـعطق  هکنیا  رب  هدرک  یم  تلـالد  یـسانشناتساب  نیزاوم  و 
ياهبوچ هتشاد ،  ضرع  اپ  هدجه  دص و  لوط و  اپ  هدزون  رازه و  يرام  نیئوک  یتشک  هدوب و  یسیلگنا  يرام )  نیئوک   ) یتشک مجح 

رد ات  دندرب  وکسیسنارفناس  هب  هیکرت  زا  ار  روبزم 
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قیبطت دـنراد  مالـسلا )  هیلع   ) حون یتشک  هرابرد  نایدا  نابحاص  هک  يداقتعا  اـب  اـیآ  دـننیبب  دـندروآ و  لـمع  هب  قیقحت  نآ  نوماریپ 
 . ریخ ای  دنکیم 

 ( ع  ) حون ینالوط  رمع 

دصهن شتثعب )  زا  دعب  نافوط و  هثداح  زا  لبق  اهنت   ) هتشاد و زارد  سب  يرمع  مالـسلا )  هیلع   ) حون هکنیا  رب  دراد  تلالد  میرک  نآرق 
دنا هتفگ  هتـسناد و  دیعب  ار  انعم  نیا  نادنمـشناد  زا  یـضعب  یلو  هدرک  یم  توعد  ناحبـس  يادخ  يوس  هب  ار  دوخ  موق  لاس  هاجنپ  و 

میدق رد  هک :  دنا  هتفگ  نانآ  زا  یـضعب  یتح  دنکیمن  زواجت  لاس  تسیب  دص و  زا  رثکا  دح  و  لاس ،  دص  زا  بلغا  اهناسنا  رمع  هک : 
هام هد  ياهنم  لاس  داتشه  لداعم  باسح  نیا  رب  نآرق  لاس  هاجنپ  ياهنم  لاس  رازه  هجیتن  رد  دندیمان و  یم  لاس  کی  ار  هام  کی  ره 

( . دنمانب لاس  کی  ار  هام  کی  یموق  یمدرم و  هک  درادن  هقباس  اریز   ) تسا دیعب  رایسب  نایاقآ  نیا  هیجوت  نکیل  دوش  یم 

قراخ هبنج  تازجعم )  ریاس  دننام   ) هکلب هدوبن  یعیبط  يداع و  نایرج  يور  مالسلا )  هیلع   ) حون رمع  لوط  دنا :  هتفگ  رگید  یـضعب 
ربکا ار  وا  تهج  نیمه  هب  هدرک و  رمع  رتشیب  ءایبنا  همه  زا  يو  هتفگ :  حون  صئاصخ  رد  ءاـیبنالا  صـصق  رد  یبلعث  هتـشاد ،  تداـع 

لاس رازه  بانج  نآ  نوچ  دوب ،  هداد  رارق  وا  رمع  لوط  نیمه  ار  وا  هزجعم  یلاعت  يادـخ  دـنا و  هتفگ  یم  نیلـسرملا  خیـش  ءایبنالا و 
 . ار دوخ  یندب  ياوق  زا  کی  چیه  هن  دوب و  هداد  تسد  زا  نادند  کی  هن  هک  یلاح  رد  دوب  هدرک  رمع 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


یگدـنز ینالوط  نینچ  نیا  رمع  اب  ناسنا  تسین  نکمم  هکنیا  رب  هدـشن  هماقا  یلیلد  چـیه  زورما  هب  ات  هک  تسا  نیا  بلطم  قح  نکیل 
زورما ياهناسنا  یعیبط  رمع  زا  رتداـیز  رایـسب  يرمع  یلوا  ياـهناسنا  هک  تسا  نیا  تسا  رتکیدزن  یلقع  راـبتعا  هب  هچنآ  هکلب  دـنک ، 

نیا و  هدوب ،  دودحم  زین  ناشیاهیرامیب  ارهق  مک و  رایـسب  ناشهودنا  مغ و  و  هداس ،  یناگدـنز  نانآ  یگدـنز  هکنیا  يارب  دـنا  هتـشاد 
دوجو اهنآ  رد  تسا  یمدآ  یگدنز  رگناریو  هک  یلماوع  ریاس  نینچمه  دنتشادن و  هدش  رـشب  ریگنابیرگ  زورما  هک  يرامیب  عاونا  همه 
نیمه رد  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  ینالوط  ار  رمع  ناوارف  هودـنا  نتـشادن  یگدـنز و  یگداس  تطاسب و  هک  مه  نیا  رب  لـیلد  هتـشادن 

یم یسررب  ار  شیگدنز  یتقو  هدرک  رمع  لاس  تصش  دص و  ای  لاس و  تسیب  دص و  ای  لاس  دص  مینیب  یم  هک  ار  یسک  ره  زین  نامز 
اه هنحص  زا  يرایسب  ینعی  هتشاد  غراف  یلو  هداس  یمهف  الوصا  هتشاد و  يزیچان  كدنا و  مغ  مه و  و  هداس ،  یگدنز  مینیب  یم  مینک 
هب یمیدـق  رایـسب  دارفا  زا  یـضعب  رمع  هک  دراد  يدـعب  هچ  باسح  نیا  اب  هدرک  یمن  ناشیرپ  ار  وا  دـنک  یم  ناـشیرپ  ار  نارگید  هک 

 . دشاب هدش  غلاب  لاس  اهدص 

يرایـسب تاداعلا  قراخ  تازجعم و  سدقم  باتک  نیا  هکنیا  اب  حون  رمع  صوصخ  رد  ادخ  باتک  هب  ندرک  ضارتعا  نیا ،  رب  هوالع 
 . بیجع تسا  یضارتعا  دنک  یم  رکذ  ءایبنا  يارب 

؟  تسا اجک  يدوج  هوک 

تسا لصتم  لصوم و  رد  تسا  ینیمزرس  هک  رکب )  ) راید رد  هوک  نیا  دنا :  هتفگ  اه  یضعب 
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تسا یهوک  يدوج  هتفگ :  سوماق  بحاص  تسا .  هدش  عقاو  هدیمان  تارارآ  لابج  ار  اههوک  نآ  تاروت  هک  هینیمرا )   ) ياههوک هب 
دـصارم  ) باتک بحاص  و  هدش .  هدیمان  تارارآ  هوک  تاروت ،  رد  هوک  نیا  تفرگ و  رارق  نآ  يور  رب  حون  یتشک  هک  ياهریزج  رد 

زا هلجد  قرـش  رد  هریزج  نیا  و  رمع ،  نبا  هریزج  رب  فرـشم  تسا  یهوک  ماـن  اـی -  دـیدشت  اـب  يدوـج - )   ) هملک هتفگ  عـالطالا ) 
 . تفرگ رارق  هوک  نآ  رب  بآ  ندش  شکورف  زا  دعب  حون  یتشک  هک  تسا  یهوک  نامه  يدوج  هدش و  عقاو  لصوم  ياهنیمزرس 

 : دنا هتفگ  یضعب 

هک تسا  هدوب  هچ  نیمز  يور  تاناویح  هانگ  ناـیم  نیا  رد  دنتـشگ  قرغ  دـندش  بکترم  هک  یناـهانگ  رطاـخ  هب  حون  موق  هک  میریگ 
. ؟  دندش بآ  نایغط  راتفرگ  همه 

ثداوح تسا  رایـسب  اریز  تسین ،  ماقتنا  تبوقع و  دـشاب  یمومع  دـنچ  ره  یتکاله  ره  نوچ  تسا ،  اهـضارتعا  نیرت  هیاپ  یب  زا  نیا 
تسا هلزلز  ای  هک  ثداوح  نیا  درب و  یم  گرم  ماک  رد  ار  ناویح  ناسنا و  رازه  نارازه  هاتوک  ینامز  ای  هظحل و  کی  رد  هک  یمومع 

رد هک  تسا  ناحبـس  يادـخ  نیا  دـتفا و  یم  هداتفا و  قاـفتا  رایـسب  هکلب  تسین  رداـن  یثداوح  نوعاـط ،  اـی  اـبو و  اـی  ناـفوط و  اـی  و 
 . دنار یم  دهاوخب  یمکح  ره  دوخ  تاقولخم 

وا موق  و  ع )   ) حون ناتساد  رد  یتایاور 

 ( مالـسلا هیلع   ) حون موق  تفگ :  هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ود  ره  رکاسع  نبا  رـشب و  نب  قاحـسا  هک  تسا  روثنملاردـلا  رد 
یم لاح  زا  ات   ) دندز یم  کتک  ار  بانج  نآ 
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دمآ و یم  لاح  هب  وا  یلو  دنتخادنا ،  یم  شاهناخ  نورد  هب  هداد ،  ناج  هکنیا  لایخ  هب  و  دندیچیپ ،  یم  يدمن  رد  ار  وا  سپ  تفر ) 
سویاـم شموق  ندروآ  ناـمیا  زا  هکنیا  اـت  تشاد  همادا  ناـنچمه  عضو  نیا  و  دـش ،  یم  نوریب  هناـخ  زا  ناـنآ  توـعد  يارب  هراـبود 

درک و ور  شرـسپ  هب  تشاد و  هیکت  ییاصع  هب  درم  نآ  هک  یلاح  رد  دمآ  يو  دزن  شدـنزرف  اب  يدرم  هک  دوب  نامز  نیا  رد  تشگ ، 
 . دهدن بیرف  ار  وت  درم  ریپ  نیا  هک  شاب  بظاوم  مرسپ  تفگ : 

داد رسپ  هب  ار  اصع  و  درک ،  لوبق  ردپ  مزاس .  انشآ  درم  ریپ  نیا  ندب  رب  ار  نآ  ات  راذگب  مرایتخا  رد  ار  تیاصع  ناج  ردپ  تفگ  رـسپ 
رـس قرف  هب  ار  اصع  تفر و  مالـسلا )  هیلع   ) حون فرط  هب  دیناشن و  نیمز  يور  ار  ردـپ  رـسپ  ورب .  ناشنب و  نیمز  يور  ارم  تفگ :  و 

 . تشگ ناور  نوخ  و  تفاکش ،  بانج  نآ  رس  دز ،  بانج  نآ 

يراد جایتحا  ناـشیا  هب  رگا  سپ  دـننک ،  یم  يا  هلماـعم  هچ  نم  اـب  تناگدـنب  هک  ینیب  یم  اراـگدرورپ  تفگ :  مالـسلا )  هیلع   ) حون
یناگدـننک مکح  نیرتهب  وت  هک  ینک ،  مکح  نانآ  نم و  نیب  ات  هدـب  یئاناوت  ربص و  نم  هب  سپ  تسین  نینچ  رگا  و  نک ،  ناشتیادـه 

درک و سویام  دنروایب  نامیا  شموق  هکنیا  زا  ار  وا  شابم و  تموق  تیاده  رظتنم  رگید  هک  داتـسرف  یحو  بانج  نآ  هب  یلاعت  يادخ 
ناردپ و تشپ  رد  یتح  هک  داد  ربخ  يو  هب 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


اوناک امب  سئتبت  الف  نما  دق  نم  الا  کموق  نم  نموی  نل  هنا  حون  یلا  یحوا  و   : ) دمآ دـهاوخن  دـیدپ  ینموم  زین  ناشیا  ناردام  محر 
روخم مغ  رگید  سپ  دروآ ،  دنهاوخن  نامیا  دنا  هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  زج  یسک  تمایق  ات  رگید  هک  نادب  نیقی  هب  حون  يا  نولعفی ) 

 . دزادرپب یتشک  نتخاس  هب  و 

هک يروطب  دوش ،  یم  هتخاس  بوچ  زا  هک  تسا  ياهناخ  دیـسر  باطخ  تسیچ ؟  یتشک  اراـگدرورپ  دیـسرپ :  مالـسلا )  هیلع   ) حون
ناشدوجو ثول  زا  ار  منیمز  و  منک ،  یم  قرغ  ار  تیـصعم  لها  يدوز  هب  هک  نکب  ار  راک  نیا  دیآ ،  رد  تکرح  هب  بآ  يور  دناوتب 

 . مرداق مهاوخب  هچ  ره  رب  نم  دومرف :  تسا ؟  اجک  بآ  اراگدرورپ  دیسرپ :  مالسلا )  هیلع   ) حون مزاس .  یم  كاپ 

هب سابعلا  یبا  ندـید  يارب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هک  مایا  نآ  رد  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  لضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  و 
هک دـیز  میومع  هک  دوب  اـجنیا  دومرف :  میدیـسر  هساـنک )   ) هب هکنیمه  مدوـب ،  شترـضح  تمدـخ  رد  دوـب ،  هدروآ  فیرـشت  هفوـک 
نآ رخآ  رد  هک  ناشورف )  نوتیز  رازاب   ) هب دیسر  ات  تشذگ  اجنآ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) ماما دش ،  هتخیوآ  راد  هب  دنک  تمحر  شیادخ 

هدوب لحم  نیا  رد  قباس  هفوک  دجـسم  هک  وش  هدایپ  دومرف :  نم  هب  و  دـش ،  هدایپ  اجنآ  رد  ماـما  دوب ،  نازاـس )  نیز   ) اهجارـس رازاـب 
یناکم نینچ  رد  مرادن  تسود  نم  و  دوب ،  هتخیر  ار  شا  هشقن  مدآ  هک  يدجسم  نآ  ینعی 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، دروخ مهب  هشقن  نآ  هک  يراـب  نیلوا  اـما  دومرف :  دز ؟  مهب  ار  هشقن  نآ  یـسک  هچ  متـشاد :  هضرع  موـش .  لـخاد  بکرم  رب  راوـس 
نآ نایفس  یبا  نب  دایز  زین  اهنآ  زا  دعب  و  دنداد ،  رییغت  ار  نآ  نامعن  يرسک و  باحـصا  سپـس  داد و  خر  حون  نافوط  هک  دوب  ینامز 

 ، لضفم يا  هلب  دومرف :  تشاد ؟  دوجو  مالـسلا )  هیلع   ) حون نامز  رد  شدجـسم  هفوک و  رهـش  رگم  مدیـسرپ  تخاس .  نوگرگد  ار 
 . هدوب عقاو  هفوک  برغم  تمس  رد  هیرق  نیا  و  هتشاد ،  هلصاف  هار  لزنم  کی  تارف  اب  هک  هدوب  ياهیرق  رد  وا  موق  حون و  لزنم 

یتشک هک  دوب  یـسک  نیلوا  مالـسلا )  هیلع   ) حون و  دـیزگرب ،  توبن  هب  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  دوب ،  راـجن  يدرم  حون  دومرف :  زین  و 
هب توعد  لاس  هاجنپ  دـصهن و  شموق  نایم  رد  حون  دومرف :  زین  و  تفر .  یم  هار  بآ  يور  رب  هک  درک  تسرد  يا  هنیفـس  تخاـس ، 

بر ال  : ) تشاد هضرع  درک و  ناشنیرفن  دید  نینچ  یتقو  بانج  نآ  و  دندرک ،  یم  ءازهتـسا  هرخـسم و  ار  يو  نانآ  و  درک ،  دیحوت 
( . ارافک ارجاف  الا  اودلی  كدابع و ال  اولضی  مهرذت  نا  کنا  اراید  نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذت 

رد زین  حون  سپ  نک ،  هلجع  شنتخاس  رد  زاسب و  راداـج  گرزب و  رایـسب  يا  هنیفـس  هک  داتـسرف  یحو  باـنج  نآ  هب  یلاـعت  يادـخ 
زا  ) هکنآ ات  دیشارت ،  یم  دروآ و  یم  دوخ  ار  اهبوچ  و  تخادرپ ،  هنیفس  نآ  نتخاس  هب  هفوک  دجسم 
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 . تفای تغارف  نآ  نتخاس  زا  ات  دندروآ ،  شیارب  بوچ  یلاعت )  يادخ  هیحان 

رـصع رهظ و  زامن  تساخرب و  ماما  درک ،  عطق  ار  بانج  نآ  نانخـس  رهظ  زامن  و  دش ،  رهظ  تقو  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ :  یم  لضفم 
نآ و  درک ،  هراشا  نیرادلا )  راد   ) مان هب  یلحم  هب  دوخ  تسد  اب  دش و  دوخ  پچ  تمـس  هجوتم  هتفر  نوریب  دجـسم  زا  و  دناوخ ،  ار 

ار دوخ  ياهتب  اج  نیمه  رد  حون  موق  لضفم  يا  دومرف :  نم  هب  سپس  و  دش ،  تارف  بآ  رتسب  اهدعب  هک  دوب ،  میکح  نبا  هناخ  لحم 
راوس تفر و  دوخ  بکرم  فرط  هب  مالـسلا )  هیلع   ) ماما هاگنآ  دوب ،  رـسن )  ) و قوعی )   ) و ثوغی )   ) اهنآ ماـن  و  دـندوب ،  هدرک  بصن 

 . دش

( . رود  ) ود رد  دومرف :  تخاس ؟  یتدم  هچ  رد  ار  دوخ  یتشک  حون  موش ،  تیادف  متفگ  نم 

؟  درک مامت  ار  نآ  لاس  دصناپ  رد  دنیوگ  یم  هماع  متشاد :  هضرع  لاس .  داتشه  دومرف  تسا ؟  لاس  دنچ  يرود  ره  متـشاد :  هضرع 
هب ار  یتشک   : ) هدومرف یلاعت  يادـخ  هکنیا  اب  دـشاب  هدیـشک  لوط  لاس  دـصناپ  تسا  نکمم  هنوگچ  و  تسین ،  يزیچ  نینچ  دومرف : 
ءاج اذا  یتح   ) هلمج يانعم  دییامرفب  لاح  متشاد :  هضرع  دیوگیم :  زاسب . ) مینک  یم  یحو  وت  هب  ام  هک  يروتـسد  هب  ینعی  ام ،  یحو 

دوب نموم  ینز  ریپ  هناخ  رد  روکذم  رونت  دومرف :  تسا ؟  هدوب  هنوگچ  اجک و  رونت )  ) نیا دییامرفب  و  تسیچ ؟  رونتلا ) راف  انرما و 
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دومرف هدوب ؟  عقاو  یلعف  دجسم  ياجک  رد  مدیسرپ  دوب .  هدش  عقاو  دجسم  هلبق  تسار  تمس  دجسم ،  بارحم  تشپ  رد  وا  هناخ  و  ، 
یم لجوزع  يادـخ  يرآ  دومرف :  هدوب ؟  رونت  نیمه  زا  بآ  شـشوج  عورـش  اـیآ  مدیـسرپ :  هاـگنآ  زورما .  لـیفلا  باـب  هیواز  رد  : 

يزیگنا تریح  روطب  هک  دـیراب  موق  نآ  رب  یناراب  تیآ ،  نیا  نداد  ناشن  زا  دـعب  دـننیبب ،  ار  باذـع  ندـمآ  هناشن  حون  موق  هتـساوخ 
یناسک حون و  هدومن ،  قرغ  ار  موق  نآ  یلاعت  يادخ  و  دمآ ،  رد  شـشوج  هب  زین  دوب  نیمز  يور  رب  همـشچ  هچنآ  و  دـش ،  یم  لزان 

 . . . داد تاجن  دندوب  وا  اب  یتشک  رد  هک  ار 

هک يزیچ  تشادـن  يریـسفت  ثحب  هب  طابترا  یلیخ  میدرک  لقن  شلیـصفت  لوط و  اب  ار  نآ  زا  یتمـسق  اـم  هک  ثیدـح  نیا  فل :  ؤم 
هب زین  و  میدروآ ،  هدش  دراو  تنس  لها  هعیـش و  قرط  زا  تایئزج  نیا  رد  هک  يرایـسب  تایاور  زا  ياهنومن  ناونع  هب  ار  نآ  ام  تسه 

 . دشاب هدش  تایاور  هیحان  زا  یکمک  ثحب  دروم  تایآ  ياهناتساد  مهف  رد  هدنناوخ  يارب  ات  میدرک  لقن  روظنم  نیا 

و هتخاس ،  لاس  دصناپ  زا  رتمک  رد  ار  یتشک  حون  هک  هدش  هدافتسا  انیحو ) . . .  اننیع و  اب  کلفلا  عنـصاو   ) هلمج زا  تیاور  نیا  رد  و 
ظفل دـیاش  اما  دوبن ، ) مولعم  شردـپ  هدوب و  انز  دـلو  دایز  ام  داقتعا  هب  هکنیا  اب   ) هدرک هفاضا  نایفـس  یبا  نبا  هب  ار  دایز  مان  تیاور ، 

نآ يوار  هدوبن و  ماما  مالک  نایفس  یبا 
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 . دشاب هدرک  هفاضا  دوخ  شیپ  زا  ار 

نتخاس زا  مالسلا )  هیلع   ) حون یتقو  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  ع )   ) نینم ؤملاریما  زا  يدسا  نیزر  زا  دوخ  دنس  هب  باتک  نامه  رد  و 
دیـسر و ارف  دنوش  كاله  باذع  نآ  اب  وا  موق  ات  دوب  هدش  نیعم  شراگدرورپ  وا و  نیب  هک  یباذع  هدعو  داعیم و  دـش ،  غراف  یتشک 

ناروف هب  رونت  هک  داد  ربخ  حون  هب  نز  درک ،  ناروف  دـنک  ناروف  نز  نآ  هناخ  رد  تسیاـب  یم  داـعیم  نآ  بسح  رب  هک  نیعم  رونت  نآ 
يور رهم  نآ  تکرب  هب  دمآ و  الاب  بآ  هاگنآ  درک ،  رهم  ار  نآ  دوخ  صوصخم  رهم  اب  تساخرب و  مالـسلا )  هیلع   ) حون هدـمآ ،  رد 

تـساوخ یم  هک  ار  یـسک  ره  و  درک ،  راوس  دـنک  راوس  یتشک  رب  تساوخ  یم  هک  ار  یـسک  ره  حون  دـشن و  هدرتسگ  داتـسیا و  مه 
عورش نیمز  ششوج  نامسآ و  شزیر  ناهگان  هک  دنک ،  رونت  زا  ار  نآ  و  تفر ،  دوخ  رهم  غارـس  هب  هاگنآ  درک ،  نوریب  دنک  نوریب 

و ردق ،  دق  رما  یلع  ءاملا  یقتلاف  انویع  ضرالا  انرجف  و  رمهنم ،  ءامب  ءامسلا  باوبا  انحتفف   : ) هدومرف هراب  نیا  رد  یلاعت  يادخ  دش و 
( . رسد حاولا و  تاذ  یلع  هانلمح 

حون نامز  رد  هک  یتحاسم  زا  امش  دجسم  تحاسم  و  دش ،  عقاو  امـش  دجـسم  طسو  رد  یتشک  نتخاس  حون و  يراجن  دومرف :  هاگنآ 
 . هدش هتساک  عارذ  دصتفه  هتشاد 

رد هکلب  هدماین  ثیدح  نیا  رد  اهنت  هدوب  باذع  ندش  کیدزن  هناشن  رونت  ناروف  هکنیا  فل :  ؤم 
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 . . . ( اهیف لمحا  انلق  رونتلا  راف  انرما و  ءاج  املف   ) هفیرش هیآ  قایس  و  تسا ،  هدش  لقن  ینس  هعیش و  قرط  زا  دنچ  یتایاور 

نآ قایـس ،  زا  هکنیا  رت  هداـس  تراـبع  هب  هدوب ،  نآ  داـعیم  هکلب  هدوبن ،  باذـع  دوخ  روـنت ،  ناروـف  هک  تسین  روـهظ  نیا  زا  یلاـخ 
باذع لوزن  هک  نادـب  درک  ناروف  رونت  نالف  هک  ینامز  ره  هک  هدوب  هداد  ربخ  بانج  نآ  هب  البق  یلاعت  يادـخ  هک  دوش  یم  هدـیمهف 

 . تسا هدش  کیدزن 

هیلع  ) حون تعیرش  دومرف :  هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  ماما  زا  یفعج  لیعامـسا  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و 
ار یناطیش  فادها  یناسفن و  ياهاوه  وا  شتسرپ  رد  ینعی  دنتسرپب ،  صالخا  یگناگی و  هب  ار  ادخ  قلخ  هک  هدوب  نیا  اهنت  مالـسلا ) 

لجوزع يادخ  هک  یترطف  تسا ،  ترطف  تعیرش  نامه  تعیرش ،  نیا  و  دننک ،  علخ  ییادخ  زا  ار  نیغورد  نایادخ  هدادن و  تلاخد 
ار يزیچ  هدیتسرپ و  ار  وا  اهنت  هک  دوب  هتفرگ  نامیپ  ءایبنا  همه  زا  بانج و  نآ  زا  یلاعت  يادخ  زین  و  هدـیرفآ ،  ترطف  نآ  رب  ار  مدرم 

ضیارف دودـح و  ماـکحا  یلو  دوب ،  هداد  مارح  لـالح و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زاـمن و  هب  روتـسد  و  دـنریگن ،  وا  کـیرش 
 ، درک یگدنز  شموق  نیب  رد  لاس  هاجنپ  دصهن و  بانج  نآ  و  مالسلا )  هیلع   ) حون تعیرـش  دوب  نیا  دوب  هدشن  عیرـشت  شیارب  ثرا 

هتفرن راب  ریز  یلو  دومرف ،  توعد  دوخ  تعیرش  هب  ینلع  يرس و  ار  نانآ  و 
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سپ ما  هدروخ  تسکش  نم  اراگدرورپ  رصتناف -  بولغم  ینا  بر   : ) هک درک  هوکـش  یلاعت  يادخ  هب  رخآ  رد  دندرک ،  یـشکرس  و 
نیا و  نولعفی )  اوناک  امب  سئتبت  الف  نمآ  دـق  نم  الا  کموق  نم  نموی  نل   ) هک داتـسرف  یحو  يو  هب  زین  لاـعتم  يادـخ  نک )  میراـی 

یلاعت يادخ  دیـشک  اج  نیدب  راک  نوچ  و  ارافک ) ارجاف  الا  اودلی  الف   : ) دوب هتـشاد  هضرع  هک  تسا  حون  دوخ  هیرظن  قیدـصت  یحو 
 ( . کلفلا عنصا  نا   : ) هک داتسرف  یحو 

حون هک  تسا  نیا  تیاور  رهاـظ  و  تسا ،  هدرکن  رکذ  ار  نآ  دنـس  یلو  هدرک ،  لـقن  یفعج  زا  زین  یـشایع  ار  تیاور  نیا  فـل :  ؤـم 
بولغم ینا  هبر  اعدـف   : ) ینعی لوا  تبون  نیرفن  ناـمه  هک  نیرفن  ود  نآ  زا  یکی  هدرک  نیرفن  ار  دوخ  موق  تبون  ود  مالـسلا )  هیلع  )

هروس رد  و  هدوب ،  شموق  ندروآ  نامیا  زا  حون  ندـش  سویاـم  زا  دـعب  نآ  یمود  و  هدـش ،  عقاو  رمق  هروس  رد  دـشاب ،  یم  رـصتناف )
اودلی كدابع و ال  اولضی  مهرذت  نا  کنا  اراید  نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذت  بر ال   : ) دراد یم  هضرع  هک  اجنآ  هدش ،  عقاو  حون 

( . ارافک ارجاف  الا 

ریـسفت رد  هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  ماما  زا  نارمح  زا  دوخ  دنـس  هب  رابخالا  یناـعم  باـتک  رد  قودـص  موحرم  و 
 . دندوب رفن  تشه  ع )   ) حون هب  ناگدنروآ  نامیا  دومرف :  لیلق )  الا  هعم  نما  ام  و   ) هلمج

 . هدرک لقن  بانج  نآ  زا  نارمح  زا  زین  یشایع  ار  تیاور  نیا  فل :  ؤم 
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داتـشه رفن و  ود  داتفه و  رفن ،  هد  رفن ،  تفه  رفن ،  شـش  لیبق  زا  دنراد  يرگید  لاوقا  بانج  نآ  هب  نینم  ؤم  ددـع  رد  ننـست  لها  و 
 . دنرادن تسد  رد  یلیلد  لاوقا ،  نیا  زا  کی  چیه  قبط  رب  نکیل  رفن ، 

مالسلا هیلع   ) اضر ترضح  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  يوره )  حلاص  نب  مالـسلا  دبع   ) زا دوخ  دنـس  هب  نویع  باتک  رد  قودص  زین  و 
داتـشه اعمج  دندوب  یتشک  رد  وا  اب  هک  نینم  ؤم  شنادنزرف و  دوخ و  تسـشن ،  نیمز  هب  مالـسلا )  هیلع   ) حون یتشک  یتقو  دومرف :  ( 

 . تشاذگ داتشه  نینامث -  هیرق  ار  نآ  مان  درک و  انب  يا  هیرق  دش  هدایپ  یتشک  زا  هک  یلحم  نامه  رد  و  دندوب ،  رفن 

وا اب  و  لیلق -  الا  هعم  نما  ام  و   ) هلمج زا  روظنم  تسا  نکمم  اریز  تسین ،  یتافانم  رابخالا  یناعم  تیاور  تیاور و  نیا  نیب  فل :  ؤم 
وا نادـنزرف  همه  تسا ،  رفن  ود  داتفه و  هک  رفن  داتـشه  هیقب  دـشاب و  بانج  نآ  لها  ریغ  زا  رفن  تشه  درواین ) ناـمیا  یکدـنا  زج  هب 

 . دشاب هتشاد  دنزرف  رفن  ود  داتفه و  دناوت  یم  یبوخ  هب  هدرک  رمع  لاس  رازه  هب  کیدزن  هک  یسک  نوچ  دنشاب ،  هدوب 

 ( ع  ) حون رسپ  هرابرد  یتایاور 

بانج نآ  زا  نم  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح  زا  ءاشو  یلع  نب  نسح  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و 
 : دومرف حون  هب  لجوزع  يادخ  دومرف :  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دومرف :  رفعج  نب  یسوم  مردپ  دومرف :  یم  مدینش 
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( . دناوخ وا  لها  ار  دندوب  وا  عبات  هک  ییاه  هبیرغ  رگید  يوس  زا  و   ، ) دوب حون  فلاخم  وا  هکنیا  يارب  کلها )  نم  سیل  هنا  )

هضرع دننک ؟  یم  تئارق  هنوگچ  تسا  حون  رسپ  هرابرد  هک  ار  هیآ  نیا  مدرم  دیـسرپ :  نم  زا  مالـسلا )  هیلع   ) ماما دیوگ :  یم  يوار 
ریغ لمع  هنا   ) يرگید و  حلاص )  ریغ  تسا  یلمع  وا  حلاص -  ریغ  لمع  هنا   ) یکی دـننک  یم  تئارق  روج  ود  هب  ار  نآ  مدرم  متـشاد : 

دوب و حون  یقیقح  رسپ  وا  دنا ،  هتفگ  غورد  مدرم  دومرف :  ترـضح  تسا )  یحلاصان  صخـش  زا ) هدمآ  دوجو  هب   ) لمع وا  حلاص - 
 . تسین وت  لها  وا  دومرف  هدومن و  یفن  درک  تفلاخم  شنید  رد  ار  ردپ  هکنآ  زا  دعب  ار  وا  یلاعت  يادخ  نکیل 

دندوب وا  عبات  هک  ار  ییاه  هبیرغ  رگید  يوس  زا  و   ) هلمج رد  دشاب  هتساوخ  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ترـضح  هک  تسین  دیعب  فل :  ؤم 
 . دناوخ وا  لها 

نم هلها  هانیجن و  و   : ) تافاص هروس  شـش  داتفه و  هیآ  و  میظعلا )  برکلا  نم  هلها  هاـنیجنف و   : ) ءاـیبنا هروس  شـش  داـتفه و  هیآ  هب 
هن دنتسه  مالـسلا )  هیلع   ) حون هب  ناگدنورگ  همه  لها ،  زا  دارم  هک  تسا  نیا  هیآ  ود  نیا  رهاظ  نوچ  دنک ،  هراشا  میظعلا )  برکلا 

 . بانج نآ  هداوناخ  صوصخ 

یم تئارق  هنوگچ  تسا  حون  رـسپ  هرابرد  هک  ار  هیآ  نیا  مدرم   : ) دیـسرپ يوار  زا  هکنیا  زا  مالـسلا )  هیلع   ) اـضر ماـما  دارم  اـیوگ  و 
دننک یم  شریسفت  هنوگچ  هک  هدوب  نیا  دننک )
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 : دنا هتفگ  هک  دنک  هراشا  اه  یضعب  ریـسفت  هب  هک  دوب ،  نیا  دننک ) یم  تئارق  روج  ود  ار  نآ   : ) تفگ هکنیا  زا  مه  يوار  روظنم  و  ، 
يرـسپ هصالخ  و  هدـش ،  هلماح  حون  ریغ  زا  دـش  كاله  راـفک  اـب  هک  ار  رـسپ  نآ  حون  رـسمه  هک  دـنامهفب  دـهاوخ  یم  هفیرـش  هیآ 

هتفگ هدرک  دییءات  ار  دوخ  راتفگ  نیرسفم  زا  هتـسد  نیا  و  هداد ،  تبـسن  حون  شرهوش  هب  غورد  هب  قحان و  هب  ار  وا  هدوب و  عورـشمان 
 - اهنبا حون  يدان  و   ) تروص هب  ار  درک ) ادن  ار  شدوخ  رسپ  حون  و  هنبا -  حون  يدان  و   ) هلمج نایراق ،  زا  یضعب  تهج  نیمه  هب  دنا 

هحتف اب  ار  اه )  ) فرح دنا  هدرک  تئارق  هنبا  حون  يدان  لکش و  هب  هک  مه  یـضعب  و  دنا ،  هدرک  تئارق  درک ) ادن  ار  نز  نآ  رـسپ  حون 
مهیلع  ) تیب لها  ناماما  زا  یـضعب  هب  و  ع )   ) یلع هب  ار  هنبا )   ) و اهنبا )  ) ینعی تئارق  ود  نیا  و  دشاب ،  اهنبا )  ) ففخم ات  دـنا  هدـناوخ 

 . دنا هداد  تبسن  مالسلا ) 

هب ار  ثنوم  ریمض  هدرک و  تئارق  اهنبا )  ) تروص هب  ار  هفیرش  هیآ  هنع )  هّللا  یـضر   ) یلع هتفگ :  فاشک  رد  يرـشخمز  هلمج  نآ  زا 
و دنا ،  هدرک  تئارق  هنبا )   ) لکـش هب  و  اه )  ) حتف هب  ار  نآ  ریبز  نبا  هورع  و  مجنپ )  ماما   ) یلع نب  دمحم  و  هدینادرگرب ،  حون  رـسمه 

اب و  دنا ،  هدرک  ءافتکا  هحتف  هب  هدرک و  فذح  ار  فلا  یلو  تسا ،  اهنبا )  ) لصا رد  هملک  هک  هدوب  نیا  ناشروظنم 
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ادـخ هب  تفگ :  هک  مدیـسرپ  هیآ  نیا  يانعم  زا  نسح  زا  نم  هک  تسا  هتفگ  هداـتق  نوچ  دوش  یم  دـییءات  نسح  بهذـم  تئارق ،  نیا 
 : تفگ هدوب ؟  حون  رـسپ  وا  هکنیا  رد  دنرادن  یفالتخا  چیه  باتک  لها  رخآ  متفگ :  هدوبن .  حون  دـنزرف  ثحب ،  دروم  رـسپ  دـنگوس 

دروم رـسپ  رگا  هک :  درک  لالدتـسا  دوخ  راتفگ  رب  روطنیا  نسح  هاگنآ  دریگیم ؟  باتک  لها  زا  ار  دوخ  نید  یـسک  رگم  نکیل  هلب ، 
 ( . تسا نم  لها  وا   : ) دیامرفب هکنیا  هن  تسا )  نم  زا  وا  ینم -  هنا   : ) دومرف یم  حون  دیاب  دوب ،  حون  یعقاو  دنزرف  ثحب ، 

ار وا  لها  تاجن  هدعو  بانج  نآ  هب  یلاعت  يادخ  هکنیا  يارب  تسا ،  تسس  فیخس و  یلیلد  هدرک  لالدتسا  نآ  هب  يو  هک  یلیلد  و 
ناک نم  نیجوز و  لک  نم  اـهیف  لـمحا   : ) دوب هدومرف  یلاـعت  يادـخ  رگا  هلب  دـشاب ،  وا  زا  هک  یـسک  ره  تاـجن  هدـعو  هن  دوب  هداد 
دوب راچان  مالسلا )  هیلع   ) حون نک . )  راوس  تسا  وت  زا  هک  مه  سک  ره  نک و  یتشک  راوس  تفج  کی  يا  هدام  رن و  ره  زا  کنم - 

نم ینبا  نا   ) هلمج سپ  دومرفن ،  روطنیا  یلاعت  يادخ  یلو  تسا )  نم  زا  وا  اراگدرورپ   : ) دیوگب شرـسپ  تاجن  تساوخرد  ماگنه 
هیجوت نیا  اب  تاـیآ  ظـفل  هک  میدرک  ناـیب  مه  قباـس  رد  هدوبن ،  حون  دـنزرف  ثحب  دروم  رـسپ  هکنیا  رب  درادـن  تلـالد  چـیه  یلها ) 

 . درادن يراگزاس 

رد دنرادن  یفالتخا  چیه  باتک  لها   : ) دنتفگ هک  مه  نیا  و 
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 . تسا تکاس  هدش  قرع  هک  حون  رسپ  نیا  تشذگرس  زا  یلک  هب  تاروت  هکنیا  يارب  تسا ،  لاکشا  لحم  هدوب )  حون  رسپ  وا  هکنیا 

هیآ هک  دنا  هدروآ  تیاور  هنع )  هّللا  یـضر   ) یلع زا  خیـشلاوبا  و  فحاصملا )   ) شباتک رد  يرابنالا  نبا  هک  تسا  روثنملاردـلا  رد  و 
 . هدرک تئارق  اهنبا  حون  يدان  لکش و  هب  ار 

هدرک تیاور  ع )   ) یلع نب  دمحم  رفعج  یبا  ماما  زا  خیشلاوبا  و  متاح ،  یبا  نبا  رذنم و  نبا  ریرج و  نبا  هک  تسا  باتک  نامه  رد  و 
 ، هدوبن حون  دوخ  رسپ  رسپ ،  نآ  و  تسا ،  یط ء  هلیبق  نابز  تغل و  هب  تئارق  نیا  هدومرف :  هنبا )  حون  يدان  و   ) هیآ ریـسفت  رد  هک  دنا 

 . تسا هدوب  وا  نز  رسپ  هکلب 

 . هدروآ مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  دوخ  ریسفت  رد  یشایع  ار  تیاور  نیا  فل :  ؤم 

هنبا حون  يدان  هلمج و  لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماـما  زا  هبایـس  نب  ءـالع  نب  یـسوم  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و 
یم وا  رـسپ  ار  یـسک  ره  نز  رـسپ  هک  هدـش  لزاـن  یط ء  هلیبـق  ناـبز  هب  هیآ  هدوب و  شنز  رـسپ  هکلب  هدوبن ،  حون  رـسپ  يو  هدوـمرف : 

 . . . . دنناوخ

مرسپ انعم -  بکرا  ینب  ای   : ) تفگ هک  حون  مالک  لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  هرارز  زا  ریـسفت  نامه  رد  و 
ار وا  حون  دوخ  رخآ  مدرک  ضرع  دوبن .  شرسپ  وا  هدومرف :  وش ) راوس  ام  اب 
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شرـسپ يو  هک  هتـسناد  یمن  وا  یلو  هدـناوخ  دوخ  رـسپ  ار  وا  حون  هک  تسا  تسرد  دومرف :  ینب ؟ )  ای   ) هتفگ هدـناوخ و  دوخ  رـسپ 
 . تسین

 . تسا مالسلا )  هیلع   ) اضر ترضح  زا  ءاشو  نسح  تیاور  درک  دامتعا  نآ  هب  دوشب  هک  یتیاور  اهفرح  نیا  همه  زا  دعب  فل :  ؤم 

يادخ یتقو  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  امهیلع   ) قداص رقاب و  ماما  ود  زا  یکی  زا  ءالعلا  یبا  نب  میهاربا  زا  ریسفت ،  نامه  رد  و 
بآ هن  مربب  ورف  ار  مدوخ  بآ  اهنت  ما  هدـش  رومام  تفگ  دوخ  اب  نیمز  یعلقا ، )  ءامـس  اـی  كءاـم و  یعلبا  ضرا  اـی   : ) دومرف یلاـعت 

 . دنام یقاب  اهسونایقا  تروص  هب  نیمز  فارطا  رد  نامسآ  بآ  و  درب ،  ورف  ار  دوخ  بآ  نیمز  هجیتن  رد  ار ،  نامسآ 

نآ رد  هک  هدرک  لقن  يدوج  هرابرد  یتیاور  مالـسلا )  امهیلع   ) رفعج نب  یـسوم  نسحلا  یبا  ماما  زا  ریـصب  یبا  زا  باتک  نامه  رد  و 
 ( . لصوم رد  تسا  یهوک  يدوج   : ) هدمآ

 ( يدوجلا یلع  توتـسا  و   ) هلمج لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  رمع  نب  لضفم  زا  باـتک  ناـمه  رد  زین  و 
 . تسا هفوک  تارف  نامه  يدوج  دومرف : 

 . دنک یم  دییءات  زین  يرگید  تایاور  ار  یلبق  تیاور  فل :  ؤم 

رب راوس  حون  هکنآ  زا  دعب  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ملیدلا  یبا  نب  دیمحلا  دـبع  زا  باتک  نامه  رد  و 
 ( . نیملاظلا موقلل  ادعب   : ) هک دش  رداص  باطخ  نیا  دش  یتشک 
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رد دنتساوخ  یم  شیرق  رافک  هک  هدش  تیاور  نینچ  دیوگ :  یم  كءام ) . . .  یعلبا  ضرا  ای  لیق  و   ) هیآ لیذ  رد  نایبلا  عمجم  رد  و 
ات دندروخ  هنهک  یبارش  دنفسوگ و  تشوگ  مدنگ و  زغم  زا  ییاه  ماعط  هدش  عمج  مه  رود  زور  لهچ  دنیآرب  نآرق  اب  هضراعم  ماقم 

رگیدکی هب  مرج  ال  دروخ ،  ناشـشوگ  هب  هیآ  نیا  دـنوش  راک  هب  تسد  دنتـساوخ  یم  هک  نیمه  دوش ،  فاص  ناشنهذ  دوخ  لایخ  هب 
راچانب و  درادن ،  تهابـش  یقولخم  مالک  چیه  هب  و  دوش ،  نآ  هب  هیبش  دناوت  یمن  يراتفگ  چیه  هک  تسا  یمالک  مالک  نیا  دـنتفگ : 

 . دندش فرصنم  دوخ  میمصت  زا 

شدنزرف توعد  ناتساد  رد  یلاعت  يادخ  اب  شیوگتفگ  رد  ع )   ) حون بدا 

و  : ) تسا هدومرف  نینچ  هدرک و  لقن  شدـنزرف  توعد  ناتـساد  رد  حون  زا  ارنآ  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  یبدا  اـیبنا  بادآ  هلمج  زا  و 
لبج یلا  يواس  لاق  نیرفاکلا .  عم  نکت  انعم و ال  بکرا  ینب  ای  لزعم  یف  ناک  هنبا و  حون  يدان  لابجلاک و  جوم  یف  مهب  يرجت  یه 

مکحا تنا  قـحلا و  كدـعو  نا  یلها و  نم  ینبا  نا  بر  لاـقف  هبر  حوـن  يداـن  و   : ) دـیامرف یم  هک  اـجنآ  اـت  ءاـملا ) نـم  ینمـصعی 
نیلهاجلا نم  نوکت  نا  کظعا  ینا  ملع  هب  کل  سیل  ام  نلئـست  الف  حـلاص  ریغ  لمع  هنا  کلها  نم  سیل  هنا  حونای  لاق  نیمکاـحلا . 

نیا حون  راتفگ  رهاظ  هکنیا  رد  نیرساخلا )  نم  نکا  ینمحرت  یل و  رفغت  الا  ملع و  هب  یل  سیل  ام  کلئـسا  نا  کبذوعا  ینا  بر  لاق 
تسا
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هک دـنک  یم  فشک  ناتـساد  نیا  تایآ  رد  ربدـت  نکیل  تسین ،  یکـش  دـبای  تاجن  قرغ  زا  شدـنزرف  هک  دـنک  اعد  دـهاوخ  یم  هک 
شدوخ و وا  هک  هداد  روتـسد  دـنوادخ  فرط  کی  زا  نوچ  دوش ،  یم  هدافتـسا  مالک  رهاـظ  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ریغ  رما  تقیقح 
لوقلا و هیلع  قبـس  نم  الا  کلها  نینثا و  نیجوز  لک  نم  اهیف  لـمحا   : ) هدومرف دـنوش و  یتشک  رب  راوس  نینم  ؤم  همه  شتیب و  لـها 

نانآ زا  یکی  درک ،  ءانثتـسا  هدوب  یمتح  ناش  باذـع  هک  ار  یناسک  نانآ  زا  و  دـهد ،  ناشتاجن  هک  هداد  هدـعو  ار  ناـنآ  و  نما )  نم 
مولعم شدـنزرف ،  اما  و  طول ) هارما  حون و  هارما  اورفک  نیذـلل  الثم  هللا  برـض   : ) هدومرف شا  هرابرد  یلاـعت  يادـخ  تسوا و  رـسمه 

لقن دیشک  يرانک  ار  دوخ  وا  هکنیا  شردپ و  اب  ار  وا  راتفر  لاعتم  يادخ  رگا  و  دشاب ،  هدیزرو  رفک  ردپ  توعد  هب  مه  وا  هک  تسین 
راوس زا  هدر و  ار ك  ردپ  رما  تفلاخم  اهنت  تسا  نکمم  هکلب  هدوب  ردـپ  توعد  نید و  زا  شیریگ  هرانک  هک  تسین  مولعم  هدومرف ، 

هک تسا  نیا  هیآ  رهاظ  هکنیا  يارب  دـشاب ،  تاجن  لها  زین  وا  هک  دور  یم  لامتحا  سپ  هدومن ،  ضارعا  هدرک و  يریگ  هرانک  ندـش 
یحو حون  هب  رگید  فرط  زا  دوش .  یم  مه  وا  لماش  تاجن  هب  یهلا  هدعو  دشاب  نینچ  رگا  را و  فک  زا  هن  تسا  يو  نادـنزرف  زا  وا 

یحوا و   : ) هدومرف هدومن و  مالعا  يو  هب  مدرم  رما  هرابرد  ار  دوخ  یمتح  مکح  هداتسرف و 
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یف ینبطاخت  انیحو و ال  اننیعاب و  کلفلا  عنـصا  و  نولعفی .  اوناک  اـمب  سئتبت  ـالف  نما  دـق  نم  ـالا  کـموق  نم  نموی  نل  هنا  حون  یلا 
ای دـندیزرو  رفک  حون  توعد  هب  هک  دـنا  یناسک  صوصخ  دـندرک  ملظ  هک  نانآ  زا  دوصقم  اـیآ  ـالاح  نوقرغم )  مهنا  اوملظ  نیذـلا 

كرابت و مالک ،  بحاص  دوخ  هیحاـن  زا  يریـسفت  هب  جاـتحم  و  تسین ،  مولعم  تسا  لـمجم  مهبم و  اـی  تسا  ملظ  ماـسقا  قلطم  دارم 
 . دشاب یم  یلاعت 

یم روصت  روطچ  هنرگ  و  هتخادـنا ،  دـیدرت  کش و  هب  شدـنزرف  هرابرد  مه  ار  مالـسلا )  هیلع   ) حون دوخ  تالامتحا ،  نیمه  ایوگ  و 
تلفغ دوخ  راگدرورپ  ماـقم  زا  تسا ،  مزعلا  یلوا  ربمغیپ  جـنپ  زا  یکی  حون  هکنیا  اـب  تسا و  رفاـک  وا  هتـسناد  یم  هکنیا  اـب  هک  دوش 

دوخ دنزرف  تاجن  هب  هک  وا  رب  اشاح  دـنک ! ؟  شومارف  ار  نوقرغم )  مهنا  اوملظ  نیذـلا  یف  ینبطاخت  و ال   ) ینعی ار  وا  یحو  دزروب و 
ضرالا یلع  رذـت  بر ال   : ) تفگ درک  دوخ  موق  هب  هک  ینیرفنرد  هک  دوب  ومه  هکنیا  اب  دـهد ،  تیاضر  تسا  ضحم  رفاک  هکنیا  اـب 

زا دش ،  یم  یضار  زین  شرـسمه  هب  تبـسن  دوب ،  یم  یـضار  ار  يزیچ  نینچ  دوخ  دنزرف  هب  تبـسن  رگا  اضرف  و  اراید ) نیرفاکلا  نم 
ریظن ار  دوخ  لا  ؤس  هکلب  دـیامن ،  تساوخ  رد  دـنزرف  تاجن  هراـبرد  عطق  روط  هب  درکن  تارج  هک  دوب  دـیدرت  کـش و  نیمه  تهج 

نآ هرابرد  ار  فرط  ناهد  هرم  دهاوخب  دنک و  راهظا  ارنآ  ای  دهد  ناشن  یسک  هب  ار  يزیچ  هک  یسک 
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راـچانب درادـن ،  یهگآ  فوقو و  هداد  مه  هب  تسد  شدـنزرف  تشونرـس  هراـبرد  عقاو  رد  هک  یلماوـع  هب  نوـچ  درک ،  حرط  دـمهفب 
هاـگنآ تسا ،  بر )   ) مسا ناـمه  لـئاس  جاـتحم  بوبرم  ياـعد  حاـتفم  نوچ  دومن ،  حاـتتفا  بر )   ) يادـن هب  ار  دوخ  مـالک  تسخن 

دوـخ نیا  تسا و  نم  دـنزرف  وا  یفرط  زا  دـنک :  ضرع  تسا  هتـساوخ  اـیوگ  قـحلا )  كدـعو  نا  یلها و  نم  ینبا  نا   : ) درک ضرع 
یم ناطخ  تیاهراک  رد  ینیمکاحلا و  مکحا  وت  یفرط  زا  و  نیمکاـحلا )  مکحا  تنا  و   ، ) دـشاب تاـجن  لـها  مه  وا  هک  دراد  اـضتقا 

؟  تسیچ مدنزرف  ماجنارس  ممهف  یمن  اذل  تسین ،  ضارتعا  يریگ و  هدرخ  هنوگ  چیه  ياج  وت  مکح  رد  ینک و 

يالوم زا  تسین  مولعم  شا  هدـسفم  تحلـصم و  هک  یئاهزیچ  دـنکن و  زواجت  دـناد  یم  هچنآ  زا  هدـنب  هک  یهلا  تسا  یبدا  زین  نیا  و 
مه هبر )  حون  يدان  و   ) هلمج هکنانچ  تفگ ،  تشاد  نامیا  نآ  هب  تسناد و  یم  هچنآ  اهنت  مالسلا )  هیلع   ) حون اذل  و  دهاوخن .  دوخ 
نیا هجیتن  رد  درکن ،  تساوخرد  يزیچ  دوزفین و  نآ  رب  يزیچ  درک و  رکذ  ار  یهلا  هدـعو  اهنت  يرآ ،  دراد ،  اـنعم  نیا  هب  يا  هراـشا 
دنزب رـس  وا  زا  یبدا  هئاسا  دوش و  مامت  حون  مالک  هکنیا  زا  لبق  ینعی  دومن .  شلاح  لـماش  ار  شظفح  تمـصع و  زین  دـنوادخ  بدا 
حلاص وت  دـنزرف  و  يدـنواشیوخ ،  ره  هن  تسا  حـلاص  لها  لـها ،  زا  دارم  هک  درک  ریـسفت  شیارب  ار  کـلها  دوخ و  مـالک  دـنوادخ 

 . تسین

البق
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یم لایخ  حون  يرآ ،  دنتسه .  یندش  قرغ  متح  روط  هب  نانآ  هک  نکم  يرگیجنایم  ناراکمتس ،  وفع  هرابرد  نم  اب  دوب :  هدومرف  مه 
هدـش و انثتـسا  شرـسمه  اهنت  نادـنواشیوخ  نیا  زا  درک  یم  رکف  و  تسا ،  دـنواشیوخ )  ) نآ يرهاظ  ینعم  ناـمه  لـها  زا  دارم  درک 

تاجن حیرـص  روطب  ادعب  دهاوخ  یم  دـش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  درک  يروط  ار  شمالک  تشادرب  اذـل  دـنتاجن و  لها  همه  نارگید 
دوب یبیدات  دوخ  نیا  و  دومن ،  ریسفت  نآ  رب  عر  فتم  ار  تساوخرد  زا  یهن  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیا  زا  دنک ،  تساوخرد  ار  دنزرف 

رد هبوـت و  رهاـظ  رد  هک  دریگ  رـس  زا  يا  هزاـت  فرح  هکلب  دریگن  ارنآ  هلاـبند  هدوـمن و  عـطق  ار  دوـخ  مـالک  درک  راداو  ار  حوـن  هک 
هب یل  سیل  ام  کلئسا  نا  کب  ذوعا  ینا  بر   : ) درک ضرع  اذل  دشاب ،  دوب -  یگرزب  تمعن  دوخ  هک  بیدات -  نیمه  رکش  تقیقح 

نیع رد  شدـنزرف  تاـجن  ياـضاقت  ینعی  تشادـیماو ،  نآ  هب  ار  وا  شمـالک  هنیمز  هک  يزیچ  زا  دوخ  راـگدرورپ  هب  درب  هاـنپ  ملع ) 
 . تسا ربخ  یب  لاح  تقیقح  زا  هکنیا 

کب ذوعا   ) هلمج هدرکن ،  راهظا  ار  دوخ  ینورد  تجاح  زونه  مالـسلا )  هیلع   ) حون هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  هک  يدـهاوش  زا  یکی 
نم کب  ذوعا   : ) دـنک ضرع  هبوت  ماقم  رد  تشاد  اج  دوب ،  هدرک  ار  اـجیب  تساوخرد  نیا  رگااریز  تسا  سیل ) . . .  اـم  کلئـسا  نا 

مدرک هک  یلا  ؤس  رفیک  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  ملع -  هب  یل  سیل  ام  یلا  ؤس 
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 ( نلاست ال   ) هلمج رگید  دهاش  دوش .  هدافتـسا  لعف  عوقو  یلا )  ؤس   ) شلعاف هب  ردـصم  هفاضا  زا  ات  متـشادن )  ملع  نآ  هب  هکیلاح  رد 
ار وت  دـنزرف  هن ،  دـیامرفب :  احیرـص  شیاـضاقت  در  ماـقم  رد  دـنوادخ  تشاد  اـج  دوب  هدرک  ار  روبزم  لا  ؤس  حون  رگا  نوـچ  تسا ، 
 ، دوش یم  هدـید  نآرق  زا  يدراوم  رد  ریبعت  ود  نیا  ریظن  هکنانچ  نکم .  ار  اـضاقت  نیا  رگید  راـب  دـیامرفب :  اـی  و  مهد .  یمن  تاـجن 

اجنآ ات  ملع )  هب  مکل  سیل  ام  مکهاوفاب  نولوقت  مکتنـسلاب و  هنوقلت  ذا   : ) ریظن و  ینارت )  نل  لاق  کیلا  رظنا  ینرا  بر  لاـق   : ) دـننام
بانج نآ  زا  نآرق  هک  تسا  یئاعد  مالسلا )  هیلع   ) حون ياهاعد  زا  رگید  یکی  ادبا ، ) هلثمل  اودوعت  نا  هللا  مکظعی   : ) دیامرف یم  هک 

نیا ارابت ) الا  نیملاظلا  دزت  تانموملا و ال  نینم و  ؤملل  انموم و  یتیب  لخد  نمل  يدـلاول و  یلرفغا و  بر   : ) دـنک یم  تیاکح  نینچ 
یم لقن  هدرک ،  داریا  مالـسلا )  هیلع   ) حون ياهتیاکـش  هراـبرد  هک  يداـیز  تاـیآ  زا  دـعب  حون  هروس  رخآ  رد  لاـعتم  يادـخ  ار  اـعد 

رد ار  شموق  يزور  هنابش  موادم و  توعد  و  دناسر .  یم  دوخ  راگدرورپ  ضرع  هب  ار  دوخ  ياهتیاکش  تایآ ،  نیا  رد  يو  دیامرف ، 
ادـخ هار  رد  هک  يدـهج  لذـب  هدـید و  نانآ  زا  نآ  ربارب  رد  هک  يرازآ  تیذا و  و  هدوب -  لاس  رازه  بیرق  هک  رمع -  تدـم  یماـمت 

هدرب و راک  هب  ار  دوخ  تقاط  ياهتنم  دوخ  موق  تیاده  هار  رد  هکنیا  هدرک و 
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 . دهد یم  حرش  هدرکن ،  يرثا  نانآ  رابکتسا  زج  شتحیصن  نانآ و  رارف  زج  شتوعد  فسالا  عم 

ناشیا دناوخ و  یم  ناششوگ  هب  ار  تقیقح  قح و  داد و  یم  رشن  نانآ  نیب  رد  ار  دوخ  هظعوم  تحیصن و  هشیمه  ترـضح  نآ  يرآ 
 ، دندرب یم  راک  هب  هعدخ  رکم و  بانج  نآ  تامحز  لباقم  رد  دندیزرو و  یم  رارـصا  دوخ  يایاطخ  رب  دـندرک و  یم  دانع  جاجل و 

یلع رذت  بر ال   : ) دومن نیرفن  نینچنیا  ار  دوخ  موق  دمآ و  ناجیه  هب  شیهلا  تریغ  تشذگ و  دح  زا  شفسات  یتحاران و  هک  نآ  ات 
یهد تلهم  ار  نانآ  رگا  تفگ :  هکنیا  و  ارافک ) ارجاف  الا  اودـلی  كدابع و ال  اولـضی  مهرذـت  نا  کنا  اراید .  نیرفاکلا  نم  ضرـالا 

اولـضا دـق  و   : ) دوب هدومرف  هدرک و  هراشا  نآ  هب  دوخ  یلبق  تاملک  نمـض  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  دـننک  یم  هارمگار  تناگدـنب 
دندوب و هدرک  هارمگ  دـندوب  هدروآ  نامیا  يو  هب  هک  ار  یناسکزا  يدایز  هدـع  رافک  هک  دوش  یم  هدافتـسا  شراتفگ  نیا  زا  و  اریثک )
زا هک  تسا  یبیغ  هب  رابخا  ارافک ) ارجاف  الا  اودلی  و ال   : ) درک ضرع  هکنیا  و  دـننک .  هارمگ  زین  ار  یقب  ام  هک  هدیـسرت  یم  نیا  زا  وا 
اب نادـنزرف  نیوکت  زا  ناـشیا  ناـنز  محر  نادرم و  بلـص  دادعتـسا  هک  دوب  هدـیمهف  هدرک و  بسک  یهلا  یحو  توبن و  سرفت  يور 

 . تسا هدش  لطاب  نامیا 

تـسا يربمغیپ  نیلوا  میرک و  يربمغیپ  هکنیا  اـب  هدرک ،  نیرفن  ار  راـفک  هتفرگ و  ارف  ار  باـنج  نآ  یهلا  تریغ  هک  یعقوم  نینچ  رد 
باتک هک 
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زا یـضعب  هب  انب  هک  یلیلق  هدع  زج  زورنآ  يرـشب  عمتجم  زا  هدش و  یتسرپ  تب  بادرگ  زا  ایند  تاجن  هب  ثوعبم  هدروآ و  تعیرـش  و 
هب هک  ار  هدـع  نیا  هک  دـنک  یم  ضتقا ا  نـینچ  یهلا  بدا  دـنا ،  هدرواـین  ناـمیا  يو  هـب  دـنا  هدـش  یمن  رفن  داتـشه  زا  شیب  تاـیاور 
 ، دنک تساوخرد  ناشیا  رب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  ادخ  زا  هتشادن و  رود  رظن  زا  دنا  هدیورگ  شتوعد  هب  هدروآ و  نامیا  شراگدرورپ 

شدوخ ناـج  هب  اـعد  تسا ،  یمدرم  رادولج  اوشیپ و  هک  یـسک  نوـچ  درک ،  اـعد  ار  دوـخ  ادـتبا  یل )  رفغا  بر   : ) درک ضرع  اذـل 
 . تسه زین  مدرم  نآ  ناج  هب  ياعد 

 . شرصاعم نینم  ؤم  ینعی  یتیب )  لخد  نمل  و   . ) دنا هدوب  نامیا  ياراد  مالـسلا )  هیلع   ) حون ردام  ردپ و  دوش  یم  مولعم  يدلاولو )  )
مایق ات  و  دنتـسه .  وا  تما  زین  ناگدـنیآ  اریز  ناگدـنیآ ،  هچ  شنیرـصاعم و  هچ  دـیحوت  لها  همه  ینعی  تانموملا )  نینم و  ؤملل  (و 

مالعا تعیرـش  باتک و  اب  ار  دوخ  ینید  توعد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  بانج  نآ  يرآ  دنیوا .  تنم  نیهر  دیحوت ،  لها  همه  تمایق 
 : دوـمرف هدرک و  داـی  يدورد  نیرتـهب  هب  ار  وا  ناحبـس  يادـخ  تهج  نیمه  زا  تشارفارب ،  مدرم  نیب  رد  ار  دـیحوت  مچرپ  و  دوـمن ، 

لمع ای  دروآ  ادـخ  هب  نامیا  یـسک  ره  تمایق  مایق  ات  هک  داب  میرک  ربمغیپ  نیا  رب  دورد  یتسار  يرآ  نیملاعلا )  یف  حون  یلع  مالـس  )
 . دربب ادخ  زا  یمسا  ای  دهد  ماجنا  یحلاص 

ینامز ات  هصالخ 
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یلع هیلع و  هللا  یلص   ) تسوا تضهن  رثا  هلابند و  وا و  توعد  تکرب  زا  همه  تسه  يرثا  مسا و  رـشب  نایم  رد  تداعـس  ریخ و  زا  هک 
 ( . نیعمجا نیلسرملا  ءایبنالا  رئاس 

دوخ موق  اب  وگتفگ  رد  ع )   ) ءایبنا رگید  حون و  بدا 

 . دندرک یم  ارنآ  تیاعر  دوخ  راگدرورپ  فرط  زا  دوخ  موق  اب  تارواحم  رد  هک  دوب  یبدا  دنتشاد  ءایبنا  هک  یبادآ  زا  رگید  یکی 

يرگید تهج  زا  لاح  نیع  رد  تخاس و  شقحلم  دـندرک  یم  تیاعر  ادـخ  يانث  رد  هک  یبدا  هب  دـیاب  دراد و  یعیـسو  هنماد  زین  نیا 
رایسب بدا  عون  نیا  زا  میرک  نآرق  رد  و  تسا ،  نآ  زا  رترثوم  هکلب  درادن ،  یلوق  غیلبت  زا  یمک  تسد  هک  دناوخ  دیاب  شیلمع  غیلبت 

هدش عقاو  شموق  وا و  نیب  هک  يا  هرواحم  رد  مالسلا )  هیلع   ) حون زا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یبدا  هلمج  نآ  زا  دوش ،  یم  هدید  دایز 
نا هللا  هب  مکیتای  امنا  لاق  نیقداصلا .  نم  تنک  نا  اندعت  امب  انتاف  انلادج  ترثکاف  انتلداج  دـق  حون  ای  اولاق   : ) دـنک یم  تیاکح  نینچ 

 ( . نوعجرت هیلا  مکبر و  وه  مکیوغی  نا  دیری  هللا  ناک  نا  مکل  حصنا  نا  تدرا  نا  یحصن  مکعفنی  و ال  نیزجعمب .  متنا  ام  ءاش و 

نآ ندروآ  هب  ار  وا  تسا و  حون  تسد  هب  دندرک  یم  لایخ  اهنآ  هک  ار  یباذع  الب و  وگتفگ ،  هرواحم و  نیا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) حون
زا سپ  و  ءاش ) نا   ) هملک نتفگ  اب  داد و  شتبسن  دوخ  راگدرورپ  هب  درک و  یفن  دوخ  زا  دننک  شزجاع  دوخ  لایخ  هب  ات  دندناوخ  یم 

متنا ام  و   ) نتفگ اب  نآ 
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لامج و ره  هک  تسا  یـسک  هللا )   ) ظفل لولدـم  هکنیا  يارب  یبر )   ) تفگن و  هللا )   ) تفگ و  دـیناسر ،  تیاهن  هب  ار  بدا  نیزجعمب ) 
ار نیا  هکلب  ادخ  يارب  نآ  تابثا  دوخ و  زا  باذع  ندروآ  رب  تردـق  یفن  هب  درکن  افتکا  اهنت  و  دوش ،  یم  یهت  نم  وا  يوسب  یلالج 
ار تردق  یفن  هلمج  نیا  هب  دش و  دیهاوخن  عفتنم  زگره  دیوش  عفتنم  نم  تحیـصن  زا  امـش  هک  دهاوخن  ادخ  رگا  هک  درک  هوالع  مه 

 . دومن لیلعت  نوعجرت )  هیلا  مکبر و  وه   ) هلمج اب  ار  یفن  نآ  نیا ،  رب  هوالع  درک و  لیمکت  ادخ  يارب  ار  شتابثا  دوخ و  زا 

بدا و زا  یفئاطل  رب  هاگنآ  بدا ،  زا  رپ  تسیا  هرواحم  هک  دـید  دـهاوخ  دـنک  تقد  وگتفگ  هرواـحم و  نیا  رد  رگا  مرتحم  هدـنناوخ 
تاکرح راتفر و  راتفگ و  عیمج  ناراوگرزب  نیا  يرآ  تفای ،  دهاوخ  فوقو  تسا  نآزا  ولمم  مالـسلا )  مهیلع   ) ایبنا هریـس  هک  لامک 

هدوب یـسک  دـننام  اهنآ  راتفگ  راتفر و  رهاظ ،  هب  هچ  رگا  تسا ،  هدوب  روضح  مسارم  تیاعر  بدا و  تبقارم  ساسا  رب  ناشتانکـس  و 
نورـسحتسی ـال  هتداـبع و  نع  نوربکتـسی  ـال  هدـنع  نم  و   ) يرآ تسا ،  بیاـغ  وا  زا  وا  راـگدرورپ  بیاـغ و  دوخ  راـگدرورپ  زا  هک 

 ( . نورتفی راهنلا ال  لیللا و  نوحبسی 

مهیلع هللا  یلص   ) دمحم یسیع و  نامیلس ،  فسوی ،  بیعـش ،  یـسوم ،  میهاربا ،  حلاص ،  دوه ،  زا  يرایـسب  تارواحم  یلاعت  يادخ 
گنج ءاخر ،  تدش و  لاح  لثم  دنتشاد ،  هک  یفلتخم  تالاح  رد  زین  نیعمجا ) 
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 . هدومرف لقن  نآ  لاثما  راذنا و  تراشب و  ناهنپ ،  راکشآ و  تینما ،  ، 

ما دهعلا  مکیلع  لاطفا  انسح  ادعو  مکبر  مکدعی  ملا  موق  ای  لاق  افسا  نابضغ  هموق  یلا  یسوم  عجرف   ) هفیرـش هیآ  رد  مرتحم  هدنناوخ 
هب روط  زا  شتعجارم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم دنیبب  دنک و  ربدت  وکین  يدـعوم )  متفلخاف  مکبر  نم  بضغ  مکیلع  لحی  نا  متدرا 

 . تسا هدومن  ار  بدا  تیاعر  دوخ  راگدرورپرکذ  رد  هنوگچ  دوب  بضغ  ظیغ و  زا  راشرس  هکنیا  اب  دوخ  موق  يوس 

نـسحا یبر  هنا  هللا  ذاعم  لاق  کل  تیه  تلاـق  باوبـالا و  تقلغ  هسفن و  نع  اـهتیب  یف  وه  یتلا  هتدوار  و   ) هفیرـش هیآ  رد  نینچمه  و 
رفغی مویلا  مکیلع  بیرثت  لاق ال  نیئطاخل .  انک  نا  انیلع و  هللا  كرثآ  دـقل  هللاات  اولاق   ) هفیرـش هیآ  رد  و  نوملاظلا )  حـلفی  هنا ال  ياوثم 

 ( . نیمحارلا محرا  وه  مکل و  هللا 

ناف رفک  نم  هسفنل و  رکشی  امناف  رکش  نم  رفکا و  ما  رکشاء  ینولبیل  یبر  لضف  نم  اذه  لاق  هدنع  ارقتسم  هآر  املف   ) هفیرش هیآ  رد  و 
رمالا ذفان  نامیلس  هدش ،  هداد  وا  هب  یمیظع  کلم  هک  ینامیلس  تسا ،  مالسلا )  هیلع   ) نامیلس ناتساد  هب  عجار  هک  میرک )  ینغ  یبر 

نیرتهاتوک رد  دنک  یم  رداص  نیطـسلف  هب  ابـس  زا  ار  ابـس  هکلم  سیقلب  تخت  راضحا  روتـسد  یتقو  هک  یبیجع  تردق  نآ  هدـنراد  و 
زا ار  شراگدرورپ  و  دوش ،  یمن  شضراع  توخن  ربکت و  لاح  نیع  رد  دوش و  یم  بصن  راضحا و  شیور  شیپ  یندز  مه  هب  مشچ 

یثکم چیه  نودب  درب و  یمن  دوخ  دای 
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 . دیوگ یم  انث  دوخ  راگدرورپ  رب  هجو  نیرتهب  هب  شیرابرد  نانیشن  یسرک  روضح  رد 

نوـعرف و دورمن ،  هب  عـجار  تاـیآ  هب  مه  يرظن  اـیبنا ،  بدا  هب  ندرب  یپ  تاـیآ و  نیا  رد  ربدـت  زا  دـعب  تـسا  مزـال  زیزع ! هدـنناوخ 
دورمن اب  میهاربا  ترـضح  ناتـساد  هلمجنآ  زا  دـییامن .  هسیاقم  ایبنا  راتفگ  راتفر و  اب  ار  نانآ  راتفر  راـتفگ و  زرط  هتخادـنا و  نارگید 

 : دشاب یم 

نیا و  تیما )  ییحا و  انا  لاق  تیمی  ییحی و  يذـلا  یبر  میهاربا  لاق  ذا  کـلملا  هللا  هاـتآ  نا  هبر  یف  میهاربا  جاـح  يذـلا  یلا  رت  ملا  )
هدنز هنوگچ  دهد  ناشن  هکنیا  يارب  وا  دندوب و  هدرک  رـضاح  شـشیپ  هدروآ و  نوریب  نادنز  زا  هک  ار  رفن  ود  هک  داد  یتقو  ار  خـساپ 

 . دنناسرب لتق  هب  ار  يرگید  هدرک  دازآ  ار  یکی  داد  روتسد  دناریم ،  یم  دنک و  یم 

يرجت راهنالا  هذه  رصم و  کلم  یل  سیلا  موق  ای  لاق   : ) تسوا ياه  هتفگ  رـصم و  نوعرف  هب  عجار  هک  تسا  ریز  هیآ  هلمج  نآ  زا  و 
 ( . بهذ نم  هروسا  هیلع  یقلا  ولف ال  نیبی .  داکی  نیهم و ال  وه  يذلا  اذه  نم  ریخ  انا  ما  نورصبت ،  الفا  یتحت  نم 

اب هک  درذـگ  یمن  يزیچ  دـنک و  یم  تاهابم  دنتـشاد  شناهاوخ  اوه  وا و  هک  یئـالط  رادـقم  شیاـهرهن و  رـصم و  کـلم  هب  نوعرف 
هیلع  ) یـسوم تازجعم  هک  دنتـسه  وا  ناهاوخاوه  نوعرف و  نامه  نیا  دزاون و  یم  مه  ار  یلعالا )  مکبر  اـنا   ) گـناب شیئاراد  نیمه 

هک یلاب  یب  رادلاب و  ياه  خلم  نافوط و  ینعی  مالسلا ) 
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ناشتردـق زا  زورب  زور  شتازجعمریاس  دومن و  گـنت  ناـنآ  رب  ار  یگدـنز  هصرع  هک  یئاـه  هغاـبروق  درک و  دوباـن  ار  ناـشیاهتعارز 
 . دوزفا یم  ناش  تلذ  هب  هدیهاک و 

هبحاصل لوقی  ذا  راغلا  یف  امه  ذا   : ) تسا هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  راغ  قیفر  هب  عجار  هک  تسا  ریز  هیآ  هلمج  نآ  زا  زین  و 
ار دوخ  يادخ  هک  تشادن  نآ  رب  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ترضح نآ  لوه  تدش  رما و  يراوشد  زورنآ  هک  انعم ) هللا  نا  نزحت  ال 

 . دنک تلفغ  تسوا ،  اب  ادخ  هکنیا  زا  دربب و  دای  زا 

نآ هک  ریبخلا ) میلعلا  ینابن  لاق  اذه  كابنا  نم  تلاق  هب  اهابن  املف  اثیدح . . .  هجاوزا  ضعب  یلا  یبنلا  رسا  ذا  و   ) هفیرـش هیآ  نینچمه 
ریاـس و  دومن .  دوخ  راـگدرورپ  هب  تبـسن  ار  بدا  تیاـعر  مه  تولخ  رد  دوخ  نارـسمه  زا  یـضعب  هب  دوخ  رـس  ندرپـس  رد  باـنج 

ننس و نیرت  فیرـش  بادآ و  نیرتهب  رب  لمتـشم  کبـس  نیمه  هب  همه  تسا  میرک  نآرق  رد  هک  مه  مالـسلا )  مهیلع   ) ءایبنا صـصق 
هب اهنآ  هرابرد  هدومن و  اصقتـسا  ار  صـصق  نآ  همه  دـیماجنا ،  یمن  لوط  هب  ثاحبا  نیا  نوماریپ  رد  ام  راـتفگ  رگا  و  تسا ،  مسارم 

 . میدرک یم  ثحب  لصفم  روط 

 . دندرک یم  تاعارم  ارنآ  مدرم  اب  هرواحم  ترشاعم و  رد  هک  تسا  یبدا  ایبنا  رگید  بدا  - 8

ؤم اب  هک  تسا  یتارواحم  نینچمه  و  هدش ،  لقن  میرک  نآرق  رد  دنتـشاد و  رافک  اب  هک  تسا  یتاجاجتحا  نامه  نآ ،  رهاظم  زا  یکی 
دنا و هتشاد  نینم 
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وجتسج دنتشاد ،  لاهج  ناشکرـس و  اب  ترـضح  نآ  هک  یفلتخم  تانایب  رد  رگا  هچ  تسا ،  اه  نآ  زا  هلوقنم  هریـس  زا  يرـصتخم  زین 
هنعط شحف و  تفلاخم و  همهنیا  اب  يرآ  دیبایب ،  نآ  رد  یتناها  ازـسان و  ای  دشابن و  رافک  دنیآ  شوخ  هک  ار  يزیچ  دیناوت  یمن  دینک 

زا مالـس  هب  زج  دـنداد و  یمن  ناشخـساپ  ظعو  نیرت  هناهاوخریخ  نایب و  نیرتهب  هب  زج  دـندید  یم  نانآ  زا  هک  هیرخـس  ءازهتـسا و  و 
لقن حون  زا  یلاعت  يادخ  هک  تسیا  هرواحم  تارواحم ،  نآ  زا  یکی  امالس . ) اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ  اذا  و   : ) دندش یمن  ادج  نانآ 
يرن ام  يارلا و  يداب  انلذارا  مه  نیذـلا  الا  کعبتا  کیرن  ام  انلثم و  ارـشب  الا  کیرن  ام  هموق  نم  اورفک  نیذـلا  ءالملا  لاـقف   : ) هدومن

مکیلع ا تیمعف  هدـنع  نم  همحر  یناـتآ  یبر و  نم  هنیب  یلع  تنک  نا  متیارا  موـق  اـی  لاـق  نیبذاـک  مکنظن  لـب  لـضف  نم  اـنیلع  مکل 
 ( . نوهراک اهل  متنا  اهومکمزلن و 

کیرتعا الا  لوقن  نا   : ) دـیامرف یم  هدرک و  تیاکح  مالـسلا )  هیلع   ) دوه ناـشربمغیپ  داـع و  موق  زا  هک  تسیا  هرواـحم  رگید  یکی 
 ( . هنود نم  نوکرشت  امم  يرب ء  ینا  اودهشا  هللا و  دهشا  ینا  لاق  ءوسب  انتهلآ  ضعب 

مالـس لاق  ایلم ،  ینرجها  کنمجرال و  هتنت  مل  نئل  میهاربا  ای  یتهلآ  نع  تنا  بغارا  لاـق   : ) دـنک یم  تیاـکح  نینچ  رزآ  لوق  زا  و 
( . ایفح یب  ناک  هنا  یبر  کل  رفغتساس  کیلع 

ههافس یف  کیرنل  انا  هموق  نم  اورفک  نیذلا  الملا  لاق   : ) دنک یم  تیاکح  نینچ  بیعش  موق  زا 
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حـصان مکل  انا  یبر و  تالاسر  مکغلبا  نیملاعلا ،  بر  نم  لوسر  ینکل  ههافـس و  یب  سیل  موق  ای  لاق  نیبذاـکلا ،  نم  کـنظنل  اـنا  و 
 ( . نیما

نا لاق  اـمهنیب . . . ،  اـم  ضرـالا و  تاومـسلا و  بر  لاـق  نیملاـعلا ،  بر  اـم  نوعرف و  لاـق   : ) دـنک یم  تیاـکح  نینچ  نوعرف  زا  و 
 ( . نولقعت متنک  نا  امهنیب  ام  برغملا و  قرشملا و  بر  لاق  نونجمل .  مکیلا  لسرا  يذلا  مکلوسر 

تناک ام  ءوس و  ءرما  كوبا  ناک  ام  نوراه  تخا  ای  ایرف ،  ائیـش  تئج  دـقل  میرم  ای  اولاـق   : ) دـنک یم  تیاـکح  نینچ  میرم  موق  زا  و 
تیلست رد  و  ایبن ) . . .  ینلعج  باتکلا و  یناتآ  هللادبع  ینا  لاق  ایبص ،  دهملا  یف  ناک  نم  ملکن  فیک  اولاق  هیلا  تراشاف  ایغب ،  کما 
تناامف رکذـف   : ) دـیامرف یم  دـنداد  وا  هب  يرعاـش  یگناوید و  تناـهک و  زا  هک  یئاـه  تبـسن  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

 ( . نیصبرتملا نم  مکعم  یناف  اوصبرت  لق  نونملا ،  بیر  هب  صبرتن  رعاش  نولوقی  ما  نونجم ،  نهاکب و ال  کبر  همعنب 

( . الیبس نوعیطتسی  الف  اولضف  لاثمالا  کل  اوبرض  فیک  رظنا  اروحسم ،  الجر  الا  نوعبتت  نا  نوملاظلا  لاق  و   : ) هدومرف زین  و 

لقن چـیه  هدـش و  تیاکح  نانآ  زا  میرک  نآرق  رد  يرگید ك ه  ياه  تناها  اه و  تمهت  اه و  نابز  مخز  ماـسقا  عاونا و  نینچمه  و 
رد هکلب  دشاب ،  هدرک  ینابز  دب  ای  یتنوشخ و  اهرازآ  نیا  لباقم  رد  مالسلا )  مهیلع   ) ءایبنا زا  یکی  هک  هدرکن 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دنداد یم  ناشن  دوخ  زا  شوخ  قلخ  اویش و  قطنم  باوص ،  راتفگ  لباقم ، 

یهلا میلعت  نیمه  زا  درک و  یم  ناـشنیقلت  ار  بدا  نیرتاـبیز  راـتفگ و  نیرتـهب  هک  دـندوب  یتـیبرت  میلعت و  وریپ  ناراوگرزب  نیا  يرآ 
 ( . یشخی وا  رکذتی  هلعل  انیل  الوق  هل  الوقف  یغط ،  هنا  نوعرف  یلا  ابهذا   : ) هدومرف هداد و  نوراه  یسوم و  هب  هک  يروتسد  تسا 

( . اروسیم الوق  مهل  لقف  اهوجرت  کبر  نم  همحر  ءاغتبا  مهنع  نضرعت  اما  و   : ) دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) شیمارگ لوسر  هب  و 

باسح ناشیا  زا  یکی  مدرم و  وزج  هشیمه  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  باطخ  هرواحم و  باـب  رد  مالـسلا )  مهیلع   ) ءاـیبنا بادآ  هلمج  زا 
تیاکح هب  هک  یتارواحم  زا  تقیقح  نیا  و  دندرک ،  یم  تبحـص  ناش  مهف  هیاپ  ردق  هب  نانآ  تاقبط  زا  يا  هقبط  ره  اب  دندرک و  یم 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  هک  هدش  تیاور  ود  ره  ینس  هعیش و  قیرط  زا  و  دوش ،  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  دنا  هتـشاد  فلتخم  مدرم  اب  نآرق 
 . مینک تبحص  ناشلقع  ردق  هب  مدرم  اب  هک  تسا  نیا  رب  نامراک  ساسا  ناربمغیپ  هورگ  ام  دومرف :  هلآ )  هیلع و 

 . تسا نآ  يارب  راـصتنا  قح و  ناـیب  قـح و  هب  تیادـه  ساـسا  رب  ینبم  توـبن  هب  ندـش  ثوـعبم  ـالوصا  هک  تسناد  دـیاب  مه  ار  نیا 
هک يزیچ  ره  زا  و  دنـشاب ،  لطاب  زا  رانک  رب  قح و  هب  زهجم  قح  هب  توعد  رد  ناشدوخ  دـیاب  راچان  مالـسلا )  مهیلع   ) ءایبنا نیارباـنب 

لیم قفاوم  هچ  دنزیهرپب ،  تسا  یهارمگ  هیام 
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يادـخ هیحان  زا  هکنیا  رب  هوالع  ناشیـشوخان ،  تهارک و  هیام  هچ  دوش و  نانآ  تبغر  عوط و  ثعاـب  هچ  دـشابن و  هچ  دـشاب و  مدرم 
لطاـب یلمع  یناـبز و  يوریپ  زا  یتـح  شمارگ  ياـیبنا  يارب  ریذـحت  نیرت  غیلب  یهن و  نیرتدـیدش  قح  ترـصن  روظنم  هب  مه  یلاـعت 

اب قح  هب  توعد  و  تسا ،  لـطاب  نآ ،  ریغ  رد  هچ  دوش و  عقاو  قح  قـیرط  رد  هچ  لـطاب  هک  تسا  موـلعم  نوـچ  تسا ،  هدـش  رداـص 
زا قح  دـنک  تیادـه  نآ  هب  یـسک ،  لطاب  هک  یقح  يرآ ،  دـشاب ،  قح  قیرط  رد  لطاب  نیا  هچ  رگا  دوش ،  یمن  عمج  لـطاب  زیوجت 

 . تسین تاهج  عیمج 

 ( . ادضع نیلضملا  ذختم  تنک  ام  و   : ) هدومرف یلاعت  يادخ  تهج  نیمه  زا  و 

دجت مث ال  تامملا  فعـض  هویحلا و  فعـض  كانقذال  نذا  الیلق ،  ائیـش  مهیلا  نکرت  تدـک  دـقل  كانتبث  نا  ـال  ول  و   : ) هدومرف زین  و 
یمارتحا نیرتمک  هکنانچ  تسین ،  اور  قح  رد  يا  هعدخ  یتسیابردور و  يراگنا و  لهس  نیرتکچوک  عضو  نیا  اب  اریـصن ) انیلع  کل 

 . تسین لطاب  يارب 

هک یئاهریچ  هب  دنتـسه  مالـسلا )  مهیلع   ) ءایبنا نامه  هک  ار  دوخ  نید  يایلوا  توعد و  لاجر  لاـعتم ،  راـگدرورپ  تهج  نیمه  زا  و 
نم یبنلا  یلع  ناـک  اـم   : ) تسا هدومرف  دوخ  و  هدرک ،  زهجم  دزاـس  یم  ناـسآ  کـیدزن و  نآ  يراـی  قح و  يوریپ  هب  ار  ناـشیا  هار 

هنوشخی و ال هللا و  تالاسر  نوغلبی  نیذلا  ارودقم ،  اردق  هللا  رما  ناک  لبق و  نم  اولخ  نیذلا  یف  هللا  هنس  هل  هللا  ضرف  امیف  جرح 
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( . ابیسح هللااب  یفک  هللا و  الا  ادحا  نوشخی 

لاثتما هار  رد  دـندمآ و  یمن  هوتـس  هب  هدرک ،  بجاو  ناشیارب  دـنوادخ  هچنآ  رد  مالـسلا )  مهیلع   ) ءاـیبنا هک  هداد  ربخ  هلیـسو  نیدـب 
چیه قح ،  راهظا  هار  رد  ناراوگرزب  نآ  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  ناـیب  نیا  زا  و  دـنا ،  هدیـسرت  یمن  وا  زج  يدـحا  زا  ادـخ ،  رماوا 

روصت هک  يا  هرطاخم  ره  هب  ار  نانآ  دناشکب و  دوش  روصت  هک  اج  ره  هب  ار  ناشراک  قح  راهظا  هچ  رگا  دندید ،  یمن  عنام  ار  يزیچ 
اندابعل انتملک  تقبـس  دـقل  و   : ) دومرف هداد و  ترـصن  هدـعو  دـنا  هدومن  نآ  هب  مایق  هک  يراک  نآ  ردار  نانآ  سپـس  دزادـنایب ،  دوش 

( . انلسر رصننل  انا   : ) هدومرف زین  و  نوبلاغلا )  مهل  اندنج  نا  و  نوروصنملا ،  مهل  مهنا  نیلسرملا ، 

تسین بدا  تسا  لطاب  اب  هتخیمآ  هک  یقح  رد  لطاب و  رد 

كاب يروذحم  چیه  زا  تسار ،  نخـس  نتفگ  قح و  راهظا  رد  مالـسلا )  مهیلع   ) ءایبنا هداد  ناشن  خـیرات  هک  اجنآ  ات  مینیب  یم  اذـل  و 
يادخ دیآ ،  خلت  ناشقاذم  هب  دـیاین و  ناشـشوخ  مدرم  هچ  رگا  دـندرک ،  یم  راهظا  هدـنک  تسوپ  حیرـص و  ار  قح  و  دـنا ،  هتـشادن 
مالسلا هیلع   ) دوه نابز  زا  و  نولهجت )  اموق  مکیرا  ینکل  و   : ) دیامرف یم  دنک ،  یم  نایب  ار  حون  تشذگرس  هک  یلاح  رد  مه  یلاعت 

داجتا بضغ  سجر و  مکبر  نم  مکیلع  عقو  دق   : ) دیامرف یم  شموق  هب  باطخ  وا  نابز  زا  زین  و  نورتفم )  الا  متنا  نا   : ) دـیامرفیم ( 
ناطلس نم  اهب  هللا  لزن  ام  مکئابآ  متنا و  اهومتیمس  ءامسا  یف  یننول 
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دنک یم  تیاکح  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا زا  و  نوفرسم )  موق  متنا  لب   : ) دنک یم  لقن  نینچ  مالسلا )  هیلع   ) طول ترـضح  لوق  زا  و  ( 
رد هک  دـنک  یم  تیاکح  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم زا  و  نولقعت )  ـالفا  هللا  نود  نم  نودـبعت  اـمل  مکل و  فا   : ) تفگ دوخ  موق  هب  هک 
 : تفگ يا )  هدش  رحـس  وت  هک  مرادنپ  یم  نینچ  نم  هک  یتسردب  اروحـسم -  یـسوم  ای  کنظال  ینا   : ) دوب هتفگ  هک  نوعرف  خـساپ 

( . اروبثم نوعرف  ای  کنظال  ینا  رئاصب و  ضرالا  تاومسلا و  بر  الا  ءالوه  لزنا  ام  تملع  دقل  لاق  )

بولطم چیه  تفگ  دیاب  هک  تساجنیا  نآ ،  يوریپ  قح و  لباقم  رد  تسا  بدا  تیاعر  باب  زا  شیگمه  هک  يرگید  دراوم  نینچمه 
رظن هب  هک  دوشیم  هدـید  یبلاطم  دراوم  نیا  زا  يا  هراپ  رد  هچ  رگ  تسین ،  نآ  زا  رتاهبنارگ  رت و  فیرـش  قح و  زا  رتزیزع  یبوبحم  و 

هک یمدرم  نوـچ  تسناد ،  یبدا  یب  دـیابن  ار  بلاـطم  هنوـگ  نیا  نکیل  و  تسا ،  رئاد  اـهنآ  نـیب  رد  هـک  تـسا  یبدا  اـب  یفاـنم  مدرم 
شون شیع و  لـها  نیدـسفم و  ربارب  رد  قلمت  عوضخ و  لـطاب و  لـها  هنهادـم  سفن و  ياوه  يوریپ  ساـسا  رب  ناشیگدـنز  هدولاـش 

 . تسین دامتعا  لباق  باصم و  ناشاهرظن  دوش  یم  نیمات  هار  نیا  زا  ناشیگدنز  و  هدش ،  هتخیر 

ققحم حـلاص  لمع  زیاج و  هدیدنـسپ و  راتفگ  رد  اهنت  بدا  تشذـگ ،  ثحابم  نیا  لوا  رد  هک  يروطنامه  هکنیا ،  نخـس  هصالخ  و 
تسا هدیدنسپ  یلمع  هچ  راتفگ و  هچ  هکنیا  صیخشت  دوش و  یم 
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و دوش ،  یم  فلتخم  دوش  یم  لکشتم  اهنآ  زا  يرـشب  فلتخم  عماوج  هک  یفلتخم  دیاقع  ءارآ و  یگدنز و  فلتخم  ياهکلـسم  رد  ، 
قح تسا و  قح  عبات  اهنت  اهنت و  لـمع  داـقتعا و  رد  مه  یهلا  توعد  و  تسا ،  یهلا  توعد  نآ  دنتـسم  نوچ  ینید  عمتجم  رد  نکیل 

راهظا و قح ،  ارهق  یعمتجم  نینچ  رد  تهج  نیا  زا  دریذپ ،  یمن  ارنآ  کمک  دوش و  یمن  دنتسم  نآ  هب  هتخیمآ و  لطاب  اب  زگره  مه 
قح قیرط  كولـس  رگا  هک  دوب  دهاوخ  نیا  زا  ترابع  نآ ،  رد  مه  بدا  دوب ،  یعمتجم  نینچ  ینید  عمتجم  یتقو  دوش ،  یم  تعباتم 

یمرن و هب  مه  دوب  نکمم  رگا  الثم  دوش ،  تیاعر  یتروص  نیرت  شوخ  هب  هدـش و  كولـس  نآ  هار  نیرتهب  تشاد  يددـعتم  ياههار 
 ، دومن يدـنک  مه  درک و  هلجع  مه  کین  راـکرد  دوب  نکمم  رگا  و  دوش ،  یم  تبحـص  یمرن  هب  هتبلا  دوش  تبحـص  تنوشخ  هب  مه 
یف هل  اـنبتک  و   : ) هدومرف نسحا  تیاـعر  هراـبرد  و  هدـش ،  رما  اـنعم  ود  نیا  هب  زین  میرک  نآرق  رد  هکناـنچ  دـش ،  دـهاوخ  هلجع  هتبلا 

نیذلا دابع  رشبف   : ) هدومرف زین  و  اهنسحاب ) اوذخای  کموق  رما  هوقب و  اهذخف  یـش ء  لکل  الیـصفت  هظعوم و  یـش ء  لک  نم  حاولالا 
 ( . بابلالا ولوا  مه  کئلوا  هللا و  مهیده  نیذلا  کئلوا  هنسحا  نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی 

دـشابن ضحم  قـح  هک  يزیچ  ره  و  تسین ،  بدا  تسا ،  لـطاب  اـب  هتخیمآ  هک  یقح  رد  نینچ  مه  لـطاب و  رد  هـک  دـش  نـشور  سپ 
ارنآ قح  یلو  تسا و  تلالض 
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 ( . لالضلا الا  قحلا  دعب  اذ  امف   : ) دومرف هکنیا  امک  ددنسپ ،  یمن 

موـسر هیور  نیا  اـب  دراوـم  ضعب  رد  هچ  رگا  دـناوخ ،  یم  مـالک  قدـص  لوـق و  تحارـص  هب  ار  قـح  ءاـیبنا  هک  تسا  ناـمه  نـیا  و 
 . دنتسین یضار  نآ  زا  دنفلاخم و  تسا  یبهذم  ریغ  تاعامتجا  رد  هک  یغورد  ياه  بدا  يراکشزاس و 

روط هب  افعض  ایوقا و  مارتحا  دنا  هدرک  یم  تیاعر  ارنآ  مدرم  اب  ناشراتفر  ترـشاعم و  رد  هک  مالـسلا )  مهیلع   ) ءایبنا بدا  هلمج  زا  و 
زا تسا ،  یناسنا  سوفن  تیبرت  تیدوبع و  رب  ناراوگرزب  نیا  راک  ساسا  نوچ  تسا ،  يوقت  ملع و  لها  مارتحا  رد  هغلابم  يواسم و 

رومام و ریما و  موکحم ،  مکاح و  دازآ ،  هدنب و  درم ،  نز و  گرزب ،  کچوک و  ریقف ،  رگناوت و  نیب  یقرف  دوخ  راک  رد  تهج  نیا 
نینچمه تافـص و  هب  طوـبرم  تازاـیتما  عـیمج  مالـسلا )  مهیلع   ) ءاـیبنا قـطنم  رد  هک  تساـجنیا  دنتـشاذگ ،  یمن  تیعر  ناـطلس و 

زا يدـنم  هرهب  رگید  و  دوش .  یم  رابتعا  یب  وغل و  دـنلئاق  دوخ  يارب  یعامتجا  يایازم  هب  تبـسن  نارادروز  اـیوقا و  هک  یتاـصاصتخا 
ناشیا یناوتان  يدـنمروز و  ورقف  انغ و  رادـم  رئاد  صاخـشا  یتخبدـب  یتخبکین و  هصالخ  و  نآ ،  زا  تیمورحم  یعاـمتجا و  ياـیازم 

ارنآ نیرتهب  یـشیع  ره  زا  زئاح و  ار  تناکم  نیرتالاب  یعامتجا  نووش  زا  یناش  ره  رد  رگناوت  دـنمروز و  هک  تسین  ناـنچ  و  تسین ، 
راد هدهع  ارنآ  نیرت  کبس  يا  هفیظو  ره  زا  لغاش و  ار  نآ  نیرت  تحار  رتناسآ و  يراک  ره  زا  اراد و 
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رکذ نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای  دیوگ ( :  یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دـنناسکی ،  ایازم  همه  رد  مدرم  تاقبط  عیمج  هکلب  دـشاب ، 
 ( . مکیقتا هللادنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعش و  مکانلعج  یثنا و  و 

زا یتسدـشیپ  عضاوت و  هب  ار  دوخ  ياج  دـندرک  یم  دوخ  تورث  هب  اینغا  دوخ و  توق  هب  ایوقا  هک  يرابکتـسا  نآ  قطنم  نیا  رد  يرآ 
اینغا هک  يروطنامه  هجیتن  رد  داد ،  وا  تاضرم  بلط  ادخ و  هار  رد  داهج  تاریخ و  رد  هقباسم  تمحر و  ترفغم و  يوسب  رگیدـکی 
بدا دروم  زین  افعـض  دـش ،  یم  ناش  بدا  تیاعر  ایوقا  هک  يروج  ناـمه  و  دـندش ،  مارتحا  زین  ارقف  دـندش ،  یم  عقاو  مارتحا  دروم 
مرتحم یبن  بیدات  رد  یلاعت  يادـخ  دـنتفای ،  صاـصتخا  يرتداـیز  بدا  تیاـعر  رتشیب و  مارتحا  هب  افعـض  ارقف و  هکلب  دـندش ،  عقاو 
هویحلا هنیز  دیرت  مهنع  كانیع  دعت  ههجو و ال  نودیری  یشعلا  هودغلاب و  مهبر  نوعدی  نیذلا  عم  کسفن  ربصا  و   : ) دیامرف یم  دوخ 

هودـغلاب و مهبر  نوعدـی  نیذـلا  درطت  و ال   : ) هدومرف زین  و  اطرف ) هرما  ناک  هاوه و  عبتا  انرکذ و  نع  هبلق  اـنلفغا  نم  عطت  ـال  ایندـلا و 
 ( . نیملاظلا نم  نوکتف  مهدرطتف  یش ء  نم  مهیلع  کباسح  نم  ام  یش ء و  نم  مهباسح  نم  کیلع  ام  ههجو  نودیری  یشعلا 

لق و  نینم ،  ؤملل  کحانج  ضفخا  مهیلع و  نزحت  مهنم و ال  اجاوزا  هب  انعتم  ام  یلا  کـینیع  ندـمت  ـال   : ) هدومرف هراـب  نیا  رد  زین  و 
 ( . نیبملا ریذنلا  انا  ینا 

مه ار  يا  هرواحم 
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هموق نم  اورفک  نیذلا  ءالملا  لاقف   : ) تسا بدا  نیا  رب  لمتشم  دنک  یم  تیاکح  شموق  و  مالـسلا )  هیلع   ) حون زا  یلاعت  يادخ  هک 
لاق نیبذاک .  مکنظن  لب  لضف  نم  انیلع  مکل  يرن  ام  يارلا و  يداب ء  انلذارا  مه  نیذلا  الا  کعبتا  کیرن  ام  انلثم و  ارشب  الا  کیرن  ام 

موق ال اـی  و  نوهراـک .  اـهل  متنا  اـهومکمزلن و  مکیلع ا  تیمعف  هدـنع  نم  همحر  یناـتآ  یبر و  نم  هنیب  یلع  تنک  نا  متیارا  موـق  اـی 
نم موق  ای  و  نولهجت .  اموق  مکیرا  ینکل  مهبر و  اوقالم  مهنا  اونمآ  نیذـلا  دراطب  اـنا  اـم  هللا و  یلع  ـالا  يرجا  نا  ـالام  هیلع  مکلئـسا 

نیذلل لوقا  کلم و ال  ینا  لوقا  بیغلا و ال  ملعا  هللا و ال  نئازخ  يدـنع  مکل  لوقا  و ال  نورکذـت .  الفا  مهتدرط  نا  هللا  نم  ینرـصنی 
 ( . نیملاظلا نمل  اذا  ینا  مهسفنا  یف  امب  ملعا  هللا  اریخ  هللا  مهیتوی  نل  مکنیعا  يردزت 

نا دیرا  ام  و   : ) دـنک یم  تیاکح  نینچ  ارنآ  نآرق  و  دوخ ،  موق  اب  تسا  بیعـش  راتفگ  یتاقبط ،  تازایتما  یفن  رد  هرواحم  نیا  ریظن 
لوسر یفرعم  رد  و  بینا )  هیلا  تلکوت و  هیلع  هللا  بالا  یقیفوت  ام  تعطتـسا و  ام  حالـصالا  الا  دیرا  نا  هنع  مکیهنا  ام  یلا  مکفلاخا 

نینم ؤملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکءاج  دقل   : ) دـیامرف یم  مدرم  يارب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا
نموی هللااب و  نموی  مکل  ریخ  نذا  لق  نذا  وه  نولوقی  یبنلا و  نوذوی  نیذلا  مهنم  و   : ) هدومرف زین  و  میحر . )  فور 
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رد تایآ  ریاس  رد  هک  ار  هچنآ  زین  و  میظع . )  قلخ  یلعل  کنا   : ) هدومرف هراب  نیا  رد  زین  و  مکنم . )  اونمآ  نیذلل  همحر  نینم و  ؤملل 
 ( . نیملاعلل همحر  الا  كانلسرا  ام  و   : ) هدومرف هدرک و  هصالخ  دوب ،  هدومرف  ترضح  نآ  یفرعم 

يار تسا و  يرما  هک  شبدا  هب  هن  تسا ،  بانج  نآ  هنـسح  قالخا  هب  رظان  نآ  یقباطم  یظفللا و  تحت  يانعم  هچ  رگ  تاـیآ  نیا  و 
 ، دومن هدافتـسا  تایقالخا  عون  زا  ناوت  یم  ار  اه  بدا  عون  میداد  حیـضوت  میتفگ و  مه  اقباس  هک  يروطنامه  هکنیا  ـالا  قلخ ،  نسح 

 . تسا تایقالخا  ياهگرب  خاش و  زا  بدا  دوخ  هکنیا  رب  هوالع 

مالّسلا هیلع  دوه  ناتساد 

تایآ

(50) َنوُرتْفُم الِإ  ُْمتنَأ  ْنِإ  ُهُریَغ  ٍَهلِإ  ْنِّم  مَکل  اَم  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَقَی  َلاَق  ًادوُه  ْمُهاَخَأ  ٍداَع  یلِإ  َو 

(51) َنُولِقْعَت الَف  ینَرطَف َأ  يِذَّلا  یلَع  الِإ  يِرْجَأ  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُکلَئسَأ  ِمْوَقَی ال 

(52) َنیِمِرْجم اْوَّلَوَتَت  ْمُِکتَُّوق َو ال  یلِإ  ًهَُّوق  ْمکْدِزَی  ًاراَرْدِّم َو  مْکیَلَع  َءاَمسلا  ِلِسُْری  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتسا  ِمْوَقَی  َو 

(53) َنِینِمْؤُِمب َکل  ُنْحن  اَم  ِکلْوَق َو  نَع  اَِنتَِهلاَء  یکِراَِتب  ُنْحن  اَم  ٍهَنِّیَِبب َو  اَنَْتئِج  اَم  ُدوُهَی  اُولاَق 

(54) َنوُکِرُشت اَّمِّم  يَِرب ٌء  ینَأ  اوُدَهشا  َهَّللا َو  ُدِهشُأ  ینِإ  َلاَق  ٍءوِسب  اَِنتَِهلاَء  ضَْعب  كاَرتْعا  الِإ  ُلوُقَّن  نِإ 

(55) ِنوُرِظُنت َُّمث ال  ًاعیِمَج  ینوُدیِکَف  ِِهنوُد  نِم 

(56) ٍمیِقَتسُّم ٍطَرِص  یلَع  یبَر  َّنِإ  اَهتَیِصاَِنب  ُذِخاَء  َوُه  الِإ  ٍهَّباَد  نِم  اَّم  مکِّبَر  یبَر َو  ِهَّللا  یلَع  ْتلکَوَت  ینِإ 

(57) ٌظیِفَح ٍءْیش  ِّلک  یلَع  یبَر  َّنِإ  ًاْئیش  ُهَنوُّرضَت  ْمکَریَغ َو ال  ًامْوَق  یبَر  ِفلْخَتسَی  ْمْکَیلِإ َو  ِِهب  ْتلِسْرُأ  اَّم  مُکتْغَْلبَأ  ْدَقَف  اْوَّلَوَت  نِإَف 

اَّنِّم ٍهَمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَماَء  َنیِذَّلا  ًادوُه َو  اَْنیَّجن  اَنُْرمَأ  َءاَج  اََّمل  َو 
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(58) ٍظِیلَغ ٍباَذَع  ْنِّم  مُهَْنیَّجن  َو 

(59) ٍدِینَع ٍراَّبَج  ِّلک  َْرمَأ  اوُعَبَّتا  ُهَلسُر َو  اْوصَع  ْمِهبَر َو  ِتَیاَِئب  اوُدَحَج  ٌداَع  ْکِلت  َو 

(60) ٍدوُه ِمْوَق  ٍداَعِّل  ًادُْعب  الَأ  ْمُهبَر  اوُرَفَک  ًاداَع  َّنِإ  الَأ  ِهَمَیِْقلا  َمْوَی  ًهَنَْعل َو  اَْینُّدلا  ِهِذَه  یف  اوُِعْبتُأ  َو 

وا ریغ  يدوبعم  چیه  هک  دیتسرپب  ار  ادخ  موق ،  يا  تفگ :  دوخ  موق  هب  وا  میداتسرف و  ار  دوه  ناشردارب  داع  يوس  هب  ام )  ) زین و   . 50
 . درادن دوجو  ناتنایادخ  ییادخ  رب  یلیلد  چیه  ارتفا  زجب  دیرادن و 

ارچ رخآ  تسین .  هدیرفآ ،  ارم  هک  ییادخ  هدهع  هب  زج  نم  شاداپ  مهاوخ .  یمن  يدزم  متوعد  ربارب  رد  امش  زا  نم  مدرم ،  يا   . 51
؟  دینک یمن  لقعت 

هب یپرد  یپ  ار  نامـسآ  دـنمدوس  ناراـب  اـت  دـیدرگرب  سپـس  هدوـمن  ترفغم  بلط  ناـتراگدرورپ  زا  مدرم ،  يا  تفگ )  زین  و   . ) 52
 . دینادرگم نامحر  يادخ  زا  يور  نایصع  يراکان و  هب  راهنز ،  دیازفیب و  ناتیورین  رب  ییورین  دتسرفب و  ناتیوس 

هتـشادن و رب  تسد  نامنایادخ  زا  وت  راتفگ  رطاخ  هب  زگره  ام  يدرواین و  ام  يارب  يدهاش  دوخ  توبن  رب  وت  دوه ،  يا  دـنتفگ :   . 53
 . دروآ میهاوخن  نامیا  وت  هب 

ار هللا  نم  تفگ :  دوه  يا .  هدـش  یناور  يرامیب  راچد  ام  نایادـخ  زا  یـضعب  نیرفن  هب  هک  میهد  یمن  رظن  وت  هرابرد  نیا  زج  و   . 54
 . مرازیب ناتندیزرو  كرش  زا  نم  هک  دیشاب  دهاش  زین  امش  دوخ  مراد و  دهاش 

ذخا زا  دعب  دینزب و  دیهاوخ ،  یم  هک  یگنرین  ره  نم  اب  هداد  مه  تسد  هب  تسد  همه  امش   . 55
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 . دیهدن یتلهم  ارم  میمصت 

هکنآ رگم  تسین  يا  هدـنبنج  چـیه  هک  يراگدرورپ  مراد ؛  دامتعا  لکوت و  امـش ،  راگدرورپ  دوخ و  راـگدرورپ  ادـخ ،  رب  نم   . 56
 . تسا میقتسم  وا  طارص  دحاو و  تاقولخم  همه  رد  وا  تنس  نوچ  تسوا ،  تسد  هب  شرایتخا  مامز 

امـش يوس  هب  نآ  غالبا  يارب  هچنآ  مدناسر و  امـش  هب  ار  دوخ  تلاسر  نم  دینک ،  ضارعا  متوعد  نتفریذپ  زا  هک  یتروص  رد  و   . 57
ادخ هب  امـش  و  دنریذپب ؛ ار  نآ  ات  دنیرفآ  یم  ار  امـش  ریغ  یموق  مراگدرورپ  دیریذپن ) رگا  امـش   . ) مدومن غالبا  مدوب ،  هدـش  لیـسگ 

) ؟  دوش یم  ررضتم  امش  هیحان  زا  هنوگچ  وا   ) تسا يدوجوم  ره  رادهگن  نم  راگدرورپ  نوچ  دینز ،  یمن  يررض 

ام هدومن  دوخ  تمحر  لومـشم  ار  يو  هب  ناگدنورگ  دوه و  دیدرگ ،  لزان  نامباذـع  دـش و  رداص  ام  باذـع  نامرف  هک  نیمه   . 58
 . میداد تاجن  راوشد  ظیلغ و  یباذع  زا  یتسارب  میداد و  تاجن 

شوگ دندرک و  ینامرفان  ار  وا  ناگداتـسرف  هدومن  راکنا  ار  ناشراگدرورپ  تایآ  دنتـشاذگن ،  ياج  هب  يرثا  هک  داع  موق  نیا  و   . 59
( . دندش لفاغ  دوخ  راگدرورپ  زا  هجیتن  رد  و   ) دنداد هشیپ  دانع  يرابج  ره  نامرف  هب 

هب داع  موق  هک  دش  نیا  تشذگرس  نیا  هصالخ  دنتـشاذگ و  ياج  هب  ترخآ  ایند و  رد  یتنعل  دوخ  يارب  هک  دش  نیا  شا  هجیتن   . 60
دنشاب رود  نم  تمحر  زا  ربمایپ ،  دوه  رصاعم  موق و  داع ،  مدرم  هک  دندش  یهلا  نامرف  نیا  راتفرگ  دندیزرو و  رفک  دوخ  راگدرورپ 

.

( دوه هکرابم  هروس  زا  )
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 ( ع  ) دوه ناتساد  نوماریپ  يراتفگ 

 ( ع  ) دوه موق  داع ،  - 1

هن هک  دـنا  هدـش  ضرقنم  نانچنآ  و  دـنا ،  هدرک  یم  یگدـنز  هریزج  رد  هدوب و  خـیرات  لبق  ام  ياـهناسنا  زا  برع  یمدرم  وا  موق  اـما 
رد هدرکن و  طبـض  تسین  اـهنآ  هب  یناـنیمطا  هک  ییاـه  هصق  زج  ناـنآ  یگدـنز  زا  خـیرات  و  يرثا ،  هن  هدـنام و  یقاـب  اـهنآ  زا  يربخ 

 . تسا هدشن  هدرب  موق  نآ  زا  یمان  زین  دوجوم  تاروت 

یلوا داع  ریبعت  هب  نانآ  زا  اسب  هچ  هک   ، ) داـع موق  هکنیا  یکی  تسا :  هملک  دـنچ  هدروآ  موق  نیا  تشذگرـس  زا  میرک  نآرق  هچنآ  و 
فاقحا  ) دندرک و یم  یگدنز  فاقحا  رد  هک  دنا  هدوب  یمدرم  هدوب )  زین  یمود  داع  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نآ  زا  و  هدـش ،  ریبعت  زین 

رد عقاو   ) هرهم نیمزرس  نامع و  نیب  هدوب  ینابایب  هدمآ ،  شمان  ادخ  زیزع  باتک  رد  تسا و  راومهان ) رازنش و   ( ) فقح  ) عمج هک  ( 
 : هتفگ كاحض  و  رجـش .  یلحاس  نیمزرـس  رواجم  توم و  رـضح  نامع و  نیب  هدوب  یلحاس  رازنـش  نابایب  دنا :  هتفگ  یـضعب  نمی و 

هروس هیآ 46  فارعا و  هروس  زا  هفیرش 69  هیآ  زا  هدمآ و  هیآ 21  فاقحا ،  هروس  رد  مان  نیا  و  ماش .  رد  تسا  یهوک  مان  فاـقحا 
 . دنا هدوب  حون  موق  زا  دعب  موق  نیا  هک  دیآ  یمرب  تایراذ 

هیآ زا  و  امرخ ،  تخرد  نوچ  تماق  دنلب  دـنا  هدوب  یمدرم  اهنآ  هک :  دوش  یم  هدافتـسا  هقاحلا  هروس  هیآ 7  رمق ،  هروس  هیآ 20  زا  و 
لکیه تشرد  هبرف و  رایسب  دنا  هدوب  یمدرم  هک :  دیآ  یمرب  فارعا  هروس   69
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هروس تایآ  زا  و  نامرهق ،  دـنمورین و  تخـس  دـنا  هدوب  یمدرم  دـیآ :  یمرب  ءارعـش  هروس  هیآ 130  هدجـس و  هروس  هـیآ 15  زا  و  ، 
دابآ و ییاهرهـش  ياراد  دنا  هدوب  یقرتم  یمدرم  هتـشاد و  یندـمت  دوخ  يارب  موق  نیا  هک :  دـیآ  یم  رب  نآ  ریغ  ییاه  هروس  ءارعش و 
رد دـنا و  هتـشاد  هتـسجرب  یماـقم  رـصع  نآ  رد  دـنا و  هدوـب  اـه  تعارز  اـه و  ناتـسلخن  اـهغاب و  زا  هدیـشوپ  زیخلـصاح و  ینیمزرس 

دامعلا تاذ  مرا  داعب  کبر  لعف  فیک  رت  ملا   : ) هدومرف نانآ  هرابرد  رجف  هروس  رد  هک  سب  نیمه  نانآ  ندمت  تمظع  یگتفرـشیپ و 
( . دالبلا یف  اهلثم  قلخی  مل  یتلا 

رد یتسرپ  تب  کلـسم  دـنداد و  رییغت  ار  دوخ  عضو  هکنیا  ات  دـندوب  وا  معن  هب  معنتم  ادـخ و  تمعن  رد  قرغ  ماود ،  روطب  موق  نیا  و 
دندرک تسرد  بآ  ياهنزخم  نیمز  ریز  رد  دنتخاس و  یمرگرـس  ناونع  هب  یتب  دوخ  يارب  يا  هلحرم  ره  رد  هدـیناود و  هشیر  ناشنیب 

ناشیاهفارحنا نیمه  رطاخ  هب  یلاعت  يادـخ  دـندرک ،  یم  تعاطا  ار  دوخ  ربکتـسم  نایغاط  و  دوب ،  دـنهاوخ  هنادواـج  هکنیا  دـیما  هب 
ار یلاـعت  يادـخ  هکنیا :  هب  دـنک  ناـشداشرا  و  هدومن ،  ناـشتوعد  قح  يوس  هب  اـت  درک  ثوـعبم  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دوـه ناـشردارب 

 . دننک راتفر  دوخ  نیب  رد  تمحر  لدع و  هب  هتشادرب  تسد  نایغط  رابکتسا و  زا  دنیوگ و  كرت  ار  اهتب  دنتسرپب و 

نشور و ناشیارب  ار  هار  داد ،  ناشن  همه  هب  ار  دوخ  یهاوخریخ  درک و  ار  یعس  تیاهن  نانآ  زردنا  دنپ و  رد  مالسلا )  هیلع   ) دوه
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هلباقم عانتما  ءابا و  اب  ار  بانج  نآ  یهاوخریخ  مدرم  لاح  نیا  اب  تشاذگن ،  یقاب  نانآ  يارب  يرذع  چـیه  درک و  صخـشم  ههاریب  زا 
دوخ ياهیزابجل  ینمـشد و  رب  تیعمج  تیرثکا  دندرواین و  نامیا  یمک  هدع  زجب  و  دندش ،  وربور  وا  اب  يزابجل  راکنا و  اب  دندرک و 
یم نآ  زا  ار  ام  هک  یباذع  نآ  هک  دندرک  يراشفاپ  رارصا و  و  دنداد ،  ترضح  نآ  هب  یگناوید  تهافس و  تبسن  دندیزرو و  رارصا 

هّللا و دـنع  ملعلا  امنا   : ) دومرف یم  ناـنآ  یگدزباتـش  رارـصا و  نیا  خـساپ  رد  باـنج  نآ  رواـیب ،  ینک  یم  دـیدهت  نآ  هب  یناـسرت و 
 ( . نولهجت اموق  مکیرا  ینکل  هب و  تلسرا  ام  مکغلبا 

يوس هب  ناراب )  نودـب  داب   ) ناراب زا  میقع  يداب  هک  تروص  نیا  هب  درک  لزان  نانآ  رب  ار  باذـع  یلاعت  يادـخ  هک  تشذـگن  يزیچ 
رصرص يداب  درک ،  هدیسوپ  ناوختسا  دننام  ار  همه  تشاذگن ،  ياج  رب  يزیچ  چیه  دوخ  هار  رـس  رد  هک  يداب  تشاد ،  لیـسگ  اهنآ 
يدید یم  يدوب ،  اجنآ  رگا  هک  دیزو  مه  رـس  تشپ  زور  تشه  بش و  تفه  تدـم  هب  سحن  یمایا  رد  و  بیهم )  ییادـص  ياراد  )

لخن دـننام  ار  موق  نآ  يالاب  دـنلب  مدرم  هک  يداب  دـنا ،  هدـش  نوگنرـس  يامرخ  ياه  هنت  ییوگ  دـنا ،  هداتفا  شغ  لاـح  هب  مدرم  هک 
 . دنک یم  ياج  زا  هدش )  هدنک   ) رعقنم

تراشب و رگیدکی  هب  اذل  دیآ  یم  ناشیوس  هب  ندـیراب  يارب  هک  تسا  يربا  دـندرک  لایخ  دـندید  داب  نیا  زا  هچنآ  زاغآ  رد  داع  موق 
 : دنتفگ یم  هداد و  هدژم 
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شندمآ رد  هک  دوب  یباذع  نامه  نیا  هکلب  دـندوب  هدرک  هابتـشا  یلو  درک ) دـهاوخ  باریـس  ار  ام  هک  تسا  يربا  انرطمم -  ضراع  )
نآ تخاس و  یم  دوبان  ار  يزیچ  ره  شراگدرورپ  رما  هب  هک  یباذع  دروآ  یم  دوخ  اب  میلا  یباذع  هک  دوب  يداب  دـندرک ،  یم  باتش 

ار موق  نآ  رفن  نیرخآ  ات  یلاعت  يادـخ  هجیتن  رد  تشاذـگن ،  یقاب  ناـنآ  ياـه  هناـخ  زا  يرثا  نیرتمک  هک  تخاـس  یم  دوباـن  ناـنچ 
 . داد تاجن  ار  يو  هب  نینم  ؤم  دوه و  دوخ  تمحر  هب  درک و  كاله 

دوه يونعم  تیصخش  - 2

نیمود هتبلا  هدرک ،  مایق  ّتینثو  شیک  لاطبا  یبوکرـس و  قح و  زا  عافد  يارب  هک  دوب  يربمغیپ  نیمود  داـع  موق  زا  شدوخ  ع )   ) دوه
يرآ تسا ،  هدومن  تیاکح  هدـید  ناحبـس  يادـخ  هار  رد  هک  يرازآ  اهتنحم و  هدرک و  لـقن  ار  شتـشذگرس  میرک  نآرق  هک  يرفن 

نآ زا  دوخ  ياـهریخ  رکذ  همه  رد  هدرک و  شیاتـس  هدوتـس ،  ار  دوـخ  مارگ  ءاـیبنا  هک  شیاتـس  ناـمه  هب  ار  باـنج  نآ  میرک  نآرق 
 . داب وا  رب  ادخ  مالس  تسا ،  هداد  تکرش  ار  يو  تارضح ، 

وا موق  و  ع )   ) دوه ناتساد  هرابرد  تایاور 

هدرتسگ یتعارز  ياراد  دوب و  نابایب  رد  داع  موق  دالب  اه و  هناخ  هک  هدمآ  زین  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  همئا  زا  هدراو  تایاور  رد  و 
هیلع  ) دوه بانج  یلاعت  يادـخ  دـندیتسرپ ،  یم  ار  ناتب  دنتـشاد و  دـنلب  ییاه  لکیه  ینالوط و  ییاهرمع  دـندوب ،  امرخ  ياه  غاـب  و 

ادخ يارب  هک  یئاکرش  علخ  مالسا و  هب  ات  درک  ثوعبم  نانآ  يوس  هب  ار  مالسلا ) 
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زا ار  نامـسآ  یلاعت  يادـخ  هجیتن  رد  دـندرواین ،  نامیا  باـنج  نآ  هب  هتفرن و  راـب  ریز  مدرم  دـنک ،  ناـشتوعد  دـندوب  هدرک  تسرد 
 . . . . دندش یطحق  راچد  ات  دیرابن  نانآ  رب  ناراب  لاس  تفه  تشادزاب ،  نانآ  رب  ناراب  ندیراب 

دوه دیرابن ،  ناراب  لاس  هس  تسا :  هتفگ  وا  هک  هدش  تیاور  زین  كاحـض  زا  تنـس  لها  قرط  زا  داع  موق  يارب  ناراب  ندماین  هلءاسم 
كرش زا  سپ  هدومن  ترفغم  بلط  ناتراگدرورپ  زا  اراردم -  مکیلع  ءامـسلا  لسری  هیلا  اوبوت  مث  مکبر  اورفغتـسا   : ) دومرف مدرم  هب 

 . دنداد همادا  دوخ  كرش  هب  نانچمه  دنتفرن و  راب  ریز  اهنآ  اما  دراد ) لیسگ  امش  يوس  هب  ار  ناراب  ادخ  ات  دینک  هبوت  ندیزرو 

یمن یهار  چیه  هب  هک  تسا  يروما  رب  لمتـشم  اما  هدش  دراو  رایـسب  داع  دوه و  ناتـساد  هرابرد  تایاور  هک  تسناد  دـیاب  مه  ار  نیا 
 . میدرک رظنفرص  تایاور  نآ  رکذ  زا  تهج  نیمه  هب  و  رابتعا ،  لقع و  قیرط  زا  هن  میرک و  نآرق  قیرط  زا  هن  درک ،  شحالصا  ناوت 

( دادـش  ) ماـن هب  يدرم  هدوب و  موق  نیا  رد  هک  تسا  یغاـب  عضو  رگناـیب  هک  هدـمآ  تنـس  لـها  هعیـش و  قرط  زا  رگید  يراـبخا  زین  و 
یف اهلثم  قلخی  مل  یتلا  دامعلا  تاذ  مرا   ) هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  هک  تسا  نامه  تایاور  نیا  دندوب و  هدروآ  دیدپ  ار  نآ  نانآ  هاشداپ 

 . هدش دراو  دالبلا )

 ( مالـسلا هیلع   ) رقاب یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  زا  یلامث  هزمح  وبا  زا  یتیاور  دنـس  رکذ  اب  یفاک ،  هضور  نیدـلا و  لاـمک  باـتک  رد 
رد هک  هدروآ ، 
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هب ار  دوخ  موق  وا  دوه و  مان  هب  دـیامرف  یم  ثوعبم  يربمایپ  یلاعت  يادـخ  هک  دوب  هداد  ربخ  مالـسلا )  هیلع   ) حون هدومرف :  نآ  نمض 
سپ دنک ،  یم  كاله  داب  هلیـسو  هب  ار  ناشیا  یلاعت  يادـخ  و  دـننک ،  یم  بیذـکت  ار  وا  مدرم  دـناوخ و  یم  لجوزع  يادـخ  يوس 

وا یلاعت  يادخ  نوچ  دنک ،  شیوریپ  امتح  دروآ و  نامیا  يو  هب  دزیهرپب و  شبیذکت  زا  درک  كرد  ار  وا  امش  زا  کی  ره  هک  راهنز 
 . دهد یم  تاجن  داب  باذع  زا  ار 

یم ار  راک  نیا  ماس  دنک ،  دهع  دیدجت  یلاس  ره  أر س  رد  تیصو  نیا  اب  هک  درک  شرافس  ماس )   ) شدنزرف هب  مالـسلا )  هیلع   ) حون
هک نیمه  دندرب .  یم  رـس  هب  دوش  ثوعبم  دوه  هک  يزور  راظتنا  رد  ار  زور  نآ  دـنتفرگ و  یم  دـیع  لاس  ره  رد  ار  زور  نآ  و  درک ، 
هک توبن ،  ملع  راثآ  ربکا و  مسا  هب  زین  ناگتشذگ و  یملع  ثاریم  نامیا و  ملع و  هب  دومرف ،  ثوعبم  ار  دوه  یلاعت  كرابت و  يادخ 
هب سپ  هداد ،  ناشتراشب  يو  ندمآ  هب  مالـسلا )  هیلع   ) حون ناشگرزب  ردپ  تسا و  ربمغیپ  دوه  هک  دـندید  دنتـسیرگن و  دوب  ناشدزن 

و  : ) دیامرف یم  یلاعت  يادـخ  هک  تساجنیا  دـنتفای ،  تاجن  داب  باذـع  زا  دـندرک و  شیوریپ  هدومن  شقیدـصت  هدروآ و  نامیا  يو 
 ( . نوقتت الا  دوه  مهوخا  مهل  لاق  ذا  نیلسرملا  داع  تبذک   : ) دیامرف یم  زین  و  ادوه ) مهاخا  داع  یلا 

مالّسلا هیلع  حلاص  ناتساد 

تایآ

ْنِّم مَکل  اَم  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَقَی  َلاَق  ًاِحلص  ْمُهاَخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو 
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(61) ٌبیِجم ٌبیِرَق  یبَر  َّنِإ  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ُهوُرِفْغَتساَف  اَهِیف  ْمکَرَمْعَتسا  ِضْرَالا َو  َنِّم  مُکَأشنَأ  َوُه  ُهُریَغ  ٍَهلِإ 

(62) ٍبیُِرم ِْهَیلِإ  اَنوُعْدَت  اَّمِّم  ٍکش  یَِفل  اَنَّنِإ  اَنُؤَاباَء َو  ُُدبْعَی  اَم  َُدبْعَّن  نَأ  اَناَْهنَت  اَذَه َأ  َْلبَق  اوُجْرَم  اَنِیف  تنُک  ْدَق  ُِحلصَی  اُولاَق 

(63) ٍریِسْخَت َریَغ  ینَنوُدیِزَت  اَمَف  ُُهْتیصَع  ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ینُرصنَی  نَمَف  ًهَمْحَر  ُْهنِم  خاَتاَء  یبَّر َو  نِّم  ٍهَنَِّیب  یلَع  تنک  نِإ  ُْمْتیَءَر  ِمْوَقَی َأ  َلاَق 

(64) ٌبیِرَق ٌباَذَع  ْمکَذُخْأَیَف  ٍءوِسب  اَهوسَمَت  ِهَّللا َو ال  ِضْرَأ  یف  ْلکْأَت  اَهوُرَذَف  ًهَیاَء  ْمَکل  ِهَّللا  ُهَقاَن  ِهِذَه  ِمْوَقَی  َو 

(65) ٍبوُذْکَم ُریَغ  ٌدْعَو  ِکلَذ  ٍماَّیَأ  َهَثََلث  ْمکِراَد  یف  اوُعَّتَمَت  َلاَقَف  اَهوُرَقَعَف 

(66) ُزیِزَْعلا يِوَْقلا  َوُه  کَّبَر  َّنِإ  ٍذئِمْوَی  ِيْزِخ  ْنِم  اَّنِّم َو  ٍهَمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَماَء  َنیِذَّلا  ًاِحلص َو  اَْنیَّجن  اَنُْرمَأ  َءاَج  اَّمَلَف 

(67) َنیِِمثَج ْمِهِرَیِد  یف  اوُحَبصَأَف  ُهَْحیصلا  اوُمَلظ  َنیِذَّلا  َذَخَأ  َو 

(68) َدوُمَثِّل ًادُْعب  الَأ  ْمُهبَر  اوُرَفک  اَدوُمَث  َّنِإ  الَأ  اَهِیف  اْوَنْغَی  ْمَّل  نَأَک 

وا زج  هک  دـیتسرپب  ار  ادـخ  مدرم ،  يا  تفگ :  دوـخ  موـق  هب  زین  وا  میداتـسرف .  ار  حـلاص  ناـشردارب  دوـمث  موـق )   ) يوـس هب  و   . 61
دیناسر ناتلامک  هب  يرطف  تیاده  یجیردت و  تیبرت  اب  درک و  داجیا  ینیمز )  داوم  زا   ) نیمز زا  ار  امـش  هک  تسوا  دیرادن .  يدوبعم 

راگدرورپ هک  دیدرگ ،  زاب  شیوس  هب  سپس  دیهاوخب و  شزرمآ  وا  زا  سپ ،  دینک .  يرادرب  هرهب  لباق  ار  نآ  نیمز  رد  فرصم  اب  ات 
 . تسا ناتیاعد )   ) هدننک تباجا  کیدزن و  نم 

ام هنوگچ  رخآ  تشادن . )  وت  زا  ار  نخس  نیا  راظتنا  و   ) دوب هتخود  دیما  مشچ  وت  هب  نیا  زا  شیپ  ام  هعماج  حلاص ،  يا  دنتفگ :   . 62
ام ناردپ  هک  ینایادخ  شتسرپ  زا  ار 
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یتجح مه  دنک و  یم  Š هنم ار  ام  تیلم  ناینب  هعماج و  تنـس  مه  وت ،  توعد  نیا  هکنیا  اـب   ) ینک یم  یهن  دـندیتسرپ ،  یم  ار  اـهنآ 
 . میروآ تریح  یکش  رد  نآ  یتسرد  هب  تبسن  نانچمه  ام  و  درادن ؟ ) هارمه  هب  روآ  نیقی  هدننک و  عناق 

لومـشم ارم  هداد و  نم  هب  یتـجح  مراـگدرورپ  هک  یتروص  رد  دـیهد  ربـخ  نم  هب  فاـصنا )  رد  زا   ، ) مدرم يا  تفگ :  حـلاص   . 63
یـسک اهنت  هن  ( ؟  دیامن يرای  تبوقع  زا  تاجن  رد  ارم  هک  تسیک  منک ،  شینامرفان  رگا  ایآ  دـشاب ،  هدومن  دوخ  زا  یـصاخ  تمحر 

 . دش دهاوخ  نم  نارسخ  ندش  رتدایز  ثعاب  ادخ ) ینامرفان  اب   ) امش تیاضر  بلج  هکلب  تسین ) 

هدروآ رد  هوک  مکش  زا  ار ) نآ   ، ) مورایب يا  هزجعم  هکنیا  رب  ینبم  امـش  تساوخرد  تباجا  رد  هک   ) رتش هدام  نیا  مدرم ،  يا  و   . 64
یباذـع تروـص )  نیا  رد   ) هک دـیوش ،  وا  محازم  هک  اداـبم  درچب ،  ادـخ  نـیمز  رد  دـیراذگب  تسامـش .  رب  يا  هزجعم  تـیآ و  ما ) 

 . دریگ یم  ار  امش  کیدزن 

یعتمت ره  زور  هس  نیا  رد  دنام .  دیهاوخن  هدـنز  زور  هس  زا  شیب  هک  درک  مالعا  حـلاص  دنتـشک .  ار  ناویح  نآ  دومث  موق  یلو   . 65
 . بیذکت لباق  ریغ  یمتح و  تسا  ییاضق  تسا ،  هار  رد  هک  یباذع  هک  دیربب ،  دیهاوخ ،  یم  هک 

تاـجن زور  نآ  يراوخ  باذـع و  زا  ار  يو  هب  ناگدـنورگ  حـلاص و  دوـخ  تمحر  هب  اـم  دیـسر ،  ارف  باذـع )   ) رما هک  نیمه   . 66
میداد
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 . دریذپ یمن  تسکش  هک  تسا  يدنمورین  نامه  دمحم ) يا   ) وت راگدرورپ  يرآ ) ،  . )

دندمآ رد  ناجیب  ییاهدسج  تروص  هب  یگمه  تفرگب و  دندوب ،  هدرک  ملظ  هک  ار  ییاهنآ  ینامسآ ،  هحیص  زور ) هس  زا  دعب   . ) 67
،

هاگآ دندرک و  نارفک  ار  دوخ  راگدرورپ  دومث  موق  هک )  دننادب  ملاع  مدرم   ) سپ دـنوبن .  نکاس  رهـش  نیا  رد  الـصا  ییوگ  وت   . 68
 . تفرگب ار  دومث  موق  ادخ ) تمحر  زا   ) داب رود  نامرف  هک  دنشاب 

( دوه هکرابم  هروس  زا  )

 ( ع  ) حلاص ناتساد  نوماریپ  يراتفگ 

 ( ع  ) حلاص موق  دومث ،  - 1

یگدنز ماش  هنیدم و  نیب  يرقلا )  يداو   ) نیمزرـس رد  هک  دنا  هدوب  لیـصا  برع  زا  یموق  دومث  مالـسلا : )  هیلع   ) حـلاص موق  دومث ، 
اهنرق تشذگ  هدرکن و  طبـض  ار  موق  نیا  یگدنز  زا  يزیچ  یکدنا  زج  خیرات  دنخیرات و  لبق  ام  رـشب  ماوقا  زا  موق  نیا  دندرک و  یم 

 . تسین دامتعا  دوش  هتفگ  موق  نیا  هرابرد  هک  ینخس  چیه  هب  رگید  نیاربانب  دنامن  ياج  رب  اهنآ  ندمت  زا  يرثا  هک  هدش  ثعاب 

حلاص ناشربمایپ  مان  زا  ار  انعم  نیا  ام  و  دنا ،  هدوب  برع  زا  یموق  اهنیا  هک  تسا  نیا  هداد  حرـش  موق  نیا  رابخا  زا  ادـخ  باتک  هچنآ 
یم مولعم  سپ  هدوب ،  موق  نامه  زا  باـنج  نآ  هک  دـیآ  یم  رب  دوه  هروس  هیآ 61  زا  مینک و  یم  هدافتـسا  یبرع  تسا  يا  هملک  هـک 

هک دنا  هتـشاد  یندمت  هدمآ و  دیدپ  داع  موق  زا  دـعب  موق  نیا  هدوب و  حـلاص  نانآ  زا  يدرم  مان  هک  دـنا  هدوب  برع  یمدرم  اهنیا  دوش 
اهرصق و راومه  نیمز  رد  دندرک و  یم  دابآ  ار  نیمز 
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اهناتسلخن هتخادنا و  هار  هب  ییاه  همشچ  ینعی  هدوب ،  تعارز  نانآ  لغاشم  زا  یکی  دنتخاس و  یم  نمیا  ییاه  هناخ  اههوک  مکـش  رد 
 . دندروآ دیدپ  اهرازتشک  اهغاب و  و 

حلاص بانج  هک  يرهش  رد  دندنار و  یم  مکح  هلیبق  رد  نارتگرزب ،  نادرمریپ و  هک  دندرک  یم  یگدنز  لئابق  تنـس  قبط  دومث  موق 
رخآ رد  و  دنتشادن .  يا  هتسیاش  راک  چیه  دوب و  نیمز  رد  داسف  ناشراک  هک  دندوب  هفیاط  تفه  دش  ثوعبم  اجنآ  رد  مالـسلا )  هیلع  )

 . دندنارذگ دح  زا  ار  یشکرس  نایغط و  دندیتسرپ و  اهتب  هدرک ،  نایغط  نیمز  رد  ، 

 ( مالسلا هیلع   ) حلاص تثعب  - 2

حلاص ترـضح  لجوزع  يادـخ  تشذـگ ،  دـح  زا  دوخ  يراک  داسف  رد  درک و  شومارف  ار  دوخ  راگدرورپ  دومث  موق  هکنآ  زا  دـعب 
لـقع و هب  فورعم  راـختفا و  بحاـص  دـنموربآ و  ینادـناخ  زا  باـنج  نآ  درک و  ثوعبم  ناـنآ  يوـس  هب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) ربـمغیپ
لدـع و هب  دوخ  عمتجم  رد  ات  دـناوخ  یمه  ار  نانآ  درک و  توعد  یتسرپ  تب  كرت  هب  دـیحوت و  نید  هب  ار  دوخ  موق  دوب ،  تیاـفک 
 . درک دیدهت  یهلا  باذع  هب  ار  نانآ  رخآ  رد  و  دنزرون ،  نایغط  فارسا و  دننکن و  یشکندرگ  ولع و  نیمز  رد  دننک و  راتفر  ناسحا 

رازآ ربارب  رد  درک و  یم  تحیصن  هنسح  هظعوم  تمکح و  هب  ار  مدرم  دومن و  یم  مایق  توعد  رما  هب  نانچمه  مالسلا )  هیلع   ) حلاص
زا كدـنا  یتعاـمج  زج  هب  یلو  دـنروایب  ناـمیا  هتـشادرب ،  يزاـبجل  زا  تـسد  دـیاش  اـت  دوـمن  یم  ربـص  ادـخ  هار  رد  ناـنآ  تـیذا  و 

یسک موق ،  نیفعضتسم 
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نینم ؤم  دندیزرو و  رارـصا  دوخ  دانع  رفک و  رب  نانچمه  دننایغط  ور  هلابند  هشیمه  هک  مدرم  هماع  ربکتـسم و  نایغاط  درواین ،  نامیا 
شتوبن رب  يدـهاش  لیلد و  بانج  نآ  زا  دـنتخاس و  مهتم  يرگوداج  تهافـس و  هب  ار  حـلاص  باـنج  دندرمـش و  راوخ  ار  حـلاص  هب 

ار هزجعم  نیا  دوخ  شیپ  زا  و  دـشاب ،  تتلاـسر  ياـعدا  رد  تراـتفگ  قدـص  رب  يدـهاش  اـت  رواـیب  هزجعم  یتیآ  دـنتفگ :  هتـساوخ و 
نیا زین  مالسلا )  هیلع   ) حلاص دروایب  نوریب  يرتش  هدام  دوب  هوک  رد  هک  یتخس  هرخص  مکش  زا  نانآ  يارب  حلاص  هک  دندرک  داهنشیپ 

هک هدومرف  رما  ار  امش  یلاعت  يادخ  دومرف :  نانآ  هب  دمآ و  نوریب  هوک  مکش  زا  دندوب  هتـساوخ  اهنآ  هچنآ  قباطم  هقان  درک و  ار  راک 
 ، دشونب همشچ  نآ  زا  ناویح  نآ  ات  دیهد  صاصتخا  هقان  نیا  هب  ار  رگید  زور  کی  دینک و  هدافتـسا  زور  کی  دوخ  همـشچ ،  بآ  زا 

نیمز رد  ات  دـیراذگب  دازآ  ار  وا  هداد  روتـسد  زین  و  هقان ،  يارب  نایم  رد  زور  کی  دـشاب و  امـش  يارب  نایم  رد  زور  کی  تقیقح  رد 
دهاوخ ار  امش  کیدزن  كاندرد و  یباذع  دینک  نینچ  رگا  هک  دیناسرب  بیـسآ  وا  هب  هک  راهنز  درچب و  دهاوخ  یم  هک  روج  ره  ادخ 

 . تفرگ

هدرک حرط  ار  هقان  نتـشک  هشقن  هک  دندناسر  دح  نیا  هب  ار  نایغط  دومث  موق  هکنآ  ات  تفای  همادا  یتدم  دومث  راکنا  حـلاص و  توعد 
یتسه نایوگتسار  زا  رگا  الاح  دنتفگ :  حلاص  هب  دناسرب و  لتق  هب  ار  هقان  نآ  ات  دندرک  راداو  ار  دوخ  درف  نیرت  یقش  و 
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زا ناتیاه  هناخ  رد  هک  دیراد  تلهم  زور  هس  اهنت  دومرف :  ناشخـساپ  رد  حلاص  روایب ،  يدرک  یم  دیدهت  نآ  هب  ار  ام  هک  یباذـع  نآ 
 . تسین ریذپ  بیذکت  هک  تسا  ياهدعو  نیا  دیشاب و  رادروخرب  یگدنز 

دندروخ اهدنگوس  دوخ  نیب  رد  دندرک و  حرط  ار  مالسلا )  هیلع   ) حلاص ندرب  نیب  زا  هشقن  نآ  لئابق  رهش و  مدرم  دیدهت  نیا  زا  دعب 
چیه ام  مییوگ  یم  وا  نوخ  بحاص  هب  هاگنآ  میناسر و  یم  لتق  هب  ار  همه  میزات و  یم  شا  هداوناخ  وا و  رـس  رب  ماگنه ،  بش  اـم  هک 

يادـخ دـندرک و  حرط  ار  هشقن  نیا  يرآ  مینایوگتـسار .  نیقی  هب  ام  میرادـن و  شا  هداوناخ  وا و  ندـش  هتـشک  يارجاـم  زا  یعـالطا 
اشامت ار  شندمآ  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  نانآ  هقعاص  هک  تشذگن  يزیچ  دنتـشادن ،  ربخ  نآ  زا  اهنآ  هک  تشاد  يا  هشقن  زین  یلاعت 

 ، نآ زا  سپ  دـندش ،  كاله  ناشیاه  هناخ  رد  دومث  موق  دـمآ و  يا  هقعاص  و  دـیدش ) رایـسب  هلزلز   ) هفجر نینچمه  و  دـندرک .  یم 
اهتب نیا  زا  تسد  متفگ  امـش  هب  ردقچ  موق !  يا  هک  درک  باطخ  ناج  یب  ياهدسج  نآ  هب  تفاترب و  نانآ  زا  يور  حـلاص  ترـضح 

ار دوخ  ناهاوخریخ  امـش  نکیل  مدرک و  یهاوخریخ  امـش  هرابرد  هدومن  غالبا  امـش  هب  ار  مراگدرورپ  تلاـسر  راـب  دـنچ  دـیرادرب و 
هکنآ زا  دعب  داد و  تاجن  ار  دنتـشاد  اورپ  ادخ  باذع  زا  هدروآ و  نامیا  هک  ییاهنآ  حلاص و  یلاعت  يادـخ  و  دـیتشاد .  یمن  تسود 

نا الا   : ) داد رد  ادن  یهلا  يدانم  دنتفر  نیب  زا  همه 
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 . ( دنتشگ رود  ادخ  تمحر  زا  دندیزرو و  رفک  ناشراگدرورپ  هب  دومث  موق  هک  دیشاب  هاگآ  دومثل -  ادعب  الا  مهبر  اورفک  دومث 

 ( مالسلا هیلع   ) حلاص تیصخش  - 3

هک تسا  يربمغیپ  نیموس  دومث  موق  نایم  زا  بانج  نآ  هدـماین و  نایم  هب  یمان  چـیه  حـلاص  ربماـیپ  نیا  زا  رـضاح  تاروت  باـتک  رد 
نآ مان  یلاعت  يادـخ  دـندرک و  تضهن  ّتینثو  هیلع  دـیحوت و  زا  يرادـفرط  هب  هدومن و  مایق  یهلا  رما  هب  هک  هدـمآ  نآرق  رد  ناشمان 

هدـیزگرب و ار  وا  تسا و  هدوتـس  دیاتـس  یم  ار  دوخ  نالوسر  ءایبنا و  هک  یئانث  نامه  هب  ار  وا  هدروآ و  دوه  حون و  زا  دـعب  ار  بانج 
 . تسا هداد  يرترب  نایملاع  رب  مالسلا )  مهیلع   ) ءایبنا ریاس  دننام 

حلاص هقان  ناتساد  هرابرد  یتایاور 

تبذک  ) هفیرش هیآ  متـشاد :  هضرع  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هب  نم  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  ریـصب  یبا  زا  دنـس  رکذ  اب  یفاک  رد 
نیا هب  عجار  هیآ  نیا  دومرف :  دراد ؟  رظن  دومث  ناتساد  ياجک  هب  رعس ) لالض و  یفل  اذا  انا  هعبتن  ادحاو  انم  ارـشبا  اولاقف  رذنلاب  دومث 
هکنآ زا  دعب  رگم  درکن  كاله  ار  یموق  چیه  زگره  یلاعت  يادخ  دندرک و  بیذکت  ار  مالـسلا )  هیلع   ) حـلاص دومث ،  موق  هک  تسا 

زا زین  دومث  موق  دومن .  مامت  موق  نآ  رب  نـالوسر  نآ  جاـجتحا  هلیـسو  هب  ار  تجح  دومن و  ثوعبم  ناـنآ  يارب  یناربمغیپ  نآ  زا  لـبق 
تباجا ار  شتوعد  موق  نیا  درک و  ثوعبم  نانآ  رب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) حلاص ترـضح  لجوزع  يادـخ  دـندوبن ،  ءانثتـسم  تنـس  نیا 

نامیا رب  هلماح  يرتش  هدام  هرخص ،  نیا  مکش  زا  هکنآ  زا  دعب  رگم  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  ادبا  ام  دنتفگ :  دندیروش و  وا  رب  هدرکن 
هوک و زا  یتمسق  هب  و  يروآ ،  رد 
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هزجعم اهنآ  هتساوخ  قبط  رب  زین  مالسلا )  هیلع   ) حلاص بانج  دندرک ،  هراشا  تخس )  رایـسب  گنـس   ) دوب ءامـص  هک  يا  هرخـص  هب  ای 
 . دروآ نوریب  هرخص  نآ  زا  ار  ینتسبآ  رتش  هدام  درک و  يا 

کی درک ،  میسقت  هقان  نیا  امش و  نیب  ار  لحم  بآ  یلاعت  يادخ  وگب :  دومث  موق  هب  هک  داتسرف  یحو  حلاص  هب  سپـس  یلاعت  يادخ 
یم ار  بآ  ناویح  نآ  دوب  هقان  تبون  هک  يزور  و  دنک ،  هدافتسا  نآ  زا  ات  دینک  اهر  ار  هقان  نیا  رگید  زور  دیشونب و  نآ  زا  امش  زور 
بش نوچ  دشونن و  نآ  ریش  زا  زور  نآ  رد  هک  دنام  یمن  يریبک  ریغص و  چیه  داد و  یم  لیوحت  ریش  تروص  هب  هلصاف  الب  دیـشون و 

 . دیشون یمن  نآ  زا  چیه  رتش  دندرک و  یم  هدافتسا  بآ  نآ  زا  ار  زور  نآ  دنتفر و  یم  بآ  نآ  رانک  حبص  دش  یم  مامت 

 ، دندرک زاغآ  ار  ادخ  اب  ینمشد  هتشادرب ،  نایغط  هب  رس  رگید  راب  دندنارذگ و  لاونم  نیدب  دنادیم -  ار  نآ  رادقم  ادخ  هک  یتدم - 
میتسین رضاح  ام  نوچ  میوشب ،  تحار  وا  رش  زا  ات  مینک  عطق  ار  شیاپ  راهچ  میـشکب و  ار  هقان  نیا  دییایب  هک  دندش  یم  رگیدکی  دزن 
تـسود هچ  ره  دریگب و  ندرگ  هب  ار  وا  نتـشک  هک  تسیک  دـنتفگ :  هاگنآ  ام ،  نآ  زا  زور  کی  دـشاب و  وا  لام  زور  کی  لحم  بآ 

؟  دنک تفایرد  دزم  دراد 

زا هک  مشچ )  دوبک   ) قرزا و  ییامرخ )  وم   ) رقشا و  يور )  خرس   ) رمحا يدرم 
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تواقش و هب  فورعم  دومث  موق  دزن  رد  دوب و  ءایقشا  زا  ییقش  هک  رادق )  ) مان هب  تخانش  یمن  شیارب  يردپ  یـسک  هدش و  دلوتم  انز 
 . دندرک نیعم  شیارب  يدزم  مه  مدرم  دهد ،  ماجنا  ار  راک  نیا  دش  بلطواد  دوب ،  تمائش 

هک رادق )  ) تشگرب دش و  باریـس  هکنآ  زا  دعب  ناویح  دشونب ،  ار  شبآ  ات  داد  شتلهم  رادق )  ، ) دش بآ  هجوتم  رتش  هدام  هک  نیمه 
دروآ و دورف  رگید  راب  داتفین ،  رگراک  یلو  دروآ  دورف  هقان  نآ  بناج  هب  ار  شریـشمش  تساخرب و  دوب  هدرک  نیمک  شهار  رـس  رد 
درک و دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رس  تفر و  هوک  يالاب  هب  درک و  رارف  شا  هچب  داتفا و  نیمز  هب  ولهپ  هب  هقان  دناسر ،  لتق  هب  ار  وا 

 . دروآ رب  دایرف  راب  هس 

هاـگنآ دـنزن و  ناویح  نآ  هب  یتبرـض  هک  دـنامن  موق  نآ  زا  یـسک  دـنتفرگرب و  ار  اهحالـس  همه  دـندش  رادربـخ  ارجاـم  زا  دومث  موق 
 . دشاب هدروخن  ناویح  نآ  تشوگ  زا  هک  دنامن  نانآ  زا  يریبک  ریغص و  چیه  دندرک و  میسقت  دوخ  نیب  ار  وا  تشوگ 

رما ارچ  دـیدرک و  نینچ  ارچ  دوب و  هچ  راـک  نیا  رد  امـش  هزیگنا  مدرم !  يا  تفگ :  تفر و  ناـنآ  يوس  هب  دـید  ار  نیا  نوچ  حـلاص 
ار يا  هقان  يراکمتـس  رد  زا  دندرک و  نایغط  وت  موق  هک  درک  یحو  يو  هب  یلاعت  يادـخ  هاگنآ  دـیدومن ؟  نایـصع  ار  ناتراگدرورپ 

يررض چیه  ناویح  نآ  هکنیا  اب  دنتشک  دشاب ،  نانآ  هیلع  یتجح  ات  دوب  هدرک  ثوعبم  نانآ  يوس  هب  یلاعت  يادخ  هک 
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هـس داتـسرف و  مهاوخ  نانآ  يوس  هب  یباذع  نم  هک  وگب  نانآ  هب  تشاد ،  ار  تعفنم  نیرت  میظع  لباقم ،  رد  تشادـن و  نانآ  لاح  هب 
یم يریگولج  باذع  ندیـسر  زا  مریذپ و  یم  ار  نانآ  هبوت  نم  دنتـشگزاب  نم  يوس  هب  دندرک و  هبوت  رگا  دـنرادن  تلهم  رتشیب  زور 

 . داتسرف مهاوخ  موس  زور  رد  ار  مباذع  دندرگن  زاب  نم  يوس  هب  دننکن و  هبوت  دنهد و  همادا  دوخ  نایغط  هب  نانچمه  رگا  منک و 

زا رگا  دـیوگ ،  یم  ناتراگدرورپ  ما ،  هدروآ  ناتیارب  یماـیپ  ناـتراگدرورپ  فرط  زا  نم  موق !  يا  دومرف :  دـمآ و  ناـنآ  دزن  حـلاص 
هب دوخ  تمحر  هب  زین  نم  مزرمآ و  یم  ار  امش  دینک  ترفغم  بلط  نم  زا  هتشگزاب ،  نم  يوس  هب  دینک و  هبوت  دوخ  نایصع  نایغط و 

 . مریذپ یم  ار  امش  هبوت  مدرگیمرب و  امش  يوس 

هچنآ زا  رتراـجنهان  رت و  ثیبـخ  ینانخـس  هداد و  ناـشن  دوخ  زا  لـبق  زا  رت  تشز  یلمعلا  سکع  دـناسر  ار  ماـیپ  نیا  حـلاص  هکنیمه 
حبـص ادرف  امـش  دومرف :  حلاص  نیلـسرملا . )  نم  تنک  نا  اندعت  امب  انتئا  حـلاص  ای   : ) دـنتفگ دـندروآ ،  نابز  هب  دـنتفگ  یم  نونکات 

 . دوش یم  هایس  موس  زور  ددرگ و  یم  خرس  مود  زور  دوش و  یم  درز  ناتیور 

ققحت دوب  هتفگ  حلاص  هچنآ  کنیا  هک  دنتفگ  هدش و  رگیدکی  دزن  دش ،  درز  اه  هراسخر  زور  نآ  يادرف  لوا  رد  دـش ،  روطنیمه  و 
مینک یمن  لوبق  ار  نآ  میهد و  یمن  شوگ  حلاص  نانخس  هب  هجو  چیه  هب  ام  دنتفگ :  موق  نایغاط  تفای ، 
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دنتفگ هتفر و  رگیدکی  دزن  زاب  دش  نوگلگ  ناشیاهتروص  مود  زور  دـشاب ،  میظع  هداد  ربخ  شیپ  زا  ار  وا  هک  ییالب  نآ  هک  دـنچ  ره 
نانخس میتسین  رضاح  میوش  كاله  ام  همه  رگا  دنتفگ :  موق  ناشکرـس  زین  راب  نیا  دیـسر ! ارف  دوب  هتفگ  حلاص  هچنآ  مدرم ،  يا  هک 

رفک زا  دندرکن و  هبوت  هجیتن  رد  دندیتسرپ .  یم  ار  اهنآ  ام  ناردپ  هک  ینایادخ  میرادرب ،  دوخ  نایادخ  زا  تسد  هتفریذپ ،  ار  حـلاص 
 ! مدرم يا  دنتفگ :  دندش و  رگیدکی  دزن  زاب  دـش  هایـس  ناشیاه  هرهچ  دیـسر  ارف  موس  زور  هک  نیمه  راچان  هب  دنتـشگنرب  نایـصع  و 

تفرگ ارف  ار  ام  دوب  هتفگ  حلاص  هچنآ  يرآ  دنتفگ :  موق  ناشکرس  دریگ ،  یم  ار  امش  دراد  دیـسر و  ارف  دوب  هتفگ  حلاص  هک  یباذع 
.

كاچ و ناشیاهلد  دش و  هراپ  ناشیاهـشوگ  هدرپ  ادص  بیهن و  نآ  زا  هک  دز  نانآ  رب  یبیهن  دمآ و  ناشغارـس  هب  لیئربج  بش ،  همین 
هدرک نت  هب  ار  دوخ  طونح  نفک و  زور  هس  نآ  رد  دش  دهاوخ  لزان  باذـع  هک  دـندوب  هدرک  نیقی  نوچ  دـش و  مروتم  ناشیاهرگج 

ناشریبک هچ  ناشریغـص و  هچ  دـندش ،  كاله  ندز  مهرب  مشچ  کی  رد  هظحل و  کی  رد  ناـنآ  همه  هک  تشذـگن  يزیچ  دـندوب و 
اه و هناخ  رد  بش  نآ  يادرف  درک و  كاله  دوب  موق  نآ  رد  رادناج  هچنآ  یلاعت  يادخ  دندرم و  ناشنادنفـسوگ  نایاپراهچ و  یتح 

 . دومث موق  تشذگرس  دوب  نیا  دینازوس ،  ار  همه  ات  درک  لزان  نامسآ  زا  يا  هحیص  اب  یشتآ  یلاعت  يادخ  دندوب ،  هدرم  اهرتسب 

ؤم
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یم روبزم  هقان  ریـش  زا  تیعمج  همه  هکنیا  لیبق  زا  تسا  هداعلا  قراخ  يروما  رب  لمتـشم  هکنیا  رطاخ  هب  ثیدـح  نیا  رد  دـیابن  فل : 
هب هقان  نآ  شیادیپ  لصا  هکنیا  يارب  درک ،  لاکشا  درک  یم  رییغت  ناشراسخر  گنر  زور  هب  زور  تیعمج  نآ  همه  هکنیا  دندیشون و 
نآ هب  صاـصتخا  زور  کـی  رد  لـحم  بآ  هک :  هدومرف  زین  هدرک و  حیرـصت  نآ  ندوب  هزجعم  هب  زیزع  نآرق  هدوب و  زاـجعا  تروص 

درادن اج  رگید  دشاب  هتشاد  هزجعم  ناونع  يا  هدیدپ  کی  لصا  یتقو  دندرک و  یم  هدافتسا  بآ  زا  مدرم  رگید  زور  هتـشاد و  ناویح 
 . درک لاکشا  نآ  تایئزج  تاعورف و  رد  هک 

يادص اب  هک  هدوب  ینامسآ  هحیص  تسا :  هتفگ  هک  درادن  یلیلد  اب  تافانم  هتسناد  لیئربج  زا  ار  بیهن  هحیص و  ثیدح ،  هکنیا  اما  و 
ای ملاع و  هداعلا  قراخ  ثداوح  زا  يا  هثداح  هکنیا  زا  تسین  یعنام  چیه  هکنیا  يارب  هدـنازوس ،  دوخ  شتآ  اب  هتـشک و  ار  اهنآ  دوخ 

ریاس هکنانچمه  هتشاد ،  رارق  هثداح  نآ  رودص  يارجم  رد  هتشرف  هکنیا  اب  داد  تبسن  یناحور  يا  هتـشرف  هب  ار  ملاع  رب  يراج  هثداح 
 . دوش یم  هداد  تبسن  دنراد  تلاخد  روما  نآ  رد  هک  یناگتشرف  هب  زین  نآ  لاثما  قزر و  یگدنز و  گرم و  لیبق  زا  ملاع  ثداوح 

تسا هتساوخ  ایوگ  دندوب ،  هدیـشوپ  ار  دوخ  طونح  نفک و  هزور  هس  نیا  رد  دومث  موق  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هکنیا  و 
 . دندوب هدش  گرم  هدامآ  هک :  دیامرفب  هیانک  روطب 

هک هدمآ  حلاص  هقان  تایصوصخ  هرابرد  تایاور  زا  یضعب  رد 
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یضعب درادن ،  ینیعم  رادقم  دجنملا  بحاص  هتفگ  هب  لیم  و   . ) هدوب لیم  کی  شیولهپ  ود  نیب  هلـصاف  هک  دوب  لکیه  تشرد  ردقنآ 
يروما زا  بلطم  نیمه  و  دوش ) یم  رتمولیک  ود  دودـح  هک  عارذ  رازه  راهچ  هب  یـضعب  دـنا و  هدرک  انعم  زادـنا  مشچ  کی  هب  ار  نآ 

عفد لـباق  روذـحم  نیا  نوچ  تسا -  عوقولا  عنتمم  يزیچ  نینچ  هکنیا  يارب  هن  هتبلا  دـنک  یم  نوهوم  فیعـض و  ار  تیاور  هک  تسا 
زا هکلب  تسا -  هزجعم  زین  شتایصوصخ  هدوب ،  هزجعم  هب  ششیادیپ  لصا  هک  یناویح  دوش :  هتفگ  نآ  عفد  رد  تسا  نکمم  تسا و 

دـشاب هلـصاف  رتمولیک  ود  شیولهپ  ود  نیب  هک  یناویح  دندیـشون و  یم  نآ  ریـش  زا  مدرم  هک  هدـمآ  تایاور  دوخ  رد   ) هک تهج  نیا 
نیمز زا  شناهوک  يدنلب  دیاب  شیاضعا  بسانت  نتفرگ  رظن  رد  اب  یناویح  نینچ  دسرب ) رتمولیک  هس  هب  شناتسپ  مکـش و  عافترا  دیاب 

هک تسا  تسرد  دـناسرب ،  لتق  هب  ریـشمش  اب  ار  وا  دـناوتب  یـسک  هک  درک  روصت  ناوت  یمن  رگید  لاح  نیا  اب  دـشاب و  رتمولیک  شش 
موی و برـش  اهل   ) هلمج لاوحا  نیا  همه  اب  هلب  هدوبن ،  هزجعم  بحاص  عطق  روطب  رگید  نآ  لـتاق  یلو  هدـمآ  دـیدپ  هزجعم  هب  ناویح 

تسین انعم  نیا  رب  تلالد  زا  یلاخ  هکلب  هراشا و  زا  یلاخ  امـش ) يارب  زور  کی  رتش و  نآ  زا  لحم  بآ  زور  کی  موی -  برـش  مکل 
 . تسا هتشاد  گرزب  رایسب  يا  هثج  روبزم  هقان  هک 

مالّسلا هیلع  طول  ناتساد 

تایآ

(69) ٍذِینَح ٍلْجِِعب  َءاَج  نَأ  ِثَبل  اَمَف  ٌمَلس  َلاَق  ًامَلس  اُولاَق  يَرُشْبلِاب  َمیِهَْربِإ  اَُنلسُر  تَءاَج  ْدََقل  َو 

ُلِصَت ْمُهیِْدیَأ ال  اَءَر  اَّمَلَف 
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(70) ٍطُول ِمْوَق  یلِإ  اَْنلِسْرُأ  اَّنِإ  فَخت  اُولاَق ال  ًهَفیِخ  ْمُهنِم  سَجْوَأ  ْمُهَرکَن َو  ِْهَیلِإ 

(71  ) بوُقْعَی َقَحسِإ  ِءاَرَو  نِم  َقَحسِِإب َو  اَهَنْرشَبَف  تَکِحضَف  ٌهَمئاَق  ُُهتَأَْرما  َو 

(72) ٌبیِجَع ٌءْیَشل  اَذَه  َّنِإ  ًاْخیش  یْلَعب  اَذَه  ٌزوُجَع َو  اَنَأ  ُِدلَأ َو  یتَْلیَوَی َء  َتلاَق 

(73) ٌدیِجم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمْکیَلَع  ُُهتَکََرب  ِهَّللا َو  تَمْحَر  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َنِیبَْجعَت  اُولاَق َأ 

(74) ٍطُول ِمْوَق  یف  اَُنلِدَجی  يَرُشْبلا  ُْهتَءاَج  ُعْوَّرلا َو  َمیِهَْربِإ  ْنَع  بَهَذ  اَّمَلَف 

(75) ٌبِینُّم ٌهَّوَأ  ٌمِیلََحل  َمیِهَْربِإ  َّنِإ 

(76) ٍدوُدْرَم ُریَغ  ٌباَذَع  ْمِهِیتاَء  ْمُهنِإ  کِّبَر َو  ُْرمَأ  َءاَج  ْدَق  ُهَّنِإ  اَذَه  ْنَع  ضِرْعَأ  ُمیِهَْربِإَی 

(77) ٌبیِصَع ٌمْوَی  اَذَه  َلاَق  ًاعْرَذ َو  ْمِهب  َقاض  ْمِهب َو  یس َء  ًاطُول  اَُنلسُر  تَءاَج  اََّمل  َو 

یِْفیض یف  ِنوُزْخت  َهَّللا َو ال  اوُقَّتاَف  ْمَُکل  ُرَهطَأ  َّنُه  یتاََنب  ِءالُؤَه  ِمْوَقَی  َلاَق  ِتاَئِّیـسلا  َنُولَمْعَی  اُوناک  ُْلبَق  نِم  ِْهَیلِإ َو  َنوُعَرْهی  ُهُمْوَق  ُهَءاَج  َو 
(78) ٌدیِشَّر ٌلُجَر  ْمکنِم  ْسَیل  َأ 

(79) ُدیُِرن اَم  ُمَْلعََتل  کَّنِإ  ٍّقَح َو  ْنِم  ِکتاََنب  یف  اََنل  اَم  تِْملَع  ْدََقل  اُولاَق 

(80) ٍدیِدش ٍنْکُر  یلِإ  يِواَء  ْوَأ  ًهَُّوق  ْمُِکب  یل  َّنَأ  َْول  َلاَق 

ْمُهباصَأ اَم  اَهبیِـصُم  ُهَّنِإ  کَتَأَْرما  الِإ  ٌدَحَأ  ْمکنِم  تِفَْتلَی  ِْلیَّلا َو ال  َنِّم  ٍعطِِقب  ِکلْهَِأب  ِرـسَأَف  ْکَیلِإ  اُولِـصَی  َنل  کِّبَر  ُلسُر  اَّنِإ  طُولَی  اُولاَق 
(81) ٍبیِرَِقب ُْحبصلا  ْسَیل  ُْحبصلا َأ  ُمُهَدِعْوَم  َّنِإ 

(82) ٍدوضنَّم ٍلیِّجِس  نِّم  ًهَراَجِح  اَْهیَلَع  اَنْرْطمَأ  اَهَِلفاس َو  اَهَِیلَع  اَْنلَعَج  اَنُْرمَأ  َءاَج  اَّمَلَف 

(83) ٍدیِعَِبب َنیِِملظلا  َنِم  َیِه  اَم  کِّبَر َو  َدنِع  ًهَمَّوسُّم 

هب ات  دندمآ  میهاربا  دزن  دوخ ) هار  رـس  رد   ) ام ناگداتـسرف  هک )  دینادب  تسا  مزال  میزادرپب ،  طول  موق  باذع  هب  هکنآ  زا  لبق   . ) 69
میهاربا دندرک و  مالـس  تسخن  دنوش .  یم  راددنزرف  يدوزب  هک  دـنهد  هدژم  دوب ) ازان  ریپ  يرـسمه  ياراد  هدروخلاس و  درم  هک   ) وا

داد و ار  مالس  باوج 
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 . تخاس رضاح  ناشیارب  نایرب  قاچ و  يا  هلاسوگ  هک  تشذگن  يزیچ 

 . درک سرت  ساسحا  نانآ  زا  هداد  صیخـشت  هنامـصخ  دنـسپان و  ار  ناشراتفر  دسر ،  یمن  اذغ  نآ  هب  ناشتـسد  دـید  یتقو  یلو   . 70
 . میطول موق  يوس  هب  باذع  نارومءام  اما ) میباذع  هتشرف  هکنیا  وگ   ) ام سرتم !  دنتفگ :  ام  ناگداتسرف 

زا دعب  قاحسا و  تدالو  هب  ار  وا  دوخ  ناگداتـسرف  هلیـسو  هب  ام  دش و  ضیح  ناهگان  دوب ،  هداتـسیا  لاح  نآ  رد  هک  شرـسمه   . 71
 . میداد تراشب  وا  زا  بوقعی  تدالو  هب  قاحسا 

نیا مدوـب و  ازاـن  مدوـب ،  ناوـج  هک  مه  اـهزور  نآ  متـسه و  يا  هزوـجع  ـالعف  هک  مروآ  یم  هچب  نم  اـیآ  نم !  رب  ياو  تفگ :   . 72
 . تسا بیجع  يرما  هدژم  نیا  یتسارب  هدیسر ؟  يریپ  نس  هب  هک  تسا  مرهوش 

 ( هک دیتسه  یتیب  لها  امـش  ایناث  تسادـخ و  راک  راک ،  الوا   ) هکنیا اب  ینک  یم  یتفگـش  ادـخ  رما  زا  ایآ  دـنتفگ :  ناگتـشرف )   . ) 73
 . تسا دیجم  دیمح و  وا  هک  ارچ  تسا ؟  ناتلاح  لماش  ادخ  تاکرب  تمحر و 

عورش درک ،  شلاحـشوخ  تفرگ و  ياج  شلد  رد  دوب  هدینـش  هک  یتراشب  دش و  فرط  رب  میهاربا  زا  سرت  تلاح  هکنآ  زا  دعب   . 74
 . ندرک وگموگب  ام  ناگداتسرف  اب  طول  موق  هرابرد  درک 

 . دوب ادخ ) يوس  هب   ) هدننک تشگزاب  زوسلد و  رابدرب و  يدرم  میهاربا   . 75

رما هک  رذگرد ،  ییوگ  یم  تعافش  رد  زا  هک  نانخس  نیا  زا  میهاربا ،  يا  دنتفگ :  وا  هب  ناگتشرف   . 76
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 . تسین ینتشگرب  هجو  چیه  هب  هک  دوش  یم  لزان  نانآ  رب  یباذع  هدیسر و  ارف  طول ) باذع   ) تراگدرورپ

تخـس دـندوب ) هدـش  مسجم  يورابیز  یناناوج  تروص  هب  هک   ) نانآ ندـید  زا  دـندمآ ،  طول  دزن  اـم  ناگداتـسرف  هک  نیمه  و   . 77
بل ریز  تفای و  هراچیب  موق  ربارب  رد  ار  دوخ  و  دنتـشذگ ) یمن  يورابیز  دارفا  هنوگ  نآ  زا  یناـسآ  هب  شمدرم  نوچ   ) دـش تحاراـن 

 . تسا دیدش  ییالب  زور  زورما  تفگ : 

ارجام نیا  زا  لـبق  نوچ  دنتفاتـش ،  طول  ناـنامهیم  فرط  هب  ریذـپان  فصو  یقوش  صرح و  اـب  شا  هدولآ  مدرم  هظحل  نیمه  رد   . 78
نانآ اـب  دـیناوت  یم  دـنا ،  جاودزا  نینـس  رد  نم  نارتخد  نیا  مدرم ،  يا  تفگ :  طول  دنتـشاد .  يزاـب )  سنجمه  رد   ) یتشز لاـمعا 
درم کی  امش  نایم  رد  رگم  رخآ  دیزیرن .  منانامهیم  دروم  رد  ارم  يوربآ  دیـسرتب و  ادخ  زا  دنرت .  هزیکاپ  امـش  يارب  دینک ،  جاودزا 

؟  تسین هتفای  دشر 

بوخ وت  و  میوش ،  تنارتخد  ضرعتم  هک  دـهد ) یمن  هزاجا  ام  هب  اـم  یموق  تنـس  هک   ) یناد یم  بوخ  وت  طول ،  يا  دـنتفگ :   . 79
 . تسیچ موجه  نیا  رد  ام  روظنم  هک  یناد  یم 

اهنآ یناـبیتشپ  زا  دوب و  يا  هریـشع  موق و  مدوخ  يارب  اـی  متـشاد و  یم  ینارادـفرط  ورین و  امـش  نیب  رد  شاـک  يا  تفگ :  طول   . 80
 . مدش یم  رادروخرب 

اب سپ  دیـسر .  دـهاوخن  وت  هب  مدرم  نیا  رـش  میتسه ،  وت  راگدرورپ  ناگداتـسرف  اـم  روخم ) مغ   ، ) طول يا  دـنتفگ :  ناگتـشرف   . 81
نیا زا  هدوسآ  يرطاخ 
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تنادناخ زا  و  دوشن ،  تنتفر  نوریب  هجوتم  مدرم  زا  يدحا  شاب  بظاوم  هتبلا  ربب .  نوریب  رهش  زا  ریگب و  ار  تیاه  هچب  تسد  تباب ، 
تسا و حبص  ناشباذع  دعوم  و  دش ،  دهاوخ  راتفرگ  ادخ  باذع  هب  رهش  نیا  مدرم  دننام  زین  وا  هک  راذگ ،  ياج  هب  ار  ترسمه  اهنت 

؟  تسین کیدزن  حبص  رگم 

زا یناراـب  میدرک و  دـنلب  ار  شیاـهیتسپ  و  تسپ ،  ار  شیاهیدـنلب  هدومن  ور  ریز و  ار  ناشنیمزرـس  دـمآ ،  اـم  رما  هک  نیمه  سپ   . 82
 ، هدش فیدر  حیبست  ياه  هناد  نوچ  ییاهخولک  میدیراب ؛  نیمزرس  نآ  رب  خولک 

 . تسین رود  هب  رگمتس  یموق  چیه  زا  باذع  نیا  و  دندوب .  رادناشن  تراگدرورپ  ملع  رد  هک  ییاهخولک   . 83

( دوه هکرابم  هروس  زا  )

 . وا موق  و  ع )   ) طول ناتساد  نوماریپ  يراتفگ 

نآرق رد  شموق  طول و  ناتساد  - 1

ناـمیا رد  هک  دوب  یناـسک  نیلوا  زا  باـنج  نآ  دـندرک و  یم  یگدـنز  لـباب  نیمزرـس  رد  هک  دوب  ناینادـلک  زا  مالـسلا )  هیلع   ) طول
هجیتن رد  یبر . )  یلا  رجاهم  ینا   : ) تفگ دروآ و  نامیا  میهاربا  هب  وا  دوب ،  هدوبر  ار  تقبس  يوگ  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا هب  ندروآ 

یتلا ضرالا  یلا  اـطول  اـنیجن و  و   : ) درک هناور  سدـقم )  ضرا   ، ) نیطـسلف نیمزرـس  هب  هداد  تاـجن  میهاربا  اـب  ار  وا  یلاـعت  يادـخ 
خـیرات و هتفگ  هب  انب  تایاور و  زا  یـضعب  هب  انب  هک   ، ) درک لزنم  نیمزرـس  نآ  دالب  زا  یـضعب  رد  طول  سپ  نیملاعلل . )  اهیف  اـنکراب 

 ( . هدوب مودس  رهش  نآ  تاروت 

هیآ هبوت  هروس  رد  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  هک  نآ  فارطا  ياهرهش  اهیدابآ و  رهش و  نیا  مدرم 
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رـشب ياهداژن  ماوقا و  زا  موق  نیلوا  موق  نیا  دندش و  یم  بکترم  طاول  هشحاف  لمع  هب  دندیتسرپ و  یم  تب  هدناوخ ،  تاکفت  ؤم   70
دندش یم  بکترم  ار  نآ  ناشیمومع  سلاجم  رد  هک  دوب  هدیسر  يدح  هب  نآ  عویـش  و  تشگ ،  عیاش  ناشنیب  رد  لمع  نیا  هک  دندوب 

دندش و كورتم  یلکب  نانز  هتشگ ،  التبم  نادب  همه  دیدرگ و  يولبلا  ماع  دش و  نانآ  یموق  تنـس  هشحاف  لمع  هتفر  هتفر  هکنآ  ات  ، 
 . دنتسب ار  لسانت  هار 

قیرط هب  نتـشگرب  ءاشحف و  كرت  ادخ و  زا  سرت  هب  ار  ناشیا  بانج  نآ  و  تشاد .  لیـسگ  ناشیا  يوس  هب  ار  طول  یلاعت  يادخ  اذل 
نیا زج  تشگن و  لـصاح  ياـهرمث  ناـنآ  ناـیغط  یـشکرس و  ندـش  رتشیب  زج  یلو  دومن  ناشدـیدهت  راذـنا و  درک و  توعد  ترطف 

شدـیدهت هدومنن  ءافتکا  مه  نیا  هب  و  روایب ،  ار  ادـخ  باذـع  ییوگیم  تسار  رگا  نکم  دـیدهت  ار  ام  ردـقنیا  هک  دـندادن  شخـساپ 
جراـخ نامرهـش  زا  ار  وـت  يرادـن  رب  تتوـعد  زا  تسد  طوـل  يا  رگا  نیجرخملا -  نم  ننوـکتل  طوـل  اـی  هتنت  مل  نئل   : ) هـک دـندرک 
یمدرم اهنآ  هک  دینک  جراخ  دوخ  هیرق  زا  ار  طول  نادناخ  دنتفگ :  رگیدکی  هب  هدنارذگ ،  دیدهت  فرـص  زا  ار  راک  و  درک ) میهاوخ 

 . دنشاب كاپ  طاول  لمع  زا  دنهاوخ  یم  هک  دنتسه 

 ( ع  ) طول موق  رما  تبقاع  - 2

ترطف و تنـس  هب  مازتلا  ادـخ و  هار  هب  توعد  رد  رارـصا  مالـسلا )  هیلع   ) طول باـنج  زا  ینعی  تفاـی ،  همادا  لاونم  نیمه  هب  ناـیرج 
يرگنایغط هک  ییاج  ات  ثئابخ  ماجنا  رب  رارصا  اهنآ  زا  و  اشحف ،  كرت 
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يارب مرتحم  گرزب و  یناگتـشرف  زا  ینالوسر  يادخ  سپ  دیدرگ ،  ققحم  تباث و  ناشقح  رد  یهلا  باذـع  هملک  دـش و  نانآ  هکلم 
دنتـشاد هک  یتیرومءام  زا  ار  بانج  نآ  دـندش و  دراو  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا رب  لوا  ناگتـشرف  درک ،  رومءام  ناـنآ  ندرک  كـاله 

دناوتب دـیاش  اـت  درک  یئوگموگب  یهلا  ناگداتـسرف  اـب  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا باـنج  دـنداد ،  ربخ  طول ) موق  ندرک  كـاله  ینعی  )
یم رتهب  اـم  هک  دـنداد  باوج  ناگتـشرف  تسا ،  موق  نآ  ناـیم  رد  طول  هک  درک  رکذـتم  ار  هکئـالم  و  درادرب ،  موق  نآ  زا  ار  باذـع 
موق باذـع  هلءاسم  هک  دـندرک  هفاـضا  میرت و  علطم  رگید  سک  ره  زا  شلها  طول و  تیعقوم  هب  تسه و  یـسک  هچ  اـجنآ  رد  میناد 

 . تسین ینتشگرب  هجو  چیه  هب  هدش و  یمتح  طول 

 ، دـندش دراو  وا  رب  نامهیم  ناونع  هب  هدـش ،  مسجم  درما  ینارـسپ  تروص  هب  دـندش و  هناور  طول  يوس  هب  میهاربا  دزن  زا  ناگتـشرف 
هب دنوش و  یم  نانآ  ضرعتم  يدوز  هب  هک  تسناد  یم  تخانش و  یم  ار  دوخ  موق  نوچ  تفر  ورف  رکف  هب  تخـس  نانآ  دورو  زا  طول 

رگیدکی هب  هداهن و  طول  هناخ  هب  ور  باتـش  هب  دندش ،  رادربخ  مدرم  هک  تشذـگن  يزیچ  دـنراد ،  یمن  رب  نانآ  زا  تسد  هجو  چـیه 
دوخ نارتخد  هک  ییاج  هب  ات  دومن  غیلب  یعـس  نانآ  دشر  توتف و  کیرحت  هظعوم و  رد  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  طول  دنداد ،  یم  هدژم 

امش يارب  اهنیا  دنیامش و  رایتخا  رد  نم  نارتخد  نیا  مدرم !  يا  تفگ :  درک و  هضرع  نانآ  رب  ار 
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نایم رد  ایآ  تفگ :  دمآ و  رد  سامتلا  هثاغتسا و  رد  زا  هاگنآ  دیزاسم ،  اوسر  منانامهیم  دزن  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ ،  دنرت  هزیکاپ 
هجو چیه  هب  میرادن و  وت  نارتخد  هب  يا  هقالع  چیه  ام  دنتفگ :  هدرک و  در  ار  وا  تساوخرد  مدرم  تسین ؟  دیـشر  درم  رفن  کی  امش 

ای متـشاد و  یم  امـش  عفر  رد  ییورین  شاـک  يا  تفگ :  دـش و  سویءاـم  مالـسلا )  هیلع   ) طول میتـسین .  رادرب  تسد  وت  ناـنامهیم  زا 
 . مدرب یم  هانپ  اجنآ  هب  دوب و  یم  دیدش  ینکر 

همه هاگنآ  دیـسر ،  دنهاوخن  وت  هب  موق  نیا  هک  شاب  مارآ  میاوت ،  راگدرورپ  ناگداتـسرف  ام  طول  يا  دنتفگ :  هکئالم  ماگنه  نیا  رد 
 . دندش قرفتم  نازیخ  ناتفا و  مدرم  دندرک و  روک  ار  مدرم  نآ 

هیرق زا  هدومن ،  مدرم  هب  تشپ  بش  نامه  رد  هتشادرب و  ار  دوخ  لها  هنابش  هک  دنداد  روتسد  مالسلا )  هیلع   ) طول هب  سپس  ناگتشرف 
مدرم هب  هک  دیـسر  دهاوخ  نآ  وا  هب  هک  دربن  نوریب  ار  دوخ  رـسمه  یلو  دنکن  هاگن  دوخ  رـس  تشپ  هب  نانآ  زا  يدحا  دـنور و  نوریب 

 . دنوش یم  كاله  بش  نیمه  حبص  رد  رهش  مدرم  يدوزب  هک  دنداد  ربخ  يو  هب  زین  و  دسر ،  یم  رهش 

هانگ رد  نارگفارسا  يارب  تراگدرورپ  دزن  هک  رادناشن  زا  یگنـس  يادخ  تفرگ و  ارف  ار  موق  نآ  هحیـص  رجف ،  عولط  ماگنه  حبص ، 
نوریب دوب  اهرهش  نآ  رد  هک  ار  نینم  ؤم  زا  سک  ره  درک و  ور  ریز و  ار  ناشیاهرهش  دیرابب و  نانآ  رب  هدش  هدامآ 
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تربع هیام  تیآ و  ار  اهرهـش  نآ  دوب و  طول  هداوناخ  نآ  دشن و  تفای  اهرهـش  نآ  رد  ینم  ؤم  چیه  هداوناخ  کی  زا  ریغ  هتبلا  دومن ، 
 . دنریگب تربع  اهرهش  نآ  ياه  هبارخ  راثآ و  ندید  اب  دنراد  میب  یهلا  میلا  باذع  زا  هک  یناسک  ات  درک  هدنیآ  ياهلسن 

نیا هکنیا  لوا  تسه :  هتکن  ود  هتفرگ ،  ار  نانآ  ياهرهـش  همه  باذـع  هدوب و  طول  هداوناخ  رد  رـصحنم  مالـسا  نامیا و  هکنیا  رد  و 
رد هکلب  هدوبن  عیاش  نادرم  نیب  رد  اهنت  اشحف  هکنیا  مود  و  دنتـشادن ،  نامیا  مدرم  نآ  زا  کی  چیه  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  نایرج 
نآ هب  اهنز  زا  يدایز  هدع  دیاب  هدـعاقلا  یلع  دـندش و  یم  كاله  اهنز  دـیابن  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  نوچ  هتـشاد ،  عویـش  زین  نانز  نیب 
رما رد  هـکنیا  هـب  درک  یم  توـعد  ار  مدرم  مالــسلا )  هـیلع   ) طوـل نوـچ  دـندرک  یم  يرادـفرط  وا  زا  دـندروآ و  یم  ناـمیا  باـنج 
عفن هب  نیا  دنهد و  رارق  دوخ  تنـس  تسا  نانز  نادرم و  تلـصو  انامه  هک  ار  تقلخ  تنـس  دندرگ و  زاب  يرطف  هقیرط  هب  ینارتوهش 

زا کی  چیه  یلو  دـندروآ  یم  نامیا  يو  هب  دـندش و  یم  عمج  بانج  نآ  رود  دـیاب  دـندوبن  اشحف  هب  التبم  زین  نانز  رگا  دوب و  نانز 
قباـس رد  هک  تسا  یتاـیاور  قدـصم  دـی و  ؤم  دوخ  نیا  هدـشن و  رکذ  طوـل  موـق  ناـنز  هراـبرد  میرک  نآرق  رد  اـهلمعلا  سکع  نیا 

دندرک یم  طاول  نانآ  اب  هدرک و  افتکا  نادرم  هب  نادرم  دوب ،  هدش  عیاش  نانز  نادرم و  نیب  رد  اشحف  تفگیم :  هک  تشذگ 
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 . دندومن یم  هقحاسم  نانز  اب  نانز  و 

 ( ع  ) طول يونعم  تیصخش  - 3

و مودس )   ) رهـش زا  دندوب  ترابع  هک  تاکفت )  ؤم   ) نیمزرـس یلاها  يوسب  یلاعت  يادـخ  هیحان  زا  دوب  یلوسر  مالـسلا )  هیلع   ) طول
یلاعت يادخ  و  مییوبص )  رغوص 4 -  هرومع 3 -  مودس 2 -   - 1 هدوب :  رهـش  راهچ  هدش  هتفگ  هک  يروطب  و   ) نآ فارطا  ياهرهش 

فیصوت هلمج  زا  تسا و  هداد  تکرش  هدرک  فیصوت  اهنآ  هلیـسوب  ار  دوخ  مارگ  يایبنا  هک  یفاصوا  حئادم و  همه  رد  ار  بانج  نآ 
تناـک یتلا  هیرقلا  نم  هاـنیجن  اـملع و  اـمکح و  هاـنیتا  اـطول  و   : ) هدومرف هک  تسا  نیا  هدرک  رکذ  باـنج  نآ  صوصخ  يارب  هک  اـه 

 ( . نیحلاصلا نم  هنا  انتمحر  یف  هانلخدا  نیقساف و  ءوس  موق  اوناک  مهنا  ثئابخلا  لمعت 

 ( ( ع  ) میهاربا نانامهیم  ناتساد   ) يرشب ناتساد  نوماریپ  يراتفگ 

هروس جنپ  نیا  هدمآ و  نآرق  ياه  هروس  زا  هروس  جنپ  رد  هدرک  ریبعت  میهاربا  نانامهیم  هصق  هب  نآ  زا  یلاعت  يادـخ  هک  يرـشب  هصق 
 . تایراذ تافاص و  توبکنع و  رجح و  دوه و  هروس  زا :  دنترابع  ینآرق  بیترت  بسح  هب  دنا و  هدش  لزان  هکم  رد  همه 

 : میناوخ یم  هیآ 76  ات  هیآ 69  زا  هک  تسا  دوه  هروس  رد  لوا  تراشب 

مهرکن و هیلا  لصت  مهیدیا ال  يار  املف  ذینح  لجعب  ءاج  نا  ثبل  امف  مالـس  لاق  امالـس  اولاق  يرـشبلاب  میهاربا  انلـسر  تءاج  دـقل  (و 
تلاق بوقعی  قحسا  ءارو  نم  قحساب و  اهانرشبف  تکحضف  همئاق  هتارما  طول و  موق  یلا  انلـسرا  انا  فخت  اولاق ال  هفیخ  مهنم  سجوا 

هتاکرب هّللا و  تمحر  هّللا  رما  نم  نیبجعتا  اولاق  بیجع  یشل ء  اذه  نا  اخیش  یلعب  اذه  زوجع و  انا  دلاء و  یتلیو  ای 
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ای بینم  هاوا  میلحل  میهاربا  نا  طول  موق  یف  انلداجی  يرشبلا  هتءاج  عورلا و  میهاربا  نع  بهذ  املف  دیجم  دیمح  هنا  تیبلا  لها  مکیلع 
 ( . تشذگ ثحب  لوا  رد  تایآ  نیا  همجرت  ( . ) دودرم ریغ  باذع  مهیتا  مهنا  کبر و  رما  ءاج  دق  هنا  اذه  نع  ضرعا  میهاربا 

اولاقف هیلع  اولخد  ذا  میهاربا  فیـض  نع  مهئبن  و   : ) میناوخ یم  اـجنآ  رد  هک  تسا   60 تایآ 51 -  رجح ،  هروس  رد  مود  تراـشب  و 
كانرشب اولاق  نورشبت  مبف  ربکلا  ینـسم  نا  یلع  ینومت  رـشبا  لاق  میلع  مالغب  كرـشبن  انا  لجوت  اولاق ال  نولجو  مکنم  انا  لاق  امالس 

موق یلا  انلـسرا  انا  اولاق  نولـسرملا  اهیا  مکبطخ  امف  لاق  نولاضلا  الا  هبر  همحر  نم  طـنقی  نم  لاـق و  نیطناـقلا  نم  نکت  ـالف  قحلاـب 
 ( . نیرباغلا نمل  اهنا  انردق  هتارما  الا  نیعمجا  مهوجنمل  انا  طول  لآ  الا  نیمرجم 

 : دیامرف یم  هک  تسا  هیآ 31 و 32  توبکنع ،  هروس  موس ،  تراشب 

نمب ملعا  نحن  اولاق  اطول  اهیف  نا  لاق  نیملاظ  اوناک  اهلها  نا  هیرقلا  هذـه  لها  اوکلهم  انا  اولاق  يرـشبلاب  میهاربا  انلـسر  تءاج  امل  (و 
 ( . نیرباغلا نم  تناک  هتارما  الا  هلها  هنیجننل و  اهیف 

 : دیامرف یم  هک  تسا  تافاص  هروس   113 تایآ 99 -  مراهچ  تراشب 

یف يرا  ینا  ینب  ای  لاق  یعـسلا  هعم  غلب  املف  میلح  مالغب  هانرـشبف  نیحلاـصلا  نم  یل  به  بر  نیدهیـس  یبر  یلا  بهاذ  ینا  لاـق  (و 
نا هانیدان  نیبجلل و  هلت  املسا و  املف  نیرباصلا  نم  هّللا  ءاش  نا  یندجتس  رموت  ام  لعفا  تبا  ای  لاق  يرت  اذام  رظناف  کحبذا  ینا  مانملا 

دق میهاربا  ای 
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یلع مالـس  نیرخالا  یف  هیلع  انکرت  میظع و  حـبذب  هانیدـف  نیبملا و  ءالبلا  وهل  اذـه  نا  نینـسحملا  يزجن  کلذـک  انا  ایورلا  تقدـص 
نم قحـسا و  یلع  هیلع و  انکراب  نیحلاصلا و  نم  اـیبن  قحـساب  هانرـشب  نینم و  ؤملا  اـندابع  نم  هنا  نینـسحملا  يزجن  کلذـک  میهاربا 

 ( . نیبم هسفنل  ملاظ  نسحم و  امهتیرذ 

 : هدومرف هدمآ و  تایراذ  هروس   30 تایآ 24 -  هک  تسا  یتایآ  مجنپ  تراشب 

نیمـس لجعب  ءاجف  هلها  یلا  غارف  نورکنم  موق  مالـس  لاق  امالـس  اولاقف  هیلع  اولخد  ذا  نیمرکملا  میهاربا  فیـض  ثیدـح  كاتا  له  )
تلاق اه و  هجو  تکصف  هرـص  یف  هتارما  تلبقاف  میلع  مالغب  هورـشب  فخت و  اولاق ال  هفیخ  مهنم  سجواف  نولکات  الا  لاق  مهیلا  هبرقف 

 ( . میلعلا میکحلا  وه  هنا  کبر  لاق  کلذک  اولاق  میقع  زوجع 

 : دراد هیحان  دنچ  تراشب  ناتساد  نوماریپ  ثحب 

یتدـم و  هدـش ،  هدرب  هراس  میهاربا و  يارب  بوقعی  قاحـسا و  مان  نآ  رد  هک  هدوب  ناـمه  و  دوب ،  یکی  تراـشب  نیا  اـیآ  هکنیا  لوا : 
هک یناتـساد  نآ  یکی  دراد :  هصق  ود  هتفای و  ققحت  راـب  ود  تراـشب  هکنیا  اـی  و  هتفرگ ؟  تروص  طول  موق  تکـاله  زا  لـبق  هاـتوک 

؟  تسا بوقعی  قاحسا و  دالیم  هب  تراشب  نمضتم  هک  یناتساد  نآ  يرگید  لیعامسا و  دالیم  هب  تراشب  رب  تسا  لمتشم 

تایراذ هروس  رد  هک  يا  هصق  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  لاـمتحا  نیا  هتبلا  دنـشاب ،  هداد  حـیجرت  ار  مود  لاـمتحا  ینیرـسفم  هک  اـسب  هچ 
زا دعب  دشاب و  هداتفا  سرتب  نانآ  ندروخن  زا  هدروآ و  نایرب  هلاسوگ  نانآ  يارب  میهاربا  ترضح  هکنیا  رد  دشاب  حیرص  هدمآ 
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 ، هراس قاحـسا ،  ردام  اعطق  نوچ  تسین  یـسک  هراس  زا  ریغ  بانج  نآ  میقع  زوجع و  رـسمه  و  دشاب ،  هدش  لیاز  شـسرت  تراشب ، 
نوچ هدوب  طول  موق  تکاله  زا  دـعب  تراشب  سرت و  نیا  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  تایآ ،  لیذ  و  هدوب ،  بانج  نآ  میقع  رـسمه  اـهنت 

نآ رد  هک  ینموم  رفن  دنچ  میدرک و  نانچ  نینچ و  میدش و  مرجم  یموق  تکاله  هب  رومام  ام  هک :  دنداد  حرش  میهاربا  يارب  هکئالم 
 ، ناگدنیآ تربع  يارب  میتشاذگ  یقاب  يراثآ  موق  نآ  زا  میتفاین و  ار  یسک  نینم  ؤم  زا  هداوناخ  کی  زج  میدرک و  نوریب  دندوب  موق 

يارب هکئالم  نآ  رد  هک  تسا  دوه  هروس  تایآ  تاـیآ ،  نیا  ریظن  و  دنـسرت .  یم  ادـخ  میلا  باذـع  زا  هک  ناگدـنیآ  زا  يدارفا  هتبلا 
( . طول موق  یلا  انلسرا  انا   : ) دنتفگ نخس  ره  زا  لبق  میهاربا  زا  سرت  ندرک  فرطرب 

شا هداوناخ  میهاربا و  هک  تسا  نآ  شرهاظ  هکلب  درادن  ندروآ  نایرب  هلاسوگ  ناتـساد  زا  ینخـس  هدـمآ  رجح  هروس  رد  هچنآ  اما  و 
هکنیا امک  دـنا ،  هداد  ار  تراـشب  اـهنآ  سرت  نتخاـس  فرطرب  يارب  هکئـالم  و  دـنا ،  هدـش  تشحو  راـچد  هکئـالم  ندـید  ضحم  هب 

هک یضحم  هب  میلع -  مالغب  كرـشبن  انا  لجوت  اولاق ال  نولجو  مکنم  انا  لاق  امالـس  اولاقف  هیلع  اولخد  ذا   : ) دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
اناد يدـنزرف  هب  ار  وت  ام  هک  سرتم  دـنتفگ :  میکانمیب  امـش  زا  ام  تفگ :  میهاربا  دـندوشگ ،  مالـس  هب  نابز  دـندش و  لخاد  هکئـالم 

هک دراد  نیا  رد  روهظ  تایآ  لیذ  و  میهد )  یم  تراشب 
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روهظ ثیح  زا  روکذـم  هروس  جـنپ  تایآ  هک  دـش  نیا  نیرـسفم  نیا  لـیلد  لـصاح  و  دوب ،  طول  موق  تکـاله  زا  لـبق  تاـقالم  نیا 
و هدوب ،  طول  موق  تکاله  زا  دـعب  میهاربا  اـب  تاـقالم  هکنیا  رد  دراد  روهظ  تاـیراذ  هروس  تاـیآ  ریظن  اـهنآ  زا  یـضعب  دـنفلتخم ، 

 . تسا هدوب  طول  موق  ندرک  كاله  زا  لبق  بانج  نآ  اب  نانآ  تاقالم  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  رجح  هروس  تایآ  ریظن  رگید  یضعب 

تاقالم نایرج  هک  دـننامهف  یم  رت  نشور  رجح  هروس  تایآ  زا  تایآ  نآ  هک  تسا  توبکنع  هروس  تایآ  رجح  هروس  تایآ  ریظن  و 
قح نکیل  و  هدمآ . . .  هکئالم  اب  شلادج  و  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا تطاسو  هلاسم  تایآ  نآ  رد  نوچ  هدوب  موق  نآ  تکاله  زا  لبق 
نآ تسا و  هصق  کـی  ضرعتم  تاـیراذ ،  توـبکنع و  رجح و  دوـه و  هروـس  ینعی  هروـس  راـهچ  نیا  همه  رد  تاـیآ  هک  تـسا  نـیا 

 . لیعامسا تدالو  هن  بوقعی ،  قاحسا و  تدالو  هب  تسا  میهاربا  هب  هکئالم  نداد  تراشب  ناتساد 

 ، هدش عقاو  هک :  دیوگیم  نخس  یئارجام  زا  هکنیا  رد  دراد  روهظ  انلسرا ) انا  اولاق   : ) تشاد تایراذ  هروس  تایآ  لیذ  رد  هچنآ  اما  و 
نیا ریظن  هکنیا  يارب  هدوب  طول  موق  يارجام  زا  لبق  هک  دـشاب  لیعامـسا  تدالو  هب  تراشب  حرـش  شروظنم  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  و 

ار طول  موق  راک  زا  تغارف  زا  لبق  ناتـساد  رجح  هروس  تایآ  هک  دـنراد  لوبق  نیرـسفم  هکنیا  اب  دوب  هدـمآ  زین  رجح  هروس  رد  تایآ 
 . دهد یم  حرش 

هکئالم هک  انلسرا ) انا   ) هلمج ینعی  روبزم  هلمج  نیارب ،  هوالع 
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 . دشاب هیرظن  نیا  زا  عنام  دناوت  یمن  تغل  بسح  هب  دندوب  هار  نیب  رد  زونه  هک  دنتفگ  ار  نآ  یتقو 

طول موق  هعقاو  زا  دـعب  هب  طوبرم  هکنیا  رب  دوش  لیلد  ات  تسین  هکئالم  مالک  نینم ) . . .  ؤملا  نم  اهیف  ناک  نم  انجرخاف   ) هلمج اما  و 
یلاعت يادـخ  دوخ  اهنآ  هدنیارـس  هک  تایراذ  هروس  ياه  ناتـساد  همه  قایـس  هکنانچمه  تسا  یلاعت  يادـخ  دوخ  مالک  هکلب  تسا 

 . دنک یم  دییءات  ار  انعم  نیا  تسا 

رخآ دوه  تاـیراذ و  هروس  تاـیآ  رد  ناتـساد و  لوا  رجح ،  هروـس  تاـیآ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ندیـسرت  هلءاـسم  هکنیا  اـما  و 
هلاسوگ ندروآ  هلءاسم  الـصا  رجح  هروس  تایآ  رد  هک  تسا  نیا  شهجو  هکلب  تسین  ناتـساد  ندوب  ات  ود  رب  لـیلد  هدـمآ  ناتـساد 

دوه تایراذ و  هروس  ود  فالخ  هب  دنک  رکذ  ار  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا ندیـسرت  هلءاسم  هکئالم  ندروخن  رثا  رد  ات  هدشن  رکذ  نایرب 
ياهتمسق زا  یضعب  هکنیا  يارب  تسا  يزوجم  لیلد و  دوخ  تسا  رارقرب  ناتساد  يازجا  نیب  هک  يدیدش  مات و  طابترا  نیا  رب  هوالع  ، 

هروس تاـیآ  رد  میهاربا  راـکنا  هکناـنچمه  دوش  رکذ  رت  بقع  رگید  یناـمز  ییاـج و  رد  رتولج و  یناـمز ،  رد  ییاـج و  رد  ناتـساد 
رکذ هکئالم  ندروخن  اذـغ  زا  دـعب  ینعی  ناتـساد  طسو  رد  دوه  هروس  رد  هدـمآ و  هکئالم  نداد  مالـس  زا  دـعب  هصق  لوا  رد  تایراذ 

 . تسا رایسب  اهریخات  میدقت و  هنوگنیا  ینآرق  مظن  رد  و  هدش ، 

هدوب بوقعی  قاحسا و  تدالو  هب  طوبرم  تراشب ،  هک  تسا  نیا  رد  حیرص  دوه  هروس  تایآ  میرذگب  هک  مه  نیا  زا 
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نیا و  درک ،  هلداجم  طول  موق  موش  تشونرـس  هرابرد  میهاربا  دـیوگیم :  هک  تسا  تایآ  نیمه  هدرب و  ار  راوگرزب  ود  نآ  ماـن  نوچ 
همزال و  تسا ،  طول  موق  تکاله  زا  لبق  هب  طوبرم  نایرج  هکنیا  رد  دراذـگ  یمن  یقاب  یکـش  چـیه  هک  هدروآ  یقایـس  رد  ار  بلطم 

 . دشاب هدش  عقاو  طول  موق  تکاله  زا  لبق  قاحسا  تدالو  هب  تراشب  هک  تسا  نیا  بلطم  ود  نیا 

هدوب بوقعی  قاحسا و  تدالو  زا  لبق  لیعامـسا  تدالو  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  خیرات  ناگدنـسیون  همه  میرذگب  هک  مه  نیا  زا  زاب  و 
عقاو طول  موق  تکاله  زا  لبق  هک  یتراشب  رگا  هدش و  هلصاف  ییاهلاس  نیا ،  وا و  تدالو  نیب  هدوب و  رتگرزب  قاحسا  زا  بانج  نآ  و 

دریگب تروص  قاحـسا  تدالو  هب  رگید  یتراشب  طول  موق  تکاله  زا  دعب  دناوت  یمن  رگید  دشاب  لیعامـسا  تدالو  هب  تراشب  هدـش 
دـشاب روطنیمه  تسا  نکمم  هلب  ییوگب  هکنیا  رگم  دوب  دـهاوخ  زور  ود  زور و  کـی  تراـشب ،  ود  نیب  هلـصاف  تروص  نیا  رد  اریز 

ای دمآ و  دهاوخ  شیپ  يریخ  رما  نینچ  هک  درادن  تلالد  نیا  زا  شیب  تراشب  نوچ  دشاب  هدـش  دـلوتم  دـعب  لاس  دـنچ  قاحـسا  یلو 
 . تسا تکاس  نآ  زا  يرشب  دوش  یم  عقاو  ینامز  هچ  رد  هکنیا  اما  دش و  دهاوخ  نانچ  نینچ و 

هک یئارشب  هک  تسا  نیا  بلطم  قح  هن ؟  ای  هدمآ  نایم  رد  لیعامسا  تدالو  هب  تراشب  زا  ینخس  اهناتساد  نیا  رد  الصا  هکنیا  مود : 
لیذ رد  هک  تسا  یتراشب  نآ  ریغ  نیا  تسا و  لیعامسا  تدالو  هب  تراشب  اهنت  هدمآ  تافاص  هروس  تایآ  لوا  رد 
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تسا میلح )  مالغب  هانرشبف   ) هلمج لیذ  تایآ  قایس  مه  انعم  نیا  رب  لیلد  هدش ،  هدرب  نآ  رد  قاحسا  مان  احیرص  هک  هدمآ  تایآ  نآ 
نم ایبن  قحـساب  هانرـشب  و   : ) دیامرف یم  رخآ  رد  ناهگان  هدروآ  ار  رگید  یبلاطم  دنزرف و  حبذ  ایور و  هلءاسم  تراشب  نیا  زا  دعب  هک 
ریغ هداد  تراشب  شتدالو  هب  تایآ  لوا  رد  هک  یمیلح  مالغ  زا  روظنم  هک  دراذـگ  یمن  یقاب  کش  ياـج  قایـس  نیا  و  نیحلاـصلا ) 

 . تسا هداد  هدژم  ار  شتدالو  مود  راب  هک  تسا  یقاحسا 

 ، تسا قاحـسا  تدـالو  هب  تراـشب  هروس  نیا  رد  یمود  تراـشب  دـننام  یلوا  تراـشب  زا  روظنم  دـیوگ :  یم  دوخ  خـیرات  رد  يربط 
 . تسین تسرد  نخس  نیا  ام  رظن  زا  یلو  تسا .  روظنم  نیمه  اه  هروس  ریاس  رد  هکنانچمه 

تسد رد  العف  هک  یتاروت  هتبلا  هدروآ  هراب  نیا  رد  تاروت  هک  تسا  یناتساد  اب  نآرق  ناتساد  قیبطت  هصق و  نیا  یتاروت  ثحب  موس : 
دهاوخ هدـنناوخ  رظن  زا  مینک  یم  ثحب  طوـل  ناتـساد  نوـماریپ  هک  اـجنآ  يدـعب  تاـیآ  لـیذ  رد  قیبـطت  نیا  هّللا  ءاـش  نا  هک  تسه 

 . تشذگ

زا یخساپ  و  طول ) موق  یف  انلداجی   ) لثم هب  يریبعت  هکئالم و  اب  میهاربا  لادج  هک  تهج  نیا  زا  ناتـساد  نیا  نوماریپ  یثحب  مراهچ : 
تاـیآ و قایـس  میتـفگ ،  قباـس  رد  هک  یمیهاربا  زا  مه  نآ  دراد ،  اـنعم  هچ  اذـه ) نع  ضرعا  مـیهاربا  اـی   ) لـثم هـب  يو  هـب  هکئـالم 

یم لادـج  هکئالم  اب  روطچ  يراوگرزب  نینچ  هدرکن و  دای  بانج  نآ  زا  ریخ  هب  زج  بینم )  هاوا  میلحل  میهاربا  نا   ) هلمج اـصوصخم 
خساپ دنک 
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هار هب  اهدعب  دیاش  هک  هدرک  تطاسو  دیما  نیا  هب  هدوبن  ادخ  ناگدنب  تاجن  هزیگنا  هب  زج  بانج  نآ  لادـج  هک  تسا  نیا  لاوس  نیا 
 . دنوش تیاده  هار  نیا  يوس  هب  دنیایب و  ادخ 

تاروت رد  شموق  و  ع )   ) طول ناتساد 

 : دیوگ یم  نیوکت  رفس  زا  مهدزاود  مهدزای و  حاحصا  رد  تاروت 

هناخ رد  ماربا  شردارب  اب  ناراـه  دوب و  خراـت )  نب  ناراـه  ( ) دـشاب ماربا  ردارب  هک   ) شردـپ ماـن  و  میهاربا )   ( ) ماربا  ) هدازردارب طول 
ناراح رهـش  رد  درک و  ترجاهم  نایناعنک  نیمزرـس  يوسب  روا )  ) زا خراـت  سپـس  دـندرک و  یم  یگدـنز  ناینادـلکروا )   ) رد خراـت 

لام ود  نیا  دوب و  وا  اب  زین  طول  دش و  جراخ  ناراح  زا  بر ،  رما  هب  ماربا  هاگنآ  دـندوب  وا  اب  طول  ماربا و  هک  یلاح  رد  دـیزگ  تماقا 
بونج فرط  هب  مه  رـس  تشپ  ماربا  و  دـندمآ ،  ناعنک  نیمزرـس  هب  سپ  دـندوب ،  هدروآ  تسد  هب  ناراح  رد  ینامالغ  دایز و  رایـسب 

 . دیزگ تماقا  اجنآ  رد  هدمآ و  لیا )  تیب   ) ياهیدنلب فرط  هب  بونج  تمس  هب  زین  رصم  رد  دمآ و  رصم  هب  هکنآ  ات  درک  یم  چوک 

ماشحا يوگباوج  نیمزرـس  کی  و  تشاد ،  ییاه  همیخ  دنفـسوگ و  واگ و  دوخ  يارب  درک  یم  تکرح  ماربا  اب  اج  همه  هک  مه  طول 
زا دـشکب  عازن  هـب  راـک  هـکنیا  سرت  زا  تـفرگرد و  عازن  ینمـشد و  ماربا  ياـهناپوچ  وا و  ياـهناپوچ  نـیب  راـچانب  دوـبن  رفن  ود  نـیا 

مودس هب  ار  دوخ  ياه  همیخ  دیزگ و  تماقا  هرئاد  ياهرهـش  رد  درک و  رایتخا  ار  ندرا  هرئاد )   ) نیمزرـس طول  دندش ،  ادج  رگیدکی 
داد و لاقتنا 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 314 

http://www.ghaemiyeh.com


 . درک لقن  دوب  نوربح  رد  هک  ارمم )  ) تاطولب هب  ار  دوخ  مایخ  ماربا  دندوب و  راکاطخ  رایسب  بر  رظن  زا  رارشا و  یمدرم  مودس  لها 

رگید فرط  زا  نانآ  هیاسمه  راهچ  فرط و  کی  زا  رغوص  مییوبـص و  همدا و  هرومع و  مودـس و  ناهاشداپ  نیب  یگنج  نامز  نیا  رد 
داوم همه  هرومع و  مودس و  كالما  همه  نمـشد  دندروخ و  تسکـش  دندوب  وا  اب  هک  یناهاشداپ  رگید  مودس و  هاشداپ  تفرگرد و 

نامالغ اب  دیسر  ماربا  هب  ربخ  نیا  یتقو  تفر ،  تراغ  هب  شلاوما  همه  دش و  ریسا  ارسا ،  ریاس  نیب  رد  طول  تفرگب و  ار  نانآ  ییاذغ 
ار شلاوما  همه  تراسا و  زا  ار  طول  هداد ،  تسکش  ار  نانآ  دیگنج و  موق  نآ  اب  درک و  تکرح  دندوب  رفن  دصیـس  زا  شیب  هک  دوخ 

 . دینادرگرب دوب  هدیزگ  تنوکس  هک  یلحم  نامه  هب  ار  وا  داد و  تاجن  ندش  تراغ  زا 

 : دیوگ یم  نیوکت  رفس  زا  مهدجه  حاحصا  رد  تاروت 

ناهگان دوب  هتـسشن  همیخ  رد  يولج  وا  و  دوب ،  هدـش  مرگ  زور  هک  یلاح  رد  درک  روهظ  ارمم  تاطولب  رد  ماربا )  ینعی   ) وا يارب  بر 
ناشلابقتـسا ات  تساخرب  همیخ  رد  زا  دـید  ار  ناـنآ  هکنیمه  دـنا  هداتـسیا  شدزن  درم  رفن  هس  هک  تسیرگن  درک و  دـنلب  ار  دوخ  مشچ 

ات ورم  اجنیا  زا  باتم و  رب  ور  تا  هدـنب  زا  سپ ،  یبای  یم  دوخ  مشچ  رد  یتمعن  رگا  اقآ ! يا  تفگ :  درک و  هدجـس  نیمز  هب  دـنک و 
زین دیهد و  هیکت  تخرد  نیا  ریز  دییوشب و  ار  ناتیاهاپ  دروایب  بآ  یمک  تا  هدنب 
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مینک یم  راتفر  روطنیا  ام  دیا  هدرک  رذگ  دوخ  دبع  رب  امـش  نوچ  دـیورب  سپـس  دیـشخبب  ورین  ار  ناتیاهلد  دروایب  ینان  هراپ  تا  هدـنب 
 . يدرک ملکت  تدوخ  هک  روطنامه 

هاگنآ زپب ،  تخپ  زغم  ینان  نک و  هیهت  دیفـس  درآ  لیک  هس  باتـشب  تفگ :  تفر و  هراس  دزن  همیخ  فرط  هب  باتـش  هب  ماربا  راـچانب 
سپس دنک ،  تسرد  ییاذغ  تعرس  هب  ات  داد  دوخ  مالغ  هب  هدومن  باختنا  یقاچ  هزیکاپ و  هلاسوگ  هتفر ،  واگ  هلگ  فرط  هب  شدوخ 

نانامهیم ات  داتسیا  تخرد  نآ  ریز  رد  دوخ  داهن و  نانامهیم  دزن  هتشادرب  دوب  هدرک  بابک  هک  يا  هلاسوگ  نآ  اب  ریش  هرک و  يرادقم 
 . دنروخب اذغ 

نامز رد  نم  تفگ :  نانامهیم  زا  یکی  تسا .  همیخ  رد  وا  کـنیا  تفگ :  ماربا  تسا ؟  اـجک  ترـسمه  هراـس  دندیـسرپ :  ناـنامهیم 
رارق همیخ  تشپ  رد  هک  ار  وا  نخس  همیخ  رد  هراس  دمآ .  دهاوخ  يرسپ  هراس  ترسمه  يارب  و  میآ ،  یم  وت  دزن  رگید  راب  تیگدنز 
دوب هدش  عطق  دروایب  هچب  اتداع  هراس  لثم  ینز  هک  لامتحا  نیا  رگید  دندوب و  هدروخلاس  يریپ  ود  ره  هراس  میهاربا و  دینش و  تشاد 

هکنیا اب  منیب  یم  دوخ  هب  یندـش  راد  هچب  یمعنتم و  رگید  راـب  يریپ  رـس  اـیآ  تفگ :  ناـبز  رد  دـیدنخ و  دوخ  لد  رد  راـچانب  هراـس 
يریپ هکنیا  اـب  میاز  یم  نم  یتـسار  هب  اـیآ  هک  تفگ  نینچ  ارچ  دـیدنخ و  ارچ  هراـس  تفگ :  میهاربا  هـب  بر  هدـش ؟  ریپ  زین  میاـقآ 

نم دوش ؟  یم  لاحم  يزیچ  ماجنا  بر  رب  رگم  ما ؟  هدش  توترف 
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یمن راب  نیا  تفگ :  یم  هک  یلاح  رد  هراس  تشاد .  دـهاوخ  يدـنزرف  هراس  مدرگ و  یم  زاـب  تیوس  هب  یگدـنز  لوط  رد  داـعیم  رد 
 . دیدنخ هکلب  هن  تفگ :  میهاربا  دوب  هدیسرت  نوچ  دش ،  نآ  رکنم  مدنخ 

دوخ اب  بر  دنک  ناش  هقردب  ات  تفر  یم  اهنآ  اب  زین )  ) میهاربا دندش  راپسهر  مودس  فرط  هب  هتـساخرب  اجنآ  زا  هدربمان  نادرم  هاگنآ 
تسا و يوق  ریبک و  یتما  میهاربا  هکنیا  اب  مرادـب ؟  ناهنپ  میهاربا  زا  مهد  ماجنا  مهاوخ  یم  هک  ار  يراـک  تسا  راوازـس  اـیآ  تفگ : 

تیب نادـنزرف و  ات  مزاس  یم  هاـگآ  ار  وا  اـمتح  نم  هن ،  دـنوش ؟  یم  رادروخرب  شتاـکرب  زا  نیمز  يور  ياـهتما  همه  هک  تسا  یتما 
هب بر  ات  دنیامن  تیاعر  ار  تلادع  دننک و  کین  ياهراک  دننک و  ظفح  ار  بر  قیرط  ات  دنک  هیـصوت  دنیآ  یم  وا  زا  دعب  هک  ار  دوخ 

 . دنک لمع  هداد  میهاربا  هب  هک  يا  هدعو  نآ 

ایاطخ و دسر و  یم  نم  هب  اجنآ  زا  يدب  ياهزیچ  ینعی  هدش  دایز  نایدومع  نایمودس و  يادص  رس و  تفگ :  میهاربا )  هب   ) بر سپ 
دنا هداد  ربخ  نارازگربخ  هک  یناهانگ  نیا  همه  ایآ  منیبب  اـت  موش  یم  لزاـن  نیمز  هب  دوخ  نم  اذـل  هتـشگ ،  میظع  رایـسب  ناـشناهانگ 

یظفاح ادخ  وا  اب  میهاربا )  نانامهیم   ) نادرم هاگنآ  موش .  یم  ربخ  اب  اجنآ  عضو  زا  لقادح  دنا  هدشن  رگا  هن و  ای  دـنا  هدـش  بکترم 
ولج بر  فرط  هب  دوب  هداتسیا  بر  ربارب  رد  هظحل  نآ  ات  هک  میهاربا  اما  دنتفر و  مودس  فرط  هب  هدرک و 
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ار رهـش  نآ  ایآ  دشاب  مودس  رهـش  رد  راکوکین  رفن  هاجنپ  دیاش  ینک ؟  یم  كاله  مه  اب  ار  راکهانگ  راکوکین و  ایآ  دیـسرپ  دـمآ و 
یشاب هتشاد  يراتفر  نینچ  هک  وت  رب  اشاح  ینک ؟  یمن  وفع  دنتـسه  اجنآ  رد  هک  راکوکین  هاجنپ  نآ  رطاخ  هب  ینک و  یم  دوبان  اجکی 
ینیمز لک  هدنهد  ازج  هک  وت  رب  اشاح  دنـشاب ،  هتـشادن  قرف  تهاگرد  رد  دـب  بوخ و  هجیتن  رد  یناریمب و  راکهنگ  اب  ار  راکوکین  و 

رطاخ هب  نآ  نانکاس  همه  رهـش و  نآ  باذع  زا  منک  ادـیپ  راکوکین  هاجنپ  مودـس  رد  رگا  نم  تفگ  بر  ینکن ؟  تیاعر  ار  تلادـع 
تسا نکمم  متسه  يرتسکاخ  یکاخ و  مدرک  زاغآ  نخس  الوم  اب  هک  نم  تفگ :  داد و  باوج  میهاربا  منک .  یم  رظنفرص  رفن  هاجنپ 
كاله ار  رفن  جنپ  لهچ و  نآ  ار و  رهـش  همه  ایآ  دشاب  رفن  جنپ  لهچ و  نک  ضرف  دنـشاب و  رفن  هاجنپ  زا  رتمک  رفن  جـنپ  ناراکوکین 

هب بر  اـب  هراـبود  میهاربا  منک ،  یمن  كـاله  ار  رهـش  مباـیب  راـکوکین  رفن  جـنپ  لـهچ و  اـجنآ  رد  رگا  نم  تفگ :  بر  ینک ؟  یم 
 ، منک یمن  باذـع  مه  رفن  لهچ  رطاخب  تفگ :  بر  دـشاب  راکوکین  رفن  لهچ  اجنآ  رد  دور  یم  لامتحا  تفگ :  تخادرپ و  وگتفگ 

دوش ادیپ  مودس  رد  راکوکین  رفن  یس  تسا  نکمم  نوچ  مهد  همادا  ار  نخس  دوش  یمن  ینابصع  بر  هک  لاح  تفگ  دوخ  اب  میهاربا 
نخس هک  نم  تفگ :  میهاربا  منک .  یمن  ار  راک  نآ  دوش  تفای  رفن  یس  اجنآ  رد  رگا  تفگ :  بر  ، 
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ار رهـش  لها  مه  رفن  تسیب  رطاخ  هب  تفگ :  بر  دـشاب  راکوکین  رفن  تسیب  اجنآ  رد  دـنکن  هک  دوب  نیا  يارب  مدرک  زاغآ  میالوم  اـب 
منخـس نآ  میوگ و  یم  نخـس  رگید  راب  کی  طقف  دوشن  ینابـصع  بر  منک )  یم  شهاوخ  نم   : ) تفگ میهاربا  منک .  یمن  كاله 

 ، منک یمن  كاله  ار  رهش  لها  زین  رفن  هد  رطاخ  هب  تفگ :  بر  دوش  تفای  لحم  نآ  رد  راکوکین  رفن  هد  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا 
 . تشگرب دوخ  لحم  هب  مه  میهاربا  تفر  دوخ  راک  لابند  دش  غراف  میهاربا  اب  يوگتفگ  زا  هکنآ  زا  دعب  بر 

مودس رهـش  هزاورد  مد  هظحل  نآ  رد  طول  دندیـسر  مودـس  هب  رـصع  ماگنه  هکئالم  هک  هدـمآ  نیوکت  رفـس  زا  مهدزون  حاحـصا  رد 
ياقآ تفگ :  نانآ  هب  درک و  هدجس  داتفا و  نیمز  هب  تروص  اب  دنک و  لابقتـسا  نانآ  زا  ات  تساخرب  دیدب  ار  ناشیا  نوچ  دوب  هتـسشن 

دیریگب شیپ  دوخ  هار  دوز  حبـص  هاگنآ  دییوشب  ار  ناتیاهاپ  دینک و  هتوتیب  اجنآ  رد  دیوش و  لیامتم  ناتدوخ  هدنب  هناخ  فرط  هب  نم 
لوبق ماجنارـس  ود  نآ  دیزرو و  رارـصا  رایـسب  طول  مینک .  یم  هتوتیب  رهـش  نادیم  رد  ام  هکلب  هن ،  دـنتفگ :  کلم  ود  نآ  دـیورب .  و 

 . دندروخ نانآ  و  تخپ ،  یغرم  نان و  درک و  اپ  هب  یتفایض  طول  دندمآ  رد  وا  هناخ  هب  دنداتفا و  هار  هب  وا  اب  هدومن 

لها لک  هکلب  ناوج و  ریپ و  زا  یلاجر  دندرک ،  هرصاحم  ار  هناخ  مودس  زا  ینعی  رهش  لها  زا  یلاجر  دنورب  باوخ  هب  هکنیا  زا  لبق 
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نانآ دنیاجک ؟  دنا  هدش  دراو  وت  رب  بشما  هک  يدرم  ود  نآ  هک  دندز  ادـص  ار  طول  دـندش و  رو  هلمح  هطقن  نیرترود  زا  یتح  رهش 
نم ناردارب  يا  تفگ :  تـسبب و  تـشپ  زا  ار  نآ  دـمآ و  هناـخ  برد  فرط  هـب  شدوـخ  طوـل  ناشمیـسانشب ،  اـت  تـسرفب  نوریب  ار 

مروآ یم  نوریب  ار  ود  نآ  نم  دنا  هتخانشن  ار  يدرم  نونکات  هکنیا  اب  دنیامـش و  رایتخا  رد  نم  نارتخد  ود  نیا  کنیا  دینکم  ترارش 
هیاس ریز  اریز  دیـشاب  هتـشادن  راک  ار  درم  ود  نیا  اما  دـیهد و  ماجنا  تسا  امـش  مشچ  دـنیاشوخ  هیاـم  هک  یلمع  ره  ود  نآ  اـب  امـش  ، 

 . دنا هدش  لخاد  نم  فقس 

! طول يا  هدش ،  ام  رادرایتخا  هدمآ و  ام  نایم  هب  هک  تسا  يا  هبیرغ  درم  کی  طول  دنتفگ :  هاگنآ  وش ،  رود  اجنالف  ات  دنتفگ :  مدرم 
ولج دندنارذگ و  دح  زا  ار  طول  رب  رارـصا  سپ  میناسرب ،  ود  نآ  هب  میهاوخ  یم  هک  يرـش  زا  رتدـب  میناسر  یم  وت  هب  يرـش  نالا  ام 

دـندرب و هناخ  لخاد  رد  دوخ  فرط  هب  ار  طول  هدرک و  زارد  ار  دوخ  تسد  نامهیم  درم  ود  نآ  دننکـشب و  ار  هناخ  برد  اـت  دـندمآ 
دننک ادیپ  ار  هناخ  برد  دنتسناوتن  رگید  دندرک و  روک  ار  ناشریبک  ریغص و  ار ،  رد  تشپ  نادرم  اما  دنتـسب و  مدرم  يور  هب  ار  برد 

.

يراد هک  رگید  سک  ره  نارتخد و  نارـسپ و  اهداماد و  يراد ،  هچ  رهـش  نیا  رد  تدوخ  زا  ریغ  دنتفگ :  طول  هب  نامهیم  نت  ود  نآ 
ناکم نیا  زا  ار  همه 
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ات هداتسرف  ار  ام  بر  دنا و  هدرب  بر  دزن  رهـش  نیا  زا  یمیظع  ياهربخ  اهیرازگربخ  اریز  میرهـش  نیا  هدننک  كاله  ام  هک  ربب  نوریب 
 . میزاس كاله  ار  نانآ 

هک دیوش  نوریب  رهش  نیا  زا  دیزیخرب و  تفگ :  هدرک  تبحـص  دندوب  هتفرگ  ار  وا  نارتخد  هک  اهداماد  اب  تفر و  نوریب  هناخ  زا  طول 
ود دش  علاط  رجف  هک  نیمه  یلو  دـنک ،  یم  حازم  دراد  طول  هک  دیـسر  ناشرظن  هب  اهداماد  دـنک ،  كاله  ار  رهـش  دـهاوخ  یم  بر 

كاله رهـش  نیا  مدرم  مرج  هب  ات  ریگب  دنتـسه  اجنیا  رد  العف  هک  ترتخد  ود  نز و  تسد  شاب  دوز  دنتفگ :  طول  هب  هلجع  اب  هتـشرف 
تشاد وا  رب  بر  هک  یتقفش  رطاخ  هب  هتفرگ  ار  شرتخد  ود  تسد  شنز و  تسد  وا و  تسد  دندید  ار  طول  یتسس  یتقو  یلو  دنوشن 

هب هک  راهنز ،  نک و  رارف  رادرب و  ار  تناج  دنتفگ :  وا  هب  دندرب  یم  رهـش  نوریب  هب  ار  طول  دنتـشاد  یتقو  و  دنداهن .  رهـش  نوریب  رد 
 . يوشن كاله  ات  نک  رارف  هوک  فرط  هب  نکم ،  فقوت  رهش  نوماریپ  زا  هطقن  چیه  رد  نکم و  هاگن  دوخ  رس  تشپ 

نم دوب و  میظع  يدرک  نم  هب  هک  یفطل  دنیب  یم  تنامشچ  رد  ار  تقفـش  تا  هدنب  کنیا  نم ،  دیـس  يا  هن ،  تفگ :  ود  نآ  هب  طول 
يرهـش یکیدزن  نیا  رد  کنیا  مریمب ،  دریگب و  ارم  رـش  هدیـسرن  هوک  هب  زونه  مسرت  یم  منک  رارف  هوک  هب  هک  مرادـن  ار  نآ  ییاـناوت 

و  ) تسا یکچوک  رهش  مزیرگ  یم  رهش  نآ  هب  تسا 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 321 

http://www.ghaemiyeh.com


؟  دنام یم  هدنز  مناج  مزیرگب  اجنآ  هب  رگا  ایآ  تسا )  مک  شا  هلصاف 

ریز و منکن ،  شیور  ریز و  يدرک  داهنـشیپ  هک  يرهـش  مزادـنا و  یمن  نیمز  هـب  ار  وـت  يور  زین  داهنـشیپ  رد  نـم  تـفگ :  ودـب  بر 
 . منکب يراک  اجنآ  هب  تندیسر  زا  لبق  هک  مرادن  ار  نآ  تعاطتسا  نم  هک  نک  رارف  اجنادب  تعرس  هب  سپ  منک  یمن  شیور 

 . کچوک رهش  ینعی  دنداهن  رغوص  ار  رهش  نآ  مان  تبسانم  نیا  هب 

تیربک و دـیراب ،  شتآ  تیربک و  هرومع  مودـس و  رهـش  رب  بر  دـش ،  رغوص  رهـش  دراو  طول  دـیبات  یم  نیمز  رب  دیـشروخ  یتـقو 
نیمزرس نآ  ناهایگ  همه  اهرهش و  نآ  نانکاس  همه  نآ و  فارطا  همه  اهرهش و  نآ  دمآ و  یم  نامـسآ  زا  بر  هیحان  زا  هک  یـشتآ 

 . دش کمن  زا  ینوتس  تخادنا  رظن  رهش  هب  تشپ  زا  درک و  ینامرفان  هک  شنز  درک ،  ور  ریز و  ار 

رهش ود  نآ  فارطا  ياهنیمزرـس  هب  هرومع و  مودس و  يوسب  داتـسیا و  بر  ربارب  رد  هدمآ  نیمزرـس  نیا  فرط  هب  میهاربا  رگید  زور 
 . دزیخ یمرب  مامح  نخلگ  زا  هک  يدود  دننام  دور  یم  الاب  نیمز  زا  دود  هک  دید  تخادنا ،  رظن 

طـسو زا  ار  طوـل  هک  داد  عـالطا  میهاربا  هب  درک  ناریو  ار  قـفا )  نآ  و   ) هریاد نآ  ياهرهـش  ادـخ  یتـقو  هک  دـمآ  یم  شیپ  نـینچ  و 
داد عـالطا  میهاربا  هب  هکنیا  هصـالخ  و   ) داتـسرف نوریب  درک  یم  ناریو  ار  طوـل  تماـقا  لـحم  ياهرهـش  هک  يا  هظحل  رد  بـالقنا و 

هداد تاجن  ار  وا  یلاعت  يادخ  دشابن  طول  سپاولد 
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 ( . تسا

اذـل دوب  كانمیب  زین  رغوص  رد  تماقا  زا  نوچ  دـندوب ،  وا  اب  شرتخد  ود  درک و  لزنم  هوک  رد  تفر و  رتالاب  زین  رغوص  زا  طول  اما  و 
چیه نیمزرـس  نیا  رد  هدـش و  ریپ  ام  ردـپ  تفگ :  رتکچوک  رتخد )  ) هب گرزب  رکب  رتخد  دـندرک ،  لزنم  يراغ  رد  شرتخد  ود  وا و 

وا اب  میناشونب و  یبارـش  نامردـپ  هب  ات  ایب  دـنک  يراگتـساوخ  ام  زا  دـیایب و  ام  تقو  رـس  هب  طاقن  ریاس  تداع  دـننام  هک  تسین  سک 
هب رکب )  ) رتـگرزب رتـخد  بـش  نآ  رد  دـندناروخ و  بارـش  ار  ردـپ  سپ  مـینک ،  هدـنز  ار  یلــسن  دوـخ  ردـپ  زا  میوـش و  باوـخمه 

دمآ شیپ  نینچ  بش  نآ  يادرف  تساخرب ،  هدرک و ) عامج   ) هدیباوخ وا  اب  شرتخد  هک  دـیمهفن  چـیه  ردـپ  تفر و  ردـپ  باوختخر 
ار یلـسن  وا  زا  ود  ره  ات  باوخب  وا  اب  وت  میهد  یم  یبارـش  وا  هب  زین  بشما  مدـیباوخ  مردـپ  اـب  بشید  نم  تفگ :  هریغـص  هب  رکب  هک 
دش و رادربخ  وا  یگباوخمه  زا  هن  ردپ ،  دش و  عمج  ردپ  اب  هتـساخرب  کچوک  رتخد  دنداد و  شبارـش  زین  بش  نآ  سپ  مینک  هدـنز 

 . دندش هلماح  ردپ  زا  رتخد  ود  ره  هک  دش  نآ  راک  نیا  هجیتن  شنتفر ،  نتساخرب و  زا  هن 

یم یهتنم  وا  هب  نییبآوم  نامدود  لسن  هک  تسا  یـسک  رـسپ  نیا  داهن و  بآوم )   ) ار وا  ماـن  دروآ و  رـسپ  کـی  رکب )  ) رتگرزب رتخد 
 . دراد همادا  لسن  نیا  زورما  هب  ات  دوش و 

ار نآ  همه  ام  و  تاروت ،  رد  طول  ناتساد  يارجام  دوب  نیا 
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 . دراد میرک  نآرق  اب  یتفلاخم  هچ  نآ  یناتساد  ریغ  هوجو  رد  ناتساد و  دوخ  رد  تاروت  هک  دوش  نشور  ات  میدرک  لقن 

هب نانآ  زا  نآرق  یلو  دندوب  هتـشرف  ود  طول  موق  باذع  يارب  میهاربا و  هب  نداد  تراشب  يارب  لسرم  ناگتـشرف  هک  هدـمآ  تاروت  رد 
 . تسا رفن  هس  عمج  لقءا  تسا و  عمج  هغیص  هک  هدرک  ریبعت  لسر )  )

 : دـیامرف یم  هدرک ،  یفن  ار  نیا  نآرق  یلو  دـندروخ  دوب  هدرک  تسرد  وا  هک  ار  ییاذـغ  میهاربا  ناـنامهیم  هک  هدـمآ  تاروـت  رد  و 
 . دیسرت دننک  یمن  زارد  اذغ  فرط  هب  تسد  نانامهیم  دید  یتقو  میهاربا 

هـس عمج  لقا  هک  میتفگ  تسا و  عمج  هغیـص  هک  هدرک  تانب )   ) ظـفل هب  ریبعت  نآرق  یلو  تشاد  رتخد  ود  طول  هک  هدـمآ  تاروت  رد 
 . تسا رفن 

یتایئزج دش و  کمن  زا  ینوتـس  وا  نز  دندرک و  باذع  نانچ  نینچ و  ار  موق  دندرب و  نوریب  ار  طول  هکئالم  هک  هدـمآ  تاروت  رد  و 
 . تسا تکاس  اهنیا  زا  نآرق  هک  رگید 

یلو هداد  ربمایپ  کی  هب  ار  نارتخد  اب  مه  نآ  مرحم  اب  يانز  تبـسن  هداد و  یلاعت  يادخ  هب  مسجت  تبـسن  حیرـص  روطب  تاروت  رد  و 
هتـسناد و يرب  هانگ  باـکترا  زا  ار  يادـخ  ناگداتـسرف  ءاـیبنا و  مه  دـناد و  یم  مسجت  زا  هزنم  ار  ناحبـس  يادـخ  مه  میرک ،  نآرق 

 . دناد یم  كاپ  اهیگدولآ  نیا  زا  ار  نانآ  تحاس 

موق نآ  تکاله  وا و  نامهیم  ناگتشرف  طول و  موق  هرابرد  یتایاور 

موق دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  ماما  زا  ورمع  زا  شردـپ )  زا   ) دـمحم نب  اـیرکز  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  رد 
زا طول 
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سواسو فده  ار  موق  نآ  تخـس  ناطیـش  دـندوب  رترب  یموق  هک  تهج  نیمه  هب  هدـیرفآ و  یلاعت  يادـخ  هک  دـندوب  یماوقا  نیرترب 
رد نانز  دـنتفر و  یم  یعمج  هتـسد  دـنتفر  یم  راک  رـس  هب  یتقو  هک  دوب  نیا  هدربمان  موق  تازایتما  اهیرترب و  زا  یکی  داد .  رارق  دوخ 
هک يرگید  راک  ره  ای  عرز و  تشک و  ماگنه  یتقو  و  درک ،  داتعم  شور  نیا  هب  ار  نانآ  مه  سیلبا  دندنام و  یم  یقاب  ناشرس  تشپ 

 . درک یم  بارخ  ار  نانآ  تشک  تفریم و  سیلبا  دنتشگ  یم  رب  رهش  هب  مدرم  دش و  یم  مامت  دنتشاد 

دندـید دنتـسشن  نیمک  رد  راب  کی  دـنک  یم  بارخ  ار  اـم  عاـتم  هک  تسیک  نیا  مینیبب  مینک  نیمک  دـیاب  دـنتفگ :  رگیدـکی  هب  مدرم 
ار ام  یگدنز  هیام  عاتم و  هک  راب  ود  هن  راب و  کی  هن  هک  دندیـسرپ  دـندوب  هدـیدن  ییابیز  نآ  هب  يرـسپ  هک  ابیز  رایـسب  تسا  يرـسپ 
هب ار  رسپ  نآ  سپ  دنشکب  ار  وا  هک  دنداد  يءار  نیا  رب  دندرک ،  تروشم  شتازاجم  صوصخ  رد  رگیدکی  اب  هاگنآ  ینک  یم  بارخ 

صخش نآ  دروآرب ،  يدایرف  كرسپ  دیسر  ارف  بش  نوچ  دننک ،  شمادعا  ادرف  دنک و  تظفاحم  وا  زا  بش  ات  دندرپس  یـسک  تسد 
هدرک تداع  راک  نیا  هب  نم  و  دیناباوخ ،  یم  دوخ  مکش  هنیس و  يور  رد  ارم  بش  همین  نم  ردپ  تفگ :  دوش ؟  یم  هچ  ار  وت  دیسرپ 

 . باوخب نم  مکش  يور  ایب و  تفگ :  صخش  نآ  درب  یمن  مباوخ  تسین  مردپ  نوچ  بشما  ما و 

صخش نآ  ندب  كرسپ  دومرف :  ماما 
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رد ار  تشز  لمع  نیا  هک  یـسک  نیلوا  سپ  ینک ،  عامج  نم  اب  یناوت  یم  هک  داد  دای  وا  هب  دـش و  کیرحت  ات  داد  شلاـم  ردـقنآ  ار 
تـشز لمع  نیا  نتفای  ققحت  زا  دـعب  درک و  طاول  كرـسپ  نآ  اب  هک  دوب  یـصخش  نامه  سک  نیمود  دوب و  سیلبا  درک  باـب  رـشب 

راک نالف  نم  تخیرگن )  تفم  تخیرگ  كرسپ  رگا   ) هک داد  ربخ  مدرم  هب  صخش  نآ  حبص  تخیرگ ،  مدرم  نآ  تسد  زا  كرسپ 
دندش و نآ  راکب  تسد  زور  نآ  زا  یلو  دنتـشادن  لمع  نیا  اب  یئانـشآ  چیه  زور  نآ  ات  هکنیا  اب  دمآ  ناشـشوخ  مدرم  مدرک  وا  اب  ار 

هار رس  رب  ار  يدارفا  هدومنن  هدنسب  دوخ  نادرم  هب  دندرک و  افتکا  رگیدکی  هب  نادرم  هتـشادرب  نانز  زا  تسد  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک 
ییاج هب  راک  دـنوش ،  بکترم  ار  تشز  لمع  نیا  زین  نانآ  اب  ات  دـنهد  عالطا  دـندرک  روبع  اجنآ  زا  ینارفاـسم  رگا  اـت  دنتـشامگ  یم 

 . دندش رفنتم  موق  نیا  زا  کیدزن  رود و  ياهرهش  مدرم  هک  دیسر 

ایآ تفگ  نانآ  هب  هتخاس  مسجم  ینز  لکش  هب  ار  دوخ  دمآ و  نانز  تقو  رس  هب  داتفا  اج  الماک  نادرم  رد  شا  هشقن  دید  یتقو  سیلبا 
 : دنتفگ دننک ؟  یم  تعانق  رگیدکی  هب  امش  نادرم 

دـنک و یم  هظعوم  ار  نانآ  دـش ،  هاگآ  ارجاـم  همه  زا  مه  طول  باـنج  میا و  هدـید  ار  ناـنآ  لـمع  نیا  دوخ  مشچ  هب  اـم  دوخ  يرآ 
رگیدکی هب  مه  اهنز  هک  ییاج  ات  درک  هارمگ  زین  ار  نانز  سیلبا  دتفا ،  یمن  رث  ؤم  دیامن ،  یم  هیصوت 
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 . دندومن ءافتکا 

لیئاکیم و لیئربج و  یلاعت  يادخ  دش  مامت  موق  همه  رب  تجح  مالـسلا )  هیلع  ( ) طول ياهیئامنهار  اهزردـنا و  رثا  رد   ) هکنآ زا  دـعب 
هک دندیسر  مالسلا )  هیلع   ) طول هب  یتقو  دنتـشاد  نت  رب  ءابق  هک  ینارـسپ  درک ،  هناور  موق  نآ  يوس  هب  ینارـسپ  هفایق  رد  ار  لیفارـسا 
امش زا  رتابیز  یناوج  زگره  نم  دیراد  اجک  دصق  دیسرپ :  نانآ  زا  مالسلا )  هیلع   ) طول درک  یم  مخـش  تعارز  يارب  ار  نیمز  تشاد 
نیا لها  هک  هدادن  ربخ  امش  هب  امـش  يالوم  ایآ  دیـسرپ  میتسه .  رهـش  نیا  گرزب  يوس  هب  نامیالوم  ناگداتـسرف  دنتفگ  ما ؟  هدیدن 
یم طاول  ردقنیا  وا  اب  دنریگ و  یم  ار  نادرم  رهـش  نیا  لها  دینک ) رواب  ات   ) مروخ یم  دنگوس  ادخ  هب  دننک ؟  یم  ییاهراک  هچ  رهش 

 ( مالـسلا هیلع   ) طول میورب ،  شیپ  رهـش  نیا  طسو  ات  هک  میا  هدـش  رومءام  ام  اقافتا  دـنتفگ :  دوش .  يراج  نوخ  شندـب  زا  ات  دـننک 
نآ دوش  کـیرات  اوه  اـت  دـینک  ربص  اـج  نیمه  رد  تفگ :  تسیچ ؟  نآ  دندیـسرپ :  مراد .  شهاوخ  کـی  امـش  زا  نم  سپ  تفگ : 

 . دیورب تقو 

هب ات  روایب  بآ  یکشم  نان و  میارب  يرادقم  تفگ :  وا  هب  داتسرف و  رهش  هب  ار  شرتخد  طول  دندنام و  اجنامه  ناگتشرف  دومرف :  ماما 
تفرگ و ندیراب  ناراب  دش  هناور  شرتخد  هکنیمه  دـنروخن ،  امرـس  دـنچیپب و  نآ  رد  ار  دوخ  نانیا  ات  روایب  ءابع  کی  مهدـب و  نانیا 

ادص ار  نانآ  درب  یم  ار  اه  هچب  لیس  نالا  تفگ  دوخ  اب  طول  داتفا  هار  لیس 
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 : تفگ طول  دـنتفر  یم  هچوک  طسو  زا  لیفارـسا  لیئاکیم و  لـیئربج و  تفر و  یم  راوید  راـنک  زا  طول  میورب و  اـت  دـیزیخرب  هک  دز 
دوب نیا  شیشوخلد  همه  طول  میورب و  طسو  زا  هک  هداد  روتسد  ام  هب  ام  يالوم  دنتفگ :  دیورب  مور  یم  نم  هک  اجنیا  زا  نم  نادنزرف 

 . کیرات تسا و  بش  هک 

کمک يارب  ار  رگیدکی  رهـش  لها  تخادنا ،  هاچ  هب  تشادرب و  ار  وا  كدوک  هدناسر و  ینز  هناخ  هب  ار  دوخ  سیلبا  رگید  يوس  زا 
رد ناهگان  هک  دشیدنیب ) يریبدت  كدوک  نآ  هرابرد  دنهاوخب  وا  زا  ات   ) دندش عمج  طول  هناخ  رد  هب  یگمه  دندز و  ادص  نز  نآ  هب 
دزن ارم  دننم و  نانامهیم  اهنیا  هن ،  تفگ :  طول  يا ؟  هدش  لخاد  ام  راک  هب  مه  وت  دنتفگ :  وا  هب  دـندروخرب  نارـسپ  نآ  اب  طول  لزنم 
یلاح رد  طول  هدب .  ام  تسد  هب  ار  ناشرفن  ود  دشاب  وت  يارب  نانآ  زا  یکی  دنرفن  هس  امـش  نانامهیم  دنتفگ  دـینکم .  اوسر  منانامهیم 

 . دندرک یم  عفد  نم  زا  ار  امش  هک  متشاد  یم  یتیب  لها  نم  شاک  يا  تفگ :  درب  یم  قاطا  لخاد  هب  ار  نانامهیم  هک 

رو هلمح  رد  فرط  هب  وا  هناخ  رد  ندش  لخاد  يارب  هتفرگ  تقبـس  رگیدکی  زا  طول  هناخ  برد  ولج  رهـش  مدرم  دومرف :  سپـس  ماما 
ام تفگ :  طول  هب  لـیئربج  دـنتخادنا  نیمز  هب  دوـب  هتخادرپ  عاـفد  هب  هظحل  نآ  اـت  هک  ار  طوـل  دنتـسکش و  ار  برد  هکنیا  اـت  دـندش 

سپس دیسر ،  دنهاوخن  وت  هب  اهنآ  میتسه ،  وت  راگدرورپ  ناگداتسرف 
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لها همه  سپ  اهیور ،  نیا  دـنوش  روک  تفگ :  درک و  باترپ  موق  نآ  ياـهتروص  فرط  هب  تفرگ و  هناـخدور  فک  زا  هساـم  یتشم 
موق نیا  هرابرد  امش  هب  مراگدرورپ  دیا و  هدمآ  اجنیدب  راک  هچ  هب  نم  راگدرورپ  نالوسر  يا  تفگ :  نانآ  هب  طول  دندش  انیبان  رهش 

 : تفگ طول  میزاس . )  راتفرگ  باذع  هب  و   ) میریگب رحـس  ماگنه  رد  ار  نانآ  ات  هدومرف  رومءام  ار  ام  دنتفگ :  هداد ؟  یتیرومءام  هچ 
يارب دـیریگب  ار  اهنآ  نالا  نیمه  هک  تسا  نیا  متجاح  تفگ :  تسیچ ؟  تتجاح  دندیـسرپ :  مراد .  امـش  هب  تجاـح  کـی  نم  سپ 
دعوم طول  يا  دـنتفگ :  دـنک .  رظن  فرـص  ناشندرک  كـاله  زا  دوش و  لـصاح  ییادـب  ناـنآ  دروم  رد  ادـخ  يارب  مسرت  یم  هکنیا 
تسد تصرف  نیا  رد  وت  تسین ؟  کیدزن  دریگب  ار  نانآ  دهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  حبـص  رگم  تسا و  حبـص  نانآ  ندرک  كاله 

 . دنامب راذگب  ار  ترسمه  ورب و  ریگب و  ار  تنارتخد 

یناسک هچ  دندوب  شا  هناخ  لخاد  رد  هکنانآ  تسناد  یم  رگا  ار  طول  دنک  تمحر  ادخ  دومرف :  سپس  مالسلا )  هیلع   ) رفعج وبا  ماما 
نا ول   : ) تفگ ترـسح  رد  زا  دوبن  هاگآ  نوچ  یلو  دنا  هدـمآ  يو  يرای  هب  نانآ  هک  تسناد  یم  دـش و  یمن  سپاولد  زگره  دنتـسه 

ات متـشاد  یم  نمیا  یهاگهانپ  ای  دـش و  یم  لصاح  میارب  ییورین  امـش  هلیـسو  هب  شاـک  يا  دـیدش -  نکر  یلا  يوا  وا  هوق  مکب  یل 
هناخ رد  هک  لیئربج  زا  رت  مکحم  یهانپ  نکر و  هچ  و  مدش )  یم  هدنهانپ  اجنادب 
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تسا نیا  دیعبب ) نیملاظلا  نم  یه  ام  و   : ) دومرف ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دمحم هب  لجوزع  يادخ  هکنیا  يانعم  و  دوب ؟  وا  اب 
دندش یم  بکترم  طول  موق  هک  دنوش  بکترم  ار  هانگ  نامه  رگا  زین  وت  تما  ناملاظ  زا  دش  لزان  طول  موق  رب  هک  یباذـع  نینچ  هک 
رارصا لاجر )  یطو   ) لمع رب  هک  یسک  دومرف :  عینـش  لمع  نیا  هرابرد  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  و  تسین ،  رود 

 . دنک توعد  دوخ  يوس  هب  ار  نادرم  هک  دوش  يرامیب  نیا  هب  التبم  هکنآ  زا  دعب  رگم  درم  دهاوخن  دزروب 

رفن هس  ار  هکئـالم  تارفن  ددـع  تیاور  نیا  رد  تسین و  بارطـضا  شیوشت و  رـصتخم  زا  یلاـخ  ظـفل ،  رظن  زا  تیاور  نیا  فل :  ؤم 
دش لقن  مالسلا )  هیلع   ) هللادبع یبا  زا  رامح  دیزی  یبا  زا  یلبق  باب  رد  هک  یتیاور  دننام  تایاور ،  زا  یضعب  رد  هک  یلاح  رد  هتـسناد 
هدش لقن  تنس  لها  قیرط  زا  هک  یتایاور  زا  یـضعب  رد  و  هتـسناد ،  لیبورک  ار  نانآ  یمراهچ  هتـسناد و  رفن  راهچ  ار  ناگتـشرف  ددع 
مالک هک  دـیآ  یم  رب  ثحب  دروم  تیاور  زا  و  لیئافر ،  لیئاکیم و  لیئربج و  ياهمان  هب  اما  دـنا  هدوب  رفن  هس  هکئالم  ددـع  هک  هدـمآ 

 . میدرک هراشا  انعم  نیا  هب  تایآ  نایب  رد  زین  ام  موق و  هب  هن  هدوب  هکئالم  هب  شباطخ  هوق ) . . .  مکب  یل  نا  ول   : ) تفگ هک  ار  طول 

تسناد یم  رگا  ار  طول  دنک  تمحر  ادخ   : ) دومرف ماما  هکنیا  و 
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هدومرف هک  هدـش -  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  يروط  ملـس - )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  تسا  یمالک  يانعم  رد  . . . ( 
 . دش یم  هدنهانپ  دیدش  ینکر  هب  دوب  زورما  رگا  هک  ار  طول  دنک  تمحر  ادخ  دوب !

میداد و ـالبق  هک  یلاـمتحا  هب  تسا  هراـشا  دومرف ) . . .  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دـمحم هب  یلاـعت  يادـخ   : ) دوـمرف هکنیا  و 
 . تسا شیرق  دیدهت  دیعبب ) نیملاظلا  نم  یه  ام  و   ) هلمج میتفگ 

اهیلع اـنرطما  و   : ) هلمج لـیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  ریـصب  یبا  زا  دوـخ  دنـس  هب  شریـسفت  رد  یمق  و 
هکنآ رگم  دور  یمن  ایند  زا  دـنادب  لالح  ار  طول  موق  لمع  هک  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  چـیه  هدومرف  دوضنم ) لیجـس  نم  هراجح 

نآ قلخ ،  یلو  دوب  دـهاوخ  گنـس  ناـمه  رد  شگرم  دز و  دـهاوخ  ار  وا  دز  طول  موق  رب  هک  اهگنـس  نآ  زا  یکی  اـب  یلاـعت  يادـخ 
 . دننیب یمن  ار  گنس 

هدـمآ نآ  رد  هدرک و  لـقن  ار  تیاور  نیا  ریظن  ترـضح  نآ  زا  ناـبلا  نومیم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  رد  زین  ینیلک  موحرم  فل :  ؤـم 
شگرم دهد و  رارق  فده  اهگنس  نیا  زا  یکی  اب  ار  وا  ادخ  هکنآ  زا  دعب  رگم  دریم  یمن  دشاب  هتشاد  طاول  لمع  رب  رارصا  هک  یـسک 

نیملاظلا نم  یه  ام  و   ) هلمج هکنیا  هب  تسه  يا  هراشا  ثیدح  ود  نیا  رد  و  دنیب .  یمن  ار  گنس  نآ  يدحا  دشاب و  گنس  نامه  رد 
هب یصاصتخا  دیعبب )
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 . يدام هن  هدوب  یناحور  یباذع  هزیر )  گنس  هب  یمر  ینعی   ) روکذم باذع  هکنیا  هب  دراد  هراشا  زین  درادن و  شیرق 

 ( مالسلا هیلع   ) طول مالک  يانعم  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  بیعـش  نب  بوقعی  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  و 
 . هدرک داهنشیپ  ار  دوخ  نارتخد  اب  جاودزا  طول  بانج  دومرف :  دنرت ) هزیکاپ  امش  يارب  نم  نارتخد  نیا   : ) تفگ هک 

زا شرـسمه  اب  یـسک  هک  لمع  نیا  زا  بانج  نآ  زا  یـصخش  هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) اـضر ترـضح  زا  بیذـهت )   ) رد و 
مالک هک  تسا  يا  هیآ  نآ  هدرک و  حابم  ار  نآ  لجوزع  يادـخ  باتک  زا  يا  هیآ  دومرف :  ترـضح  درک ،  لا  ؤس  دـنک  عاـمج  بقع 
نانز جرف  هب  طول  موق  هک  تسناد  یم  بانج  نآ  هکنیا  يارب  مکل . )  رهطا  نه  یتانب  ءال  ؤه   : ) تفگ هک  دـنک  یم  تیاـکح  ار  طول 

زا سپ  يو و  نارتخد  اب  ار  دوخ  هقالع  دروم  لمع  هک  هدوب  نیا  شروظنم  هدرک  داهنشیپ  ار  دوخ  نارتخد  رگا  سپ  دنرادن  يا  هقالع 
 . دنهد ماجنا  نانآ  اب  جاودزا 

 : دومرف نآ  رد  درک و  داریا  يا  هبطخ  باـنج  نآ  هک  هدروآ  تیاور  هنع )  هّللا  یـضر   ) یلع زا  خیـشلاوبا  هک  تسا  روثنملاردـلا  رد  و 
ترـصن تدوـم و  زا  هکنیا  رب  هوـالع  درک  دـنهاوخ  يراددوـخ  وا  رازآ  زا  يرایـسب  دارفا  اریز  تسا  رتـهب  ناـسنا  يارب  یمدآ  هریـشع 

یم عافد  ناسنا  زا  يدارفا  هک  دوش  یم  رایـسب  هچ  یتح  دوب  دـنهاوخ  وا  تظفاحم  ددـص  رد  یتیعمج  هدـش و  رادروخرب  ریثک  یعمج 
هب دننک و 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 332 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا رب  سپ   ) دـنرادن ناسنا  اب  یـشیوخ  موق و  زج  يا  هطبار  چـیه  دنـسانش و  یمن  ار  ناسنا  هکنیا  اب  دـنریگ  یم  مشخ  ناسنا  رطاخ 
مناوخ یم  باب  نیا  رد  ناتیارب  يدهاوش  ینآرق  تایآ  زا  نم  و  درادـب ) هاتوک  دوخ  شیوخ  موق و  رازآ  زا  ار  دوخ  تسد  تسا  مزال 

( . دیدش نکر  یلا  يوا  وا  هوق  مکب  یل  نا  ول   : ) دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  هدربمان  تایآ  نیب  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع هاگنآ 

يا هلیبق  موق و  مالـسلا )  هیلع   ) طول نوچ  تسا  شیوخ  موق و  هریـشع و  نیمه  دـیدش ،  نکر  دومرف :  هنع )  هّللا  یـضر   ) یلع هاگنآ 
ثوعبم يربمغیپ  چـیه  طول  زا  دـعب  یلاـعت  يادـخ  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  تسین  يدوبعم  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  تشادـن و 

 . دندوب شیوخ  موق و  ثیح  زا  رگناوت  هک  يدارفا  نایم  زا  رگم  درکن 

 . هعیش قیرط  زا  مه  هدش و  تیاور  تنس  لها  قیرط  زا  مه  تیاور ،  نیا  رخآ  فل :  ؤم 

ماما هک  هدمآ  همتت  نیا  دش  لقن  قباس  یتیاور  ثحب  رد  هک  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  ماما  زا  رامح  دایز  یبا  ثیدح  رد  یفاک  رد  و 
رب همامع  هک  یلاح  رد  دندرک  مالس  تسخن  دوب ،  لوغشم  هیرق  کیدزن  يا  هعرزم  رد  وا  هک  ینامز  دندمآ  طول  دزن  هکئالم  دومرف : 
درک لزنم  هب  نتفر  فراعت  دنراد  نت  رب  دیفس  يا  همامع  دیفس و  یـسابل  ابیز و  ییاه  هفایق  هک  دید  ار  نانآ  یتقو  طول  دنتـشاد و  رس 

رد دنداتفا  هار  هب  شلابند  نانآ  ولج و  زا  طول  لزنم ،  میورب  هلب  دنتفگ ! هکئالم 
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ار ناوج  هس  نیا  هنوگچ  مدرک  نم  هک  دوب  يداهنـشیپ  هچ  نیا  تفگ :  دوخ  اب  دـش و  نامیـشپ  دوب  هدرک  هک  یفراعت  زا  طول  هار  نیب 
هب هک  دیـشاب  هجوتم  تفگ :  نانامهیم و  هب  درک  ور  راچان  هب  دنراد ،  یعـضو  هچ  هک  مسانـش  یم  ار  هیرق  مدرم  هکنیا  اب  مربب  لزنم  هب 

 . دیور یم  ادخ  قلخ  زا  يرارش  يوس 

راب هس  طول  ات  مینک  یمن  هلجع  موق  نیا  رب  باذع  ندرک  لزان  رد  ام  تفگ :  شناهارمه  هب  دینـش  طول  زا  ار  مالک  نیا  یتقو  لیئربج 
تفگ نانامهیم و  هب  درک  ور  طول  بانج  زاب  دنتفر  هار  هد  فرط  هب  یتعاس  درک ،  ءادا  ار  شراب  کی  العف  دنک  ءادا  ار  شتداهش  نیا 

هب دندیـسر  ات  داد  همادا  هار  هب  نانچمه  طول  سپـس  و  راب .  ود  نیا  تفگ :  لیئربج  دیور ،  یم  ادخ  قلخ  زا  يرارـش  يوس  هب  امـش  : 
نیا تفگ  لیئربج  دیور .  یم  ادخ  قلخ  زا  يرارش  يوس  هب  امـش  تفگ :  نانامهیم و  هب  درک  ور  رگید  راب  زین  اجنآ  رد  رهـش  هزاورد 

 . دندیسر هناخ  هب  هکنیا  ات  دندش  لخاد  يو  اب  زین  نانآ  دش  لخاد  طول  سپس  و  راب .  هس 

یلو دنامهفب  ار  عضو  مدرم  هب  ات  درک  زاغآ  ندز  فک  تفر و  ماب  يالاب  هب  دید  ابیز  ياه  هفایق  نآ  اب  ار  نانامهیم  یتقو  طول  رـسمه 
هب ناود  ناود  دـندید  وا  هناخ  زا  ار  دود  یتقو  مدرم  درک  دود  شتآ  راـچان  هب  دینـشن  ار  وا  ندز  فک  يادـص  دـشن و  هجوتم  یـسک 

رگیدکی هک  يروطب  دندروآ  يور  طول  هناخ  برد  يوس 
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چیه نانآ  زا  رتابیز  هک  دنا  هدمآ  يدارفا  ام  هناخ  رد  تفگ :  دمآ و  نییاپ  ماب  يالاب  زا  نز  دندیـسر ،  هناخ  رد  هب  ات  دنداد  یم  له  ار 
 . دنوش لخاد  ات  دندمآ  هناخ  رد  هب  مدرم  ما  هدیدن  ار  یموق 

دینکم اوسر  منانامهیم  دزن  ارم  دیـسرتب و  ادخ  زا  مدرم !  يا  تفگ :  دمآ و  موق  دزن  هتـساخرب  دنیآ  یم  دـنراد  مدرم  دـید  یتقو  طول 
هزیکاپ رتلالح و  امش  يارب  اهنآ  دنیامش و  رایتخا  رد  نم  نارتخد  نیا  تفگ :  هاگنآ  تسین ؟  امش  نیب  رد  هتفای  دشر  ناسنا  کی  رگم 

یم دوخ  وت  میرادـن و  یقح  وت  نارتخد  هب  ام  دـنتفگ :  مدرم  نکیل  درک ،  توعد  لالح  یلمع  هب  ار  مدرم  شمـالک  نیا  اـب  و  دـنرت ، 
متشاد یم  مکحم  یهاگهانپ  ای  مدرک و  یم  ادیپ  ییورین  شاک  يا  تفگ :  هکئالم  هب  ترـسح  رد  زا  طول  میهاوخ .  یم  هچ  ام  یناد 

 . درک یمن  ار  وزرآ  نیا  دراد  شا  هناخ  لخاد  رد  ییورین  هچ  تسناد  یم  طول  رگا  تفگ :  شناهارمه  هب  لیئربج  . 

 : تفگ طول  هب  دز و  نانآ  رب  يا  هحیص  لیئربج  دنوش ،  لخاد  هکنآ  ات  دش  یم  رتنوزف  تیعمج  دادعت  هظحل  هب  هظحل  رگید  يوس  زا 
همه ناهگان  هک  دروآ  نییاپ  نانآ  فرط  هب  ار  دوخ  تشگنا  لیئربج  دـندش  لخاد  هک  نیمه  دـنوش  لخاد  ات  نک  ناـشیاهر  طول  يا 
روـک و  روـن ،  یب  ار  ناـنآ  مشچ  اـم  سپ  مهنیعا -  انـسمطف   : ) دوـمرف شا  هراـبرد  یلاـعت  يادـخ  هک  تـسا  نـیا  دـندش  روـک  اـهنآ 

تشاد هک  ار  طول  لیئربج  هاگنآ  میدینادرگ ) 
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اهنآ میتسه و  وت  راگدرورپ  ناگداتسرف  هکلب  میتسین  رـشب  سنج  زا  یناناوج  ام  تفگ :  وا  هب  دز و  ادص  درک  یم  يریگولج  مدرم  زا 
رومءام ام  هک :  تفگ  زین  ار  نیا  لیئربج  ربب ،  نوریب  بش  نیمه  زا  يا  هعطق  رد  ریگب و  ار  تلها  تسد  وت  دسر ،  یمن  وت  هب  ناشتسد 

 : تفگ لـیئربج  نک .  هلجع  سپ  تسا  نینچ  هک  لاـح  لـیئربج  يا  تفگ :  طوـل  میزاـس .  كـاله  ار  موـق  نیا  هکنیا  هـب  مـیا  هدـش 
 ، ار شرـسمه  رگم  دربب  درادرب و  ار  دوخ  لها  ات  داد  روتـسد  طول  هب  سپـس  تسین ؟  کیدزن  حبـص  رگم  تسا و  حبـص  ناشدـعوم 

اهگس وعوع  يادص  نامسآ  لها  هک  درب  الاب  نامسآ  هب  ردقنآ  هدومن  نک  هشیر  متفه  هقبط  زا  ار  رهش  نآ  دوخ  لاب  اب  لیئربج  هاگنآ 
دیرابب نآ  فارطا  رب  رهش و  نآ  رب  خولک  گنس و  زا  یناراب  تخادنا و  نیمز  هب  ور  ریز و  ار  رهش  هاگنآ  دندینش  ار  اهـسورخ  زاوآ  و 

.

لها هک  يدـح  هب  درب ،  ـالاب  نامـسآ  اـت  هدومن  نک  هشیر  متفه  هقبط  زا  ار  رهـش  لـیئربج  هک  هدـمآ  تیاور  رخآ  رد  هکنیا  فل :  ؤم 
یلاعت يادخ  تردق  زا  هک  دنچ  ره  هداعلا  قراخ  تسا  يرما  دندینش ،  ار  رهش  ياهسورخ  گناب  اهگس و  وعوع  يادص  ایند  نامـسآ 
 . دنک یمن  تیافک  تسین  شیب  دحاو  يربخ  هک  تیاور  نیا  لاثما  نآ ،  توبث  رد  نکیل  درمش و  دیعب  ار  نآ  دیابن  تسین و  دیعب 

يراج تمکح  ياضتقم  رب  ار  تامارک  تازجعم و  هک  هتفای  نایرج  نیا  رب  یهلا  تنس  نیا ،  رب  هوالع 
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يادـص نامـسآ  نانکاس  هک  دورب  الاب  ردـقنآ  و  دوش ) نک  هشیر  نیمز  متفه  هقبط  زا   ) رهـش هک  تسه  نیا  رد  یتمکح  هچ  دزاـس و 
؟  دراد اهنآ  باذع  دیدشت  رد  ای  طول و  موق  باذع  رد  يریثءات  هچ  سورخ  گس و  يادص  ندینش  دنونشب ،  ار  نآ  سورخ  گس و 

!

يارب دـشاب  هدوب  یفطل  دوخ  بیجع  هداـعلا و  قراـخ  لـمع  نیا  تسا  نکمم  دـنا :  هتفگ  نآ  هیجوت  رد  نیرـسفم  زا  یـضعب  هکنیا  و 
 . دزاس رتکیدزن  وا  ینامرفان  زا  يرود  ادـخ و  تعاطا  هب  ار  ناـنآ  نینم  ؤم  نیموصعم ،  قیرط  زا  هدـنیآ  ياهلـسن  ندـش  رادربخ  هکنیا 

نامیا هک  روظنم  نیا  هب  هداعلا  قراخ  روآ و  تفگش  میظع و  ثداوح  ندروآ  دیدپ  هکنیا  يارب  تسا  لاکشا  دروم  نخـس  نیا  نکیل 
فطل راـک  نیا  یتقو  نکیل  تسین  فطل  زا  یلاـخ  دـنچ  ره  دـنریگ  تربـع  ثداوح  نآ  ندـید  زا  تربـع  لـها  دوش و  يوق  نینم  ؤم 
رتدایز ناشنامیا  نینم  ؤم  ات  دـننیبب  ار  روما  نآ  ناشدوخ  مدرم  دـشاب و  سح  قیرط  هب  ثداوح  نآ  زا  ندـش  رادربخ  هک  دوب  دـهاوخ 

اما و  دننک ،  فشک  ار  نآ  يرگید  یملع  قیرط  هب  دنا  هدیدن  دوخ  مشچ  هب  رگا  لقادـح  ای  دـنریگب و  تربع  تیـصعم  لها  هتـشگ و 
یلاعت يادخ  هک  درادن  انعم  تسین  ءانتعا  لباق  هجو  چیه  هب  درادن و  یتجح  هنوگچیه  هک  دنـسلا  فیعـض  ای  دحاو و  ربخ  کی  هکنیا 

زا دـنریگب و  تربع  دنونـشب و  ار  نآ  يربخ  نینچ  قیرط  زا  هدـنیآ  ياهلـسن  ات  دروایب  دـیدپ  هداعلا  قراـخ  بیرغ و  بیجع و  يروما 
انعم هکنیا  رگید  یکی  و  یکی ،  نیا  دنسارهب ،  وا  باذع 
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مه نآ  تسا  رشب  زا  نارابج  نایغاط و  تنـس  اهراک  هنوگنیا  دنریگب ،  تربع  رگید  یمدرم  ات  دننک  دیدشت  ار  موق  کی  باذع  درادن 
نینچ زا  لجوزع  يادخ  دـنریگب و  مشچ  رهز  نارگید  زا  ات  دـننک  یم  دـیدشت  ار  يا  هراچیب  کی  هجنکـش  هک  مهفن  نادان و  نارابج 

 . تسا ءاربم  یلامعا 

لاب اب  ار  طول  رهش  لیئربج  هک  هدمآ  هدش  لقن  یلیئارـسا  تایاور  زا  هک  نیرـسفم  تافارخ  رد  هتفگ :  دوخ  ریـسفت  رد  رانملا  بحاص 
ياهغرم اهگـس و  يادـص  نامـسآ  لها  هک  يروطب  درب  الاب  نامـسآ  نانع  ات  ار  نآ  هتخاس و  نک  هشیر  نیمز  نیریز  تاقبط  زا  دوخ 

ریز تفر و  نیمز  ریز  رهش ،  يالاب  هک  يروط  دز ،  نیمز  هب  هدومن  ور  تشپ و  اج  نامه  زا  ار  روبزم  رهش  هاگنآ  دندینش  ار  رهـش  نآ 
 . دمآ الاب  رهش 

نیا دراد و  هنکـس  زین  ینامـسآ  مارجا  هکنیا  هب  هدوب  دـقتعم  دـبال  هک  دـیآ  یم  رد  تسرد  شروصتم  داـقتعا  ساـسا  رب  روصت  نیا  و 
هدـنز نانچمه  دـنوشب و  کیدزن  نانآ  هب  تاناویح  هچ  اـهناسنا و  هچ  نیمز  ناـنکاس  تسا  نکمم  هک  دـنراد  رارق  یتیعقوم  رد  مارجا 
تباث مسیون  یم  ار  قاروا  نیا  نم  هک  مایا  نیا  رد  دزاـس و  یم  لـطاب  ار  روصت  نیا  یلعف  ياهـشیامزآ  هدـهاشم و  هکنیا  اـب  دـننامب ، 

رد ناسنا  ندنام  هدنز  هک  دوش  یم  مک  ردقنآ  اوه  راشف  هک  دنـسر  یم  ییاج  هب  دنورب  الاب  يدایز  تفاسم  یتقو  اهامیپاوه  هک  هدـش 
رد دـنزاس و  یم  نژیـسکا  زا  رپ  ییاهلوسپک  دـنورب  الاب  عافترا  نآ  ات  دـنهاوخب  هک  یناسک  يارب  تهج  نیمه  هب  تسا و  لاحم  اجنآ 

 ، نآ
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 . دننک قاشنتسا  نآ  زا  دنراد  رارق  الاب  وج  رد  هک  یمادام  دشاب و  یفاک  نانآ  يارب  هک  دنزیر  یم  نژیسکا  زا  يرادقم 

ار سفنت  گنت و  ار  هنیس  نامسآ  هب  نتفر  الاب  هکنیا  نامـسآ و  وج  رد  نژیـسکا  ندوبن  ینعی  هلءاسم  نیا  هب  زین  یهلا  دیجم  باتک  رد 
اقیض هردص  لعجی  هلضی  نا  دری  نم  مالـسالل و  هردص  حرـشی  هیدهی  نا  هّللا  دری  نمف   : ) هدومرف هدمآ و  يا  هراشا  دنک  یم  لکـشم 

( . ءامسلا یف  دعصی  امناک  اجرح 

زا هکنیا  مـالک  هصـالخ  و  دـناد ،  یمن  لاـحم  ار  نآ  لـقع  هک  تسا  يزیچ  هدـش  لـقن  لـیئربج  زا  هک  یلمع  نیا  دـیوگب :  رگا  سپ 
تقلخ عضو  هک  مینادـب  نیا  رب  فوـقوم  ار  نآ  قیدـصت  دـیابن  سپ  تسا  هداـعلا  قراـخ  باـب  زا  نآ  عوـقو  تسا و  یلقع  تاـنکمم 

ره نتسکش  شـساسا  هک  هزجعم ،  هب  یطبر  ملاع  ماظن  رد  يراج  نیناوق  نوچ  دنادب  نکمم  زیاج و  ار  نآ  تانیاک  ننـس  اهنامـسآ و 
دهد یم  ربخ  يرما  زا  تیاور  هک  ییاج  رد  تیاور  لوبق  لوا  طرـش  نکیل  و  هلب ،  مییوگ  یم  خساپ  رد  درادـن ،  تسا  ینوناق  ماظن و 

ای يدابآ و  هیام  ار  نآ  هتـشاد و  اپب  ار  ملاـع  ماـظن  سیماون  نآ  اـب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  ینیناوق  سیماون و  ننـس و  فـالخ  رب  هک 
يدنـس لقادـح  اـی  دـشاب و  هدـش  لـقن  موصعم  زا  رتاوتم  لـقن  هب  هتفرگ و  ءاـشنم  یهلا  یحو  زا  يربـخ  نینچ  دـیاب  هداد  رارق  یبارخ 

رد هن  ام  هکنآ  لاح  و  دشابن ،  نآ  نتم  دنس و  رد  يا  هتخانشان  چیه  هتشاد و  موصعم  رصع  هب  لصتم  حیحص و 
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 ( ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  لصتم  يدنـس  اب  هک  یثیدـح  رد  هن  مینیب و  یم  ار  يزیچ  نینچ  یلاعت  يادـخ  باتک 
ناکس شوگ  هب  شیاهگس  يادص  هک  دوش  دنلب  نامسآ  هب  ردقنآ  طول  نیمزرس  هک  دنک  یم  ءاضتقا  ادخ  تمکح  هن  دشاب و  هدیسر 
هدرکن كرد  ار  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  رصع  هک  یناسک  ینعی  نیعبات  یـضعب  زا  اهنت  ارجام  نیا  دسرب و  نامـسآ 

هک تسا  یتایاور  زا  تیاور  نیا  هکنیا  رد  میرادن  یکـش  چـیه  ام  دـنا و  هدرک  كرد  ار  بانج  نآ  هک  هباحـص  هن  هدـش  لقن  دـندوب 
 . دنا هتخادنا  حول  هداس  ناناملسم  ناهد  تسد و  رد  هتخاس و  اهیلیئارسا 

نیطـسلف دالب  همه  هک  یلاح  رد  هدوب  رفن  نویلیم  راهچ  رهـش  نآ  مدرم  ددـع  دـنا  هتفگ  هک  تسا  نیا  دـناهدز  هک  ییاهفرح  هلمج  زا 
؟  دندوب هتفرگ  اج  هیرق  راهچ  نآ  رد  هنوگچ  ناسنا  اهنویلیم  نیا  سپ  درادن ،  ار  ناسنا  ددع  نیا  شیاجنگ 

هتـشادن هجوت  وا  هکنیا  يارب  تسین  تسرد  هباحـص ،  هن  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  نیعبات  هک  تسا  یثیداحا  زا  ثیدح  نیا  هتفگ  هکنیا  و 
ار نآ  روثنملاردلا  هک  يروطب   ) سابع نبا  تیاور  رد  هدش و  تیاور  نامیلا )  نب  هفیذح   ) و سابع )  نبا   ) زا ثحب  دروم  ثیدـح  هک 

حبص هرهچ  هک  نیمه   : ) هدمآ دنا ) هدرک  لقن  كاحض  زا  ار  نآ  لتاقم  و  ربیوج ،  قیرط  زا  ار  نآ  رکاسع  نبا  و  رشب ،  نب  قاحسا  زا 
هویم نانز و  نادرم و  زا  هچنآ  دش و  طول  ياه  هیرق  راک  هب  تسد  لیئربج  دش  نایامن 
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هب تفرگ و  دوخ  لاب  ریز  هدروآ  رد  نیریز  تاقبط  زا  ار  نیمز  سپـس  دـیچیپ و  مه  رد  هدروآ  درگ  ار  همه  دوب  اهنآ  رد  ناغرم  اه و 
لیئربج لاب  ریز  زا  ار  نادرم  نانز و  ناغرم و  اهگـس و  يادـص  اـیند  نامـسآ  ناـنکاس  هک )  ییاـج  اـت   ) درب ـالاب  اـیند  نامـسآ  فرط 

يارب اهگنس  و  دیرابب ،  نیمزرس  نآ  رب  هزیرگنـس  زا  يرابگر  شلابند  تخادنا و  نییاپ  هب  ور  تشپ و  ار  نیمزرـس  نآ  هاگنآ  دندینش 
 . . . ( دنسرب تکاله  هب  زین  اهنآ  دنا  هدنام  یقاب  نیمزرس  نآ  رد  راجت  اهناپوچ و  رگا  هک  دوب  نآ 

هفیذـح زا  متاح  یبا  نبا  رذـنم و  نبا  ریرج و  نبا  قازرلا و  دـبع  زا  ار  نآ  روثنملاردـلا  هک  يروطب   ) ناـمیلا نب  هفیذـح  تیاور  رد  و 
نآ يور  رب  موق  نیا  هک  ار  نیمز  نآ  سپ  دـنداد  شا  هزاجا  دـنک  كاله  ار  نانآ  ات  تساوخ  هزاجا  لیئربج  هدـمآ :  دـنا ) هدرک  لقن 

نانآ ریز  رد  یـشتآ  هاگنآ  دندینـش  ار  اهگـس  يادـص  ایند  نامـسآ  لها  هک  يروطب  درب  ـالاب  هب  تفرگ و  لـغب  دـندرک  یم  یگدـنز 
دش دوخ  رس  تشپ  هجوتم  طوقس ،  يادص  زا  دوب  موق  نآ  اب  هک  طول  رسمه  درک و  ور  ریز و  شلها  اب  ار  نیمز  سپس  درک و  نشور 

 . . . تفرگ ار  وا  دوب  اهگنس  نامه  زا  یکی  هک  باذع  دیایب  دوخ  هب  تساوخ  ات  یلو  تسا  رارق  هچ  زا  عضو  هک  دیمهف 

بعک نب  دمحم  حلاص و  یبا  دهاجم ،  ریبج ،  نب  دیعس  زا  هلمج  نآ  زا  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  یعمج  نیعبات ،  زا  اما  و 
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کیدزن حبص  هب  طول  موق  نوچ  تفگ :  هک  هدمآ  وا  لقن  رد  تسا  نیا  زا  رتظیلغ  یلیخ  هک  هدیـسر  یلقن  زین  يدس  زا  تسا و  یظرق 
هب ار  نآ  سپس  درب و  الاب  ایند  نامسآ  ات  تفرگ و  شود  هب  ار  نآ  هدومن  نک  هشیر  متفه  هقبط  زا  ار  نیمز  دش و  لزان  لیئربج  دندش 

 . . . دز نیمز 

امتح هک  هدـش  طرـش  تیاور  لوبق  رد   : ) هتفگ هکنیا  اما  و  تسین ،  یتسرد  فرح  هدـشن  لـقن  هباحـص  زا  تیاور  تفگ :  هکنیا  سپ 
دشابن هتخانشان  درف  ذوذش و  شدنس  رد  دشاب و  موصعم  صخش  هب  لصتم  حیحص و  شدنـس  دشاب و  هدیـسر  موصعم  زا  رتاوتم  روطب 
هجیتن نیا  هب  هدز و  ار  شا  هبنپ  زورما  هک  یلوصا  تسا  يا  هلءاـسم  بلطم  نیا  دنـشاب ) هتـسنادن  راـبتعا  یب  ار  شدنـس  لاـجر  لـها  و 
تجح کش  نودـب  يربخ  نینچ  دزاس  رودـصلا  یعطق  ار  ربخ  هک  دـشاب  ینئارق  اب  هارمه  ای  دـشاب و  رتاوتم  رگا  ربخ  هک  دـنا  هدیـسر 

ربخ رگا  هک  دشاب  هدش  دراو  یعرف  یعرش و  ماکحا  صوصخ  رد  هک  يداحآ  رابخا  رگم  درادن  تیجح  ربخ  هنوگنیا  ریغ  اما  تسا و 
یئالقع تارابتعا  زا  یکی  دوخ  یعرـش  تیجح  اریز  تسا ،  تجح  زین  نآ  دشاب  نونظم  یعون  نظ  هب  نآ  رودـص  ینعی  دـشاب  قثوم 

یم عراش  ینعی  دریذـپ ،  یم  یعرـش  لعج  هدـش  دراو  یعرـش  یمکح  دروم  رد  ربخ  رگا  سپ  دراد ،  لاـبند  هب  یعرـش  رثا  هک  تسا 
درادن انعم  يداقتعا  روما  یخیرات و  يایاضق  ینعی  یعرش  ریغ  لئاسم  اما  و  دشابن ،  رتاوتم  هک  دنچ  ره  دنک  تجح  ار  ربخ  نآ  دناوت 
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رثا هداد  خر  هثداح  نالف  خیرات  نالف  رد  دیوگ  یم  الثم  هک  يربخ  ندوب  تجح  نوچ  دنک  تجح  اهنآ  دروم  رد  ار  يربخ  عراش  هک 
دیرادن ملع  یخیرات  هعقاو  نالف  هب  امـش  دنچ  ره  هکنیا  هب  دنک  مکح  تسا و  ملع  ملع ،  ریغ  دیوگب  هک  درادـن  انعم  درادـن و  یعرش 

هب  ) دـیدرک یم  لوبق  دـیدوب  هعقاو  نآ  رظان  دوخ  رگا  هک  روطناـمه  دـینک  لوبق  ار  هعقاو  نآ  ادـبعت  دـحاو  ربخ  نـالف  رطاـخ  هب  یلو 
نک لمع  هدیسر  وت  هب  یعرش  یمکح  دروم  رد  الثم  هک  يدحاو  ربخ  قبط  هکنیا  هب  دنک  مکح  عراش  رگا  هک  یعرش  ماکحا  فالخ 
نیا قبط  رگا  هکنیا  هب  میراد  ملع  نکیل  میرادن  عوضوم  نآ  یعقاو  مکح  هب  مکح و  نآ  تیعقاو  هب  ملع  دنچ  ره  تروص  نیا  رد  هک 
یمن تجح  اهنآ  هرابرد  میرادن  یفیلکت  اهنآ  هب  تبسن  ام  هک  فرـص  یخیرات  لیاسم  اما  و  تشاد )  میهاوخن  باقع  مینک  لمع  ربخ 
نالف هک  دوش  تباث  مکحم  یخیرات  لیلد  اب  رگا  الثم   ) دنراد یعرش  يرثا  انایحا  یجراخ ،  ثداوح  تاعوضوم و  هکنیا  وگ  میهاوخ 
نکیل و  دوش ) یم  لـالح  یلمع  عرـش  رظن  زا  وا  ندرک  تنعل  اـی  نتـسج و  يرازیب  دـش ،  جراـخ  مالـسا  زا  هعقاو ،  نـالف  رد  هباـحص 

 ، تسا لـیاسم  تاـیلک  ضرعتم  اـهنت  یعرـش  لـعج  نوچ  دوش  یمن  یعرـش  لـعج  قـلعتم  تسا ،  یئزج  هک  اـجنآ  زا  راـثآ  هنوـگنیا 
 . دنیبب لوصا  ملع  رد  ار  هلءاسم  نیا  لصفم  ثحب  دناوت  یم  مرتحم  هدنناوخ 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  بعک  نب  یبا  زا  هیودرم  نبا  هک  تسا  روثنملاردلا  رد  و 
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هناخ رد  دیدش  نکر  هک  تسناد  یمن  دش و  یم  هدـنهانپ  دـیدش  ینکر  هب  هک  دـنک  تمحر  ار  طول  یلاعت  يادـخ  دومرف :  ملـس )  و 
 . تسوا

درک و یم  ناشتوعد  روجف  قسف و  زا  بانتجا  یهلا و  ياوقت  هب  تشاد  وگم  وگب  دوخ  موق  اب  ماـقم  نآ  رد  طول  هک  یماـقم  فل :  ؤم 
یل نا  ول   : ) تفگ هکنیا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) طول هک  تسا  نیا  دـننک  یم  تیاکح  ار  وگم  وگب  نیا  هک  یتایآ  قایـس  رهاظ  نینچمه 

( دـیدش نکر  یلا  يوا  وا   ) هلمج رد  و  تشاد ،  یم  شموق  ریغ  ای  شموق و  نایم  زا  هتفاـی  دـشر  يراـصنا  نتـشاد  يوزرآ  هوق )  مکب 
ات متشاد  یم  تسود  ادخ  یناراوخمغ  ناتسود و  هریشع و  ناگتسب و  متـشاد ،  یم  موق  نیا  ریغ  زا  يراصنا  شاک  يا  هک  هدرک  وزرآ 
نآ تسا و  وا  هناـخ  لـخاد  هظحل  ناـمه  رد  دـیدش  نکر  هک  تسناد  یمن  وا  یلو  دـندرک  یم  يراـی  ناـنامهیم  نیا  زا  عاـفد  رد  ارم 
درک دیدش  ینکر  نتشاد  يوزرآ  هک  یـضحم  هب  تهج  نیمه  هب  و  لیفارـسا ،  لیئاکیم و  ینعی  شناهارمه  لیئربج و  زا  دوب  ترابع 
دیا هتشادنپ  مدرم  نیا  وت و  هک  روطنآ  ام  طول  يا  ینعی  کیلا )  اولصی  نل  کبر  لسر  انا  طول  ای   : ) هک دنداد  شخساپ  هلصاف  نودب 

 . دیسر دنهاوخن  وت  هب  مدرم  نیا  میتسه و  وت  راگدرورپ  ناگداتسرف  هکلب  میتسین  رشب  سنج  زا  درما  یناناوج 

هچ ره  هک  تشاد  یمن  رود  رظن  زا  ار  اـنعم  نیا  دوـبن و  لـفاغ  شراـگدرورپ  زا  لاوـحا  نآ  زا  یلاـح  چـیه  رد  مالـسلا )  هـیلع   ) طوـل
تسه ترصن 
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یلهج نینچ  لثم  زا  راوگرزب  ربمغیپ  نیا  ماقم  رب  اشاح  دنک و  وزرآ  وا  ریغ  يرـصان  ات  دوب  هدرکن  شومارف  ار  وا  تسادخ و  هیحان  زا 
نم هنا  انتمحر  یف  هانلخدا  و  املع . . .  امکح و  هانیتا   : ) هدومرف بانج  نآ  هرابرد  یلاعت  يادخ  هکنیا  اب  تسا  نکمم  هنوگچ  مومذم 

 ( . نیحلاصلا

نکر يوزرآ  زگره  تسوا  هناـخ  رد  لـیئربج  هک  تسناد  یم  رگا  دومرف :  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  هکنیا  سپ 
دـشاب نینچ  شیانعم  هکنیا  هن  تشادن ،  یعالطا  وا  دـندوب و  وا  اب  هکئالم  ریاس  لیئربج و  هک  تسا  نیا  شیانعم  درک  یمن  يدـیدش 

 . دوب شراگدرورپ  ماقم  هب  لهاج  وا  دوب و  وا  اب  یلاعت  يادخ  هک 

دارم هکنیا  هب  هدش  هراشا  دنک  یم  لقن  ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ترابع  هک  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکنیا  سپ 
یلص  ) ادخ لوسر  هکنیا  هن  هداد  ثیدح  نایوار  زا  یضعب  هک  هدوب  يا  هیرظن  هکئالم ،  هن  هدوب  ناحبس  يادخ  دیدش ) نکر   ) زا طول 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  تفگ :  هک  هدش  لقن  هریرهوبا  زا  هک  یتیاور  ریظن  دشاب ،  هدومرف  نانچ  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا 
ریظن زاـب  و  ( . 1  . . . ) یلاـعت يادـخ  ینعی  دـش  یم  هدـنهانپ  دـیدش  ینکر  هب  هراومه  هک  ار  طول  دـنک  تمحر  ادـخ  دومرف :  ملس ) 

هک دزرمایب  ار  طول  ادخ  دومرف :  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  تفگ :  هک  هدش  لقن  وا  زا  رگید  یقیرط  زا  هک  یتیاور 
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(2  . ) درب یم  هانپ  دیدش  ینکر  هب  هراومه 

ار ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مالک  دـشاب و  هدرک  انعم  هب  لقن  ار  ثیدـح  دنـس  نیا  رد  هریرهوبا  هک  تسین  دـیعب  و 
تیدوبع بادآ  زا  یبدا  تیاعر  رد  طول  دنامهفب  ات  دشاب  هداد  رییغت  ار  نآ  يوار  هدوب و  دنک ) تمحر  ادخ  ( ، ) دزرمایب ادخ   ) ياجب

ربمایپ کی  نوچ  هدـش  ناهانگ  زا  یهانگ  بکترم  هدرب  دای  زا  ار  وا  هتـشاد و  شراگدرورپ  ماقم  هب  هک  یلهج  اب  ای  هدرک و  یهاـتوک 
(3  . ) دنک شومارف  ار  دوخ  راگدرورپ  دیابن 

مالّسلا هیلع  میهاربا  ناتساد 

تایآ

(74) ٍنِیبُّم ٍلَلض  یف  کَمْوَق  كاَرَأ َو  ینِإ  ًهَِهلاَء  ًاماَنصَأ  ُذِخَّتَت  َرَزاَء َأ  ِهِیبَال  ُمیِهَْربِإ  َلاَق  ْذِإ  َو 

(75) َنِیِنقوُْملا َنِم  َنوُکَِیل  ِضْرَالا َو  ِتَوَمسلا َو  توُکَلَم  َمیِهَْربِإ  يُِرن  ِکلَذَک  َو 

(76) َنِیِلفَالا بِحُأ  َلاَق ال  َلَفَأ  اَّمَلَف  یبَر  اَذَه  َلاَق  ًابَکْوَک  اَءَر  ُْلیَّلا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف 

(77) َنیِّلاضلا ِمْوَْقلا  َنِم  َّنَنوکَال  یبَر  ینِدْهی  ْمَّل  نَئل  َلاَق  َلَفَأ  اَّمَلَف  یبَر  اَذَه  َلاَق  ًاغِزَاب  َرَمَْقلا  اَءَر  اَّمَلَف 

(78) َنوُکِرُشت اَّمِّم  يَِرب ٌء  ینِإ  ِمْوَقَی  َلاَق  تَلَفَأ  اَّمَلَف  ُربکَأ  اَذَه  یبَر  اَذَه  َلاَق  ًهَغِزَاب  سْمشلا  اَءَر  اَّمَلَف 

(79) َنیِکِرشُْملا َنِم  اَنَأ  اَم  ًافِینَح َو  ضْرَالا  ِتَوَمسلا َو  َرطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  تْهَّجَو  ینِإ 

الَف ًاْملِع َأ  ٍءْیـش  َّلک  یبَر  َعِسَو  ًاْئیـش  یبَر  َءاشَی  نَأ  الِإ  ِِهب  َنوُکِرـُشت  اَم  فاَخَأ  ِناَدَه َو ال  ْدَـق  ِهَّللا َو  یف  ینوُّجَحت  َلاَق َأ  ُهُمْوَق  ُهَّجاَح  َو 
(80) َنوُرکَذَتَت

ُْمتنُک نِإ  ِْنمَـالِاب  ُّقَحَأ  ِنیَقیِرَْفلا  يَأَـف  ًانْطلـس  ْمْکیَلَع  ِِهب  ْلِّزُنی  َْمل  اَـم  ِهَّللاـِب  ُمتْکَرـشَأ  ْمُکَّنَأ  َنُوفاَـخت  ـال  ُْمتکَرـشَأ َو  اَـم  فاَـخَأ  فـْیک  َو 
(81) َنوُمَْلعَت

(82) َنوُدَتْهُّم مُه  ُْنمَالا َو  ُمَُهل  کَئلوُأ  ٍْملِظب  مُهَنَمیِإ  اوِسْبلَی  َْمل  اُونَماَء َو  َنیِذَّلا 

ُعَفَْرن ِهِمْوَق  یلَع  َمیِهَْربِإ  اَهَْنیَتاَء  اَُنتَّجُح  ْکِلت  َو 
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(83) ٌمِیلَع ٌمیِکَح  کَّبَر  َّنِإ  ُءاشَّن  نَّم  ٍتَجَرَد 

رد ار  وت  موق  ار و  وت  نم  يریگ ؟  یم  دوخ  نایادـخ  ار  ییاـهتب  اـیآ  تفگ :  رزآ  شردـپ  هب  میهاربا  هک  ار  یتـقو  روآ  داـی  هب  و   . 74
 . منیب یم  راکشآ  یهارمگ 

 . ددرگ ناگدننک  نیقی  زا  هکنیا  يارب  میهد و  یم  ناشن  ار  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  میهاربا  هب  نینچنیا  و   . 75

تفگ درک ،  بورغ  هک  نیمه  سپس  تسا .  نم  راگدرورپ  نیا  تفگ :  دید ،  ار  يا  هراتس  دیناشوپ ،  ار  وا  بش  هک  نیمه  سپ   . 76
 . مرادن تسود  ار  ناگدننک  بورغ  نم  : 

رگا تفگ :  درک ،  بورغ  هک  هام  سپـس  تسا .  نم  راگدرورپ  نیا  تفگ :  درک ،  عولط  هک  دـید  ار  هام  هک  یتقو  نآ ،  زا  سپ   . 77
 . دوب مهاوخ  ناهارمگ  هورگ  زا  دنکن ،  تیاده  ارم  نم  راگدرورپ 

دیشروخ هک  هاگنآ  سپ  تسا .  رتگرزب  نیا  تسا ،  نم  راگدرورپ  نیا  تفگ :  درک ،  عولط  هک  دید  ار  دیـشروخ  هکنآ  زا  سپ   . 78
 . مرازیب دیهد ،  یم  رارق  ادخ  کیرش  هچنآ  زا  نم  موق ،  يا  تفگ :  درک ،  بورغ  زین 

 . متسین ناکرشم  زا  متسه و  ور  هنایم  هک  یلاح  رد  تسا ،  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یسک  هب  مدروآ  ور  نم   . 79

زا نم  هدرک و  تیادـه  ارم  هکنآ  لاح  و  دـینک ؟  یم  هجاحم  ادـخ  هرابرد  نم  اب  ایآ  تفگ :  دـندرک .  هجاـحم  يو  اـب  وا  موق  و   . 80
یمن دیهد ،  یم  رارق  شکیرش  هک  یناسک 
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؟  دیوش یمن  رکذتم  ایآ  دراد .  تعسو  زیچ  همه  هب  مراگدرورپ  ملع  دهاوخب .  يزیچ  نم  راگدرورپ  هکنیا  رگم  مسرت 

رارق کیرش  لیلد  نودب  ادخ  يارب  هکنیا  زا  دیسرت  یمن  امش  هک  یلاح  رد  مسرتب  امش  كرش )  زا  ای   ) ناکیرش زا  نم  هنوگچ  و   . 81
؟  دیناد یم  رگا  تسا  رتراوازس  نما  هب  هفیاط  ود  نیا  زا  کیمادک  سپ  دیداد ؟ 

 . دنناشیا ناگتفای  هار  تسا و  ناشیا  نآ  زا  نما  دندیناشوپن ،  ملظ  اب  ار  دوخ  نامیا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک   . 82

میکح وت  راگدرورپ  اریز  میرب ،  یم  الاب  یتاـجرد  میهاوخب ،  ار  هک  ره  میداد .  شموق  هیلع  میهاربا  هب  هک  اـم  تجح  تسا  نیا   . 83
 . تسا میلع  و 

 ( ماعنا هکرابم  هروس  زا  )

وا تشذگرس  و  مالسلا )  هیلع   ) لیلخ میهاربا  تیصخش  هرابرد  يراتفگ 

نآرق رظن  زا  ع )   ) میهاربا ناتساد  - 1

 : هک تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  زا  هچنآ 

زا سپ  و  هتـسیز ،  یم  دوخ  هعماج  زا  رود  یهاـگناهن  رد  هدیـسر  زیمت  دـح  هب  هک  یتقو  اـت  تیلوفط  ناوا  زا  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا
شردپ و هک  هدید  و  تسا ،  هتـسویپ  دوخ  ردپ  هب  هدش و  نوریب  شاهعماج  موق و  يوس  هب  دوخ  هاگناهن  زا  هدیـسر  زیمت  دح  هب  هکنآ 
هب ار  شراک  هدومن و  شدـییات  توکلم  هئارا  اب  مه  لاـعتم  دـنوادخ  دوب و  كاـپ  یترطف  ياراد  نوچ  و  دنتـسرپ ،  یم  تب  مدرم  همه 
 ، دنیـشنب تکاس  تسناوتن  دیدنـسپن و  دوخ  موق  زا  ار  لمع  نیا  دوب  هدش  قح  اب  قفاوم  شلاعفا  لاوقا و  یمامت  هک  دوب  هدناسر  ییاج 

عنم و اهتب  شتسرپ  زا  ار  وا  هتخادرپ  دوخ  ردپ  اب  جاجتحا  هب  مرجال 
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 . دزاس شرود  ناطیـش  تیالو  زا  هدومن  تیاده  دوخ  تسار  هار  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  دشاب  دومن ،  توعد  ناحبـس  يادخ  دـیحوت  هب 
دیدهت شندرک  راسگنـس  هب  دومن و  درط  دوخ  زا  ار  وا  دراد  یمن  رب  تسد  دوخ  داهنـشیپ  زا  هجو  چیه  هب  میهاربا  دـید  یتقو  شردـپ 

 . دومن

قلخ شوخ  يدرم  میهاربا  نوچ  درک و  فطلت  يو  اب  ینابرهم  تقفش و  رد  زا  دیدشت  دیدهت و  نیا  لباقم  رد  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا
هار هب  هک  یتروص  رد  تفگ :  رخآ  رد  و  داد .  شرافغتـسا  هدعو  سپـس  درک و  مالـس  وا  رب  تسخن  ردپ  خـساپ  رد  دوب ،  نابز  مرن  و 

 . درک دهاوخن  كرت  ار  ادخ  شتسرپ  هجو  چیه  هب  یلو  هتفگ  كرت  ار  شموق  وا و  دیاین  ادخ 

هام باتفآ و  هراتـس و  هک  مه  يرگید  ماوقا  اب  درک  وگتفگ  نانآ  اب  اهتب  هراب  رد  هتخادرپ و  جاجتحا  هب  زین  دوخ  موق  اب  رگید  یفرط  زا 
یتسرپ هراتـس  یتسرپ و  تب  شیک  زا  شفارحنا  ناتـساد  درک و  مزلم  قح  هب  تبـسن  ار  نانآ  هکنیا  ات  دومن  جاجتحا  دـندیتسرپ  یم  ار 

رذع هب  مالسلاهیلع )   ) میهاربا دندوب  هتفر  رهش  جراخ  هب  همه  دوخ  ینید  مسارم  ماجنا  يارب  مدرم  هک  يزور  دش .  رشتنم  اج  همه  رد 
دومن درخ  ار  اهتب  همه  هدمآرد و  رهش  هناختب  هب  دش  تولخ  رهش  یتقو  دنام ،  رهش  رد  اهنت  دومن و  فلخت  نانآ  اب  نتفر  زا  تلاسک ، 

ددص رد  دندش  ربخ  اب  ناتساد  زا  هدمآزاب و  رهش  هب  مدرم  یتقو  دندرگرب .  وا  فرط  هب  مدرم  دیاش  تشاذگ  ار  گرزب  تب  اهنت  و 
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 . دراد مان  میهاربا  هک  تسا  یناوج  نامه  راک  نیا  دنتفگ :  ماجنارس  هدمآرب  نآ  بکترم  يوجتسج 

میهاربا يدرک ؟  نینچ  ام  نایادـخ  اـب  وت  اـیآ  دندیـسرپ  هدرک  قاطنتـسا  ار  وا  هدومن و  راـضحا  همه  مشچ  ربارب  رد  ار  میهاربا  راـچان 
ندز فرح  رب  تردـق  رگا  ات  دیـسرپب  اـهنآ  دوخ  زا  دـیرادن  لوبق  رگا  تسا و  هدرک  گرزب  تب  ار  راـک  نیا  تفگ :  مالـسلا )  هیلع  )

هداهن گرزب  تب  شود  هب  ار  ربت  روظنم  نیمه  هب  البق  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هدروآرد .  ناشتروص  نیا  هب  یـسک  هچ  دنیوگب  دنراد 
 . دشاب لاح  دهاش  دوخ  ات  دوب 

 ، هشقن نیا  حرط  اب  تساوخیم  نکیل  و  دنتسین ،  قطن  تایح و  هب  لئاق  دوخ  ياهتب  هراب  رد  مدرم  هک  تسنادیم  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا
باوج ندینـش  زا  سپ  مدرم  اذـل  و  دزاـس ،  راداو  اـهتب  یناـج  یب  يروعـش و  یب  رب  رارقا  فارتـعا و  هب  ار  مدرم  هک  دـنیچب  ياـهنیمز 

رب رداق  اهتب  نیا  ینادـیم  هک  وت  دـنتفگ :  یگدنکفارـس  اـب  دـندومن و  رارقا  دوخ  فارحنا  هب  نتفر  ورف  رکف  هب  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا
ار يادـخ  ایآ  تفگ :  گـنرد  یب  تشادـن  ناـنآ  دوخ  زا  فرح  نیا  ندینـش  زج  یـضرغ  هک  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دنتـسین .  ملکت 

رکف یتسار  ایآ  دیتسرپ ،  یم  هچنآ  رب  امـش و  رب  فا  دیتسرپ ؟  یم  دـننایز  دوس و  یب  ناج و  یب  یتادامج  هک  ار  اهتب  نیا  هتـشاذگ و 
همه قلاخ  امش و  قلاخ  هک  ار  ادخ  دیتسین  رضاح  و  دیتسرپ ،  یم  دیشارت  یم  ناتدوخ  تسد  هب  دوخ  هک  ار  ییاهزیچ  و  دینک ؟  یمن 
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. ؟  دیتسرپب تسا  امش ) لامعا  ای   ) امش تاعونصم 

زا یخزود  هتخاس و  یگرزب  هناخـشتآ  روظنم  نیمه  هب  دینک .  تیامح  يرای و  ار  دوخ  نایادخ  دینازوسب و  ار  وا  دیاب  دنتفگ :  مدرم 
هیلع  ) میهاربا دش  رو  هلعـش  شتآ  یتقو  و  دندومن ،  یعاسم  کیرـشت  همه  نایادـخ  رطاخ  ءاضرا  يارب  راک  نیا  رد  هتخورفا و  شتآ 
دیک و  تشاد ،  هگن  ملاس  شتآ  مکـش  رد  ار  وا  دـینادرگ و  کنخ  وا  يارب  ار  شتآ  لاعتم  يادـخ  دـندنکفا ،  شتآ  رد  ار  مالـسلا ) 

 . دومن لطاب  ار  رافک 

باـطخ و دروـم  تشاد  تیبوـبر  ياـعدا  هک  زین  ار  وا  هدوـمن و  تاـقالم  مه  دورمن  اـب  تدـم  نیا  لـالخ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا
هطلاغم رد  زا  دورمن  دناریم .  یم  دنک و  یم  هدـنز  ار  ناگدـنب  هک  تسا  یـسک  نآ  نم  راگدرورپ  تفگ :  يو  هب  داد و  رارق  جاجتحا 

لتق هب  مهاوخب  ار  هک  ره  منک و  یم  اهر  مهاوخب  هک  ار  ناینادنز  ناریـسا و  زا  کی  ره  مناریم ،  یم  منک و  یم  هدـنز  زین  نم  تفگ : 
تسا یسک  نآ  یلاعتم  يادخ  تفگ :  دومن و  جاجتحا  دنک  دودسم  وا  رب  ار  هطلاغم  هار  هک  نیرتحیرـص  نایب  هب  میهاربا  مناسر .  یم 

رد دـنک ،  عولط  برغم  زا  باـتفآ  هک  نک  يراـک  سپ  نیا  زا  ییوگ  یم  تسار  رگا  وـت  دروآ ،  یم  نوریب  قرـشم  زا  ار  باـتفآ  هک 
 . دنام هتشگرس  توهبم و  رفاک  دورمن  اجنیا 

نید �وت نید  هب  توعد  هب  عورـش  هدومن و  بیقعت  ار  دوخ  فدـه  زاب  تفاـی  تاـجن  شتآ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هکنآ  زا  سپ 
فینح
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وناب نیا  درب :  یم  مسا  ار  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا رـسمه  طول و  هلمج  نآ  زا  میرک  نآرق  دندروآ .  نامیا  يو  هب  یمک  هدع  و  دومن ، 
وا اب  هسدـقم  یـضارا  هب  دوخ  نیمزرـس  زا  نتفر  نوریب  زا  شیپ  درک و  ترجاـهم  وا  اـب  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  تسا  ینز  ناـمه 

 . دوب هدرک  جاودزا 

ردپ ار  وا  هک  رزآ  زا  وا  صخش  هتسج و  يربت  دوخ  موق  زا  دوخ  نطو  زا  ندش  نوریب  عقوم  رد  شناهارمه  و  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا
رد هک  دشاب  دندرک ،  ترجه  سدقم  ضرا  يوس  هب  طول  شرـسمه و  قافتا  هب  هتـسج و  يرازیب  دوبن  شردـپ  عقاو  رد  دوب و  هدـیمان 

 . دنشاب لوغشم  دنوادخ  تدابع  هب  شموق  يافج  تیذا و  زا  رود  یسک و  تمحازم  نودب  اجنآ 

بلص زا  لیعامسا و  قاحسا و  دلوت  هب  دوب  هدیسر  تلوهک  تخوخیـش و  دح  هب  هکنیا  اب  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  دوب  اعد  نیا  زا  سپ 
هک يروطنامه  دـنوادخ  و  دـندمآ ،  ایند  هب  قاحـسا  وا  زا  دـعب  لیعامـسا و  یمک  تدـم  زا  سپ  و  داد ،  تراـشب  بوقعی  هب  قاحـسا 

 . تخاس ناش  كرابم  داد و  رارق  ناشیا  دالوا  شدنزرف و  ود  وا و  دوخ  رد  ار  تکرب  دوب  هداد  هدعو 

لیعامـسا شزیزع  دـنزرف  تفر و  دوب ،  فلع  بآ و  یب  قیمع و  ياهرد  هک  هکم ،  هب  دوخ  راگدرورپ  رما  هب  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا
وشن و نیمزرس  نیا  رد  لیعامسا  دومن .  تعجارم  سدقم  ضرا  هب  دوخ  هداد و  لزنم  فوخم  ناکم  نآ  رد  یگراوخریـش  نس  رد  ار 

بارعا و  درک ،  امن 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 352 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دش هتخاس  هبعک  هناخ  هلیسونیدب  هدش و  عمج  وا  رود  هب  فارطا  نیشنرداچ 

یم ندید  لیعامسا  شدنزرف  زا  دمآ و  یم  هکم  هب  نآ  زا  سپ  هبعک و  هناخ  هکم و  يانب  زا  شیپ  یهاگ  هاگ  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا
هک تسا  ياهناخ  نیلوا  نیا  و  داهن ،  انب  ار  هناخ  نیا  لیعامـسا  قافتا  هب  اذل  دش ،  هبعک  هناخ  نتخاس  هب  رفـس  کی  رد  هکنآ  ات  درک . 

نورد سک  ره  و  تسا ،  میهاربا  ماقم  نآ  رد  تانیب و  تایآ  نآ  رد  هک  تسا  یکرابم  هناخ  نیا  و  دـش ،  هتخاس  راگدرورپ  فرط  زا 
 . تسا نمیا  يدنزگ  ره  زا  دوش  لخاد  نآ 

 . دومن عیرشت  ار  نآ  هب  طوبرم  لامعا  نییآ و  و  هدومن ،  رداص  ار  جح  روتسد  هبعک  يانب  زا  تغارف  زا  سپ  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا

ماجنا رد  ار  مالـسلا )  هیلع   ) لیعامـسا مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دومن ،  لیعامـسا  شدنزرف  حـبذ  هب  رومءام  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هاگنآ 
غالبا تیرومام  نیا  دننک ،  یعس  هورم  افص و  نیب  هک  دنتـساوخ  یم  دندیـسر و  یعـس  هب  هک  یعقوم  داد ،  یم  تکرـش  جح  ضیارف 

ارت هک  منیب  یم  نینچ  باوخ  رد  مزیزع !  دنزرف  تفگ :  تشاذگ و  نایم  رد  شدـنزرف  اب  ار  ناتـساد  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا و  دـش ، 
ياهدـش شماجنا  هب  رومءام  هک  ار  هچ  ره  ناجردـپ !  درک :  ضرع  دوب .  دـهاوخ  هچ  تیءار  ات  رگنب  کین  منک  یم  یناـبرق  حـبذ و 

دوخ زا  يربص  هنوگچ  ادخ  رباص  ناگدنب  دننام  نم  هک  دید  یهاوخ  يدوز  هب  هّللا  ءاش  نا  و  هد ،  ماجنا 
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یحو تشاذـگ  نیمز  رب  ار  شناوج  تروص  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دـندادرد و  نت  رما  نیا  هب  ود  ره  هکنیا  زا  سپ  مهد .  یم  ناشن 
وا ضوع  ادـف و  ار  یمیظع  حـبذ  و  میدرک ،  لوبق  وت  زا  رادـقم  نیمه  هب  اـم  يدرک و  قیدـصت  ار  دوخ  باوخ  میهاربا ،  يا  هک  دـمآ 

 . میداد رارق 

یضعب رد  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  تسا  ییاهاعد  هدومن  لقن  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا ناتساد  زا  میرک  نآرق  هک  ياهرطاخ  نیرخآ 
باسح زور  رد  دنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  نم و  ردام  ردپ و  اراگدرورپ  تسا :  نیا  شیاعد  نیرخآ  هدرک و  هکم  رد  اهرفس  زا 

 . زرمایب

شا یگدنب  فقوم  دنوادخ و  دزن  ع )   ) میهاربا تلزنم  - 2

هدومن لمحت  شراگدرورپ  هار  رد  هک  ار  یتنحم  جنر و  هتفگ و  انث  یهجو  نیرتوکین  هب  ار  میهاربا  شدـیجم  مالک  رد  یلاعت  يادـخ 
ینازرا وا  هب  هک  ار  ییاهتمعن  اهتبهوم و  و  هدرب ،  ار  وا  مسا  شزیزع  باتک  زا  اج  دـنچ  تصـش و  رد  هدوتـس و  ینایب  نیرتهب  هب  دوب ، 

 : مینک یم  رکذ  اجنیا  رد  ار  بهاوم  نآ  زا  دروم  دنچ  کنیا  تسا ،  هدرک  رکذ  يرایسب  دراوم  رد  هتشاد 

 . دوب هتشاد  شینازرا  البق  ار  وا  تیاده  دشر و  یلاعت  يادخ  - 1

 ، وش میلـست  دومرف :  شیادـخ  یتقو  ایند  رد  وا  اریز  دوب ،  دـهاوخ  نیحلاص  هرمز  رد  زین  ترخآ  رد  وا  و  دـیزگرب .  ایند  رد  ار  وا  - 2
 . منایملاع راگدرورپ  رما  میلست  تفگ : 

 . دیزرون كرش  زگره  و  دوب ،  هدرک  ادخ  هجوتم  صولخ  یکاپ و  هب  ار  لد  يور  هک  تسا  یسک  وا  - 3

یسک وا  - 4

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 354 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، دروآ نامیا  داد  شناشن  نیمز  اهنامـسآ و  زا  ادخ  هک  یتوکلم  هب  تهج  نیمه  هب  هدش و  نئمطم  يوق و  ادخ  دای  هب  شلد  هک  تسا 
 . درک نیقی  و 

 . دناوخ دوخ  لیلخ  ار  وا  دنوادخ  - 5

 . دوتس يرادافو  هب  ار  وا  تشاد و  ینازرا  شتیبلها  وا و  رب  ار  دوخ  تاکرب  تمحر و  - 6

 . درک فیصوت  بینم  هاوا و  میلح و  فصو  هب  ار  وا  - 7

شیاـهتمعن رازگرکـش  هراومه  و  هدـیزرون ،  كرـش  زگره  و  هدوب ،  فینح  تسرپادـخ و  یتما  هکنیا  هب  هدرک  حدـم  ار  وا  زین  و  - 8
 . تسا نیحلاص  زا  ترخآ  رد  وا  هداد و  يویند  رجا  وا  هب  دومن و  تیاده  تسار  هار  هب  دیزگرب و  ار  وا  هکنیا  و  هدوب ، 

 . تسا هدرک  مالس  وا  هب  هدرمش و  ناراکوکین  زا  نم و  ؤم  ناگدنب  زا  ار  وا  نآرق  و  دوب .  قیدص  يربمغیپ  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا - 9
 . تسا هدرک  ناشصلاخ  تمایق  دای  اب  دنوادخ  و  دنراصبا ، ) يدیا و  نابحاص   ) هک هتسناد  یناسک  زا  ار  وا  و 

 . دندوب باتک  تعیرش و  بحاص  مزعلا و  یلوا  هک  هتسناد  يربمغیپ  جنپ  زا  یکی  ار  وا  و  داد .  رارق  ماما  ار  وا  دنوادخ  - 10

هداد رارق  هیقاب  هملک  وا  باقعا  لسن و  رد  ار  وا  تیاده  هتشاد و  ینازرا  تیاده  کلم و  باتک ،  تمکح ،  ملع ،  ار  وا  دنوادخ  - 11
 . داد رارق  کین )  مان   ) قدص ناسل  ناگدنیآ  نایم  رد  وا  يارب  و  تشاذگ .  وا  هیرذ  رد  ار  باتک  توبن و  دنوادخ  زین  و  . 

تسرهف دوب  نیا 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


لیاضف میرک  نآرق  و  تسا ،  هدرب  مسا  نآ  زا  نآرق  رد  هتشاد و  ینازرا  میهاربا  هب  دنوادخ  هک  یتیدوبع  تاماقم  یهلا و  بصانم  نآ 
نآ زا  کـی  ره  لیـصفت  حرـش و  دـناوت  یم  زیزع  هدـنناوخ  و  هدوـمرفن .  رکذ  لیـصفت  نیا  هب  ار  مارک  ءاـیبنا  زا  کـیچیه  تاـمارک  و 

 . دیامرفب هعلاطم  يدعب  ای  یلبق و  تادلجم  رد  نآ  هب  طوبرم  هیآ  ریسفت  رد  ار  تاماقم 

هب ارنآ  هدـیمان و  مالـسا )   ) مه ار  اـم  راوتـسا  نید  مالـسلاهیلع ، )   ) میهاربا تاـیح  تیـصخش و  ظـفح  روظنم  هب  میرک  نآرق  يرآ ، 
ینیده یننا  لق   : ) هدومرف زین  و  لبق )  نم  نیملسملا  مکیمـس  وه  میهاربا  مکیبا  هلم   : ) هدومرف هداد و  تبـسن  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا

 ( . نیکرشملا نم  ناک  ام  افینح و  میهاربا  هلم  امیق  انید  میقتسم  طارص  یلا  یبر 

 ، دومن عیرـشت  ار  جح  کسانم  نآ  ترایز  يارب  داد و  رارق  نایملاع  هلبق  و  مارحلا )  تیب   ، ) تخاس بانجنآ  هک  ار  يا  هبعک  دنوادخ 
ادخ و هب  شتاهجوت  دنزرف و  حبذ  هرطاخ  اجنآ و  رد  ار  شدـنزرف  رـسمه و  ناکـسا  راید و  نآ  هب  ار  شترجاهم  دای  هلیـسو  نیدـب  ات 

 . درادب هاگن  هدنز  هدید ،  ادخ  هار  رد  هک  ار  ییاهتنحم  رازآ و 

تشاذگ راگدای  هب  يرشب  هعماج  رد  دوخ  زا  ترضح  نآ  هک  یتکربرپ  راثآ  - 3

درف و ره  نونکات  زورنآ  زا  اریز  تسا .  دـیحوت  نید  یکی  تشاذـگ ،  راگدای  هب  دوخ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  يراثآ  هلمج  زا 
 . تسا هدوب  بانجنآ  دوجو  تکرب  زا  هدش ،  رادروخرب  تمعن  نیا  زا  هک  ياهعماج 

اهراگدای و زا  دنوش  یم  هدناوخ  دیحوت  نید  رهاظ  هب  هک  ینایدا  مه  زورما 
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 ، تسا مالسلا )  مهیلع   ) نارمع نب  یسوم  هب  بستنم  یهتنم و  هک  تسا  دوهی  نید  نایدا ،  نآ  زا  یکی  دنـشاب ،  یم  وا  يدوجو  راثآ 
لیئارـسا هب  وا  بسن  هکنیا  يارب  دوش ،  یم  هدرمـش  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا نادـنزرف  زا  یکی  مالـسلا )  امهیلع   ) نارمع نب  یـسوم  و 

یکی تسا .  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا دنزرف  مالـسلا )  هیلع   ) قاحـسا و  ددرگ ،  یم  یهتنم  مالـسلا )  مهیلع   ) قاحـسا نب  بوقعی  ینعی 
هب زین  مالسلا )  امهیلع   ) میرم نب  یسیع  بسن  دوش و  یم  مالسلا )  امهیلع   ) میرم نب  یـسیع  هب  یهتنم  هک  تسا  تینارـصن  نید  رگید 

لوسر هب  بوسنم  نیبم  نید  نیا  نوچ  تسا ،  دـیحوت  نایدا  هلمج  زا  هک  مالـسا  نید  نینچمه  و  دـسر .  یم  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا
میهاربا دنزرف  مالسلا )  هیلع   ) حیبذ لیعامـسا  هب  زین  بانجنآ  تبـسن  و  تسا ،  ملـس )  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص   ) هللادبع نب  دمحم  ادخ 

 . دوش یم  یهتنم  مالسلا )  هیلع   ) لیلخ

 : دـننام ینید  تاعورف  زا  یخرب  دـیحوت ،  لصا  رب  هوالع  تسا .  بانجنآ  تاکرب  راـثآ و  زا  اـیند  رد  دـیحوت  نید  تفگ  ناوتیم  سپ 
هب طوبرم  هناگهد  ماکحا  نتفگ و  مالـس )   ) تیحت ادـخ ،  نانمـشد  زا  يربت  نایاپراچ ،  تشوگ  ندوب  حابم  جـح ،  تاـکز ،  زاـمن ، 
هب ترضح  نآ  زا  زین  تسا ،  ندب  ياضعا  ریاس  هب  طوبرم  شرگید  مکح  جنپ  رـس و  هب  طوبرم  نآ  مکح  جنپ  هک  فیظنت  تراهط و 

ناوسیگ نتفاب  شیر ،  نتشاذگ  لیبس ، )   ) روخبآ نتفرگ  رس :  هب  طوبرم  مکح  جنپ  اما  تسا .  هدنام  راگدای 
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 : زا دنترابع  دنـشاب ،  یم  ندب  ياضعا  ریاس  هب  طوبرم  هک  یمکح  جنپ  اما  و  دـشاب .  یم  اهنادـند ،  ندومن  لالخ  ندرک و  كاوسم  ، 
 . بآ اب  يوشتسش  تبانج و  لسغ  نتفرگ ،  نخان  ندرک ،  هنتخ  ندب ،  زا  وم  هلازا  ندیشارت و 

رد هک  یلمع  هچ  يداـقتعا و  هچ  هدیدنـسپ  تنـس  هچنآ  تفگ  ناوـت  یم  تشذـگ ،  الـصفم  لـبق  ياـهثحب  رد  هک  يروطناـمه  هکلب 
لیلخ میهاربا  لیلج  هلـسلس  نیا  ناگرزب  زا  یکی  هک  تسا ،  مالـسلا )  مهیلع   ) ایبنا توبن  راثآ  زا  همه  دوش  یم  تفاـی  يرـشب  عماوج 

تفتلم دـنادب و  شدوخ  رـشب  هکنیا  هچ  لاح  دراد ،  تیرـشب  هعماج  ندرگ  هب  یگرزب  قح  ترـضح  نآ  سپ  تسا .  مالـسلا )  هیلع  )
 . دشابن ای  دشاب 

؟  دیوگ یم  هچ  ع )   ) میهاربا هرابرد  یلعف  تاروت  - 4

 . ناراه روحان و  ماربا ،  دش :  دنزرف  هس  بحاص  يو  درک ،  یگدنز  لاس  داتفه  میهاربا  ردپ  حرات  دیوگ :  یم  تاروت 

نامه رد  شگرم  و  تفر ،  ایند  زا  شردپ  تایح  رد  ناراه  تسا .  ناراه  دـنزرف  طول ،  دـنحرات و  نادـنزرف  ناراه  روحان و  ماربءا و 
 . داتفا قافتا  اهینادلک  روا )  ) ینعی شدلوت  لحم 

 . ار هکلم )   ) روحان و  ياراس )   ) ماربءا دنتفرگ ،  دوخ  يارب  يرسمه  مادک  ره  روحان  ماربءا و 

 . هتشادن يدنزرف  هدوب و  ازان  ینز  ياراس  هتشاد .  هکسب )   ) مان هب  رگید  يرتخد  هک  هدوب  ناراه )   ) مانب يدرم  هکلم  ردپ 

ناعنک يوس  هب  هدـش و  نوریب  اهینادـلک  روا  زا  تشادربرـسمه و  ياراس  شاهون و  ناراـه  نب  طول  اـب  ار  دوخ  دـنزرف  ماربءا  حراـت ، 
رهش هب  هار  نیب  رد  دیدرگ .  ناور 
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 . تفر ایند  زا  یگلاس  جنپ  تسیود و  نس  رد  هکنآ  ات  دنامب  ناراح  رد  نانچمه  حرات  دنکفا .  تماقا  لحر  اجنامه  هدیسر و  ناراح 

ادـعب هک  يرهـش  يوس  هب  دوخ  هلیبـق  موق و  ناـیم  زا  يردـپ و  نیمزرـس  زا  تفگ :  ماربءا  هب  راـگدرورپ  هک :  تسا  تاروـت  رد  زین  و 
ار هک  ره  و  منک ،  گرزب  ار  تمسا  هدینادرگ و  تکرب  رپ  يدوجوم  میظع و  یتما  اجنآ  رد  ار  وت  ات  وش  نوریب  منک  یم  نییعت  تیارب 
ار تراک  ماجنارس  و  مزاس ،  رود  دوخ  تمحر  زا  دنادب  رود  متمحر  زا  ار  وت  هک  سک  ره  مهد و  تکرب  دنادب  كرابم  ار  وت  هک  مه 
ار طول  داتفا و  هار  هب  دوب  هداد  روتـسد  راگدرورپ  هک  روطنامه  ماربءا  دـنیوج .  كربت  وت  هب  نیمز  لـیابق  عیمج  هک  مناـسر  ییاـج  هب 
 ، ماربءا جورخ ،  عقوم  رد  دوـب .  یگلاـس  جـنپ  دوـن و  نس  رد  ماربءا  ماـیا ،  نآ  رد  و  دوـب .  وا  هدازردارب  طوـل  درب .  دوـخ  هارمه  مه 

تـشادرب دوخ  هارمه  دوب ،  هدرک  عمج  اجنآ  رد  هک  ار  دوخ  ناگدرب  همدخ و  ثاثا و  همه  شاهدازردارب و  طول  شرـسمه و  ياراس 
 . تفر ناعنک  نیمزرس  هب  و 

نیمزرـس نآ  رد  زین  اهیناعنک  ماگنه  نیا  رد  داـتفا ،  هروم )  ناتـسطولب   ) هب اـجنآ  زا  و  میکـش )   ) لـحم هب  شراذـگ  هار  نیب  رد  ماربءا 
زا سپ  ماربءا  مهد .  یم  وت  لسن  هب  ار  نیمزرـس  نیا  تفگ :  يو  هب  تخاس و  رهاظ  ماربءا  يارب  ار  دوخ  راـگدرورپ ،  هاـگان  دـندوب . 

شیارب هک  يراگدرورپ  يارب  یهاگنابرق  هدژم  نیا  ندینش 
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و تشارفارب ،  ار  دوخ  همیخ  اجنآ  رد  داتفا .  هار  هب  لیا )  تیب   ) قرشم تمس  رد  یهوک  فرط  هب  و  داهن .  انب  اجنآ  رد  دوب  هدش  رهاظ 
زین اـجنآ  تفرگ .  یم  رارق  نآ  قرـشم  فرط  رد  ياـع )   ) برغم و فرط  رد  لـیا )  تیب   ) هک تشاد  رارق  يروـط  هـمیخ  نـیا  لـحم 

یتقو دیـسر ،  ناعنک  هب  ات  درک  لزانم  یط  بونج  تمـس  هب  راگدرورپ ،  مان  ندـناوخ  زا  سپ  داهن و  انب  راگدرورپ  يارب  یهاـگنابرق 
فرطب اجنآ  زا  دوب ،  راوشد  تخـس  ماربءا  يارب  عضو  نیا  ندید  دندش ،  یم  فلت  یگنـسرگ  زا  مدرم  دـش و  یلاس  طحق  ناعنک  رد 

 ، داد خر  يدمآ  شیپ  ماربءا  يارب  هک  دوب  رفس  نیمه  رد  دزاسب ،  رود  عضو  نآ  ندید  زا  ار  دوخ  هلیسو  نیدب  ات  درک  تکرح  رـصم 
تهج نیمه  هب  ماربءا  دوب و  يورابیز  رایسب  ینز  ياراس  دش .  عقاو  راید  نآ  هاشداپ  عمط  دروم  شرسمه ،  ياراس  هک  دوب  نیا  نآ  و 

نیا دنیوگب  وت  ندید  اب  نایرصم  هک  مسرت  یم  نیا  زا  نم  يرظنموکین و  ابیز و  ینز  وت  تفگ :  شرـسمه  هب  رـصم  ياه  یکیدزن  رد 
اب یتبسن  هچ  تفگ  وت  هب  سک  ره  هک  منک  یم  هیصوت  وت  هب  راچان  دنناسر ،  لتق  هب  ارم  دنبای  تسد  وت  هب  هکنیا  يارب  تسوا و  رسمه 

 . یشاب هدرک  ظفح  ار  مناج  دسرب و  نم  هب  يریخ  هلیسو  نیدب  ات  میوا  رهاوخ  نم  وگب  يراد ،  ماربءا 

هدید ار  ياراس  نوعرف ،  رابرد  نابصنم  بحاص  ناگدرکرس و  نوچ  دوب .  هدرک  ینیبشیپ  ماربءا  هک  دش  يروطنامه  عضو  اقافتا 
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واگ دنفـسوگ ،  بحاص  ار  ماربءا  ياراس ،  رطاخب  نوعرف  دندرب و  نوعرف  رابرد  هب  ار  وا  دندرک و  فیرعت  نوعرف  دزن  ار  وا  ییابیز  و 
 . درک رایسب  نارتش  هدام و  نارخ  نازینک ،  نامالغ ،  غالا ،  ، 

نوعرف درک .  دراو  شیگدـنز  هناخ و  شدوخ و  هب  يدایز  ياـه  همطل  دوب  هدرک  ماربءا  رـسمه  هب  وا  هک  یعمط  ببـس  هب  راـگدرورپ 
ار وا  نم  هکنیا  اـت  تسا  نم  رهاوخ  وا  یتفگ  ارچ  هدوب و  ترـسمه  ياراـس  هک  یتـفگن  نم  هب  ارچ  تفگ :  وا  هب  هتـساوخ و  ار  ماربءا 

لاـجر هب  هاـگنآ  ورب .  ریگب و  ار  ترـسمه  نـالا  يدرک ؟  مراـچد  تبیـصم  ـالب و  همه  نیا  هـب  مدرک و  ذاـختا  دوـخ  يرـسمه  يارب 
 . دننک تعیاشم  ار  تسه  شهارمه  هچنآ  شرسمه و  وا و  ات  تفگ  شرابرد 

همدخ و ماشحا و  مانغا و  اب  طول و  ياراس و  یهارمه  هب  دـمآ و  نوریب  رـصم  زا  تیفیک  نیا  اب  ماربءا  هک :  تسا  هدرک  هفاضا  تاروت 
عترم یمک  رثا  رد  يدـنچ  زا  سپ  و  دـیدرگ ،  دوب  هدز  ياع )   ) و لیا )  تیب   ) نیب هک  يا  همیخ  نآ  و  لیا )  تیب   ) دراو ناوارف  لاوما 
دورف مودـس  نیمزرـس  رد  دوخ  همر  زا  يرادـقم  اب  طول  و  دـنام ،  اهیزرف  اهیناعنک و  نایم  رد  ناعنک و  رد  دوخ  هدـش و  ادـج  طول  زا 

 . دمآ

يو اب  زین  رگید  هاشداپ  هس  هک  راعنـش  هاشداپ  لفارمءا )   ) نیب یگنج  مودـس  رد  ماـیا  ناـمه  رد  هک :  دـنک  یم  هفاـضا  سپـس  تاروت 
راهچ هک  مودس )   ) هاشداپ عراب )   ) نیب و  دندوب ،  قفتم 
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شناهارمه عراب و  دندروخ و  یتخس  تسکش  شنیقفتم  مودس و  هاشداپ  گنج  نیا  رد  تفرگرد ،  دنتشاد ،  هدهاعم  وا  اب  زین  هاشداپ 
زا دنتفر .  يریسا  هب  ناشنانز  ناکدوک و  تراغ و  هب  ناشلاوما  و  دندش ،  هتشک  شنایرکـشل  زا  يدایز  هدع  دندش و  يرارف  مودس  زا 

 . تفر جارات  هب  مه  ناشلاوما  دندوب و  وا  تیب  لها  طول و  دندش  ریسا  گنج  نیا  رد  هک  یناسک  هلمج 

نکاـس هـک  ار  وا  تـفر و  یناربـع  ماربءا  دزن  دوـب ،  هداد  تاـجن  ار  شناـج  گـنج  نـیا  زا  هـک  يدارفا  زا  یکی  دـیوگ :  یم  تاروـت 
 . دومن رادربخ  شتیبلها  طول و  يریسا  مودس و  تشذگرس  زا  دوب  يرمم )  ناتسطولب  )

زا یتقو  تشاد  هدهاعم  دندوب  ردارب  هس  ره  هک  رناع )  ) و لوکشا )   ( ، ) يرومآ  : ) لیبق زا  زور  نآ  لیابق  ياس  ؤر  اب  ناعنک  رد  ماربءا 
عمج دیـسر  یم  رفن  هدـجیه  دصیـس و  هب  نانآ  هدـع  و  دـندوب ،  يو  داز  هناخ  هک  ار  هدومزآراک  یناـمالغ  دـش  رادربخ  ناتـساد  نیا 

نمـشد رب  فرط  همه  زا  هدش ،  هتـسد  هتـسد  شناگدرب  دوخ و  اجنآ  رد  درک و  لابند  ناد )   ) ات ار  نمـشد  نانآ  یهارمه  هب  هدومن و 
اب ار  طول  شردارب  و  دـندرک ،  لابند  ار  نایرارف  تسا  قشمد  لامـش  يارق  زا  هک  هبوح )   ) هیرق ات  هداد و  تسکـش  ار  نانآ  دـنتخات و 

( رموعل ردک  تسکـش   ) حـتف نیا  زا  هک  مودـس  هاشداپ  دـینادرگرب .  دوب  هتفر  تراغ  هب  هک  یلاوما  هیلک  نیمزالم و  نانز و  نامالغ و 
 ( يوش  ) يداو ات  ار  ماربءا  دوخ ،  هارمه  كولم  قافتا  هب  دوب  هدش  رادربخ 
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 . دومن لابقتسا  تسا  کلملا  يداو  نامه  هک 

 . دوب زین  نهاک  يدرم  تنطلس  نیع  رد  هک  دوب  میلاش )   ) هاشداپ قداص )  یکلم   ) دوب هدمآ  ماربءا  لابقتسا  هب  هک  یناهاشداپ  هلمج  زا 
گرزب يادخ  بناج  زا  ماربءا  داب  كرابم   : ) تفگ نینچ  درمش و  كرابم  ار  وا  مدقم  دروآ و  نوریب  یبارش  نان و  دیسر  هب  یتقو  وا 

هد زیچ  همه  زا  ار  وا  هاگنآ  تخاس )  وت  میلست  ار  وت  نانمـشد  هک  یـسک  نآ  لاعتم  يادخ  داب  كرابم  و  نیمز ،  اهنامـسآ و  کلام  ، 
 . درک اطع  کی 

مشح لاوما و  ناگدرب و  راذگاو و  نم  هب  ار  تیعر  دارفا  ياهتفرگ  رایتخا  رد  هک  هچنآ  زا  درک :  ضرع  ماربءا  هب  مودس  هاشداپ  زین  و 
رات یتح  هک  ماهتـشارفارب  تسد  نیمز  نامـسآ و  هاشداپ  گرزب و  يادخ  راگدرورپ ،  هاگرد  هب  نم  تفگ :  رادهاگن .  دوخ  يارب  ار 

ماربءا نم  هک  ییوگن  ات  منادرگزاب )  امش  هب  تسا  امش  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  و   ) مرادنرب تسا  وت  هب  قلعتم  هچنآ  زا  یـشفک  دنب  یخن و 
( رباع  ) اما و  ما ،  هدرکن  فرصت  دنا  هدروخ  نامالغ  هک  یکاروخ  نامه  زج  يزیچ  گنج  نیا  تمینغ  زا  نم  هن ،  متخاس ،  رگناوت  ار 

 . تفرگ دنهاوخ  تمینغ  نیا  زا  ار  دوخ  بیصن  هرهب و  هتبلا  دندومن  یهارمه  گنج  نیا  رد  ارم  هک  يرمم )   ) و لولسا )  ، )

هک يروط  هب  تفگ :  ماربءا  دوخ  رـسمه  هب  ریزگان  دوب ،  هدرواین  ایند  هب  يدـنزرف  زورنآ  ات  وا  ياراس  اما  و  دـیوگ :  یم  هک  اجنآ  اـت 
دنزرف ندروآ  زا  ارم  راگدرورپ  ینیبیم 
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ياراس داهنشیپ  ماربءا  دوش .  ام  بیصن  ینادنزرف  وا  زا  هک  دشاب  ینک  فرصت  ارم  يرصم  زینک  رجاه ،  یناوت  یم  وت  هدرک ،  هرهب  یب 
 . دش رادراب  رجاه  هک  تشذگن  يرید  و  تفریذپ ،  ار 

تیاعر درک ،  یم  تاعارم  ياراس  هرابرد  البق  هک  ار  یمارتحا  نآ  دعب  هب  نآ  زا  دید ،  رادراب  ار  دوخ  یتقو  رجاه  دـیوگ :  یم  هاگنآ 
ودب ار  رجاه  رما  مامز  شتامدخ  افو و  ساپ  هب  ماربءا  درب ،  ماربءا  دزن  هب  ارشتیاکش  ياراس  درک .  یم  رابکتسا  يو  هب  تبـسن  دومنن و 

يزینک و يو  هب  تبـسن  قباسدننام  ات  داد  روتـسد  رجاه  هب  و  دـهد ،  ماجنا  گنرد  یب  ماربءا  دـنک  داهنـشیپ  هچ  ره  ات  دومنراذـگاو ، 
رد دش ،  نوریب  هناخ  زا  رارف  ناونع  هب  دمآ و  گنت  هب  ياراس  تسدزا  يزور  وا  دـش .  رجاه  یتحاران  ثعاب  رما  نیا  دـنک .  يربنامرف 

لیعامـسا شمـسا  تهجنیا  زا  و  دش ،  دهاوخ  لیعامـسا )  ) مان هب  يروکذ  دنزرف  ياراد  يدوز  هب  هک  تفگ  واهب  يا  هتـشرف  هار  نایم 
و نانآاب ،  دض  مدرم و  زا  نازیرگ  دوب  دهاوخ  یناسنا  دنزرف  نیا  هک  تفگ  و  ار ) رجاه  زجع  راهظادینش  اهتلذمل  عمس   ) ادخ هک  هدش 

ددرگرب ياراس  شمناخ  دزن  هناخب و  ات  داد  روتـسدتراشب  نیا  نداد  زا  سپ  هتـشرف ،  دمآ .  دنهاوخرب  وا  اب  تیدض  ماقم  رد  زین  مدرم 
نـس رد  ماربءا  لیعامـساتدالو  عقوم  رد  داهن ،  لیعامـسا  ار  شمان  ماربءا  دـیئاز و  ماربءا  ياربیروکذ  دـنزرف  رجاـه  يدـنچ  زا  سپ  ، 

 . دوب یگلاس  شش  داتفه و 

نس هب  ماربءا  یتقو  هک :  تسا  تاروت  رد  زین  و 
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لماک يدرم  نک و  ریس  نم  يور  شیپ  متسه ،  ریدق  هّللا  نم  تفگ :  يو  هب  دش و  رهاظ  وا  يارب  راگدرورپ  دیسر ،  یگلاس  هن  دون و 
 . داـتفا كاـخ  هب  روهظ  هولج و  نیا  لـباقم  رد  ماربءا  منادرگ .  داـیز  رایـسب  ار  وت  و  مهد ،  رارق  وت  نیب  دوـخ و  نیب  يدـهع  اـت  شاـب 
 ، هداد رارق  اهتما  یمامت  ردـپ  ار  وت  هک  تسا  نیا  مریگ  یم  هدـهع  هب  وت  هراب  رد  نم  هک  يدـهع  تفگ :  يو  هب  رگید  راب  راـگدرورپ 

( اهتما ردـپ   ) ياـنعم هب  هک  دوب  دـهاوخ  میهاربا )   ) تمـسا دـعب  هب  نیا  زا  تهج  نیمه  هب  منادرگ و  داـیز  رایـسب  ار  وت  يدوجو  هرمث 
يدـهع وت  هدـنیآ  لسن  وت و  نم و  نیب  دـهع  نیا  و  درک ،  مهاوخ  بعـشنم  یناـهاشداپ  یفلتخم و  ياـهتما  وت  هیرذ  زا  يرآ ،  تسا . 

وت و هب  ار  ناعنک  ضرا  همه  وت ،  تبرغ  نیمزرس  زا  دعب  هک  دشاب  نیا  نم  دهع  زین  و  مشاب ،  يدوبعم  تلسن  وت و  يارب  ات  تسا  يدبا 
 . مشاب دوبعم  نانآ  يارب  ات  مهد ،  رارق  امش  يدبا  کلم  ارنآ  هدومن و  راذگاو  وت  لسن  هب 

دالوا دوخ و  شلـسن ،  میهاربا و  هک  دوب  نیا  نآ  و  تسب ،  وا  لسن  میهاربا و  دوخ و  نیب  يدهع  هراب  نیا  رد  بر  تسا :  هتفگ  هاگنآ 
رد ار  لیعامـسا  دوخ  دنزرف  نینچمه  یگلاس و  هن  دون و  نس  رد  ار  دوخ  میهاربا  اذـل  دـننک ،  هنتخ  ناشتدالو  متـشه  زور  رد  ار  دوخ 

دومن هنتخ  ار  نامالغ  روکذ و  نادنزرف  ریاس  یگلاس و  هدزیس  نس 
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.

 ( هراس  ) ار وا  مسا  هکلب  ناوخم ،  مان  نیدـب  ار ،  ياراـس  دوخ  رـسمه  دـعب  هب  نیا  زا  دومرف :  میهاربا  هب  دـنوادخ  دـیوگ :  یم  تاروت 
اـهتما و زین  وا  لـسن  زا  اـت  منک  یم  شکراـبم  مهد و  یم  يروکذ  دـنزرف  وا  زا  زین  وت  هب  هداد و  رارق  ینز  كراـبم  ار  وا  نم  راذـگب ، 
 : تفگ دوخ  اب  لد  رد  و  داتفا ،  هدجس  هب  دیدنخ و  تراشب  نیا  ندینش  زا  میهاربا  دوش ،  بعشنم  اه  هخاش  هدنام و  ياج  هب  نیطالس 

؟  دوش دلوتم  يدنزرف  هراس  نوچ  ياهلاس  دون  نز  نم و  نوچ  ياهلاس  دص  درم  زا  تسا  نکمم  رگم 

ترـسمه هن ،  دومرف :  یلاعت  يادخ  دنک .  یگدـنز  وت  يور  شیپ  لیعامـسا  دـهاوخ  یم  ملد  درک :  ضرع  یلاعت  يادـخ  هب  میهاربا 
هراب رد  ار  وت  تساوخرد  اما  و  مدنب .  یم  وا  لسن  اب  دبا  ات  وا و  اب  ار  دوخ  دهع  نم  قاحـسا )   ) مان هب  دـیاز  یم  تیارب  يدـنزرف  هراس 
هدمآ دوجو  هب  وا  زا  دنزرف  هدزاود  ات  منک ،  یم  دایز  رایسب  ار  وا  لسن  و  منادرگ ،  یم  كرابم  ار  وا  و  منک ،  یم  یلمع  زین  لیعامسا 

لاس رد  هراس  زا  وا  و  مهد ،  یم  رارق  وا  نامدود  قاحـسا و  رد  ار  مدـهع  نکیل  و  دـنوش .  یتما  نامدود و  هشیر  سیئر و  کـی  ره  و 
دوعـص نامـسآ  هب  دش و  بیاغ  میهاربا  رظن  زا  دنوادخ  دیـسر  اجنیدب  میهاربا  اب  ادخ  مالک  هک  یماگنه  دمآ .  دهاوخ  ایند  هب  هدـنیآ 

 . درک

هب ار  راگدرورپ  ندش  لزان  ناتساد  تاروت  هاگنآ 
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میهاربا رب  هتـشرف  ود  نآ  راگدرورپ و  دیوگ :  یم  هدومن ،  رکذ  ار  اه  یمودس  ینعی  طول  موق  ندرک  كاله  يارب  هتـشرف ،  ود  قافتا 
دومن و هدامآ  ياهدئام  ریـش ،  هرک و  يرادقم  نآ و  تشوگ  زا  دومن و  حبذ  يا  هلاسوگ  نانآ  زا  یئاریذـپ  رد  میهاربا  دـندش ،  دراو 

میهاربا دـندرک .  ناشرادربخ  طول  موق  ناتـساد  زا  هداد و  تراشب  قاحـسا  دـلوت  هب  ار  هراس  شرـسمه  وا و  ناـنامهیم ،  دروآ ،  شیپ 
كاله طول  موق  هک  تشذـگن  يزیچ  و  دـش ،  عناق  ماجنارـس  یلو  دومن  هلداجم  ثحب و  نانآ  اـب  طول  موق  تکـاله  هراـب  رد  يردـق 

 . دندش

هب و  درکن ،  یفرعم  ار  دوـخ  رهـش  نیا  رد  میهاربا  دـیوگ :  یم  هدوـمن و  رکذ  ار  رارح )  ) نیمزرـس هـب  مـیهاربا  لاـقتنا  ناتـساد  سپس 
رد و  دناوخ ،  رابرد  هب  ار  وا  دوب  هدـش  هراس  ییابیز  هتفیـش  هک  هاشداپ  تسا ،  نم  رهاوخ  هراس  هک  تفگ  کلام )  یبا   ) اجنآ هاشداپ 

ار میهاربا  هتـساخرب  باوخ  زا  دنک .  یم  باتع  تمالم و  هدرک  وا  هب  هک  یتراسج  هراس و  رما  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  دید  باوخ 
هراس هب  نتفای  تسد  عمط  هب  ارم  مدیسرت  تفگ :  میهاربا  تسا ؟  وت  رـسمه  هراس  یتفگن  ارچ  هک  درک  تمالم  ار  وا  و  دومن ،  راضحا 

 ، میتسه ادج  ردام  زا  ام  و  تسا ،  نم  يردپ  رهاوخ  هراس  اریز  متفگ ،  تسار  تسا ،  نم  رهاوخ  وا  متفگ  هک  مهنیا  یناسر و  لتق  هب 
ار ناتساد  نیا  ریظن  تاروت  داد .  وا  هب  یناوارف  لام  دینادرگرب و  وا  هب  ار  هراس  هاشداپ 
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 . دوب هدرک  رکذ  البق  رصم  نوعرف  اب  میهاربا  تاقالم  رد 

يریپ نس  رد  میهاربا  وا و  زا  داد و  رارق  دوخ  تیانع  دروم  ار  هراس  دوب  هداد  هدـعو  هک  يروطناـمه  راـگدرورپ  دـیوگ :  یم  تاروت 
روتـسد دنوادخ  هک  يروطنامه  ار  وا  و  دراذـگ ،  مان  قاحـسا  دروآ  شیارب  هراس  هک  ار  يدـنزرف  میهاربا  دروآ .  دوجو  هب  يدـنزرف 

نیا اب  یلاعت  يادخ  تفگ :  يو  هب  هراس  دوب ،  يا  هلاس  دـص  درم  مایا  نیا  رد  میهاربا  دومن .  هنتخ  شتدالو  متـشه  زور  رد  دوب  هداد 
یم هدـش ،  دـلوتم  يدـنزرف  يریپ  نس  رد  نم  زا  هک  دونـش  یم  سک  ره  نوچ  هدرک ،  مدرم  هدـنخ  هیاـم  ارم  داد  نم  هب  هک  يا  هیطع 

ما و هدیئاز  يرـسپ  وا  يارب  يریپ  رد  اریز  داد  دـهاوخ  ریـش  دالوا  هب  هراس  هک  دـش  انب  هتفگ  میهاربا  هب  تسیک  تفگ :  زاب  و  ددـنخ ، 
 . دومن اپ  رب  یهوکش  اب  نشج  همیلو و  دنتفرگ  شریش  زا  هک  يزور  ینعی  شماطف  زور  رد  میهاربا  و  دش ،  گرزب  قاحسا  هرخالاب 

ات نک  رود  نم  زا  ار  شدـنزرف  زینک و  نیا  تفگ :  میهاربا  هـب  ددـنخ ،  یم  هـک  دـید  ار  يرـصم  رجاـه  رـسپ  لیعامـسا  هراـس  يزور 
 . دوب لیعامـسا  زا  یـشوپ  مشچ  شیاـنعم  هکنیا  يارب  دـمآ ،  تشز  رایـسب  میهاربا  رظن  رد  مـالک  نیا  دوـشن .  قاحـسا  ثرا  کـیرش 

يارب هدب ،  ماجنا  دهاوخ  یم  هچ  ره  و  زادنین ،  رظن  زا  ار  هراس  رجاه ،  شردام  لیعامـسا و  رطاخ  هب  دومرف :  میهاربا  هب  یلاعت  يادخ 
تسا و قاحسا  هب  مه  وت ،  لسن  ءاقب  هکنیا 
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 . لیعامسا هب  مه 

رهـش زا  ار  شدنزرف  وا و  تخادـنا و  رجاه  شود  هب  بآ  کشم  کی  نان و  يرادـقم  تساخرب و  دوز  یلیخ  حبـص  زور  کی  راچان 
نیا رد  یتدم  تسا .  هدرک  مگ  ار  هار  هک  دـش  هجوتم  ناهگان  تفر ،  شیپ  نابایب  رد  تشاد  یئاناوت  هک  اجنآ  ات  رجاه  دومن .  نوریب 

و دومن ،  یئاوق  دیدجت  تشاد  هارمه  هک  یبآ  نان و  فرص  اب  دومیپ و  هار  نادرگرس  ناریح و  دوب  عبـسرئب )   ) نابایب شمان  هک  نابایب 
هناگی گرم  هکنیا  يارب  و  دش ،  ضراع  اهنآ  رب  گرم  تلاح  یگنـشت  یگتـسخ و  تدش  زا  هکنآ  ات  دز  یم  مدـق  نابایب  رد  نانچمه 

هک ببـس  نادب  دش ،  رود  وا  زا  ریت  نادیم  کی  رادـقم  هب  دوخ  تخادـنا و  یتخرد  ریز  ار  دوخ  دـنزرف  دـنیبن ،  مشچ  هب  ار  شدـنزرف 
زا یکی  دینـش ،  ار  شلفط  هلان  وا و  هیرگ  يادص  دـنوادخ  درک .  دـنلب  هیرگ  هب  ادـص  هاگنآ  دـنیبن ،  دوخ  مشچ  هب  ار  وا  ندـنک  ناج 
 ، دش هاگآ  وا  لاح  هب  دینش و  ار  تلفط  هلان  دنوادخ  هک  نادب  و  ارت ،  تسیچ  رجاه  يا  داد :  رد  ادن  نامسآ  زا  ار  رجاه  شناگتـشرف 

نیا رد  مهد .  یم  رارق  یمیظع  تما  يدوز  هب  ار  وا  نم  هک  شوکب  تخـس  شتظفاحم  رد  ریگ و  شوغآ  رد  گنت  ار  تلفط  زیخرب و 
درک و رپ  بآ  نآ  زا  تشادرب و  ار  کشم  تساخرب و  داتفا ،  یبآ  هاچ  هب  شمشچ  رجاه  درک ،  زاب  ار  رجاه  مشچ  ود  دنوادخ  عقوم 

اب نانچمه  دنوادخ  دومن ،  باریس  ار  دوخ  لفط 
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زا شردام  و  دیـسر ،  يزادـنا  ریت  دـح  هب  دـش و  گرزب  دوب ،  ناراف )   ) شمان هک  نابایب  نامه  رد  هکنآ  ات  دوب ،  وا  روای  لیعامـسا و 
 . تفرگ شیارب  ینز  رصم  نارتخد 

نینچ وا  هب  درک و  ناـحتما  ار  میهاربا  تاـنایرج  نیا  زا  سپ  دـنوادخ  هک :  تسا  هتفگ  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هراـب  رد  تاروت  زین  و 
وا ریگرب و  ار  قاحسا  بوبحم  هناگی و  دنزرف  دومرف :  دنوادخ  مرضاح .  تتعاطا  رد  کنیا  درک  ضرع  میهاربا  میهاربا !  يا  تفگ : 
اج زا  دوز  حبـص  دـعب  زور  میهاربا  ربـب .  مهد  یم  ناـشن  وـت  هب  ادـعب  هک  یهوـک  يـالاب  اـیرم  نیمزرـس  هب  ینتخوـس  یناـبرق  يارب  ار 
دش راپسهر  نیمزرس  نادب  مزیه  يرادقم  اب  تشادرب و  هارمه  ار  نامالغ  زا  نت  ود  قاحـسا و  دومن و  هدامآ  ار  دوخ  غالا  تساخرب و 
هب مرجـال  دـیدب ،  دوـب  هدوـمرف  دـنوادخ  هک  ار  یلحم  نآ  رود ،  زا  دوـمن  هریخ  ار  مشچ  تـقو  کـی  ندوـمیپ  هار  زور  هـس  زا  سپ  . 

سپ میدرگرب ،  هدجـس  تدابع و  ماجنا  زا  سپ  هتفر و  اجنادـب  قاحـسا  نم و  اـت  دـینامب  غـالا  دزن  اـجنیا  امـش  تفگ :  دوخ  ناـمالغ 
مه اب  ود  ره  تفرگ و  تسد  هب  ار  دراک  شتآ و  دوخ  داهن و  قاحـسا  دوخ  رـسپ  تشپ  رب  تفرگ و  ار  ینتخوس  ینابرق  مزیه  میهاربا 

 . تساـجک مینازوـسب  شتآ  اـب  ارنآ  هک  ياـهرب  نکیل  میدروآ و  مزیه  شتآ و  اـباب  تفگ :  درک و  ردـپ  هـب  ور  قاحـسا  دـنتفر ،  یم 
 . دنک یم  ندینازوس  يارب  زین  ار  هرب  رکف  دنوادخ  دومرف :  میهاربا 

یتقو
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قاحسا ياپ  دیچ و  بترم  ار  اهمزیه  هتخاس و  دوخ  تسد  هب  یهاگنابرق  میهاربا  دندیسر ،  دوب  هداد  روتسد  دنوادخ  هک  عضوم  نادب 
شدـنزرف ندـب  زا  رـس  ات  تشادرب  ار  دراک  درب و  تسد  هاگنآ  داد ،  شرارق  اهمزیه  يالاب  هاگنابرق  بل  رب  تسب و  ار  شزیزع  دـنزرف 

تدنزرف يوس  هب  تسد  تفگ  کیبل !  تفگ  میهاربا  میهاربا !  يا  هک  داد  شیادن  نامـسآ  زا  دنوادخ  کئالم  زا  یکلم  دنک ،  ادـج 
 . يرادـن غیرد  تدـنزرف  هناگی  زا  وا  هار  رد  یـسرت و  یم  تیادـخ  زا  هک  مدـیمهف  نـالا  شاـب ،  هتـشادن  وا  هب  يراـک  و  نکم ،  زارد 

شدنزرف ياج  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  چوق  هدش ،  هتـسب  هشیب  ياهتخرد  هب  شخاش  ود  هب  يو  رـس  تشپ  یچوق  دـید  درک  هاگن  میهاربا 
دنمان یم  يرب )   ) ار برلا  لبج  هب  فورعم  هوک  مه  هزورما  اذل  داهن و  هءارب )  هوهی   ) ار لحم  نآ  مسا  و  دومن ،  ینابرق  يدنلب  نآ  رد 

.

ار وت  تلاـثتما  نیا  رطاـخ  هب  نم  دـیوگ :  یم  راـگدرورپ  دـنگوس  مدوـخ  تاذ  هب  هک  دادرد  ادـن  ار  میهاربا  مود  راـب  نامـسآ  هتـشرف 
لسن هک  نادب  میهاربا !  يا  منک .  یم  دایز  تسا  ایرد  رانک  رد  هک  ییاهگیر  نامسآ و  ناگراتـس  ددع  هب  ار  تلـسن  هدومن و  كرابم 

تعاطا ارم  رما  وت  هکنیا  يارب  دنیوج ،  یم  تکرب  وت  لسن  زا  نیمز  ياهتما  عیمج  و  دنوش ،  یم  طلسم  ادخ  نانمـشد  رب  يدوز  هب  وت 
 . يدرک

 ، دش راپسهر  عبسرئب  يوس  هب  نانآ  یهارمه  هب  تشگزاب و  دوخ  مالغ  ود  يوس  هب  نایرج  نیا  زا  سپ  میهاربا 
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 . دیزگ تنوکس  عبسرئب  رد  میهاربا  و 

دص و نس  رد  ار  هراس  گرم  ناتساد  نآ  زا  دعب  ار و  نادلک  رد  دوخ  هلیبق  نارتخد  زا  یکی  اب  قاحسا  جیوزت  ناتـساد  سپـس  تاروت 
نـس رد  ار  میهاربا  گرم  و  وا ،  زا  رـسپ  دـنچ  ندروآ  و  هروطقب )   ) اب ار  میهاربا  جاودزا  سپـس  نوربح و  رد  یگلاـس  تفه  تسیب و 
حرش تسا ،  يزورما  لیلخ  دهشم  نامه  هک  هلیفکم )   ) راغ رد  ار  دوخ  ردپ  لیعامـسا  قاحـسا و  نفد  یگلاس و  جنپ  داتفه و  دص و 

 . دهد یم 

نآ هراب  رد  میرک  نآرق  هک  یخیرات  اب  خیرات  نیا  قیبطت  و  تاروت ،  رظن  زا  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا یگدنز  خیرات  هصالخ  نیا 
 . تسا مرتحم  هدنناوخ  دوخ  اب  هدومن  رکذ  ترضح 

تسا نآ  یگدروخ  تسد  رب  لیلد  نیرتهب  تاروت  تاضقانت  - 5

تاروت و هکنیا  رب  ینبم  نآرق  ياعدا  قدص  رب  تسا  یعطاق  لیلد  دراد ،  میهاربا  ناتساد  رکذ  رد  اهنت  دوجوم ،  تاروت  هک  یتاضقانت 
 . تسا هدش  طقاس  تیدنس  زا  یلک  هب  هتشگ و  فیرحت  شوختسد  هدش ،  لزان  مالسلا )  هیلع   ) یسوم رب  هک  یسدقم  باتک  نآ 

تاروت الثم  دشاب ،  یم  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا تادهاجم  رکذ  رد  لامها  هدش ،  ضامغا  روکذـم  باتک  رد  هک  یلیاسم  هدـمع  زا  و 
الـصا تسا ،  مدرم  زا  ندید  تیذا  رازآ و  تما و  اب  وا  تاجاجتحا  تادهاجم و  نامه  هک  ار  میهاربا  یگدنز  تارطاخ  نیرتناشخرد 

نایم هب  يرکذ  چـیه  درک  عیرـشت  جـح  يارب  هک  یماکحا  زا  زین  نآ و  نداد  رارق  نماـم  هبعک و  نتخاـس  زا  هکناـنچمه  هدرکن ،  رکذ 
ینید و فراعم  هب  يانشآ  چیه  هکنآ  لاح  و  هدرواین . 
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تیادـه تکرب و  هناخ  ادـخ و  هناخ  مان  هب  هک  تسا  يا  هناخ  نیلوا  هک  هبعک  هناخ  هک  هدرکن  دـیدرت  انعم  نیا  رد  یعاـمتجا  ثحاـبم 
ایند مدرم  هتـسویپ  هک  تسا  یهلا  تایآ  نیرتگرزب  زا  هدنام  راوتـسا  دوخ  ياه  هیاپ  رب  نونکات  لبق  لاس  رازه  راهچ  زا  هدـش و  هتخاس 

هدرک ظفح  ایند  رد  ار  قح  هملک  زارد  يراگزور  رد  هتـشاد و  هگن  هدنز  اه  هرطاخ  رد  ار  يدنوادخ  تایآ  هتخادـنا و  ادـخ  دای  هب  ار 
 . تسا

میهاربا هک  ار  ییاـههاگنابرق  هک  هتـشاد  دوخ  شیک  هب  تبـسن  ناـسیونتاروت  هک  هدوب  یبـصعت  نآ  رطاـخ  هب  تاروت  یئاـنتعا  یب  نیا 
وا هبعک  هاـگنابرق  زا  هدرب و  مسا  ار  همه  هدرک ،  اـنب  برلا )  لـبج   ) رد و  لـیا )  تیب   ) یقرـش تمـس  رد  میکـش و  رد  مالـسلا )  هیلع  )

 . دنا هدربن  یمسا 

هک دـنیوگ  یم  ییاهزیچ  بانجنآ  هراـب  رد  دـننک و  یم  فصو  ار  راوگرزب  ربمغیپ  نیا  يروط  دنـسر  یم  لیعامـسا  هب  هک  مه  یتقو 
دورطم مدرم و  اب  راگزاسان  یشحو و  يدرم  ار  وا  الثم  دوش .  یم  هدرمش  ریقحت  نیهوت و  مه  مدرم  دارفا  نیرت  يداع  هب  تبـسن  اعطق 
نودیری  : ) يرآ هدرکن ،  بسک  يزیچ  يزادنا  ریت  رد  تراهم  زج  یناسنا  تالامک  زا  هک  دنا  هدرک  یفرعم  یناوج  هصالخ  ردپ و  زا 

 ( . هرون متم  هّللا  مههاوفاب و  هّللا  رون  ؤفطیل ا 

 . تسین يدرمناوج  يوقت و  حور  توبن و  دنمجرا  ماقم  قیال  هجو  چیه  هب  هک  هداد  یتبسن  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا دوخ  هب  نینچمه  و 
دوب ادخ  نهاک  دوخ  هک  میلاش )   ) هاشداپ قداص  یکلم  دیوگ :  یم  تاروت  الثم 
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 . داد تکرب  ار  وا  درب و  شیارب  بارش  نان و 

هب و  تسا ،  نم  رهاوخ  هراس  تفگ  رـصم  نوعرف  هب  غورد  هب  میهاربا  دیوگ :  یم  اج  کی  هکنیا  یکی  تاروت  ياهییوگ  ضقانت  اما  و 
زا هدروآ و  تسد  هب  یلام  هلیـسو  نیدب  ات  میهاربا  رهاوخ  نم  دیوگب  هدومن و  دـییءات  ار  غورد  نیا  هک  درک  شرافـس  مه  هراس  دوخ 

کلام یبا  رابرد  رد  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هب  تبـسن  ار  نایرج  نیمه  ریظن  رگید  ياج  رد  و  دـبای .  یئاـهر  مه  ندـش  هتـشک  رطخ 
هدرک رکذ  روط  نیا  ار  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هیروت  اجکی  هک  تسا  نیا  تاروت  ییوگ  ضقانت  زا  مود  دـنک .  یم  لقن  رارج  هاشداپ 

هک دوب  نیا  میهاربا  دوصقم  هتفگ  رگید  ياـج  رد  و  تسا ،  وا  ینید  رهاوـخ  هراـس  هک  دوـب  نیا  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دوـصقم  هک 
مزعلا یلوا  ناگدیزگرب و  زا  گرزب و  ناربمغیپ  زا  یکی  هک  میهاربا  هنوگچ  لاح  تسا .  ادج  وا  اب  ردام  زا  وا و  يردـپ  رهاوخ  هراس 

 . درک هبلاطم  دیاب  تاروت  دوخ  زا  ار  شباوج  هدرک ،  جاودزا  دوخ  رهاوخ  اب  تسا 

دوخ سومان  هک  دش  رـضاح  هنوگچ  دوب ،  یم  يداع  درف  کی  دوبن و  مه  ربمغیپ  رگا  میهاربا  الوا  هک  تسا  نیا  رد  العف  ام  يوگتفگ 
نوعرف هک  دوش  رضاح  لوپ  لیصحت  رطاخ  هب  و  دنک ،  هدافتسا  تالغتسم  زا  یکی  ناونع  هب  وا  زا  هداد و  رارق  يزور  بسک  هلیسو  ار 

هچ ات  يداع .  درف  کی  تریغ  رب  اشاح  دنربب ! ؟  هناخ  هب  دوخ  يرسمه  ناونع  هب  ار  وا  کلام  یبا  ای  و 
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 . مزعلا یلوا  ربمغیپ  کی  هب  دسر 

ار وا  کلام  یبا  هک  یماگنه  اصوصخم  مایا و  نآ  رد  هراس  هک  دوب  هتفگن  بلطم  نیا  رکذ  زا  لـبق  تاروت  دوخ  رگم  نیا ،  رب  هوـالع 
رد نز  هک  دـنک  یم  اضتقا  یعیبط  تداع  لاـح  و  دوب .  هتـشذگ  شرمع  زا  رتشیب  اـی  لاـس  داـتفه  هک  دوب  ینز  ریپ  درب  دوخ  راـبرد  هب 

نینچ هب  اجک  رگید  یهاشداپ  ره  اـی  کـلام و  یبا  اـی  نوعرف و  و  دورب ،  نیب  زا  شلاـمج  نسح  شاـیناوج و  یباداـش  يریپ ،  ماـگنه 
 . دنوش وا  یبوخ  لامج و  هتفیش  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دننک  یم  تبغر  ینزریپ 

رد الثم  دوش .  یم  هدـید  زین  هماع  تاـیاور  رد  هداد ،  هراـس  و  مالـسلا )  هیلع   ) لـیلخ میهاربا  هب  تاروت  هک  ییاهتبـسن  لـیبق  نیا  ریظن 
 : دومرف ملس )  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  تسا :  هتفگ  هک  هدش  تیاور  هریره  یبا  زا  ملسم  يراخب و  حیحص 

نآ اما  هراس .  هراب  رد  یکی  و  وا ،  دیحوت  تابثا  ادـخ و  تاذ  هراب  رد  دروم  ود  دروم :  هس  رد  رگم  تفگن  غورد  چـیه  لیلخ  میهاربا 
نآ اما  و  اذـه . ) مهریبک  هلعف  لـب   : ) تفگ هکنیا  یکی  دوب و  میقـس )  ینا   ) هلمج یکی  تفگ  دـیحوت  تاـبثا  هار  رد  هک  یغورد  ود 
دوب ابیز  رایـسب  ینز  هک  هراس  هب  دندیـسر  رابج  روتاتکید و  درم  نآ  نیمزرـس  هب  یتقو  هک  دوب  نیا  تفگ  هراـس  هراـب  رد  هک  یغورد 

یم نم  زا  هدش  هک  يا  هلیسو  ره  هب  ار  وت  یتسه  مرسمه  وت  هک  دمهفب  هاشداپ  نیا  رگا  تفگ : 
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رهاوخ وت  هکنیا  يارب  يا ،  هتفگ  مه  تسار  و  میوا ،  رهاوخ  نم  وگب  يراد  یتبـسن  هچ  میهاربا  اب  دیـسرپ  وت  زا  رگا  نیاربانب ،  دریگ . 
رهـش نآ  دراو  یتـقو  نوـچ  دـمآرد ،  تسرد  میهاربا  ینیبـشیپ  تسین .  وـت  نم و  زا  ریغ  یناملـسم  نیمز  يور  رد  نوـچ  ینم ،  ینید 

راوازـس ار  یـسک  وت  يارب  زج  هک  مدـید  وت  روشک  رد  ینز  تفگ :  تفر و  هاش  دزن  هب  دـید و  ار  هراس  ناـیرابرد ،  زا  یکی  دـندش ، 
رایتخا یب  هک  دش  وا  هتفیش  نانچ  هراس  ندید  زا  هاش  داتـسیا .  زامن  هب  هراس  نتفر  زا  سپ  میهاربا  درک و  راضحا  ار  هراس  هاش  تسین . 
هاوخب ادخ  زا  تفگ  هراس  هب  هاش  دش .  کشخ  عمج و  یتخس  هب  شتـسد  هظحل  نامه  رد  درک ،  زارد  وا  يوس  هب  تسد  تساخرب و 

راب تشادـنرب .  تسد  دوخ  نیـشیپ  راک  زا  هاش  یلو  درک  اعد  زین  هراـس  دـیناسر .  مهاوخن  وت  هب  يررـض  هک  دـنک  زاـب  ارم  تسد  هک 
هک هاوخب  ادـخ  زا  تفگ :  هراس  هب  هاگنآ  دـش ،  کشخ  عمج و  مود ،  لوا و  راب  ود  زا  رتتخـس  شتـسد  درک ،  زارد  تسد  هک  رگید 
هک يدرم  نآ  هاش  دـش .  زاب  شتـسد  درک و  اعد  زاب  هراس  مناسرن .  وت  هب  يررـض  هک  مریگ  یم  نماض  ار  ادـخ  دـنک ،  زاب  ارم  تسد 

ار مزینک  رجاه  نک و  نوریب  نم  روشک  زا  ار  وا  ناسنا ،  هن  يدروآ  نم  شیپ  یناطیش  وت  تفگ :  وا  هب  تساوخ و  دوب  هدروآ  ار  هراس 
 . هدب وا  هب  مه 
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ریخ تفگ :  هراس  دش .  هچ  تفگ :  دش و  فرـصنم  زامن  زا  دید  ار  وا  میهاربا  هکنیمه  تفر ،  یم  تشگرب و  هاش  شیپ  زا  هراس  سپ 
 : تفگ دندوب  برع  هک  راضح  هب  باطخ  هریره  وبا  هاگنآ  دیناسر .  مه  يزینک  درک و  هاتوک  ار  راکهزب  رجاف  نیا  تسد  ادـخ  دوب . 

 . تسا ءامسلا ) ءام   ) نادنزرف امش  ردام  هراس )  زینک  رجاه   ) وا

سنا و زا  دمحا  دنسم  رد  و  هفیذح ،  هریره و  وبا  زا  ملسم  حیحص  رد  و  هریره ،  یبا  سنا و  زا  يدایز  قرط  هب  يراخب  حیحـص  رد  و 
هریره یبا  زا  يذمرت  ناملس و  زا  هبیش  یبا  نبا  تماص و  نب  هدابع  زا  یناربط  و  دوعسم ،  نبا  زا  دوخ  باتک  رد  مکاح  و  سابع ،  نبا 

 . دنا هدرک  تیاور  ار ،  تمایق  رد  ملس )  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  تعافش  ثیدح  رکب  یبا  زا  هفیذح  زا  هناوع  وبا  و 

زا سپ  یکی  فقوم  لـها  هدومرف :  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ینـالوط  تسا  یثیدـح  هک  ثیدـح  نیا  نمـض  رد 
راذتعا دوخ  ياهـشزغل  زا  یـشزغل  هب  يربمغیپ  ره  دـننک ،  یم  تعافـش  تساوخرد  تارـضح  نآ  زا  هدـمآ و  ایبنا  روضح  هب  يرگید 

هیلع یلـص   ) نییبنلا متاخ  ینعی  ناشیا ،  دوخ  هب  مدرم  همه  راک  نایاپ  هکنیا  ات  دهد ،  یم  هلاوح  دوخ  زا  دعب  ربمغیپ  هب  ار  نانآ  هتـسج 
 . دنک یم  تعافش  ار  نانآ  بانجنآ  دننک و  یم  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  دسر و  یم  ملس )  هلآ و  و 

 : هک تسا  ثیدح  نیا  رد 
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غورد ات  هس  نم  هکنیا  يارب  تسین ،  هتخاـس  يراـک  نم  زا  دـیامرف :  یم  باـنجنآ  دـنور  یم  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دزن  مدرم  یتقو 
وگب هاش  هب  تفگ :  هراس  هب  هکنیا  يرگید  و  مهریبک )  هلعف  لب   ) یکی و  میقـس )  ینا   ) یکی غورد  هس  نآ  زا  شدوصقم  و  ما ،  هتفگ 

 . ممیهاربا رهاوخ  نم 

زا دارم  رگا  هکنیا  يارب  تسین ،  راگزاس  ینید )  دعاوق  اب  و   ) حیحص رابتعا  اب  ثحب  لها  فارتعا  هب  ثیدح  ود  نیا  نومضم  نکیل  و 
ثیدـح ظافلا  زا  یـضعب  زا  هکناـنچمه  هدرک  هیروت  میهاربا  تسین و  غورد  تقیقح  رد  غورد  هس  نیا  هک  تسا  نیا  ثیدـح  ود  نیا 

ره رد  اج و  هس  رد  رگم  تفگن  غورد  چیه  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  تسه  مه  رگید  تایاور  رد  هچنآ  لثم  دوش ،  یم  هدافتسا  مه 
هلداجم و هکلب  دوبن  غورد  تقیقح  رد  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ياـهغورد  دـنا :  هدومرف  اـی  و  تفگ .  غورد  ادـخ  هار  رد  مه  اـج  هس 

نیمه هب  و  هدـناوخ ،  راک  هانگ  ار  دوخ  تعافـش  تمایق و  ثیدـح  رد  مالـسلاهیلع )   ) میهاربا ارچ  سپ  دوب  ادـخ  نید  يارب  هجاـحم 
زا تقیقح  رد  دشاب  زیاج  ءایبنا  يارب  رگا  ادخ  يارب  مهنآ  ندز ،  فرح  عون  نیا  تسا ؟  هتسج  راذتعا  ناراکهنگ  تعافـش  زا  تهج 
هب عجار  هک  ییاجنآ  رد  قباس  رد  هتبلا  ناهانگ .  وزج  هن  دوش  یم  هدرمش  تانـسح  وزج  هدیـشک و  ادخ  رطاخ  هب  هک  تسا  ییاهتنحم 
اریز تسین ،  زیاـج  مالـسلا )  مهیلع   ) اـیبنا يارب  تاـجاجتحا  هنوگنیا  هک  میتـفگ  همجرت )  مراـهچ  وزج  رد   ) میتـشاد ییاـهثحب  توبن 

ثعاب
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 . دنشاب هتشادن  قوثو  هدومنن و  دامتعا  نانآ  ياه  هتفگ  هب  مدرم  هک  دوش  یم 

اذـه  ) نتفگ دـیاب  دـنک ،  يریگولج  تعافـش  زا  نآ  هب  باکترا  دوش و  هدرمـش  غورد  ندز  فرح  مسق  نیا  هکنیا  رب  دوش  اـنب  رگا  و 
تب هب  نتـسب  غورد  اهغورد  نآ  هکنیا  يارب  دوش ،  تعافـش  عنام  رتشیب  دیـشروخ  هام و  هراتـس ،  ندید  ماگنه  رد  یبر )  اذـه  یبر و 

ناونع هب  ار  دیشروخ  هام و  هراتـس و  و  تسا ،  ادخ  هب  نتـسب  غورد  اهغورد  نیا  و  دوب ،  نآ  لاثما  هاشداپ و  هب  نتفگ  غورد  گرزب و 
 . تسا ندرک  یفرعم  ییادخ 

؟  هن اـی  تسه  غورد  امـش  معز  هب  اـیآ  و  تسیچ ؟  مهریبک )  هلعف  لـب  ) ياـنعم نینچمه  و  میقـس )  ینا   ) ياـنعم سپ  تفگ  دـیهاوخ 
ینا  ) هلمج ندوـب  غورد  هجو  چـیه  هب  تسا ،  میقـس )  ینا  لاـقفموجنلا  یف  هرظن  رظنف   ) هیآ رد  هک  ینئارقزا  هک  تـسا  نـیا  شباوـج 

 . درادب شزاب  اهتبنتسکش  زا  هک  ردقنآ  هن  نکیل  و  هتشاد ،  یتلاسک  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا یتسار  دیاش  دوش ،  یمن  هدافتـسا  میقس ) 
زا اهتب  هک  دـنا  هتـسناد  یم  ناشدوخ  هک  هدز  یناسک  لباقمرد  ار  فرح  نیا  هک  تسا  نیا  شباوج  مهریبک - )  هلعف  لب   ) هلمج اما  و 
 : هک تسا  هدرک  هفاـضا  فرح  نیا  نتفگ  زا  سپ  نیا ،  رب  هوـالع  دـنرادن .  يا  هدارا  روعـشو و  دـنا  هدـش  تـسرد  بوـچ  گـنس و 

رامشب غورد  ندز  فرح  خنس  نیا  هک  تسا  مولعمو  دیـسرپب ) ناشدوخ  زا  دنملکت  رب  رداق  اهتب  نیا  رگا  نوقطنی  اوناک  نا  مهولاساف  )
نآ زا  روظنم  هکلب  دیآ ،  یمن 
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اب مالسلا )  هیلع   ) میهارباموق هک  مینیب  یم  اذل  و  تسا .  شیوخ  بهذم  نالطب  رب  فارتعا  هب  وا  نتخاس  راداو  مصخمازلا و  تاکسا و 
نم نودبعتفا  لاقنوقطنی  ءال  ؤه  ام  تملع  دقل   : ) دنتفگ مالـسلاهیلع )   ) میهاربا باوج  رد  هدیدن و  فارتعا  زج  ياهراچ  نآ  ندـینش 

( . هللا نود  نم  نودبعت  امل  مکل و  فا  مکرضی  ائیش و ال  مکعفنی  ام ال  هّللا  نود 

بانجنآ زا  هلمج  هس  نیا  هک  دنیوگب  رگا  اما  دننادن و  غورد  اعقاو  ار  میهاربا  راتفگ  هس  نیا  ثیدـح  ود  نیا  هک  دوب  یتروص  رد  نیا 
هدوتـس اهـشیاتس  نیرتهب  اـب  هدـیمان و  قیدـص )   ) ار مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  تسا  نآرق  حیرـص  شیوگباوج  تسا  یقیقح  غورد 

 - . دنک تواضق  شدوخ  هدرک ،  هعجارم  لصف  نامه  هب  یمارگ  هدنناوخ  تشذگ .  مود  لصف  رد  هکنانچ 

تقو ره  هک  دوش  هدـناوخ  زادرپ  غورد  يدرم  باذـک و  يراوگرزب  ربـمغیپ  نینچ  هک  دوـش  یم  یـضار  ناـسنا  روـطچ  لاـح  نیا  اـب 
ادخ یتسرد  یتسار و  رد  هک  ار  یسک  دنوادخ  تسا  نکمم  روطچ  و  دنک ؟  یم  ثبشت  غورد  هب  دوش  یم  هدیرب  اج  همه  زا  شتـسد 

؟  دیاتسب يا  همیرک  لئاضف  هب  هدومن و  حدم  بیجع  نایب  نآ  هب  دناد  یمن  دوخ  بقارم  ار 

خماش ماقم  نکیل  و  هدرک ،  قیدصت  ار  هراس  و  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا ناتساد  لصا  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  همئا  زا  هدراو  تایاور 
نیرتعماج تسا ،  هتـسناد  هزنم  تسا  مالـسلا )  مهیلع   ) ایبنا تحاس  تسادـق  اب  یفانم  هک  يرگید  زیچ  ره  غورد و  زا  ار  ترـضح  نآ 

یتیاور هدش ،  دراو  باب  نیا  رد  هک  یتایاور 
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یبا نب  میهاربا  زا  بوبحم  نبا  زا  لهـس  زا  هیماـما  باحـصا  يا  هدـع  زا  شردـپ و  زا  یلع  زا  یفاـک  رد  ارنآ  ینیلک  موحرم  هک  تسا 
 : تفگ هک  هدرک  لقن  یخرک  دایز 

 ، دـمآ ایند  هب  تسا  هفوک  عباوت  زا  یهد  هک  راثوک )  ) رد مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا 
نارتخد رگیدـکی و  رهاوخ  هبقر  رگید  ياهخـسن  رد  هقرو و  هراس و  طول ،  رداـم  میهاربا و  رداـم  دوب .  هیرق  ناـمه  لـها  زین  شردـپ 

 ، نس يادتبا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دوبن .  لوسر  یلو  دوب ،  نیرذنم  زا  يا  هدننک  راذنا  ایبنا و  زا  ییبن  جحال  و  دندوب .  جحال )  )
دوخ نید  يوس  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  هکنیا  ات  تسا  هدـیرفآ  نآ  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  دوب  یترطف  نامه  رب  یهلا  فراعم  هراب  رد 

 . دیزگرب هدومن و  تیاده 

کلاـم رایـسب و  نادنفـسوگ  بحاـص  هراـس  دومن .  جاودزا  دوب  شا  هلاـخ  رتخد  هک  جـحال  رتـخد  هراـس  اـب  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا
یگدیـسر و رد  مه  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دیـشخب .  مالـسلاهیلع )   ) میهاربا هب  ار  دوخ  کـلمیام  یماـمت  و  دوب ،  يداـیز  ياـهنیمز 

رتشیب قباس  زا  اهتعارز  نینچمه  نادنفـسوگ و  هجیتن  رد  و  داد ،  یتروص  رـس و  نآ  هب  دومن و  ار  تبقارم  لامک  لاوما  نآ  یتسرپرس 
زا دعب  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا دنامن .  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا فیدر  رد  تورث  رد  یسک  هیرق  نآ  رد  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  و  دش ، 

دیشک و دنب  هب  ار  وا  دورمن  تسکش ،  ار  اهتب  هک  نآ 
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شتآ رد  ار  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هدز  شتآ  ار  اهمزیه  هاـگنآ  دـندرک ،  رپ  مزیه  زا  هتخاـس و  یگرزب  يراویدراـچ  اـت  داد  روتـسد 
مالسلا هیلع   ) میهاربا راک  ماجنارس  ات  دندمآ  يراوید  راچ  کیدزن  یتقو  دش .  شوماخ  شتآ  یلو  دنتفر .  يرانک  هب  دوخ  هتخادنا و 
دورمن هب  ربخ  دـندید ،  هتـسشن  دوب  هداتفا  هک  اجنامه  رد  ملاس  حیحـص و  هدـش و  اهر  دـنب  زا  ار  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دـننیبب ،  ار  ( 

يزیچ دوخ  نایاپراچ  نادنفسوگ و  زا  دنراذگن  و  دننک ،  نوریب  دوخ  دالب  زا  ار  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا ات  داد  روتـسد  دورمن  دندرب ، 
رد نم  هک  ار  يرمع  دیاب  دیریگ  یم  نم  زا  ارم  هلاس  نیدنچ  تامحز  هجیتن  هک  لاح  تفگ :  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دربب .  هارمه  ار 

نیا رـس  رب  مالـسلاهیلع )   ) میهاربا اـب  ناـیدورمن  دـیهدب .  نم  هب  ما  هدرک  فرـص  امـش  روشک  رد  لاوما  نیا  يرادـهگن  یتسرپرس و 
یـضاق دـنراذگاو .  وا  هب  ار  تموصخ  لـصف  هتفر و  یـضاق  دزن  هب  نیفرط  هک  دـندرک  قفاوت  تبقاـع  هدومن  هرجاـشم  عازن و  هلءاـسم 

روشک زا  هدیـشوپ و  مشچ  دوـخ  نادنفـسوگ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دـیاب  هک  درک  مکح  نیفرط  ياـعدا  ندینـش  زا  سپ  دورمن ، 
فرـص لاوما  نیا  لیـصحت  رد  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  ار  يرمع  رادـقم  نآ  دـیاب  مه  دورمن  و  دور ،  نوریب  یهت  تسد  اب  دورمن 
محازم ات  تفگ  تفرگ و  سپ  ار  دوخ  فرح  راچان  دورمن  دندناسر ،  دورمن  عمـس  هب  ار  یـضاق  مکح  دـنادرگزاب .  میهاربا  هب  هدرک 

میهاربا ات  دنراذگب  و  دنوشن ،  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا
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مرجال دـندرگ .  هاـبت  اـهنآ  نایادـخ  مدرم و  نید  هک  دوش  یم  ثعاـب  شندـنام  نوچ  دور  نوریب  دوخ  لاوما  همه  اـب  مالـسلا )  هیلع  )
 . دندرک نوریب  ماش  يوس  هب  دوخ  دالب  زا  ار  طول  و  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا

 ، دمآ نوریب  وا  یهارمه  هب  زین  رفس  نیا  رد  دوش  ادج  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا زا  دش  یمن  رـضاح  تقو  چیه  هک  مالـسلا )  هیلع   ) طول
همه زا  ار  نآ  ياهرد  تشاد  هک  یتریغ  تدـش  زا  و  داد ،  رارق  نآ  رد  ار  وا  تخاس و  یقودنـص  هراـس  يارب  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا

 . دیشوپ مشچ  شفولءام  نطو  زا  عضو  نیا  اب  و  تسب ،  فرط 

هب نم  تفگ  هکنیا  زا  شدوصقم  و  نیدهیـس ، )  یبر  یلا  بهاذ  ینا   : ) تفگ دوـخ  موـق  هب  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا جورخ ،  ماـگنه 
 . منک یم  تکرح  سدقملا  تیب  يوس  هب  نم  هک  دوب  نیا  مور  یم  مراگدرورپ  يوس 

نیا رد  دـش .  دراو  هرازع )   ) ماـنب یطبق  يدرم  روـشک  هب  دـش و  نوریب  دورمن  تنطلـس  ورملق  زا  مالـسلا )  هـیلع   ) مـیهاربا هصـالخ ، 
نادنفـسوگ و زا  نتفرگ  تروص  زا  سپ  و  درک ،  هبلاطم  تایلام  وا  زا  رومءام  دومن و  دروخرب  روشکنآ  یتاـیلام  رومءاـم  هب  نیمزرس 
 . دریگب تروص  مه  ار  نآ  نورد  لاوما  هدومن و  زاب  زین  دوب  نآ  رد  هراس  هک  ار  قودنـص )   ) توبات نآ  ات  داد  روتـسد  شلاوما  ریاـس 

لامالام قودنص  نیا  هک  نک  ضرف  تفگ :  راشع  باوج  رد  اذل  تشاد ،  تهارک  قودنص  برد  ندوشگ  زا  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا
هد مرضاح  نم  تسا  هرقن  الط و  زا 
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راچانب ینک .  زاب  دـیاب  تفگ  تفرن و  راب  ریز  راشع  ینکن .  زاب  ارنآ  وت  مهدـب و  وت  هب  هرقن  ای  ـالط و  ار  نآ  تیفرظ  تاـیلام )   ) کـی
تـشاد يریظن  یب  لامج  نسح و  هک  هراس  هب  راشع  مشچ  یتقو  درک .  زاب  ار  قودنـص  رد  بضغ  مشخ و  اب  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا

وا ارچ  سپ  دیسرپ  تسا .  نم  رسمه  نم و  هلاخ  رتخد  دومرف :  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا دراد ؟  یتبـسن  هچ  وت  اب  نز  نیا  دیـسرپ  داتفا ، 
نامرحمان مشچ  هک  دنک  یمن  لوبق  متریغ  دومرف  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا يا ؟  هتسب  شیور  هب  ار  قودنص  رد  هدرک و  قودنص  رد  ار 

داتـسرف و هاش  دزن  هب  ار  يرومام  اجنامه  مهد ،  شرازگ  هاش  هب  ار  وا  وت و  لاح  ات  مرادـیمن  رب  وت  زا  تسد  تفگ  راشع  دـتفیب .  وا  هب 
 . درک شربخ  اب  نایرج  زا 

میهاربا دـنربب  رابرد  فرط  هب  ار  وا  قودنـص  ات  دنتـساوخ  دومن ،  راضحا  رابرد  هب  ار  هراـس  داتـسرف و  ار  دوخ  صوصخم  کـیپ  هاـش 
رابرد هب  ار  نایرج  نیرومام  ددرگ .  ادج  منت  زا  حور  هکنآ  رگم  موش  یمن  ادج  قودنـص  نیا  زا  هجو  چیه  هب  دومرف  مالـسلا )  هیلع  )

ره قودنص و  و  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا دنهد ،  تکرح  قودنص  اب  زین  ار  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ات  داد  روتـسد  هاش  دنداد ،  شرازگ 
 . دندش دراو  هاش  رب  هدومن و  تکرح  رابرد  فرط  هب  دوب  بانجنآ  اب  هک 

نیا رد  نم  سومان  دومرف  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا نک .  زاب  ار  قودنص  نیا  لفق  تفگ  هاش 
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نیا مهدب و  ار  ملاوما  یمامت  مرـضاح  کنیا  و  منیبب )  نامرحمان  سلجم  رد  ار  مرـسمه  دنک  یمن  لوبق  نم  تریغ  و   ) تسا قودنص 
 . منکن ار  راک 

یب لامج  هب  هاش  مشچ  یتقو  دومن .  قودنـص  ندوشگ  هب  روبجم  ار  وا  تفرگ و  مشخ  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا رب  فرح ،  نیا  زا  هاش 
نیا تسناوتیمن  هک  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا درک .  زارد  هراس  فرط  هب  تسد  اباحم  یب  هداد  تسد  زا  رایتخا  ناـنع  داـتفا  هراـس  لاـثم 
هراس هب  هاش  تسد  زونه  نک .  هاتوک  نم  سومان  زا  ار  مرحمان  نیا  تسد  اراگدرورپ ! درک :  ضرع  هدینادرگ و  يور  دنیبب  ار  هنحص 

تـشاد قودنـص  نآ  هب  ندش  کیدزن  هب  هک  یـصرح  همه  اب  هاش  دیـسر و  تباجا  هب  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ياعد  هک  دوب  هدیـسرن 
ارم تسد  وت  يادـخ  ایآ  هک  تفگ  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هب  هاـش  دوش .  کـیدزن  تسناوتن  رگید  داتـسیا و  زاـب  تکرح  زا  شتـسد 
نیب وت و  نیب  هک  تسا  وا  دراد ،  یمن  تسود  ار  مارح  و  تسا ،  رویغ  نم  دـنوادخ  يرآ  تفگ  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دیناکـشخ ؟ 

ار متـسد  رگید  راـب  رگا  هک  دـنادرگرب  نم  هب  ارم  تسد  اـت  هاوخب  تیادـخ  زا  سپ  تفگ :  هاـش  دـش .  لـئاح  تیوزرآ  ندرک  یلمع 
نم سومان  زا  ات  هد  زاب  ار  وا  تسد  اراگدرورپ ! درک :  ضرع  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا درک .  مهاوخن  عمط  وت  سومان  هب  رگید  مبایزاب 

زارد شیوس  هب  تسد  هدش  رایتخا  یب  زاب  تخادنا و  هراس  هب  يرظن  رگید  راب  نکیل  و  تفای ،  يدوبهب  شتسد  اروف  درادرب .  تسد 
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و دیکـشخب ،  هاش  تسد  هظحل  نامه  رد  و  درک .  نیرفن  دـینادرگرب و  ار  دوخ  يور  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا زین  تبون  نیا  رد  دومن . 
دنمتریغ یتسه  يدرم  وت  و  رویغ ،  تسا  ییادخ  وت  راگدرورپ  میهاربا !  يا  هک  درک  میهاربا  هب  ور  هاش  دنام .  زاب  تکرح  زا  یلک  هب 

رارکت ار  تکرح  نیا  رگید  دنک  لصاح  يدوبهب  متسد  رگا  هک  مدنب  یم  دهع  نم  و  دهد ،  افش  ار  متسد  هاوخب  ادخ  زا  مه  راب  نیا  ، 
نم زا  رگید  يدرک  رارکت  راب  نیا  رگا  هک  یطرـشب  نکیل  منک و  یم  تساوخرد  میادخ  زا  نم  تفگ  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا منکن . 

 . تشگرب لوا  تلاح  هب  وا  تسد  دومن و  اعد  مه  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا درک .  لوبق  هاش  ینکن .  اعد  تساوخرد 

تخادرپب و شمارکا  مارتحا و  هب  راـیتخا  یب  دومن و  هولج  گرزب  شرظن  رد  دـیدب  وا  زا  ار  تازجعم  نآ  تریغ و  نیا  نوچ  هاـشداپ 
هک اج  ره  هب  تمالـس  هب  موشن ،  يراد  هارمه  هک  رگید  ياهزیچ  ای  وت و  سوماـن  ضرعتم  هکنیا  زا  مهد  یم  لوق  وت  هب  کـنیا  تفگ 
هک تسا  نیا  تفگ  تسیچ ؟  تتجاـح  تفگ :  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا مراد ،  یـشهاوخ  تجاـح و  وت  زا  نم  نکیل  و  ورب ،  یهاوخ 

هیلع  ) میهاربا دـشاب .  وا  همداـخ  اـت  مشخبب  هراـس  هب  تسا  اـبیز  لـقاع و  یطبق و  ینز  هک  ار  مدوخ  صوـصخم  زینک  یهد  هزاـجا  ارم 
دش رضاح  تسا  مالسلا )  هیلع   ) لیعامسا ردام  رجاه  نامه  هک  زینک  نآ  ات  داد  روتسد  هاش  داد ،  هزاجا  مالسلا ) 
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 . دمآرد هراس  تمدخ  هب  و 

 . داتفا هار  هب  دوخ  نادنفسوگ  ناهارمه و  اب  دومن و  مهارف  ار  تکرح  لیاسو  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا

هقردب ار  وا  بکوم  يرادقم  دوب  هدنکفا  اهلد  رد  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا زا  ادخ  هک  یتبیه  سرت و  زا  شمارتحا و  ساپ  هب  مه  هاشداپ 
ولج امنب و  مارتحا  میظعت و  ار  وا  ورم ،  هار  رابج  درم  نیا  شیپاشیپ  هک  داتـسرف  یحو  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هب  یلاعت  يادخ  دومن . 

راـکوکین هچ  رجاـف و  هچ  دنـشاب  هچ  ره  نارادـمامز  و  تسا ،  رادـمامز  وا  هکنیا  يارب  نک ،  تکرح  شلاـبند  تدوخ  و  شزادـنیب ، 
ار هاشداپ  داتـسیا و  زاب  تکرح  زا  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دراد .  جاـیتحا  رادـمامز  هب  يرـشب  عماوج  نوچ  تسا ،  مزـال  ناـشمارتحا 
هار رد  و  مرامـشب ،  تگرزب  منک و  مارتحا  ارت  هکنیا  هب  درک  رومءام  ارم  تعاس  نیمه  نم  راگدرورپ  تفگ  و  دـتفیب ،  ولج  اـت  تفگ 
؟  هدرک یحو  يروتـسد  نینچ  وت  هب  ادـخ  یتسار  تفگ :  هاش  میاـمیپب ،  هار  وت  لاـبند  هب  دوخ  و  مرادـب ،  مدوخ  رب  مدـقم  ار  وت  نتفر 

تفگ هاگنآ  تسا .  میرک  میلح و  قیفر و  یهلا  وت  هلا  هکنیا  هب  مهد  یم  تداهش  نم  تفگ :  يرآ ،  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا
 . تشگرب دومن و  عادو  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا اب  هاگنآ  يدرک ،  لیامتم  دوخ  نید  هب  ارم  وت  میهاربا  يا  : 

هطقن نیرت  نییاپ  رد  ار  طول  دـمآ و  دورف  تاـماش  نیمزرـس  زا  هطقن  نیرتدـنلب  هب  اـت  دومیپ  یم  هار  ناـنچمه  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا
ياج تاماش 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 387 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تشاذگ

نم هب  ار  رجاه  یـشاب  لیام  رگا  تفگ :  وا  هب  دـش  دـیما  ان  هراس  ندـش  رادراب  زا  راـظتنا  اـهلاس  زا  سپ  یتقو  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا
میهاربا هب  ار  رجاه  دومن و  تقفاوم  هراس  دشاب .  یفلخ  ام  يارب  ات  دیامرف ،  يزور  يدنزرف  نم  هب  وا  زا  دـنوادخ  هک  دـشاب  شورفب ، 

 . دمآ ایند  هب  مالسلا )  هیلع   ) لیعامسا رجاه  زا  و  تخورف ،  مالسلا )  هیلع  )

مالسلا هیلع   ) لیعامسا هدربمان  حیبذ  هک  یلاح  رد  هتسناد  قاحسا  ار  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا حیبذ  تاروت ،  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  رگا 
اجنآ و رد  هبعک  هناخ  ندرک  انب  و  تسا ،  هکم  نیمزرـس  نامه  هک  هماـهت  نیمزرـس  هب  رجاـه  نداد  لـقن  هلءاـسم  قاحـسا .  هن  هدوب  ( 

هار رد  شدنزرف  رجاه و  ياهتنحم  اهیراتفرگ و  زا  یکاح  نآ  ینابرق  یعـس و  فاوط ،  اصوصخم  نآ و  همه  هک  جـح  ماکحا  عیرـشت 
 . قاحسا هن  هدوب  لیعامسا  هدربمان  حیبذ  هک  دننآ  دی  ؤم  همه  تسا ،  ادخ 

مالسلا هیلع   ) میهاربا اب  دنوادخ   : ) تسا هتفگ  نینچ  راهچ  لهچ و  لصف  رد  هدرک و  تمالم  هابتشا  نیمه  هب  ار  دوهی  مه  ابانرب  لیجنا 
و نک ،  حبذ  شکـشیپ  ینابرق و  ناونع  هب  ار  وا  هدرب  الاب  هوک  نیا  زا  ریگب و  ار  لیعامـسا  تدنزرف ،  نیلوا  دومرف :  تفگ و  نخـس  ( 

هکنیا يارب  دـناوخ ،  یمن  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دـنزرف  نیلوا  هناگی و  ار  وا  لـیجنا  دوب  قاحـسا  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا حـیبذ  رگا 
( . دوب هلاس  تفه  یکدوک  مالسلا )  هیلع   ) لیعامسا دمآ  ایند  هب  قاحسا  یتقو 

زا نینچمه  و 
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دعب هکنیا  يارب  قاحسا ،  هن  هدوب  لیعامسا  شدنزرف  مالسلاهیلع ، )   ) میهاربا حیبذ  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  میرک  نآرق  تایآ 
 : دیامرف یم  تمالس ،  هب  شندمآ  نوریب  و  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا ندنکفا  شتآ  رد  و  اهتب ،  نتسکش  ناتساد  رکذ  زا 

املف میلح ،  مالغب  هانرشبف  نیحلاصلا ،  نم  یل  به  بر  نیدهیس ،  یبر  یلا  بهاذ  ینا  لاق  و  نیلفـسالا ،  مهانلعجف  ادیک  هب  اوداراف  )
نم هّللا  ءاشنا  یندجتـس  رم  ؤت  ام  لـعفا  تبا  اـی  لاـق  يرت  اذ  اـم  رظناـف  کـحبذا  ینا  ماـنملا  یف  يرا  ینا  ینب  اـی  لاـق  یعـسلا  هعم  غلب 

ءالبلا وهل  اذـه  نا  نینـسحملا ،  يزجن  کلذـک  انا  ای  ؤرلا  تقدـص  دـق  میهاربا  ای  نا  هانیدان  و  نیبجلل ،  هلت  املـسا و  املف  نیرباـصلا ، 
و نینم ،  ؤملا  اندابع  نم  هنا  نینسحملا ،  يزجن  کلذک  میهاربا ،  یلع  مالس  نیرخالا  یف  هیلع  انکرت  میظع و  حبذب  هانیدف  و  نیبملا ، 

 ( . نیبم هسفنل  ملاظ  نسحم و  امهتیرذ  نم  قحسا و  یلع  هیلع و  انکراب  نیحلاصلا و  نم  ایبن  قحساب  هانرشب 

دنوادخ هک  تسا  یـسک  نامه  حیبذ  هکنیا  هب  دنک  فارتعا  هک  دید  دـهاوخن  نیا  زج  يا  هراچ  دـنک  تقد  تایآ  نیا  رد  یـسک  رگا 
 ( نیحلاصلا نم  ایبن  قحساب  هانرشب  و   ) هلمج و  هداد .  تراشب  وا  تدالو  هب  میلح )  مالغب  هانرشبف   ) هلمج رد  ار  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا

سپ میرک  نآرق  هصالخ ،  و  هدش .  رکذ  یلوا  تراشب  لیذ  رد  ینابرق  حـبذ و  هلءاسم  و  لوا ،  تراشب  نآ  ریغ  تسا  يرگید  تراشب 
 ( مالسلا هیلع   ) میهاربا ندرک  ینابرق  لقن  زا 
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مالسلاهیلع  ) میهاربا ینابرق  هکنیا  هب  تسا  حیرصت  ریظن  دوخ  نیا  دنک و  یم  تیاکح  ار  قحسا  تدالو  هب  تراشب  اددجم  ار ،  دنزرف 
 . قاحسا هن  هدوب  لیعامسا  ( 

رد اما  و  هدوب .  مالـسلا )  هیلع   ) لیعامـسا حیبذ ،  هکنیا  رب  دنراد  حیرـصت  همه  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  همئا  زا  دراو  تایاور  زین  و 
البق هکنیا  الا  هدش .  هدرب  مسا  قاحسا  رگید  یضعب  رد  و  مالـسلاهیلع )   ) لیعامـسا اهنآ  زا  یـضعب  رد  هماع ،  قرط  زا  هدراو  تایاور 
لباق تسا  نآرق  اب  فلاخم  نوچ  مود  هتـسد  تایاور  و  تسا ،  نآرق  اب  قفاوم  لوا  هتـسد  تایاور  هک  میدرک  مه  تابثا  میتفگ و  مه 

 . تسین لوبق 

رومءام مالسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  يدنزرف  نآ  هکنیا  رد  دنا  هدرک  فالتخا  مالـسا  نیـشیپ  ياملع  دیوگ :  یم  دوخ  خیرات  رد  يربط 
رب و  لیعامسا ،  دنا :  هتفگ  رگید  یـضعب  و  هدوب ،  قاحـسا  دنا  هتفگ  یـضعب  هدوب ،  شدنزرف  ود  زا  کیمادک  دش  وا  ندرک  نابرق  هب 

هتسدکی تایاور  هتسد  ود  نیا  نیب  رد  رگا  ام  و  هدش .  دراو  تیاور  زین  ملس )  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  لوق  ود  ره  قبط 
اذل درادن ،  حیجرت  دنس  تهج  زا  يرگید  رب  مادکچیه  تایاور  نکیل  میدرک و  یم  مکح  نامه  قبط  رب  هتبلا  میتسناد  یم  حیحـص  ار 

 ، هدربمان دـنزرف  دـیوگ :  یم  هک  تسا  یتایاور  نآ  و  تسا ،  میرک  نآرق  اـب  قفاوم  هک  مینک  یم  مکح  یتاـیاور  نآ  قبط  رب  ریزگاـن 
و تسا ،  رتنشور  تایاور  زا  هتسد  نیا  تحص  رب  شتلالد  میرک  نآرق  نوچ  هدوب ،  قاحسا 
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 . دوش یم  هدافتسا  نآرق  زا  رتهب  لوق  نیا 

تسا رتنشور  تایاور  زا  هتسد  نیا  تحـص  رب  نآرق  تلالد  میتفگ  هکنیا  اما  دیوگ :  یم  هک  اجنآ  ات  هداد  همادا  ار  مالک  هتـشر  يربط 
ماش يوس  هب  هراس  اب  دوخ  موق  نایم  زا  ندش  نوریب  عقوم  رد  مالسلاهیلع )   ) لیلخ میهاربا  ياعد  رکذ  زا  سپ  نآرق  هک  دوب  نیا  يارب 
دنک دروخرب  رجاه  هب  الصا  هک  دوب  نآ  زا  لبق  اعد  نیا  و  نیحلاصلا )  نم  یل  به  بر  نیدهیس  یبر  یلا  بهاذ  ینا   : ) دیامرف یم  ، 

یمالغ دوجو  هب  ار  وا  و  دـنک ،  یم  رکذ  ار  شیاعد  تباجا  اعد  نیا  لابند  هاـگنآ  دـیآ .  دوجو  هب  لیعامـسا  ماـنب  يدـنزرف  وا  زا  و  ، 
حبذ دشر  دح  هب  ندیسر  زا  سپ  ار  مالغ  نیمه  هکنیا  رب  ینبم  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ندید  باوخ  سپـس  دهد و  یم  تراشب  میلح 

 . دیامرف یم  نایب  دنک  یم 

همئاق هتارما  هیآ و  دـننام  تایآ  زا  ياهراپ  رد  و  هدـشن ،  هداد  میهاربا  هب  يرگید  دـنزرف  هب  تراشب  میرک  نآرق  رد  هک  ییاـجنآ  زا  و 
هتارما تلبقاف  میلع  مالغب  هورشب  فخت و  اولاق ال  هفیخ  مهنم  سجواف   ) هیآ بوقعی و  قحسا  ءارو  نم  قحساب و  اهانرـشبف  تکحـضف 

اج ره  دـیاب  ریزگان  دـنک  یم  رکذ  قاحـسا  تدالو  هراـب  رد  ار  تراـشب  اتحارـص  میقع )  زوجع  تلاـق  اـه و  هجو  تکـصف  هرـص  یف 
 . مینک دنزرف  نیمه  تدالو  رب  لمح  دش  هدید  هراب  نیا  رد  يرگید  تراشب 

دلوت و  مالسلا )  امهیلع   ) میهاربا زا  قاحسا  دلوت  تراشب  اب  اعدا  نیا  هکنیا  هب  دنکن  لاکشا  یسک  دیوگ :  یم  هاگنآ 
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ثحب دروم  دـنزرف  سپ  هدـش  رکذ  بوقعی  دـلوت  هب  تراشب  اب  مءاوت  قاحـسا  دـلوت  تراشب  نوچ  و  دزاس ،  یمن  قاحـسا  زا  بوقعی 
 ، هدوب لیعامـسا  ثحب  دروم  دـنزرف  هک  تسین  نیا  رب  لـیلد  تراـشب  ود  نیا  ندـش  رکذ  مءاوت  فرـص  هکنیا  يارب  هدوـب ،  لیعامـسا 
هب بوقعی  دلوت  زا  سپ  قاحسا  و  دشاب ،  هدمآ  ایند  هب  قاحـسا  زا  ندش  ینابرق  نایرج  زا  لبق  بوقعی  و  هدوب ،  قاحـسا  تسا  نکمم 

 . دشاب هدیسر  یعس  دح 

دادیم خر  هبعک  ریغ  رد  نایرج  نیا  ملسم  روط  هب  دشاب  قاحسا  ثحب  دروم  دنزرف  زا  دوصقم  رگا  هکنیا  هب  دنکن  لاکشا  یـسک  زین  و 
زا ار  چوق  تسا  نکمم  هکنیا  يارب  هدش  هتـسب  هبعک  هناخ  هب  یچوق  هک  دـید  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دراد  تایاور  رد  هکنآ  لاح  و  ، 

 . دنشاب هتسب  ادخ  هناخ  هب  هدروآ و  هکم  هب  ماش 

رد مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  هدـشن  هتکن  نیا  هجوتم  روطچ  هک  تسا  اجنیا  بیجع  و  ثحب ،  نیا  نوماریپ  رد  يربط  مـالک  دوب  نیا 
نیا اب  و  وا ،  ریغ  زا  ای  دشاب  هراس  زا  حلاص  دنزرف  نیا  هک  درکن  دیق  و  تساوخ ،  یحلاص  دنزرف  ادخ  زا  اهنت  ماش  هب  شترجاهم  عقوم 

 . مینادب هراس  زا  قاحسا  تدالو  رب  تراشب  ار  اعد  نیا  زا  دعب  تراشب  ام  هکنیا  هب  تسین  يرابجا  چیه  لاح 

تراشب نآرق  رگید  ياج  ره  دیاب  سپ  تسا  قاحـسا  تدالو  هب  تراشب  دنزرف ،  هب  تراشب  دروم  دـنچ  رد  نوچ  تفگ :  هک  مه  نیا 
دوخ رد  هک  یلاکشا  زا  رظنفرص  مینک  قاحسا  تدالو  رب  لمح  میدید  میهاربا  هب  يدنزرف  هب 
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 ، تسه مه  شفالخ  رب  لیلد  تسین ،  نآ  تحص  رب  یلیلد  اهنت  هن  هکلب  تسا ،  لیلد  نودب  سایق  فرح  نیا  الوصا  تسه  دراوم  نآ 
حبذ هلءاسم  سپس  و  دهد ،  یم  تراشب  يدنزرف  دوجو  هب  ار  میهاربا  دنوادخ  هکنآ  زا  دعب  ثحب  دروم  تایآ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  و 

هب طوبرم  یلوا  تراشب  هک  دمهف  یم  یـسک  ره  لاح  نیا  اب  و  دهد ،  یم  قاحـسا  دلوت  هب  يرگید  تراشب  اددجم  دنک ،  یم  رکذ  ار 
قافتا خیرات  ثیدـح و  ياملع  هک  ییاجنآ  زا  و  دوبن .  یمود  تراشب  رکذ  هب  یتجاح  الا  و  هدوب ،  قاحـسا  ریغ  يرگید  دـنزرف  دـلوت 

زا لبق  قاحسا و  تدالو  تراشب  زا  لبق  هک  مه  یتراشب  نآ  تفگ  دیاب  ریزگان  هدمآ  ایند  هب  قاحسا  زا  لبق  لیعامـسا  هکنیا  رب  دنراد 
 . تسا لیعامسا  دلوت  هب  تراشب  هدش  رکذ  حبذ  هلءاسم 

تاروت زا  يرگید  صقانت  - 6

دروم هراس  نوچ  و  دمآ ،  ایندب  قاحسا  زا  لبق  لاس  هدراهچ  بیرق  لیعامسا  هکنیا  هب  درک  حیرصت  تاروت  دیـشاب  هتـشاد  رطاخب  رگا 
ناتـساد هاگنآ  درب .  یفلع  بآ و  یب  يداو  هب  و  دومن .  درط  دوخ  زا  شردام  اـب  ار  وا  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا تفرگ ،  رارق  ءازهتـسا 

 : تفگ ناتـساد  نمـض  رد  هکنآ  لاـح  و  دومن ،  رکذ  داد ،  ناـشن  ود  نآ  هب  ار  بآ  يا  هتـشرف  هکنیا  ار و  لیعامـسا  رجاـه و  شطع 
ناتـساد نیا  نایب  رد  تاروت  هک  يرگید  تالمج  هلمج و  نیا  زا  دـنیبن .  ار  شنداد  ناج  ات  تخادـنا  یتخرد  ریز  ار  دوخ  هچب  رجاه 

هراوخریش یکدوک  يداو  نآ  رد  لیعامسا  هک  دوش  یم  هدافتسا  دراد 
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 . تسا هدناوخ  راوخریش  ياهچب  مایا  نآ  رد  ار  بانجنآ  زین  مالسلا )  مهیلع   ) تیبلها همئا  قرط  زا  هدراو  رابخا  هکنانچمه  هدوب ، 

هدومن مالسلا )  مهیلع   ) شراوگرزب دنزرف  ود  و  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا ناتـساد  هب  ار  ءانتعا  لامک  هک  میرک  نآرق  فالخ  رب  تاروت 
لیعامسا زا  و  هتشاد ،  نایب  تسا  لیئارسا  ینب  ردپ  هک  قاحسا  زا  یحرش  اهنت  و  تسا ،  هدرک  لقن  یئانتعا  یب  لامک  اب  ار  ناتساد  نیا 

زا یلاخ  هدرک  دای  هک  مه  رادـقم  نیمه  هزات  هدرکن ،  يداـی  تسا  ترـضح  نآ  ریقحت  نیهوت و  هیاـم  هک  بلاـطم  زا  ياـهراپ  هب  زج 
راب منک .  یم  بعشنم  قاحسا  زا  ار  وت  لسن  نم  هک  درک  باطخ  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا هب  دنوادخ  هک :  هتفگ  رابکی  تسین ،  ضقانت 
رارق گرزب  یتما  ار  وا  يدوز  هب  هتخاس و  ادـج  لیعامـسا  تشپ  زا  ار  وت  لسن  نم  هک  درک  باطخ  يو  هب  دـنوادخ  هک :  هتفگ  رگید 

هک یناسنا  دنا ،  هدیمریم  وا  زا  مدرم  هک  هدرک  یفرعم  يدوجوم  هصالخ  مدرم و  اب  راگزاسان  یشحو و  یناسنا  ار  وا  اجکی  مهد .  یم 
نیمه هراـب  رد  رگید  ییاـج  رد  و  دـندوب .  هدـنار  دوخ  زا  ار  وا  ردـپ ،  هناـخ  لـها  هدوب و  يزادـناریت  رد  شیاـمن  وشن و  یکدوـک  زا 

 . تسا وا  اب  ادخ  هک  هتفگ  مالسلا )  هیلع   ) لیعامسا

ياه هتفگ  نیب  وا و  نادـنزرف  و  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هراب  رد  هماـع  تاـیاور  زا  یـضعب  تاروت و  ياـه  هتفگ  نیب  هسیاـقم  دوب  نیا 
و بانجنآ ،  هراب  رد  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  همئا  تایاور  نآرق و 
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هب هک  یلاکـشا  ود  زا  باوج  میتشاذـگ  هدـنناوخ  رایتخا  رد  ثحب  نیا  لـالخ  رد  هک  یبلاـطم  زا  میدرک و  اـم  هک  يا  هسیاـقم  نیا  زا 
 : ددرگ یم  نشور  زین  تسا  هدش  دیجم  نآرق  ياه  هتفگ 

ضرعتم هدـش  لزان  هکم  رد  هک  ییاـه  هروس  رد  میرک  نآرق   : ) دـنا هتفگ  هدرک و  ناسانـشرواخ  زا  یـضعب  هک  تسا  یلاکـشا  لوا ، 
هدرک نایب  اهنت  و  هدرب ،  مسا  لامجا  روط  هب  ءایبنا  ریاس  دننام  ود  نآ  زا  و  هدشن ،  مالسلا )  امهیلع   ) لیعامـسا میهاربا و  تایـصوصخ 
هدرک یم  توعد  ادخ  يوس  هب  هداد و  یم  میب  ار  مدرم  هدوب  دیحوت  نید  ياراد  مالسلا )  مهیلع   ) ایبنا ریاس  دننام  راوگرزب  ود  نآ  هک 
هدرک توعد  فینح  تلم  ترطف و  نید  هب  ار  برع  راوگرزب ،  ود  نیا  هکنیا  نتفر و  لیعامسا  ندید  هب  هبعک و  ندرک  انب  اما  و  دنا ، 

نیا نآ  لاـثما  و  جـح )   ) و هرقب )   ) لـیبق زا  یکم  ریغ  ياـه  هروس  رد  نکیل  و  هدـشن .  دراو  اـه  هروس  هنوـگ  نیا  رد  کـیچیه  دـنا ، 
رطاخ ناشیا  تسد  هب  هبعک  يانب  مالـسا و  نید  عیرـشت  ندوب و  برع  ردپ  ود و  نآ  نایم  يدنزرف  ردپ و  دنویپ  هدـش و  رکذ  تایئزج 

 . تسا هدش  ناشن 

يدـب هنایم  اهیدوهی  اب  درب  یم  رـس  هب  هکم  رد  هک  يدـنچ  اـت  ملـس )  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص   ) دـمحم هک  تسا  نیا  فـالتخا  نیا  رس 
دوهی راد  هشیر  دـیدش و  ینمـشد  اب  دومن و  ترجاهم  هنیدـم  هب  یتقو  نکیل  و  تشاد ،  مه  دامتعا  اهنآ  هب  يدـح  اـت  هکلب  تشادـن ، 

ياهراچ دیدرگ  هجاوم 
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راشرـس شوه  هک  دوب  اجنیا  درادب ،  ظوفحم  دوهی  رـش  زا  ار  دوخ  نانآ  کمک  هب  هتـسج و  دادمتـسا  دوهی  ریغ  زا  هک  دـیدن  نیا  زج 
راذگناینب هک  ار  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا برع  نیکرشم  نتخاس  تسدمه  روظنم  هب  هک  درک  ییامنهار  هشقن  نیا  هب  ار  وا  شیدادادخ 

هک هکم  مدرم  رـش  زا  تاجن  يارب  روظنم و  نیمه  هب  و  دنک ،  یهتنم  وا  هب  ار  دوخ  هرجـش  یتح  هدیمان و  برع  ردپ  تسا  دیحوت  نید 
هار نیا  زا  هدیمان و  میهاربا  ار  هبعک  ینعی  نانآ  سدـقم  هناخ  یناب  دـندوب  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  رکف  يرگید  مدرم  ره  زا  شیب 

( . دومن قفاوم  دوخ  اب  مه  ار  رهش  نآ  مدرم 

اب میرک  نآرق  هکنیا  يارب  دنا ،  هتشاذگن  یقاب  دوخ  يارب  ییوربآ  هداد  ادخ  زیزع  باتک  هب  هک  ییاهتبسن  نیا  اب  لاکـشا  نیا  نابحاص 
اب دهاوخب  و  دشاب ،  ربخ  یب  نآ  فراعم  زا  یـسک  رگم  تسین ،  هدیـشوپ  یبرغ  یقرـش و  چیه  رب  شتیناقح  دراد  هک  ییناهج  ترهش 
رب لمتـشم  ار  نآ  دـشاب و  هدـید  ار  نآرق  هک  تسین  يربدـتم  دنمـشناد  چـیه  هنرگو  دـنک ،  تواضق  يزیچ  هراـب  رد  تیلها  نتـشادن 

شزاس هنهادم و  نیکرشم  اب  هن  نآرق  هکنیا  رب  دنراد  فارتعا  یبرغ  هچ  یقرـش و  هچ  همه  يرآ ،  دنادب .  یعقاو  فالخ  نیرتکچوک 
هروس نحل  نآ و  یکم  ياه  هروس  نحل  نیب  یقرف  چـیه  باب  نیا  رد  و  رگید ،  یتلم  چـیه  اب  هن  اراـصن و  اـب  هن  دوهی و  اـب  هن  هدومن ، 

ار نیکرشم  اراصن و  دوهی و  نحل  کی  هب  اج  همه  و  تسین ،  شایندم  ياه 
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 . تسا هدومن  هئطخت 

و هدـش ،  یم  لزان  ینید  توعد  هب  طوبرم  ياهدـماشیپ  بسح  رب  جـیردت و  هب  هک  ییاجنآ  زا  نآرق  تاـیآ  هک  تسه  اـنعم  نیا  هلب ، 
هلزان تایآ  رد  مه  دوهی  هیلع  ینلع  دیدشت  ارهق  هدوب  ترجه  زا  دعب  نایدوهی  هب  ملـس )  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يالتبا 
هدـش لزان  مایا  نامه  رد  هدـمآ  شیپ  مایا  نآ  رد  نآ  تاعوضوم  هک  یماـکحا  هب  عجار  تاـیآ  هکناـنچمه  هدـش ،  عقاو  ماـیا  نآ  رد 

 . تسا

ياه هروس  رد  فینح  نید  عیرـشت  لیعامـسا و  زا  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا یـشکرس  هبعک و  هناخ  نتخاس  ناتـساد  دنتفگ  هکنیا  اما  و 
نینچ ار  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ياعد  نآ ،  رد  دنوادخ  هدش و  لزان  هکم  رد  هک  تسا  میهاربا  هروس  تایآ  شباوج  هدـماین ،  یکم 

 : هدومن تیاکح 

یتیرذ نم  تنکـسا  ینا  انبر   ) دیامرف یم  هک  اجنآ  ات  مانـصالا )  دبعن  نا  ینب  ینبنجا و  انمآ و  دلبلا  اذه  لعجا  بر  میهاربا  لاق  ذا  (و 
نورکشی مهلعل  تارمثلا  نم  مهقزرا  مهیلا و  يوهت  سانلا  نم  هدئفا  لعجاف  هولصلا  اومیقیل  انبر  مرحملا  کتیب  دنع  عرز  يذ  ریغ  داوب 

( . ءاعدلا عیمسل  یبر  نا  قحسا  لیعمسا و  ربکلا  یلع  یل  بهو  يذلا  دمحلا هللا   ) دیامرف یم  هک  اجنآ  ات  ( 

نآ لبق  هحفص  دنچ  رد  ام  هدمآ و  دراد  حبذ  ناتساد  هب  هراشا  تسا و  یکم  زین  نآ  هک  تافاص  هروس  رد  تایآ  نیا  ریظن  هکنانچمه 
 . میدومن داریا  ار 

درک ظفح  شرصاعم  نایدوهی  رش  زا  ار  دوخ  هلیسو  نیدب  ملس )  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص   ) دمحم دنتفگ :  هکنیا  اما  و 
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تلزنا ام  میهاربا و  یف  نوجاحت  مل  باتکلا  لها  ای   ) هیآ شباوج  دومن ،  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا تیدوهی  هب  لصتم  ار  دوخ  هرجـش  و 
املسمافینح و ناک  نکل  اینارـصن و  ایدوهی و ال  میهاربا  ناک  ام   ) دیامرف یم  هک  اجنآ  ات  نولقعت )  الفا  هدعب  نم  الا  لیجنالا  هیروتلا و 

 . تسا هدوبن  يدوهی  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا دیامرف  یم  اتحارص  هک  تسا  نیکرشملا )  نم  ناک  ام 

هیلع نج  املف   ) هلمج اب  اهنآ  تیهولا  هیلع  ار  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا جاجتحا  نآرق ،  هک  یناتسرپ  هراتـس  هک :  تسا  نیا  مود  لاکـشا 
نیا همزال  و  دنتـسیز ،  یم  درک ،  ترجاهم  اجنادـب  روا )  ) ای لباب )   ) زا مالـسلاهیلع )   ) میهاربا هک  نارح )   ) رهـش رد  هدـش  ضرعتم  ( 

شنتخادـنا شتآ  رد  نتـسکش و  تب  ناتـسرپ و  تب  هیلع  شجاجتحا  نیب  ناتـسرپ و  هراتـس  هیلع  وا  جاـجتحا  نیب  هک  تسا  نیا  اـنعم 
ضرع رد  جاجتحا  ود  نیا  هک  دیآ  یم  رب  جاجتحا  ود  نیا  هب  عجار  تایآ  رهاظ  زا  هکنآ  لاح  و  دشاب ،  هدـش  هلـصاف  ینالوط  یتدـم 

 . تشذگ هکنانچ  دوب  شردپ  اب  يو  دروخرب  نیلوا  هک  تسا  هدش  عقاو  يزور  ود 

مه شباوج  و  ینآرق .  تایآ  لصا  رب  هن  تشذگ ،  تایآ ،  لیذ  رد  هک  تسا  يریـسفت  هب  لاکـشا  تقیقح  رد  لاکـشا  نیا  فل :  ؤم 
هکنیا يارب  تسا ،  حیحـص  باسح  نتـشادن  تسد  رد  نینچمه  خـیرات و  زا  یعالطا  یب  تلفغ و  زا  یـشان  فرح  نیا  هک  تسا  نیا 

دننام یبهذم  يروشک ،  کی  زا  یگرزب  رهش  کی  رد  یتقو  هک  دندیمهف  یم  دندرک ،  یم  باسح  تسرد  رگا 
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تسا نکمم  روطچ  دنوش ،  یم  تفای  یصاخشا  بهذم  نآ  هب  نیدقتعم  زا  زین  روشک  نآ  رانک  هشوگ و  رد  ارهق  دشاب ،  جئار  هیئباص 
تفای يا  هدع  روا  ای  لباب  رهش  ینعی  روشک  همصاع  زکرم و  رد  ناتسرپ  هراتس  نیا  زا  دنشاب و  تسرپ  هراتـس  یگمه  نارح  رهـش  الثم 

؟  دنوشن

بهذم لباب  رهش  رد  هک  هدرک  تباث  خیرات  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ،  خیرات  زا  یعالطا  یب  زا  یشان  لاکـشا  نیا  میتفگ  هکنیا  اما  و 
يرایـسب دباعم  ياراد  شیک  نیا  هب  نیدقتعم  دننام  زین  بهذم  نآ  هب  نیدقتعم  و  هدوب ،  جئار  یتسرپ  تب  بهذم  دننام  یتسرپ  هراتس 

خیرات رد  اصوصخم  دندوب .  هدرک  بصن  دبعم  نآ  رد  ار  هراتس  نآ  زا  ياهمسجم  هتخاس و  ياهراتس  مان  هب  ار  يدبعم  ره  دنا و  هدوب 
نیمزرـس نیا  رد  دـالیم  زا  لـبق  لاـس  تسیود  رازه و  هس  دودـح  رد  نیئباـص  هک  تسا  تباـث  اـنعم  نیا  نآ  یلاوح  لـباب و  نیمزرس 

نآ رد  دنا و  هدرک  فشک  ناسانشناتساب  هک  مه  ییاهگنس  رد  و  دنا ،  هدرک  انب  رمق ) هلا   ) مان هب  يدبعم  و  سمش )  هلا   ) مان هب  يدبعم 
نامه اب  نراقم  اهگنـس  نیا  یکاکح  نتـشون و  خیرات  و  تسا .  هدش  هدرب  مسا  رمق  هلا  سمـش و  هلا  هدـش ،  کح  یبارومح  تعیرش 

 . تسا مالسلا )  هیلع   ) میهاربا یگدنز  مایا 

دش لقن  یخیرات  ثحب  نمض  رد  هرقب  هروس  زا  هیآ 62  لیذ  رد  ینوریب  ناحیر  وبا  هیقابلا )  راثآ   ) باتک زا  هک  مه  یتمـسق  نآ  رد  و 
روهظ دنه  نیمزرس  رد  ثرومهط  تنطلس  زا  لاسکی  نتشذگ  زا  سپ  فساذوی )   : ) هک تشاد 
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ناهاشداپ زین  و  دـندیورگ .  ودـب  مه  يرایـسب  هورگ  و  دومن .  توعد  تیئباص  شیک  هب  ار  مدرم  درک و  عارتخا  ار  یـسراف  تباـتک  و 
سدقم و ار  رصانع  تایلک  نینچمه  ناگراتـس و  هام و  باتفآ ،  دندرب ،  یم  رـسب  خلب  رد  هک  اهینایک  زا  یـضعب  نایدادشیپ و  هلـسلس 

 . دومن روهظ  تشدرز  بساتشگ ،  تنطلس  زا  لاس  یس  نتشذگ  زا  سپ  هکنآ  ات  دندرمش ،  یم  مظعم 

دـنهد و یم  تبـسن  یکلف  مارجا  کلف و  هب  ار  ملاع  ریبادـت  اهنیا  دـیوگ :  یم  هک  اجنآ  ات  هداد  همادا  ار  دوخ  راتفگ  ناـنچمه  ینوریب 
 . دننک یم  میظعت  ار  راونا  یلک  روط  هب  هدوب و  شوگ  مشچ و  قطن ،  تایح ،  هب  لئاق  اهنآ  يارب 

هاگزامن لحم  نیا  نوچ  دـناهتخاس ،  قشمد  عماج  هروصقم  بارحم  يـالاب  هک  تسا  يدـبنگ  یکی  نیئباـص  یناتـساب  راـثآ  هلمج  زا 
هب دمآرد و  نیئباص  تسد  زا  یخیرات  تالوحت  رثا  رد  روکذـم  دجـسم  دـنا .  هدوب  شیک  نیا  رب  زین  اهیمور  اهینانوی و  هدوب .  نیئباص 

قشمد رب  نیملسم  دومن و  روهظ  مالسا  هکنآ  ات  دنداد ،  رارق  دوخ  ياسیلک  ار  نآ  داتفا و  اراصن  تسد  هب  دوهی  زا  سپ  دوهی و  تسد 
 . دندرک دوخ  دجسم  ار  یخیرات  يانب  نیا  هدش و  طلسم 

هک کبلعب )   ) لکیه دننام  دناهتـشاد ،  باتفآ  ءامـسا  هب  ییاهلکیه  نیئباص  هتـشون :  دوخ  باتک  رد  یخلب  رـشعم  وبا  هک  يروط  هب  و 
مان هب  تسا  یهد  قشمد  ياهیکیدزن  رد  هتشاد .  ار  ناسلیط  لکش  دوب و  هدش  هتخاس  رمق  منص  يارب  هک  نارق )   ) سمش و منص  يارب 

یم مولعم  هک  نیسملس )  )
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 . هرهز هزاورد  ینعی  زوع ) عرت   ) مانب تسا  رگید  یهد  زین  و  هدوب ،  هام  تب  ینعی  نیس )  منص   ) لحم نیا  یمیدق  مسا  دوش 

نیئباص و رامـش  رد  اهزورنآ  رد  هکم  مدرم  و  هدوب ،  نیئباص  نآ  زا  مه  هبعک  هناخ  ياهتب  یتح  دنـسیون  یم  نیخروم  هک  يروط  هب  و 
 . هدوب هرهز )   ) مسا هب  يزع )   ) تب و  لحز )   ) مسا هب  تال )   ) تب و  دنا ،  هدوب  تسرپ  هراتس 

هچ و  تسا ،  یکی  شیک  ود  نیا  هشیر  نوچ  هدوب ،  یتسرپ  تب  زا  یلماکت  تقیقح  رد  تیئباص  بهذـم  هک :  دـسیون  یم  يدوعـسم 
کی ره  ياه  هلا  هب  اهنآ  شتسرپ  اب  و  دندیتسرپ ،  یم  ار  ناگراتس  ریاس  هام و  دیشروخ ،  همسجم  زین  ناتسرپ  تب  زا  يرایـسب  هک  اسب 

 . دنتسج یم  برقت  ههلآ  هلا  هب  اه  هلا  نآ  هطساو  هب  اهنآ و  زا 

دندوب دـقتعم  و  هتـشادنپ ،  یم  مسج  ار  لجوزع  يادـخ  هک  دـندوب  رگید  یفئاوط  نیچ و  دـنه و  لها  زا  يرایـسب  دـیوگ :  یم  زین  و 
هک تشاد  نآ  رب  ار  اهنآ  دـیاقع  نیا  دـنناهنپ .  نامـسآ  تشپ  رد  هکئالم  ادـخ و  و  نیعم ،  ياه  هزادـنا  هب  دنتـسه  یماـسجا  هکئـالم 
ای ناسنا  لکـش  هب  ای  فلتخم و  ياهلکـش  اهتماق و  اب  هکئالم  لکـش  هب  ای  لجوزع و  يادخ  لکـش  هب  دوخ  لایخ  هب  ییاهتب  اهلاثمت و 

نانیا هدیقع  هب  اریز  دننک ،  رذن  ناشیارب  یتاروذن  و  دنرادب ،  میدقت  یناینابرق  ناشهاگشیپ  هب  و  دنتـسرپب ،  ار  اهنآ  هدیـشارت  اهنیا  ریغ 
 . دندوب کیدزن  وا  هب  لاعتم و  يادخ  دننامه  ههلآ  نیا 

ینامز رید 
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كالفا هک :  دنتخاس  هاگآ  حرش  نیدب  دوخ  راکفا  هجیتن  هب  ار  نانآ  ناشنادنمشناد  امکح و  زا  یضعب  هکنآ  ات  تشذگ  لاونم  نیا  رب 
رد هکئالم  و  دـنا ،  هقطان  سفن  تایح و  ياراد  ماسجا  نیا  و  دنـشاب ،  یم  یلاعت  يادـخ  هب  یندـید  ماسجا  نیرت  کیدزن  بکاوک  و 

ثداوح زا  ییوگلا  همه  دیآ  یم  شیپ  ام  ملاع  رد  هک  ياهثداح  ره  و  دنراد ،  دش  دمآ و  ادـخ  دزن  هب  اهنامـسآ  ناگراتـس و  نیا  نیب 
 . دیآ یم  دیدپ  بکاوک  رد  ادخ  رما  هب  هک  تسا  یثداوح  هجیتن  الاب و  ملاع 

جئاوح ناگراتس  هک  دیما  نادب  دنتشاد ،  یم  میدقت  اهنآ  هاگشیپ  هب  ار  اهینابرق  هتشگ و  ناگراتـس  هجوتم  تسرپتب  رـشب  دعب  هب  نآ  زا 
رد بش  زا  یتمـسق  زور و  رد  ناگراتـس  نیا  هک  دـندش  هجوـتم  نـکیل  دـنروآ .  شیپ  ناـشیارب  یبوـخ  ثداوـح  هدروآرب و  ار  اـهنآ 
هک دندید  نیا  رد  ار  هراچ  هار  ناشیامکح  زا  یـضعب  راچان  هب  دـننک ،  یم  یئامندوخ  بش  زا  ياهراپ  اهنت  و  دنتـسین ،  اهنآ  سرتسد 

روهشم ناگراتـس  ددع  هب  ییاهتب  اهرکیپ و  ات  دنداد  روتـسد  ناشیا  هب  دنزاسب و  ناگراتـس  لکـش  تروص و  هب  ییاه  همـسجم  اهتب و 
نینچ دندرب و  یم  یصوصخم  ینابرق  شهاگشیپ  هب  دندرک و  یم  میظعت  ار  ياهراتـس  ناشیا  زا  یفنـص  ره  دنتخاس و  بکاوک  يارب 

قباطم هدمآرد و  شوج  بنج و  هب  نامسآ  رد  هراتـس  نآ  دننک  میظعت  ار  هراتـس  نالفب  طوبرم  تب  نیمز  رد  یتقو  هک  دنتـشادنپ  یم 
 . دنک یم  ریس  ناشیاه  هتساوخ 

کی ره  هب  هداد و  بیترت  درفنم  یلکیه  هناگادج و  يا  هناخ  مادک  ره  يارب  نانآ 
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نونکات هناخ  نیا  رگا  دـنا :  هتفگ  هتـشادنپ و  لحز  هناخ  ار  هبعک  هناخ  یهورگ  دنتـشاذگ .  ار  ناگراتـس  زا  یکی  مسا  اهلکیه  نآ  زا 
اقب و شراک  لحز  نوچ  هتـشادهگن ،  ثداوح  شوختـسد  زا  ارنآ  لحز  و  تسا ،  لحز  هناخ  هناخ  نیا  هک  هدوب  نیا  يارب  هدنام  یقاب 

زین رگید  یفارخ  دیاقع  نانیا  تسین .  ریذپ  لاوز  هجو  چیه  هب  دشاب  هراتس  نیا  هب  طوبرم  هک  يدوجوم  ره  تسا .  يرادهگن  توبث و 
 . تسا هدنناوخ  رطاخ  لالم  ثعاب  اهنآ  رکذ  هک  دناهتشاد 

دنتـسناد و ادخ  هب  یکیدزن  هطـساو  ار  اهنآ  هدیتسرپ و  ناگراتـس  ياج  هب  ار  اهتب  دوخ  مک  مک  تشذـگ ،  لاونم  نیا  رب  یتدـم  نوچ 
زا دنس و  هب  دنه  زا  دومن و  روهظ  دنه  نیمزرس  رد  دوب  دنه  لها  زا  يدرم  هک  فساذوی  هکنآ  ات  دندرب ،  دای  زا  ار  ناگراتس  شتسرپ 

تعجارم دنس  هب  اددجم  اجنآ  زا  دومن و  رفس  دوب ،  کبک )  نب  زوریف   ) فرصت تحت  رد  زورنآ  هک  ناتسلباز  ناتسیس و  دالب  هب  اجنآ 
وا و نیب  هطـساو  لوـسر و  یلاـعت  يادـخ  فرط  زا  نم  تفگیم :  تشاد و  توـبن  ياـعدا  درم  نیا  تفر .  ناـمرک  هب  اـجنآ  زا  درک و 

 . میوا ناگدنب 

هک دوب  یسک  نیلوا  وا  تفر  سراف  هب  مج  تنطلس  دهع  رد  دنا  هتفگ  یضعب  سراف و  هاشداپ  ثرومهط  تنطلـس  لیاوا  رد  فساذوی 
 . میدش روآدای  هتشذگ  روطس  رد  هکنانچ  داد  راشتنا  ارنآ  دومن و  عادبا  مدرم  نیب  رد  ار  یتسرپ  هراتس  بهذم 

هک الاب  ملاوع  هب  هجوت  تایونعم و  هب  لاغتشا  ایند و  كرت  دهز و  هب  ار  مدرم  فساذوی 
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او اهنآ  ربارب  رد  هدجس  اهتب و  شتسرپ  هب  ار  مدرم  تشاد  هک  یتاهبش  ءاقلا  اب  و  دومن ،  یم  توعد  تسا  رـشب  سوفن  ياهتنم  ءادبم و 
 . داد یئالقع  حیحص و  یکلسم  تروص  ار  یفارخ  کلسم  نیا  دوب  شدوخ  هب  صوصخم  هک  ییاهگنرین  هلیح و  اب  تشاد و  یم 

نآ تشادـگرزب  هب  ار  مدرم  درمـش و  گرزب  ار  شتآ  هک  دوب  یـسک  نیلوا  مج )   : ) دناهتـشون ناسانـشناتساب  هربخ و  ناـناد  خـیرات 
زا رتـهب  ار  رون  یلک  روطب  وا  هتـشاد و  تهابـش  هاـم  باـتفآ و  روـن  هب  هک  هدرک  یم  میظعت  تهج  نیا  زا  ار  شتآ  وا  دوـمن ،  توـعد 

ار يزیچ  دوخ  هقیلـس  هب  ياهفئاط  ره  هدومن  فالتخا  مه  اب  وا  ناوریپ  يو  زا  دـعب  هدوب .  لیاق  یبتارم  نآ  يارب  هتـسناد و  یم  تملظ 
 . درک یم  میظعت  ادخ  هب  یکیدزن  يارب  ارنآ  تسناد و  یم  میظعتلا  بجاو 

ار هناخ  تفه  هراب  نیا  رد  هدرمـشرب و  تسا  یـصوصخم  هفئاط  عجرم  مادک  ره  ایند  رد  هک  ار  یـسدقم  ياه  هناخ  سپـس  يدوعـسم 
مانب راهبون  هناخ  دنه 4  دالب  رد  ناسودنم  هناخ  سرام 3  هوک  يالاب  ناهفصا  رد  يا  هناخ  لحز 2  هناخ  ای  هبعک  هناخ  1 درب :  یم  مسا 

نیتسخن هناخ  هناغرف 7  رهش  رد  دیـشروخ  مانب  ناسواک  هناخ  هرهز 6  مان  هب  نمی  ياعنـص  رهـش  رد  نادمغ  هناخ  خلب 5  رهـش  رد  هام 
 . نیچ دالب  نیرتدنلب  رد  تلع ، 

بکاوک يامـسا  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدوب  بالقـص  میدـق و  مور  نانوی و  دالب  رد  يرگید  سدـقم  ياه  هناـخ  دـیوگ :  یم  هاـگنآ 
رد هرهز  هناخ  دننام  دندش ،  یم  هدیمان 
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 . سنوت

زین ییاهلکیه  روکذم  ياه  هناخ  رب  هوالع  دنا  هتفگ  زین  نوینارح  دـنا  هدوب  یئباص  همه  اهینارح  هکنیا  رطاخ  هب  ار  نانآ  هک  اه  یئباص 
تلع 2 نیتسخن  لـکیه   - 1 تسا :  هلمج  نآ  زا  دـندیمان ،  یم  ناگراتـس  یلقع و  رهاوج  زا  یکی  ماـن  هب  ار  مادـک  ره  هک  دناهتـشاد 

لکـش مادـک  ره  هک  لکایه  ریاس  فالخ  رب  لـکیه  دـنچ  نیا  هک  سفن ،  لـکیه  تروص 5  لـکیه  هلـسلس 4  لکیه  لقع 3  لکیه 
لکیه یعلض 8  هس  يرتشم ،  لکیه  یعلض 7  شش  لحز ،  لکیه   6 دندوب .  هدش  هتخاس  لکش  رودم  همه  دنا ،  هتشاد  یـصوصخم 

لیطتسم 12 عبرم  فوج  رد  ثلثم  هرهز ،  لکیه  ثلثم 11  دراطع ،  لکیه  عبرم 10  سمش ،  لکیه  لیطتسم 9  یعلض  راهچ  خیرم ، 
مه يزوـمر  رارـسا و  دـیاقع و  میدروآرد ،  شراـگن  هب  اـجنیا  رد  اـم  هک  هـچنآ  زا  ریغ  اـهیئباص  هـتبلا  یعلـض .  تـشه  رمق ،  لـکیه 

 . دنا هتشاد  یم  ناهنپ  دوخ  ریغ  زا  هک  دناهتشاد 

 . تسا هدروآ  دوخ  لحن  للم و  باتک  رد  زین  یناتسرهش  ار  يو  بلاطم  ریظن  بهذلا ،  جورم  رد  يدوعسم  راتفگ  دوب  نیا 

 : دمآ تسد  هب  هتکن  ود  یلبق  تانایب  زا 

ییاهتب نینچ  مه  دندیتسرپ ،  یم  عاونا  بابرا  نایادـخ و  ياه  همـسجم  ناونع  هب  ار  ییاهتب  هک  يروطنامه  ناتـسرپ  تب  هکنیا  لوا  - 
تـسا نکمم  نیاربانب ،  دـندوب .  هتخاس  یلکیه  مادـک  ره  مسا  هب  و  دـندیتسرپ ،  یم  هام  باـتفآ و  ناگراتـس و  همـسجم  ناونع  هب  ار 

 ، هام دیشروخ و  هراتس و  هراب  رد  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا جاجتحا 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 405 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنانچمه ناتـسرپ . )  هراتـس  و   ) نیئباص اب  طقف  هن  دـنا  هدـیتسرپ  یم  مه  ار  ناگراتـس  یتسرپ  تب  نیع  رد  هک  هدوب  یناتـسرپ  تب  اب 
یناتـسرپ هراتـس  نیئباص و  اب  مالـسلاهیلع )   ) میهاربا جاجتحا  دـش  داریا  قباس  رد  هک  تایاور  زا  ياهراپ  رباـنب  مییوگب :  تسا  نکمم 

دراو لاکشا  نآ  ات  هدوب  تیئباص  زکرم  هک  نارح  یلاها  اب  هن   ) دناهتسیز یم  ایراثوک  ای  روا و  ای  لباب و  رهش  رد  اهزورنآ  رد  هک  هدوب 
زا سپ  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هب  عجار  همیرک  تایآ  رهاظ  زا  هکنیا  رب  هوـالع  دـیآ . )

ترجاهم سدـقم  ضرا  يوس  هب  امیقتـسم  نانآ  نیمزرـس  زا  دـش  سویام  اهنآ  تیادـه  زا  هکنآ  زا  سپ  شموق و  ردـپ و  اب  جاجتحا 
هب زاغآ  رد  دنا :  هتـشون  خیراوت  بتک  هکنیا  و  دشاب .  هدرک  ترجاهم  سدقم  ضرا  هب  سپـس  نارح و  يوس  هب  ادتبا  هکنیا  هن  دومن ، 

يرگید رابخا  ای  تاروت و  ياه  هتفگ  نامه  زج  یحیحـص  ذخام  هدرک  ترجه  سدقم  ضرا  يوس  هب  اجنآ  زا  سپـس  نارح و  يوس 
خیرات هک  يرابخا  اـب  ار  تاروت  زیزع  هدـنناوخ  هک  تسا  یفاـک  اـم  راـتفگ  قدـص  يارب  درادـن .  هدرب ،  تسد  نآ  رد  تیلیئارـسا  هک 

 . دهد رارق  یسررب  دروم  اقیقد  هدرک  طبض  يربط 

و هدوب ،  لباب  ياه  یکیدزن  رد  يرگید  نارح  هدوب ،  اـهیئباص  زکرم  هک  ینارح  زا  ریغ  هک  دـنا  هتـشون  یـضعب  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا 
 . قشمد نارح  هن  هتشاد ،  رارق  روباخ  تارف و  نیب  ام  لباب  ياه  یکیدزن  رد  هک  هدوب  رهش  نیمه  نارح ،  زا  تاروت  روظنم 
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تسا يا  هناخ  هدنام  یقاب  يدوعسم )  نامز  لاس 332 ه -   ) نونکات نیئباص  سدقم  ياهلکیه  زا  هچنآ   : ) هک دیوگ  يدوعسم  يرآ ، 
رزآ و هراب  رد  دـنناد و  یم  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ردـپ  رزآ  لـکیه  ارنآ  هک  اـیتیلغم )  ) هب فورعم  هقر )   ) هزاورد رد  نارح  رهـش  رد 

 . درادن یشزرا  هنوگچیه  نانآ  هتفگ  یلو  دنراد . ) يرایسب  نانخس  شرسپ ،  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا

يارب ییاهلکیه  زین  ناتسرپ  هراتـس  نینچمه  دندیتسرپ  یم  ار  هراتـس  هام و  باتفآ و  یهاگ  ناتـسرپ  تب  هک  يروطنامه  هکنیا  مود  - 
ناتـسرپ تب  دننام  و  نآ ،  ریغ  سفن و  لقع و  لکیه  نیتسخن و  تلع  لکیه  دننام  دنا ،  هتـشاد  باتفآ  هام و  بکاوک و  ریغ  شتـسرپ 

 . دنا هتسج  یم  برقت  سفن و ) . . .  لقع و   ) ءایشا نیا  هب 

دبعم نیا  دـیوگ :  یم  دـنک  یم  فصو  ار  لباب  دـبعم  هک  اجنآ  شخیرات  باتک  رد  وا  دـشاب ،  یم  تودره )   ) هتفگ اـنعم  نیا  دـی  ؤم 
گرزب یتخت  طقف  دبنگ  نآ  رد  و  هدوب ،  خارف  گرزب و  يدبنگ  رب  لمتشم  اهنآ  نیرخآ  هدوب و  يا  هقبط  تشه  جرب  کی  رب  لمتشم 

رگید زیچ  هن  لاثمت و  هن  همسجم و  هن  زیچ ،  چیه  دبنگ  نآ  رد  زیچ  ود  نیا  زا  ریغ  و  هتشاد ،  رارق  الط  زا  يزیم  تخت  نآ  لباقم  رد  و 
یمن دبنگ  نآ  رد  یسک  هدومن  مادختسا  لکیه  تظافح  تمزالم و  يارب  ار  وا  دنوادخ  دوب  دقتعم  هک  نز  کی  زج  يدحا  هدوبن و  ، 

 . دیباوخ

هب هک  هدوب  نیتسخن  تلع  لکیه  نامه  نیا  تسین  دیعب  و 
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ار یلوا  تلع  دیوگ  یم  يدوعـسم  هک  روطنامه  دـیاقع  نیا  نابحاص  دوخ  هکنیا  وگ  تسا .  هزنم  یتایه  لکـش و  ره  زا  نانآ  هدـیقع 
ینامسج و لکش  تایه و  زا  ار  ادخ  هفئاط ،  نیا  هفسالف  هک  هدش  تباث  و  دندرک .  یم  ریوصت  دوخ  رادنپ  هب  یفلتخم  لاکـشا  هب  مه 

نیب رد  ار  دوخ  هدـیقع  راهظا  تءارج  یلو  دـنا ،  هدومن  فیـصوت  تسا  وا  تاذ  قیـال  هک  یتافـص  هب  ار  وا  هتـسناد  هزنم  يداـم  عضو 
راداو ار  اهنآ  یسایس  ضارغا  ای  دنا و  هتشادن  ارنآ  كرد  تیفرظ  مدرم  هکنیا  يارب  ای  دندرک ،  یم  هیقت  نانآ  زا  هتـشادن و  مدرم  هماع 

 . تسا هدومن  قح  نامتک  هب 

 ( ع  ) میهاربا يامن  وشن و  دلوت و  دروم  رد  یتایاور 

یبا زا  ملاس  نب  ماشه  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  دیرب  نبا  زا  دندرک  لقن  ود  ره  دیلو  نبا  مردپ و  دـیوگ :  یم  نیدـلا  لامک  باتک  بحاص 
ار يراک  چیه  دورمن  و  دوب ،  ناعنک  نب  دورمن  رابرد  مجنم  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا ردپ  دومرف :  هک  مالسلا )  هیلع   ) دبع یبا  زا  ریـصب 

رما بشید  نم  تفگ :  دورمن  هب  دش  حبص  یتقو  درک و  موجن  هب  رظن  میهاربا  ردپ  اهبـش  زا  یبش  داد .  یمن  ماجنا  وا  دیدباوص  هب  زج 
هک دوش  یم  دلوتم  يدولوم  ام  نیمزرس  رد  يدوز  هب  هک  مدیمهف  نینچ  بکاوک  عاضوا  زا  تفگ  يدید ؟  هچ  دیسرپ  مدید ،  یبیجع 
ایآ دیـسرپ :  درک و  بجعت  دورمن  دوش ،  رادراب  وا  هب  شردام  هک  هدـنامن  يزیچ  و  دوب ،  دـهاوخ  وا  تسد  هب  ام  يدوباـن  تکـاله و 

؟  هدش دقعنم  ینز  محر  رد  شاهفطن 

و هن ،  تفگ : 
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 ، دـنزادنا یم  شتآ  رد  ار  وا  مدرم  هک  دوب  نیا  دوب  هدروآ  تسد  هب  بکاوک  عاضوا  زا  لمح  نیا  هراب  رد  هک  یتایـصوصخ  هلمج  زا 
 . دوب هدرواین  تسد  هب  يزیچ  دهد ،  یم  تاجن  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  هراب  رد  اما  دوب و  تسرد  شیئوگشیپ  اجنیا  ات 

نیمه رد  دننک ،  يریگ  هرانک  نادرم  زا  نانز  ات  داد  روتسد  ربخ  نیا  ندینش  زا  سپ  دورمن  دومرف :  سپس  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
هک دیسر  شرظن  هب  هدش  نتسبآ  شرسمه  هک  دیمهف  یتقو  دش ،  رادراب  وا  دومن و  تبراقم  دوخ  رـسمه  اب  میهاربا  ردپ  هک  دوب  عقوم 

ار هلباق  نانز  دـنک  ادـیپ  يرتشیب  نانیمطا  هکنیا  يارب  اذـل  دـنیچ ،  یم  رب  ار  دورمن  تنطلـس  طاسب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  لـمح  نیا 
تـشپ هب  ار  وا  میهاربا  ناج  ظفح  يارب  مه  لاعتم  يادخ  هن .  ای  هدـش  رادراب  یتسار  ایآ  دـننیبب  هدرک  هنیاعم  ار  شرـسمه  ات  تساوخ 

 . مینیب یمن  یلمح  رثا  ام  دنتفگ :  هنیاعم  زا  سپ  اه  هلباق  اذل  دینابسچ ،  شردام 

تمالم ار  وا  شرـسمه  دـهد ،  شرازگ  دورمن  هب  ار  نایرج  تفرگ  میمـصت  شردـپ  دـش ،  دـلوتم  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  ینامز 
دوـشن و ربـخ  اـب  ناـیرج  زا  دورمن  هکنیا  يارب  نم  یهد !  نتـشک  هب  ار  تدـنزرف  تدوـخ  تـسد  هـب  یهاوـخ  یم  تـفگ :  هدوـمن و 

نیب زا  ام  دوخ  تسد  هب  تسا  ینتفر  نیب  زا  رگا  ات  منک  یم  ناهنپ  اهراغ  زا  یکی  رد  ار  كدوک  نیا  ددرگن  مهارف  وت  يارب  يرسدرد 
رتدوز سپ  تفگ  تفریذپ و  ار  داهنشیپ  نیا  شرهوش  دشاب .  هتفرن 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 409 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هکنآ  زا  سپ  ار  وا  دیـسر و  يراغ  هب  ات  تشاذـگ ،  ناـبایب  هب  ور  تشادرب و  ار  لـفط  میهاربا  رداـم  ربب ،  ار  وا  هدـیمهفن  یـسک  اـت 
تـشگنا رد  ار  لفط  نیا  قزر  لاعتم  يادخ  تشگرب .  رهـش  هب  داهن و  راغ  رد  رب  یگنـس  تشاذـگ و  راغ  رد  درک  ریـس  دوخ  ناتـسپ 

ریغ دشر  اب  میهاربا  دیکم ،  یم  تشاذگ و  یم  ناهد  رد  ار  دوخ  تشگنا  رس  دش  یم  هنسرگ  تقو  ره  لفط  دوب ،  هداد  رارق  شماهبا 
یم دـشر  لاسکی  رادـقم  هب  هام  کی  رد  هام و  کی  رادـقم  هب  هتفه  کی  رد  لافطا و  ریاس  هتفه  کی  رادـقم  هب  زور  ره  رد  شیعیبط 

 . درک

سپ هدمآ ،  مدنزرف  رـس  رب  هچ  هک  منیبب  ات  مور  یم  یهد  هزاجا  رگا  تفگ :  دوخ  رـسمه  هب  میهاربا  ردام  زور  دنچ  نتـشذگ  زا  سپ 
ود دـننام  كدوک  نامـشچ  دـید  بجعت  لامک  اب  دـیناسر و  راغ  هب  ار  دوخ  هلجع  هب  دـش و  نوریب  رهـش  زا  رهوش  زا  هزاجا  بسک  زا 

هناـخ هب  يراـچان  راـبجا و  مکح  هب  داد و  ریـش  ار  وا  دینابـسچ و  هنیـس  هب  تـشادرب و  نـیمز  زا  ار  دوـخ  دـنزرف  دـشخرد .  یم  غارچ 
راغ نامه  رد  راچان  دوب ،  هدرم  یگنـسرگ  زا  هک  شمدید  تفگ :  ربخ  هچ  تکدوک  زا  دیـسرپ  هک  شرهوش  باوج  رد  و  تشگرب ، 

هدیشک شوغآ  رد  ار  دوخ  كدوک  راغ  رد  و  دش ،  یم  جراخ  هناخ  زا  يا  هناهب  هب  زور  ره  تشذگ و  یتدم  متشگرب .  هدومن  شنفد 
 . داتفا هارب  كدوک  هکنآ  ات  داد ،  یم  ریش  ، 

يزور
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تفرگ و ار  شنماد  كدوک  نتشگرب  ماگنه  داد  ششزاون  دوخ  مرگ  شوغآ  رد  تفر و  شغارس  هب  شردام  یتقو  لومعم  بسح  رب 
 : تفگ

لباقم رد  زور  ره  دـعب  هب  نآ  زا  و   . ) مریگب هزاجا  وا  زا  ات  دـشاب  مرادـن ،  هزاجا  تردـپ  زا  نم  تفگ :  شرداـم  ربب .  دوخ  هارمه  ارم 
ار وا  هک  تشاد  قح  شردام  دـیمهف  درب و  یپ  طیحم  لاوحا  عاضوا و  هب  هتفر  هتفر  هکنآ  ات  دروآ ،  یم  يا  هناهب  شدـنزرف  ياـضاقت 

نوریب راغ  زا  هکنآ  ات  دومن ،  یم  یعـس  دوخ  ندرک  ناهنپ  رد  مه  شدوخ  دـعب  هب  نآ  زا  اذـل  درک ) یم  عنم  راـغ  زا  ندـمآ  نوریب  زا 
تردـق داد و  ناـشن  میهاربا  تسد  هب  ار  دوـخ  تردـق  دـنوادخ  هک  دوـب  تقو  نآ  دوـمن ،  غـالبا  شناگدـنب  هب  ار  ادـخ  رما  تـفر و 

 . تسکش مهرد  ار  نایدورمن 

 ( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  ریـصب  یبا  زا  رگید  يا  هدع  زا  دیلو و  نبا  شردپ و  زا  قودـص  زا  ءایبنالا  صـصق  باتک  رد  فل :  ؤم 
يزور داد .  یمن  ماجنا  يراک  يو  دـیدباوص  هب  زج  دورمن  و  دوب ،  دورمن  رابرد  مجنم  میهاربا  يومع  رزآ  دومرف :  هک  هدـش  تیاور 

رب درک  یم  تلالد  بکاوک  عاـضوا  تفگ :  يا ؟  هدـید  هچ  وگب  تفگ :  مدـید ،  یبیجع  رما  هتـشذگ  بش  رد  نم  تفگ :  دورمن  هب 
سپ دورمن  دوش ،  یم  هدیچرب  ام  تزع  تنطلـس و  راموط  وا  تسد  هب  هک  دـیآ  یم  ایند  هب  نیمزرـس  نیا  رد  يدولوم  يدوز  هب  هکنیا 

عونمم ار  نادرم  اب  نانز  ندش  رتسبمه  فرح  نیا  ندینش  زا 
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قبط رب  ار  ناتـساد  هیقب  تیاور ،  نیا  دش .  رادراب  میهاربا  هب  وا  دش و  رتسبمه  میهاربا  ردام  اب  مایا  نیمه  رد  میهاربا  ردـپ  خرات  درک . 
نیا رد  و  دوـب ،  هدـناوخ  میهاربا  ردـپ  ار  رزآ  تیاور  نآ  هک  تسا  نیا  دراد  نآ  اـب  هـک  یفـالتخا  اـهنت  و  هدرک ،  ناـیب  یلبق  تـیاور 

 . تسا هدش  یفرعم  ترضح  نآ  يومع  تیاور 

 : هدومرف و  هتسناد ،  تیاور  کی  تسا  ود  نآ  دنس  رد  نومضم و  رد  هک  یتدحو  تهج  زا  ار  تیاور  ود  نیا  یـسلجم  موحرم  اذل  و 
نیا يارب  دوب  میهاربا  يوـمع  رزآ  هتفگ  هداد و  رییغت  ار  نآ  رگا  و  تسا ،  تیاور  نیمه  هدرک  لـقن  يدـنوار  هک  مه  یتـیاور  ارهاـظ 

هتسناد میهاربا  ردپ  ار  تسرپتب  رزآ  هک  ار  یتایاور  ریاس  مه  شدوخ  یـسلجم  موحرم  دنک .  تقباطم  هیماما  دیاقع  لوصا  اب  هک  هدوب 
 . تسا هدومن  هیقت  رب  لمح 

هراب نیا  رد  دـهاجم  زا  هماع  قرطب  مه  یتایاور  دـنا و  هدرک  لقن  ناـشدوخ  ریـسفت  رد  یـشایع  یمق و  ار  هتـشذگ  نومـضم  دـننام  و 
ياملع مومع  هب  ار  لوق  نیا  ءایبنالا  صـصق  رد  یبلعث  نینچمه  هدرک و  لقن  دوخ  خـیرات  رد  ار  نومـضم  نامه  مه  يربط  و  تسه ، 

 . هداد تبسن  هتشذگ 

 ( مالـسلا هیلع   ) میهاربا هکنیا  رد  دنراد  قافتا  ابیرقت  راثآ  ثیدح و  ياملع  هک  تسا  نیا  تفگ  دـیاب  اجنیا  رد  هک  يزیچ  لاح  ره  هب 
و هتخاس ،  راکشآ  ار  دوخ  شیگدنز  زا  هرود  نیا  ندمآرـس  زا  سپ  و  هدرب ،  یم  رـسب  یناهنپ  رد  دورمن  سرت  زا  یگدنز  يادتبا  رد 

تیهولا رس  رب  شموق  ردپ و  اب 
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 ، تسا هدومن  هجاحم  شییادخ  ياعدا  رس  رب  شرصاعم  هاشداپ  دورمن  اب  نینچمه  و  هدرک ،  جاجتحا  دیـشروخ  هام و  هراتـس و  اهتب و 
یسک هچ  میهاربا  ردپ  هکنیا  اما  و  دوش .  یم  هدافتسا  زین  ناتساد  نیا  هب  طوبرم  تایآ  قایـس  زا  میتفگ  مه  البق  هک  يروطنامه  نیا  و 
رگید یـضعب  و  هدوب ،  رزآ  شبقل  هطقن و  یب  ءاح  اب  حرات )   ) ای رادهطقن و  ءاخ  اب  خرات )   ) وا مسا  هک  دـنا  هتفگ  خـیرات  لها  هدوب ؟ 

زین و  هدوب .  گنل  ای  دـضتعم و  يانعم  هب  زور و  نآ  تغل  هب  یمذ  ای  حدـم و  فصو  ای  اـهتب و  زا  یتب  مسا  رزآ  هک  دـنا  هداد  لاـمتحا 
یبلص و ردپ  خرات  نامه  هدرک  لقن  وا  اب  ار  میهاربا  جاجتحا  و  هدناوخ ،  میهاربا  ردپ  ار  وا  نآرق  هک  یکرشم  صخش  نآ  دنا :  هتفگ 
زا رگید  یضعب  دنا .  هدومن  تقفاوم  لوق  نیا  رد  نیخروم  اب  زین  ننست  لها  مالک  ثیدح و  ياملع  زا  يا  هدع  هدوب ،  میهاربا  یقیقح 

بتک رد  ار  لوا  لوق  رب  لاد  رابخا  هعیـش  نیثدـحم  زا  یـضعب  اهنت  هدومن و  تفلاخم  لوق  نیا  رد  هعیـش  ياملع  همه  نینچمه  نانآ و 
 . دنا هدومن  لقن  دوخ 

هدش و دراو  ینـس  هعیـش و  قرط  زا  هک  تسا  يرابخا  تسا  تنـس  ياملع  زا  نانآ  نیقفاوم  هعیـش و  لالدتـسا  دروم  هک  يزیچ  هدمع 
نیا دنا ،  هدوبن  كرـشم  نانآ  زا  کیچیه  هدوب و  دحوم  همه  ملـس )  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  يابآ  هکنیا  رب  دراد  تلالد 

ياملع زا  هتسد  ود  نیا  يارآ  هکرعم  هرجاشم و  دروم  هلءاسم 
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یم ثحب  لها  يارب  ار  تقیقح  جاتنتسا  لالدتسا و  تسا  نوریب  ام  يریسفت  هفیظو  زا  ثحب  نیا  بیقعت  نوچ  و  تسا ،  ینـس  هعیش و 
دراد نیا  رب  تلالد  تایآ  دوخ  هک  میتفگ  البق  اریز  میرادـن ،  نآ  رد  ثحب  هب  یجایتحا  ام  هکنیا  رب  هوالع  میرذـگ ،  یم  میراذـگ و 

رب دراد  تلالد  هک  یتایاور  لاح  نیا  اب  و  هدوبن ،  میهاربا  یقیقح  ردپ  هدش  هدرب  مسا  وا  زا  هروس  نیا  تایآ  رد  هک  كرـشم  رزآ  هک 
تئرج و لامک  اب  هک  تسا  ادـخ  باتک  اب  فلاخم  تسه  اـهنآ  دوخ  ناـیم  هک  یفـالتخا  اـب  هدوب  میهاربا  یقیقح  ردـپ  هدربماـن  هکنیا 

يارب هداد و  تمحز  دوخ  هب  یـسلجم  موحرم  دـننام  هک  تسین  نیا  هب  یتجاح  چـیه  دومن و  حرط  ار  اهنآ  دـیاب  هغدـغد  چـیه  نودـب 
نآ رد  مه  هماع  دوخ  هک  یبلطم  هراـب  رد  مهنآ  مینک ،  هیقت  رب  لـمح  ار  اـهنآ  تاـیاور ،  هنوگنیا  تهج  یحیحـص  لـمحم  ندیـشارت 

 . دنراد فالتخا 

نایدورمن و  ع )   ) میهاربا ترضح  ناتساد  هرابرد  یتایاور 

قداص ماما  زا  رجح ،  زا  نامثع ،  نب  ناـبا  زا  رـصن ،  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  شردـپ ،  زا  میهاربا ،  نب  یلع  زا  یفاـک  هضور  رد 
اجنآ ات  تفگ -  دب  ار  ناشنایادـخ  هدرک ،  تفلاخم  دوخ  موق  اب  مالـسلا ، )  هیلع   ) میهاربا دومرف :  هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا )  هیلع  )

اب هدـش ،  ناش  هدـکتب  لخاد  میهاربا  دـنتفر ،  دوخ  دـیع  مسارم  ماجنا  يارب  ارحـص  هب  و  هدـینادرگ ،  يور  وا  زا  هکنیمه  دومرف -  هک 
 ، تخیوآ نآ  ندرگ  هب  ار  هشیت  هتشاذگ ،  یقاب  ار  همه  زا  رتگرزب  اهنت  تسکش ،  ار  همه  هشیت 
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نآ زا  زج  راک  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ :  دـنا ،  هدـش  درخ  همه  هک  دـندید ،  ار  دوخ  نایادـخ  هتـشگرب ،  دوخ  دـیع  زا  مدرم 
 . دننازوسب شتآ  اب  ار  وا  هک  دنتفاین  نیا  زا  رتالاب  یباذع  ریزگان  هدزن ،  رس  درک  یم  ییوگدب  نایادخ  زا  هک  یناوج 

شنایرگـشل اب  دورمن  زور  نآ  رد  دـننازوسب ،  دوب  انب  هک  يزور  ات  دنتـشاد  هاگن  ار  وا  و  دـندرک ،  عمج  مزیه  شندـنازوس  يارب  سپ 
رد ار  میهاربا  دـنیبب ،  ار  میهاربا  نتخوـس  اـت  تفرگ ،  رارق  دـندوب  هدرک  تسرد  شیارب  هـک  یـصوصخم  هاـگیاج  رد  و  دـش ،  نوریب 
اب مه  وا  ایآ  دـنک ،  یگدـنب  ار  وت  هک  تسین  وا  زا  ریغ  يدـحا  نم  تشپ  رب  اراـگدرورپ  تشاد :  هضرع  نیمز  دـنداد ،  رارق  یقینجنم 

 . منک یم  تیافک  ار  وا  دناوخب ،  ارم  میهاربا  رگا  دومرف :  دوش ؟  هتخوس  شتآ 

نیا زور  نآ  رد  میهاربا  ياعد  هک :  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  هدربن ،  مان  هک  یـصخش  زا  ناورم ،  نب  دمحم  زا  نابا ، 
یلع تلکوت   : ) تشاد هضرع  هاگنآ ،  دحا ) اوفک  هل  نکی  مل  و  دلوی ،  مل  دلی و  مل  نم  ای  دمص ،  ای  دمـص  ای  دحا ،  ای  دحا  ای   : ) دوب

زا میهاربا  ياهنادند  دومرف :  ماما  وش ،  درـس  میهاربا  يارب  داد  روتـسد  شتآ  هب  سپ  مدرک ،  تیافک  نم  دومرف :  یلاعت  يادخ  هّللا ) 
امرس یتحاران  زا  میهاربا  تقو  نآ  وش ، ) ملاس  و   : ) دومرف لجوزع  يادخ  هک  اجنآ  ات  دروخ ،  یم  مه  هب  امرس 
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 . تخادرپ وگتفگ  هب  شتآ  رد  میهاربا  اب  هدش  لزان  لیئربج  و  دوسایب ، 

 : هک درک  هفاـضا  سپـس  ماـما  دریگب .  میهاربا  دوبعم  نوچ  يدوبعم  دریگب  دوـخ  يارب  يدوـبعم  دـهاوخ  یم  سک  ره  تفگ :  دورمن 
شیاـج رد  و  دیـشک ،  هناـبز  شیوـس  هب  شتآ  زا  ینوتـس  سپ  نازوـسن .  ار  وا  مـتفگ  شتآ  هـب  نـم  تـفگ :  موـق  ناـگرزب  زا  یکی 

هراس طول و  رفـس  نیا  رد  دـمآ ،  ماش  هب  هدرک ،  ترجاهم  بانج  نآ  اب  و  هدروآ ،  ناـمیا  يو  هب  طول  ناـیم  نآ  رد  سپ  دـینازوسب ، 
 . دندوب مالسلا )  هیلع   ) میهاربا هارمه 

 ، بوبحم نب  نسح  زا  یگمه  دایز ،  نب  لهس  زا  هیماما ،  باحصا  زا  يا  هدعو  شردپ ،  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  باتک  نامه  رد  زین  و 
هیلع  ) میهاربا دومرف :  یم  هک :  مدینـش  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  یخرک ،  دایز  یبا  نب  میهاربا  زا 

 ، هدرک تسرد  يراوید  راهچ  شندنازوس  يارب  و  دندرک ،  شریگتسد  داد  روتسد  دورمن  تسکـش ،  ار  دورمن  ياهتب  یتقو  مالـسلا ) 
ات دنتفر ،  دندرک و  ار  راک  نیا  دنازوسب ،  ار  وا  ات  تخادـنا ،  شتآ  رد  ار  میهاربا  هدزنآ  رد  شتآ  هاگنآ  دـندرک ،  عمج  نآ  رد  مزیه 
زا دازآ  و  ملاس ،  حیحـص و  میهاربا  دندید  دندرک ،  هاگن  صوصخم  ياج  زا  و  دندمآ ،  یتقو  دـنیایب ،  شتآ  ندـش  شوماخ  زا  سپ 

 . تسا هتسشن  ریجنز  دنک و 

دننک و نوریب  روشک  زا  ار  بانج  نآ  ات  داد  روتسد  دنداد  ربخ  دورمن  هب  ار  ناتساد 
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ملاوما نادنفسوگ و  هک  مرادن  یفرح  نم  تفگ :  درک و  جاجتحا  ناشیا  اب  میهاربا  دربب ،  دوخ  اب  ار  شلاوما  نادنفـسوگ و  دنراذگن 
اهنآ هیهت  رد  نم  هک  ار  يرمع  نآ  مه  امـش  هک  تسا  نیا  شطرـش  یلو  مورب ،  و  مراذـگب ،  ما  هدیـشوک  نآ  هـیهت  رد  اـهلاس  هـک  ار 
دیاب هک  درک  مکح  میهاربا  هیلع  زین  یـضاق  دـندرب ،  دورمن  یـضاق  دزن  ار  هعفارم  هتفرن  راب  ریز  مدرم  دـیهدب ،  نم  هب  ما  هدرک  فرص 
هیهت رد  هک  ار  وا  رمع  دـیاب  هک  درک  مکح  مـه  ناـیدورمن  هـیلع  و  يورب ،  يراذـگب و  يا ،  هدروآ  تـسد  هـب  ناـنیا  دـالب  رد  هـچنآ 

نایاپراچ لاوما و  اب  دنراذگب  و  دنرادرب ،  میهاربا  زا  تسد  داد  روتسد  دندرب ،  دورمن  هب  ار  ربخ  دیهدب ،  وا  هب  هدومن  فرص  شلاوما 
رخآ ات   . ) درب یم  نیب  زا  ار  امـش  نایادـخ  دـنک و  یم  دـساف  ار  امـش  نید  دـنامب  امـش  دـالب  رد  رگا  وا  تفگ :  و  دوش ،  نوریب  دوخ 

 ( . ثیدح

یتقو دومرف :  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  وا  زا  دراد ،  لاله  نب  هللادبع  هب  هک  يدنـس  هب  للع ،  باتک  رد  و 
 . هن وت  هب  دومرف :  يراد ؟  یتجاح  ایآ  تفگ :  هدومن  رادید  ار  وا  اوه  رد  لیئربج  داتفا ،  شتآ  هب  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا

هکنیا نینچمه  و  هدـش ،  دراو  هصاخ  هماع و  قرط  زا  قینجنم ،  هلیـسو  هب  ار  وا  ندرک  باترپ  ناتـساد  تاـیاور  يا  هدـع  رد  فل :  ؤم 
يراد یتجاح  ایآ  تفگ :  وا  هب  لیئربج 
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 . داد يو  هب  میهاربا  هک  یخساپ  و  هن ،  ای 

هک دنا  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  ریرج ،  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  یبایراف و  هک  تسا  روثنملاردـلا  باتک  رد  و 
زا هک  امالـس )  ) دـش باطخ  هک  یتق  ات و  داد ،  رازآ  ار  وا  امرـس  هک  دـش  درـس  نانچنآ  دومرف :  ادرب ) ینوک  ران  ای  اـنلق   ) هیآ لـیذ  رد 

 . تشگ رازآ  یب  عوبطم و  و  دش ،  هتساک  نآ  تدش 

لجوزع يادخ  سپس  دومرف :  هک  هدروآ  تسا  تماما  هب  عجار  هک  یثیدح  رد  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح  زا  نویع  یفاک و  رد  و 
ناشیا زا  تراهط  توفـص و  لها  ینعی  وا ،  هیرذ  رد  ار  تماـما  و  داد ،  رارق  ماـما  ار  وا  هکنیا  هب  درک ،  مارکا  ار ) میهاربا  ینعی   ) ار وا 

لعف مهیلا  اـنیحوا  اـنرماب و  نودـهی  همئا  مهاـنلعج  نیحلاـص و  اـنلعج  ـالک  هلفاـن و  بوقعی  قحـسا و  هل  اـنبهو  و   : ) دومرف داد و  رارق 
درب یم  ثرا  يرگید  زا  کی  ره  و  دوب ،  وا  هیرذ  رد  نانچمه  تماما  و  نیدباع ، )  انل  اوناک  هوکزلا و  ءاتیا  هولـصلا و  ماقا  تاریخلا و 

یلاعت يادخ  و  درب ،  ثرا  ار  نآ  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ات  تشگ  تسد  هب  تسد  و  نرق ،  هب  نرق  نانچمه  و  ، 
تماما هلءاسم  سپ  نینم )  ؤملا  یلو  هّللا  اونمآ و  نیذـلا  یبنلا و  اذـه  هوعبتا و  نیذـلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا   : ) هدومرف هراب  نیا  رد 

يزور دهاوخب  هک  ره  هب  ادخ  هک  تسا  یصاخ  ماقم 
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 . دنک یم 

رد مسر  نامه  هب  و  دش ،  نآ  لبقتم  لجوزع  يادخ  رما  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  دـعب 
متثبل دقل  نامیالا  ملعلا و  اوتوا  نیذلا  لاق   : ) دوب هداد  ناشنامیا  ملع و  ادخ  هک  شیایفـصا  نادـنزرف  هتبلا  بانج ،  نآ  نادـنزرف  نایم 

هّللا یلـص   ) ادخ لوسر  زا  دعب  نوچ  تسه ،  بانج  Ơن �ن Xј نایم رد  ثعب  زور  ات  هک  دـیدرگب  ثعبلا )  موی  یلا  هّللا  باـتک  یف 
 . دوب دهاوخن  يربمغیپ  رگید  ملس )  هلآ و  هیلع و 

قحـسا و هل  انبهو  و   ) هیآ لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  نارمع ،  نب  ییحی  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـعم  رد  و 
 . دنیوگ هلفان  ار  یمدآ  هون  دومرف :  هلفان )  بوقعی 

 . دندرک یم  جاودزا  نادرم  اب  نادرم  نوچ  دومرف :  ثئابخلا )  لمعت  تناک  یتلا  هیرقلا  نم  هانیجن  و   ) هلمج لیذ  رد  یمق  ریسفت  رد  و 

کی چیه  رد  هک  نانچنآ  دنراد ،  فالتخا  مه  رایسب  نکیل  تسا ،  دایز  رایسب  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا ياهناتساد  رد  تیاور  فل :  ؤم 
 . میدومن افتکا  دیدناوخ  هک  يرادقم  نیمه  هب  تایاور  نیا  زا  ام  و  دنتسین ،  قبطنم  نآرق  تایآ  قوطنم  اب  تایصوصخ  زا 

 ( ع  ) لیعامسا ترضح  دلوت  رجاه و  شیاز  زا  یتیاور 

هکنیمه تشاد ،  لزنم  ماش  هیداب  رد  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  یمق  ریسفت  رد  و 
رجاـه صوصخ  رد  ار  میهاربا  هراومه  تهج  نیمه  هب  تشادـن و  دـنزرف  وا  نوـچ  تشگ ،  نیگمغ  هراـس  دازب ،  ار  لیعامـسا  رجاـه 

درکیم تیذا 
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رگا تسا ،  جک  هدند  هلزنمب  نز  هک  داتسرف  یحو  وا  هب  لجوزع  يادخ  درک ،  تیاکـش  ادخ  دزن  میهاربا  تخاس .  یم  شکانمغ  و  ، 
داد شروتسد  هاگنآ  تسکش ،  یهاوخ  ار  وا  ینک ،  شتـسار  یهاوخب  رگا  و  يوش ،  یم  دنم  هرهب  وا  زا  يزاسب ،  يو ،  یجک  نامهب 
يا هعقب  نیلوا  و  نم ،  نما  و  نم ،  مرحب  دومرف :  مربب ؟  اجک  اراگدرورپ  دیـسرپ :  دروایب ،  نوریب  ماش  زا  ار  شردام  لیعامـسا و  اـت  : 

 . تسا هکم  نیمزرس  نآ  ما و  هدرک  قلخ  نیمز  رد  هک 

هارب هدومن ،  راوس  نآ  رب  ار  میهاربا  دوخ  ار و  لیعامـسا  رجاه و  و  درک ،  لزان  شیارب  قارب  اب  ار  لـیئربج  یلاـعت  يادـخ  نآ  زا  سپ 
 : دیـسرپ یم  لیئربج  زا  هکنیا  رگم  تشذـگ ،  یمن  یناتـسلخن  تعارز و  چـیه  زا  و  اوه ،  بآ و  شوخ  هطقن  چـیه  زا  میهاربا  داتفا ، 
هب اـت  دـندنار ،  شیپ  ناـنچمه  ورب ،  شیپ  ورب ،  شیپ  هن ،  تفگ :  یم  لـیئربج  لـحم ؟  نآ  تـسا  اـجنیا  میوـش ؟  هداـیپ  دـیاب  اـجنیا 

هراس اب  نوچ  درک ،  هدایپ  دش ،  هتخاس  نآ  رد  ادـخ  هناخ  هک  یلحم  نیمه  رد  ار  لیعامـسا  رجاه و  میهاربا  دندیـسر ،  هکم  نیمزرس 
 . ددرگرب وا  دزن  ات  دوشن ،  هدایپ  شدوخ  هک  دوب ،  هتسب  دهع 

 ، تخادـنا تخرد  هخاش  يور  تشاد  هارمه  هک  يا  هچراپ  مالـسلا  هیلع  رجاه  دوب ،  یتخرد  دراد  رارق  مزمز  هاچ  العف  هک  یلحم  رد 
شا هداوناخ  میهاربا  هک  نیمه  دشاب ،  تحار  نآ  هیاس  ریز  رد  ات 
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هملک کی  تسا  زیگنا  تریح  روآ و  تفگش  شنامیا  یتسار  هک   ) رجاه ددرگرب ،  هراس  فرطب  ات  تساوخ  و  داد ،  لزنم  اجنآ  رد  ار 
یئادخ تفگ :  میهاربا  تسه ؟  نآ  رد  يا  هناد  هن  یبآ و  هن  یسینا و  هن  هک  يور  یم  يراذگ و  یم  ینیمزرـس  رد  ار  ام  ایآ  دیـسرپ )

هک ءادک   ) هوکب هکنیمه  دش ،  ماش  یهار  تفگ و  ار  نیا  تسا ،  تیافک  ار  امـش  يرگید  زیچ  ره  زا  هداد ،  نامرف  لمع  نیاب  ارم  هک 
نم تنکـسا  ینا  اـنبر   : ) تفگ و  تخادـنا ،  کـشخ )  هرد  نیا  نورد  رد  و   ) بقعب یهاـگن  دیـسر ،  تـسا  يوـط )  يذ  رد  یهوـک 

تارمثلا نم  مهقزراو  مهیلا ،  يوهت  سانلا  نم  هدـئفا  لـعجاف  هولـصلا ،  اومیقیل  اـنبر  مرحملا ،  کـتیب  دـنع  عرز  يذ  ریغ  داوب  یتیرذ 
راگدرورپ تمرحم ،  تیب  دزن  مداد ،  ياج  هایگ  بآ و  نودـب  دوگ و  ینیمزرـس  رد  ار  ما  هیرذ  نم  اراگدرورپ !  ( ، ) نورکـشی مهلعل 

رکـش هک  دشاب  هد ،  ناشیزور  اه ،  هویم  زا  و  نک ،  ناشیا  يوسب  لیامتم  ار  مدرم  زا  یئاهلد  سپ  دنراداپب ،  زامن  هک  دـیما  نیدـب  ام ، 
 . تفرب تفگب و  زار  نیا  دنرازگ )

زورما هک  یلحم  رد  و  تساخرب ،  رجاه  تشگ ،  هنـشت  لیعامـسا  دـش ،  مرگ  اوه  یتعاس  زا  سپ  و  درک ،  عولط  باتفآ  هکنیمه  سپ 
بآ درک  لایخ  دنزیم ،  قرب  بآ  نوچ  يزیچ  رگید ،  يدنلب  نآ  رد  هک  دید  دمآرب ،  افص  يدنلب  رب  دمآیب و  دننک  یم  یعس  نایجاح 

ناود ناود  و  دمآ ،  نیئاپ  افص  زا  تسا ، 
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شندید عنام  بارـس  ناعمل  ایوگ   ، ) دش دیدپان  شرظن  زا  لیعامـسا  تفر ،  هورم  يالاب  هکنیمه  دیـسر ،  هورم  هب  ات  دـش ،  وس  نادـب 
 ( . تسا هدش 

ار لیعامـسا  راب  نیا  دیـسر ،  هورمب  یتقو  متفه  تبون  رد  درک ،  رارکت  تبون  تفه  ار  لمع  نیا  و  دـمآ ،  افـص  فرطب  هرابود  راچان 
بآ ولج  هدومن ،  يروآ  عمج  نش  يرادقم  كدوک  رود  زا  هتـشگرب ،  وا  دزن  سپ  هتفای ،  نایرج  شیاپ  ریز  زا  یبآ  هک  دید  و  دید ، 
بآ ولج  نتفرگ  ندرک و  عمج  يانعم  مزمز  نوچ  دندیمان ،  مزمز  ار  بآ  نآ  زور  نامه  زا  و  تشاد ،  نایرج  بآ  نوچ  تفرگ ،  ار 

 . دهد یم  ار 

لحم ار  اجنآ  هدرک ،  عورـش  ار  دش  دمآ و  هکم  فرطب  ارحـص  نایـشحو  اوه و  ناغرم  دش  ادـیپ  هکم  نیمزرـس  رد  بآ  نیا  یتقو  زا 
 . دنداد رارق  دوخ  يارب  ینما 

 ، دننکیم دـش  دـمآ و  وس  نادـب  نایـشحو  ناغرم و  هک  دـندید  دنتـشاد ،  لزنم  تافرع  زاجملا  يذ  رد  هک  مهرج  موق  رگید  يوس  زا 
لحم نآ  رد  هک  كدوک ،  کی  نز و  کی  هب  دندیـسر  ات  دـندرک ،  بیقعت  ار  اهنآ  مرجال  دـنراد  هنال  اجنآ  رد  دـندیمهف  هک  ردـقنآ 

هچ اجنیا  و  یتسیک ؟  وت  دندیسرپ :  رجاه  زا  هدش ،  ادیپ  اجنآ  رد  نت  ود  نآ  رطاخ  هب  بآ  هک  دندیمهف  دنا ،  هدرک  لزنم  یتخرد  ریز 
ینازرا وا  هب  نم  زا  ادخ  هک  تسا ،  وا  دنزرف  نیا  و  منامحرلا ،  لیلخ  میهاربا  زینک  نم  تفگ :  تسیک ؟  هچب  نیا  و  ینک ؟  یم 
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رد هک  یهدیم  هزاجا  امب  ایآ  لاح  دنتفگ :  مهرج  موق  دهد ،  لزنم  و  دروآ ،  اجنیدب  ار  ام  هک  درک  رومءام  ار  وا  یلاعتیادـخ  هتـشاد ، 
 . دیایب میهاربا  ات  دشاب  دیاب  تفگ :  رجاه  مینک ؟  لزنم  امش  یکیدزن 

دنهاوخ یم  هزاجا  امـش  زا  دنراد ،  تنوکـس  مهرج  زا  یمدرم  یکیدزن  نیا  رد  تشاد :  هضرع  رجاه  دمآ ،  میهاربا  زور  هس  زا  دـعب 
 ، دندمآ داد ،  عالطا  مهرج  موق  هب  رجاه  هلب ،  دومرف :  میهاربا  یهد ؟  یم  ناش  هزاجا  ایآ  دننک ،  لزنم  امب  کیدزن  نیمزرـس  نیا  رد 

 . دندش سونءام  نانآ  اب  لیعامسا  رجاه و  دنتشارفا ،  رب  ار  ناشیاه  همیخ  و  دندرک ،  لزنم  يو  کیدزن  و 

و داتفا ،  هارب  لیعامـسا  هتفر  هتفر  دش ،  لاحـشوخ  تخـس  دید و  اجنآ  رد  يرایـسب  تیعمج  دمآ  رجاه  ندـیدب  میهاربا  هک  رگید  راب 
نادنفـسوگ نامه  اب  لیعامـسا  رجاه و  و  دـندوب ،  هدیـشخب  لیعامـسا  هب  دنفـسوگ  اـت  ود  یکی و  ناـشیا  زا  رفن  کـی  ره  مهرج  موق 

 . دندرکیم یگدنز 

يادخ نوچ  و  دومرف :  ماما  هک  اجنآ  ات  دننک ،  انب  ار  هبعک  هناخ  ات  داد :  روتسد  یلاعت  يادخ  دیسرب ،  نادرم  دحب  لیعامـسا  هکنیمه 
هک اجنآ  ات  دشکب -  ار  هناخ  هشقن  ات  داتسرف  ار  لیئربج  دنک ،  انب  اجک  تسناد  یمن  وا  و  دزاسب ،  ار  هبعک  داد  روتـسد  میهارباب  یلاعت 

لیئربج اددجم  درب ،  الاب  عارذ  هن  ات  ار  هناخ  بانج  نآ  و  دروآ ،  حلاصم  يوط  يذ  زا  لیعامسا  درک ،  راکب  عورـش  میهاربا  دومرف - 
درک مولعم  ار  دوسالا  رجح  ياج 
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 . تسه نالا  هکیئاج  نامه  داد ،  رارق  نآ  ياج  رد  ار  دوسالا  رجح  هدرک ،  نوریب  راوید  زا  یگنس  میهاربا  و  ، 

یبرغ برد  برغم ،  فرط  رگید  يرد  و  قرــشم ،  فرطب  یکی  درک ،  تـسرد  شیارب  برد  ود  دـش ،  هتخاـس  هناـخ  هـکنآ  زا  دـعب 
دنکفیب هبعک  رد  رب  تشاد  دوخ  اب  هک  یئوتپ  رجاه  و  دیناشوپب ،  رخذا  هخاش  و  اهتخرد ،  هنت  اب  ار  هناخ  فقس  و  دش ،  هدیمان  راجتسم 

 . درک یگدنز  رداچ  نآ  ریز  و 

میهارباب و  دش ،  لزان  لیئربج  هجحلا  يذ  متـشه  زور  دنداد ،  ماجنا  جـح  لمع  لیعامـسا  میهاربا و  دـش ،  هتخاس  هناخ  هکنآ  زا  دـعب 
هیورت زور  هجحلا  يذ  متـشه  تهج  نیمه  هب  دوبن ،  بآ  تافرع  ینم و  رد  نوچ  رادرب ،  بآ  تیافک  ردـقب  ءاملا ) نم  وترا   : ) تفگ

 ، دوـب هداد  روتـسد  مدآ  هب  هک  اـهراک  ناـمه  و  دـندرب ،  رـسب  ینم  رد  ار  بش  و  درب ،  ینم  هب  هـکم  زا  ار  مـیهاربا  سپ  دـش ،  هدـیمان 
 . داد روتسد  زین  میهارباب 

اراگدرورپ  ( ، ) مهنم نمآ  نم  تارمثلا ،  نم  هلها  قزرا  و  انمآ ،  ادلب  اذه  لعجا  بر   : ) تفگ هبعک ،  يانب  زا  تغارف  زا  دـعب  میهاربا 
ياه هویم  زا  شروظنم  دومرف - :  ماما  هد - )  يزور  اه  هویم  زا  دنا ،  هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  ار ،  شمدرم  و  نک ،  نمءام  رهـش  ار  نیا 

دنیایب مه  زاب  و  دنیایب ،  ناشیا  يوسب  دنزروب و  سنا  نانآ  اب  مدرم  ریاس  ات  نادرگب ،  اهلد  بوبحم  ار  شمدرم  ایادخ  ینعی  دوب ،  لد 
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.

 ( ع  ) لیعامسا حبذ  ناتساد  رد  یتیاور 

ام يارب  مالسلا )  امهیلع   ) یسوم نب  یلع  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  دیزی  نب  نامیلـس  زا  دوخ  دنـس  هب  هک  هدش  لقن  خیـش  یلاما  زا  و 
هک درک  ثیدح  میارب  مالسلا )  مهیلع   ) شراوگرزب ناردپ  زا  شردپ ،  زا  رقاب ،  ترضح  زا  شردپ ،  زا  مردپ  دومرف :  درک و  ثیدح 

 . تسا مالسلا )  هیلع   ) لیعامسا نامه  حیبذ  دندومرف : 

يرایسب تایاور  و  هدمآ .  نومضم  نیا  هب  مالسلا )  هیلع   ) قداص ترضح  رقاب و  ترـضح  زا  نایبلا  عمجم  رد  انعم  نیا  ریظن  فل :  ؤم 
نیا نوچ  هک  هدوب ،  قاحـسا  حـیبذ  هک  هدـمآ  اهنآ  زا  یـضعب  رد  یلو  تسه ،  هراب  نیا  رد  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  همئا  زا  رگید 

 . تسا دودرم  حورطم و  تسا ،  فلاخم  نآرق  تایآ  اب  تایاور 

 ، هدوب لیعامـسا  دومرف :  هدوب ؟  یـسک  هچ  دیـسرپ :  حیبذ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  یـصخش  هک  هدـش  لقن  هیقف  باتک  زا  و 
قحساب هانرشب  و   : ) هدومرف هدرک و  لقن  حبذ  ناتـساد  زا  دعب  شدیجم  باتک  رد  ار  قاحـسا  دلوت  ناتـساد  یلاعت  يادخ  هکنیا :  يارب 

 ( . نیحلاصلا نم  ایبن 

 . تسا انعم  نیا  رد  حیرص  هکلب  رهاظ و  نآ  قایس  میتفگ :  هک  تشذگ ،  روکذم  هیآ  نایب  رد  انعم  نیا  فل :  ؤم 

و مالسلا )  هیلع   ) لیعامسا تساوخ  یم  تقو  ره  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا تفگ :  هک  هدرک  تیاور  قاحـسا  نبا  زا  نایبلا  عمجم  رد  و 
دش یم  قارب  راوس  ماش  رهش  زا  حبص  دندروآ ،  یم  قارب  شیارب  دنک ،  رادید  ار  رجاه  شردام 
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دـش دـمآ و  نیا  و  دوب ،  ماـش  رد  شا  هداوناـخ  دزن  بش  درک و  یم  تکرح  هکم  زا  رهظ  زا  دـعب  دیـسر ،  یم  هکم  هب  رهظ  زا  لـبق  و 
مالسلا هیلع   ) لیعامسا هک  دید  باوخ  رد  یتقو  شردپ  دیسر ،  دشر  دح  هب  مالـسلا )  هیلع   ) لیعامـسا هکنآ  ات  تشاد  همادا  نانچمه 

 . میروایب مزیه  میورب و  هوک  هرد  نیا  هب  قافتا  هب  ات  رادرب  يدراک  بانط و  دومرف :  وا  هب  دنک ،  یم  حبذ  ار  ( 

یلاـعت يادـخ  هک  يروتـسد  زا  ار  وا  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا دندیـسر ،  دوـب  ریبـث ) هرد   ) شماـن هک  توـلخ  هرد  نآ  هب  هکنیمه  سپ 
دوخ نماد  منزن و  اپ  تسد و  ات  دنبب ،  ارم  ياپ  تسد و  بانط  نیا  اب  ناج  ردـپ  تفگ :  لیعامـسا  درک ،  هاگآ  هداد  وا  هب  يو  هرابرد 

رتدوز اـت  ربب ،  ار  میولگ  تعرـس  هب  نک و  زیت  ار  دوخ  دراـک  دـنیبن و  ار  نوخ  نآ  مرداـم  دـیالاین و  ار  نآ  نم  نوخ  اـت  نک  عمج  ار 
یبوخ راک  کمک  هچ  ادخ  نامرف  تعاطا  رد  یتسار  مرسپ  تفگ :  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا تسا ،  تخـس  گرم  نوچ  موش ،  تحار 

 . نم يارب  یتسه 

هک يدراک  اب  دش و  مخ  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  اجنیا  هب  دسر  یم  ات  دنک ،  یم  لقن  نانچمه  ار  ناتساد  لابند  قاحـسا  نبا  هاگنآ 
زا و  دیـشک .  رانک  وا  تسد  ریز  زا  ار  لیعامـسا  و  دـینادرگرب ،  ار  وا  دراک  لیئربج  دربب .  ار  دـنزرف  يولگ  تساوخ  تشاد  تسد  هب 

( ریبث  ) هرد هیحان  زا  هک  ار  یچوق  رگید  يوس 
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قیدـصت ار  دوخ  يایور  میهاربا !  يا  هک  تساـخرب  ییادـص  فیخ  دجـسم  پچ  فرط  زا  داد و  رارق  لیعامـسا  ياـج  هب  دوب  هدروآ 
 . يداد ماجنا  ار  ادخ  روتسد  يدرک و 

 . تسین فالتخا  زا  یلاخ  تسا و  دایز  رایسب  هصق  نیا  صوصخ  رد  تایاور  فل :  ؤم 

ماما زا  تفگ :  هک  هدرک  لقن  یلجع  هیواـعم  نب  دـیزی  زا  دوخ  دنـس  هب  يو  هک  هدرک  لـقن  یـشایع  ریـسفت  زا  ناـیبلا  عمجم  رد  زین  و 
لیعامـسا و تدـالو  هب  تراـشب  یکی  دـش ،  هداد  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا هب  هک  یتراـشب  ود  نیب  مدیـسرپ :  مالـسلا )  هـیلع   ) قداـص

هانرشبف  ) هفیرش هیآ  و  دش ،  هلصاف  لاس  جنپ  تراشب  ود  نیا  نیب  دومرف :  دوب ؟  هلصاف  لاس  دنچ  قاحسا ،  تدالو  هب  تراشب  يرگید 
 ( میلح مـالغ   ) زا روـظنم  و  داد ،  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ندـش  راددـنزرف  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  دوـب  یتراـشب  نـیلوا  مـیلح )  مـالغب 

 . دوب مالسلا )  هیلع   ) لیعامسا

دنوادخ زا  شیاه  تساوخرد  اعد و  رد  دوخ و  موق  اب  جاجتحا  رد  ع )   ) میهاربا بدا 

 : هدرک لقن  دوخ  موق  اب  شجاجتحا  رد  مالسلا )  هیلع   ) لیلخ میهاربا  زا  ارنآ  دنوادخ  هک  تسا  یبدا  ءایبنا ،  بادآ  هلمج  زا 

وه يذـلا  و  نیدـهی .  وهف  ینقلخ  يذـلا  نیملاعلا .  بر  الا  یل  ودـع  مهناف  نومدـقالا .  مکوابا  متنا و  نودـبعت  متنک  ام  متیارفا  لاـق  )
به بر  نیدلا .  موی  یتئیطخ  یلرفغی  نا  عمطا  يذلا  و  نییحی .  مث  ینتیمی  يذـلا  و  نیفـشی .  وهف  تضرم  اذا  و  نیقـسی .  ینمعطی و 

و نیحلاصلاب .  ینقحلا  امکح و  یل 
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 . ( نوثعبی موی  ینزخت  و ال  نیلاضلا .  نم  ناک  هنا  یبال  رفغا  و  میعنلا .  هنج  هثرو  نم  ینلعجا  و  نیرخالا .  یف  قدص  ناسل  یل  لعجا 

رد نیا  و  دیامن ،  یم  بلط  هداد ،  وا  هب  ادخ  هک  ار  يا  هدعو  دنک و  یم  شردپ  هب  دوخ و  هب  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  تسا  یئاعد 
تـسا ادخ  نمـشد  شردپ  دیمهف  هک  یتقو  یلو  دوب  هدشن  سویام  شردپ  نامیا  زا  زونه  هدش و  ثوعبم  توبن  هب  هزات  هک  دوب  یلاح 

یم اضتقا  ار  نیمه  مه  تیدوبع  بدا  هکناـنچ  دـنک ،  یم  یلیمج  ياـنث  ار  دوخ  راـگدرورپ  ادـتبا  اـعد  نیا  رد  تسج ،  يرازیب  وا  زا 
ینعی دوب  هدرک  تیاکح  وا  زا  البق  هک  یئانث  نآ  و  هدرک ،  تیاکح  يو  زادنوادخ  هک  تسا  یلـصفم  یئانث  نیلوا  زین  انث  نیا  و  دنک . 
ردـپ اب  شراتفگ  رد  هک  یئانث  نینچمه  و  ضرالا )  تاومـسلا و  رطف  يذـلل  یهجو  تهجو  ینا  نوکرـشت .  امم  يرب ء  ینا  موق  ای  : )

 . دوبن لیصفت  نیا  هب  ایفح ) یب  ناک  هنا  یبر  کل  رفغتساس   : ) دوب هدرک 

یتقو ات  شتقلخ  ءادـتبا  زا  ار  دوخ  راگدرورپ  تیانع  هک  هدرب  راک  هب  روطنیا  ار  بدا  هدرک  هک  یئاـنث  نیا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا
هراـبرد هتـسناد و  ضحم  جاـتحمو  ریقف  وا  ربارب  رد  ار  دوـخ  هدرک و  جرد  دوـخ  ياـنث  رد  ار  همه  دـنک  یم  تشگزاـب  وا  يوـسب  هک 

یهلا تاردقم  هکلب  تسین ،  زیچ  چیه  رب  رداق  هک  هتسناد  یلیلذ  هدنب  ار  دوخ  هتفگن و  يزیچ  ضحم  دوج  و ،  انغ ،  زج  شراگدرورپ 
رد ار  وا 
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و دـنک ،  یم  هدـنز  دـناریم و  یم  دـهد ،  یم  ضرم  زا  يدوبهب  بارـش و  ماعط و  دـنادرگ ،  یم  یلاح  هب  یلاح  زا  شیگدـنز  نارود 
 . تسین يزیچ  هانگ  نارفغ  رد  عمط  ضحم و  تعاطا  زج  وا  هکنیا  يارب  دزاس ،  یم  رضاح  ازج  زور  شاداپ  يارب  ار  ناگدنب 

 ، دهد یم  میافش  موش  یم  ضیرم  هک  یتقو  و  هتفگ :  هداد و  تبسن  دوخ  هب  ار  ضرم  هک  تسا  نیا  هدومن  تاعارم  هک  يرگید  بدا 
نیا زا  تسا و  ثداوح  زا  مه  ضرم  هچ  رگ  دـهد ،  تبـسن  وا  هب  ار  ضرم  دوبن  بسانم  تسا  اـنث  ماـقم  هک  ماـقم  نیا  رد  هکنیا  يارب 
قایس هکلب -  دهد ،  تبسن  وا  هب  ار  یثداح  ره  ات  تسین  ثداوح  نایب  قایس  مالک ،  قایس  نکیل  تسین ،  راگدرورپ  اب  طابترا  یب  رظن 

افش داد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  ضرم  تهج  نیا  زا  تسوا ،  تیانع  تمحر و  زا  مه  ضرم  زا  يافـش  هک  تسا  انعم  نیا  نایب  رد  مالک 
هب عورـش  انث ،  زا  دعب  هاگنآ  دوش ،  یمن  رداص  لیمج  زج  یلاعت  يادخ  زا  هک  دنک  اعدا  نینچ  هتـساوخ  ایوگ  دوخ ،  راگدرورپ  هب  ار 

اهنت هکنیا  رگید  درک ،  عورش  بر )   ) مسا هبار  شیاعد  تسخن  نوچ  درب ،  راک  هب  ار  يا  هداعلا  قوف  بدا  زین  شیاعد  رد  درک ،  اعد 
یتـمعن دوخ  يارب  و  درکن ،  یناـف  ياـیند  فراـخز  هب  یهجوت  هجو  چـیه  هب  و  دوـمن ،  تساوـخرد  ار  رادـیاپ  یقیقح و  ياـه  تمعن 

زا دوب  ترابع  نآ  دوب و  اهنآ  نیرتاهبنارگ  اهنآ و  دمآ  رس  هک  درک  رایتخا 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 429 

http://www.ghaemiyeh.com


راصعا زا  يرـصع  ره  رد  ات  تساوخ  دوخ  يادخ  زا  و  ناگدنیآ ،  نایم  رد  کین  مان  و  نیحلاص ،  هب  نتـسویپ  تعیرـش و  ینعی  مکح 
هک تسا  نیا  شتساوخرد  ینعم  تقیقح  رد  دنیامن ،  جیورت  ار  شتعیرـش  هتـشاد و  اپب  ار  شتوعد  هک  دنک  ثوعبم  ار  یناسک  هدنیآ 

تـساوخرد ار  تمایق  رد  یئاوسر  زا  ینمیا  ردپ و  شزرمآ  تشهب و  تثارو  هاگنآ  دشاب .  یقاب  تمایق  مایق  ات  هک  دهد  وا  هب  یتعیرش 
ردـپ شزرمآ  هرابرد  هک  یئاعد  رگم  هدـش  باجتـسم  شیاهاعد  همه  دوش  یم  هدافتـسا  یلاعت  يادـخ  مالک  زا  هک  يروط  هب  درک و 

یب يور  زا  ار  شمرکم  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  ياعد  هک  ملاـع  يادـخ  رب  اـشاح  دور ،  یمن  عقوت  نیا  ریغ  زین  یلاـعت  يادـخ  زا  درک . 
یف هیقاب  هملک  هلعج  و   : ) هدومرف زین  و  میهاربا )  مکیبا  هلم   : ) هدومرف ربمغیپ  نیا  هرابرد  شدوخ  هکنیا  اب  دیامرفن ،  باجتسم  یئانتعا 

 : هدومرف هداتسرف و  شدورد  ماع  مالـس  هب  زین  و  نیحلاصلا )  نمل  هرخالا  یف  هنا  ایندلا و  یف  هانیفطـصا  دقل  و   : ) هدومرف زین  و  هبقع ) 
 ( . میهاربا یلع  مالس  )

یم قیدصت  دییات و  هدرک  لقن  وا  لئاضف  دماحم و  زا  فیرـش  نآرق  هک  ار  هچنآ  عیمج  زین  حون  زا  دعب  هلاسرازه  دنچ  خیرات  رد  ریس 
هدومن مایق  ترطف  يایحا  دیحوت و  نید  هب  یئاهنت  هب  هک  هدوب  میرک  يربمغیپ  وا  هک  هدرک  تبث  ار  قیاقح  نیا  زین  خیرات  نوچ  دـنک ، 

دیحوت مئالع  راثآ و  هک  يا  هرود  رد  و  هدرک ،  تضهن  نآ  ناکرا  ندرک  ناریو  يارب  تینث و  هیلع و  و 
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وا درپس ،  یم  یـشومارف  تسدب  ار  دنوادخ  مارگ  يایبنا  ریاس  حون و  مسا  ایند  دش و  یم  وحم  توبن  موسر  تفر و  یم  يدوبان  هب  ور 
نآ هرود  زا  لاـس  رازه  راـهچ  بیرق  هک  زورما  هجیتن  رد  و  داد ،  رـشن  مدرم  نیب  رد  ار  دـیحوت  هب  توعد  تشاد و  اـپب  ار  ترطف  نید 

دیحوت نید  ارنآ  ایند  زورما  هک  ینید  هکنیا  يارب  تسا ،  دقتعم  نادـب  يو  باقعا  ياهلد  یقاب و  دـیحوت  مان  زونه  درذـگ  یم  بانج 
یسیع شربمغیپ  هک  تسا  اراصن  نید  یکی  تسا و  مالسلا )  هیلع   ) یسوم ترضح  نآ  ربمغیپ  هک  تسا  دوهی  نید  یکی  دسانـش  یم 

میهاربا دنزرف  وا  قاحـسا و  دنزرف  بوقعی  دـنا و  بوقعی  ینعی  لیئارـسا  نامدود  زا  ود  ره  راوگرزب  ود  نیا  و  تسا ،  مالـسلا )  هیلع  )
 . تسا

هیرذ زا  مه  ترضح  نآ  هچ  تسا ،  مالـسلا )  هیلع   ) هللادبع نب  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  نآ  ربمغیپ  هک  مالـسا  نید  نینچمه  و 
 . تسا میهاربا  دنزرف  لیعامسا 

 : تسا اعد  نیا  هدرک ،  لقن  بانج  نآ  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  یئاهاعد  هلمج  زا 

 ( نیحلاصلا نم  یل  به  بر  )

هب فلخان  دالوا  رـش  زا  مه  هدیبلط و  ار  دوخ  تجاح  مه  هاتوک ،  هلمج  رد  و  دـهاوخ ،  یم  حـلاص  دـنزرف  دـنوادخ  زا  هلمج  نیا  رد 
هدومن و هجوم  يونعم  ههجو  کی  هب  تشاد  یئایند  ههجو  هکنیا  تهج  زا  ار  دوخ  تساوخرد  مه  هتـسج و  ماصتعا  دوخ  راـگدرورپ 

 . درک شا  هنادنسپادخ  هجیتن  رد 

مالسلا امهیلع   ) شردام لیعامسا و  دمآ و  هکم  نیمزرس  هب  یتقو  هک  تسا  یتساوخرد  ترضح  نآ  ياهاعد  هلمج  زا  زین  و 
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 : دنک یم  تیاکح  نینچ  ارنآ  نآرق  هدرک و  یلاعت  يادخ  زا  داد  لزنم  اجنآ  رد  ار  ( 

مث الیلق  هعتماف  رفک  نم  لاقرخالا و  مویلا  هللااب و  مهنم  نمآ  نم  تارمثلا  نم  هلها  قزرا  انمآ و  ادلب  اذـه  لعجا  بر  میهاربا  لاق  ذا  (و 
( . ریصملا سئب  رانلا و  باذع  یلا  هرطضا 

يارب یمرح  هدوب ،  فلع  بآ و  یب  کشخ و  ینیمزرـس  زورنآ  هک  ار  هکم  نیمزرـس  هک  دـهاوخ  یم  دوخ  راگدرورپ  زا  اعد  نیا  رد 
يارب همه  دـشاب و  ناشراگدرورپ  مدرم و  نیب  يدام  ینیمز و  يا  هطبار  ادـخ و  نید  يارب  یلقث  زکرم  اـت  دـهد  رارق  شنادـنزرف  وا و 

و دننک .  تیاعر  دوخ  نیب  رد  ار  شمارتحا  و  دندنبب ،  رفـس  راب  اجنآ  مزع  هب  دوخ  ياه  نطو  زا  دـنروآ و  اجنادـب  يور  ادـخ  تدابع 
ره دتفیب و  زین  اجنآ  دای  هب  دـتفا  یم  ادـخ  دای  هب  هک  سک  ره  تمایق  زور  ات  و  دـشاب ،  نیمز  يور  رد  وا  دـیواج  تایآ  زا  يا  هیآ  زین 

و ددرگ .  یکی  نانآ  هملک  نیعم و  رـشب  ناراد  نید  ههجو  هجیتن  رد  و  دهن ،  اجنادب  يور  دروآ ،  يور  ادخ  هاگرد  هب  دـهاوخب  سک 
ثداوح ریاس  عازن و  گنج و  هک  يروط  هب  یجراخ ،  تینما  هن  تسا  هکم  ندوب  مرح  یعیرـشت و  تینما  تینما ،  زا  باـنج  نآ  دارم 
تارمث هیلا  یبجیانمآ  امرح  مهل  نکمن  ملوا   : ) دومرف هکنیا  لیلدـب  دوشن ،  عقاو  نآ  رد  شیاسآ  لخم  ياهدـماشیپ  ینمیا و  اب  یفانم 

( . یش ء لک 

تمعن هب  تسا  يراذگ  تنم  ماقم  رد  هیآ  نیا  دینیب  یم  هک  يروطنامه  نوچ 
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اجنآ راد  نید  مدرم  هک  هدـش  فصتم  تینما  هب  تهج  نیا  زا  هداد و  رارق  مرح  ار  نآ  دوخ  يارب  ادـخ  هک  یناکم  ینعی  مرح ،  تینما 
رد خلت  تارطاخ  ردـقنآ  هکم  هنرگ  و  هتـشادهگن ،  لتق  داسف و  زا  ار  اجنآ  یجراخ  لماوع  هکنیا  تهج  زا  هن  دنرامـش  یم  مرتحم  ار 

و درمـش .  ارنآ  ناوت  یمن  هک  دراد  شمدرم  داـسف  روـج و  راتـشک و  مهرج و  شیرق و  نیب  ياـه  گـنج  لـیبق  زا  نینوـخ  ياـهگنج 
نانآ رهـش  زورنآ  مدرم  هک  تسا  نیا  شیانعم  مهلوح . )  نم  سانلا  فطختی  انمآ و  امرح  انلعج  اـنا  اوری  ملوا   ) دومرف هکنیا  نینچمه 
نیمز يور  رد  هک  دوب  نیا  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ضرغ  هصالخ  و  دندش .  یمن  ضرعتم  دوب  مرتحم  ناشرظن  رد  هکنیا  تهج  زا  ار 

ره زا  مدرم  هک  دوش  هتخاـس  يرهـش  هکنیا  هب  رگم  دـش  یمن  نیا  دـننیزگ و  لزنم  اـجنآ  رد  وا  هیرذ  هک  دـشاب  یمرح  دـنوادخ  يارب 
ور ترایز  ندـش و  هدـنهانپ  تنوکـس و  دـصق  هب  مدرم  تمایق  زور  ات  هک  دـشاب  ینید  یعمجم  اـجنآ  دـنروآ و  يور  اـجنآ  هب  فرط 

شا هیرذ  تساوخ  ادخ  زا  دوب  عرزی  مل  ینیمزرـس  نوچ  دهد و  رارق  ینما  رهـش  ار  هکم  درک  تساوخرد  ادخ  زا  اذل  و  دننک ،  اجنادب 
 . دوش دابآ  مدرم  ترایز  تنوکس و  نطوت و  هار  زا  رهـش ،  نیا  هک  تسا  نیا  اعد  نیا  تباجتـسا  همزال  و  دهد ،  يزور  اه  هویم  زا  ار 

هب دیقم  ار  دوخ  ياعد  اذل  دوش  یم  ود  ره  رفاک  نموم و  لماش  هدرک  تساوخرد  هک  ار  یتفارش  نیا  هک  درک  ساسحا  یتقو  هاگنآ 
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( . رخالا مویلا  هللااب و  مهنم  نمآ  نم   : ) تفگ و  دنشاب ،  هتشاد  ازج  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  درک  یناسک 

اب دوش ؟  باجتـسم  تسا  نکمم  روطچ  دـننکاس  نآ  رد  رافک  اهنت  ای  رفاک  مه  نموم و  مه  اضرف  هک  يرهـش  رد  اعد  نیا  هکنیا  اما  و 
 ، هدوب اعد  ماقم  رد  وا  بدا  زا  زین  نیا  و  دشن ،  تاهج  نیا  ضرعتم  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا عرزی ؟  مل  کشخ و  تسا  يرهـش  هکنیا 

باجتـسم ار  شیاعد  یهار  هچ  زا  هنوگچ و  هک  دـهد  سرد  ار  دوخ  راـگدرورپ  دـهاوخب  رگا  هدـننک  تساوخرد  ماـقم  نیا  رد  اریز 
نیمه دنک  داجیا  دهاوخب  ار  هچ  ره  هک  تسیروطنیا  وا  راک  تسا و  يزیچ  ره  رب  رداق  میکح و  میلع و  شراگدرورپ  هکنیا  اب  دـیامن 

نوچ ناحبس  يادخ  نکیل  تسا .  هدش  نوریب  بدا  مسر  زا  هدرک و  یلوضف  تقیقح  رد  دوش ،  یم  دوجوم  يآ  دوجو  هب  دیوگب  هک 
قرف نآ  رد  رفاک  نموم و  نیب  دـنک و  هدروآرب  دراد  هیداع  بابـسا  رد  هک  يا  هیراـج  تنـس  قبط  رب  ار  میهاربا  تجاـح  تساوخ  یم 

رانلا و باذع  یلا  هرطـضا  مث  الیلق  هعتماف  رفک  نم  و   : ) دومرف دروآ و  وخ د  مالک  رد  هک  يدیق  اب  ار  شیاعد  تهج  نیا  زا  دراذـگن 
 . دومن باجتسم  هاگنآ  هتخاس ،  دیقم  ریصملا ) سئب 

نیتسخن ناونع  هب  تسا  نایملاع  تیادـه  ثعاب  هک  یکرابم  هناخ  ینعی  هسدـقم  هبعک  عیرـشت و  یهلا  مرح  دـش  ببـس  هک  اعد  نیا  و 
هک تسا  وا  سدقم  دنلب و  تمه  راثآ  زا  یکی  دوخ  دوش ،  هتخاس  هکم  رد  رشب  يارب  تدابع  هناخ 
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 . هدراذگ تنم  تمایق  زور  ات  دوخ  زا  دعب  هدنیآ  نیملسم  عیمج  رب  ببس  نیمه  هب 

ترـضح نآ  زا  میرک  نآرق  هک  تسا  یئاعد  درک ،  دوخ  رمع  رخآ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ترـضح  هک  یئاهاعد  هلمج  زا  زین  و 
 : دیامرف یم  لقن  نینچ 

( دبعن نا  ینب  ینبنجا و  انمآ و  دلبلا  اذه  لعجا  بر  میهاربا  لاق  ذا  (و 

بدا لیلخ  میهاربا  نوچ  يردـپ  هب  تبـسن  بدا  تیاعر  هکنیا  اب  هدومن ،  تیاعر  دوخ  راگدرورپ  هب  تبـسن  ار  بدا  شلیذ  رد  نکیل 
دوخ تداهـش  هب  باوخ  نیا  نوچ  درک و  لـقن  شیارب  ار  دوـخ  باوـخ  شردـپ  یتـقو  نخـس ،  هاـتوک  و  تسه ،  زین  یلاـعت  يادـخ 

داد روتسد  يو  هب  شردپ  تهج  نیا  زا  هدوب  یهلا  یتیرومام  يوش )  یم  رومام  نادب  هک  ار  هچنآ  رآ  ياج  هب   : ) تفگ هک  لیعامـسا 
رد مه  لیعامـسا  شدـنزرف .  هب  تبـسن  بانج  نآ  زا  دوب  یبدا  دوخ  مه  نیا  و  دـیوگب ،  ار  دوخ  يار  دـنک و  يرکف  دوخ  هرابرد  هک 
هک تفگن  درک و  ردپ  هب  تبـسن  ار  بدا  تیاعر  زین  وا  يوش ،  یم  رومام  نادب  هک  ار  هچنآ  رآ  ياجب  ردـپ ! يا  درک :  ضرع  باوج 

زاغآ ردـپ ) يا   ) ظفل اب  ار  دوخ  مالک  تهج  نیمه  زا  مرادـن و  ییار  وت  لـباقم  رد  نم  دـیوگب  تساوخ  اـیوگ  تسا .  نینچ  نم  يار 
فارتعا نیا  اب  هکنیا  رب  افاضم  دزاس .  شوخلد  دوخ  یعطق  لوبق  لباقم  رد  ار  ردـپ  ات  رآ ،  ياـج  هب  یهاوخ  یم  رگا  تفگن :  درک و 

روصت هدش  رومام  واب  میهاربا  هک  تسا  يرما  باوخ  نیا  هک  لیعامسا  زا 
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 . دنکن راگدرورپ  لاثتما  هب و  رومام  رد  دشاب  هتشاد  دیدرت  لیعامسا  هک  دوشیمن 

مالک نیا  اب  اریز  هللا ،  ءاـش  نا  منیرباـص  زا  نم  هک  تفاـی  یهاوخ  يدوزب  تفگ :  هک  دوب  نیا  درب  راـکب  لیعامـسا  هک  يرگید  بدا 
اریز هدومن  تیاعر  مه  دنوادخ  هب  تبسن  ار  بدا  دناسر .  یم  شردپ  هب  تبسن  ار  وا  بدا  اهنیا  همه  دومن ،  دونـشخ  ار  ردپ  زین  دوخ 
یم نوچ  تخاـس ،  دـیقم  دـنوادخ  تیـشم  هب  ارنآ  هکلب  دوبن ،  مزج  عطق و  روط  هب  داد  دوخ  ربـص  لـمحت و  هب  عـجار  هک  يا  هدـعو 

تحاس تسا و  تیببس  رد  لالقتسا  ياعدا  هبئاش  نتخاسن ،  دیقم  راگدرورپ  تیشم  هب  ارنآ  نداد و  یعطق  حیرص و  هدعو  هک  تسناد 
 . تساربم اه  هبئاش  هنوگنیا  زا  توبن  سدقم 

باحصا انولب  امک  مهانولب  انا   : ) هدومرف اهراد  غاب  ناتساد  رد  هلمج  نآ  زا  هدرک  تمذم  هابتـشا  نیمه  هب  ار  یمدرم  مه  یلاعت  يادخ 
 : هدومرف هدرک و  بیدات  یبیجع  هیانک  هب  دیجم  نآرق  رد  ار  دوخ  ربمغیپ  یتح  نونشتسی )  و ال  نیحبصم .  اهنمرصیل  اومـسقا  ذا  هنجلا 

 ( . هللا ءاشی  نا  الا  ادغ  کلذ  لعاف  ینا  یشل ء  نلوقت  و ال 

یلاعت دنوادخ  هب  تبسن  ع )   ) لیعامسا بدا 

 : هدومرف هدرک و  لقن  حبذ  هصق  رد  مالسلا )  هیلع   ) لیعامسا صوصخ  زا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یئاعد  رگید  یکی 

رموت ام  لعفا  تبا  ای  لاق  يرت  اذ  ام  رظناف  کحبذا  ینا  ماـنملا  یف  يرا  ینا  ینب  اـی  لاـق  یعـسلا  هعم  غلب  اـملف  میلح .  مـالغب  هانرـشبف  )
 ( مالسلا هیلع   ) لیعامسا مالک  ردص  رد  هچ  رگ  نیرباصلا . )  نم  هللا  ءاش  نا  یندجتس 
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تبسن بدا  تیاعر  هکنیا  اب  هدومن ،  تیاعر  دوخ  راگدرورپ  هب  تبسن  ار  بدا  شلیذ  رد  نکیل  هدش ،  تیاعر  ردپ  هب  تبـسن  بدا  ، 
نوچ درک و  لقن  شیارب  ار  دوخ  باوخ  شردپ  یتقو  نخـس ،  هاتوک  و  تسه ،  زین  یلاعت  يادخ  بدا  لیلخ  میهاربا  نوچ  يردـپ  هب 
نیا زا  هدوب  یهلا  یتیروماـم  يوش )  یم  روماـم  نادـب  هک  ار  هچنآ  رآ  ياـج  هب   : ) تفگ هک  لیعامـسا  دوخ  تداهـش  هب  باوـخ  نیا 

تبـسن بانج  نآ  زا  دوب  یبدا  دوخ  مه  نیا  و  دیوگب ،  ار  دوخ  يار  دنک و  يرکف  دوخ  هرابرد  هک  داد  روتـسد  يو  هب  شردپ  تهج 
ار بدا  تیاعر  زین  وا  يوش ،  یم  رومام  نادـب  هک  ار  هچنآ  رآ  ياجب  ردـپ ! يا  درک :  ضرع  باوج  رد  مه  لیعامـسا  شدـنزرف .  هب 

مالک تهج  نیمه  زا  مرادن و  ییار  وت  لباقم  رد  نم  دـیوگب  تساوخ  ایوگ  تسا .  نینچ  نم  يار  هک  تفگن  درک و  ردـپ  هب  تبـسن 
 . دزاس شوخلد  دوخ  یعطق  لوبق  لباقم  رد  ار  ردپ  ات  رآ ،  ياج  هب  یهاوخ  یم  رگا  تفگن :  درک و  زاغآ  ردـپ ) يا   ) ظفل اب  ار  دوخ 

دیدرت لیعامسا  هک  دوشیمن  روصت  هدش  رومام  واب  میهاربا  هک  تسا  يرما  باوخ  نیا  هک  لیعامـسا  زا  فارتعا  نیا  اب  هکنیا  رب  افاضم 
 . دنکن راگدرورپ  لاثتما  هب و  رومام  رد  دشاب  هتشاد 

مالک نیا  اب  اریز  هللا ،  ءاـش  نا  منیرباـص  زا  نم  هک  تفاـی  یهاوخ  يدوزب  تفگ :  هک  دوب  نیا  درب  راـکب  لیعامـسا  هک  يرگید  بدا 
ار وا  بدا  اهنیا  همه  دومن ،  دونشخ  ار  ردپ  زین  دوخ 
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هب داد  دوخ  ربص  لمحت و  هب  عجار  هک  يا  هدـعو  اریز  هدومن  تیاعر  مه  دـنوادخ  هب  تبـسن  ار  بدا  دـناسر .  یم  شردـپ  هب  تبـسن 
هب ارنآ  نداد و  یعطق  حیرـص و  هدـعو  هک  تسناد  یم  نوچ  تخاـس ،  دـیقم  دـنوادخ  تیـشم  هب  ارنآ  هکلب  دوبن ،  مزج  عطق و  روـط 

 . تساربم اه  هبئاش  هنوگنیا  زا  توبن  سدقم  تحاس  تسا و  تیببس  رد  لالقتسا  ياعدا  هبئاش  نتخاسن ،  دیقم  راگدرورپ  تیشم 

باحصا انولب  امک  مهانولب  انا   : ) هدومرف اهراد  غاب  ناتساد  رد  هلمج  نآ  زا  هدرک  تمذم  هابتـشا  نیمه  هب  ار  یمدرم  مه  یلاعت  يادخ 
 : هدومرف هدرک و  بیدات  یبیجع  هیانک  هب  دیجم  نآرق  رد  ار  دوخ  ربمغیپ  یتح  نونشتسی )  و ال  نیحبصم .  اهنمرصیل  اومـسقا  ذا  هنجلا 

 ( . هللا ءاشی  نا  الا  ادغ  کلذ  لعاف  ینا  یشل ء  نلوقت  و ال 

درادرب رد  ار  تیدوبع  ریس  زا  لماک  هرود  کی  ع )   ) میهاربا تشذگرس 

هب و  دـهد ،  یم  تکرح  یلـصا )  نطوـم  زا   ) ار دوـخ  دـنزرف  نز و  هک  مینک ،  یم  هعجارم  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ناتـساد  هب  یتـقو 
رومام هک  اجنآ  ات  دـنکیم ،  دـماشیپ  ناکـسا  نیا  زا  دـعب  هکیئارجامب  زین  و  دـهد ،  یم  ناکـسا  اـجنآ  رد  و  دروآ ،  یم  هکم  نیمزرس 

انب ار  هبعک  هناخ  سپس  و  ددرگ ،  یم  ینابرق  لیعامسا  ياجب  یضوع ،  یلاعت  يادخ  بناج  زا  و  دوش ،  یم  لیعامسا  ندرک  نابرق ي 
 ، هتشگ زاغآ  هدنب  سفن  زا  هک  یتکرح  دراد ،  رب  رد  ار  تیدوبع  ریس  زا  لماک  هرود  کی  تشذگرس  نیا  هک  مینیب  یم  دنکیم . 
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تنیز زا  ددرگ ،  یم  متخ  نیملاعلا  بر  برق  هریظح  هب  هتشگ ،  زاغآ  رود  ینیمزرـس  زا  یترابع  هب  ای  دوش ،  یم  یهتنم  ادخ  برق  هب 
اب يو  ریـسم  رد  اهوید ،  نوچ  و  دـشوپ ،  یم  مشچ  دالوا ،  نامز و  و  لام ،  و  هاج ،  زا  شنیغورد ،  ياهوزرآ  نآ  ذـئاذل  ایند و  ياه 

ردام زا  ياه  هیاد  نآ   ) نوچ و  دورن ،  ورف  بالجنم  نآـب  شیاـپ  هک  دور ،  یم  هار  ناـنچنآ  وا  دـنزاس ،  یم  یبـالجنم  دوخ  سواـسو 
راد راگدرورپ و  ماقم  يوس  هب  هجوت  نادب و  هقالع  یگدنب و  يافص  صولخ و  دنهاوخ  یم  دوخ ) یعونـصم  ياهیزوسلد  اب  رتنابرهم 

 . دنسر یمن  شدرگ  هب  اهناطیش  هک  دراد ،  یمرب  ماگ  عیرس  نانچنآ  دنزاس ،  ردکم  يو  لد  رد  ار  یئایربک 

یخیرات یناتـساد  کی  ددـنویپیم و  مهب  راوریجنز  عقاو  رد  هک  تسا ،  قرفتم  رهاظب  یعیاـق  باـنجنآ و  تشذگرـس  تقیقح  رد  سپ 
 ، ددرگ یم  زاغآ  ادـخ  يوسب  يا  هدـنب  زا  هک  يریـس  دـنکیم ،  تیاـکح  میهاربا  يدوبع  ریـس  زا  ناتـساد  نیا  هک  دـنک ،  یم  تسرد 

صالخا قشع و  بح و  مسارم  همه  رد  بدا  روضح ،  رد  بدا  بلط ،  رد  بدا  ریس ،  رد  بدا  تسا ،  بدا  شرس  ات  رـس  هک  يریس 
 . دنیب یم  رت  هدنشخرد  رت و  نشور  ار  بادآ  نیا  دنک ،  تقد  ربدت و  نآ  رد  رتشیب  ردق  ره  یمدآ  هک  ، 

نینچ ار  نامرف  نیا  نآرق  هک  دنک ،  عیرـشت  ار  جـح  لمع  مدرم  يارب  دوش ،  یم  رومءام  ناحبـس  يادـخ  فرط  زا  هار ،  نیا  نایاپ  رد 
دنکیم تیاکح 
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ات نک ،  مالعا  جـحب  مدرم  هنایم  رد   ( ، ) قیمع جـف  لک  نم  نیتءاـی  رماـض  لـک  یلع  و  ـالاجر ،  كوتاـی  جـحلاب  ساـنلا  یف  نذاو  : )
عیرـشت جح  لمع  رد  بانجنآ  هک  ار  یتایـصوصخ  تسه  هکیزیچ  دـنیایب . ) رود  هیحان  ره  زا  رغال  ياه  بکرم  رب  هراوس  ناگدایپ و 

 ( ص  ) مالسا ربمایپ  هکنآ  ات  دوب ،  ینید  راعـش  کی  تیلهاج  برع  هنایم  رد  نانچمه  لمع  نیا  یلو  تسا ،  مولعم  ان  ام  يارب  هدرک ، 
هکلب تشادن ،  یتفلاخم  دوب ،  هدرک  عیرشت  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا هچنآ  هب  تبسن  هک  درک ،  عیرشت  نآ  رد  یماکحا  و  دش ،  ثوعبم 

میهاربا تلم  ار  نآ  ماـکحا  مالـسا و  یلک  روـطب  یلاـعت  يادـخ  هک  میئوـگ  یم  اـجنیا  زا  اـم  ار  نیا  و  دوـب ،  نآ  لـمکم  تقیقح  رد 
يوس هب  ارم  مراگدرورپ  وگب  ( ، ) افینح میهاربا  هلم  اـمیق  اـنید  میقتـسم ،  طارـص  یلا  یبر  ینادـه  یننا  لـق   : ) دـیامرف یم  هدـناوخ ، 
احون هب  یصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرش   : ) هدومرف زین  و  تسا . )  لدتعم  میهاربا و  تلم  هک  راوتسا  ینید  هدرک  تیاده  میقتسم  طارص 

میهاربا حون و  هک  درک ،  عیرشت  ار  نامه  نید  زا  امش  يارب   ( ، ) یسیع و  یسوم ،  و  میهاربا ،  هب  انیصو  ام  و  کیلا ،  انیحوا  يذلا  و  ، 
 ( . میدرک یحو  وت  صوصخم  هک  یماکحا  هفاضاب  دوب  هدرک  شرافس  نادب  زین  ار  یسیع  یسوم و  و 

 ، تافرع رد  فقوت  و  تاقیم ،  زا  نتسب  مارحا  ینعی  دومرف ،  عیرشت  جح  کسانم  زا  ص )   ) ادخ لوسر  هچنآ  لاح  رهب  و 
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زامن و  هبعک ،  رود  رب  فاوط  و  هورم ،  افص و  هنایم  یعس  و  هرمج ،  هس  هب  نتخادنا  گنس  و  ینابرق ،  و  رعشم ،  رد  یبش  ندرب  رـسب  و 
 ، دزاسیم مسجم  ار  شا  هداوناخ  وا و  دهاشم  فقاوم و  و  دراد ،  هراشا  هکمب  میهاربا  رفـس  ياه  هشوگ  زا  یکی  هب  کی  ره  ماقم ،  رد 

تیبوبر هبذج  فقاوم ،  نآ  يوسب  شیامنهار  هک  یفقاوم  دوب ! ؟  یهلا  كاپ و  ردقچ  هک  يدـهاشم ،  هچ  و  یفقاوم ،  هچ  یتسارب  و 
 . دوب تیدوبع  تلذ  شقیاس  و  ، 

يوسب ءاـیبنا  زا  نیلمک  هجوت  زا  یئاـهتروص  داـب ) مالـس  نیرتهب  نآ  ناگدـننک  عیرـشت  همه  رب  هک   ) هدـش عیرـشت  هک  یتاداـبع  يرآ 
يریس دنکیم ،  تیاکح  ریـسم  متخ  ات  عورـش  ماگنه  زا  ار  مالـسلا )  مهیلع   ) ءایبنا ریـسم  هک  تسا  یئاه  لاثمت  تسا ،  ناشراگدرورپ 

مه امش  يارب   ( ، ) هنـسح هوسا  هّللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل   : ) هیآ هکنانچمه  دنتـشاد ،  یفلز  برق و  ماقم  يوسب  تارـضح  نآ  هک 
 ، دـنکیم تدابع  ناونع  هب  مالـسا  تما  هچنآ  دـنامهف  یم  و  دراد ،  هراشا  اـنعم  نیاـب  زین  دوب ، ) وکین  یئادـتقا  ص )   ) ادـخ لوسر  رد 

 . تسا ناشربمایپ  ریس  زا  یلاثمت 

دهاوش دهد ،  یم  حرش  ار  اهنآ  عیرـشت  تلع  دنکیم و  نایب  ار  اهتدابع  رارـسا  تمکح و  هک  يرابخا  رد  هک  تسا  یلـصا  دوخ  نیا  و 
 . دبای عالطا  فوقو و  دهاوش  نآب  ات  دهاوخ  یم  انیب  عبتتم  هک  دوش ،  یم  هدید  نآ  رب  يرایسب 

نآ يانب  هبعک و  هرابرد  یخیرات  ثحب 

لیلخ میهاربا  هبعک  یناب  هک ،  تسا  یعطق  رتاوتم و  انعم ،  نیا 
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ابیرقت هبعک  و  دـنا .  هدوب  مهرج  مانب  نمی  لئابق  زا  یموق  لیعامـسا و  شدـنزرف  اهنت  نآ ،  يانب  زا  دـعب  هبعک  فارطا  ناـنکاس  هدوب و 
هدوب و برغم  قرشم و  بونج ،  لامش ،  هناگراهچ :  تاهج  زا  یکی  تمـس  هب  نآ  علـض  ره  هک  هدش  انب  عبرم  تروص  هب  ینامتخاس 

 . دنک بارخ  ار  نآ  دناوتن  دوش و  هتسکش  نآ  هب  ندیسر  اب  دشاب ،  دیدش  هک  مه  ردق  ره  اهداب  هک  هدش  انب  روطنیا  تهج  نیدب 

موق رگید  رابکی  و  دـندرک .  انب  دـیدجت  ار  نآ  هقلامع  رابکی  هکنآ  اـت  دوب  اـج  رب  ياـپ  ناـنچمه  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ياـنب  نیا  و 
( . دوب هدمآ  روطنیا  نینم  ؤملاریما  زا  هدراو  تیاور  رد  هک  نانچمه  هقلامع ،  دعب  مهرج  لوا  ای  و   ) مهرج

مود نرق  ینعی   ) داتفا هلآو )  هیلع  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دادجا  زا  یکی  بالک ،  نب  یـصق  تسد  هب  هبعک  رما  مامز  یتقو  هاگنآ ،  و 
هدـنک و  لخن )  هب  هیبش  یتخرد   ) مود بوچ  اب  دومن و  انب  رتشیب  یماکح  تسا  اـب  ون  زا  درک و  بارخ  ار  نآ  یـصق  ترجه )  زا  لـبق 

شباحصا اب  ياروش  تموکح و  زکرم  تقیقح  رد  هک  هودنلاراد ،  مان  هب  داهن  رگید  یئانب  نآ  رانک  رد  و  دیناشوپ ،  ار  نآ  لخن  ياه 
انب هبعک  نوماریپ  فاطم  هبل  رب  ار  دوخ  ياـه  هناـخ  يا  هفیاـط  ره  هک  هدومن  میـسقت  شیرق  فئاوط  نیب  ار  هبعک  تاـهج  هاـگنآ  دوب . 

 . دندرک زاب  فاطم  فرطب  ار  دوخ  ياه  هناخ  رد  دندرک و 

رابکی زین  تثعب  زا  لبق  لاس  جنپ  دنا :  هتفگ  یضعب 
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یم ار  نآ  هک  یئانب  و  دندرک ،  میسقت  دوخ  نیب  رد  ار  نآ  نامتخاس  لمع  شیرق  فئاوط  و  دش ،  مدهنم  لیـس  هلیـسو  هب  هبعک  رگید 
ار دوسال  رجح  دیاب  هک  یلحم  هب  دندیـسر  نوچ  و  درک ،  یم  کمک  ار  وا  يرـصم  يراجن  دوب و  موقای )   ) مانب یمور  يدرم  تخاس 

دندرک قفاوت  نآ  رب  یگمه  رخآ  رد  دشاب ؟  فئاوط  زا  کیمادک  بیصن  تفارش  نیا  هک  دندرک ،  عازن  دوخ  نیب  رد  دنراذگب ،  راک 
دادس لقع و  روفو  هب  نوچ  دنهد ،  رارق  مکح  دوخ  نیب  دوب  هلاس  جنپ  یـس و  زور  نآ  رد  هک  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) دـمحم هک 

فارطا ات  داد  روتـسد  لئابق  هب  هداهن و  نآ  رد  ار  دوسالا  رجح  دنروایب و  یئادر  ات  داد  روتـسد  بانج  نآ  دنتـشاد .  یهاگآ  وا  يءار 
ییاج رد  تشادرب و  ار  گنس  شدوخ  هاگنآ  دنروایب .  الاب  یقرـش  نکر  ینعی  بصن  لحم  رد  ار  رجح  و  دننک ،  دنلب  هتفرگ و  ار  نآ 

 . داد رارق  دشاب ،  تسیاب  یم  هک 

ریز نیمز  زا  رادقم  کی  و  دنتفرگ .  تسه  العف  هک  رادقم  نیمه  هب  ار  نآ  يدـنلب  دوب ،  هدروآ  هوتـس  هب  ار  نانآ  یئانب  جرخ  نوچ  و 
رب نانچمه  انب  نیا  دنتخاس و  دوب  هچنآ  زا  رت  کچوک  ار  انب  نوچ  دش ،  رجح  ءزج  دنام و  جراخ  لیعامسا  رجح  فرط  زا  یلبق  يانب 

مانب يرادرـس  دیزی  دش و  زاجح  رب  طلـسم  باذعلا )  هنعللا و  امهیلع   ) هیواعم نب  دـیزی  دـهع  رد  ریبز  هّللادـبع  هک  ینامز  ات  دوب  ياج 
و داتسرف ،  شیبوکرس  هب  نیصح 
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هکیئاه شتآ  دش و  بارخ  هبعک  دندرک ،  یم  باترپ  هکم  رهش  فرطب  قینجنم  اب  دیزی  رکـشل  هک  یگرزب  ياهگنـس  گنج و  رثا  رد 
مامت گنج  دیزی  ندرم  اب  هکنآ  زا  دعب  دـینازوسب ،  ار  شیاهبوچ  زا  یتمـسق  هبعک و  هدرپ  دـنتخیر ،  یم  رهـش  يوس  هب  قینجنم  اب  زاب 

و دندروآ ،  نمی  زا  زاتمم  یچگ  داد  روتـسد  دنک ،  دـیدجت  ار  نآ  يانب  هدومن  بارخ  ار  هبعک  داتفا ،  رکف  هب  ریبز  نب  هّللادـبع  دـش ، 
دروآ نیئاپ  نیمز  يور  ات  تشاد ،  رارق  يدنلب  رد  البق  هک  ار  هبعک  رد  و  درک ،  هناخ  ءزج  ار  لیعامسا  رجح  دومن و  انب  چگ  اب  ار  نآ 

تـسیب ار  تیب  عافترا  دنوش و  جراخ  رگید  رد  زا  دنیآرد و  رد  کی  زا  مدرم  ات  تشاذگ .  راک  رگید  يرد  یمیدق ،  رد  ربارب  رد  و  . 
و درک ،  رطعم  ریبع  کشم و  اب  ار  نآ  جراخ  لخاد و  دش ،  غراف  شیانب  زا  نوچ  داد و  رارق  مین )  رتم و  هدزیـس  ابیرقت   ) عارذ تفه  و 

 . دیدرگ غراف  راک  نیا  زا  يرجه  لاس 64  بجر  مهدفه  رد  و  دیناشوپ ،  مشیربا  زا  يا  هماج  اب  ار  نآ 

هّللادبع گنج  هب  ات  داد  روتـسد  شرکـشل  هدنامرف  هب  فسوی  نب  جاجح  دش ،  تفالخ  رما  یلوتم  ناورم  کلملادـبع  هکنآ  زا  دـعب  و 
ار کلملادبع  دش و  تیب  لخاد  دوخ  تشک و  رخآ  رد  هداد و  تسکش  ار  وا  درک و  هبلغ  هّللادبع  رب  جاجح  رکـشل  هک  دورب  ریبز  نب 

ار يا  هناخ  داد ،  روتسد  کلملادبع  داد .  ربخ  دوب  هدرک  ریبز  نبا  هچنادب 
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بجو کی  عارذ و  شش  لامـش  فرط  زا  ار  هبعک  راوید  جاجح  دنادرگرب .  شا  یلبق  لکـش  هب  هدومن  بارخ  دوب  هتخاس  هّللادبع  هک 
نیئاپ ریبز  نبا  هک  ار  هبعک  یقرـش  باب  و  داهن ،  ساسا  نآ  رب  تمـس  نیا  زا  ار  دوخ  ياـنب  دیـسر و  شیرق  ساـسا  هب  هدومن و  بارخ 
هدرک هفاضا  هللادبع  هک  ار  یبرغ  باب  داد و  رارق  فک )  زا  رتدنلب  رتم  ود  ای  مین  رتم و  کی  ابیرقت   ) شیلبق ياج  نامه  رد  دوب  هدروآ 

 . درک شرف  دوب  هدمآ  دایز  هک  یئاهگنس  اب  ار  هبعک  نیمز  هاگنآ  درک  دودسم  دوب 

رییغت ار  هبعک  فقس  دمآ ،  راک  يور  تصـش  دصهن و  لاس  رد  ینامثع  نامیلـس  ناطلـس  هکنآ  ات  دوب ،  یقاب  لاونم  نیدب  هبعک  عضو 
ماجنا هبعک  رد  ییاه  تمرم  دـیدرگ ،  تفالخ  رما  یلوتم  ینامثع  دـمحا  يرجه  کی  تسیب و  دـص و  رازه و  لاـس  رد  نوچ  و  داد . 
ناطلس دوب ،  هدرک  بارخ  ارنآ  برغ  قرش و  لامـش و  تمـس  ياهراوید  زا  یـضعب  هن  یـس و  رازه و  لاس  میظع  لیـس  نوچ  و  داد ، 

رازه و لاس  هک  زورما  ات  دـشن  يراکتـسد  رگید  هبعک  دـندرک و  میمرت  ارنآ  داد  روتـسد  نامثع  لآ  ناهاشداپ  زا  یکی  مراـهچ ،  دارم 
 . تسا یسمش  يرجه  جنپ  یس و  دصیس و  رازه و  لاس  ای  يرمق و  يرجه  جنپ  داتفه و  دصیس و 

هبعک لکش 

رد هک  یلاح  رد  تسا ،  رتم  هدزناش  انب  نیا  يدنلب  هدـش ،  هتخاس  یتخـس  گنر و  دوبک  گنـس  زا  هک  عبرم ،  ابیرقت  تسا  یئانب  هبعک 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  نامز 
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هیلع  ) یلع هلآ ، )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک :  دـیآ -  یم  رب  هکم  حـتف  تایاور  زا  هک  هچنآ  هدوب ،  رتهاـتوک  نیا  زا  یلیخ  ( 
 ، هتفر هبعک  ماب  رب  تسناوت  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  هناش  زا  مالسلا )  هیلع   ) یلع و  درک ،  راوس  دوخ  شود  هب  ار  مالسلا ) 

 . تسا اعدم  نیا  هدننک  تباث  دنکشب -  دوب  اجنآ  رد  هک  ار  یئاه  تب 

یلامش علـض  لباقم  هک  نآ ،  یبونج  علـض  نینچمه  و  تسا ،  تمـس  نآ  رد  لیعامـسا  رجح  نادوان و  هک  نآ  یلامـش  علـض  لوط  و 
شیوربور علض  و  هدش ،  عقاو  نیمز  زا  نآ  يرتم  ود  رد  هبعک  باب  هک  شا  یقرـش  علـض  لوط  تسا و  رتم  یتناس  هد  رتم و  هد  تسا ، 

رد دراد .  رارق  دوـش  یم  هناـخ  لـخاد  هک  یـسک  پچ  تسد  فرط  نوتـس  رد  دوسـالا  رجح  تـسا و  رتـم  هدزاود  یبرغ  علـض  ینعی 
تـسا یگنـس  دوسالا  رجح  نیا  و  هدش ،  عقاو  یبونج  علـض  يادـتبا  رد  فاطم ،  نیمز  زا  یمین  رتم و  کی  رد  دوسالا  رجح  تقیقح 

دوش یم  هدید  درز  ییاه  هگر  خرس و  ییاه  هکل  نآ  رد  و  دراد .  یخرس  هب  لیامتم  هایس  یگنر  هدیشارتن ،  لکش و  یضیب  نیگنس و 
 . تسا گنس  نآ  ياهکرت  يدوخب  دوخ  ندروخ  شوج  رثا  هک 

یماش نکر   ) ار یبرغ  نکر  و  یقارع ، )  نکر   ) ار یلامـش  نکر  هدش :  یم  هدیمان  نکر  راهچ  مایالا ،  میدـق  زا  هبعک  هشوگ  راهچ  و 
نکر و  ینامی ، )  نکر   ) ار یبونج  نکر  و  ( ، 
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یم مزتلم )   ، ) تسا دوسالا  رجح  هبعک و  رد  نیب  هک  یتفاسم  و  دندیمان ،  دوسا ) نکر   ) هتفرگ رارق  نآ  رد  دوسالا  رجح  هک  ار  یقرش 
 . دوش یم  لسوتم  تمسق  نیا  هب  شا  هثاغ  تسا  اعد و  رد  ادخ ،  هناخ  هدننک  فاوط  رئاز و  نوچ  دنمان . 

ثادـحا ارنآ  فسوی  نب  جاجح  هک  تسا  يزیچ  دـنیوگ  یم  تمحر  نادوان  ار  نآ  و  تسا ،  عقاو  یلامـش  راوید  رد  هک  نادوان  اما  و 
لاس رد  دمحا  ناطلس  سپـس  و  تشاذگ .  هرقن  زا  ینادوان  شیاج  هب  تشادرب و  ار  نآ  لاس 954  رد  نامیلس  ناطلس  اهدعب  و  درک . 

دوب و هتفر  راکب  یئالط  یئاه  هشقن  شلـصاوف  رد  هک  گنر  دوبک  یئاینیم  درک  لدـبم  هدـش  روتاینیم  يا  هرقن  نادوان  هب  ار  نآ   1021
 . تسا دوجوم  نونکا  مه  هک  درک  لدبم  الط  هچراپ  کی  ینادوان  هب  ار  نآ  ینامثع  دیجملا  دبع  ناطلس  لاس 1273  رخآ  رد 

ود هک  اـنب  ءزج  تسا ،  يا  هریاد  مین  میطح  و  دـنیوگ ،  یم  میطح  ار  نآ  هـک  دراد  رارق  یـسوق  يراوـید  نادواـن ،  نـیا  لـباقم  رد  و 
هکلب تسین ،  هدربماـن  هیواز  هب  لـصتم  فرط  ود  نیا  هتبلا  دوش .  یم  یهتنم  یبرغ  و  یبوـنج )  یقرـش و  و   ) یلامـش هیواز  هب  شفرط 
راوید نیا  يدـنلب  دـهد .  یم  لیکـشت  ار  تناـس  یـس  رتـم و  ود  لوطب  ورهار  ود  فرط ،  ود  زا  و  دوش .  یم  عـطق  ود  نآ  هب  هدیـسرن 

طسو هلصاف  هتفر .  راک  هب  یشوقنم  ياهگنس  نآ  لخاد  فرط  رد  و  تسا .  مین  رتم و  کی  شیانهپ  رتم و  کی  یسوق 
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 . تسا رتم  یتناس  راهچ  لهچ و  رتم و  تشه  هبعک  راوید  طسو  اب  لخاد  زا  سوق  نیا 

 ( مالسلا هیلع   ) میهاربا يانب  رد  نآ  زا  رتم  هس  ابیرقت  هک  دوش .  یم  هدیمان  لیعامـسا  رجح  تسا ،  راوید  نیب  میطح و  نیب  هک  یئاضف 
ماجنا هبعک  رجح و  نوماریپ  فاوط  هک  تسا  هدش  بجاو  مالـسا  رد  تهج  نیمه  هب  و  تسا .  هداتفا  نوریب  اهدعب  هدوب ،  هبعک  لخاد 

رجاه لیعامـسا و  نادنفـسوگ  لغآ  اضف  نیا  هیقب  و  دوش .  عقاو  فاوط  رد  لخاد  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ناـمز  هبعک  همه  اـت  دوش ، 
 . هبعک یسدنه  عضو  دوب  نیا  دنا  هدش  نفد  اضف  نیمه  رد  لیعامسا  رجاه و  دنا :  هتفگ  مه  یضعب  هدوب ، 

ضرغ هب  طوبرم  نوچ  هدوـب ،  لوـمعم  نآ  رد  هک  یتافیرـشت  مسارم و  و  هتفرگ ،  تروـص  نآ  رد  هک  یئاـه  میمرت  تارییغت و  اـما  و 
 . میوش یمن  شضرعتم  تسین ،  ام  يریسفت 

هبعک هماج 

نینچ میدرک ،  لقن  هکم  نیمزرـس  هب  ناشندمآ  لیعامـسا و  رجاه و  ناتـساد  لیذ  رد  هرقب  هروس  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  رد  قباس  رد 
 . تخیوآ نآ  رد  رب  يا  هدرپ  هبعک ،  ندش  هتخاس  زا  دعب  رجاه  هک  تشاد 

ياهعبت زا  یکی  درک ،  باب  ار  راک  نیا  هک  یـسک  نیلوا  دنا ،  هتفگ  هک  يروطب  دنزیوآ ،  یم  هبعک  فارطا  همه  هب  هک  يا  هدرپ  اما  و 
دعب دوب .  هدش  هتفاب  يا  هرقن  ياهخن  اب  نآ  هیشاح  هک  يا  هدرپ  دیناشوپ ،  فاب  هرقن  يا  هدرپ  اب  ار  نآ  هک  دوب  دعـسا  رکبوبا  مانب  نمی 

شنانیشناج هدربمان ،  عبت  زا 
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یم رارق  مه  يور  اه  هچراپ  نیا  هک  يروطب  دندناشوپ ،  یم  ارنآ  فلتخم  ياهزادناور  اب  مدرم  سپـس  و  دـندرک ،  لابند  ار  مسر  نیا 
هبعک نهاریپ  هیهت  يارب  وا  دیسر ،  بالک  نب  یصق  نامز  ات  دنتخادنا .  یم  نآ  يور  رگید  یکی  دیـسوپ ،  یم  يا  هماج  ره  تفرگ و 
هعیبر وبا  هلمج  نآ  زا  دوب ،  یقاب  شنادنزرف  رد  نانچمه  وا  مسر  و  داد ) رارق  یمهـس  لئابق  نیب  و   ) داهن برع  هدهعب  هنایلاس  یکمک 

 . دنداد یم  شیرق  لئابق  رگید  لاسکی  داد و  یم  ار  هماج  نیا  لاسکی  هریغم  نب 

ات دوب ،  یقاب  نانچمه  مسر  نیا  دـیناشوپ و  ینامی  ياه  هچراپ  اب  ار  هبعک  باـنج  نآ  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ناـمز  رد 
 : دنتفگ دندرک و  تیاکـش  هبعک  ماب  تشپ  رب  اه  هچراپ  مکارت  زا  تیب  همدخ  تفر ،  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  یـسابع  هفیلخ  هک ،  یلاس 
ار همه  داد  روتـسد  یـسابع  يدهم  دزیرب .  ورف  ینیگنـس  زا  ادخ  هناخ  تسه ،  نآ  فوخ  هک  دنزیر  یم  هبعک  رب  هچراپ  ردـقنیا  مدرم 
 ، ادخ هناخ  هتبلا  هدنام و  یقاب  زورما  ات  نانچمه  مسر  نیا  هک  دـنزیوایب .  هبعک  رب  هچراپ  کی  یلاس  طقف  اهنآ ،  ياج  هب  و  دـنرادرب ، 

شدنزرف يارب  هک  دوب ،  بلطملادبع  نب  سابع  ردام  دیناشوپ ،  هماج  ار  هبعک  لخاد  هک  یـسک  نیلوا  و  دراد .  لخاد  رد  مه  ینهاریپ 
 . دوب هدرک  رذن  سابع 

هبعک تلزنم  ماقم و 

حور هکنیا  هب  دـندوب  دـقتعم  دـندرک و  یم  میظعت  ارنآ  نایدـنه  الثم  دوب .  سیدـقت  مارتحا و  دروم  فلتخم  ياـه  تما  رظن  رد  هبعک 
( افیس )

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 449 

http://www.ghaemiyeh.com


دالب زا  شرـسمه  اب  افیـس  هک  هدـش  عقاو  یناـمز  رد  لولح  نیا  و  هدرک ،  لولح  دوسـالا  رجح  رد  تسا ،  موس  مونقا  ناـنآ  رظن  هب  هک 
 . دندرک رادید  زاجح 

هناگتفه سدقم  ياه  هناخ  زا  یکی  هبعک  هک  دندوب  دقتعم  و  دـندرک ،  یم  میظعت  ار  هبعک  ناینادـلک ،  سرف و  زا  ینیئباص  نینچمه  و 
دنه دالب  رد  هک  تسا  ناسودـنم  ياـنب  موس ،  و  دراد .  رارق  ناهفـصا  رد  یهوک  يـالاب  رب  هک  تسا ،  سراـم  نآ  نیمود  هک  تسا - 

ناسواک مشـش  و  تسا ،  ءاعنـص  رهـش  رد  هک  نادمغ  تیب  مجنپ  دراد .  رارق  خلب  رهـش  رد  هک  تسا  راهبون  مراهچ  تسا .  هدش  عقاو 
ناینادـلک هک  هدـش  هتفگ  نیچ و  ياهرهـش  نیرتالاب  رد  تسا  يا  هناخ  متفه  و  تسا .  عقاو  ناـسارخ  هناـغرف  رهـش  رد  هک  دـشاب  یم 

 . تسا هدرک  ینالوط  رمع  هدوب و  یمیدق  نوچ  تسا ،  لحز  هناخ  هبعک  دندوب  دقتعم 

 . دنتفر یم  زین  هبعک  ترایز  هب  اسب  و  هدرک .  لولح  نآ  رد  زمره  حور  هک  هدیقع  نیا  هب  دندرک ،  یم  میظعت  ار  نآ  مه  نایسراف 

همـسجم اه و  تروص  هبعک  رد  و  دـندرک ،  یم  تدابع  میهاربا  نید  قبط  ار  ادـخ  نآ  رد  و  دـندرک ،  یم  میظعت  ار  نآ  مه  ناـیدوهی 
میرم تروص  هلمج  نآ  زا  و  دنتـشاد .  مال  زا  ياـه  بوچ  ناشتـسد  رد  هک  دوب  لیعامـسا  میهاربا و  لاـثمت  هلمج  نآ  زا  دوب ،  ییاـه 

 . اراصن مه  هدرک و  یم  میظعت  ار  هبعک  دوهی  مه  هک  تسا  نآ  رب  دهاش  دوخ  نیا  و  دوب ،  حیسم  ءارذع و 

برع
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 ، دندمآ یم  شترایز  هب  فرط  ره  زا  هتسناد و  یم  یلاعت  يادخ  يارب  يا  هناخ  ار  نآ  لماک و  یمیظعت  هدرک ،  یم  میظعت  ار  نآ  مه 
 . دوب هدنام  یقاب  اهنآ  نیب  رد  ثراوت  لماع  اب  هک  هدوب  برع  نید  ءزج  جح  هلءاسم  و  هتسناد ،  یم  میهاربا  يانب  ار  نآ  و 

هبعک تیلوت 

تیلوت تفای و  هبلغ  لیعامسا  نامدود  رب  مهرج  موق  هکنآ  ات  هدوب ،  وا  نادنزرف  اب  يو  زا  سپ  لیعامسا و  اب  زاغآ  رد  هبعک  رب  تیلوت 
دندوب رکرک  ینب  زا  يا  هفیاط  هک  داتفا  هقلامع  تسد  هب  تیلوت  نیا  مهرج  زا  دـعب  و  داد ،  صاصتخا  دوخب  هتفرگ و  نانآ  زا  ار  هناخ 

 ، دـندرک یم  لزنم  هکم  نیئاپ  رد  دوخ  یناتـسبات  یناتـسمز و  ياهچوک  رد  هلاـس  همه  هقلاـمع  دـندرک .  اـه  گـنج  مهرج  موق  اـب  و 
 . دندیزگ یمرب  لزنم  هکم  يالاب  رد  اه  یمهرج  هکنانچمه 

دودـح و  دـندروآ ،  تسدـب  ار  هناخ  تیلوت  ات  دـنتفای ،  هبلغ  هقلامع  رب  دـش و  اه  یمهرج  ماک  هب  راگزور  هرابود  نامز  تشذـگ  اـب 
 . دندروآ دیدپ  دوب  میهاربا  يانب  رد  هچنآ  هب  تبسن  یتافاضا  نآ  يدنلب  تیب و  يانب  رب  و  دنتشاد ،  تسد  رد  لاس  دصیس 

ددـص رد  ریزگان  دـش ،  گنت  ناـنآ  رب  هکم  هصرع  دـندرک و  ادـیپ  یتکوش  توق و  دـندش و  داـیز  لیعامـسا  نادـنزرف  هکنآ  زا  دـعب 
نامدود گرزب  راگزور  نآ  رد  دـندرک .  ناـشنوریب  زیتس  گـنج و  اـب  ماجنارـس  هک  دـننک  نوریب  هکم  زا  ار  مهرج  موق  اـت  دـندمآرب 

 ، هتفای الیتسا  هکم  رب  دوب ،  هعازخ  ریبک  هک  دوب ،  یحل  نب  ورمع  لیعامسا 
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توعد اهنآ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  هدومن و  بصن  هبعک  ماب  رب  ار  اه  تب  هک  تسا  یـسک  نامه  ورمع  نیا  و  دش ،  ادخ  هناخ  رما  یلوتم 
و درک ،  بصن  هبعک  ماب  رب  دروآ و  هکم  هب  دوخ  اب  ماش  زا  ار  نآ  هک  دوب  لبه )   ) تب دومن ،  بصن  هبعک  ماب  رب  هک  یتب  نیلوا  درک و 

یتسرپاتکی تیفنح و  شیک  تفای و  عویـش  برع  نیب  رد  تب  شتـسرپ  و  دـش ،  دایز  اه  تب  هدـع  ات  دروآ ،  رگید  یئاـه  تب  اهدـعب 
 . تسبرب تخر  هرابکی 

 : دیوگ یم  هدرک و  باطخ  ار  یحل )  نب  ورمع   ( ، ) یمهرج فلخ  نب  هنحش   ) هک تسا  هراب  نیا  رد 

ههلآ تثدحا  دق  کنا  ورمع  ای  )

اباصنا تیبلا  لوحهکمب  یتش 

ادبا دحاو  بر  تیبلل  ناک  و 

ابابرا سانلا  یف  هل  تلعج  دقف 

لهم یف  هّللا  ناب  نفرعتل 

( اباجح تیبلل  مکنود  یفطصیس 

شرتخد هب  شدوخ  زا  دعب  ار  تیلوت  نیا  لیلح  هک  دوب  هعازخ  نامدود  رد  نانچمه  یعازخ  لیلح  نامز  ات  هناخ  یتسرپرـس  تیالو و 
مانب هعازخ  زا  يدرم  هب  ار  نآ  يراد  دیلک  حالطصا  هب  هناخ و  رد  ندرک  هتسب  زاب و  رایتخا  و  دومن ،  راذگاو  بالک  نب  یصق  رـسمه 
نیا و  تخورفب .  بالک  نب  یـصق  هب  بارـش ،  فرظ  کی  رتش و  کـی  ربارب  رد  ار  بصنم  نیا  ناـشبغ  وبا  داد .  یعازخ  ناـشبغ  اـبا 
یبا هقفص  نم  رسخا   : ) دنیوگ یم  هدز و  لثم  نآ  هب  ار  هناقمحا  رابنایز و  هلماعم  ره  هک  دش  روهشم  رئاس و  یلثم  برع  نیب  رد  لمع 

 ( . ناشبغ

یتسرپرس هجیتن  رد 
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هب نایرج  و  میدرک ،  هراشا  نآ  هب  البق  هک  دومن  دیدجت  ار  هناخ  يانب  بالک  نب  یـصق  دش و  لقتنم  شیرق  هب  شتاهج  مامت  هب  هبعک 
اهـسکع و داد  روتـسد  دـش و  هبعک  لـخاد  دومن و  حـتف  ار  هکم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اـت  تفاـی ،  همادا  لاوـنم  نیمه 

لخاد رد  زور  نآ  ات  هدـنام و  نآ  رد  میهاربا  مدـق  ود  ياج  هک  ار  میهاربا  ماـقم  دنتـسکش و  ار  اـه  تب  هدومن ،  وحم  ار  اـه  همـسجم 
يا هبق  لـحم  نآ  يور  رب  زورما  دـندومن و  نفد  تسا  یلعف  لـحم  ناـمه  هک  شدوخ  ياـج  رد  هتـشادرب  دوـب  هبعک  راوـج  رد  یفرظ 
یم اجنآ  رد  ار  فاوط  زامن  فاوط ،  زا  دـعب  ادـخ  هناخ  نیرئاز  و  اه ،  هیاـپ  نآ  يور  رب  یفقـس  و  هیاـپ ،  راـهچ  ياراد  هدـش  هتخاـس 

 . دنناوخ

نیا هب  مهنآ  میدومن ،  اـفتکا  رادـقم  نیا  هب  اـم  تسا و  راد  هنماد  داـیز و  رایـسب  ینید  تاـقلعتم  هبعک و  هب  طوـبرم  راـبخا  تاـیاور و 
 . دنوش یم  دنمزاین  رابخا  نآ  هب  هبعک  جح و  هب  طوبرم  تایآ  ناگدنناوخ  هک  روظنم 

هرابرد مالـسا ،  فئاوط  زا  يدحا  هک  تسا  نیا  هداد ،  رارق  قلخ  تیاده  هیام  كرابم و  ار  نآ  ادـخ  هک  هناخ  نیا  صاوخ  زا  یکی  و 
 . دنرادن فالتخا  نآ  نءاش 

نینرقلاوذ ناتساد 

تایآ

(83) ًارکِذ ُْهنِّم  مُْکیَلَع  اُوْلتَأس  ُْلق  ِنیَنْرَْقلا  يِذ  نَع  کَنُولَئسَی  َو 

(84) ًابَبس ٍءْیش  ِّلک  نِم  ُهَْنیَتاَء  ِضْرَالا َو  یف  َُهل  اَّنَّکَم  اَّنِإ 

(85) ًابَبس َعَْبتَأَف 

َذِخَّتَت نَأ  اَّمِإ  بِّذَُعت َو  نَأ  اَّمِإ  ِنیَنْرَْقلا  اَذَی  اَْنُلق  ًامْوَق  اَهَدنِع  َدَجَو  ٍهَئِمَح َو  ٍْنیَع  یف  بُْرغَت  اَهَدَجَو  ِسْمشلا  بِْرغَم  َغََلب  اَذِإ  یتَح 
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(86) ًانسُح ْمِهِیف 

(87) ًارْکُّن ًاباَذَع  ُُهبِّذَُعیَف  ِهِّبَر  یلِإ  ُّدَُری  َُّمث  ُُهبِّذَُعن  فْوسَف  َمَلظ  نَم  اَّمَأ  َلاَق 

(88) ًارُسی اَنِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ُلوُقَنس  ینسُْحلا َو  ًءاَزَج  ُهَلَف  ًاِحلص  َلِمَع  َنَماَء َو  ْنَم  اَّمَأ  َو 

(89) ًابَبس َعَْبتَأ  َّمث 

(90) ًارتِس اَهنوُد  نِّم  مُهَّل  لَعْجن  ْمَّل  ٍمْوَق  یلَع  ُُعلطَت  اَهَدَجَو  ِسْمشلا  َِعلطَم  َغََلب  اَذِإ  یتَح 

(91) ًاربُخ ِْهیََدل  اَِمب  اَنطَحَأ  ْدَق  ِکلَذَک َو 

(92) ًابَبس َعَْبتَأ  َّمث 

(93) ًالْوَق َنوُهَقْفَی  َنوُداکَی  ًامْوَق ال  اَمِِهنوُد  نِم  َدَجَو  ِْنیَّدسلا  َنَیب  َغََلب  اَذِإ  یتَح 

(94) ادس ْمُهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  َلَعْجت  نَأ  یلَع  ًاجْرَخ  َکل  ُلَعْجن  ْلَهَف  ِضْرَالا  یف  َنوُدِسْفُم  َجوُجْأَم  َجوُجْأَی َو  َّنِإ  ِنیَنْرَْقلا  اَذَی  اُولاَق 

(95) ًامْدَر ْمُهْنَیب  ْمکَْنَیب َو  ْلَعْجَأ  ٍهَّوُِقب  ینُونیِعَأَف  ٌریَخ  یبَر  ِهِیف  ینَّکَم  اَم  َلاَق 

(96) ًارِطق ِْهیَلَع  ْغِْرفُأ  ینُوتاَء  َلاَق  ًاراَن  ُهَلَعَج  اَذِإ  یتَح  اوُخُفنا  َلاَق  ِنیَفَدصلا  َنَیب  يَواس  اَذِإ  یتَح  ِدیِدَْحلا  ََربُز  ینُوتاَء 

(97) ًابْقَن َُهل  اوُعطَتسا  اَم  ُهوُرَهظَی َو  نَأ  اوُعطسا  اَمَف 

(98) اقَح یبَر  ُدْعَو  َناک  َءاکَد َو  ُهَلَعَج  یبَر  ُدْعَو  َءاَج  اَذِإَف  یبَّر  نِّم  ٌهَمْحَر  اَذَه  َلاَق 

 . دناسر مهاوخ  يربخ  وا  زا  امش  يارب  وگب :  دنسرپ .  نینرقلاوذ  زا  وت  زا   . 83

 . میدرک اطع  يا  هلیسو  زیچ  ره  زا  میداد و  نکمت  نیمز  رد  وا  هب  ام   . 84

 . درک بیقعت  ار  یهار  سپ   . 85

 . تفای ار  یهورگ  همـشچ  کیدزن  دور و  یم  ورف  دولآ  لگ  يا  همـشچ  رد  هک  دـید  ار  نآ  دیـسر ،  باـتفآ  هاـگبورغ  هب  نوچ   . 86
 . يریگ یم  شیپ  وکین  يا  هقیرط  نانآ  نایم  ای  ینک  یم  باذع  ای  نینرقلاوذ ،  يا  میتفگ : 

 . دنک شباذع  تخس  دنرب و  شراگدرورپ  يوس  نآ  زا  سپ  مینک و  شباذع  هک  دشاب  دوز  دنک ،  متس  هک  ره  تفگ :   . 87

 . 88
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 . مییوگ ناسآ  يراک  شیوخ  نامرف  زا  ار  وا  دراد و  کین  شاداپ  دنک ،  هتسیاش  راک  دروآ و  نامیا  هک  ره  و 

درک لابند  ار  یهار  هاگنآ  و   . 89

 . میا هدادن  یششوپ  باتفآ  لباقم  رد  ار  ناشیا  هک  دنک  یم  عولط  یموق  رب  هک  دید  ار  نآ  دیسر و  دیشروخ  هاگ  عولط  هب  ات   . 90

 . میتشاد ربخ  لماک  روط  هب  دوب ،  يو  دزن  هک  اهزیچ  نآ  زا  ام  دوب و  نینچ   . 91

 . درک لابند  ار  یهار  هاگنآ   . 92

 . دندیمهف یمن  نخس  هک  تفای  ار  یموق  نآ  لباقم  دیسر ،  هوک  ود  نایم  یتقو  ات   . 93

اهنآ ام و  نایم  هک  میراد  ررقم  یجارخ  وت  يارب  ایآ  دنراکهابت .  نیمزرـس  نیا  رد  جوجءام  جوجءای و  نینرقلاوذ ،  يا  دـنتفگ :   . 94
؟  ینک انب  يدس 

یلیاح اهنآ  امـش و  نایم  اـت  دـیهد  کـمک  ورین  هب  ارم  تسا .  رتهب  هداد ،  ار  نآ  نکمت  ارم  مراـگدرورپ  هک  اـهزیچ  نآ  تفگ :   . 95
 . منک

دزن هتخادگ  يور  تفگ :  تخادگب .  ار  نآ  ات  دیمدب .  تفگ :  دش ،  رپ  هراوید  ود  نایم  نوچ  ات  دیرآ .  نم  شیپ  نهآ  تاعطق   . 96
 . مزیرب نآ  رب  ات  دیرآ  نم 

 . دننز بقن  ار  نآ  دنتسناوت  هن  دنور و  الاب  نآ  رب  دنتسناوت  هن  سپ   . 97

مراگدرورپ هدـعو  دزاس و  راومه  ار  نآ  دـیایب ،  مراگدرورپ  هدـعو  نوچ  تسا و  نم  راگدرورپ  بناج  زا  یتمحر  نیا  تفگ :   . 98
 . تسا تسرد 

 ( فهک هکرابم  هروس  زا  )

نینرقلاوذ ناتساد  نوماریپ  يراتفگ 

نآرق رد  نینرقلاوذ  ناتساد  - 1

مسا ضرعتم  میرک  نآرق 
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کی چیه  رد  هک  تسا  دراوم  همه  رد  میرک  نآرق  مسر  نیا  هتبلا  هدشن .  شتاصخـشم  ریاس  بسن و  تدالو و  یگدنز و  خیرات  وا و 
شتلحر لوا  هدرک ،  وا  هناگ  هس  ياهرفس  رکذ  هب  افتکا  مه  نینرقلاوذ  صوصخ  رد  دزادرپ .  یمن  تایئزج  هب  ناگتشذگ  صـصق  زا 

و دور ،  یم  ورف  هیماح )   ) ای و  هئمح )   ) نیع رد  باتفآ  هک  تسا  هدـید  هدیـسر و  دیـشروخ  نتفر  ورف  لحم  هب  هک  اجنآ  اـت  برغم  هب 
دیـشروخ عولط  لـحم  هب  هک  اـجنآ  اـت  هدوـب ،  قرـشم  فرط  هب  برغم  زا  شمود  تلحر  و  تسا .  هدروـخرب  یموـق  هب  لـحم  نآ  رد 

 . هدادن رارق  یبجاح  رتاس و  باتفآ  نانآ و  نایم  دنوادخ  هک  هدروخرب  یموق  هب  اجنآ  رد  و  هدیسر ، 

دـندیمهف و یمن  مالک  فرح و  هجو  چـیه  هب  هک  هدروخرب  یمدرم  هب  اجنآ  رد  و  هدوب ،  نیدـسلا  نیب  عضوم  هب  اـت  شموس  تلحر  و 
دشکب يراوید  ناشیا  رب  وا  دنراذگب و  شرایتخا  رد  يا  هنیزه  هک  دندرک  داهنشیپ  و  دندرک ،  تیاکش  جوجام  جوجای و  رش  زا  نوچ 

ار شیوزرآ  اهنآ  هچنآ  قوف  ام  هک  دزاسب  يدس  هداد  هدـعو  هتفریذـپ و  زین  وا  دـشاب .  نانآ  دالب  رد  جوجام  جوجای و  ذوفن  عنام  ات  ، 
همه زا  هاـگنآ  تسا .  هتـساوخ  یناـسنا  يورین  ناـشیا  زا  اـهنت  تسا و  هدرک  يراددوـخ  هنیزه  لوـبق  زا  یلو  دـشاب ،  هدوـب  دـننک  یم 

 . تسا هدومن  رطق  هروک و  يا  همد  نهآ و  ياه  هعطق  لاجر و  هب  يا  هراشا  اهنت  دس  يانب  تایصوصخ 

ناتساد نیا  زا  میرک  نآرق  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا 
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زا لـبق  ناتـساد  نیا  بحاـص  هکنیا  لوا  دوش :  یم  هدافتـسا  ناتـساد  يرهوج  تهج  تیـصوصخ و  دـنچ  هدروآ  هچنآ  زا  و  هدروآ ، 
ینعی ناتساد  قایـس  زا  هتکن  نیا  و  دش ،  یم  هدیمان  نینرقلاوذ  شا  یگدنز  نامز  رد  یتح  هکلب  دوش  لزان  نآرق  رد  شناتـساد  هکنیا 
یمرب لوا  هلمج  زا   ، ) دوش یم  هدافتسا  یبوخ  هب  نینرقلا )  يذ  ای  اولاق   ) و نینرقلا )  اذ  ای  انلق   ) و نینرقلا )  يذ  نع  کنولئـسی   ) هلمج

نآ زا  هک  هدوب ،  اهنابز  رـس  رب  یمـسا  نینچ  هصق  نیا  لوزن  زا  لـبق  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رـصع  رد  هک  دـیآ 
دنا هدرک  شباطخ  نآ  اب  هک  هدوب  نیمه  شمسا  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  يدعب  هلمج  ود  زا  و  دنا .  هدیسرپ  ار  شناتـساد  بانج 

( .

اذه  : ) تسا هتفگ  میرک  نآرق  لقن  رب  انب  هک  هدوب  قح  نید  هب  نیدتم  ءازج و  زور  ادخ و  هب  نم  ؤم  يدرم  وا  هکنیا  مود  تیـصوصخ 
هبذعیف هبر  یلا  دری  مث  هبذعن  فوسف  ملظ  نم  اما   : ) هتفگ زین  و  اقح ) یبر  دعو  ناک  ءاکد و  هلعج  یبر  دعو  ءاج  اذاف  یبر  نم  همحر 

هک ( انـسح مهیف  ذختت  نا  اما  بذـعت و  نا  اما  نینرقلا  اذ  ای  انلق   ) هیآ هکنیا  زا  هتـشذگ   . . . ( احلاص لمع  نمآ و  نم  اما  ارکن و  اباذـع 
ماهلا و ای  یحو و  هب  وا  هک  دنامهف  یم  و  دشاب ،  یم  وا  ینید  ماقم  تمارک و  دیزم  رب  دهاش  دوخ  دهد ،  یم  وا  هب  مات  رایتخا  دنوادخ 

دییات ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  هلیسو  هب  ای 
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 . هدرک یم  کمک  ار  وا  و  دش ،  یم 

هکنیا يارب  اـیند ،  ریخ  اـما  دوب .  هدرک  عمج  شیارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  دـنوادخ  هک  هدوب  یناـسک  زا  وا  هکنیا  موـس  تیـصوصخ 
رخسم بابسا  یمامت  هکلب  دوشن  شریگولج  زیچ  چیه  و  دورب ،  باتفآ  قرـشم  برغم و  هب  نآ  اب  تسناوت  هک  دوب  هداد  وا  هب  یتنطلس 

سفن و تمارک  قفر و  وفع و  حلـص و  هب  هدومن  رـشب  رد  قح  هماقا  تلادـع و  طسب  وا  هکنیا  يارب  ترخآ ،  اما  و  دنـشاب .  وا  نوبز  و 
( اببـس یـش ء  لک  نم  هانیتا  ضرالا و  یف  هل  اـنکم  اـنا   ) هیآ زا  اـهنیا  همه  هک  درک ،  كولـس  رـشب  ناـیم  رد  رـش  عفد  ریخ و  ندرتسگ 

ینازرا وا  هب  یناحور  ینامـسج و  يورین  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دـیآ  یم  رب  ناتـساد  قایـس  زا  هک  هچنآ  رب  هوـالع  دوش .  یم  هدافتـسا 
 . تسا هتشاد 

 . دومن باذع  ار  نانآ  دروخرب و  برغم  رد  راکمتس  یتعامج  هب  هکنیا  مراهچ  تهج 

یببس يوریپ  هدیسر  باتفآ  قرشم  هب  هکنآ  زا  دعب  نوچ  هدوب ،  باتفآ  قرشم  برغم و  ریغ  رد  هدرک  انب  هک  يدس  هکنیا  مجنپ  تهج 
هک تسا  نیا  هدوبن  ملاع  برغم  قرـشم و  رد  میتفگ  هکنیا  رب  هوالع  وا  دس  تاصخـشم  زا  و  تسا ،  هدیـسر  هوک  ود  نایم  هب  ات  هدرک 

يدس رد  و  تسا .  هدروآ  رد  دتمم  راوید  کی  تروص  هب  دنا  هدوب  راوید  ود  نوچ  هک  ار  هوک  ود  نیا  و  هدش ،  هتخاس  هوک  ود  نایم 
رد اعطق  و  هتفر ،  راک  هب  رطق  نهآ و  ياه  هراپ  هتخاس  هک 
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 . تسا هدوب  نیمز  ینوکسم  تمسق  ود  نایم  طبار  انگنت  نآ  هک  هدوب  یئانگنت 

خیرات رظن  زا  جوجام  جوجای و  دس و  نینرقلاوذ و  ناتساد  - 2

 . دنا هدربن  مسا  دشاب  نآ  هب  هیبش  ای  نینرقلاوذ و  شمان  هک  ار  یهاشداپ  دوخ  رابخا  رد  کی  چیه  نیخروم  زا  يامدق 

لها زا  ریمح  ناهاشداپ  زا  یـضعب  هب  هلب  دنا .  هدربن  مان  دشاب  نینرقلاوذ  هب  بوسنم  هک  يدس  جوجام و  جوجای و  مان  هب  یماوقا  زین  و 
 ( عبت  ) یهاشداپ تمس  هک  ار  دوخ  ناردپ  زا  یکی  هدرک و  رکذ  ار  دوخ  تبـسن  تاهابم  ناونع  هب  هک  دنا  هداد  تبـسن  يراعـشا  نمی 

جوجای و دس  درک و  رفس  ملاع  قرشم  برغم و  هب  وا  هک  هدورس  زین  ار  نیا  شیاه  هدورـس  رد  هدرب و  مسا  نینرقلاوذ  مان  هب  ار  هتـشاد 
 . هللا ءاش  نا  دیسر -  دهاوخ  هدنناوخ  رظن  هب  راعشا  نآ  زا  يرادقم  هدنیآ  لوصف  رد  يدوز  هب  هک  دومن ،  انب  ار  جوجام 

نانیا  : ) تاروت نیوکت  رفـس  زا  مهد  حاحـصا  رد  هلمج  نآ  زا  هدمآ .  قیتع  دهع  بتک  زا  یعـضاوم  رد  جوجام  جوجای و  رکذ  زین  و 
زا دندوب  ترابع  ثفای  نادـنزرف  دـش ،  ینادـنزرف  کی  ره  يارب  نافوط  زا  دـعب  هک  ثفای  ماح و  ماس و  دـنا :  حون  نامدود  نادـنزرف 

 ( . ساربن کشام و  لابون و  ناواب و  يادام و  جوجام و  رموج و 

هجوتم دوخ  يور  مدآ  دنزرف  يا  تفگ :  یم  هک  دش  نم  هب  بر  مالک  باطخ   : ) هدـمآ متـشه  یـس و  حاحـصا  لایقزح  باتک  رد  و 
اقآ وگب  رادب و  مالعا  ار  دوخ  توبن  و  نک ،  لابون ،  کشام و  شور  سیئر  جوجام  نیمزرس  جوج 
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ود رد  یئاه  هنهد  منادرگ و  یمرب  ار  وت  متساخرب ،  وت  هیلع  لابون ،  کشام و  شور  سیئر  جوج  يا  هتفگ :  نینچ  نیا  بر  دیس و  و 
نت رب  سابل  نیرترخاف  نانآ  همه  هک  یلاح  رد  مزاس ،  یم  نوریب  هراوس  هچ  هداـیپ و  هچ  ار  ترگـشل  همه  وت و  و  منک ،  یم  وت  کـف 

دشاب ناشیا  اب  طوف  شوک و  سراف و  دنشاب ،  هتشاد  تسد  هب  اهریـشمش  ناش  همه  دنـشاب  رپس  اب  میظع و  یتعامج  و  دنـشاب ،  هتـشاد 
يریثک ياه  هبعش  شرگشل  همه  اب  لامش  رخاوا  زا  همرجون  هداوناخ  شرگشل و  همه  رموج و  و  دنـشاب ،  دوخ  هالک  رپس و  اب  همه  هک 

( . دنشاب وت  اب 

بعش يانکس  یکیدزن  رد  زورما  بر  دیـس  ییوگب  جوج  هب  ینک و  يربمغیپ  ياعدا  دیاب  مدآ  رـسپ  يا  تهج  نیمه  هب   : ) دیوگ یم 
 ( . ییآ یم  لامش  يالاب  زا  تلحم  زا  یناد و  یمن  ایآ  هتفگ :  نینچ  دنتسه  نما  رد  هک  یلاح  رد  لیئارسا 

دیس وگب  نک و  يربمغیپ  ياعدا  جوج  يارب  مدآ  رسپ  يا  وت  و   : ) دیوگ یم  هدومن  لابند  ار  قباس  ناتـساد  مهن  یـس و  حاحـصا  رد  و 
لامـش ياهالاب  زا  ار  وت  و  كدوقا ،  كدرا و  لابون و  کشام و  شور  سیئر  يا  جوج  يا  ماوت  هیلع  نم  کنیا  هتفگ :  نینچنیا  بر 

هوک رب  هک  منز ،  یم  تتـسار  تسد  زا  ار  تیاهریت  تپچ و  تسد  زا  ار  تنامک  و  مروآ ،  یم  لیئارـسا  ياه  هوک  هب  و  مرب ،  یم  الاب 
هک یبوعش  نایرگشل و  همه  و  یتفیب ،  لیئارسا  ياه 
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نم نوچ  یتفیب ؟  نیمز  يور  رب  يوش ؟  نابایب  ياهیـشحو  عون و  ره  زا  رـشاک  ناغرم  كاروخ  یهاوخ  یم  ایآ  دنتفیب ،  دنتـسه  وت  اب 
بر منم  دنناد  یم  هک  تسا  تقو  نآ  متسرف ،  یم  نمیا  رئازج  رد  نینکاس  رب  جوجام و  رب  یشتآ  و  متفگ ،  نخس  بر  دیس  مالک  هب 

. . . ( .

هلسلس و منهج و  دیلک  تسا  وا  اب  دش و  یم  لزان  نامسآ  زا  هک  مدید  يا  هتشرف   : ) دیوگ یم  متسیب  حاحـصا  رد  انحوی  باوخ  رد  و 
ریجنز لاس  رازه  ار  وا  و  دـشاب ،  ناطیـش  سیلبا و  نامه  هک  ار  یمیدـق  هدـنز  ياهدژا  دریگ  یم  سپ  دراد ،  تسد  رب  یگرزب  ریجنز 

دعب و  دنکن ،  هارمگ  ار  يدعب  ياهتما  رگید  ات  دنک ،  یم  لفق  هتـسب  شیور  هب  ار  منهج  برد  دزادنا و  یم  شمنهج  هب  و  دـنک ،  یم 
( . ددرگ اهر  یکدنا  تدم  و  دوش ،  دازآ  دیاب  هتبلا  لاس  رازه  ندش  مامت  زا 

هـشوگ راهچ  رد  هک  ار  اهتما  ات  دوش ،  یم  نوریب  هتـشگ  دازآ  شنادنز  زا  ناطیـش  دش  مامت  لاس  رازه  یتقو  سپ   : ) دیوگ یم  هاگنآ 
راوس یتیگ  يانهپ  رب  سپ  دـشاب ،  ایرد  گیر  دـننام  ناشددـع  هک  یلاح  رد  دـنک  عمج  گنج  يارب  ار  همه  جوجام  جوج و  دـننیمز 
لزان نامسآ  زا  ادخ  هیحان  زا  یـشتآ  تقو  نآ  دنیامن ،  هرـصاحم  ار  هبوبحم  هنیدم  زین  دننک و  هطاحا  ار  نیـسیدق  هاگرگـشل  دنوش و 

اب و  دتفیب ،  تیربک  شتآ و  هچایرد  رد  درک  یم  ناشهارمگ  هک  مه  سیلبا  و  دروخب ،  ار  ناش  همه  دوش و 
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 ( . نیدب الا  دبا  ات  دوش  باذع  زور  بش و  يدوز  هب  و  دشابب ،  وگغورد  ربمغیپ  یشحو و 

رد و  دـنا ،  هدوب  میظع  یئاـهتما  اـی  یتما و  جوجاـم )  جوج و   ) اـی و  جوجاـم )   ) هک دوش  یم  هدافتـسا  هدـش  لـقن  هک  تمـسق  نیا  زا 
 . دنا هدوب  تراغ  گنج و  هب  فورعم  وجگنج و  ینامدرم  و  دنا ،  هتسیز  یم  نیمز  زور  نآ  ياهیدابآ  زا  ایسآ  لامش  يالاب  ياهتمسق 

نیا رب  ار  هار  هک  دـشاب  گرزب  كوـلم  زا  یکی  نینرقلاوذ  هک  تسا  نیا  نآ  و  دـنز ،  یم  یبـیرق  سدـح  یمدآ  نهذ  هـک  تساـجنیا 
دننام دشاب ،  ایـسآ  یبونج  یلامـش و  هقطنم  ود  نایم  لصاف  هدز  وا  هک  يدس  دیاب  امتح  و  تسا ،  هدرک  دـس  نیمز  رد  دـسفم  ياهتما 

 . اهنآ ریغ  ای  لایراد و  دس  ای  باوبالا و  باب  دس  ای  نیچ و  راوید 

دـشاب نیچ  لامـش  ياهیدـنلب  بادـحا و  هیحان  هک  ایـسآ  زا  یقرـش  لامـش  هیحان  هکنیا  رب  دراد  قافتا  مه  ناهج  زور  نآ  مما  خـیرات 
نیا و  دش ،  یم  رت  هدرـشف  ناشتیعمج  هداهن  يدایز  هب  ور  مادم  هک  یتما  هدوب  یـشحو  گرزب و  رایـسب  یتما  یگدـنز  لحم  نطوم و 

يایـسآ دـالب  يوس  هب  هدرک  دـلو  داز و  اـجنامه  رد  اـسب  هچ  و  دـندرب ،  یم  هلمح  نیچ  دـننام  دوخ  رواـجم  ياـهتما  رب  هراومه  تما 
یفئاوط ناشیا  زا  یضعب  دندرک .  یم  هنخر  زین  اپورا  لامش  هب  اه  هوک  نیا  رد  هک  اسب  هچ  و  دندش ،  یم  ریزارس  هنایمرواخ  یطسو و 

هک دندش ،  یم  نطوتم  هدومن  تنوکس  دندرک  تراغ  هک  یئاهنیمزرس  نامه  رد  هک  دندوب 
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رگید یضعب  و  دنتخادرپ .  یم  تعنص  تعارز و  هب  و  هدروآ ،  دوجو  هب  یندمت  اجنآ  رد  و  دنیاهنآ ،  زا  یلامش  ياپورا  هنکـس  بلغا 
 . دنداد یم  همادا  دوخ  يرگتراغ  نامه  هب  هتشگرب 

سونایقا ات  هتفرگ  نیچ  تبت و  زا  ایـسآ  یلامـش  تمـسق  رد  هک  دنا  هدوب  یئاهتما  جوجام  جوجای و  هک  دـنا  هتفگ  نیخروم  زا  یـضعب 
نبا قالخالا )  بیذهت  ءافلخلا و  ههکاف   ) باتک زا  ار  لوق  نیا  دندرک  یم  یگدنز  ناتسکرت  دالب  ات  برغ  هیحان  زا  یلامش و  دمجنم 

 . دنا هدرک  لقن  ءافصلا ،  ناوخا  لئاسر  و  هیوکسم ، 

ایـسآ لامـش  رد  دوجوم  ياهدـس  زا  یکی  ثحب  دروم  دـس  هک  میدرک ،  شتیوقت  ـالبق  هک  تسا  یلاـمتحا  نآ  دـیءوم  دوخ  نیمه  و 
 . تسا بونج  لامش و  نایم  لصاف 

؟  تساجک شدس  تسیک و  نینرقلاوذ  - 3

 : دنراد ناتساد  قیبطت  رد  ناش  هیرظن  فالتخا  بسح  رب  یلاوقا  هراب  نیا  رد  ریسفت  بابرا  نیخروم و 

نایم ینالوط  راوید  نآ  تسا .  نیچ  راوید  نامه  نآرق  رد  روکذم  دس  دنا :  هتفگ  هک  دنهد  یم  تبسن  نیخروم  زا  یـضعب  هب  فلا - 
هب ار  لوغم  ياهموجه  ولج  ات  هداهن ،  انب  ار  نآ  یت )  کناوه  نیـش   ) مان هب  نیچ  ناهاشداپ  زا  یکی  و  هدش ،  لئاح  ناتـسلوغم  نیچ و 

و هدش ،  هدیچ  گنـس  اب  همه  هک  تسا ،  رتم  هدزناپ  شعافترا  رتم و  نآ 9  ضرع  رتـمولیک و  رازه  هس  راوید  نیا  لوط  دریگب .  نیچ 
 . هدوب هاشداپ  نیمه  نینرقلاوذ  سپ  تسا ،  هتفای  همتاخ  لاس  تسیب  ای  هد و  زا  سپ  عورش و  دالیم  زا  لبق  لاس 264  رد 

هجوت نیخروم  نیا  نکیل  و 
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نیا اـب  هداد  تبـسن  وا  هب  ار  شیاـنب  نآرق  هک  يدـس  هدرک و  رکذ  نینرقلاوذ  يارب  نآرق  هک  یتاصخـشم  فاـصوا و  هـک  دـنا  هدرکن 
نآرق هک  يدس  و  دشاب ،  هدرک  رفس  یصقا  برغم  هب  هک  هدماین  هاشداپ  نیا  هرابرد  نوچ  دنک ،  یمن  قیبطت  نیچ  راوید  نیا  هاشداپ و 

هـس هک  نیچ  گرزب  راوید  و  هتفر ،  راک  هب  باذـم  سم  ینعی  رطق ،  نهآ و  ياه  هعطق  نآ  رد  هدـش و  عقاو  هوک  ود  نایم  هدرک  رکذ 
هتخاس گنـس  اب  نیچ  راوید  و  تسا ،  هدـشن  عقاو  هوک  ود  ناـیم  درذـگ و  یم  ود  ره  روطنیمه ،  نیمز  هوک و  زا  تسا  رتمولیک  رازه 

 . هتفرن يراک  هب  يرطق  نهآ و  نآ  رد  هدش و 

رد هک  هدوب  روشآ  كولم  زا  یکی  هتخاس  ار  روکذم  دس  هکنآ  دـنا :  هتفگ  هک  دـنا  هداد  تبـسن  نیخروم  زا  يرگید  یـضعب  هب  ب - 
هاگنآ ناتـسنمرا  ات  زاقفق  ياه  هوک  يانگنت  زا  ماوقا  نیا  و  هتفرگ ،  یم  رارق  تیـس  ماوقا  موجه  دروم  دالیم  زا  لبق  متفه  نرق  یلاوح 

دندروآ یم  موجه  ناریا  یبرغ  هیحان 

یم يریگ  هدرب  تراـغ و  لـتق و  هب  تسد  هدومن  هرـصاحم  ار  نآ  و  دندیـسر ،  یم  مه  اونین )  ) شتختیاـپ روشآ و  دوخ  هب  اـسب  هچ  و 
ای ریمعت و  هک  دشاب  باوبالا )  باب   ) دس نآ  زا  دارم  ایوگ  هک  تخاس  يدس  اهنآ  زا  يریگولج  يارب  راید  نآ  هاشداپ  راچانب  دـندز ، 
رد وگتفگ  همه  نکیل  تسا و  نیخروم  نآ  هتفگ  نیا  دـنهد .  یم  تبـسن  سراف  كولم  زا  یکی  ناوریـشونا  يرـسک  هب  ار  نآ  میمرت 

ایآ هک  تسا  نیا 
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. ؟  ریخ ای  تسا  قباطم  نآرق  اب 

هاشداپ نیمجنپ  دیشمج  نب  نایفثا  نب  نودیرف  شمسا  نینرقلا ،  وذ  ینعی  وا ،  دنا  هتفگ  اهیـضعب  هتـشون :  یناعملا  حور  بحاص  ج - 
هب دی  ؤم  وا  هک  هدـمآ  یخلب  دـیز  یبا  میلاقالا  روص  باتک  رد  و  هدوب .  ادـخ  عیطم  لداع و  یهاشداپ  و  هدوب ،  نیمز  ناریا  يدادـشیپ 
داد جریا  هب  ار  یتمسق  درک ،  میسقت  شنادنزرف  نایم  هدروآ  رد  فرصت  هب  ار  نیمز  همه  وا  هک  هدمآ  خیراوت  مومع  رد  هدوب و  یحو 
هب ار  برغم  رصم و  راید  مور و  ینعی  نیمز  رگید  تمسق  درک ،  تنطلـس  جات  بحاص  ار  وا  ومه  و  دوب ،  زاجح  دنه و  قارع و  نآ  و 

مکح نآ  اب  هک  درک  عضو  ینوناق  کی  ره  يارب  و  دیشخب ،  روت  شموس  رسپ  هب  ار  قرش  كرت و  نیچ و  و  داد ،  ملس  شرگید  رـسپ 
 . هدوب نوناق  هس  ینعی  اسیا ) یس   ) شلصا نوچ  دندیمان ،  تسایس  یبرع  نابز  هب  ار  هناگهس  نیناوق  نیا  و  دنارب ، 

دوخ تنطلـس  مایا  لوط  رد  ای  و  دـش ،  کلام  ار  اـیند  فرط  ود  وا  هک  هدوب  نیا  نرق )  ود  بحاـص   ) نینرقلاوذ هب  شا  هیمـست  هجو  و 
هک هدوب  تهج  نیا  زا  ای  و  دیـشک ،  لوط  لاس  دـصناپ  هدـمآ  افـصلا  هضور  رد  هک  يروط  هب  وا  تنطلـس  نوچ  دـیدرگ ،  نآ  کـلام 

 . داد رارق  عاعشلا  تحت  ار  ایند  كولم  همه  وا  رهق  تعاجش و 

 . درادن فارتعا  نادب  خیرات  هک  تسا  نیا  راتفگ  نیا  لاکشا 

تسا ینودقم  ردنکسا  نامه  نینرقلاوذ  دنا :  هتفگ  رگید  یضعب  د -
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مه یتایاور  انعم  نیا  رب  و  تسه .  اهنابز  رـس  رب  هشیمه  هک  هدش ،  یلثم  کی  ریظن  مه  ردنکـسا  دـس  و  تسا ،  روهـشم  اهنابز  رد  هک 
ادـخ لوسر  زا  رماع  نب  هبقع  تیاور  و  هدـش ،  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  زا  دانـسالا  برق  رد  هک  یتیاور  دـننام  هدـمآ ، 

 . هدش لقن  روثنملاردلا  رد  ود  ره  هک  هبنم  نب  بهو  تیاور  و  ملس ، )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  )

زین روثنملاردـلا  لقن  هب  هداتق -  و  نایبلا -  عمجم  لقن  هب  لبج -  نب  ذاعم  دـننام  نیعباـت ،  هباحـص و  زا  نیرـسفم  يامدـق  زا  یـضعب  و 
 . دنا هدرک  رایتخا  ار  لوق  نیمه 

ریـسفت رد  مه  يزار  رخف  دمان ،  یم  نینرقلاوذ  ردنکـسا  مان  هب  ار  وا  دـنک  یم  فصو  ار  ینودـقم  ردنکـسا  یتقو  مه  انیـس  یلعوب  و 
 . دراد يراشفاپ  رارصا و  هیرظن  نیا  رب  دوخ  ریبک 

قرـشم و ياصقا  و  برغم ،  طاقن  یـصقا  ات  درم  نیا  تنطلـس  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  نآرق  هک :  تسا  نیا  هتفگ  هچنآ  هصـالخ  و 
رد هنادواج  شمان  دیاب  یهاشداپ  نینچ  لثم  و  تسا ،  نیمز  زور  نآ  هرومعم  نامه  تقیقح  رد  نیا  و  هتفای ،  شرتسگ  لامـش  تهج 

 . سب تسا و  ردنکسا  نامه  دشاب  اراد  ترهش  زا  یمهس  نینچ  هک  یهاشداپ  و  دنامب ،  نیمز 

هک درک  يورشیپ  اجنآ  ات  و  دش ،  طلـسم  اهنیمزرـس  نآ  همه  رب  هدیچرب و  ار  برغم  مور و  كولم  همه  شردپ  گرم  زا  دعب  وا  نوچ 
رهش يانب  هب  رصم  رد  هاگنآ  تفرگب .  مه  ار  رصم  سپس  زبس و  يایرد 
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هاگنابرق رد  و  تفر ،  سدقملا  تیب  فرط  هب  لیئارـسا  ینب  یبوکرـس  دصق  هب  اجنآ  زا  و  دـش ،  ماش  دراو  سپ  تخادرپ ،  هیردنکـسا 
رب و  دـندش ،  شعـضاخ  ربرب  اهیبطق و  اهیقارع و  دـیدرگ ،  باوبالا  باب  هینیمرا و  بناـج  هجوتم  سپ  درک ،  یناـبرق  اـجنآ  حـبذم )  )

ياهرهش تشگزاب و  ناسارخ  يوس  هب  سپس  درک ،  گنج  رود  یلیخ  ياهتما  اب  هدومن  نیچ  دنه و  دصق  و  دیدرگ ،  یلوتـسم  ناریا 
 . دوب لاس  هدزاود  شتنطلس  تدم  و  تفرب ،  ایند  زا  نئادم  هیمور  ای  و  روز )  ) رهش رد  هتشگزاب  قارع  هب  سپس  تخاس ،  يرایسب 

هک یسک  هک  دیسر  توبث  هب  مه  خیرات  رد  و  دش ،  کلام  ار  نیمز  ياهیدابآ  رتشیب  نینرقلاوذ  هک  هدش  تباث  نآرق  رد  یتقو  بوخ ، 
 . تسا ینودقم  ردنکسا  نامه  نینرقلاوذ  هک  دنام  یمن  یقاب  کش  ياج  رگید  هدوب ،  ردنکسا  دشاب  هتشاد  ياهناشن  نینچ 

اهنت دـشاب  هدـش  کـلام  ار  نیمز  ياـهیدابآ  رتـشیب  هک  یهاـشداپ  تفگ  هکنیا  ـالوا   : ) هک تسا  نیا  تسا  لوـق  نیا  رد  هک  یلاکـشا 
دهد یم  غارس  ار  يرگید  نیطالس  خیرات ،  اریز  تسین ،  ملسم  خیرات  رد  یئاعدا  نینچ  اریز  میرادن ،  لوبق  تسا )  ینودقم  ردنکسا 

 . تسا هدوبن  مه  رتمک  هدوبن  ینودقم  کلم  زا  رتشیب  رگا  شکلم  هک 

 . دنک یم  راکنا  ار  اهنآ  هکلب  و  دناد ،  یمن  ملسم  ردنکسا  يارب  خیرات  هدرمشرب  نینرقلاوذ  يارب  نآرق  هک  یفاصوا  ایناث  و 

هک یلاح  رد  هتـشاد  دیحوت  نید  هصالخ  هدوب و  ازج  زور  ادخ و  هب  نم  ؤم  يدرم  نینرقلا  وذ   ) هک دیامرف  یم  نینچ  میرک  نآرق  الثم 
ردنکسا
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 . تسا نآ  دهاش  دوخ  يرتشم ،  يارب  شندرک  ینابرق  هک  نانچمه  هدوب ،  اه  یئباص  زا  ینثو و  يدرم 

ردنکـسا يارب  خیرات  و  هدرک )  یم  ارادم  قفر  لدع و  هب  هدوب و  ادخ  حلاص  ناگدـنب  زا  یکی  نینرقلا  وذ   ) هدومرف میرک  نآرق  زین  و 
 . تسا هتشون  ار  نیا  فالخ 

رکذ نآرق  هک  یفاصوا  نآ  هب  جوجام  جوجای و  دس  مان  هب  يدس  ینودقم  ردنکـسا  هک  هدماین  نانآ  خـیراوت  زا  کی  چـیه  رد  اثلاث  و 
 . دشاب هتخاس  هدومرف 

نامه ردنکـسا  هک  هدرک  لقن  هداتق  زا  ریـشب  نب  دیعـس  زا  رـشب  نب  قاحـسا  هتفگ :  نینرقلاوذ  هراب  رد  هیاهنلا )  هیادبلا و   ) باتک رد  و 
سبلیف رسپ  ردنکسا  مود  نینرقلاوذ  اما  و  تسا .  هدوب  حون  نب  ماس  نامدود  زا  و  هدوب ،  مور  رصیق  نیلوا  شردپ  و  تسا ،  نینرقلاوذ 

نآ و  هدوب ،  يرـصم  ینانوی  ینودقم  وا  دیوگ ) :  یم  دـناسر و  یم  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  صیع  هب  ار  وا  بسن  هاگنآ   . ) تسا هدوب 
ینالوط سب  تدم  هب  نینرقلاوذ  ردنکسا  زا  و  هتشگ ،  مور  جیار  خیرات  شیانب  خیرات  و  هتخاس ،  ار  هیردنکسا  رهـش  هک  هدوب  یـسک 

 . هدوب رخاتم 

ار اراد  رسپ  اراد  هک  هدوب  یـسک  نامه  و  هدوب ،  شریزو  میکح  سیلاطاطـسرا  و  هدوب ،  حیـسم  زا  لبق  لاس  دصیـس  کیدزن  یمود  و 
 . تسا هدومن  بوکدگل  ار  ناشنیمزرس  و  لیلذ ،  ار  سراف  كولم  و  هتشک ، 

کی مسا  ود  نیا  هک  دنا  هدرک  نامگ  مدرم  رتشیب  هک  میدرک  ناشنرطاخ  تهج  نادـب  ار  بلاطم  نیا  دـیوگ :  یم  شمالک  هلابند  رد 
 ، هتشاد یمسم 
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و تسا ،  هتشاد  ار  شترازو  سیلاطاطسرا  هک  هدوب  یـسک  نامه  درب  یم  مسا  نآرق  هک  نامه  و  هدوب ،  یکی  ینودقم  نینرقلاوذ و  و 
شریزو هدوب و  لداع  یهاشداپ  حـلاص و  نم و  ؤم  يدرم  لوا ،  ردنکـسا  يرآ  دـنا .  هدـش  راچد  يرایـسب  ياـهاطخ  هب  هار  نیمه  زا 
شریزو كرـشم و  يدرم  یمود  اـما  و  هدوب .  ءاـیبنا  زا  یکی  دوخ  میدرک  ناـیب  ـالبق  هک  يروط  هب  هک  تسا ،  هدوـب  رـضخ  ترـضح 

 ، دنهیبش مهب  هن  اجک ؟  نآ  اجک و  نیا  سپ  تسا ،  هدوب  هلـصاف  لاس  رازه  ود  کیدزن  اهنآ  رـصع  ود  نایم  و  هدوب ،  فوسلیف  يدرم 
 . دنک هابتشا  ود  نیا  نایم  هک  دشاب  ندوک  رایسب  یسک  رگم  ربارب ،  مه  اب  هن  و 

دیامن تقد  مالک  نآ  رد  رگا  زیزع  هدـنناوخ  نکیل  دـنز و  یم  هیاـنک  میدرک  لـقن  يزار  رخف  زا  اـقباس  هک  یمـالک  هب  مـالک  نیا  رد 
بکترم هک  یئاطخ  مه  اقآ  نیا  هک  دید  دهاوخ  دیامن ،  هعجارم  دنک  یم  نایب  ار  نینرقلاوذ  تشذگرـس  هک  اجنآ  وا  باتک  هب  سپس 

حیـسم زا  لبق  لاس  رازه  ود  هک  دوش  یمن  هدـید  یهاشداپ  زا  يرثا  خـیرات  رد  هکنیا  يارب  تسین ،  يزار  رخف  ياـطخ  زا  رتمک  هدـش 
دشاب هتخاس  يدس  و  دشاب ،  هدرک  تنطلس  لامش  تهج  قرشم و  ياصقا  ات  برغم  طاقن  یصقا  رد  نیمز و  رد  لاس  دصیـس  و  هدوب ، 
هکنیا هچ  لاح  دشاب ،  هتفر  تاملظ  هب  تایح  بآ  بلط  رد  دشاب و  هدوب  رـضخ  شریزو  هدوب و  ربمغیپ  هکلب  حلاص و  نم  ؤم  يدرم  و 

نآ ریغ  ای  دشاب و  ردنکسا  شمسا 
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.

ناحیر وبا  و  ناجیت )   ) و هریـس )   ) باتک رد  ماشه  نبا  و  مالـسا )  زا  لبق  برع  خـیرات   ) رد یعمـصا  لـیبق  زا  نیخروم  زا  یعمج  ه - 
هک دـنا  هتفگ  هدـش -  لقن  اـهنآ  زا  هک  يروط  هب  و - . . .   ( مولعلا سمـش   ) باـتک رد  دیعـس  نب  ناوشن  و  هیقاـبلا )  راـثآ   ) رد ینوریب 

 . هدرک یم  تنطلس  نمی  رد  هک  هدوب  ریمح  كولم  زا  یکی  نمی و  ياوذا  هعبابت  زا  یکی  نینرقلاوذ 

شا هعبابت  لوا  دـئارملا  يذ  نب  بعـص  هتفگ  یکی  و  هدوب ،  هللادـبع  نب  بعـصم  هتفگ :  یکی  دـنا ،  هدرک  فالتخا  وا  مسا  رد  هاگنآ 
عبت هتفگ :  رگید  یکی  درک .  مکح  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا عفن  هب  عبـس  رئب  ماـن  هب  یلحم  رد  هک  هدوـب  یـسک  ناـمه  نیا  و  هتـسناد ، 
مود برک  یکلم  هب  بقلم  نرقالا ،  ناسح  دنزرف  هعیابت و  نیمراهچ  لماکلا  دعسا  يو  هتفگ  یعمصا  هدوب .  ناسح  شمـسا  نرقالا و 

 . تسا هدوب  شعری )  رمش   ) شمان دنا  هتفگ  مه  یضعب  تسا .  هدوب  لوا  عبت  کلم  دنزرف  وا  و  هدوب ، 

هلمج نآ  زا  هدش .  هدرب  رخافم  زا  یکی  ناونع  هب  نینرقلاوذ  زا  یمان  تیلهاج  يارعش  زا  یـضعب  اهیریمح و  راعـشا  زا  یخرب  رد  هتبلا 
 : تسا هدرک  داشنا  هدناوخ و  ار  یشعا  رعش  نیا  ماشه  نبا  هک  هدش  لقن  هیاهنلا )  هیادبلا و   ) باتک رد 

ایواث حبصا  نینرقلاوذ  بعصلا  و 

امیقم مشا  ثدج  یفونجلاب 

 : درک داشنا  ار  راعشا  نیا  سابع  نبا  يارب  رضاحلا  یبا  نب  نامثع  هک  تشذگ  قباس  یتیاور  ثحب  رد  و 

املسم يدج  نینرقلاوذ  ناک  دق 

نیدت اکلم 
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دشحت كولملا و  هل 

 . تشذگ زین  شا  همجرت  هک  رگید  تیب  ود  و 

میرک نآرق  هک  نینرقلاوذ  هک  هدـش  یهتنم  اجنیا  هب  رابخا  ياـملع  قیقحت  هک  نادـب  دـیوگ :  یم  دوخ  طـطخلا )  ) باـتک رد  يزیرقم 
و تسا ،  هدـمآ  رایـسب  شمان  برع  راعـشا  رد  هک  هدوب  برع  يدرم  نینرقلا ) . . .  يذ  نع  کـنولاسی  و   : ) هدومرف هدرب و  ار  شماـن 

دنزرف طاطلم ،  راع  دنزرف  حنم ،  يذ  داع  دنزرف  ددس ،  يذ  لامه  دنزرف  شئار ،  ثراح  دنزرف  دئارم  يذ  نب  بعص  شا  یلصا  مسا 
دنزرف رباع ،  دنزرف  دوه ،  دنزرف  ناطحق ،  دنزرف  برعی ،  دنزرف  بجشی ،  دنزرف  ابس ،  دنزرف  ریمح ،  دنزرف  لئاو ،  دنزرف  کسکس ، 

 . تسا هدوب  حون  دنزرف  ماس ،  دنزرف  دشخفر ،  دنزرف أ  حلاش ، 

هدوب یعبت  نینرقلاوذ  و  دـنا .  هدـش  هدـیمان  مه  ءاـبرع  برع  دـندوب و  هبراـع  برع  زا  همه  هک  تسا  ریمح  كوـلم  زا  یهاـشداپ  وا  و 
هک یسک  و  دش .  قیفر  رضخ  اب  هدرک  عضاوت  ادخ  يارب  ماجنارس  هدرک و  هشیپ  ربجت  تسخن  دیسر  تنطلس  هب  نوچ  و  جات ،  بحاص 

ياهبقل زا  نینرقلاوذ  تسا و  یبرع  وذ )  ) هملک هکنیا  يارب  هدرک ،  هابتـشا  تسا  سبلیف  رـسپ  ردنکـسا  ناـمه  نینرقلاوذ  هدرک  لاـیخ 
 . ینانوی یمور و  تسا  یظفل  ردنکسا  و  تسا ،  نمی  ناهاشداپ  يارب  برع 

هتفگ یضعب  یلو  تسا ،  باتک  لها  ياملع  مومع  هیرظن  نیا  هتبلا  هدوب  كاحض  رسپ  نودیرف  مایا  رد  رـضخ  هتفگ :  يربط  رفعج  وبا 
رگشل همدقم  رد  دنا  هتفگ  رگید  یضعب  و  نارمع ،  نب  یسوم  مایا  رد  دنا 
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هب نینرقلاوذ  اـب  شیاهرفـس  رد  رـضخ  نیا  و  تسا .  هتـشاد  رارق  هدوب  مالـسلا )  هیلع   ) لـیلخ میهاربا  ناـمز  رد  هک  گرزب  نینرقلاوذ 
رد دـشن ،  رادربخ  یـسک  زین  نینرقلاوذ  ناهارمه  زا  هدادـن .  عالطا  نینرقلاوذ  هب  و  تسا ،  هدیـشون  نآ  زا  هدروخرب و  تایح  همـشچ 

 . تسا هدنز  زین  الا ن  نیمه  باتک  لها  ياملع  هدیقع  هب  وا  و  دش ،  نادواج  رضخ  اهنت  هجیتن 

همدقم رد  رضخ  و  هدوب ،  كاحض  رسپ  نودیرف  نامه  هدوب  مالسلا )  هیلع   ) میهاربا دهع  رد  هک  ینینرقلا  وذ  دنا :  هتفگ  نارگید  یلو 
 . تسا هدوب  وا  رگشل 

هتفگ نینرقلاوذ  بسن  بسح و  رکذزا  دـعب  هتـشون  نامز  كولم  تفرعم  رد  هک  ناجیت  باتک  رد  ماـشه  نب  کـلملا  دـبع  دـمحم  وبا 
 : تسا

هـشیپ عضاوت  رخآ  رد  درک و  يرگمتـس  تنطلـس  زاـغآ  رد  جاـت .  ياراد  هدوب  یعبت  يو  تسا :  هتفگ  نینرقلاوذ  بسن  بسح و  رکذ 
هدومرف یلاعت  يادخ  هک  روطنامه  درک و  رفـس  نآ  براغم  نیمز و  قراشم  هب  وا  اب  هدروخرب  رـضخ  هب  سدـقملا  تیب  رد  و  تفرگ ، 

 . تفر ایند  زا  قارع  رد  رخآ  رد  داهن و  انب  ار  جوجام  جوجای و  دس  دش و  مهارف  شیارب  تنطلس  بابسا  مقر  همه 

دندیـسرپ ساـبع  نـبا  زا  دـنا ،  هدـناوخ  زین  شا  ینودـجم  و  دـنتفگ ،  یم  ینودـقم  ردنکـسا  ار  وا  هدوـب و  یناـنوی  ردنکـسا ،  اـما  و 
شیادخ هک  تسا  نامه  وا  و  هدوب ،  دـئارم  يذ  نب  بعـص  شمان  دوب و  ریمح  زا  تفگ :  هدوب ؟  یکاخ  بآ  داژن و  هچ  زا  نینرقلاوذ 

یببس ره  زا  هداد و  تنکم  نیمز  رد 
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 . تخاس جوجام  جوجای و  رب  يدس  دیسر و  نیمز  أر س  هب  باتفآ و  نرق  ود  هب  وا  و  تشاد ،  ینازرا  يو  هب 

اقیرفآ رد  ایرد  لحاس  رب  هک  دوب  مور  لها  زا  حلاص  میکح و  يدرم  وا  تفگ :  هدوب ؟  یسک  هچ  ردنکسا  سپ  دنتفگ :  وا  هب  یـضعب 
 . داهن انب  اهرهش  اه و  هاگراک  زا  يرایسب  راثآ  راید  نآ  رد  دمآ و  برع  يایرد  هب  هتفرگ  ار  همور  نیمزرس  تخاس و  يرانم 

هک تسا  نیا  میا  هدینش  دوخ  فالسا  رابحا و  زا  هک  ام  دزن  حیحص  لوق  تفگ :  هدوب ؟  هک  نینرقلاوذ  هک  دندیسرپ  رابحالا  بعک  زا 
نب قاحـسا  دـنزرف  وصیع  نامدود  زا  نانوی و  زا  ردنکـسا  اما  و  هدوب ،  دـئارم  يذ  نب  بعـص  شمان  هدوب و  ریمح  داژن  هلیبق و  زا  يو 

سیلاطاطسرا سونیلاج و  ناشیا  هلمج  زا  هک  دندرک  كرد  ار  حیـسم  نامز  ردنکـسا ،  لاجر  و  هدوب .  مالـسلا )  هیلع   ) لیلخ میهاربا 
 . دنا هدوب 

بلاغ و کلام و  بیرع و  ردـپ  دـیز  و  دـیز ،  ماـن  هب  دـش  يدـنزرف  بحاـص  ابـس  نب  نـالهک  هتفگ :  باـسنا  باـتک  رد  ینادـمه  و 
کلام وبا  مان  هب  دـنزرف  ود  بحاص  برکیمع  دوب .  نالهک  ریمح و  ردارب  ابـس  دـنزرف  برکیمع  هتفگ :  مثیه  تسا .  هدوب  برکیمع 

 . تفای تنطلس  ابـس  نب  برکیمع  نب  لیلیهم  زا  دعب  هک  دش  بلاغ  نب  هدانج  مان  هب  يدنزرف  ياراد  بلاغ  دیدرگ و  لیلیهم  احردف و 
و تشاد .  هینک  بعصلا  ابا  هک  تشگ  عسیمه  دیز و  ياراد  مه  ورمع  دش و  ورمع  مان  هب  يدنزرف  بحاص  بیرع  و 
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رد ریـشب  نب  نامعن  دوب و  داتـسا  یئانب  تحاسم و  نف  رد  هک  ءانب  حاسم و  تسا  ومه  و  تسا ،  لوا  نینرقلاوذ  نامه  بعـصلا  اـبا  نیا 
 : دیوگ یم  وا  هراب 

ارشعم سانلا  نم  انوداعی  اذ  نمف 

انم نینرقلا  وذف  امارک 

 : دیوگ یم  یثراح  هک  تسا  هراب  نیا  رد  زین  متاح و  و 

هفرعنف مکنم  ادحاو  انل  اومس 

المتحم کلملا  مسال  هیلهاجلا  یف 

هلبقی نینرقلا  يذ  نیعبتلاک و 

البق ام  لوقلا  قحاف  یجحلا  لها 

 : دیوگ یم  یعازخ  بئذ  یبا  نبا  هراب  نیا  رد  و 

ابرغت نیقفاخلاب  يذلا  انم  و 

ابوص دالبلا و  لک  یف  دعصا  و 

ابرغم اقرش و  سمشلا  نرق  لان  دقف 

ابصن مث  ینب  جوجای  مدر  یف  و 

ریمح رخفت  نینرقلاوذ  کلذ  و 

ابسحیف یصحی  سیل  لیق  رسکعب  - 

نب هعیبر  دنزرف  یلعالا  ثراح  نب  کلام  نب  بعـص  شمـسا  نینرقلاوذ  دـنیوگ :  یم  نادـمه  ياملع   : ) دـیوگ یم  سپـس  ینادـمه 
 . تسه يدایز  ياه  هتفگ  نینرقلاوذ  هراب  رد  و  کلام ،  نب  رایحلا 

یناهاشداپ هکلب  هدوبن  ثحب  دروم  صخش  هب  صتخم  نینرقلاوذ  بقل  الوا  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآ  زا  و  عماج ،  تسا  یمالک  نیا  و 
 . رگید ياهنینرقلا  وذ  و  لوا ،  نینرقلاوذ  دنا ،  هدوب  بقلم  مان  نیا  هب  ریمح  كولم  زا  دنچ 

میهاربا اب  رصاعم  هداهن و  انب  نرق  دنچ  هب  ینودقم  ردنکسا  زا  لبق  ار  جوجام  جوجای و  دس  هک  هدوب  یسک  نآ  لوا  نینرقلاوذ  ایناث  و 
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هدرک ترایز  سدـقملا  تیب  رد  ار  رـضخ  يو  هک  هدروآ  ماـشه  نبا  هچنآ  ياـضتقم  و  هدوب -  وا  زا  دـعب  اـی  و  مالـسلا )  هیلع   ) لـیلخ
نرق دنچ  سدقملا  تیب  نوچ  دوب ،  وا  زا  دعب  يو  هک  تسا  نیمه 
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ردنکـسا زا  لبق  مه  نینرقلاوذ  لاح  ره  هب  سپ  دـش -  هتخاس  نامیلـس  دوواد و  نامز  رد  و  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا ترـضح  زا  دـعب 
 . تسا مهبم  یخیرات  ریمح  خیرات  هکنیا  رب  هوالع  هدوب . 

 . دنام یم  یقاب  تهج  ود  رد  راتفگ  هدروآ  يزیرقم  هچنآ  رب  انب 

. ؟  تسا اجک  رد  هتخاس  هک  يدس  تسا  يریمح  عبت  هک  نینرقلاوذ  نیا  هکنیا  یکی 

زا یکی  دس  نیا  ایآ  و  دـنا ؟  هدوب  یتما  هچ  هدـش  هتخاس  اهنآ  داسف  زا  يریگولج  يارب  دـس  هک  نیمز  رد  دـسفم  تما  نآ  هکنیا  مود 
هتخاس یحاون  نآ  رد  هک  ییاهدس  نوچ  هن ؟  ای  تسا  برام  دـس  لیبق  زا  نمی ،  نوماریپ  ای  و  نمی ،  رد  هدـش  هتخاس  ياهدـس  نامه 

چیه رد  هکنیا  رب  هوالع  یـسک .  زا  يریگولج  يارب  هن  تسا ،  هدوب  تعارز  ای  و  ندیماشآ ،  يارب  بآ  نتخاس  هریخذ  روظنم  هب  هدش 
 . هدومن یفرعم  نینچنیا  ار  نینرقلاوذ  دس  نآرق  هک  یلاح  رد  هتفرن ،  راک  هب  هتخادگ  سم  نهآ و  ياه  هعطق  اهنآ  کی 

نادلک روشآ و  طبق و  لاثما  زا  ریغ  نمی  ناگیاسمه  هکنیا  اب  دنـشاب ،  هدرب  موجه  مدرم  رب  هک  هدوب  یتما  نآ  یلاوح  نمی و  رد  ایآ  و 
. ؟  دنا هدوب  ندمتم  ییاهتلم  همه  زین  اهنآ  و  هدوبن ،  یسک  و . . . 

اهدص نآرق  رد  روکذم  نینرقلاوذ  دنک :  یم  هیجوت  نینچ  ار  نآ  و  هدرک ،  دـییات  ار  لوق  نیا  ام  رـصاعم  نیققحم  ناگرزب و  زا  یکی 
زا یکی  نیا  هکلب  تسین ،  نیا  وا  سپ  هدوب ،  ینودقم  ردنکسا  زا  لبق  لاس 
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 ، دـنداد یم  بقل  يذ )   ) هملک اـب  ار  دوخ  هک  هدوب  نیا  موق  نیا  تداـع  زا  و  هدوب ،  نمی  كولم  زا  ءاوذا  ناوریپ  زا  حـلاص ،  كوـلم 
 . نآ لاثما  نزی و  يذ  راغذالا و  يذ  و  رانملا ،  يذ  ای  و  نادمغ ،  يذ  ای  و  نادمه ،  يذ  دنتفگ :  یم  الثم 

هب هوبنا  رایسب  يرگشل  اب  و  هدوب ،  تکوش  تبیه و  ياراد  و  يوق ،  تریس ،  وکین  لداع ،  دحوم ،  ناملـسم ،  يدرم  نینرقلاوذ  نیا  و 
دوخ ریـس  هب  دیفـس  يایرد  هرانک  رد  نانچمه  هاگنآ  و  هدش ،  یلوتـسم  نآ  دـعب  ام  رب  سپـس  رـصم و  رب  تسخن  هتفر ،  برغم  فرط 

 . دور یم  ورف  هیماح  ای  هئمح و  ینیع  رد  هک  هدید  ار  باتفآ  اجنآ  رد  و  هدیسر ،  یبرغ  سونایقا  لحاس  هب  ات  هداد  همادا 

و ترامع .  یئانب و  رد  هربخ  صیرح و  رایـسب  هدوب  يدرم  هداهن .  انب  ار  اقیرفآ  دوخ  ریـسم  رد  و  هداهن ،  قرـشم  هب  ور  اجنآ  زا  سپس 
نیچ راوید  و  ناتـسکرت ،  هب  اـجنآ  زا  و  هدیـسر ،  یطـسو  يایـسآ  ياهارحـص  هریزج و  هبـش  هب  اـت  هداد  همادا  ار  دوخ  ریـس  ناـنچمه 

 . دوب هدادن  رارق  يرتاس  باتفآ  نانآ و  نایم  ادخ  هک  هتفای  ار  یموق  اجنآ  رد  و  هدروخرب ، 

يو هک  هداتفا  اهنابز  رس  رب  هک  دشاب  اجنامه  دیاش  و  هدیسر ،  ناطرسلا  رادم  هب  ات  هتـشگ ،  فرحنم  لیامتم و  لامـش  فرط  هب  سپس 
زا ات  دزاسب  يدس  ناشیارب  هک  دنا  هدرک  تساوخرد  يو  زا  راید  نیا  لها  تسا .  هتفای  هار  تاملظ  هب 
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دـس نتخاس  رد  صـصخت  هب  فورعم  نینرقلاوذ -  اصوصخم  و  اهینمی -  نوچ  دـنوش ،  نمیا  ناـشدالب  رد  جوجاـم  جوجاـی و  هنخر 
 . تسا هداهن  انب  يدس  نانآ  يارب  نینرقلاوذ  اذل  دنا ،  هدوب 

نآ زا  یتمـسق  میئوگب  دـیاب  ریزگان  تسا ،  لوغم  نیچ و  نایم  هلـصاف  هک  دـشاب ،  نیچ  راوید  لحم  نامه  دـس  نیا  لـحم  رگا  لاـح 
نیچ كولم  زا  یـضعب  ار  نآ  لصا  نوچ  دشابن ،  نینچ  راوید  لصا  رگا  و  تسا ،  هتخاس  ار  نآ  يو  و  هدـش ،  بارخ  هک  هدوب  راوید 

هک نینرقلاوذ  هک  ییاهانب  هلمج  زا  دنیوگ  یم  هک  يروط  هب  و  دـنام .  یمن  یقاب  یلاکـشا  رگید  هک  دـنا  هدوب  هتخاس  خـیرات  نیا  لبق 
 . تسا هدوب  دنقرمس  رهش  هتخاس  دوب  شعری )  رمش   ) شیلصا مسا 

زا ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  بارعا  مینیب  یم  هکنیا  هب  هدش  دییات  هدوب  نابز  یبرع  یهاشداپ  يو  هک  لامتحا  نیا 
تـشادن تهج  دوبن  برع  داژن  زا  رگا  اریز  تسا ،  هدروآ  يریگتربع  رکذت و  يارب  ار  شناتـساد  میرک ،  نآرق  هدومن و  شـسرپ  يو 

نانآ رد  وا  تشذگرـس  دندیزرو  یم  بصعت  دوخ  داژن  هب  تبـسن  بارعا  نوچ  سپ  دـنک .  رکذ  ار  وا  اهنت  ملاع  كولم  همه  نایم  زا 
زا يریگتربع  ناـشخیرات و  ندینـش  هب  یلیخ  بارعا  هک  دـنا  هدوب  يرود  ياـهتما  زا  نیچ  مجع و  مور و  كولم  نوچ  هدوب ،  رترث  ؤم 

دوب نیا  تسا .  هدماین  نایم  هب  كولم  نآ  زا  یمـسا  نآرق  رـسارس  رد  هک  مینیب  یم  تهج  نیمه  هب  دندوبن ،  دـنمقالع  ناشتـشذگرس 
 . یناتسرهش مالک  هصالخ 

هک یلاکشا 
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وا دوخ  فارتـعا  هب  نینرقلاوذ  هکنیا  يارب  دـشاب ،  نینرقلاوذ  دـس  دـناوت  یمن  نیچ  راوید  هک  تسا  نیا  دـنام  یم  یقاـب  يو  هتفگ  هب 
راوید زا  ریغ  هک  يرگید  ياهدس  اما  و  هدش ،  هتخاس  ردنکـسا  زا  دعب  نرق  مین  دودح  رد  نیچ  راوید  و  هدوب ،  ردنکـسا  زا  لبق  اهنرق 

 . تسا گنس  اب  همه  هدشن و  هتخاس  سم  نهآ و  زا  کی  چیه  تسه  یحاون  نآ  رد  نیچ  گرزب 

زا یناتساب  راثآ  اه و  هتشبنگنس  کمک  اب  هک :  تسا  نیا  شا  هصالخ  هک  هدروآ  ینایب  يا  همدقم  رکذ  زا  دعب  رهاوج  ریـسفت  بحاص 
ءانرق شتختیاپ  هک  دوب  نیعم  تلود  یکی  تسا :  هدرک  تموکح  تلود  هس  یمزرـس ن  نیا  رد  هک  هدـمآ  تسد  هب  نمی  ياـه  هبارخ 
دالیم زا  لبق  متـشه  ای  متفه و  نرق  رد  زاغآ و  دالیم  زا  لبق  مهدراـهچ  نرق  زا  تلود  نیا  راـثآ  هک  دـنا  هدز  نیمخت  ءاـملع  و  هدوب ، 

 . دنا هتفای  تسد  عینی )  عدی  أ ب   ) و عدی )  با   ) لثم هاشداپ  هدزناش  هب  تلود  نیا  كولم  زا  و  تسا ،  هتفای  همتاخ 

تمسق رد  حاورص  رصق  بحاص  هک  هدوب  ابس  رتهتسجرب  همه  زا  و  لایقا .  سپـس  هدوب و  ءاوذا  لوا  هدوب  نایناطحق  زا  هک  ابـس  تلود 
یحاون نآ  رد  لاس 115 ق م  ات  لاس 850 ق م  زا  هلـسلس  نیا  تسا .  هتفاـی  هبلغ  تلود  نیا  كولم  همه  رب  هک  تسا ،  اعنـص  یقرش 

دننام دـنا  هتـشاد  برکم )   ) بقل ناـنآ  رفن  هدزناـپ  هک  هدوب  هاـشداپ  تفه  تسیب و  ناـنآ  كولم  زا  فورعم  و  دـنا ،  هتـشاد  تنطلس 
و رمعثی )  ) برکم
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 ( . نمیا میری   ) کلم و  حرذ )   ) کلم دننام  دنا  هتشاد  کلم  بقل  اهنت  ناشیا  رفن  هدزاود  و  یلعرمذ )   ) برکم

 . دنا هدرک  تنطلس  لاس 275 ب م  ات  لاس 115 ق م  زا  هک  نادیر  ابـس و  كولم  لوا  دنا  هدوب  هقبط  ود  هک  اهیریمح  هلـسلس  موس  و 
 ، دنا هدرک  تنطلس  هلسلس  نیا  زا  رفن  هدراهچ  هک  نآ  ریغ  تومرضح و  نادیر و  ابس و  كولم  مود  هقبط  دنا .  هدوب  كولم  اهنت  اهنیا 
هب یهتنم  ناشرخآ  هک  دوب  سیقلب  رهوش  ورمع )  ) موس و  نینرقلا )  وذ   ) مود و  شعری )  رمـش   ) ناـنآ لوا  دـنا  هدوب  عبت  ناـشرتشیب  و 

 . تسا هتفای  همتاخ  لاس 525  رد  هدش  عورش  لاس 275 م  زا  هلسلس  نیا  تنطلس  زاغآ  دوش و  یم  ندج  يذ 

مور كولم  لیبق  زا  يرگید  كولم  چـیه  و  هدـش ،  هفاضا  نمی  كولم  بقل  رد  يذ )   ) دـنوشیپ دـیوگ :  یم  رهاوج  بحاـص  هاـگنآ 
و هدوب ،  نمی  كولم  زا  نینرقلاوذ  میئوگ  یم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـشاب ،  هدـش  هفاـضا  ناـشبقل  رد  هملک  نیا  هک  میرادـن  غارس 
رد روکذم  نینرقلاوذ  نامه  نیا  ایآ  نکیل  و  دنا ،  هدوب  نینرقلاوذ  هب  بقلم  نمی  رد  زین  يرگید  صاخشا  ثحب  دروم  صخش  زا  لبق 

 . تسا ثحب  لباق  هن  ای  دشاب  نآرق 

رد رگم  هدـشن  لـقن  یتارطاـخ  نینچ  اـهنآ  زا  دـنا و  هدوب  اـم  اـب  دـهعلا  بیرق  نمی  كولم  هکنیا  يارب  هن ،  هک :  تسا  نیا  اـم  داـقتعا 
سراف و قارع و  دالب  هب  شعری )  رمش   ) هکنیا لثم  دنراد ،  راک  رس و  اهنآ  اب  هناخهوهق  ياهلاقن  هک  یتایاور 
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گنج ناجیابرذآ  رد  برک  وبا  دعسا  هدوب و  دنکرمش )  ) شلصا هک  هداهن  انب  دنقرمس  مان  هب  يرهـش  هدرک و  رفـس  دغـص  ناسارخ و 
هکنیا و  هتخاس ،  هناور  سراف  هب  ار  شا  هداز  ردارب  مور و  هب  ار  شرگید  رـسپ  رفعی  هداتـسرف و  دغـص  هب  ار  شرـسپ  ناـسح  و  هدرک ، 

 . دنتسه اجنآ  رد  نونکا  مه  هک  دندنام  یقاب  نیچ  رد  ياهدع  اهیریمح  زا  نیچ  اب  وا  گنج  زا  دعب 

 . دنا هدومن  در  یخیرات  یئایفارغج و  هلدا  اب  هتسناد و  هغلابم  ار  نآ  و  دنا ،  هدرک  بیذکت  ار  رابخا  نیا  نارگید  نودلخ و  نبا 

هصالخ دوب  نیا  تسا .  هتسیز  یم  فورعم  خیرات  زا  لبق  یخیرات  رد  نکیل  هدوب و  برع  تما  زا  نینرقلاوذ  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ 
 . رهاوج بحاص  مالک 

ق ( 560  - 539  ) ياهلاس رد  هک  تسا  سراف  رد  یشنماخه  كولم  زا  یکی  شروک  نامه  نینرقلاوذ  دنا :  هتفگ  رگید  یـضعب  و  و -
هب درک و  رخسم  ار  لباب  دومن .  عمج  ار  دام  سراف و  تکلمم  ود  نایم  سیـسات و  ار  یناریا  يروطارپما  هک  هدوب  ومه  هتـسیز و  یم  م 
 ، دروآرد دوخ  ریخـست  هب  ار  رـصم  درک و  اه  کمک  لکیه  ياـنب  رد  و  درک ،  رداـص  ار  میلـشروا  هب  لـباب  زا  تعجارم  هزاـجا  دوهی 

داهن قرشم  يوس  هب  ور  هاگنآ  هدیدرگ  راپسهر  برغم  فرط  هب  دش و  طلـسم  زین  اجنآ  مدرم  رب  هدومن  تکرح  نانوی  يوس  هب  هاگنآ 
 . تفر شیپ  قرشم  هطقن  یصقا  ات  و 

حاضیا رد  دنه  نیققحم  زا  یکی  هدرک و  رکذ  ام  رصع  هب  کیدزن  ياملع  زا  یکی  ار  لوق  نیا 
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یم قیبطت  میظع  هاشداپ  نیا  اب  هدروآ  نینرقلاوذ  فصو  زا  نآرق  هچنآ  هکنیا :  بلطم  لاـمجا  تسا .  هدیـشوک  تخـس  نآ  بیرقت  و 
لداع یهاشداپ  وا  رگا  و  هدوب ،  زین  شروک  هدوب  دیحوت  نید  هب  ادخ و  هب  نم  ؤم  يدرم  نآرق  رد  روکذم  نینرقلاوذ  رگا  اریز  دوش ، 

رادمتسایس يدرم  نانمـشد  نارگمتـس و  هب  تبـسن  وا  رگا  هدوب و  زین  نیا  هدوب  ناسحا  تف و  أر  قفر و  هریـس  ياراد  رورپ و  تیعر  و 
هدع هدعو و  یقالخا  لئاضف  لقع و  نید و  نایم  رگا  و  هداد ،  زین  نیا  هب  هداد  یببس  يزیچ  ره  زا  وا  هب  ادخ  رگا  هدوب و  زین  نیا  هدوب 

 . دوب هدرک  عمج  زین  نیا  يارب  هدرک  عمج  وا  يارب  بابسا  دایقنا  تکوش و  تورث و  و 

راـب هدـش و  یلوتـسم  زین  نآ  نوماریپ  ایدـیل و  رب  یتح  هدرک  برغم  يوس  هب  يرفـس  زین  شروک  هدومرف  میرک  نآرق  هک  روطناـمه  و 
یم یگدنز  اهنابایب  رد  هک  یشحو  نیشنارحص و  دید  یمدرم  اجنآ  رد  و  دیسرب ،  باتفآ  علطم  هب  ات  هدرک  رفس  قرشم  يوس  هب  رگید 
ياه هوک  نایم  لایراد  هگنت  رد  هدش  انب  دس  دـهد  یم  ناشن  دـهاوش  هک  يروط  هب  هک  هدرک  انب  يدـس  شروک  نیمه  زین  و  دـندرک . 

زا نآ  لیصفت  کنیا  هک  تسا  هتفگ  دازآ  مالکلا  وبا  انالوم  هک  تسا  يزیچ  نآ  لامجا  نیا  تسا .  سیلفت  رهـش  ياهیکیدزن  زاقفق و 
 . درذگ یم  هدنناوخ  امش  رظن 

ءایعشا باتک  و  حاحصا 6 )  ) لایناد باتک  و  حاحصا 1 )  ) ارزع باتک  انعم  نیا  رب  لیلد  ازج :  زور  ادخ و  هب  شنامیا  هلاسم  اما 
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یعار  ) ار وا  ءایعـشا  باتک  رد  یتح  هدرک و  سیدقت  لیلجت و  شروک  زا  اهنآ  رد  هک  تسا  قیتع  دـهع  بتک  زا  حاحصا 44 و 45 ) )
یم نینچ  شروک  هراب  رد  دوخ  حیـسم  هب  راگدرورپ   : ) ) تسا هتفگ  نینچ  جنپ  لهچ و  حاحـصا  رد  هدیمان و  ادخ ) رادـتیعر   ( ) بر
درک مهاوخ  زاب  ار  ياهگنل  ود  ياهبرد  وا  ربارب  ات  دنک  درخ  ار  نمشد  هاگرمک  ات  متفرگ  ار  شتـسد  نم  هک  تسا  یـسک  نآ  دیوگ )

ار نینهآ  ياهدنب  و  هتسکش ،  ار  یجنرب  ياه  برد  و  مزاس ،  یم  راومه  ار  اه  هتشپ  هتفر  تشیپاشیپ  نم  ددرگن ،  هتسب  اه  هزاورد  هک 
دنوادخ مناوخ  یم  تمـسا  هب  ار  وت  هک  نم  ینادب  ات  مهد  یم  وت  هب  ار  روتـسم  ياه  هنیفد  تملظ و  ياه  هنیزخ  میامن ،  یم  هراپ  هراپ 

 ( . یسانش یمن  ارم  وت  مداد و  بقل  وت  هب  ملیئارسا 

كرـشم درم  کی  زگره  دراد  دوخ  بهذـم  هب  هک  یبصعت  نآ  اب  دوهی  يراب  مینک  رظنفرـص  اه  هتـشون  نیا  ندوب  یحو  زا  مه  رگا  و 
یعار وا و  دییات  هب  دی  ؤم  وا و  هدش  تیاده  راگدرورپ و  حیـسم  هتـشاد )  ار  بهذم  ود  زا  یکی  شروک  رگا   ) ار ینثو  ای  یـسوجم و 

 . دناوخ یمن  بر 

 - هدش هتشون  وا  زا  دعب  لاس  تشه  هک  هدمآ  تسد  هب  ریبک  شویراد  دهع  زا  هک  یخیم  طخ  اب  ياه  هتـشون  شوقن و  هکنیا  رب  هوالع 
هنوگرگد شروک  عضو  هاـتوک  تدـم  نیا  رد  تسین  لوقعم  و  كرـشم ،  هن  هدوب و  دـحوم  يدرم  وا  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ 

 . دوش طبض 

اما و 
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هک رابج  نایغاط  هریس  رابخا و  هب  وا و  هریس  رابخا و  زا  هچنآ  هب  مه  زاب  تسا  یفاک  ادخ ،  هب  شنامیا  زا  هتـشذگ  وا :  یناسفن  لئاضف 
فارطا رد  يودـب  نایغای  و  رـصم )  ) و لباب )   ) و ایدـیل )  ) و دام )  ) كولم رب  یتقو  مینیبب  مینک و  هعجارم  دـنا  هتـساخرب  گنج  هب  وا  اب 

یموق ره  رب  هک  دـید  میهاوخ  تروص  نیا  رد  هدرک ،  یم  هلماعم  هچ  نانآ  اب  هتفای  یم  رفظ  ناشیا  ریغ  دـشاب و  خـلب  نامه  هک  ایرتکب 
محرت ار  ناشیا  يافعـض  مارکا و  ار  یموق  ره  نامیرک  ناگرزب و  هدومن و  یم  وفع  تشذگ و  ناشیا  نیمرجم  زا  هدرک  یم  ادـیپ  رفظ 

 . هدومن یم  تسایس  ار  نانآ  نینئاخ  نیدسفم و  هدومن و  یم 

تاجن لباب  تموکح  تراسا  زا  ار  ناشیا  هک  هدوب  تهج  نیدب  هدومن  میظعت  هجرد  تیاهن  هب  ار  وا  هک  مه  دوهی  میدق و  دـهع  بتک 
لکیه زا  هک  ییاهبنارگ  سئافن  و  هتـشاذگ ،  ناشرایتخا  رد  یفاک  هنیزه  لکیه  يانب  دـیدجت  يارب  هدـینادرگرب و  ناشدالب  هب  هداد و 
تـسا يرگید  دـی  ؤم  دوخ  نیمه  و  هدـینادرگرب ،  ناشیا  هب  دـش  یم  يرادـهگن  لباب  كولم  ياه  هنیزخ  رد  دـندوب و  هدرب  تراغ  هب 
لوسر زا  ناگدننک  شسرپ  دهد  یم  تداهـش  رابخا  هک  يروط  هب  هکنیا  يارب  دشاب ،  نینرقلاوذ  نامه  شروک  هک  لامتحا  نیا  يارب 

 . دنا هدوب  دوهی  نینرقلاوذ  ناتساد  زا  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ

تلق تشذـگ و  مرک و  تواخـس و  توـتف و  تورم و  هب  زج  زین  نارگید  و  تودره )   ) دـننام ناـنوی  میدـق  نیخروـم  نـیا  رب  هوـالع 
صرح و
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 . دنا هدرک  شیاتس  انث و  یهجو  نیرتهب  هب  ار  وا  و  دنا ،  هدوتسن  ار  وا  تف ،  أر  تمحر و  نتشاد 

همسجم نکیل  تسا  یلاخ  دشاب  لا  ؤس  نیا  يوگباوج  هک  یلیلد  زا  خیراوت  دنچ  ره  دنا :  هتفگ  نینرقلاوذ  ار  شروک  ارچ  هکنیا  اما  و 
و هدوب ،  نینرقلاوذ  ومه  هک  دراذگ  یمن  يدیدرت  چیه  ياج  هدـش  فشک  وا  زا  ناریا  بونج  رد  باغرم  دهـشم  رد  اریخا  هک  یگنس 
هب ودـنآ  زا  یکی  هدـمآ  رد  وا  رـس  طسو  رد  ود  ره  هک  دوش  یم  هدـید  خاـش  ود  اـه  همـسجم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  شا  هیمـست  هجو 

جات دنا  هتفگ  مسا  نیا  هب  وا  هیمـست  هجو  رد  هک  نیخروم  يامدق  راتفگ  اب  نیا  و  هدش ،  مخ  بقع  فرط  هب  رگید  یکی  ولج و  فرط 
 . دنک یم  قیبطت  تسرد  هدوب  خاش  ود  ياراد  هک  هتشاد  يدوخ  هالک  ای  و 

 . تسا هدید  هتشاد  خاش  ود  هک  یچوق  تروص  هب  ار  هدرک  لقن  شروک  يارب  يو  هک  یباوخ  مه  لایناد  باتک  رد 

مدید لوا  راب  هک  ای  ؤر  نآ  زا  دعب  متسه  لایناد  هک  نم  يارب  هاشداپ ،  رصاشلیب  تنطلـس  زا  موس  لاس  رد  هدمآ :  نینچ  باتک  نآ  رد 
منیب یم  باوخ  رد  مشاب و  یم  تسا  مالیع  تیالو  رد  هک  يرـصق  نآ  رد  ینعی  متـسه  نشوش  رد  نم  اـیوگ  هک  داد  تسد  ییاـی  ؤر 
رهن رانک  رد  دراد و  خاـش  ود  هک  مدـید  یچوق  ناـهگان  مدوشگ  ـالاب  فرط  هب  ار  دوخ  مشچ  متـسه  يـالوا )   ) رهن راـنک  رد  نم  هک 

يرگید زا  یکی  اما  تسا  دنلب  شخاش  ود  هداتسیا و 
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شربارب رد  یناویح  چیه  و  دنک ،  یم  هلمح  بونج  لامـش و  برغم و  فرط  هب  مدـید  ار  چوق  دراد .  رارق  بقع  رد  هک  تسا  رتدـنلب 
 . دوش یم  گرزب  دنک و  یم  دهاوخ  یم  شلد  هچ  ره  وا  تشادن و  وا  تسد  زا  يرارف  هار  دروآ و  یمن  تمواقم 

شیاهاپ تشاذگ و  رـس  تشپ  ار  برغم  هیحان  همه  دش  نایامن  برغم  فرط  زا  يزب  رن  مدـید  مدوب  رکف  لوغـشم  نم  هک  نیب  نیا  رد 
خاش ود  متفگ  هک  یچوق  هب  دیسر  ات  دمآ  دراد .  رارق  شمشچ  ود  نایم  هک  دراد  خاش  کی  اهنت  ناویح  نیا  و  تسا ،  هدیرب  نیمز  زا 

ره دز و  ار  وا  تخیوآ و  رد  وا  اب  دیناسر  چوق  هب  ار  دوخ  هدیود ،  رتشیب  هچ  ره  يورین  تدـش و  اب  سپـس  دوب  رهن  رانک  رد  تشاد و 
ار وا  دز و  نیمز  هب  ار  چوق  زب  رن  داتسیا .  زب  رن  ربارب  رد  رایتخا  یب  دنامن ،  چوق  يارب  یناوت  بات و  رگید  و  تسکـش ،  ار  شخاش  ود 

 . دش گرزب  رایسب  زب  رن  و  دزیرگب ،  وا  تسد  زا  تسناوت  یمن  ناویح  نآ  و  درک ،  لامدگل 

ود اب  شخاش  ود  شروک و  اب  خاش  ود  ياراد  چوق  هک  يروط  هب  هدرک  ریبعت  ارم  ياـی  ؤر  وا  مدـید و  ار  لـیئربج  دـیوگ :  یم  هاـگنآ 
 . دش قبطنم  ینودقم  ردنکسا  اب  دوب  خاش  کی  ياراد  هک  زب  رن  دش و  قبطنم  دام  سراف و  تکلمم 

يارب هک  دوب  يرفس  نامه  برغم  فرط  هب  شریس  اما  قرشم :  برغم و  فرط  هب  شروک  ریس  اما  و 
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يزوجم رذع و  چیه  نودب  نایغط و  ملظ و  هب  شندمآ  و  دـمآ ،  یم  شروک  فرط  هب  شرگـشل  اب  هک  درک  ایدـیل )  ) عفد یبوکرس و 
ار وا  هدومن  حـتف  ار  شتختیاپ  و  درک ،  شبیقعت  شروشک  تختیاپ  اـت  و  داد ،  يرارف  ار  وا  دیـشک و  رگـشل  وا  فرط  هب  شروک  دوب . 

یلک هب  دنک و  ناشتسایس  هک  تشاد  قح  هکنیا  اب  درک  ناشناسحا  مارکا و  هدومن  وفع  ار  شناروای  ریاس  وا و  رخآ  رد  و  دومن ،  ریـسا 
 ( هئمح نیع  یف  برغت  اهدجو  سمشلا  برغم  غلب  اذا  یتح   ) هفیرش هیآ  اب  ناتساد  نیا  قابطنا  و  دزاس .  ناشدوبان 

نیا زا  انسح ) مهیف  ذختت  نا  اما  بذعت و  نا  اما  نینرقلا  اذ  ای  انلق  اموق  اهدنع  دجو  و   - ) دشاب ریغص  يایسآ  یبرغ  لحاس  دیاش  هک  - 
 . هدوب ملظ  داسف و  باب  زا  اهنت  ایدیل  هلمح  میتفگ  هک  تساور 

شوماخ ار  اجنآ  نیـشنارحص  یـشحو و  لئابق  هلئاغ  ات  دومن ،  تمیزع  ایرتکب  فارطا  ینعی  قرـشم ،  ریبک  يارحـص  فرط  هب  هاـگنآ 
غلب اذا  یتح   ) هیآ قاـبطنا  و  دـنزادنیب ،  هار  داـسف  هدروآ  موجه  دوخ  فارطا  هب  اـت  دنتـسشن  یم  نیمک  رد  هشیمه  اـهنآ  نوچ  دـنک ، 

 . تسا نشور  ارتس ) اهنود  نم  مهل  لعجن  مل  موق  یلع  علطت  اهدجو  سمشلا  علطم 

هدش عورش  رزخ  يایرد  زا  هک  یئاه  هوک  هلـسلس  ینعی  زاقفق ،  ياه  هوک  هگنت  رد  دوجوم  دس  تسناد  دیاب  شروک :  يزاسدس  اما  و 
 ، دشاب لویراد )   ) زا هدش  فیرحت  تسین  دیعب  هک  دنمان  یم  لایراد )   ) هگنت ار  هگنت  نآ  و  دراد ،  دادتما  هایس  يایرد  ات  و 
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رهش ود  نایم  و  دنمان ،  یم  ینهآ  هزاورد  ینعی  وپاقریمد )  ) دس ار  دس  نآ  یلحم  تغل  هب  و  تسا ،  هگنت  يانعم  هب  یکرت  نابز  رد  هک 
نآ یلامـش  تهج  هدش و  هتخاس  دنلب  یلیخ  هوک  ود  نایم  رد  عقاو  ياهگنت  رد  هک  تسا  يدس  هدش  عقاو  زکویک ) يدالو   ) سیلفت و

بونج و نایم  هار  هک  ياهناهد  اهنت  دـش  یمن  هتخاـس  دـس  نیا  رگا  هک  يروط  هب  تسا ،  هدرک  لـصتم  شا  یبونج  تهج  هب  ار  هوک 
هب یعیبط  عنام  زجاح و  کی  هایس  يایرد  رزخ و  يایرد  همیمض  هب  لابج  هلسلس  نیا  نآ  نتخاس  اب  دوب .  هگنت  نیمه  دوب  ایـسآ  لامش 

 . هدش ایسآ  بونج  لامش و  نایم  رتمولیک  اهرازه  لوط 

روشآ ناریا و  ناتسنمرا و  ینعی  زاقفق ،  یبونج  دالب  فرط  هب  هگنت  نیا  زا  ایسآ  یقرش  لامش  هنکس  زا  ریرش  یماوقا  راصعا  نآ  رد  و 
دندرک یمیظع  هلمح  دالیم  زا  لبق  متفه  هدس  دودح  رد  و  دندرک .  یم  تراغ  ار  اهنیمزرس  نیا  مدرم  دندروآ و  یم  هلمح  هدلک ،  و 

دندیسر مه  اونین  رهش  ینعی  روشآ  تختیاپ  هب  هک  اجنآ  ات  تفرگ  ار  دالب  مومع  ناشیریگهدرب  لتق و  لواپچ و  تسد  هک  يروط  هب  ، 
يارب ناریا  لامش  فرط  هب  ار  شروک  ریـس  ینانوی -  تودره  ریظن  میدق -  ناخروم  تسا .  شروک  نامز  نامه  ابیرقت  نامز  نیا  و  ، 
نیمه رد  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  رهاظلا  یلع  و  دـنا .  هدروآ  دوب  هدـش  روهلعـش  یحاون  نآ  رد  هک  ياهنتف  شتآ  ندرک  شوماخ 

زرم و نآ  یلاها  ياعدتسا  اب  لایراد و  هگنت  رد  ار  روبزم  دس  رفس 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 488 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نهآ  شنامتخاس  رد  ایند  رد  هک  يدس  اهنت  تسا و  هتخاس  نهآ  گنس و  اب  ار  نآ  هداهن و  انب  رورـش  ماوقا  هنتف  زا  ناشملظت  موب و 
نـشور دـس  نیا  رب  دـیدحلا ) . . .  ربز  ینوت  امدر أ  مهنیب  مکنیب و  لعجا  هوقب  ینونیعاف   ) هیآ قاـبطنا  و  تسا ،  دـس  نیمه  هتفر  راـک 

 . تسا

و دنیوگ ،  یم  سوریاس  رهن  ار  نآ  هک  دس  نیا  یکیدزن  رد  تسا  يرهن  دوجو  دنک  یم  دییات  ار  اعدـم  نیا  هک  يدـهاوش  هلمج  زا  و 
( . رک  ) مان هب  دنک  یم  روبع  سیلفت  زا  هک  تسا  يرگید  رهن  و  تسا ،  شروک  مان  اهیبرغ  حالطصا  رد  سوریاس  هملک 

هدرک رکذ  دروآ  یم  زاـقفق  لامـش  رد  ار  دوخ  تحایـس  تشذگرـس  هک  اـجنآ  رد  يدوهی  خروم  فسوی ، )   ) ار دـس  نیا  ناتـساد  و 
فسوی دیابن  تسا  عقاو  رزخ  رحب  رانک  رد  هک  دشاب  باوبالا  باب  راوید  زا  ترابع  هتخاس  شروک  هک  ثحب  دروم  دس  رگا  و  تسا . 
يرـسک هب  ار  راوید  نیا  نوچ  دوب ،  هدشن  هتخاس  باوبالا  باب  راوید  زونه  وا  راگزور  رد  اریز  دروایب ،  دوخ  خیرات  رد  ار  نآ  خروم 

 . تسا هدوب  يدالیم  لوا  نرق  رد  دنا  هتفگ  هک  يروط  هب  هتسیزیم و  يرسک  زا  لبق  فسوی  دنهد و  یم  تبسن  ناوریشونا 

هب نهآ  باوبالا  باب  راوید  رد  هکنیا  يارب  هدمآ ،  نآرق  رد  هک  تسا  ینینرقلا  وذ  دـس  ریغ  اعطق  باوبالا  باب  دـس  هک  نیا  رب  هوالع 
 . هتفرن راک 

هدرک خیرات  لوط  رد  اهنابز  هک  يریس  تاغل و  رب  مکاح  تاروطت  زا  ثحب  جوجام :  جوجای و  اما  و 
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ای و  كوگنم )   ) ینیچ نابز  هب  هملک  ود  نیا  نوچ  دنا ،  هدوب  نایلوغم  نامه  جوجام  جوجای و  هک  دوش  یم  نومنهر  انعم  نیدب  ار  ام 
رد و  تسا ،  هدش  هدناوخ  جوجام  جوجای و  هدـش و  لقن  یناربع  نابز  هب  روکذـم  هملک  ود  هک  دوش  یم  مولعم  و  تسا ،  كوچنم )  )

نیب اـم  هک  یماـت  تهابـش  و  دوـش ،  یم  كوگاـم )   ) و كوـگ )   ) دـنا هدرک  هملک  ود  نیا  يارب  یناـنوی  ناـبز  هب  هک  یئاـه  هـمجرت 
 ( لوغم  ) و لوغنم )   ) هکنانچمه تسا  ینیچ  كوگنم  ناـمه  روبزم  هملک  هکنیا  رب  دـنک  یم  مکح  تسه  كوگنم )   ) و كوگاـم )  )

 . درمش ناوت  یمن  هک  تسه  ردقنآ  ظافلا  رد  تاروطت  نیا  رئاظن  قتشم و  نآ  زا  زین 

تما میدـق  راصعا  رد  و  دـننک ،  یم  یگدـنز  ایـسآ  یقرـش  لامـش  رد  هک  تسا  یتما  لوغم  دنتـسه و  لوغم  جوجاـم  جوجاـی و  سپ 
ناریا و لامـش  ناتـسنمرا و  نیمزرـس  هب  زاقفق  لایراد  قیرط  زا  یتدم  دندش و  یم  روهلمح  نیچ  فرط  هب  یتدـم  هک  دـندوب  یگرزب 
و دـندرب ،  یم  هلمح  اپورا  لامـش  تمـس  هب  دـش  هتخاـس  دـس  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  رگید  یتدـم  و  دـندش ،  یم  ریزارـس  یحاون  رگید 
رد درک .  طوقـس  مور  تلود  هلمح  نیا  رد  هک  دندش  روهلمح  مور  هب  یهورگ  داژن  نیا  زا  و  دنتفگ .  یم  تیـس )   ) ار اهنآ  نایئاپورا 

 . دندوب لامش  ياصقا  هنکس  زا  دسفم  تما  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  مه  قیتع  دهع  بتک  زا  هک  میتفگ  قباس 

یلاخ شبناوج  زا  یضعب  دنچ  ره  هک  مالکلا ،  وبا  مالک  زا  ياهصالخ  دوب  نیا 
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 . تسا رت  لوبق  لباق  رتنشور و  ینآرق  تایآ  اب  شقابطنا  يرگید  راتفگ  ره  زا  نکیل  تسین ،  یتاضارتعا  زا 

وذ  : ) تفگ یم  هک  ماهدینـش  مخیاـشم  زا  یکی  زا  نم  هک  تسا  یبـلطم  هدـش  هدز  نـینرقلاوذ  هراـب  رد  هـک  یئاـهفرح  هـلمج  زا  ز - 
ار يرابخا  اهفرح و  ياهراپ  تسا  هتـساوخ  دـیاش  و  تسا ،  بیرغ  یلیخ  فرح  نیا  و  هدوب )  ناـسنا  یلبق  راودا  ياـهناسنا  زا  نینرقلا 
نتشگرب و نیمز  هب  نتفر و  نامسآ  هب  ندش و  هدنز  ندرم و  راب  دنچ  دننام  دنک ،  حیحـصت  تسه  نینرقلاوذ  تالاح  بئاجع  رد  هک 

 . ندرک ریس  ملاع  برغم  قرشم و  هب  ربا  اب  وا و  يارب  قرب  دعر و  تملظ و  رون و  اهربا و  ندش  رخسم 

نسح رد  نوچ  و  دنک ،  یمن  قیدصت  ار  روبزم  بلاطم  زا  کی  چیه  تسا  ام  هرود  هک  تیرشب  زا  هرود  نیا  خیرات  هک  تسا  مولعم  و 
 . دنک لمح  تیرشب  یلبق  راودا  هب  ار  نآ  هدش  ریزگان  اذل  دراد ،  هغلابم  روکذم  رابخا  هب  نظ 

؟  دنا هدوب  لوغم  ماوقا  جوجءام  جوجای و  ایآ  - 4

و دـنا ،  هتفگ  ماـمت  هب  نآ  فارطا  رد  نخـس  هدرک و  يداـیز  شاـکنک  تقد و  ناتـساد  نیا  نوـماریپ  ثحب  رد  نیخروـم  نیرـسفم و 
ناشیا زا  یعمج  و  دنا ،  هدرک  یم  یگدنز  ایـسآ  لامـش  رد  هک  دنا  هدوب  گرزب  رایـسب  یتما  جوجام  جوجای و  هک  دـننآرب  ناشرتشیب 

زا لوا  فصن  رد  راتات  موجه  رب  دـننک ،  یم  داـسفا  نیمز  رد  دـننک و  یم  جورخ  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  ار  میرک  نآرق  رد  دراو  راـبخا 
نآ رد  تما  نیمه  اریز  دنا ،  هدرک  قیبطت  ایسآ  برغم  رب  يرجه  متفه  نرق 
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دندومن یطارفا  عیاجف  لاوما و  تراغ  سوفن و  ندرک  دوبان  اهرهـش و  لسن و  عرز و  يرگناریو  يزیرنوخ و  رد  هدومن  جورخ  ناـمز 
 . درادن غارس  ار  نآ  ریظن  تیرشب  خیرات  هک 

هچنآ هدروآ  يور  ریغـص  يایـسآ  ات  زاقفق  ماش و  قارع و  ناریا و  ناتـسکرت و  هب  هاگنآ  هدـید  رون  رد  ار  نیچ  نیمزرـس  لوا  اـهلوغم 
هلمج نآ  زا  دـنتخاس ،  یم  دوبان  تفرگ  یم  رارق  ناشلباقم  رد  هعلق  رهـش و  هچنآ  دـندرک و  ناریو  دـندید  دوخ  هار  رـس  ندـمت  راثآ 

زور کی  ضرع  رد  تشاد  سوفن  رازه  اهدـص  هک  یئاهرهـش  رد  دوب ،  هریغ  ير و  روباـشین و  ورم و  مزراوخ و  اراـخب و  دـنقرمس و 
 . دنامن یقاب  گنس  يور  یگنس  یتح  دنامن  يرثا  شیاهنامتخاس  زا  دنتشاذگن و  یقاب  ار  شکسفن  رفن  کی 

دوبان ار  رجم )  ) دالب و  اینولوب )  ) لها هداتفا  هار  هب  هراـبود  يدـنچ  زا  سپ  و  دنتـشگرب ،  دوخ  دـالب  هب  اهرهـش  نیا  يرگناریو  زا  دـعب 
حرـش و هلـصوح  زا  دـندش  بکترم  موق  نیا  هک  یعیاـجف  دـندرک  هیزج  نداد  هب  ریزگاـن  ار  اـهنآ  هدـش و  روهلمح  مور  هب  دـندرک و 

 . تسا نوریب  لیصفت 

هکنیا رطاخ  هب  تقیقح  رد  دنا .  هدرک  توکس  یلک  هب  دس  هیضق  زا  دنا  هدومن  ریرحت  ار  ثداوح  نیا  میتفگ  هک  نیخروم  نیرسفم و 
ام هورهظی و  نا  اوعاطسا  امف   ) هیآ رهاظ  اریز  دنا ،  هدرک  یلاخ  هناش  نآ  قیقحت  راب  ریز  زا  اذل  هدوب  ياهدیچیپ  هلاسم  کی  دس  هلاسم 

یف جومی  ذئموی  مهضعب  انکرت  اقح و  یبر  دعو  ناک  ءاکد و  هلعج  یبر  دعو  ءاج  اذاف  یبر  نم  همحر  اذه  لاق  ابقن  هل  اوعاطتسا 
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نآ تشپ  رد  دـس  ياـنب  زا  سپ  راوخنوخ  دـسفم و  تما  نیا  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک  ریـسفت  ناـشیا  دوخ  هک  يروـط  هب  ضعب . ) . . 
هک دیایب  ناحبـس  يادخ  هدعو  ات  دـنوش  نوریب  دوخ  نیمزرـس  زا  تساج  رب  ياپ  دـس  نیا  ات  دـنناوت  یمن  رگید  دـنا و  هدـش  سوبحم 

كاله و ار  ایـسآ  مدرم  و  دنریگ ،  یم  رـس  زا  ار  دوخ  ياهیزیرنوخ  هدربمان  ماوقا  زاب  دنک و  یم  یـشالتم  مدهنم و  ار  نآ  دمآ  یتقو 
 . دیآ یمن  رد  تسرد  متفه  نرق  رد  لوغم  روهظ  اب  ریسفت  نیا  و  دننک ،  یم  ور  ریز و  ار  يدابآ  زا  تمسق  نیا 

دنا هدوب  یموق  هچ  هک  دننک  ثحب  ماوقا  نآ  هراب  رد  دننک و  ظفح  هدومرف  نآرق  هچنآ  قبط  رب  ار  روبزم  دس  فاصوا  دیاب  ریزگان  اذل 
لامدگل ار  ریغـص  يایـسآ  ات  هتفرگ  زاقفق  ماش و  قارع و  ناریا و  فرط  هب  نیچ  لامـش  زا  هک  دنـشاب  هدوب  لوغم  راتات و  نامه  رگا  ، 

؟  دننک ور  ریز و  ار  اهنآ  دنزیرب و  دالب  ریاس  هب  هدومن و  روبع  نآ  زا  دنا  هتسناوت  هنوگچ  هدوب و  اجک  دس  نیا  سپ  دنشاب ،  هدرک 

يدس و  هدوب ،  اجک  رد  دس  نیا  سپ  دـنا ،  هدوبن  تیرـشب  خـیرات  لوط  رد  مجاهم  ياهتما  زا  نآ  ریغ  ای  راتات و  رگا  روبزم  موق  نیا  و 
هب دـشاب  هدرک  سبح  نیمز  راـطقا  هب  موـجه  زا  لاـس  نارازه  ار  گرزب  یتـما  هک  هدوـب  نیا  شـصاوخ  زا  هک  مکحم  ناـنچ  ینهآ و 

هک رصع  نیا  رد  ارچ  و  تسا ؟  اجک  دننک  روبع  نآ  زا  دنناوتن  هک  يروط 
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ای و  ایرد ،  هوک و  لیبق  زا  یعیبط  هچ  یعنام  چـیه  هب  و  هدـش ،  طوبرم  مه  هب  ینیمز  ییایرد و  ییاوه و  طوطخ  هلیـسو  هب  ایند  یمامت 
انعم هچ  لاح  نیا  اب  و  دـنک ؟  يریگولج  رگید  تما  اب  یتما  طبر  زا  هک  میروخ  یمنرب  قدـنخ  ای  راوید و  ای  دـس و  دـننام  یعونـصم 

؟  دوش عطق  رگید  ياهتما  اب  شا  هطبار  دوش  ضرف  هک  یتفص  ره  ای  تافص و  نیا  ياراد  يدس  ندیشک  اب  هک  دراد 

رد هک  نانچمه  دـشاب ،  تلذ  يانعم  هب  كد )   ) زا ءاکد )  ) هملک هک  تسا  نیا  دـسر  یم  نم  رظن  هب  هچنآ  لاکـشا  نیا  عفد  رد  نکیل 
تیمها زا  ار  نآ  هک  دشاب  نیا  دس ) ندرک  كد   ) زا دارم  تقو  نآ  و  دوش .  لیلذ  هک  یهوک  ینعی  كد )  لبج   : ) هتفگ برعلا  ناسل 

ناش هب  ییانتعا  رگید  ییاوه  ییایرد و  ینیمز و  لاقتنا  تکرح و  لئاسو  عونت  یطابترا و  قرط  عاستا  رطاخ  هب  دزادنیب  تیصاخ  زا  و 
 . دوشن نآ 

 ، رگیدکی هب  تسا  فلتخم  ياهتما  ندش  کیدزن  ندمت و  رد  يرـشب  عمتجم  یقرت  هب  هدعو  یهلا  هدعو  نیا  يانعم  تقیقح  رد  سپ 
یموق ره  هب  و  دریگن ،  رگید  فرط  ره  هب  ایند  فرط  ره  زا  ار  نانآ  لاـقتنا  ولج  يراوید  یعناـم و  يدـس و  چـیه  رگید  هک  يروط  هب 

 . دنروآ موجه  دنناوتب  دنهاوخب 

جوجای و موجه  زا  ربخ  هک  تسا  نولـسنی )  بدـح  لک  نم  مه  جوجاـم و  جوجاـی و  تحتف  اذا  یتح   : ) هیآ قایـس  اـنعم  نیا  دـی  ؤم 
 . درب یمن  دس  زا  یمسا  دهد و  یم  جوجام 

هتبلا
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نم هک  تسا  نیا  یکرلا )  تککد   : ) هتفگ حاحـص  رد  هک  تسا  نفد  زا  تراـبع  نآ  و  دراد ،  زین  رگید  ياـنعم  کـی  كد )   ) هملک
رد زاب  هک  دـیآ ،  رد  كاخ  ياـهلت  تروص  هب  هوک  هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ،  يرگید  ياـنعم  زاـب  و  مدرک .  نفد  كاـخ  اـب  ار  هاـچ 

تـسا نکمم  نیاربانب  دـیآ .  یم  ءاکد )  ) نآ درفم  و  دـندش ،  كاخ  زا  یئاهلت  اـه  هوک  ینعی  لاـبجلا )  تکدـکدت   : ) هتفگ حاـحص 
ياهلیـس ای  و  دشاب ،  هدش  نفد  نیمز  رد  دـیدش  ياهداب  هلیـسو  هب  تسا  میدـق  دـهع  ياهانب  زا  هک  نینرقلاوذ  دـس  هک  میهد  لامتحا 

ندروآ تسدب  يارب  هک  دشاب  هدـش  قرغ  روبزم  دـس  هجیتن  رد  هدـش  اهایرد  تعـسو  ثعاب  هدروآ و  دـیدپ  دـیدج  یئاهتفربآ  بیهم 
لاوحا نیا  همه  اب  نکیل  و  دـنام ،  یمن  یقاب  یلاکـشا  ياـج  رگید  سپ  درک .  هعجارم  يژولوئژ  ملع  هب  دـیاب  يوج  ثداوح  هنوگنیا 

 . دناد یم  رتهب  ادخ  و  تسا -  رتهجوم  یلبق  هجو 

نینرقلاوذ ناتساد  نوماریپ  یتایاور 

رضخ شهارمه و  یسوم و  ناتساد  زا  ار  مدرم  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هکنآ  زا  دعب  دیوگ :  یم  یمق  ریـسفت  رد 
 . هدوب یسک  هچ  منیبب  وگب  تشاذگ  اپ  ریز  ار  نآ  برغم  قرشم و  دیدرگ و  ار  ایند  هک  یصخش  نآ  ناتساد  دندرک  ضرع  داد ،  ربخ 

 . دومرف لزان  ار  نینرقلا ) . . .  يذ  نع  کنولاسی  و   ) تایآ یلاعت  يادخ 

رد انعم  نیا  رد  و  میدومن ،  لقن  میدروآ  ار  فهک  باحصا  ناتساد  هک  اجنآ  رد  ار  تیاور  نیا  لیصفت  فل :  ؤم 
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 . هدمآ یتیاور  زین  هرفغ  یلوم  رمع  زا  يدس  زا  متاح  یبا  نبا  زا  روثنملاردلا 

قرط زا  و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  تنـس  لها  هعیـش و  قرط  زا  يورم  تایاور  هک  دـنادب  دـیاب  زیزع  هدـنناوخ 
ثیدح هلماعم  اهنآ  اب  تنس  لها  هک  نیعبات  هباحـص و  زا  هدش  لقن  لاوقا  نینچمه  و  مالـسلا )  مهیلع   ) يده همئا  زا  هعیـش  صوصخ 

مه نآ  و  بیجع ،  ییاهفالتخا  مه  نآ  دراد ،  فالتخا  رایـسب  نینرقلا  يذ  ناتـساد  هرابرد  دنناوخ ) یم  شا  هفوقوم  ثیداحا   ) هدومن
هک تسا  يروآ  تفگش  بلاطم  رب  لمتشم  لاح  نیع  رد  رابخا  نیا  و  نآ .  تایصوصخ  یمامت  رد  هکلب  ناتـساد ،  شخب  کی  رد  هن 

دنمدرخ رگا  و  تسا .  نآ  رکنم  مه  دوجو  ملاع  و  دنادیم ،  لاحم  ار  نآ  ملاس  لقع  هکلب  و  هدومن ،  تشحو  نآ  زا  یمیلـس  قوذ  ره 
دربتسد هسیسد و  زا  یلاخ  اهنآ  عومجم  هکنیا  رد  دنکیمن  یکش  چیه  دهد ،  رارق  تقد  دروم  هدومن  هسیاقم  مه  اب  ار  اهنآ  ثحب  لها 

هبنم نبا  بهو  لیبق  زا  دندیورگ -  مالسا  هب  هک  دوهی  ياملع  هک  تسا  یتایاور  رت  بیرغ  بلاطم  همه  زا  و  تسین .  هغلابم  لعج و  و 
 . دـنا هدومن  لقن  دـنا ،  هتفرگ  نایدوهی  نامه  زا  دـیآ  یم  تسد  هب  نئارق  زا  هک  يرگید  صاخـشا  ای  هدرک و  لقن  رابحالا -  بعک  و 

؟  میزادرپب دنراد  هک  یلیصفت  لوط و  ترثک و  نآ  اب  اهنآ  ءاصحا  ءاصقتسا و  اهنآ و  لقن  هب  ام  هک  دراد  يا  هدئاف  هچ  رگید  نیاربانب 

هراشا اهنآ  فالتخا  تاهج  زا  ياهراپ  هب  مرجال 
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 . میزادرپ یم  تسا  ملاس  فالتخا  زا  يدح  ات  هک  هچنآ  لقن  هب  و  میرذگ ،  یم  هدومن 

رد و  هدوب ،  رـشب  سنج  زا  هک  دـننآرب  تاـیاور  رتشیب  هدوب .  یـسک  هچ  هک  تسا  نینرقلاوذ  دوخ  رد  فـالتخا  تاـفالتخا ،  هلمج  زا 
شرایتخا رد  ياهلیسو  ببـس و  هنوگ  ره  و  هدرک ،  لزان  نیمز  هب  ار  وا  دنوادخ  هدوب و  ینامـسآ  ياهتـشرف  هک  هدمآ  اهنآ  زا  یـضعب 

رشب و سنج  زا  شردام  نینرقلاوذ  هتفگ  دوخ  ناویحلا  باتک  رد  هک  هدرک  لقن  ظحاج  زا  يزیرقم  ططخ  باتک  رد  و  دوب .  هتـشاذگ 
 . هدوب هکئالم  زا  شردپ 

حلاص ناگدـنب  زا  ياهدـنب  نینرقلاوذ  هک  هدـمآ  تایاور  رتشیب  رد  هتـشاد .  یتمـس  هچ  يو  هک  تسا  نیا  رد  فالتخا  هلمج  نآ  زا  و 
یهاوخریخ شقح  رد  مه  ادخ  دوب ،  ادخ  هاوخریخ  وا  تشاد ،  یم  تسود  ار  وا  مه  ادخ  و  تشاد ،  یم  تسود  ار  ادخ  هدوب ،  ادخ 

یـضعب رد  و  هدرک .  یم  وگتفگ  اهنآ  اب  هتـشاد و  دش  دمآ و  شدزن  هکئالم  ینعی  هدوب  ثدحم  هک  هدـمآ  رگید  یـضعب  رد  و  دومن . 
 . هدوب ربمغیپ  هک  هدمآ  رگید 

رد ردنکسا و  رگید  یـضعب  رد  و  هدوب ،  شایع  شمـسا  هک  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسا .  وا  مسا  رد  فالتخا  هلمج ،  نآ  زا  و 
رد و  ناطحق .  زا  هللادبع  نب  بعـصم  رگید  یـضعب  رد  و  حون .  نب  ثفای  دـنزرف  ننوی  نامدود  زا  ینانوی  هبزرم  دـنزرف  ایزرم  یـضعب 

ایوگ و  دنتفگ ،  یم  عبت  ار  نانآ  هک  اهینمی )  ) اهعبت موق  هاشداپ  نیلوا  دئارم  يذ  نب  بعص  رگید  یضعب 
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زین اهنآ  هک  رگید  یماسا  لیبق  نیا  زا  نینچمه  و  دعم .  نب  كاحض  نب  هللادبع  یـضعب  رد  و  دشاب .  برک  وبا  هب  فورعم  عبت ،  نامه 
 . تسا رایسب 

يوس هب  ار  دوخ  موق  هک  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  دـنا ؟  هدـناوخ  نینرقلاوذ  ار  وا  ارچ  هک  تسا  نیا  رد  فـالتخا  هلمج  نآ  زا  و 
يوس هب  ار  مدرم  دمآ و  رگید  راب  دـش ،  بیاغ  ناشیا  زا  ینامز  سپ  دنتفاکـش  ار  شتـسار  یناشیپ  دـندز و  ار  وا  درک ،  توعد  ادـخ 

قرش و هک  داد  وا  هب  یبابسا  یلاعت  يادخ  یتدم  زا  سپ  دش  بیاغ  رگید  راب  دنتفاکـش ،  ار  شرـس  پچ  فرط  راب  نیا  دناوخ ،  ادخ 
لوا تبوـن  ناـمه  رد  ار  وا  مدرم  هک  هدـمآ  رگید  یـضعب  رد  و  دـندیمان .  نینرقلاوذ  ار  وا  تبـسانم  نیا  هب  دـیدرگب و  ار  نیمز  برغ 

هب دـندز و  شکتک  مه  راب  نیا  دومن ،  توعد  ار  ناشیا  دـمآ و  شموق  يوس  هب  راب  نیا  درک ،  هدـنز  ار  وا  دـنوادخ  هاگنآ  دنتـشک ، 
 . درک شلزان  لئاسو  بابسا و  یمامت  اب  راب  نیا  و  درب ،  الاب  يایند  نامسآ  هب  درک و  هدنز  ار  وا  ادخ  رگید  راب  دندناسر ،  شلتق 

و دوب ،  هدیئور  شرس  رب  خاش  ود  دندوب  هدز  وا  هب  هک  ییاهتبرض  ياج  رد  مود  راب  ندش  هدنز  زا  دعب  هک :  هدمآ  رگید  یـضعب  رد  و 
ادخ يوس  هب  ار  مدرم  نیمز و  رد  رفس  ریس و  هب  درک  عورش  دش  لزان  نیمز  رب  نوچ  و  درک ،  رخسم  شیارب  ار  تملظ  رون و  دنوادخ 

 . ندرک توعد 
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نانآ رب  ار  تملظ  درک  یم  رابکتـسا  شتوعد  نتفریذـپ  زا  یموق  رگا  و  دز ،  یم  قرب  دـعر و  شخاـش  ود  دز و  یم  هرعن  ریـش  دـننام 
 . دننک تباجا  ار  شتوعد  دندش  یم  روبجم  ات  درک  یم  ناش  هتسخ  ردقنآ  تملظ  و  درک ،  یم  طلسم 

زا همامع  و  تشاذگ ،  یم  رس  رب  همامع  هراومه  شندناشوپ  يارب  و  تشاد ،  رس  رب  خاش  ود  الصا  يو  هک :  هدمآ  رگید  یضعب  رد  و 
مه ار  وا  تشادن ،  ربخ  نایرج  زا  شبتاک  زا  ریغ  سک  چـیه  تشاد  تبقارم  نآ  ندرک  ناهنپ  رد  هک  سب  زا  و  دـش ،  باب  زور  نامه 

نیمز هب  ار  دوخ  ناهد  و  دمآ ،  ارحص  هب  راچان  هب  هدمآ  رس  شبتاک  هلـصوح  نکیل  دیوگن ،  یـسک  هب  هک  دوب  هدرک  شرافـس  ادیکا 
درک رذـگ  اهین  نآ  زا  یناپوچ  دـینایور .  ین  هتوب  ود  وا  يادـص  زا  یلاـعت  يادـخ  دراد ،  خاـش  ود  هاـشداپ  هک  دز  داـیرف  هتـشاذگ ، 

هک هاگآ   ، ) دـمآ یمرد  ادـص  نیا  اهنآ  هناهد  زا  دـیمد  یم  نآ  رد  یتقو  هک  تخاس  يرامزم  هدومن  عطق  ار  اـهنآ  و  دـمآ ،  شـشوخ 
دید نوچ  درک و  قاطنتسا  ار  وا  و  دندروآ ،  ار  شبتاک  داتسرف  نینرقلاوذ  دش  رـشتنم  رهـش  رد  هیـضق  تسا ، )  خاش  ود  هاشداپ  يارب 
یم ادـخ  هک  هدوب  يرما  نیا  دوش  یم  مولعم  سپ  تفگ  نینرقلاوذ  تفگ .  ار  هیـضق  عقاو  وا  دومن .  شلتق  هب  دـیدهت  دـنک  یم  راکنا 

 . تشاذگ رانک  مه  ار  همامع  دعب  هب  نآ  زا  دوش ،  ءاشفا  هتساوخ 

وذ تهج  نیا  زا  دنا :  هتفگ  یضعب 
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نیدب دنا :  هتفگ  رگید  یضعب  تسا و  هدرک  تنطلس  نآ ،  برغ  قرـش و  رد  ینعی  نیمز ،  زا  نرق  ود  رد  وا  هک  دنا  هدناوخ  شنینرقلا 
قرش و هاشداپ  کلام و  هک  دندرک  ریبعت  روطنیا  ار  شباوخ  تسا ،  هتفرگ  باتفآ  هبل  ود  زا  هک  دید  باوخ  رد  یتقو  هک  تسا  تهج 

 . دندناوخ شنینرقلا  وذ  تهج  نیمه  هب  و  دوش ،  یم  ملاع  برغ 

سراف مه  مور و  هاشداپ  مه  هک  نوچ  دنا :  هتفگ  یضعب  و  تشاد .  رس  رد  وم  هتسد  ود  يو  هک  تهج  نیدب  دنا :  هتفگ  رگید  یضعب 
لکـش هب  زیچ  ود  شجات  رد  نوچ  دنا :  هتفگ  یـضعب  و  دوب .  خاش  نوچ  یگدمآرب  ود  شرـس  رد  نوچ  دـنا :  هتفگ  یـضعب  و  دـش . 

 . رگید یلاوقا  لیبق  نیا  زا  و  دندوب .  هدرک  هیبعت  الط  زا  خاش 

 . تسا رتدیدش  رگید  ياهفالتخا  ریاس  زا  فالتخا  نیا  هک  تسا  قرشم  برغم و  هب  وا  رفس  رد  دراد  دوجو  هک  یفالتخا  هلمج ،  زا  و 
یتایاور رد  و  هدرک .  یم  ریـس  ار  ملاع  قرـشم  برغم و  دـش و  یم  ربا  رب  راوس  هدوب ،  شنامرف  رد  ربا  هک  هدـمآ  تاـیاور  یـضعب  رد 
نامـسآ يزبس  و  ایند ،  همه  رب  طیحم  زبس و  تسا  یهوک  هک  دراد  هوک  نآ  هراب  رد  هاگنآ  دیـسر ،  فاـق  هوک  هب  وا  هک  هدـمآ  رگید 

رد تاـیح  بآ  هک  دـنتفگ  وا  هب  تساـخرب  تاـیح  بآ  بلط  هب  نینرقلاوذ  هک :  هدـمآ  رگید  یـضعب  رد  و  تسا .  نآ  گـنر  زا  مـه 
یلاح رد  دش  تاملظ  دراو  نینرقلاوذ  تسا ،  تاملظ 
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مه لسغ  بآ  نآ  زا  رضخ  یتح  دش  قفوم  رضخ  دشن و  نآ  زا  ندروخ  هب  قفوم  وا  دوخ  تشاد ،  رارق  شرگشل  همدقم  رد  رضخ  هک 
 . تسا نیمز  قرشم  رد  روبزم  تاملظ  هک  هدمآ  تایاور  نیمه  رد  و  تسا .  هدنز  تمایق  ات  یقاب و  هشیمه  تهج  نیمه  هب  و  درک ، 

یضعب رد  و  تسا .  قرشم  رد  هک  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسه .  نینرقلاوذ  دس  لحم  هرابرد  هک  تسا  یفالتخا  هلمج  نآ  زا  و 
هوک ود  نیب  رد  هک  دس  لوط  دنا :  هتفگ  یـضعب  هک  هدیـسر  يدح  هب  دروم  نیا  رد  تایاور  هغلابم  تسا .  لامـش  رد  هک  هدمآ  رگید 

ار نیمز  ردق  نآ  شا  يزیر  یپرد  و  تسا .  هوک  ود  يدـنلب  هب  نآ  عافترا  و  خـسرف ،  هاجنپ  نآ  ضرع  و  خـسرف ،  دـص  هدـش  هتخاس 
دندیسر نیمز  فک  هب  ات  دنتخیر  هدش  بوذ  سم  لگ  ياج  هب  و  میظع ،  ياه  هرخـص  دس  نورد  رد  و  دندیـسر ،  بآ  هب  هک  دندنک 

نوچ هک  دـندرب  راک  هب  درز  سم  زا  ياهگر  نآ  يالبال  رد  و  دـندرک ،  رپ  هدـش  بوذ  سم  نهآ و  ياه  هعطق  اب  ار  ـالاب  هب  اـجنآ  زا 
هک هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  جوجام .  جوجای و  فصو  رد  تسا  تایاور  فالتخا  هلمج  نآ  زا  و  دیدرگ .  گنراگنر  هار  هار  هماج 
هار هک  دوب  نیمه  يارب  تخاس  هک  ار  يدـس  نینرقلاوذ  دـندرک .  یم  داسف  نیمز  رد  و  دـندوب ،  حون  نب  ثفای  دالوا  زا  كرت  داژن  زا 

الصا هک  هدمآ  اهنآ  زا  یضعب  رد  و  ددنبب .  ار  نانآ  هنخر 
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هکنآ رگم  هدرم  یمن  اهنآدرم  نز و  زا  سک  چیه  ینعی  دنا ،  هدوب  دولو )  ) موق هک  هدمآ  رگید  یـضعب  رد  و  دـندوبن .  رـشب  سنج  زا 
هن ار  اهنآ  رامآ  تایاور  یـضعب  رد  یتح  هدوب .  رتشیب  رـشب  ریاس  ددع  زا  اهنآ  رامآ  تهج  نیمه  هب  و  دشاب ،  هدش  دنزرف  رازه  ياراد 

 . هتسناد رشب  همه  ربارب 

یمن یناسنا  ای  هدنرد و  ای  ناویح و  چیه  هب  هک  دنا  هدوب  يدح  هب  تعاجـش  یمـسج و  يورین  رظن  زا  موق  نیا  هک  هدـش  تیاور  زین  و 
ار همه  هکنآ  رگم  دنتـشذگ  یمن  یتخرد  ای  عرز و  تشک و  چیه  هب  زین  و  دندروخ .  یم  هدرک  هراپ  هراپ  ار  نآ  هکنآ  رگم  دنتـشذگ 

 . دندرک یم  کشخ  ار  نآ  دندروخ و  یم  ار  نآ  بآ  هکنآ  رگم  دنروخ  یمنرب  يرهن  چیه  هب  و  دندیرچ ،  یم 

تما و رازه  دـص  راهچ  اهنآ  زا  کی  ره  و  دـنا ،  هدوب  رگید  یتما  رگید و  یموق  جوجام  موق و  کـی  جوجاـی  هک  هدـش  تیاور  زین  و 
 . هتشادن ربخ  اهنآ  ددع  زا  یسک  ادخ  زج  تهج  نیمه  هب  و  دنا ،  هدوب  لیماف 

ناشـضرع لوط و  رگید  هفئاط  دـنلب .  تسا  یتخرد  هک  دـنا  هدوب  زرا  دـننام  هفئاط  کی  دـنا ،  هدوب  هفئاط  هس  هک  هدـش  تیاور  زین  و 
شوگ هلال  ود  کی  ره  دندوب  رتیوق  رتدـیدش و  هفئاط  ود  نآ  زا  هک  موس  هفئاط  و  دـنا ،  هدوب  عرز  راهچ  فرط  ره  زا  هدوب و  ناسکی 

یناتسبات سابل  یکی  هدرک ،  یم  دوخ  فاحل  ار  يرگید  کشت و  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دنا  هتشاد 
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 . تسا هدوب  كرک  شیور  تشپ و  يرگید  نآ  هدوب و  زیر  یئاهرپ  ياراد  شیور  تشپ و  یلوا  هدوب  اهنآ  یناتـسمز  سابل  يرگید  و 
 . هدناشوپ یم  ار  ناشیاهندب  ناشندب  مشپ  كرک و  دنا .  هتشاد  تخس  تفس و  یندب 

یئاهنآ هک  هدـمآ  رگید  یـضعب  رد  و  هدوب .  بجو  هس  ای  بجو و  ود  ای  بجو و  کی  اهنآ  زا  کی  ره  تماـق  هک  هدـش  تیاور  زین  و 
 . هدوب گس  دننام  ناشیاهتروص  دندیگنج  یم  ناشیا  اب  نینرقلاوذ  رکشل  هک 

زا دـعب  هک  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسا ،  نینرقلاوذ  تنطلـس  یگدـنز  خـیرات  رد  هک  تسا  یفالتخا  تافالتخا  نآ  هلمج  زا  و 
هحفاصم میهاربا  اب  هدرک و  ادخ  هناخ  جـح  نینرقلاوذ  اریز  هتـسیز ،  یم  يو  رـصع  مه  میهاربا و  نامز  رد  رگید  یـضعب  رد  و  حون ، 

 . تسا هتسیز  یم  دوواد  نامز  رد  يو  هک  هدمآ  رگید  یضعب  رد  و  هدوب .  ایند  رد  هحفاصم  نیلوا  نیا  و  تسا ،  هدومن 

هدمآ تایاور  زا  یضعب  رد  تسا .  نینرقلاوذ  تنطلـس  تدم  رد  فالتخا  تسه  ناتـساد  نیا  تایاور  رد  هک  یتافالتخا  هلمج  زا  زاب 
 . هدش هتفگ  رگید  یئاهرادقم  رگید  تایاور  رد  و  لاس ،  هدزاود  رگید  یضعب  رد  و  لاس ،  یس  هک 

 ، راحب روثنملا ،  ردلا  لیبق  زا  ثیدح  عماوج  رد  ار  ناتـساد  نیا  رابخا  دیامن و  هعجارم  خـیرات  هب  هک  ره  هک  یفالتخا  تاهج  دوب  نیا 
 . ددرگ یم  فقاو  اهنآ  هب  دنارذگب  رظن  زا  نیلقثلا  رون  ناهرب و 

ءاوکلا نبا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  هتابن  نب  غبصا  زا  دوخ  دنس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  و 
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ناتـساد زا  ار  اـم  نینم  ؤـملاریما  اـی  تفگ :  تساـخرب و  دوـب  ربـنم  زارف  رب  باـنج  نآ  هک  یماـگنه  مالـسلا )  هـیلع   ) یلع رـضحم  رد 
ربمغیپ هن  دومرف :  ترـضح  هرقن  زا  ای  هدوب  الط  زا  ایآ  هدب  ربخ  وا  نرق  ود  زا  ارم  و  کلم ؟  ای  هدوب و  ربمغیپ  ایآ  هدب ،  ربخ  نینرقلاوذ 
تـسود ار  وا  مه  ادـخ  تشاد و  یم  تسود  ار  يادـخ  هک  دوب  يدرم  وا  هرقن .  زا  هن  دوب و  الط  زا  هن  شنرق  ود  و  کـلم .  هن  و  دوب ، 

توعد ادخ  يوس  هب  ار  شموق  هک  دندناوخار  وا  تهج  نیدب  و  تساوخ ،  یم  ریخ  شیارب  مه  ادخ  دوب ،  ادخ  هاوخریخ  وا  تشاد ، 
 ، تشگرب نانآ  يوس  هب  رگید  راب  و  دش ،  بیاغ  مدرم  زا  یتدم  سپ  دنتسکش ،  ار  شرـس  فرط  کی  دندز و  ار  وا  اهنآ  درک و  یم 

 . تسه وا  دننام  یسک  زین  امش  نایم  رد  کنیا  و  دنتسکش ،  ار  شرس  رگید  فرط  دندز و  مه  راب  نیا 

هب هک  یتایاور  رد  هکنیا  يارب  هاشداپ ، )   ) نآ رـسک  هب  هن  دـشاب  هتـشرف )   ) مال حـتف  هب  تیاور  نیا  رد  کلم )   ) هملک ارهاظ  فل :  ؤم 
ار نآ  تیاور  نیا  رد  هکنیا  سپ  دنا .  هدرک  یفرعم  ریگناهج  یناطلـس  ار  وا  همه  هدش  لقن  نارگید  زا  بانج و  نآ  زا  هضافتـسا  دح 

هدـمآ یـضعب  رد  هک  ار  ادـخ  لوسر  زا  هدراو  تایاور  هک  هدوب  نیا  رطاخ  هب  هدرک  یفن  زین  ار  وا  ندوب  ربمغیپ  نینچمه  هدرک و  یفن 
رگید یضعب  رد  و  هدوب ،  ربمغیپ  هک 
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 . دیامن بیذکت  تشذگ ،  نآ  هب  هراشا  هکنانچمه  تسا  باطخ  نب  رمع  لوق  نیمه  هک  ناگتشرف  زا  ياهتشرف 

شدوخ شدوصقم  و  شقرف ،  ندش  هتفاکـش  راب  ود  رد  نینرقلاوذ  دننام  ینعی  تسه )  وا  دـننام  امـش  نایم  رد  کنیا   ) دومرف هکنیا  و 
هللا هنعل   ) مجلم نبا  نمحرلا  دبع  تبرض  هب  رگید  فرط  دش و  هتفاکش  دودبع  نبا  تبرض  زا  ناشیا  رس  قرف  فرط  کی  نوچ  هدوب ، 
هیلع  ) نینم ؤملا  ریما  زا  هضیفتسم  تایاور  زا  هک  نیدلا  لامک  تیاور  لیلد  هب  زین  و  دیدرگ .  دیهش  یمود  تبرض  نیمه  اب  هک  هیلع ) 

تسا یلقن  نیمه  ظفل  رظن  زا  همه  زا  رتطوسبم  دنا و  هدرک  لقن  بانج  نآ  زا  یفلتخم  ظافلا  هب  تنس  لها  هعیـش و  تسا و  مالـسلا ) 
رد فیرحت  تیاهن  بیرغ و  بیجع و  تروص  هب  ار  نآ  هدرک و  اهیزاب  نآ  اب  اـنعم  هب  لـقن  تسد  تسه  هک  يزیچ  میدروآ .  اـم  هک 

 . تسا هدروآ 

زا مالـسلا )  هیلع   ) یلع زا  یـصخش  تـفگ :  هـک  هدرک  تـیاور  دـعجلا  یبا  نـب  ملاـس  زا  هـیودرم  نـبا  هـک  تـسا  روثنملاردـلا  رد  و 
تینادحو هب  دقتعم  دوب  يا  هدنب  وا  دومرف :  یم  هک  مدینـش  ناتربمغیپ  زا  دومرف :  هن ؟  ای  هدوب  ربمغیپ  ایآ  هک  دومن  شـسرپ  نینرقلاوذ 

 . دوب وا  هاوخریخ  مه  ادخ  شتدابع ،  رد  صلخم  ادخ و 

زا ارم  دیـسرپ  بانج  نآ  زا  لئاس  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  یلـصفم  ثیدح  نمـض  رد  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  جاجتحا  رد  و 
دنا هتفگ  املع  زا  یضعب  دومرف :  دوش ؟  یم  ناهنپ  اجک  رد  هک  هد  ربخ  باتفآ 
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راک نیا  و  درب ،  یم  الاب  نامـسآ  مکـش  هب  هرابود  دـناخرچ و  یم  ار  نآ  کلف  دوش ،  یم  ریزارـس  هطقن  نیرت  نیئاـپ  هب  باـتفآ  یتقو 
هراپ ار  نیمز  سپـس  هتفر  ورف  يراد  هیال  همـشچ  رد  باتفآ  ینعی  دیآ ،  نیئاپ  دوخ  عولط  لحم  فرط  هب  هکنآ  ات  دراد  نایرج  هشیمه 
عولط رگید  راب  دـنهد  شا  هزاجا  هکنآ  ات  هدـش  ریحتم  شرع  ریز  تهج  نیمه  هب  ددرگ ،  یمرب  دوخ  عولط  لـحم  هب  هراـبود  هدومن ، 

 . دریگ یم  دوخ  هب  مافخرس  يرگید  رون  زور  ره  هدش ،  بلس  شرون  هزور  همه  و  دنک ، 

باتفآ ریس  نایب  ددرگ ) یمرب  دوخ  عولط  لحم  هب   ) دومرف هک  اجنآ  ات  دوش ) یم  ریزارس  هطقن  نیرت  نیئاپ  هب   : ) دومرف هکنیا  فل :  ؤم 
راک رـس  رب  هیـضرف  نیا  زور  نآ  نوچ  یـسویملطب ،  فورعم  هیـضرف  رب  انب  نامـسآ  رادم  رد  شعولط  ماگنه  ات  بورغ  نیح  زا  تسا 
نیا مالـسلاهیلع )   ) ماـما تهج  نیمه  هب  و  دوب ،  نآ  نوـماریپ  رد  يوامـس  مارجا  تکرح  نیمز و  نوکـس  رب  ینبم  شـساسا  هک  دوـب 

 . تسا هداد  ءاملع  یضعب  هب  تبسن  ار  هیضق 

( ددرگ یمرب  دوخ  عولط  لحم  هب  هرابود  دنک و  یم  هراپ  ار  نیمز  سپـس  هتفر  ورف  يرادیال  همـشچ  رد  باتفآ  ینعی   ) تشاد هکنیا  و 
ورف هب  ار  هئمح )  نیع  یف  برغت   ) هیآ مهف ،  روصق  رطاخ  هب  هک  تسا ،  ربخ  نایوار  زا  یـضعب  مـالک  هکلب  تسین ،  ماـما  مـالک  ءزج 

نیمز ندرک  هراپ  و  بآ ،  رد  ندرک  انش  یهام  نوچ  و  نآ ،  رد  شندش  بیاغ  و  رادیال ،  همشچ  رد  باتفآ  نتفر 
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قوـف تسا  ینامـسآ  شرع ،  اـهنآ  رظن  هب  دـنا .  هدرک  ریـسفت  شرع ،  ریز  هب  نتفر  سپـس  و  نتـشگرب ،  عوـلط  لـحم  هب  هراـب  ود  و  ، 
رد اهبش  باتفآ  و  دنا ،  هتشاذگ  متفه  نامسآ  يالاب  ار  نآ  و  تسین ،  نآ  قوفام  هک  ینارون  تسا  یمسج  ای  و  هناگتفه ،  ياهنامـسآ 

 . دنک یم  عولط  دریگ و  یم  دوخ  هب  زمرق  يرون  هک  تسا  تقو  نآ  دنک ،  عولط  دنهد  شا  هزاجا  ات  تسه  اجنآ 

هک هدرک  هراشا  يرگید  تیاور  هب  دـنک ) عولط  دـنهد  شا  هزاجا  هکنآ  ات  هدـش ،  ریحتم  شرع  ریز  رد  سپ   ) هلمج رد  يوار  نیمه  و 
یم هاگن  و  دنرب ،  یم  شرع  ریز  هب  شبورغ  زا  دعب  ار  باتفآ  هکئالم  هک  هدش  تیاور  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا 

هکنآ ات  دنهد ،  یم  وا  هب  یتیرومام  هچ  ادرف  دناد  یمن  چیه  هک  یلاح  رد  تسه  اجنامه  رد  و  درادن ،  رون  الـصا  هک  یلاح  رد  دنراد 
ریسفت رد  هک  هدش  بکترم  ار  یهابتشا  نامه  شرع  رد  وا  رـصاق  مهف  دنک .  عولط  دنهد  یم  شروتـسد  هدرک ،  شنت  رب  ار  رون  هماج 

 . تسا هدش  رترود  قح  زا  مدق  هب  مدق  هجیتن  رد  دوب ،  هدش  بکترم  اجنیا  رد  بورغ 

همه درادن .  دوجو  دشاب  دامتعا  لباق  هک  يزیچ  تنس  باتک و  رد  تخت ،  ریظن  ینارون  مسج  ای  مهن و  کلف  هب  شرع )   ) ریسفت رد  و 
باتک نیا  متشه  ءزج  لئاوا  رد  ار  شرع  تایاور  رتشیب  ام  و  هدیشارت .  ار  نآ  يوار  نیا  مهف  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا 
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 . میدومن لقن 

حیحـص ار  بلطم  بانج  نآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دوخ  هداد  تبـسن  ءاملع  زا  یـضعب  هب  ار  بلطم  مالـسلا )  هیلع   ) ماما هک  نیمه  و 
مهف هک  یلاـح  رد  دـننک  ناـیب  دـنا  هتـسناوت  یم  هنوـگچ  و  دـیامرف ،  ناـیب  ار  بلطم  قـح  هک  هتـشادن  مه  ار  ناـکما  نیا  و  هتـسنادن ، 

مگ جیگ و  دـیدید  هک  روطنیا  ار  شنف  لها  دزن  رد  روصتلا  لهـس  ناسآ و  هیـضرف  کی  هک  هدوب  اسران  هداس و  ردـق  نآ  ناگدـنونش 
نآ رکف  شیاجنگ  زا  نوریب  يرهاظ و  صاوخ  هب  ساسحا  زا  جراخ  يرما  هک  ار  بلطم  قح  ماما  رگا  یناـمز  نینچ  رد  دـندرک .  یم 

؟  دندیشارت یم  شیارب  یناعم  هچ  و  هدومن ،  شا  یقلت  هنوگچ  ناگدنونش  دندرک  یم  نایب  دوب  هدنونش  زور 

 ، رـضاح یبا  نب  نامثع  قیرط  زا  متاح  یبا  نبا  رذنم و  نبا  ریرج ،  نبا  روصنم ،  نب  دیعـس  قازرلا ،  دبع  هک  تسا  روثنملاردـلا  رد  و 
تئارق هیماـح )  نیع  یف  برغت   ) ار فهک  هروـس  هیآ  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  دـش :  هتفگ  يو  هب  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا 

هک زا  ار  تئارق  نیا  وت   ، ) میا هدرکن  تئارق  هئمح )   ) ظفل هب  زج  ار  هیآ  نیا  ام  متفگ :  هیواـعم  هب  نم  دـیوگ :  یم  ساـبع  نبا  هدرک . 
 . يدناوخ وت  هک  روطنامه  تفگ :  یناوخ ؟  یم  روج  هچ  وت  تفگ :  رمع  هللادبع  هب  هیواعم  يدینش . ) ؟ 

؟  یسرپ یم  نآ  نیا و  زا  وت   ، ) هدش لزان  نم  هناخ  رد  نآرق  متفگ  هیواعم  هب  دیوگ :  یم  سابع  نبا 
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زا تفگ :  بعک  هتـسناد ؟  اجک  ار  باتفآ  بورغ  لحم  تاروت  رد  دیـسرپ  هدومن ،  شراضحا  رابحالا و  بعک  دزن  داتـسرف  هیواـعم  ( 
رد و  دـنک - ،  یم  بورغ  لگ  بآ و  رد  باـتفآ  هک  مباـی  یم  تاروت  رد  نم  اـما  و  دـنناد ،  یم  رتهب  ناـنآ  هک  سرپب ،  تیبرع  لـها 
هک متفگ  یم  يزیچ  مدوب  رفن  ود  امش  اب  نم  رگا  تفگ :  سابع  نبا  هب  رـضاح  یبا  نبا  درک -  برغم  تمـس  هب  هراشا  تسد  اب  اجنیا 

نیا تفگ  یتـفگ ؟  یم  هچ  دیـسرپ :  ساـبع  نبا  دـشخب .  تریـصب  هئمح )   ) هملک هب  تبـسن  ار  هیواـعم  و  دـنک ،  دـییات  ار  وـت  نخس 
هتفگ هدرک  لقن  نآ  زا  يوریپ  ملع و  هب  وا  يدنم  هقالع  زا  نینرقلاوذ و  زا  هک  یتارطاخ  نمـض  رد  عبت  هک  مداد  یم  هئارا  ار  كردـم 

 : تسا

املسم رمع  نینرقلاوذ  ناک  دق 

دشحت كولملا و  هل  نیدت  اکلم 

یغتبی براغملا  قراشملا و  یتاف 

دشرم میکح  نم  کلم  بابسا 

اهبورغ دنع  سمشلا  بیغم  أرف ي 

دمرح طاث  بلخ و  يذ  نیع  یف 

 : تفگ تسا ؟  انعم  هچ  هب  طاث )  ) دیـسرپ تسا ،  لگ  يانعم  هب  عبت  موق  نابز  رد  تفگ :  دوسا  تسیچ ؟  بلخ )   ) دیـسرپ سابع  نبا 
 . سیونب دیوگ  یم  درم  نیا  هچنآ  هک  دز  ادص  ار  یمالغ  سابع  نبا  هایس .  تفگ :  تسیچ ؟  دمرح )  ) دیسرپ تسا ،  يال  يانعم  هب 

 . درادن يراگزاس  دیاب  هک  روطنآ  دنتسه  اهتئارق  رتاوت  هب  لئاق  هک  تعامج  قاذم  اب  ثیدح  نیا  فل :  ؤم 

نآ رد  و  هدرک ،  لقن  ار  ثیدح  نیمه  ماشه  نبا  ناجیت  زا  و 
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شباوج رد  و  دیسرپ ،  دمرح )  ) و طاث )  ) و بلخ )   ) يانعم زا  هیواعم  دناوخ ،  هیواعم  يارب  ار  راعـشا  نیا  سابع  نبا  هک :  هدمآ  نینچ 
فالتخا نیمه  و  هدرک .  رکذ  مه  ار  هدیصق  هاگنآ  تسا ،  نآ  ریز  گنس  نش و  دمرح  و  تسا ،  نیریز  هیال  يانعم  هب  بلخ  تفگ : 

 . دراد دوجو  ییاسران  تیاور  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  دوخ 

مهل لعجن  مل   : ) لجوزع يادخ  مالک  نیا  لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  زا  ریـصب  یبا  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و 
 . دندوب هتفرگن  دای  ار  نتخاس  هناخ  زونه  نوچ  دومرف :  ارتس ) اهنود  نم 

 . دندوب هتخوماین  ار  نتخود  سابل  زونه  نوچ  دومرف :  ماما  هک  هدرک  لقن  هیآ  نیمه  لیذ  رد  یمق  ریسفت  رد  و 

هوک ود  ینعی  هتفگ :  نیدسلا )  نیب  غلب  اذا  یتح   ) هلمج لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  رذنم  نبا  هک  تسا  روثنملاردلا  رد  و 
 . تسا ناجیبرذآ  هوک  یکی  هینیمرا و  هوک  یکی  هک 

( امدر مهنیب  مکنیب و  لـعجا   ) هیآ ياـنعم  زا  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  تفگ  هک  هدرک  تیاور  لـضفم  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و 
وت قح  رد  ینک  لمع  هیقت  هب  رگا  ابقن ) هل  اوعاطتـسا  اـم  هورهظی و  نا  اوعاطتـسا  اـمف   ) هک تسا  هیقت  روظنم  دومرف :  مدومن ،  شـسرپ 

ار نآ  دنناوت  یمن  هک  تسا  مکحم  يدس  ادخ  ءادعا  وت و  نایم  و  تسا ،  نیـصح  ینـصح  دوخ  و  دننکب ،  دنناوت  یمن  يا  هلیح  چیه 
 . دننک خاروس 

زا رباج  زا  باتک  نامه  رد  زین  و 
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 . تسا هدومرف  ریسفت  هیقت  هب  ار  هیآ  هک  هدرک  تیاور  بانج  نآ 

 . ریسفت هن  تسا  يرج  باب  زا  تیاور  ود  نیا  فل :  ؤم 

یف جومی  ذئموی  مهـضعب  انکرت  و   ) هلمج رد  ار  زور  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زا  هتابن  نب  غبـصا  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و 
 . هدومرف ریسفت  تمایق  زور  هب  ضعب ) 

تمایق زور  زا  مه  ماما  دارم  دیاش  و  دشاب ،  تمایق  روهظ  مئالع  هب  طوبرم  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  قایـس  بسح  هب  هیآ  رهاظ  فل :  ؤم 
 . دوش یم  قالطا  مه  شتامدقم  روهظ  زور  هب  تمایق  هک  دوش  یم  رایسب  نوچ  دشاب ،  زور  نآ  تامدقم  نامه 

مدیسرپ نآ  رد  و  متشون ،  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هب  يا  همان  نم  تفگ :  هک  هدش  تیاور  میکح  نب  دمحم  زا  باتک  نامه  رد  و 
یف مهنیعا  تناک  نیذلا   : ) دـیامرف یم  یلاعت  يادـخ  مدیـسرپ  هن .  دومرف  ماما  دـیوگ :  یم  هن ؟  ای  تسه  تفرعم  رب  رداق  سفن  ایآ  : 
ماما هدش .  ءاطغ  راچد  ادـعب  هتـشاد و  یئانیب  رافک  ناگدـید  هک  دـیآ  یمرب  نآ  زا  و  اعمـس ) نوعیطتـسی  اوناک ال  يرکذ و  نع  ءاطغ 
ءاطغ یلو  دننیب  یم  هکنیا  هن  ندینشن ،  ندیدن و  زا  تسا  هیانک  نورصبی )  اوناک  ام  عمسلا و  نوعیطتـسی  اوناک  ام  و   ) هیآ نیا  دومرف : 
نانآ اب  ادخ  هک  تهج  نآ  زا  دومرف :  دریگ ؟  یم  بیع  نانآ  زا  ارچ  سپ  مدرک :  ضرع  دـیوگ  یم  تسا .  هتفرگ  ار  نانآ  دـید  ولج 

تهج نآ  زا  هکلب  دریگ ،  یمن  بیع  هدرک  هلماعم 
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 . دوبن نانآ  رب  یبیع  دندرک  یمن  فلکت  دندش و  یمن  فرحنم  رگا  دریگ و  یم  بیع  اهنآ  زا  دندرک  نینچ  دوخ  هک 

 . دنوش یم  راتفرگ  نآ  تاعبت  راثآ و  هب  تهج  نیمه  هب  دنا و  باجح  نیا  ببسم  دوخ  رافک ،  ینعی  فل :  ؤم 

يوامس یضرا و  تایآ  ادخ و  تقلخ  هب  هک  دنتسه  یناسک  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  ماما  زا  روکذم  هیآ  لیذ  رد  یمق  ریـسفت  رد  و 
 . دننکفا یمن  رظن  وا 

قیبطت نامه  نیا  و  هدومرف ،  قیبطت  تیالو  نیرکنم  رب  ار  هیآ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح  زا  نویع  رد  و  فل :  ؤم 
 . تسا قادصم  رب  یلک 

مالسلا هیلع  فسوی  ناتساد 

تایآ

ِمیِحَّرما ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب 

(1) ِنِیبُْملا ِبَتِْکلا  تَیاَء  ْکِلت  رلا 

(2) َنُولِقْعَت ْمُکَّلَعَّل  اِیبَرَع  ًانَءُْرق  ُهَْنلَزنَأ  اَّنِإ 

(3) َنِیلِفَْغلا َنَِمل  ِِهْلبَق  نِم  تنک  نِإ  َناَءْرُْقلا َو  اَذَه  ْکَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  اَِمب  ِصصَْقلا  َنسْحَأ  ْکیَلَع  صُقَن  ُنْحن 

(4) َنیِدِجس یل  ْمُهْتیَأَر  َرَمَْقلا  سْمشلا َو  ًابَکْوَک َو  َرشَع  َدَحَأ  ْتیَأَر  ینِإ  َِتبَأَی  ِهِیبَال  فسُوی  َلاَق  ْذِإ 

(5) ٌنِیبُّم ُّوُدَع  ِنسنِالل  َنْطیشلا  َّنِإ  ًاْدیَک  َکل  اوُدیِکَیَف  ِکتَوْخِإ  یلَع  كاَیْءُر  صصْقَت  َّیُنبَی ال  َلاَق 

ُْلبَق نِم  ْکیََوبَأ  یلَع  اَهَّمَتَأ  اَمَک  بوُقْعَی  ِلاَء  یلَع  ْکیَلَع َو  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتی  ِثیِداَحَالا َو  ِلیِوْأَت  نِم  کُـمِّلَُعی  کُّبَر َو  کـِیبَتْجی  ِکلَذَـک  َو 
(6) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  کَّبَر  َّنِإ  َقَحسِإ  َمیِهَْربِإ َو 

(7) َنِیلئاسلِّل ٌتَیاَء  ِِهتَوْخِإ  فسُوی َو  یف  َناک  ْدَقَّل 

(8) ٍنِیبُّم ٍلَلض  یَِفل  اَنَابَأ  َّنِإ  ٌهَبصُع  ُنْحن  اَّنِم َو  اَنِیبَأ  یلِإ  بَحَأ  ُهوُخَأ  فسُوَیل َو  اُولاَق  ْذِإ 

(9) َنیِِحلص ًامْوَق  ِهِدَْعب  نِم  اُونوُکَت  ْمُکِیبَأ َو  ُهْجَو  ْمَُکل  ُلْخی  ًاضْرَأ  ُهوُحَرطا  ِوَأ  فسُوی  اُوُلْتقا 

(10) َنِیلِعَف ُْمتنُک  نِإ  ِهَراَّیسلا  ضَْعب  ُهطِقَْتلَی  بُْجلا  ِتَبَیَغ  یف  ُهوُْقلَأ  فسُوی َو  اُوُلتْقَت  ْمُهنِّم ال  ٌلئاَق  َلاَق 

َکل اَم  اَنَابَأَی  اُولاَق 
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(11) َنوُحِصََنل َُهل  اَّنِإ  فسُوی َو  یلَع  اَّنَمْأَت  ال 

(12) َنوظِفََحل َُهل  اَّنِإ  بَْعلَی َو  ْعَتْرَی َو  ًادَغ  اَنَعَم  ُْهلِسْرَأ 

(13) َنُولِفَغ ُْهنَع  ُْمتنَأ  ْبئِّذلا َو  ُهَلکْأَی  نَأ  فاَخَأ  ِِهب َو  اُوبَهْذَت  نَأ  یُننُزْحََیل  ینِإ  َلاَق 

(14) َنوُرِسَخَّل ًاذِإ  اَّنِإ  ٌهَبصُع  ُنَْحن  ْبئِّذلا َو  ُهَلکَأ  ْنَئل  اُولاَق 

(15) َنوُرُعشَی ْمُه ال  اَذَه َو  ْمِهِْرمَِأب  مُهَّنَئِّبَُنَتل  ِْهَیلِإ  اَْنیَحْوَأ  بُْجلا َو  ِتَبَیَغ  یف  ُهُولَعْجی  نَأ  اوُعَمْجَأ  ِِهب َو  اُوبَهَذ  اَّمَلَف 

(16) َنوُْکبَی ًءاشِع  ْمُهَابَأ  وُءاَج  َو 

(17) َنِیقِدص اَّنک  َْول  اَنَّل َو  ٍنِمْؤُِمب  تنَأ  اَم  ْبئِّذلا َو  ُهَلکَأَف  اَنِعَتَم  َدنِع  فسُوی  اَنکَرَت  ُِقبَتسَن َو  اَْنبَهَذ  اَّنِإ  اَنَابَأَی  اُولاَق 

(18) َنوُفِصَت اَم  یلَع  ُناَعَتسُْملا  ُهَّللا  ٌلیِمَج َو  ٌربصَف  ًاْرمَأ  ْمُکسُفنَأ  ْمَُکل  َتلَّوس  َْلب  َلاَق  ٍبِذَک  ٍمَِدب  ِهِصیِمَق  یلَع  وُءاَج  َو 

(19) َنُولَمْعَی اَِمب  ُمِیلَع  ُهَّللا  ًهَعِضب َو  ُهوُّرسَأ  ٌمَلُغ َو  اَذَه  يَرُشبَی  َلاَق  ُهَْولَد  یلْدَأَف  ْمُهَدِراَو  اُولسْرَأَف  ٌهَراَّیس  تَءاَج  َو 

(20) َنیِدِهَّزلا َنِم  ِهِیف  اُوناک  ٍهَدوُدْعَم َو  َمِهَرَد  ٍسْخب  ِنَمَِثب  ُهْوَرش  َو 

نِم ُهَمِّلَُعِنل  ِضْرَالا َو  یف  فسُوِیل  اَّنَّکَم  ِکلَذک  ًاَدلَو َو  ُهَذِـخَّتَن  ْوَأ  اَنَعَفنَی  نَأ  یـسَع  ُهاَْوثَم  یِمِرکَأ  ِِهتَأَْرمال  َرـصِّم  نِم  ُهاَرتشا  يِذَّلا  َلاَق  َو 
(21) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرثکَأ  َّنَِکل  ِهِْرمَأ َو  یلَع  ٌِبلاَغ  ُهَّللا  ِثیِداَحَالا َو  ِلیِوْأَت 

(22) َنِینِسْحُْملا يِزْجن  ِکلَذَک  ًاْملِع َو  ًامْکُح َو  ُهَْنیَتاَء  ُهَّدشَأ  َغََلب  اََّمل  َو 

ُِحْلُفی ـال  ُهَّنِإ  ياَوـْثَم  َنـسْحَأ  یبَر  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َذاَـعَم  َلاَـق  کـَل  تـْیَه  َتلاَـق  بَْوبَـالا َو  ِتَـقَّلَغ  ِهِـسْفَّن َو  نَـع  اـَِـهْتَیب  یف  َوُـه  یتَّلا  ُهـْتَدَوَر  َو 
(23) َنوُِملظلا

(24) َنیِصَلْخُْملا اَنِداَبِع  ْنِم  ُهَّنِإ  َءاشْحَْفلا  َءوسلا َو  ُْهنَع  فِرصَِنل  ِکلَذک  ِهِّبَر  َنَهُْرب  اَءَّر  نَأ  َْول ال  اَهب  َّمَه  ِِهب َو  تَّمَه  ْدََقل  َو 

ٌباَذَـع ْوَأ  َنَجـُسی  نَأ  الِإ  ًاءوس  ِکلْهَِأب  َداَرَأ  ْنَم  ُءاَزَج  اَـم  َتلاَـق  ِباَْـبلا  اَدـَل  اَهَدِّیـس  اَـیَْفلَأ  ٍُربُد َو  نِم  ُهصیِمَق  تَّدَـق  باَْـبلا َو  اَقَبَتـسا  َو 
(25) ٌمِیلَأ

َدِهش یسْفَّن َو  نَع  یْنتَدَوَر  َیِه  َلاَق 
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(26) َنِیبِذَْکلا َنِم  َوُه  تَقَدصَف َو  ٍُلُبق  نِم  َُّدق  ُهصیِمَق  َناک  نِإ  اَِهلْهَأ  ْنِّم  ٌدِهاش 

(27) َنِیقِدصلا َنِم  َوُه  َتبَذَکَف َو  ٍُربُد  نِم  َُّدق  ُهصیِمَق  َناک  نِإ  َو 

(28) ٌمیِظَع َّنُکَْدیَک  َّنِإ  َّنُکِْدیک  نِم  ُهَّنِإ  َلاَق  ٍُربُد  نِم  َُّدق  ُهصیِمَق  اَءَر  اَّمَلَف 

(29) َنِیئِطاَْخلا َنِم  ِتنک  ِکَّنِإ  ِِکبنَِذل  يِرِفْغَتسا  اَذَه َو  ْنَع  ضِرْعَأ  فسُوی 

(30) ٍنِیبُّم ٍلَلض  یف  اَهاَرَنل  اَّنِإ  ابُح  اَهَفَغش  ْدَق  ِهِسْفَّن  نَع  اَهاَتَف  ُدِوَُرت  ِزیِزَْعلا  تَأَْرما  ِهَنیِدَْملا  یف  ٌهَوِسن  َلاَق  َو 

ُهَنْربْکَأ َو ُهَْنیَأَر  اَّمَلَف  َّنِهیَلَع  ْجُرْخا  َِتلاَق  ًانیِّکِس َو  َّنُهنِّم  ٍهَدِحَو  َّلک  تَتاَء  ًائَکَّتُم َو  َّنَُهل  تَدَتْعَأ  َّنِهَیلِإ َو  تَلسْرَأ  َّنِهِرْکَِمب  تَعِمـس  اَّمَلَف 
(31) ٌمیِرَک ٌکَلَم  الِإ  اَذَه  ْنِإ  ًارَشب  اَذَه  اَم  ِهَّلل  شَح  َْنُلق  َّنُهیِْدیَأ َو  َنْعطَق 

(32) َنیِرِغصلا َنِّم  ًانوُکََیل  َّنَنَجُسَیل َو  ُهُُرماَء  اَم  ْلَعْفَی  ْمَّل  نَئل  َمصْعَتساَف َو  ِهِسْفَّن  نَع  ُهُّتدَوَر  ْدََقل  ِهِیف َو  ینَُّنتُْمل  يِذَّلا  َّنُِکلَذَف  َتلاَق 

(33) َنِیلِهَْجلا َنِّم  نُکَأ  َّنِهَیلِإ َو  بصَأ  َّنُهَْدیَک  ینَع  فِرصَت  الِإ  ِْهَیلِإ َو  ینَنوُعْدَی  اَّمِم  َّیلِإ  بَحَأ  ُنْجسلا  بَر  َلاَق 

(34) ُمِیلَْعلا ُعیِمسلا  َوُه  ُهَّنِإ  َّنُهَْدیَک  ُْهنَع  فَرصَف  ُهُّبَر  َُهل  باَجَتساَف 

(35) ٍنیِح یتَح  ُهَُّننُجسََیل  ِتَیَالا  اُوَأَر  اَم  ِدَْعب  نِّم  مَُهل  اََدب  َُّمث 

اَْنئِّبَن ُْهنِم  ُریطلا  ُلکْأَت  ًازبُخ  یـسْأَر  َقْوَف  ُلِمْحَأ  خاَرَأ  ینِإ  ُرَخَالا  َلاَق  ًارْمَخ َو  ُرِـصْعَأ  خاَرَأ  ینِإ  اَمُهُدَـحَأ  َلاَق  ِناَیَتَف  َنْجـسلا  ُهَعَم  َلَخَد  َو 
(36) َنِینِسْحُْملا َنِم  كاََرن  اَّنِإ  ِِهلیِوْأَِتب 

مُه ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَق ال  َهَِّلم  تْکَرَت  ینِإ  یبَر  ینَمَّلَع  اَّمِم  اَمُِکلَذ  اَمُکَِیتْأَی  نَأ  َْلبَق  ِِهلیِوْأَِتب  اَمُُکتْأَّبَن  الِإ  ِِهناَـقَزُْرت  ٌماَـعط  اَـمُکِیتْأَی  ـال  َلاَـق 
(37) َنوُرِفَک ْمُه  ِهَرِخَالِاب 

َّنَِکل ِساَّنلا َو  یلَع  اَْنیَلَع َو  ِهَّللا  ِلضَف  نِم  ِکلَذ  ٍءْیش  نِم  ِهَّللِاب  كِرـشُّن  نَأ  اََنل  َناک  اَم  بوُقْعَی  َقَحـسِإ َو  َمیِهَْربِإ َو  يِءَاباَء  َهَِّلم  ْتعَبَّتا  َو 
(38) َنوُرُکشَی ِساَّنلا ال  َرثکَأ 

(39) ُراَّهَْقلا ُدِحَْولا  ُهَّللا  ِمَأ  ٌریَخ  َنُوقِّرَفَتُّم  ٌبَابْرَأ  ِنْجسلا َء  ِیبِحصَی 

ِِهنوُد نِم  َنوُُدبْعَت  اَم 
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َّنَِکل ُمِّیَْقلا َو  ُنیِّدلا  ِکلَذ  ُهاَّیِإ  الِإ  اوُُدبْعَت  الَأ  َرَمَأ  ِهَّلل  الِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ٍنْطلـس  نِم  اَهب  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَّم  مکُؤَاباَء  ُْمتنَأ َو  اَهوُُمْتیَّمـس  ًءاَمـسَأ  الِإ 
(40) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرثکَأ 

(41) ِناَِیتْفَتسَت ِهِیف  يِذَّلا  ُْرمَالا  َیُضق  ِهِسْأَّر  نِم  ُریطلا  ُلکْأَتَف  بَلُصیَف  ُرَخَالا  اَّمَأ  ًارْمَخ َو  ُهَّبَر  یِقسَیَف  اَمُکُدَحَأ  اَّمَأ  ِنْجسلا  ِیبِحصَی 

(42) َنِینِس َعِضب  ِنْجسلا  یف  ِثبَلَف  ِهِّبَر  َرکِذ  ُنْطیشلا  ُهاسنَأَف  کِّبَر  َدنِع  ینْرکْذا  اَمُْهنِّم  ٍجاَن  ُهَّنَأ  َّنظ  يِذَِّلل  َلاَق  َو 

نِإ َیَیْءُر  یف  ینُوْتفَأ  ُالَْملا  اَهیَأَی  ٍتِسباَی  َرَخُأ  ٍرضُخ َو  ٍتَُلبنس  َْعبس  ٌفاَجِع َو  ٌْعبـس  َّنُُهلکْأَی  ٍناَمِـس  ٍتَرََقب  َْعبـس  يَرَأ  ینِإ  ِکلَْملا  َلاَق  َو 
(43) َنوُربْعَت اَیْءُّرِلل  ُْمتنُک 

(44) َنیِِملَِعب ِمَلْحَالا  ِلیِوْأَِتب  ُنْحن  اَم  ٍمَلْحَأ َو  ثَغضَأ  اُولاَق 

(45) ِنُولِسْرَأَف ِِهلیِوْأَِتب  مُکئِّبَنُأ  اَنَأ  ٍهَّمُأ  َدَْعب  َرَکَّدا  اَمُهنِم َو  اَجن  يِذَّلا  َلاَق  َو 

ِساَّنلا یلِإ  ُعِجْرَأ  یلَعَّل  ٍتِسباَی  َرَخُأ  ٍرـضُخ َو  ٍتَُلبنـس  ْعبـس  ٌفاَجِع َو  ٌْعبـس  َّنُُهلکْأَی  ٍناَمِـس  ٍتَرََقب  ْعبـس  یف  اَِنْتفَأ  ُقیِّدـصلا  اَهیَأ  فسُوی 
(46) َنوُمَْلعَی ْمُهَّلََعل 

(47) َنُولکْأَت اَّمِّم  ًالِیلَق  الِإ  ِِهُلبنس  یف  ُهوُرَذَف  ْمتدصَح  اَمَف  ًابَأَد  َنِینِس  َْعبس  َنوُعَرْزَت  َلاَق 

(48) َنُونِصْحت اَّمِّم  ًالِیلَق  الِإ  َّنَُهل  ُْمْتمَّدَق  اَم  َْنلکْأَی  ٌداَدِش  ٌْعبس  ِکلَذ  ِدَْعب  نِم  یتْأَی  َّمث 

(49) َنوُرِصْعَی ِهِیف  ساَّنلا َو  ثاَُغی  ِهِیف  ٌماَع  ِکلَذ  ِدَْعب  نِم  یتْأَی  َّمث 

(50) ٌمِیلَع َّنِهِْدیَِکب  یبَر  َّنِإ  َّنُهیِْدیَأ  َنْعطَق  یتَّلا  ِهَوسِّنلا  ُلَاب  اَم  ُْهلَئسَف  کِّبَر  یلِإ  ْعِجْرا  َلاَق  ُلوسَّرلا  ُهَءاَج  اَّمَلَف  ِِهب  ینُوْتئا  ِکلَْملا  َلاَق  َو 

ُهُّتدَوَر اَنَأ  ُّقَْحلا  صَحـصَح  َنََْئلا  ِزیِزَْعلا  تَأَْرما  َِتلاَق  ٍءوس  نِم  ِْهیَلَع  اَنِْملَع  اَم  ِهَّلل  شَح  َْنُلق  ِهِسْفَّن  نَع  فسُوی  َّنُّتدَوَر  ْذِإ  َّنُُکبطَخ  اَم  َلاَق 
(51) َنِیقِدصلا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهِسْفَّن َو  نَع 

(52) َنِینئاَْخلا َْدیَک  يِدْهی  َهَّللا ال  َّنَأ  ِْبیَْغلِاب َو  ُْهنُخَأ  َْمل  ینَأ  َمَْلعَِیل  ِکلَذ 

(53) ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  یبَر  َّنِإ  یبَر  َمِحَر  اَم  الِإ  ِءوسلِاب  ُهَراَّمَال  سْفَّنلا  َّنِإ  یسْفَن  ُيَِّربُأ  اَم  َو 

ینُوْتئا ِکلَْملا  َلاَق  َو 
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(54) ٌنیِمَأ ٌنیِکَم  اَْنیََدل  َمْوَْیلا  کَّنِإ  َلاَق  ُهَمَّلک  اَّمَلَف  یسْفَِنل  ُهِصلْخَتسَأ  ِِهب 

(55) ٌمِیلَع ٌظیِفَح  ینِإ  ِضْرَالا  ِنئاَزَخ  یلَع  یْنلَعْجا  َلاَق 

(56) َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضن  ُءاشَّن َو ال  نَم  اَِنتَمحَِرب  بیُِصن  ُءاشَی  ْثیَح  اَهنِم  ُأَّوَبَتَی  ِضْرَالا  یف  فسُوِیل  اَّنَّکَم  ِکلَذَک  َو 

(57) َنوُقَّتَی اُوناک  اُونَماَء َو  َنیِذَّلِّل  ٌریَخ  ِهَرِخَالا  ُرْجَال  َو 

(58) َنوُرِکنُم َُهل  ْمُه  ْمُهَفَرَعَف َو  ِْهیَلَع  اُولَخَدَف  فسُوی  ُهَوْخِإ  َءاَج  َو 

(59) َنِیلِزنُْملا ُریَخ  اَنَأ  َْلیَْکلا َو  یفوُأ  ینَأ  َنْوَرَت  ْمُکِیبَأ َأ ال  ْنِّم  مُکَّل  ٍخَِأب  ینُوْتئا  َلاَق  ْمِهِزاَهَجب  مُهَزَّهَج  اََّمل  َو 

(60) ِنُوبَْرقَت يِدنِع َو ال  ْمَُکل  َْلیَک  الَف  ِِهب  ینُوتْأَت  ْمَّل  نِإَف 

(61) َنُولِعََفل اَّنِإ  ُهَابَأ َو  ُْهنَع  ُدِوَرنس  اُولاَق 

(62) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ْمِِهلْهَأ  یلِإ  اُوبَلَقنا  اَذِإ  اَهنُوفِْرعَی  ْمُهَّلََعل  ْمِِهلاَحِر  یف  ْمُهتَعِضب  اُولَعْجا  ِِهنَْیتِِفل  َلاَق  َو 

(63) َنوظِفََحل َُهل  اَّنِإ  ْلَتکَن َو  اَناَخَأ  اَنَعَم  ْلِسْرَأَف  ُْلیَْکلا  اَّنِم  َِعنُم  اَنَابَأَی  اُولاَق  ْمِهِیبَأ  یلِإ  اوُعَجَر  اَّمَلَف 

(64) َنیِمِحَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  ًاظِفَح َو  ٌریَخ  ُهَّللاَف  ُْلبَق  نِم  ِهیِخَأ  یلَع  ْمُُکتنِمَأ  اَمک  الِإ  ِْهیَلَع  ْمُُکنَماَء  ْلَه  َلاَق 

َْلیَک ُداَدَْزن  اَناَخَأ َو  ظَفْحن  اَنَلْهَأ َو  ُریِمَن  اَْنَیلِإ َو  تَّدُر  اَُنتَعـِضب  ِهِذَه  یِْغبَن  اَم  اَنَابَأَی  اُولاَق  ْمِهَیلِإ  تَّدُر  ْمُهَتَعـِضب  اوُدَـجَو  ْمُهَعَتَم  اوُحَتَف  اََّمل  َو 
(65) ٌریِسَی ٌْلیک  ِکلَذ  ٍریَِعب 

(66) ٌلیِکَو ُلوُقَن  اَم  یلَع  ُهَّللا  َلاَق  ْمُهَِقثْوَم  ُهْوَتاَء  اَّمَلَف  ْمُِکب  طاَحی  نَأ  الِإ  ِِهب  ینَُّنتْأََتل  ِهَّللا  َنِّم  ًاِقثْوَم  ِنُوتُْؤت  یتَح  ْمکَعَم  ُهَلِسْرُأ  َْنل  َلاَق 

ْتلکَوَت َو ِْهیَلَع  ِهَّلل  الِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ٍءْیـش  نِم  ِهَّللا  َنِّم  مُکنَع  ینْغُأ  اَم  ٍهَقِّرَفَتُّم َو  ٍبَْوبَأ  ْنِم  اُولُخْدا  ٍدِحَو َو  ٍبَاب  نِم  اُولُخْدَت  َّینَبَی ال  َلاَق  َو 
(67) َنُولکَوَتُْملا ِلکَوَتَْیلَف  ِْهیَلَع 

اَمِّل ٍْملِع  وُذـَل  ُهَّنِإ  اَـهاضَق َو  بوُقْعَی  ِسْفَن  یف  ًهَجاَـح  ـالِإ  ٍءْیـش  نِم  ِهَّللا  َنِّم  مُْهنَع  ینُْغی  َناـک  اَّم  مُهُوبَأ  ْمُهَرَمَأ  ْثیَح  ْنِم  اوـُلَخَد  اََّمل  َو 
(68) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرثکَأ  َّنَِکل  ُهَنْمَّلَع َو 

ِْهَیلِإ يَواَء  فسُوی  یلَع  اُولَخَد  اََّمل  َو 
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(69) َنُولَمْعَی اُوناک  اَِمب  سئَْتبَت  الَف  كوُخَأ  اَنَأ  ینِإ  َلاَق  ُهاَخَأ 

(70) َنُوقِرَسل ْمُکَّنِإ  ُریِْعلا  اَُهتَّیَأ  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأ  َّمث  ِهیِخَأ  ِلْحَر  یف  َهَیاَقسلا  َلَعَج  ْمِهِزاَهَجب  مُهَزَّهَج  اَّمَلَف 

(71) َنوُدِقْفَت اَذ  اَّم  مِْهیَلَع  اُولَْبقَأ  اُولاَق َو 

(72) ٌمیِعَز ِِهب  اَنَأ  ٍریَِعب َو  ُلْمِح  ِِهب  َءاَج  نَِمل  ِِکلَْملا َو  َعاَوص  ُدِقْفَن  اُولاَق 

(73) َنِیقِرس اَّنُک  اَم  ِضْرَالا َو  یف  َدِسُْفِنل  اَْنئِج  اَّم  ُمتِْملَع  ْدََقل  ِهَّللاَت  اُولاَق 

(74) َنِیبِذک ُْمتنُک  نِإ  ُهُؤزَج  اَمَف  اُولاَق 

(75) َنیِِملظلا يِزْجن  ِکلَذَک  ُهُؤزَج  َوُهَف  ِِهلْحَر  یف  َدِجُو  نَم  ُهُؤزَج  اُولاَق 

َءاشَی نَأ  الِإ  ِِکلَْملا  ِنیِد  یف  ُهاَخَأ  َذُخْأَِیل  َناک  اَم  فسُوِیل  اَنْدِک  ِکلَذَک  ِهیِخَأ  ِءاَعِو  نِم  اَهَجَرْخَتـسا  َّمث  ِهیِخَأ  ِءاَعِو  َْلبَق  ْمِِهتَیِعْوَِأب  َأَدَـبَف 
(76) ٌمِیلَع ٍْملِع  يِذ  ِّلک  َقْوَف  ُءاشَّن َو  نَّم  ٍتَجَرَد  ُعَفَْرن  ُهَّللا 

(77) َنوُفِصَت اَِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ًاناکَّم َو  ُّرش  ُْمتنَأ  َلاَق  ْمَُهل  اَهِْدُبی  َْمل  ِهِسْفَن َو  یف  فسُوی  اَهَّرسَأَف  ُْلبَق  نِم  ُهَّل  ٌخَأ  َقَرس  ْدَقَف  ْقِرسَی  نِإ  اُولاَق 

(78) َنِینِسْحُْملا َنِم  كاََرن  اَّنِإ  ُهَناکَم  اَنَدَحَأ  ْذُخَف  ًارِیبَک  ًاْخیش  ًابَأ  َُهل  َّنِإ  ُزیِزَْعلا  اَهیَأَی  اُولاَق 

(79) َنوُِملظَّل ًاذِإ  اَّنِإ  ُهَدنِع  اَنَعَتَم  اَنْدَجَو  نَم  الِإ  َذُخْأَّن  نَأ  ِهَّللا  َذاَعَم  َلاَق 

ْنَلَف فسُوی  یف  ُْمتطَّرَف  اَم  ُْلبَق  نِم  ِهَّللا َو  َنِّم  ًاِقثْوَّم  مُْکیَلَع  َذَـخَأ  ْدَـق  ْمُکَابَأ  َّنَأ  اوُمَْلعَت  َْمل  ْمُهُرِیبک َأ  َلاَق  ایِجن  اوصَلَخ  ُْهنِم  اوسَْئیَتسا  اَّمَلَف 
(80) َنیِمِکَْحلا ُریَخ  َوُه  یل َو  ُهَّللا  َمُکْحی  ْوَأ  یبَأ  یل  َنَذْأَی  یتَح  ضْرَالا  َحَْربَأ 

(81) َنیِظِفَح ِْبیَْغِلل  اَّنک  اَم  اَنِْملَع َو  اَِمب  الِإ  اَنْدِهش  اَم  َقَرس َو  کَْنبا  َّنِإ  اَنَابَأَی  اُولوُقَف  ْمُکِیبَأ  یلِإ  اوُعِجْرا 

(82) َنُوقِدَصل اَّنِإ  اَهِیف َو  اَْنلَْبقَأ  یتَّلا  َریِْعلا  اَهِیف َو  اَّنک  یتَّلا  َهَیْرَْقلا  ِلَئس  َو 

(83) ُمیکَْحلا ُمِیلَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  ْمِِهب  ینَِیتْأَی  نَأ  ُهَّللا  یسَع  ٌلیِمَج  ٌربصَف  ًاْرمَأ  ْمُکسُفنَأ  ْمَُکل  َتلَّوس  َْلب  َلاَق 

(84) ٌمیِظَک َوُهَف  ِنْزُْحلا  َنِم  ُهاَْنیَع  تضَْیبا  فسُوی َو  یلَع  یَفسَأَی  َلاَق  ْمُهنَع َو  یلَوَت  َو 

اُولاَق
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(85) َنیِِکلَْهلا َنِم  َنوُکَت  ْوَأ  ًاضَرَح  َنوُکَت  یتَح  فسُوی  ُرکْذَت  اُؤَتْفَت  ِهَّللاَت 

(86) َنوُمَْلعَت اَم ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  ِهَّللا َو  یلِإ  ینْزُح  یَثب َو  اوُکشَأ  اَمَّنِإ  َلاَق 

(87) َنوُرِفَْکلا ُمْوَْقلا  الِإ  ِهَّللا  حْوَّر  نِم  سَْئیاَی  ُهَّنِإ ال  ِهَّللا  حْوَّر  نِم  اوسَْئیاَت  ِهیِخَأ َو ال  فسُوی َو  نِم  اوسسَحَتَف  اُوبَهْذا  َّینَبَی 

يِزْجی َهَّللا  َّنِإ  اَْـنیَلَع  ْقَّدـصَت  َلـْیَْکلا َو  اََـنل  ِفْوَأَـف  ٍهاَـجْزُّم  ٍهَعــِضِبب  اَْـنئِج  ُّرــضلا َو  اَـنَلْهَأ  اَنــسَم َو  ُزیِزَْعلا  اَـهیَأَی  اُولاَـق  ِهـْیَلَع  اوـُلَخَد  اَّمَلَف 
(88) َنِیقِّدصَتُْملا

(89) َنُولِهَج ُْمتنَأ  ْذِإ  ِهیِخَأ  فسُوِیب َو  ُمْتلَعَف  اَّم  ُمتِْملَع  ْلَه  َلاَق 

(90) َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ْربصَی  ِقَّتَی َو  نَم  ُهَّنِإ  اَْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدَق  یِخَأ  اَذَه  فسُوی َو  اَنَأ  َلاَق  فسُوی  تنَال  کَّنِء  اُولاَق َأ 

(91) َنِیئِطََخل اَّنک  نِإ  اَْنیَلَع َو  ُهَّللا  كََرثاَء  ْدََقل  ِهَّللاَت  اُولاَق 

(92) َنیِمِحَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  ْمَُکل َو  ُهَّللا  ُرِفْغَی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  بیِرثَت  َلاَق ال 

(93) َنیِعَمْجَأ ْمِکلْهَِأب  ینُوتْأ  ًاریَِصب َو  ِتْأَی  یبَأ  ِهْجَو  یلَع  ُهوُْقلَأَف  اَذَه  یصیِمَِقب  اُوبَهْذا 

(94) ِنوُدِّنَُفت نَأ  َْول ال  فسُوی  َحیِر  ُدِجَال  ینِإ  ْمُهُوبَأ  َلاَق  ُریِْعلا  ِتَلصَف  اََّمل  َو 

(95) ِمیِدَْقلا ِکلَلض  یَِفل  کَّنِإ  ِهَّللاَت  اُولاَق 

(96) َنوُمَْلعَت اَم ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  ینِإ  ْمکَّل  ُلقَأ  َْمل  َلاَق َأ  ًاریَِصب  َّدَتْراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاَْقلَأ  ُریِشَْبلا  َءاَج  نَأ  اَّمَلَف 

(97) َنِیئِطَخ اَّنُک  اَّنِإ  اََنبُونُذ  اََنل  ْرِفْغَتسا  اَنَابَأَی  اُولاَق 

(98) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتسَأ  فْوس  َلاَق 

(99) َنِینِماَء ُهَّللا  َءاش  نِإ  َرصِم  اُولُخْدا  َلاَق  ِْهیََوبَأ َو  ِْهَیلِإ  يَواَء  فسُوی  یلَع  اُولَخَد  اَّمَلَف 

َنِم ینَجَرْخَأ  ْذِإ  یب  َنسْحَأ  ْدَق  اقَح َو  یبَر  اَهَلَعَج  ْدَق  ُْلبَق  نِم  یَیْءُر  ُلیِوْأَت  اَذَه  َِتبَأَی  َلاَق  ًادَّجس َو  َُهل  اوُّرَخ  ِشْرَْعلا َو  یلَع  ِْهیََوبَأ  َعَفَر  َو 
(100) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُءاشَی  اَمِّل  ٌفیَِطل  یبَر  َّنِإ  یتَوْخِإ  َنَیب  یْنَیب َو  ُنْطیشلا  َغَزَّن  نَأ  ِدَْعب  نِم  ِوْدَْبلا  َنِّم  مُِکب  َءاَج  ِنْجسلا َو 

ْدَق بَر 
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ینْقِْحلَأ ًاِملـسُم َو  ینَّفَوَت  ِهَرِخَالا  اَْینُّدـلا َو  یف  ِّیلَو  تنَأ  ِضْرَالا  ِتَوَمـسلا َو  َرِطاَف  ِثیِداَحَالا  ِلیِوْأَت  نِم  ینَتْمَّلَع  ِکـْلُْملا َو  َنِم  ینَْتیَتاَء 
(101) َنیِِحلصلِاب

(102) َنوُرُکْمی ْمُه  ْمُهَْرمَأ َو  اوُعَمْجَأ  ْذِإ  ْمِهیََدل  تنُک  اَم  ْکَیلِإ َو  ِهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاَبنَأ  ْنِم  ِکلَذ 
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ار وا  و  تسا .  یمالغ  نیا  هدژم !  دز :  ادص  دنکفا و  هاچ  رد  شولد  وا  دنداتـسرفب .  ار  شیوخ  بآ  رومءام  دمایب و  یناوراک  و   . 19
 . دندرک یم  هچ  تسناد  یم  ادخ  و  دنداد ،  رارق  یناهنپ  یتعاضب 

 . دندوب انتعا  یب  يو  شورف  هب  هک  دنتخورف  دنچ  ییاهمهرد  زیچان ،  ییاهب  هب  ار  يو  و   . 20

هب ای  دهد  دوس  ار  ام  دـیاش  رادـب ،  یمارگ  ار  يو  تلزنم  تفگ :  دوخ  نز  هب  دوب ،  هدـیرخ  ار  يو  هک  رـصم  مدرم  زا  سک  نآ   . 21
شیوخ راک  هب  ادخ  هک  میهد ،  شمیلعت  ار  ای  ؤر  ثداوح  ریبعت  ات  میداد  اج  نیمزرـس  نآ  رد  ار  فسوی  نینچنیا  میریگ .  شیدـنزرف 

 . دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسا  طلسم 

 . میهد یم  شاداپ  نینچ  ار  ناراکوکین  میداد و  وا  هب  یتمکح  ملع و  دیسر ،  دشر  هب  نوچ  و   . 22

ادخ هب  هانپ  تفگ :  ایب .  تفگ :  تسب و  مکحم  ار  اهرد  درک و  ییوجماک  يانمت  وا  زا  دوب  يو  هناخ  رد  فسوی  هک  ینز  نآ  و   . 23
 . دنوش یمن  راگتسر  نارگمتس  هک  تسا ،  هتشاد  وکین  ارم  تلزنم  تسا و  نم  یبرم  وا  هک  ، 

هانگ و ات  دـش  نینچ  دوب .  هدرک  وا  دـصق  دوب ،  هدـیدن  شیوخ  راـگدرورپ  ناـهرب  رگا  مه  فسوی  درک .  دـصق  ار  فسوی  يو   . 24
يو هک  مینک ،  رود  وا  زا  ار  يراکدب 
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 . دوب ام  هدش  صلاخ  ناگدنب  زا 

هب هک  یسک  يازس  تفگ :  دنتفای .  رد  تشپ  ار  شرهوش  دیردب و  بقع  زا  ار  فسوی  نهاریپ  دندیود و  رد  يوس  هب  مه  یپ  زا   . 25
 . دنیبب زیگنا  ملا  یباذع  ای  دوش و  ینادنز  هک  تسین  نیا  زج  دنک ،  دب  دصق  وت  نادناخ 

هدیرد ولج  زا  فسوی  نهاریپ  رگا  تفگ :  دوب ،  رضاح  هک  نز  ناسک  زا  یکی  و  تساوخ .  یم  ماک  نم  زا  يو  تفگ :  فسوی   . 26
 . تسوگغورد وا  دیوگ و  یم  تسار  نز  هدش ، 

 . تسوگتسار وا  دیوگ و  یم  غورد  نز  هدش ،  هدیرد  بقع  زا  يو  نهاریپ  رگا  و   . 27

 . تسا گرزب  امش  گنرین  هک  تسا ،  نانز  امش  گنرین  زا  نیا  تفگ :  هدش ،  هدیرد  بقع  زا  هک  دید  ار  وا  نهاریپ  نوچ  و   . 28

 . يا هدوب  راک  اطخ  وت  هک  هاوخب ،  شزرمآ  دوخ  هانگ  زا  نز ،  يا  و  ریگب .  هدیدن  ار  نیا  فسوی ،   . 29

یم راکـشآ  یتلالـض  رد  ار  يو  ام  هدش و  وا  هتفیرف  هک  دهاوخ  یم  ماک  شیوخ  مالغ  زا  زیزع  رـسمه  دـنتفگ :  رهـش  رد  ینانز   . 30
 . مینیب

مهارف یتمیقنارگ  ياه  یتشپ  اهنآ  يارب  درک و  اـیهم  یـسلجم  داتـسرف و  ناـشدزن  سک  دـش ،  ربخاـب  ناـنآ  رکف  زا  هک  نیمه  و   . 31
دـندش و وا  ناریح  دـندیدب ،  ار  يو  هک  نیمه  ناشیا .  رب  وش  نوریب  تفگ :  فسوی  هب  داد و  يدراک  نانآ  زا  کـی  ره  هب  تخاـس و 

دندیربب و شیوخ  ياهتسد 
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 . تسا راوگرزب  يا  هتشرف  نیا  تسین ،  رشب  نیا  هک  ادخ ،  تسا  هزنم  دنتفگ : 

نامرف ودـب  هچنآ  رگا  درک .  يراد  نتـشیوخ  متـساوخ و  ماک  وا  زا  نم  دـیدرک .  متمالم  وا  هرابرد  هک  تسا  نامه  نیا  تفگ :   . 32
 . ددرگ یم  راوخ  ینادنز و  عطق  روط  هب  دنکن ،  مهد  یم 

رود نم  زا  ار  ناـشگنرین  رگا  تسا و  رت  شوـخ  دـنناوخ ،  یم  نادـب  ارم  هک  یهاـنگ  زا  نم  يارب  نادـنز  اراـگدرورپ ،  تفگ :   . 33
 . مدرگ یم  ناگشیپ  تلاهج  زا  موش و  یم  ناشیا  هب  لیامتم  ینکن ، 

 . تساناد اونش و  وا  هک  تخاس ،  رود  وا  زا  ار  ناشگنرین  درک و  شتباجا  شراگدرورپ   . 34

 . دننک ینادنز  یتدم  ات  ار  وا  هک  دیسر  ناشرظن  هب  دندوب ،  هدید  هک  اه  هناشن  نآ  دوجو  اب  هاگنآ   . 35

مراشف یم  بارش )  يارب   ) روگنا هک  مدید  باوخ  رد  نم  تفگ :  اهنآ  زا  یکی  دندش .  ینادنز  مه  رگید  ناوج  ود  فسوی  اب  و   . 36
ریبعت زا  ار  ام  وت  فسوی ،  يا  دنروخ .  یم  نآ  زا  اوه  ناغرم  مرب و  یم  ینان  قبط  دوخ  رـس  يالاب  رب  هک  مدـید  نم  تفگ :  يرگید  . 

 . مینیب یم  ناراکوکین  زا  ار  وت  هک  نک ،  هاگآ  نآ 

ملع نیا  هک  مزاس  یم  هاگآ  ناتباوخ  ریبعت  هب  دینک ،  لوانت  دیآ و  ماعط  هکنآ  زا  لبق  ار  امـش  نم  تفگ :  اهنآ  خساپ  رد  فسوی   . 37
هک ار  یهورگ  نییآ  نم  هک  اریز  تسا ،  هتخومآ  نم  هب  نم  يادخ  ار 
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 . متفگ كرت  دنرفاک ،  ترخآ  هب  نامیا و  یب  ادخ  هب 

کیرـش ادـخ  اـب  ار  يزیچ  دـیابن  زگره  اـم  نییآ  رد  منک و  یم  يوریپ  بوـقعی  قاحـسا و  لـیلخ و  میهاربا  مناردـپ  نـییآ  زا  و   . 38
هب ار  اطع  نیا  رکـش  مدرم  رثکا  نکیل  مدرم ،  همه  رب  ام و  رب  تسادخ  ياطع  لضف و  ادخ  یگناگی  هب  نامیا  دیحوت و  نیا  مینادرگ . 

 . دنروآ یمن  اج 

؟  راهق ياتکی  يادخ  ای  دن  ( رترث ؤم  تقلخ  ماظن  رد  و   ) رتهب تقیقح )  یب   ) قرفتم نایادخ  ایآ  نم ،  ینادنز  قیفر  ود  يا   . 39

یلیلد چیه  ادخ  دیا .  هتخاس  ناتناردپ  امـش و  دوخ  هک  تسانعم  یب  ظافلا  تقیقح و  یب  ءامـسا  دیتسرپ ،  یم  ادخ  زا  ریغ  هچنآ   . 40
نییآ نیا  دـیتسرپن .  ار  اتکی  كاـپ  تاذ  نآ  زج  هک  هدومرف  رما  تسادـخ و  دوجو  ملاـع  ياـمرفمکح  اـهنت  و  درکن .  لزاـن  نآ  يارب 

 . دنناد یمن  مدرم  رثکا  یلو  تسا ،  مکحم 

هتخیوآ راد  هب  يرگید  نآ  اما  و  دش ،  دـهاوخ  هاش  بارـش  یقاس  امـش  زا  یکی  اما  نم ،  ینادـنز  قیفر  رود  يا  تفگ :  فسوی   . 41
 . تسا یمتح  یعطق و  دیتساوخ ،  نم  زا  نآ  هرابرد  هک  يرما  نیا  دنروخب .  ار  وا  رس  زغم  ناغرم  ات  دوش  یم 

نآ رد  ناطیـش  یلو  نک .  دای  تبحاص  دزن  ارم  هک :  درک  تساوخرد  دبای ،  یم  تاجن  تسناد  یم  هک  یقیفر  زا  فسوی  هاگنآ   . 42
 . دنامب دنچ  یلاس  نادنز  رد  ببس  نیدب  دربب ،  شرظن  زا  ار  شبحاص  دای  لاح 

هاش  . 43
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هـشوخ تفه  زبـس و  هشوخ  تفه  و  دـنروخ ،  یم  ار  اـهنآ  رغـال  واـگ  تفه  هک  مدـید  ار  هبرف  واـگ  تفه  اـی  ؤر  رد  نم  هک :  تفگ 
ؤر هرابرد  ارم  دینک ،  یم  ای  ؤر  ریبعت  رگا  ناگرزب ،  يا  دـندرب . ) نیب  زا  ار  اهنآ  دـندیچیپ و  اه  هزبس  رب  اه  هدیکـشخ  هک   ) هدیکـشخ

 . دیهد رظن  میای 

 . میتسین فقاو  اهباوخ  نینچ  ریبعت  هب  ام  تسا و  هتفشآ  ياهباوخ  نیا  دنتفگ :   . 44

ارم مهد ،  یم  ناـتربخ  نآ  ریبعت  زا  نم  تفگ :  دروآ ،  رطاـخ  هب  یتدـم  زا  سپ  دوب و  هتفاـی  تاـجن  هک  نت  ود  نآ  زا  سک  نآ   . 45
 . دیتسرفب

هـشوخ تفه  زبس و  هشوخ  تفه  دـنروخ و  یم  ار  اهنآ  رغـال  واـگ  تفه  هک  هبرف  واـگ  تفه  هراـبرد  يوگتـسار ،  فسوی  يا   . 46
 . دننادب ار ) تقیقح   ) اهنآ مدرگ و  زاب  ناسک  دزن  دیاش  ات  هدب ،  رظن  ام  هب  هدیکشخ 

 . دیراذگ هشوخ  رد  دیروخ ،  یم  هک  یکدنا  زج  ار  نآ  دیدرک  ورد  هچ  ره  دینک ،  یم  تشک  یپایپ  لاس  تفه  تفگ :   . 47

هب دـیراد ،  ظوفحم  هک  یکدـنا  رگم  دـیا  هداهن  نآ  يارب  شیپ  زا  هچنآ  هک  دـیایب  تخـس  لاـس  تفه  اـهلاس  نیا  یپ  زا  هاـگنآ   . 48
 . دیناسر یم  فرصم 

اه و هویم   ) ریـصع مدرم  لاس  نآ  رد  دوش و  مدرم  بیـصن  يدایز  ناراب  نآ ،  يانثا  رد  هک  دـیایب  یلاس  اهلاس  نیا  یپ  زا  تبقاع   . 49
 . دنریگ یم  ینغور )  ياه  هناد 

دیرآ نم  دزن  ار  وا  تفگ :  هاش   . 50
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دندیرب ار  شیوخ  ياهتسد  هک  ینانز  هصق  سرپب  وا  زا  درگ و  زاب  تبحاص  يوس  تفگ :  دمآ ،  يو  شیپ  وا  هداتـسرف  هک  یماگنه  . 
 . تسا هاگآ  ناشگنرین  زا  نم )   ) راگدرورپ هک  دوب ؟  هچ  ، 

چیه وا  هرابرد  ام  تسا ،  هزنم  ادخ  دنتفگ :  دوب ؟  هچ  دیتساوخ ،  یم  ماک  فسوی  زا  هک  مد  نآ  امـش  دصق  تفگ :  نانز  هب  هاش   . 51
 . تسوگتسار وا  متساوخ و  یم  ماک  وا  زا  نم  دش .  رگ  هولج  قح  نونکا  تفگ :  زیزع  نز  میرادن .  غارس  يدب 

ادـخ هک  مدرکن ،  تناـیخ  وا  هب  شباـیغ  رد  نم  هک  دـنادب  زیزع  هک  تسا  نیا  يارب  وـگب ،  نـینچ  درگرب و  میوـگ  یم  هـکنیا  و   . 52
 . دناسر یمن  فده  هب  ار  ناراکتنایخ  گنرین 

 ، دنک محر  مراگدرورپ  هک  ار  نآ  رگم  دـهد  یم  نامرف  هانگ  هب  هتـسویپ  یناسنا  سفن  هک  نوچ  منک ،  یمن  اربم  ار  شیوخ  نم   . 53
 . تسا میحر  راگزرمآ و  نم  راگدرورپ  هک 

ام دزن  وـت  نوـنکا  تفگ :  درک ،  تبحـص  وا  اـب  هک  نیمه  و  منک .  شیوـخ  مرحم  ار  وا  هک  دـیرآ  نم  دزن  ار  يو  تـفگ :  هاـش   . 54
 . ینیما رایتخا و  بحاص 

 . میاناد رادهگن و  نم  هک  راپسب ،  نم  هب  ار  نیمزرس  نیا  ياه  هنیزخ  تفگ :   . 55

تمحر اـم  تفرگ .  یم  ماـقم  تساوـخ ،  یم  هک  اـجک  ره  نآ  رد  هک  مـیداد  نـکمت  نیمزرـس  نآ  رد  ار  فـسوی  ناـس  نیدـب   . 56
میناسر یم  میهاوخب ،  هک  ره  هب  ار  شیوخ 
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 . مینک یمن  هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  و 

 . تسا رتهب  دنا ،  هدرک  يراگزیهرپ  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  يارب  ترخآ  شاداپ  و   . 57

 . دنتخانشن ار  يو  اهنآ  یلو  تخانش ،  ار  ناشیا  وا  دندش .  دراو  وا  رب  دندمآ و  فسوی  ناردارب   . 58

نم دزن  دـیراد ،  ردـپ  زا  هک  ار  يردارب  نآ  هدـنیآ )  هعفد   : ) تفگ درک ،  هداـمآ  ار  اـهنآ  هقوذآ  راـب  فسوی )   ) هک یماـگنه  و   . 59
؟  منانابزیم نیرتهب  نم  منک و  یم  ءادا  ار  هنامیپ  قح  نم  هک  دینیب  یمن  ایآ  دیرآ . 

 . دیوش نم  کیدزن  الصا )  ) هن تشاد و  دیهاوخ  نم  دزن  هلغ )  زا  يا  هنامیپ  و   ) لیک هن  دیرواین ،  نم  دزن  ار  وا  رگا  و   . 60

 . درک میهاوخ  ار  راک  نیا  ام  و  مییامن )  بلج  ار  شتقفاوم  مینک  یم  یعس  و   ) درک میهاوخ  وگتفگ  شردپ  اب  ام  دنتفگ :   . 61

زا سپ  دیاش  ات  دیراذگب  ناشیاهراب  رد  دنا ،  هتخادرپ  تمیق  ناونع  هب  ار  هچنآ  تفگ :  شیوخ  نامالغ  نارازگراک و  هب  سپس   . 62
 . دندرگرب دیاش  دنسانشب و  ار  نآ  شیوخ ،  هداوناخ  هب  تعجارم 

اذل دنهدن ،  هلغ )  زا   ) يا هنامیپ  ام  هب  هک  هدش  هداد  روتسد  ردپ ،  يا  دنتفگ :  دنتشگزاب ،  ناشردپ  يوس  هب  اهنآ  هک  یماگنه  و   . 63
 . درک میهاوخ  تظفاحم  ار  وا  ام  میراد و  تفایرد  یمهس  ات  تسرفب  ام  اب  ار  نامردارب 

فسوی  ) شردارب هب  تبسن  هک  هنوگ  نامه  منک  نانیمطا  امش  هب  وا  هب  تبسن  نم  ایآ  تفگ :   . 64
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 . تسا نیمحارلا  محرا  ظفاح و  نیرتهب  دنوادخ  مدرک ! ؟  نانیمطا  ( 

نیا میهاوخ ؟  یم  هچ  رگید  ام  ردپ ،  دنتفگ :  هدش .  هدـنادرگزاب  اهنآ  هیامرـس  دـندید  دـندوشگ ،  ار  دوخ  عاتم  هک  یماگنه  و   . 65
ییاذغ داوم  شیوخ  هداوناخ  يارب  ام  و  یتسرفب ) .  ام  اب  ار  نامردارب  هک  رتهب  هچ  سپ   . ) هدش هدنادرگ  سپ  ام  هب  هک  تسام  هیامرس 

 . تشاد میهاوخ  تفایرد  کچوک  هنامیپ  نیا  زا  ریغ  يرتگرزب  هنامیپ  درک و  میهاوخ  ظفح  ار  نامردارب  میروآ و  یم 

رگم دروآ ،  دیهاوخ  نم  دزن  امتح  ار  وا  هک  دـیهدب  یهلا  دـک  ؤم  نامیپ  هکنیا  زج  داتـسرف  مهاوخن  امـش  اب  ار  وا  زگره  تفگ :   . 66
 ، دندراذگ وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  قثوم  نامیپ  اهنآ  هک  یماگنه  و  ددرگ .  بلس  امش  زا  تردق  يرگید )  تلع  ای  گرم  رثا  رب   ) هکنیا

 . تسا ظفاح  رظان و  مییوگ  یم  هچنآ  هب  تبسن  دنوادخ  تفگ : 

دراو قرفتم  ياهرد  زا  هکلب  دـیوشن  دراو  رد  کی  زا  نم ،  نادـنزرف  تفگ :  بوقعی )  دـننک ،  تکرح  دنتـساوخ  هک  یماگنه   . ) 67
نآ زا  اهنت  نامرف  مکح و  منک ،  عفد  امـش  زا  تسا ،  یمتح  ادخ  يوس  زا  هک  ار  يا  هثداح  مناوت  یمن  روتـسد ) نیا  اب  نم   ) دیدرگ و

 . دننک لکوت  وا  رب  دیاب  نالکوتم  همه  منک و  یم  لکوت  وا  رب  نم  تسادخ . 

زا تسناوت  یمن  ار  یهلا  یمتح  هثداح  چیه  راک  نیا  دندش ،  دراو  دوب  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  ردپ  هک  قیرط  نامه  زا  هک  نوچ  و   . 68
اهنآ
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وا هب  ام  هک  یمیلعت  تکرب  زا  وا  و  تفای ، )  نیکـست  شرطاخ  و   ) دـش ماجنا  هار )  نیا  زا  هک   ) بوقعی لد  رد  یتجاح  زج  دزاـس  رود 
 . دنناوت یمن  مدرم  رثکا  هک  یلاح  رد  دراد  یناوارف  ملع  میا ،  هداد 

 ، دـننک یم  اهنآ  هچنآ  زا  متـسه .  وت  ردارب  نم  تفگ :  داد و  ياج  دوخ  دزن  ار  شردارب  دـندش ،  دراو  فسوی  رب  هک  یماـگنه   . 69
 . شابن تحاران  نیگمغ و 

امش هلفاق ،  لها  يا  دز :  ادص  یسک  سپـس  داد ،  رارق  شردارب  راب  رد  ار  کلم  يروخبآ  فرظ  تسب ،  ار  اهنآ  ياهراب  نوچ  و   . 70
 . دیتسه قراس 

؟  دیا هدرک  مگ  زیچ  هچ  دنتفگ :  دندرک و  وا  يوس  هب  ور  اهنآ   . 71

 . متسه شاداپ )  نیا   ) نماض نم  دوش و  یم  هداد  وا  هب  هلغ )   ) رتش راب  کی  دروایب ،  ار  نآ  سک  ره  و  ار ،  کلم  ماج  دنتفگ :   . 72

 . میا هدوبن  دزد  زگره )  ) ام مینک و  داسف  نیمزرس  نیا  رد  میا  هدماین  ام  هک  دیناد  یم  امش  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ :   . 73

؟  تسیچ امش  رفیک  دیشاب ،  وگغورد  رگا  دنتفگ :  اهنآ   . 74

( . دش دهاوخ  هدرب  هراک  نیا  رطاخ  هب  و   ) دوب دهاوخ  نآ  رفیک  شدوخ  دوش ،  ادیپ  وا  راب  رد  ماج )  نآ   ) هک سک  ره  دـنتفگ :   . 75
 . میهد یم  رفیک  ار  نارگمتس  هنوگ  نیا  ام 

سپس تخادرپ و  اهنآ  ياهراب  شواک  هب  شردارب  راب  زا  لبق  فسوی )   ) ماگنه نیا  رد   . 76
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نییآ قباـطم  ار  شردارب  تسناوت  یمن  زگره  وا  میداد .  داـی  فسوی  هب  هراـچ  هار  هنوگ  نیا  اـم  دروآ .  نوریب  شردارب  راـب  زا  ار  نآ 
 ، یملع بحاص  ره  زا  رترب  میرب و  یم  الاب  میهاوخب ،  هک  ار  سک  ره  تاـجرد  اـم  دـهاوخب .  ادـخ  هکنآ  رگم  دریگب  رـصم )  ) کـلم

 . تسا یملاع 

فـسوی هدرک ،  يدزد  وا  زا  لبق  زین  فسوی )   ) شردارب تسین ، )  بجعت   ) هدرک يدزد  نیماـینب )   ) وا رگا  دـنتفگ :  ناردارب )   . ) 77
عـضو تفگ :  هزادنا )  نیمه   ، ) تشادن راهظا  اهنآ  يارب  تشاد و  ناهنپ  دوخ  نورد  رد  ار  یتحاران )   ) نیا دش و ) تحاران  تخـس  )

 . تسا رت  هاگآ  دینک ،  یم  تیاکح  هچنآ  زا  ادخ  تسا و  رتدب  امش 

 . مینیب یم  ناراکوکین  زا  ار  وت  ام  ریگب ،  وا  ياج  هب  ار  ام  زا  یکی  دراد .  يریپ  ردپ  وا  زیزع ،  يا  دنتفگ :   . 78

دوب میهاوخ  ناملاظ  زا  تروص  نآ  رد  هک  میریگب ،  میا ،  هتفای  وا  دزن  ار  دوخ  عاتم  هک  سک  نآ  زا  ریغ  هک  ادخ  رب  هانپ  تفگ :   . 79
.

یهلا نامیپ  امـش  زا  ناتردـپ  دـیناد  یمن  ایآ  تفگ :  ناشگرزب  دـنتفر .  يرانک  هب  ناـیوگزار  دـندش ،  دـیماان  وا  زا  هک  نیمه  و   . 80
ای دـهد ،  هزاجا  نم  هب  مردـپ  ات  منک  یمن  تکرح  نیمزرـس  نیا  زا  نم  اذـل  دـیدرک ؟  یهاتوک  فسوی  هرابرد  نیا  زا  شیپ  هتفرگ و 

 . تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  هک  دنک ،  رداص  نم  هرابرد  ار  شنامرف  ادخ 

يوس هب  امش   . 81
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 . میتسین هاگآ  بیغ  زا  ام  میدادن و  یهاوگ  میتسناد ،  یم  هچنآ  هب  زج  ام  درک و  يدزد  ترسپ  ردپ ،  دییوگب :  دیدرگزاب و  ناتردپ 

ام هک  سرپب  میدـمآ ،  نآ  اـب  هک  یناـیناوراک  هلفاـق و  زا  نک و  لا  ؤس  میدوب ،  نآ  رد  هک  يرهـش  نآ  زا  رتشیب ) ناـنیمطا  يارب   . ) 82
 . مییوگ یم  تسار 
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 . تسا میکح  ياناد  وا  هک  درآ ،  زاب  نم  هب  ار  همه  ادخ  دیاش  منکب ، )   ) دیاب وکین  يربص 
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 . دنوش یمن  دیمون 

هد و مامت  ار  هنامیپ  میا .  هدروآ  زیچان  ییالاک  میا و  هدش  اونیب  نامناسک  ام و  زیزع ،  يا  دـنتفگ :  دـندمآ ،  فسوی  دزن  نوچ  و   . 88
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 . دهد

؟  دیدرک هچ  شردارب  فسوی و  اب  دیدوب ،  نادان  هک  ار  یتقو  دیراد  دای  هب  تفگ :   . 89
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 . دوب دیهاوخ  ناما  رد  دهاوخب ،  ادخ  رگا  هک  دیوش ،  رصم  لخاد  تفگ :  داد و  ياج  دوخ  شیپ  ار  شردام  و 

نیشیپ يای  ؤر  ریبعت  نیا  ناج ،  ردپ  تفگ :  دنداتفارد .  ور  هب  نانک  هدجس  یگمه  دناشن و  تخت  رب  ار  شیوخ  ردام  ردپ و  و   . 100
نم نایم  ناطیش  هکنآ  زا  سپ  ار  امـش  دروآ و  منوریب  نادنز  زا  هک  دومن  یکین  نم  هب  درک و  ققحم  ار  نآ  مراگدرورپ  هک  تسا  نم 

میکح ياناد  وا  يرآ  تسا ،  قیقد  دـنک  هدارا  هچنآ  هرابرد  مراگدرورپ  هک  دروآ ،  اجنیدـب )  ) نابایب نآ  زا  دز ،  مه  هب  ار  مناردارب  و 
 . تسا

ایند و رد  وت  نیمز .  اهنامسآ و  قلاخ  ییوت  یتخومآ .  نم  هب  ای  ؤر  ثداوح  ریبعت  يداد و  نم  هب  ار  تنطلـس  نیا  اراگدرورپ ،   . 101
 . امرفب ناگتسیاش  نیرق  ناریمب و  ناملسم  ارم  ینم .  يالوم  ترخآ 

 ، دـندرک یم  گنرین  دـندوب و  هدـش  تسدـمه  اهنآ  هک  یماگنه  وت  و  مینک ،  یم  یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ  ياـهربخ  زا  نیا   . 102
 . يدوبن ناشیا  دزن 

نآرق رد  مالسلا  هیلع  فسوی  ناتساد 

نآرق رد  مالسلا  هیلع  فسوی  ناتساد 

تسا شیوخ  ناردارب  نیرتکچوک  و  بوقعی ،  دنزرف  هدزاود  زا  یکی  لیلخ ،  میهاربا  نب  قاحسا  نبا  بوقعی  دنزرف  ربمغیپ ،  فسوی 
وا دنک و  مامت  يو  رب  ار  دوخ  تمعن  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  شتیشم  لاعتم  دنوادخ  دوب .  رتکچوک  بانج  نآ  زا  وا  هک  نیماینب  رگم 

یکدوک نامه  رد  اذل  و  دربب ،  الاب  ار  بوقعی  لآ  ردق  وا  هلیسوب  و  دهد ،  تنطلس  تّزع و  مکح و  ملع و  ار 
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رد هاـم  باـتفآ و  هراتـس و  هدزاـی  دـید  باوخ  رد  يو  هک  تروص  نیدـب  داد ،  تراـشب  ناـشخرد  هدـنیآ  نینچ  هب  ار  وا  اـیور  هار  زا 
باوخ ادابم  هک  درک  شرافـس  ار  وا  ردپ  درک ،  لقن  ردپ  يارب  ار  دوخ  باوخ  نیا  دندرک ،  هدجـس  ار  وا  دنداتفا و  كاخ  هب  شربارب 

يدوزب هکنیا  هب  درک  ریبـعت  ار  وا  باوخ  هاـگنآ  دـنزرو .  یم  دـسح  وت  رب  ینک  لـقن  رگا  هک  اریز  ینک ،  لـقن  ناردارب  يارب  ار  دوخ 
رب هکنانچنآ  دنک ،  یم  مامت  بوقعی  لآ  رب  وت و  رب  ار  دوخ  تمعن  دزومآ و  یم  وت  هب  ثیداحا  لیوءات  زا  و  دنیزگ ،  یمرب  ار  وت  ادخ 

 . درک مامت  قاحسا  میهاربا و  وت  ناردپ 

شراگدرورپ تبحم  يوس  هب  شلد  هراومه  وا  دوب  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  لد  یمامت  و  دوب ،  فسوی  رظن  رد  هراومه  اـیور  نیا 
زا و  دوب ،  راگدرورپ  يادیش  هلاو و  تشاد  هک  يا  هدیدنـسپ  هدیمح و  صیاصخ  حور و  يافـص  سفن و  ولع  رطاخ  هب  و  دز ،  یم  رپ 

 . تخاس یم  هریخ  شوهدم و  ار  هدننیب  ره  لقع  هک  نانچنآ  دوب  عیدب  یلامج  ياراد  هتشذگ  اهنیا 

ادـج وا  زا  تعاس  کی  یتح  و  تشاد ،  یم  تسود  تیاهن  یب  ار  وا  شرتاـبیز  تریـس  نآ  اـبیز و  تروص  نیا  رطاـخ  هب  مه  بوقعی 
هرابرد دندش و  عمج  مه  رود  هکنآ  ات  تخیگنا ،  یمرب  ار  ناشیا  دسح  دـمآ و  یم  نارگ  شرتگرزب  ناردارب  رب  انعم  نیا  دـش ،  یمن 

ار وا  دیاب  تفگ  یم  یکی  دنتخادرپ ،  تروشم  هب  مه  اب  وا  راک 
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هبوت ادعب  هاگنآ  داد ،  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ردـپ  تبحم  ردـپ و  تخادـنا و  يرود  نیمزرـس  رد  ار  وا  دـیاب  تفگ  یم  یکی  تشک ، 
ات مینکفیب  یهاـچ  رد  ار  وا  دـیاب  دوب :  هتفگ  هک  دـش  قفتم  ناـشیا  زا  یکی  داهنـشیپ  رب  ناـشیار  رخآ  رد  و  دـش ،  ناـحلاص  زا  درک و 

 . دنربب دوخ  اب  هتفای و  ار  وا  دنشک  یم  بآ  هار  رس  ياه  هاچ  زا  هک  ینایناوراک 

تسرفب ام  اب  ار  فسوی  ادرف  هک  دندرک ،  وگتفگ  هراب  نیا  رد  وا  اب  هتفر  ردپ  رادید  هب  دنتفرگ ،  میمصت  داهنـشیپ  نیا  رب  هکنآ  زا  دعب 
رذـع نینچ  دـشن و  یـضار  زاغآ  رد  ردـپ  مینک ،  یم  تظفاحم  ار  وا  ام  دـنک و  يزاب  دروخب و  یئارحـص  ياه  هویم  زا  ارحـص  رد  ات 

دندناتس وا  زا  ار  فسوی  هدرک  شیضار  رخآ  رد  ات  راکنا ،  وا  زا  رارـصا و  نادنزرف  زا  دروخب ،  ار  وا  گرگ  مسرت  یم  نم  هک  دروآ 
 . دنتخادنا شهاچ  رد  دندروآ  نوریب  شنت  زا  ار  شنهاریپ  هکنآ  زا  دعب  هدرب  نادنفسوگ  ياههاگارچ  عتارم و  هب  دوخ  اب  و 

و میراذـگب ،  هقباسم  مه  اـب  میدوب  هتفر  اـم  دـنتفگ :  ناـنک  هیرگ  هدروآ  ردـپ  دزن  هدرک  هدولآ  نیغورد  نوخ  اـب  ار  شنهاریپ  هاـگنآ 
هدولآ نوخ  هب  نهاریپ  نیا  و  تسا ،  هدروخ  ار  وا  گرگ  میدـید  میتـشگرب  یتـقو  میدوـب ،  هتـشاذگ  دوـخ  هنب  راـب و  دزن  ار  فـسوی 

 . تسوا

ریزگاـن هداد ،  بیرف  ار  امـش  هدرک و  لـیوست  امـش  رب  ار  يرما  امـش  سفن  هکلب  تسین ،  نینچ  تفگ :  دـمآرد و  هـیرگ  هـب  بوـقعی 
يربص
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يدادادخ تسارف  هار  زا  زج  ار  بلاطم  نیا  تسا ،  روای  ناعتسم و  دینک  یم  فیصوت  امش  هچنآ  رب  مه  ادخ  مریگ و  یم  شیپ  لیمج 
 . تسا رارق  هچ  زا  وا  بلطم  هک  تخادنا  وا  لد  رد  دنوادخ  دوب ،  هدیمهفن 

ورف نزح و  تدـش  زا  شناگدـید  هکنآ  اـت  تفاـی ،  یمن  یلـست  شلد  زیچ  چـیهب  تخیر و  یم  کـشا  فسوی  يارب  هراومه  بوقعی 
 . دیدرگ انیبان  هودنا  ندرب 

ار دوخ  تیاقـس  رومام  هدمآ  هاچ  رـس  رب  یناوراک  هک  نآ  ات  دیآ ،  یم  فسوی  رـس  رب  هچ  دننیبب  دندوب  هاچ  بقارم  بوقعی  نادـنزرف 
دمآ نوریب  هاچ  زا  هدرک  دنب  ولد  هب  ار  دوخ  فسوی ،  درک  ریزارس  هاچ  رعق  هب  ار  دوخ  ولد  یتقو  دشکب ،  بآ  هاچ  زا  ات  دندرک  هناور 

تـسناشیا هدرب  هچب  نیا  هک  دندرک  اعدا  دندمآ و  ناشکیدزن  بوقعی  نادنزرف  ناهگان  هک  دش ،  دنلب  ناشیلاحـشوخ  دایرف  نایناوراک 
 . دنتخورف كدنا  مهرد  دنچ  ياهب  هب  هتشاذگ  ار  هلماعم  يانب  هاگنآ  و  ، 

هب درب و  هناـخ  هب  هدومن  يرادـیرخ  ار  وا  رـصم  زیزع  دنتـشاذگ ،  شـشورف  ضرعم  رد  هدرب  رـصم  هب  دوخ  اـب  ار  فـسوی  ناـیناوراک 
تاشرافـس نیا  همه  دننک ،  دوخ  هدناوخ  دنزرف  ار  وا  ای  دروخب و  ناشدرد  هب  دیاش  درادب ،  یمارگ  ار  وا  ات  درک  شرافـس  شرـسمه 

 . درک یم  هدهاشم  وا  نیبج  زا  هک  دوب  یحور  يافص  لالج و  راثآ  وا و  لاثم  یب  عیدب و  لامج  رطاخب 

دوب يدـننام  یب  یتسرپرـس  فیطل و  تیانع  نیلوا  دوخ  نیا  و  دـنارذگ ،  یم  راگزور  شیع  تّزع و  رد  قرغ  زیزع  هناخ  رد  فسوی 
زا هک 
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شوخ و یگدنز  زا  ار  وا  نتخورف ،  نتخادنا و  هاچ  هب  هلیـسوب  ات  دنتـساوخ  شناردارب  نوچ  درک ،  زورب  يو  هب  تبـسن  یلاعت  يادخ 
ار یگدنز  تیزم  هن  درب و  ردپ  دای  زا  ار  وا  هن  دنوادخ  یلو  دنربب ،  اهلد  زا  ار  شدای  و  دنزاس ،  مورحم  وا  زان  تّزع و  ردپ و  شوغآ 
یقرتم و یگدـنز  یتنطلـس و  يرـصق  تشاد  نییوم  رداـچ  همیخ و  زا  هک  ییادـتبا  يودـب و  یگدـنز  نآ  ياـجب  هکلب  تفرگ ،  وا  زا 

مرتـحم زیزع و  ار  وا  دـندوب  هدیـشک  وا  يراوـخ  تلذ و  يارب  ناـشیا  هک  يا  هـشقن  ناـمه  سکعب  درک ،  شیزور  يرهـش  ندـمتم و 
 . تفای نایرج  لاونم  نیمه  هب  ثداوح  همه  ریسم  رد  رخآ  ات  لوا  زا  فسوی  اب  دنوادخ  راتفر  تخاس ، 

هب ور  شـسفن  ماود  روطب  دیـسر و  دـشر  دـح  هب  دـش و  گرزب  ات  درک ،  یم  یگدـنز  شیع ،  نیرتاراوگ  رد  زیزع  هناـخ  رد  فسوی 
قشع قوفام  ینعی  علو  دح  هب  دنوادخ  تبحم  رد  ات  دوب ،  لوغـشم  ادخ  دای  هب  و  تشاذگ ،  یم  افـص  هب  ور  شبلق  و  هیکزت ،  یکاپ و 

هدیزگرب ار  وا  مه  شیادخ  تشادن ،  ادخ  زج  یّمه  رگید  هک  دیـسر  ییاج  هب  شراک  دینادرگ ،  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  دیـسر و 
 . تسا نینچ  ناراکوکین  اب  ادخ  راتفر  يرآ  تشاد ،  ینازرا  شتمکح  ملع و  درک ،  شدوخ  يارب  صلاخ  و 

 . . . هسفن نع  اهتیب  یف  وه  یتلا  هتدوار  و 

 ( نوملاظلا حلفی  هنا ال  ياوثم  نسحا  یبر  هنا  هللا  ذاعم  لاق  کل  تیه  تلاق  باوبالا و  تقلغ  هسفن و  نع  اهتیب  یف  وه  یتلا  هتدوار  (و 

رد هفیرش  هیآ  نیا 
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هیآ هک  یقایس  رد  هتفر و  راکب  نآ  رد  هک  يدویق  رد  رگا  و  هدناجنگ ،  دوخ  رد  ار  هدوارم  ناتـساد  لامجا  راصتخا ،  یهاتوک و  نیع 
 . دوش یم  هدافتسا  زین  هدوارم  لیصفت  دوش  ّتقد  هدمآ  هروس  نیا  رد  هک  ناتساد  نیا  ياه  هشوگ  ریاس  رد  هتفرگ و  رارق  نآ  رد 

نیا هب  زج  ریغـص  لفط  نیا  هب  هداوناخ  نیا  هدـناشک و  رـصم  زیزع  هناخ  هب  ار  شراک  ریدـقت  تسد  هک  تسا  یکدوک  فسوی  کـنیا 
ای دنشاب  هدیسرپ  مه  رگا  و  دنشاب ،  هدیسرپن  ار  وا  مسا  مه  نونکات  دیاش  و  رصم ،  جراخ  زا  تسا  يا  هدرب  هک  دنرادن  یئانـشآ  رادقم 

یلو تسا ،  یناربع  الـصا  هک  هدـمآ  تسد  هب  زین  انعم  نیا  شا  هجهل  زا  و  نارگید .  ای  و  تسا )  فسوی  ممـسا   ) تسا هتفگ  شدوخ 
 . هدشن مولعم  تسا  ینامدود  هچ  زا  تساجک و  لها 

هتبلا دـنز ،  یمن  یفرح  شدوخ  هک  مه  فسوی  دنـشاب ،  هتـشاد  مولعم  یناـمدود  هناـخ و  ناـگدرب ،  هک  هدوبن  دوهعم  لومعم و  نوچ 
هب هک  لاـس  دـنچ  زا  سپ  رگم  دزن  یفرح  دوـخ  بسن  زا  وا  يرآ  دـنک .  یم  ناـجلخ  شلد  نورد  رد  اـهنت  یلو  دراد ،  رایـسب  فرح 

 ( . بوقعی قحسا و  میهاربا و  یئابا  هلم  تعبتا  و   : ) تفگ شینادنز  قیفر  ود  هب  اجنآ  رد  و  دوب ،  هداتفا  نادنز 

نآ رگم  هتفگن ،  يزیچ  دنتـسرپ  یم  تب  هک  رـصم  مدرم  نایم  رد  تسا  تدابع  رد  دیحوت  نامه  هک  دوخ  تادـقتعم  زا  نونکات  زین  و 
ذاعم  : ) تفگ شعورشمان  شهاوخ  خساپ  رد  هک  دوب  هدرک  شراتفرگ  زیزع  رسمه  هک  یعقوم 
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 . . . ( یبر هنا  هللا 

دای هب  هراومه  وا  دنک ،  یم  هدـهاشم  ادـخ  عنـص  زا  هک  یفئاطل  زا  تسا  رپ  شلد  اما  تسا ،  توکـس  مزالم  اهزور  نیا  رد  وا  يرآ ، 
ار وا  هک  تسا  ییاـیور  نآ  داـی  هب  مه  تشاذـگ و  یم  ناـیم  رد  وا  اـب  شردـپ  هک  تسا  یتّیدوبع  ياـنعم  تقیقح  دـیحوت و  تقیقح 

بوقعی قاحـسا و  میهاربا و  شراوگرزب  ناردـپ  هب  هدـینادرگ  صلاـخ  دوـخ  يارب  ار  يو  يدوز  هب  ادـخ  هک  داد  یم  نیا  هب  تراـشب 
اجنآ هاچ ،  رعق  رد  یلاعت  يادخ  هک  يا  هدعو  نآ  زین  و  دـندرک ،  يو  اب  ناردارب  هک  تسا  يراتفر  نآ  دای  هب  زین  و  دزاس .  یم  قحلم 

رد وا  اریز  دهدن ،  هار  دوخ  هب  هودنا  هک  داد  تراشب  ار  وا  یتاظحل  نینچ  رد  هک  دوب ،  هداد  يو  هب  دوب  هدش  عطق  شیاهدیما  همه  هک 
هب ار  ناردارب  يدوز  هب  و  هدـش ،  یحارط  لـبق  زا  دـیآ  یم  شیپ  شیارب  هچنآ  و  هـتفرگ ،  رارق  یبوـبر  تـیبرت  یهلا و  تیـالو  تـحت 

 . دننک یم  هچ  هک  دنناد  یمن  دوخ  ناشیا  و  داد ،  دهاوخ  ربخ  دنا  هدرک  هک  يراک 

تیالو تحت  رد  ار  دوخ  وا  دوب ،  هدرک  راگدرورپ  یناهن  فاطلا  رد  قرغتـسم  هتـشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  فسوی  لد  تارطاخ  نیا 
یمن هجاوم  لیمج  ریخ و  اب  زج  هدنیآ  رد  و  دوش ،  یمن  مامت  وا  ریخ  هب  زج  ادخ  هلیمج  ياهراتفر  هک  تشاد  نامیا  و  دید ،  یم  یهلا 

 . ددرگ

وا يارب  ار  تامیالمان  بئاصم و  یمامت  هک  دوب  یفاک  نیریش  تارطاخ  نیا  يرآ ، 
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ربص شترارم  یخلت و  همه  اب  اهنآ  ربارب  رد  دـشاب .  اریذـپ  زاـب  شوغآ  اـب  ار  یپ  رد  یپ  ياـهالب  اـه و  تنحم  دـنک :  اراوگ  ناـسآ و 
 . دنکن مگ  ار  هار  هدشن  ناساره  دیاین و  رد  عزف  عزج و  هب  دیامن ، 

عیضی هّللا ال  ناف  ربصی  قتی و  نم  هنا   : ) دومرف هدومن ،  هراشا  قیاقح  نیا  هب  درک  یفرعم  ناردارب  هب  ار  دوخ  هک  يزور  نآ  رد  فسوی 
 ( . نینسحملا رجا 

دـش یم  هیحان  نآ  زا  هک  یفیطل  تاراشا  رد  شبلق  دـش و  یم  شراگدرورپ  لیمج  راـتفر  بوذـجم  مد  هب  مد  لازی و  ـال  فسوی  لد 
یم هدهاشم  یهلا  تیالو  زا  هک  يدهاوش  نآ  دـید و  یم  هچنآ  هب  تبـسن  شتبحم  هقالع و  رب  زور  هب  زور  و  دـیدرگ ،  یم  قرغتـسم 

تسا دیهش  مئاق و  یسفن  ره  لمع  یـسفن و  ره  رب  شراگدرورپ  هنوگچ  هک  درک  یم  هدهاشم  شیپ  زا  رتشیب  و  دش ،  یم  رتدایز  درک 
 ، درادن یمه  شراگدرورپ  زج  هب  رگید  وا  دیدرگ  یهلا  قشع  يادیش  هلاو و  هدومن و  رخسم  ار  شلد  یهلا  تبحم  هرابکی  هکنآ  ات  ، 

 . دراد یمنزاب  ندز  مه  رب  مشچ  کی  يارب  یتح  شراگدرورپ  دای  زا  ار  وا  يزیچ  رگید  و 

یم هولج  نشور  رایـسب  دنک  ّربدـت  ّتقد و  تسا ،  فسوی  ترـضح  ياهوگتفگ  هب  عجار  هک  یتایآ  رد  هک  یـسک  يارب  تقیقح  نیا 
ییلو تنا   ) و هّلل )  الا  مکحلا  نا   ) و یش ء ) نم  هّللاب  كرشن  نا  انل  ناک  ام   ) و یبر )  هنا  هللا  ذاعم   : ) لاثما رد  هک  یسک  يرآ ،  دنک . 

ایندلا و یف 
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فـسوی يارب  میتفگ  هک  یتاساسحا  نآ  همه  دـیامن ،  ّتقد  الماک  تسا  فسوی  ياهوگتفگ  تیاکح  همه  هک  نآ  لاـثما  و  هرخـالا ) 
 . یلاعت هّللا  ءاش  نا  دمآ -  دهاوخ  هراب  نیا  رد  يرتشیب  نایب  يدوز  هب  و  دوش ،  یم  نشور  شیارب  دوب ،  هداد  تسد 

دوجو يزیچ  یهلا  تبحم  زا  ریغ  نآ ،  يداو  رد  هک  دوب  هدروآرد  یحبـش  تروص  هب  ار  وا  هک  فـسوی  تاـساسحا  دوـب  نیا  يرآ ، 
شیاـنعم هک  دوب  هدروآرد  یتروص  هب  هتخاـس و  ربـخ  یب  يرگید  زیچ  ره  زا  ار  وا  دوـب و  هتـشگ  وا  لد  سینا  هک  یتـبحم  تشادـن ، 

 . تشادن یمهس  وا  زا  یسک  ادخ  ریغ  رگید  تسادخ و  يارب  صولخ  نامه 

نایربع و داژن  زا  ریغـص  تسا  يا  هچب  رـسپ  وا  هک  نیا ،  زج  هب  دوب  هدمآرد  شا  هناخ  هب  فسوی  هک  لوا  ياهزور  نآ  رد  رـصم  زیزع 
هب دیاش  ات  رادـب  یمارگ  ار  وا   ) هک درک  شرافـس  شرـسمه  هب  هکنیا  زا  تسه ،  هک  يزیچ  تشادـن .  يرگید  تخانـش  وا ،  كولمم 

تمظع و هدرک و  یم  ساسحا  یتناکم  راـقو و  فسوی  دوجو  رد  وا  هک  دـیآ  یمرب  میناوخب )  دوخ  رـسپ  ار  وا  اـی  و  دروخب ،  اـم  درد 
ناونع هب  ای  هتـشگ  عفتنم  وا  زا  دـیاش  هک  تخادـنا  عمط  هب  ار  وا  ساسحا  نیمه  دوب و  هتفایرد  یکریز  هار  زا  ار  وا  یناـسفن  یئاـیربک 

 . تسا هدید  یم  وا  رد  هک  یبیجع  لامج  نسح و  نآ  هفاضا  هب  دهد ،  شصاصتخا  دوخ  يدنزرف 

ار فسوی  هک  دوش  یم  رومام  زیزع  فرط  زا  دوب ،  رصم  هزیزع  دوخ  هک  زیزع  رسمه 
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یمن غیرد  ینآ  فسوی  یئاریذـپ  مارکا و  زا  مه  وا  دراد .  اـهوزرآ  لاـمآ و  كدوک  نیا  رد  يو  هک  دـیوگ  یم  وا  هب  دـنک و  مارتحا 
یم دیرخرز  هدرب  کی  هرابرد  هک  یمامتها  هب  تهابـش  چـیه  هک  داد  یم  جرخ  هب  یمامتها  وا  هب  مارتحا  یگدیـسر و  رد  و  دـیزرو ، 

لومعم بوبحم  يرگج  هراپ  ای  اهبنارگ و  میرک و  يرهوگ  هب  تبـسن  هک  تشاد  یتزع  یئاریذپ و  هب  تهابـش  هکلب  تشادن ،  دنزرو 
 . دنتشاد یم 

ره تشاد و  یم  تسود  شلیدب  یب  لامک  ریظن و  یب  لامج  رطاخ  هب  ار  كدوک  نیا  شدوخ  رهوش ،  شرافس  رب  هوالع  زیزع  رسمه 
راـثآ دیـسر و  غوـلب  دـح  هب  فـسوی  هـکنآ  اـت  دـش ،  یم  رتداـیز  وا  تـّبحم  تشذـگ  یم  يو  هناـخ  رد  فـسوی  رمع  زا  هـک  يزور 

دـنک و يراددوخ  وا  قشع  زا  تسناوت  یمن  زیزع  رـسمه  رگید  هک  دوب  تقو  نیا  رد  دـش ،  رهاـظ  شیدرم  راـثآ  لـئاز و  شیکدوـک 
 ، دید یم  رایتخا  یب  شقشع  ربارب  رد  ار  دوخ  تشاد  هک  تنطلس  تکوش  تّزع و  همهنآ  اب  وا  دریگب .  تسد  رد  ار  دوخ  بلق  لرتنک 

 . دوب هدش  کلام  ار  وا  بلق  یمامت  هتفرگ و  تسد  رد  ار  وا  ریمض  رس و  هک  یقشع 

اب امئاد  هکلب  دروایب ،  راب  یئاوسر  تمحز و  شقشاع  يارب  يو  هب  یسرتسد  هک  دوبن  یتسد  رود  رذگهر و  قوشعم  کی  مه  فسوی 
زیزع رـسمه  یفرط  زا  دورب .  تشادـن  ییاج  هناخ  نیا  زا  ریغ  وا  تفر ،  یمن  نوریب  هناخ  زا  مه  هظحل  کی  یتح  تشاد و  ترـشع  وا 

یم روشک  نیا  هزیزع  ار  دوخ 
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بحاـص کـلام و  وا  هک  تسا  نیا  زج  رگم  رخآ  درادـن ،  ار  شناـمرف  زا  یچیپرـس  ياراـی  فـسوی  هک  درادـنپ  یم  نینچ  وا  دـناد ، 
! ؟  دراد يا  هراچ  هچ  وا  تعاطا  زج  و  دباترب ،  رس  شکلام  هتساوخ  زا  دناوت  یم  روطچ  وا  تسوا ؟  دیرخرز  هدرب  فسوی  فسوی و 

رد اه  هشقن  اه و  هلیح  تسا ،  نارگید  زا  رتزاب  ناشلاب  تسد و  دـنراد  هک  يدـصاقم  هب  ندیـسر  يارب  یتنطلـس  ياهنادـناخ  هوالع ، 
رگید يوس  زا  تسا .  مهارف  نانآ  يارب  دشاب  بایان  شزرااب و  دنچ  ره  دوش  رّوصت  هک  يرازبا  هلیسو و  ره  نوچ  تسه ،  ناشرایتخا 

هار ناگرزب  رابرد  نورد  هب  بیکرت  دـب  نیکرچ و  ناـنز  نوچ  هدوب ،  روطنیمه  ارهق  و  تسا ،  رـصم  ناـیورابیز  زا  مه  وناـب  نیا  دوخ 
 . دنبای یمن  هار  اجنادب  ناوج  نایورابیز  ناحلا و  شوخ  ناگراتس  زج  دنرادن و 

شتآ همه  هکلب  دشاب  دـیدش  یلیخ  فسوی  هب  شتبحم  یتسیاب  یم  اتداع  هدوب  عمج  رـصم  هزیزع  رد  لماوع  نیا  همه  هکنیا  هب  رظن  و 
 . دشاب هداتفا  يرگید  زیچ  ره  كاروخ و  باوخ و  زا  هتـشگ  هلاو  قرغتـسم و  فسوی  قشع  رد  و  دشاب ،  هدش  رو  هلعـش  وا  لد  رد  اه 

درک یم  توکـس  رگا  و  دوب ،  فسوی  شنخـس  لوا  دز  یم  فرح  تقو  ره  دوب ،  هدرک  هطاحا  فرط  ره  زا  ار  وا  لد  فسوی  يرآ ، 
دق  : ) دوب هدـش  عمج  فسوی  رد  شیاـهوزرآ  همه  تشادـن  رگید  ییوزرآ  یمه و  فسوی  زج  وا  دوـب ،  فـسوی  شدوـجو  رـسارس 

یم رخسم  ار  هدننیب  ره  لد  هک  یفسوی  لامج  یتسار  هب  ابح ) اهفغش 
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 . دش یم  رت  هنشت  درک  یم  شا  هراظن  رتشیب  هچ  ره  دوب و  شیادیش  قشاع و  رگاشامت و  ماش  حبص و  هک  دروآ  وا  رس  رب  هچ  تخاس 

رصم هزیزع 

یم هچنآ  هب  نتفای  رفظ  روظنم  هب  تشگ و  یم  رتزیت  شیوزرآ  داد و  یم  هدـعو  فسوی  لاصو  هب  ار  دوخ  رـصم ،  هزیزع  زور  هب  زور 
هب رتشیب  و  تسب ،  یم  راک  هب  تسا  ییورابیز  ره  هحلسا  هک  ار  ییاه  همشرک  نآ  رتشیب ،  و  درک ،  یم  ینابرهم  يو  اب  رتشیب  تساوخ 

دوب هدنکفا  ماد  هب  ار  يو  لد  دوخ  نسح  اب  وا  هکنانچمه  دنک ،  دیـص  ار  وا  لد  دناوتب  هک  دشاب  تخادرپ ،  یم  دوخ  شیارآ  جـنغ و 
دش یم  رت  هرغ  رتروسج و  دوخ  راک  رد  هتشادنپ و  یم  وا  ياضر  رب  لیلد  درک  یم  هدهاشم  فسوی  زا  هک  ار  یتوکس  ربص و  دیاش  و 

.

وا زا  يا  هراشا  نیرتمک  اریز  تشگ ،  دـیماان  تشاد  هک  یلئاسو  یمامت  زا  و  دیـسر ،  بل  هب  شناج  و  دمآرـس ،  شتقاط  ماجنارـس  ات 
درب و یتولخ  هب  ار  وا  يرآ ،  دوب .  هدـش  ماجنا  یلبق  هشقن  اب  هک  یتولخ  اما  درک ،  تولخ  شیـصخش  قاـتا  رد  وا  اـب  ریزگاـن  دـیدن ، 

ندرگ شا  هتـساوخ  هب  فسوی  هک  تشاد  نانیمطا  یلیخ  هزیزع  دوبن ،  يرگید  سک  فسوی  وا و  ریغ  اجنآ  رد  تسب و  ار  اـهرد  همه 
یم یهاوگ  شتیقفوم  هب  همه  دوب  هدرک  یحارط  هک  مه  ار  یلاوـحا  عاـضوا و  دوـب ،  هدـیدن  يدّرمت  وا  زا  نونکاـت  نوـچ  دـهن ،  یم 

 . دنداد

رد يادیش  هلاو و  یناوجون  کنیا 
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 ، تسین یـسک  ود  نآ  ریغ  هک  ییاـج  رد  دـنعمج ،  اـجکی  رد  ناوج ،  نآ  قشع  زا  هدـش  تقاـط  یب  هتخوس و  یناوج  نز  و  تبحم ، 
زا ار  وا  دهاوخ  یم  نونکا  مه  و  دـنک ،  یم  دـیدهت  ندـش  هراپ  هب  ار  شبلق  گر  فسوی  هب  قشع  هک  تسا  رـصم  هزیزع  فرط  کی 
اب هدومن ،  دامتعا  دراد  هک  یتنطلس  تّزع و  هب  هتسب و  ار  اهرد  روظنم  نیمه  هب  و  دزاس ،  هّجوتم  شدوخ  يوس  هب  فرصنم و  وا  دوخ 

شنامرف ماجنا  هب  هدومن  ظفح  وا  هب  تبـسن  ار  دوخ  یگرزب  تیرهاق و  ات  دـناوخ  یم  دوخ  يوس  هب  ار  وا  کـل )  تیه   ) هنارمآ ینحل 
 . دزاس روبجم 

فاـص و ار  شلد  هتخاـس و  دوخ  رد  قرغتـسم  ار  وا  شراـگدرورپ  هب  تبحم  هک  هداتـسیا  فسوی  هاـگتولخ ،  نیا  رگید  فرط  کـی 
اب طیارـش  نیا  همه  اب  نونکا  مه  وا  يرآ ،  هدراذگن .  یقاب  شبوبحم  زج  زیچ  چـیه  يارب  ییاج  نآ ،  رد  هک  يروطب  هدومن ،  صلاخ 

رظن زا  دنببـس -  رهاظ  هب  هک  يرهاظ -  بابـسا  یمامت  تسادخ ،  لالج  لامج و  هدهاشم  رد  قرغ  و  تسا ،  تولخ  رد  دوخ  يادـخ 
 . درادن بابسا  نآ  هب  دامتعا  عوضخ و  هّجوت و  نیرتمک  دنک  یم  رکف  رصم  هزیزع  هچنآ  فالخ  رب  هداتفا و  وا 

درک تفایرد  فسوی  زا  ار  يا  هلمج  دوخ  خساپ  رد  تشادن ،  يراظتنا  چیه  هکنیا  اب  تشاد و  دوخ  هب  هک  ینانیمطا  همه  اب  هزیزع  اما 
 . داد تسکش  شقشع  رد  ار  وا  هرابکی  هک 

زیزع زا  نم  تفگن  درکن و  دیدهت  شباوج  رد  فسوی 
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ياشحف زا  عنام  نم ،  تمـصع  تفع و  ای  و  متراهط ،  تّوبن و  نادـناخ  زا  نم  ای  و  مراد ،  یمن  اور  تناـیخ  زیزع  هب  اـی  و  مسرت ،  یم 
 . مراد یم  دیما  ار  ادخ  باوث  ای  مسرت و  یم  ادخ  باذع  زا  نم  تفگن  تسا .  نم 

یم یلو  درب ،  یم  مسا  نآ  زا  یکانرطخ  تیعقوم  نینچ  رد  اعبط  تشاد  دامتعا  یگتسب و  يرهاظ  بابـسا  زا  یببـس  هب  وا  بلق  رگا  و 
 . تسجن کسمت  يرگید  زیچ  هب  دیحوت  ياقثولا  هورع  زا  ریغ  هب  و  تفگن ،  يرگید  زیچ  هّللا )  ذاعم   ) زا ریغ  هب  هک  مینیب 

 . هتسیرگن یمن  وا  يوس  هب  زج  شناگدید  هدوبن و  يدحا  شراگدرورپ  زج  وا  لد  رد  دوش  یم  مولعم  سپ 

زا مه  ار  شدوخ  دای  یتح  بابسا و  یمامت  دای  و  هدومن ،  ییامنهار  نادب  ار  يو  یهلا  تبحم  هک  تسا  یـصلاخ  دیحوت  نامه  نیا  و 
يرگید ترابع  اـی  و  ادـخ ) هب  مرب  یم  هاـنپ  وت  زا  نم   : ) تفگ یم  دوب  هدرکن  شومارف  ار  دوخ  ّتینا  رگا  اریز  هدـنکفا ،  نوریب  شلد 

يرشب تروص  هب  شربارب  رد  حور  یتقو  هک  میرم  راتفگ  راتفگ و  نیا  نیب  تسا  قرف  ردقچ  و  هّللا . )  ذاعم   : ) تفگ هکلب  نآ ،  ریظن 
( . ایقت تنک  نا  کنم  نمحرلاب  ذوعا  ینا   : ) تفگ دش  مسجم  داتسیا و 

 ( نوملاظلا حلفی  هنا ال  ياوثم  نسحا  یبر  هنا   : ) تفگ هّللا  ذاعم  زا  دـعب  ارچ  دوب  هدرک  شومارف  مه  ار  دوخ  دای  رگا  تفگ :  یهاوخ 
خساپ مییوگ :  یم  باوج  رد  تفگ ؟  نخس  شدوخ  زا  و 
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درک هدافا  هّللا )  ذاـعم   ) هک ار  يدـیحوت  هک  دوب  روظنم  نیدـب  دروآ  دـعب  هک  مـالک  نیا  اـما  دوب و  هّللا )  ذاـعم   ) هملک ناـمه  فسوی 
هب هکنیا  اب  يراد  ار  یعـس  هجرد  تیاهن  نم  یئاریذـپ  رد  وت  مینیب  یم  هکنیا  دـیوگب :  تساوخ  وا  دزاس ،  شنـشور  دـهد و  حیـضوت 
رد سپ  مناد .  یم  وا  ياهناسحا  زا  یکی  دوخ و  يادخ  راک  ار  نآ  نم  نکیل  و  هیوثم )  یمرکا   : ) تفگ هک  دوب  زیزع  شرافس  رهاظ 

تـسا نینچ  نوچ  و  دوش ،  یم  هداد  تبـسن  وـت  هب  دـنچ  ره  دـنک ،  یم  ییاریذـپ  مارتـحا  هب  نم  زا  هک  تسا  نم  راـگدرورپ  تقیقح 
تسا و ملظ  تیصعم  نیا  باکترا  وت و  هتـساوخ  تباجا  نوچ  موش ،  یم  هدنهانپ  ومه  هب  و  موش ،  هدنهانپ  وا  هب  نم  هک  تسا  بجاو 

 . تسین یهانگ  نینچ  باکترا  يارب  یهار  چیه  سپ  دنوش ،  یمن  راگتسر  ناملاظ 

تب شیک  هب  تسا و  دیحوت  ياراد  وا  هکنیا  لوا  درک :  هدافا  ار  هتکن  دنچ  ياوثم )  نسحا  یبر  هنا   ) هلمج رد  مالّـسلا )  هیلع   ) فسوی
 ، تسین دنهد  یم  تبـسن  اهنآ  هب  ار  ملاع  ریبدت  دننک و  یم  ذاختا  يرگید  بابرا  ادـخ  ياج  هب  هک  نانآ  زا  و  درادـن ،  داقتعا  یتسرپ 

 . درادن دوجو  يرگید  بر  یلاعت  يادخ  زج  هک  تسا  دقتعم  هکلب 

رد لقتـسم  ار  يرهاظ  بابـسا  تسین و  دـنزرو  یم  كرـش  وا  هب  المع  نکیل  هتـسناد و  اتکی  ار  ادـخ  نابز  هب  هکنانآ  زا  وا  هکنیا  مود 
 ، تسادخ نذا  هب  جاتحم  دوخ  ریثءات  رد  یببس  ره  تسا  دقتعم  هکلب  دناد ،  یمن  ریثءات 
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هب يو  زا  هکنیا  رد  ار  زیزع  رـسمه  وا  تسا ،  ناحبـس  يادـخ  لعف  تقیقح  رد  دـشاب  بابـسا  زا  یببـس  ره  يارب  هک  یلیمج  رثا  ره  و 
هکلب دنتسین ،  دنشاب  هدش  يو  روما  یلوتم  هک  بر  ناونع  هب  شرسمه  زیزع و  سپ  دناد ،  یمن  لقتسم  هدرک  ییاریذپ  یهجو  نیرتهب 

هک تسوا  و  هتـشاد ،  یمارگ  ار  وا  ناحبـس  يادـخ  سپ  دـنرادب ،  یمارگ  ار  وا  ات  هتخاـس  راداو  ار  ود  نیا  هک  تسا  ناحبـس  يادـخ 
 . ددرگ هدنهانپ  ادخ  هب  دیاب  دیادش  رد  وا  و  تسا ،  روما  یلوتم 

ناملاظ تسا و  ملظ  لمع  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  درب  یم  ادـخ  هب  هانپ  دـنکیم  شتوعد  نادـب  زیزع  رـسمه  هچنآ  رد  رگا  هکنیا  موس 
دج زا  نآرق  هکنانچمه  دندرگ  یمن  نمیا  ناشراگدرورپ  ربارب  رد  هتشگن  تیاده  شیوخ  تداعس  يوس  هب  و  دنوش ،  یمن  راگتـسر 

 ( . نودتهم مه  نمالا و  مهل  کئلوا  ملظب  مهنامیا  اوسبلی  مل  اونمآ و  نیذلا   : ) تفگ هک  هدرک  تیاکح  میهاربا  ترضح  فسوی ، 

ررـض عفن و  زا  يزیچ  کلام  دوخ  و  تسا ،  ناحبـس  يادخ  شیوخ ،  بر  تیبرت  تحت  رد  كولمم و  ینعی  بوبرم  وا  هکنیا  مراهچ 
تهج نیمه  هب  و  دهد ،  شماجنا  وا  هک  دشاب  هتشاد  تسود  ادخ  ای  و  دشاب ،  هتـساوخ  وا  يارب  ادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  تسین  شیوخ 
نینچ نم  تفگن :  داد .  باوج  هیانک  روطب  هّللا )  ذاعم   ) نتفگ اـب  و  درکن ،  در  ار  وا  هتـساوخ  حیرـص  ظـفل  اـب  وا  داهنـشیپ  خـساپ  رد 

ای و  موش ،  یمن  بکترم  یهانگ  نینچ  ای  و  منک ،  یمن  يراک 
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يوب دوخ  هک  دوب  هدرک  تابثا  يا  هوق  لوح و  دوخ  يارب  تفگ  یم  نینچ  رگا  نوچ  نآ ،  لاثما  ای  وت و  رـش  زا  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب 
تابثا ماقم  رد  اریز  تشادـن ،  بیع  نیا  و  درک ،  يداـی  دوخ  زا  ياوثم )  نسحا  یبر  هنا   ) هلمج رد  اـهنت  دراد ،  ار  تلاـهج  كرش و 

 . دوب دوخ  تجاح  تلذ و  دیکءات  دوخ و  تیبوبرم 

هنا  : ) تفگ وا  هیوثم )  یمرکا   : ) دوب هتفگ  زیزع  هکنیا  اـب  درب ،  راـک  هب  ار  ناـسحا )   ) هملک مارکا )   ) ياـج هب  ّتلع  نیمه  هب  اـنیع  و 
 . تسا هتفهن  تمظع  تیصخش و  مارتحا و  يانعم  مارکا ،  رد  نوچ  ياوثم )  نسحا 

تقیقح رد  یلو  هدـش ،  عقاو  ود  نآ  ناـیم  هک  هدوب  یجراـخ  قاـفتا  کـی  زیزع  رـسمه  فـسوی و  هعقاو  دـنچ  ره  نخـس ،  هاـتوک  و 
رـس رب  قشع  عون  ود  نیا  و  هداتفا ،  قاـفتا  یناویح  یگدادـلد  قشع و  ناـیم  یهلا و  ناـمیه )   ) و بح )   ) ناـیم هک  تسا  یـشکمشک 

 ( هّللا هملک   ) نوچ دـناشکب و  دوخ  يوس  هب  ار  فسوی  هدرک  یم  یعـس  فرط  ود  نیا  زا  کی  ره  دـنا ،  هدرک  هرجاشم  مه  اب  فسوی 
یهلا تبحم  هتشگ ،  یهلا  ینامـسآ و  يا  هبذج  شوختـسد  ماجنارـس  فسوی  هدش و  وا  اب  درب  مرج  تسا ال  يا  هملک  ره  قوف  ایلع و 

 ( . هرما یلع  بلاغ  هّللا  و   : ) تسا هدرک  عافد  وا  زا 

يارب اهتیب ) یف   ) فصو ندروآ  و  هدوارم ،  لصا  رب  دنک  یم  تلالد  هسفن )  نع  اهتیب  یف  وه  یتلا  هتدوار  و   ) هلمج سپ 
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دیدـش رایـسب  فسوی  رب  راک  هتـشاد و  نایرج  زیزع  رـسمه  عفن  هب  فسوی و  هیلع  لاوحا  عاضوا و  همه  هک  تسا  انعم  نیا  رب  تلـالد 
نآ لوعفم  هکنیا  اب  اصوصخم  و  دـناسر .  یم  ار  هغلابم  لیعفت )  باب   ) ریبعت نیا  نوچ  باوبـالا ، )  تقلغ  و   ) هلمج نینچمه  و  هدوب ، 

يرما هک  کل  تیه  هب  ریبعت  زین  و  دناسر ،  یم  ار  قارغتسا  دوخ  مال  فلا و  ياراد  عمج  هدروآ و  عمج  مال و  فلا و  اب  باوبالا )   ) ار
ار راک  زیزع  رسمه  هک  دراد  هراشا  زین  نیا  هب  و  دوش ،  یم  رداص  ییاقآ  تیولوم و  لامعا  روظنم  هب  دیعب  یلاوس  زا  الومعم  هک  تسا 

فسوی هیحان  زا  بابسا  للع و  وا  رظن  هب  زین  و  هتشادن ،  يرگید  راظتنا  فسوی  نتفریذپ  لابقا و  زج  هتـسناد و  یم  مامت  دوخ  هیحان  زا 
 . هدوب مامت  مه 

( . اعیمج هزعلا  هّلل  و   ، ) زیزع رسمه  هزیزع ،  زا  نینچمه  وا و  دوخ  هب  تسا  فسوی  زا  رت  کیدزن  یلاعت  يادخ  تسه  هک  يزیچ 

وا تساوخرد  لباقم  رد  و  داد ،  رـصم  هزیزع  هب  فسوی  هک  تسیباوج  ياوثم ) . . .  نسحا  یبر  هنا  هّللا  ذاـعم  لاـق   : ) هدومرف هکنیا  و 
 ، تسا نم  راـگدرورپ  وا  اریز  ینک ،  یم  توعد  نادـب  ارم  وـت  هچنآ  زا  یندرب  هاـنپ  ادـخ  هب  مرب  یم  هاـنپ  تفگ :  درب و  ادـخ  هب  هاـنپ 
اه ملظ  هنوگنیا  زا  مه  نم  رگا  و  هتخاس ،  راگتسر  تخبـشوخ و  ارم  و  درک ،  میزور  ییاوام  لزنم و  نینچ  وا  تسا ،  نم  روما  یلوتم 

زا مدوب  هدش  بکترم 
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 . مدش یم  رود  يراگتسر  زا  هدش ،  نوریب  وا  تیالو  تحت 

ار هلالج  مسا  لوا  میدرک  هراشا  مه  البق  هک  روطنامه  و  هدومن ،  تیاعر  انعم  ماـمت  هب  ار  تیدوبع  بدا  دوخ  راـتفگ  نیا  رد  فسوی 
نیا ار و  بر  کـی  رگم  دـنک  یمن  تداـبع  هک  تـسا  يدـبع  وا  هـکنیا  رب  دـنک  تلـالد  اـت  ار ،  ّتیبوـبر  تفـص  نآ  زا  سپ  دروآ و 

 . هدوب بوقعی  قاحسا و  میهاربا ،  شناردپ  نیئآ  یتسرپاتکی 

بـسح رب  مدرم  دـنچ  ره  تسناد ،  یم  كولمم  ریغ  دازآ و  ار  دوخ  وا  اریز  تسناد ،  یمن  دوخ  بر  ار  زیزع  زگره  فسوی  هوـالع ، 
هب و  کبر )  دنع  ینرکذا   : ) تفگ دوب  شقیفر  هک  يا  هدرب  نآ  هب  نادنز  رد  هکنیا  تداهـش  هب  دـندرک ،  یم  رّوصت  هدرب  ار  وا  رهاظ 

دنرب یم  ار  ناهاشداپ  مسا  یتقو  هداـع  هکنیا  اـب  یبر )   ) هب درکن  ریبعت  اـج  چـیه  و  کـبر ) . . .  یلا  عجرا   : ) تفگ هاـشداپ  هداتـسرف 
لاب ام  هلاسا   : ) تفگ هاشداپ  هداتـسرف  هب  زین  و  نآ )  لاثما  و  متمعن )  یلو   ( ، ) مهاگ هلبق   ) دـنیوگ یم  ـالثم   ) دـنراد ریبعت  هنوگنیمه 
بر ار  هاشداپ  هکنیا  لابق  رد  هتسناد ،  دوخ  بر  ار  ناحبس  يادخ  اجنیا  رد  هک  میلع )  نهدیکب  یبر  نا  نهیدیا  نعطق  یتاللا  هوسنلا 

 . درمش وا  هداتسرف 

 ( . هبر ناهرب  ار  نا  ول ال   : ) دیامرف یم  هک  تسا  يدعب  هیآ  ام  هتفگ  دّی  ؤم  زاب 

 . . . اهب مه  هب و  تمه  دقل  و 

نم هنا  ءاشحفلا  ءوسلا و  هنع  فرصنل  کلذک  هبر  ناهرب  ار  نا  ول ال  اهب  مه  هب و  تمه  دقل  (و 
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 ( نیصلخملا اندابع 

و تسا ،  هتفرگ  ارف  ار  ناتساد  نیا  درگادرگ  هک  یطیارش  تاهج و  بابسا و  رد  رظن  ّتقد  فسوی و  ناتساد  نوماریپ  رد  لماک  تقد 
قراخ روطب  زج  زیزع  رـسمه  گنچ  زا  فسوی  تاجن  هک  دـهد  یم  تسد  هب  ار  انعم  نیا  هتـشاد ،  تلاخد  ریثءاـت و  نآ  رد  کـی  ره 

رد يدرم  زور  نآ  رد  فسوی  اریز  یجراخ ،  هعقاو  کـی  هب  اـت  هدوب  رتشیب  اـیور  هب  شتهابـش  هک  يا  هنوگب  هتفرگن ،  تروص  هداـعلا 
شورخ شوج و  هجرد  تیاهن  هب  قبش  توهش و  یسنج و  هزیرغ  نینـس  نیا  رد  الومعم  و  هدوب ،  رورغ  هحوبحب  رد  یناوج و  ناوفنع 

هداـع و  هدرک ،  یم  شوهدـم  ار  هدـننیب  ره  لد  لـقع و  هک  يروطب  هدوب  عیدـب  ییاـبیز  رد  اـبیز و  یناوج  رگید  يوس  زا  دـسر ،  یم 
 . دهد یم  قوس  سوه  يوه و  يوس  هب  ار  شبحاص  تحالم ،  لامج و 

یکی زین  نیا  و  دوب ،  ساسح  یتیعقوم  ياراد  و  تمعن ،  زان و  رد  قرغ  زیزع  یتنطلس  رابرد  رد  مالسلا )  هیلع   ) فسوی رگید  يوس  زا 
یناوج دوخ  طیحم  رد  مه  رـصم  هکلم  مراهچ  يوس  زا  دراد .  یماو  شون  شیع و  ینارـسوه و  هب  ار  یـسک  ره  هک  تسا  یبابـسا  زا 

 . دنطیحم نآ  نایابیز  هبخن  یطیحم  ره  ناگرزب  نیطالس و  مرح  هداع  نوچ  دوب ،  هداعلا  قوف  یلامج  ياراد  انعر و 

هلاو و قشاع و  ییوناب  نینچ  و  هتخاس ،  یم  هریخ  ار  هدـننیب  ره  هک  هتـشاد  رایتخا  رد  یـشیارآ  لئاسو  ملـسم  روطب  نیا ،  رب  هوـالع  و 
هب یسک  يرآ ،  هدش .  یناوج  نینچ  يادیش 
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مارتـحا و ّتبحم و  زا  يرایـسب  قـباوس  میرذـگب  هک  مه  نیا  زا  تـسا ،  وا  ییاـبیز  ماد  رد  لد  نـمرخ  اهدـص  هـک  هتـسب  لد  فـسوی 
 . دنک عضاخ  ششهاوخ  ربارب  رد  ار  يو  هک  تسا  یفاک  قباوس  نیا  و  دراد ،  فسوی  هب  تبسن  ییاریذپ 

رتراوشد رایسب  عقوم  نآ  رد  يراد  نتشیوخ  دوش  ناسنا  ضرعتم  هکلب  دنک ،  داهنشیپ  شدوخ  يا  هراپهام  نینچ  یتقو  رگید  يوس  زا 
جنغ و مقر  اهدص  هدرب ،  راکب  يو  لد  ندوبر  رد  ار  دوخ  تردق  هجرد  تیاهن  هدش و  فسوی  ضرعتم  هک  تسا  اهتدـم  وا  و  تسا . 

ربص شـشک  همه  نیا  اب  هدرک و  هراپ  ار  شنهاریپ  هدیـشک ،  دوخ  يوس  هب  ار  وا  هدرک ،  سامتلا  هدیزرو ،  رارـصا  هکلب  هدرک ،  لالد 
تاروتـسد زا  هاگچیه  زیزع  اریز  هدوبن ،  رّوصتم  یعناـم  چـیه  مه  زیزع  هیحاـن  زا  رگید  يوس  زا  تسا .  نوریب  رـشب  تقاـط  زا  ندرک 

هتشامگ شتیبرت  هب  ار  وا  هداد و  صاصتخا  وا  هب  ار  فسوی  الصا  هدرکن و  يراک  وا  يار  هقیلس و  فالخ  رب  و  هدیباتنرس ،  شرـسمه 
یعاد کی  دوخ  هک  دـنرب  یم  رـسب  مرخ  ییاهنکفا  مشچ  رظانم و  ياراد  یتنطلـس و  ياهخاک  زا  ابیز  رـصق  کی  رد  ود  ره  کنیا  و  ، 

 . درادباو توهش  شیع و  رب  ار  نانکاس  هک  تسا  يوق 

ياهرد دازآ  ياضف  ات  هک  هداتفا  قافتا  یقاتا  رد  فسوی  هب  هزیزع  ضرعت  ناتـساد  دراد و  رارق  وتردوت  ییاهقاتا  تولخ  رـصق  نیا  رد 
مه هنزور  نیرتکچوک  یتح  و  هداتفا ،  وس  ره  زا  اه  هدرپ  هدش و  هتسب  مکحم  یلبق  حرط  اب  همه  هک  تسا  لئاح  يددعتم 
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زا یلاخ  زین  ندز  ییوناب  نینچ  هنیـس  هب  در  تسد  رگید  يوس  زا  تسین .  ناـیم  رد  يرطخ  لاـمتحا  چـیه  رگید  و  هدـنامن ،  نوریب  هب 
تطلاخم نیا ،  رب  هوالع  هدرب .  راک  هب  دوش  رّوصت  یـشوپ  هدرپ  لئاسو  هچنآ  هتـشاذگن ،  یقاب  رذـع  ياـج  وا  نوچ  تسین ،  لاکـشا 
يرارقرب اب  تسناوت  یم  وا  تسا .  ینالوط  ياراوگ  یگدـنز  کی  دـیلک  شزورما  تطلاـخم  هکلب  تسین ،  راـبکی  يارب  وا  اـب  فسوی 

 . دسرب تورث  تّزع و  تنطلس ،  لیبق  زا  یگدنز  ياهوزرآ  زا  يرایسب  هب  هزیزع  اب  هقشاعم  هطبار و 

بآ ار  تخـس  گنـس  دنک و  یم  ياج  زا  ار  هوک  ییاهنت  هب  کی  ره  هک  دندوب  هدنهد  ناکت  يروما  دـش  هتفگ  هک  ییاهنیا  همه  سپ 
 . دوش ریگولج  یطیارش  نینچ  رد  دناوتب  هک  دشاب  نیب  رد  هک  تفر  یمن  رّوصت  مه  یعنام  چیه  دنک و  یم 

هکنیا مود  دتفیب .  اهنهد  رد  دوش و  شاف  هیضق  هکنیا  زا  سرت  لوا  دوش :  ریگولج  دیایب و  راک  رد  هک  دوب  نکمم  هظحالم  دنچ  نوچ 
 . دوب زیزع  هب  تبسن  یتنایخ  لمع  نیا  هکنیا  موس  دروخبرب .  فسوی  یگداوناخ  تیثیح  هب 

زا يا  هشوگ  هک  یضرف  هب  و  هدوب ،  نمیا  تهج  نیا  زا  الماک  فسوی  هک  میدرک  نشور  قباس  رد  ام  هک  هیضق  ندش  شاف  هلءاسم  اما 
هدوارم ندـش  شاف  زا  دـعب  هکنانچمه  دوب ،  ناسآ  نآ  ندرک  لیوءات  ریـسفت و  هاـشداپ ،  کـی  يارب  داـتفا  یم  نوریب  هدرپ  زا  مه  نآ 

وا رد  نانچنآ  شرسمه  يرآ ،  دروخن .  ناکت  بآ  زا  مه  بآ  درک و  ار  لیوءات  نیمه  فسوی  اب  شرسمه 
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هجوتم ار  هذـخا  ؤم  تقیقح  ندرک  هنوراو  اـب  هکلب  دروخنرب ،  يا  هذـخاوم  نیرتـمک  هب  دومن و  شیـضار  دوز  یلیخ  هک  تشاد  ذوفن 
 . تخادنا شنادنز  هب  دومن و  فسوی 

رد ارچ  دـشاب  هتـشاد  ار  يرثا  نینچ  تسناوت  یم  تیثیح  هلءاسم  رگا  اریز  دوبن ،  عنام  مهنآ  فسوی  یگداوناخ  تیثیح  هلءاـسم  اـما  و 
میهاربا و نادنزرف  مه  ناشیا  هکنیا  اب  دشن  ریگولج  دوب  انز  زا  رتگرزب  یلیخ  هک  یتیانج  زا  ار  ناشیا  تشادن و  يرثا  فسوی  ناردارب 
زا عنام  یگداوناخ  تفارـش  تیثیح و  هک  مینیب  یم  یلو  دنتـشادن ؟  فسوی  اب  یقرف  چیه  تهج  نیا  رد  و  دندوب ،  بوقعی  قاحـسا و 

یتاظحالم هب  هکلب  یگداوناخ  تفارـش  رطاخ  هب  هن  سپـس  دنـشکب ،  ار  وا  دـنتفرگ  یعطق  میمـصت  تسخن  دـشن ،  ناشیا  یـشکردارب 
 ، دـندرک وا  رادـغاد  ار  ربـمغیپ  بوـقعی  لد  و  دــندروآرد ،  شــشورف  ضرعم  رد  ناـگدرب  نوـچ  و  هتخادــنا ،  هاـچ  رد  ار  وا  رگید 

 . دش انیبان  هیرگ  تدش  زا  هکنانچنآ 

نیناوق ماکحا و  زا  یکی  تنایخ  تمرح  اریز  دوش ،  عنام  یطیارـش  نینچ  رد  تسناوت  یمن  زین  نآ  تمرح ،  تناـیخ و  هلءاـسم  اـما  و 
رد هک  دراد  مارتحا  اجنآ  ات  ینوناق  نینچ  هک  تسا  مولعم  و  دراد ،  لابند  رد  هک  تسا  یتازاجم  نآ و  ءوس  راثآ  رطاخ  هب  یعامتجا و 
اما و  دشاب ،  هلداع  تموکح  عامتجا و  هیرجم  ياوق  هطلس  تحت  رد  ناسنا  هصالخ ،  و  دیآ .  نایم  هب  تازاجم  ياپ  باکترا  تروص 

مشچ تلادع  زا  دش  رادربخ  رگا  ای  و  دشابن ،  رادربخ  نآ  زا  الصا  ای  دشاب و  هتشاد  تلفغ  یتنایخ  زا  هیرجم  هوق  رگا 
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هنوگنیا يارب  يرثا  چـیه  رگید  هک -  تفگ  میهاوخ  يدوز  هب  دوـش -  نوریب  نآ  هطلـس  تحت  زا  مرجم  بکترم  اـی  دـیامن و  یـشوپ 
 . دنام یمن  نیناوق 

هب نامیا  ینعی  دیحوت ،  لصا  رگم  هتشادن  دبرچب  يوق  لماوع  همه  نیا  رب  و  دوش ،  شسفن  ریگولج  هک  یعنام  چیه  فسوی  نیاربانب ، 
کی ردـق  هب  یتح  ییاج  شلد  رد  و  دوب ،  هدرک  لوغـشم  ار  وا  بلق  رپ و  ار  وا  دوجو  هک  ییهلا  تبحم  رگید  يریبعت  هب  اـی  و  ادـخ ، 

یم تسد  هب  ار  نآ  فسوی  ناتساد  رد  ّتقد  میتفگ  هک  یتقیقح  نآ  دوب  نیا  يرآ ،  دوب .  هتـشاذگن  یلاخ  ادخ  ریغ  يارب  تشگنارس 
 . میدرگ یمرب  هیآ  نتم  هب  کنیا  دهد ، 

نیصلخملا اندابع  نم  هنا  ءاشحفلا  ءوسلا و  هنع  فرـصنل  کلذک  هبر  ناهرب  ار  نا  ول ال  اهب  مه  هب و  تمه  دقل  و   : ) دومرف هکنیا  سپ 
ءوس ندنادرگ  زا  روظنم  هک  دیآ  یمرب  قایـس  زا  كانلوه و  هلئاغ  نآ  زا  فسوی  تاجن  یگنوگچ  هب  تسا  هراشا  هک  تسین  یکـش  ( 

تولخ هدوارم و  يو  اب  نآ  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  تساوخ و  یم  زیزع  رـسمه  هک  هچنآ  زا  تسا  فسوی  تاجن  فسوی ،  زا  ءاـشحف  و 
 . تسا نآ  رب  لمتشم  هبر )  ناهرب  ار  نا   ) هلمج هک  تسا  يدافم  نامه  کلذک )   ) هیلا راشم  هک  دیآ  یمرب  زین  و  درک .  یم 

ام دوب ،  ام  صلخم  ناگدـنب  زا  هک  ییاـجنآ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) فسوی هک  دوشیم  نیا  هب  فرـصنل )  کلذـک   ) ياـنعم تشگرب  سپ 
ناهرب زا  هک  هچنآ  هلیسو  هب  ار  ءاشحف  يدب و 
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ندید اهنت  دینادرگ  فسوی  زا  ار  ءاشحف  ءوس و  نآ  هلیـسو  هب  ادخ  هک  یببـس  دـش  مولعم  سپ  میدـنادرگب .  وا  زا  دـید  شراگدرورپ 
 . دوب شراگدرورپ  ناهرب 

دوخ راگدرورپ  ناهرب  رگا  مه  وا  مسق  ادخ  هب  درک و  ار  وا  دصق  زیزع  رـسمه  هنیآ  ره  مسق  ادـخ  هب   : ) دوش یم  نیا  هیآ  يانعم  سپ 
هدـنامن يزیچ   ) مییوگ یم  هکنیا  و  دوش . ) تیـصعم  بکترم  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  دوب و  هدرک  ار  وا  دـصق  هنیآ  ره  دوـب  هدـیدن  ار 

عنام هب  نورقم  هک  يدراوم  رد  زج  دنیوگ  یم  هک  يروطب  مه )   ) هملک هک  تسا  نیا  يارب  درک ،  یم  تیـصعم  مییوگ  یمن  و  هدوب ) 
هک رخص  رعـش  دننام  زین  و  الـشفت ، ) نا  مکنم  ناتفئاط  تمه  ذا   ) هیآ و  اولانی ) مل  امب  اومه  و   ) هیآ دننام  دوش ،  یمن  لامعتـسا  تسا 

 : هتفگ

 . ( ناوزنلا ریعلا و  نیب  لیح  دق  هعیطتسا و  مزحلا ال  رماب  مها  )

هب کیدزن  تفرگ و  یم  میمـصت  اهنت  هکلب  دـش  یمن  تیـصعم  رد  عقاو  دـید  یمن  ار  شراگدرورپ  ناهرب  رگا  دـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب 
هنع فرـصنل   : ) هدومرف هدرک و  هراشا  هتکن  نیمه  هب  یلاعت  يادخ  اذل  و  تسا ،  باکترا  زا  ریغ  ندش  کیدزن  و  دـش ،  یم  باکترا 

ءاـشحف ءوس و  زا  ار  وا  اـت  ءاـشحفلا -  ءوسلا و  نع  هفرـصنل   : ) هدومرفن و  مینادرگب )  وا  زا  ار  ءاـشحف  ءوس و  اـت  ءاـشحفلا -  ءوسلا و 
 . دییامرفب ّتقد  مینادرگب - ) 

نآ هب  لیم  هانگ و  رب  میمصت  ءوس )  ) زا روظنم  مییوگب  هک  تسنآ  رت  بسانم  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا 
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دش شکیدزن  هن  درک و  ار  راک  نیا  هن  مالّسلا )  هیلع   ) فسوی سپ  تسا ،  انز  لمع  ینعی  هشحاف  باکترا  ءاشحف  زا  روظنم  و  تسا ، 
ام و هتـشذگ  بلاطم  هک  تسا  ییانعم  نامه  نیا  و  دـش ،  یم  کیدزن  نآ  ماجنا  هب  دـید  یمن  ار  دوخ  راـگدرورپ  ناـهرب  رگا  یلو  ، 

 . دنک یم  دیکءات  ار  نآ  نیح  نآ  رد  هداد  مه  هب  تسد  لماوع  بابسا و  رد  ّتقد 

نکیل هدوب ،  هچ  هک  هدرکن  شنـشور  الماک  یلاعت  يادخ  دیجم  مالک  دنچ  ره  دـید  دوخ  راگدرورپ  زا  فسوی  هک  یناهرب  نآ  اما  و 
دوخ يادـخ  اب  هک  اـجنآ  فسوی  مـالک  هدـنامن ،  یقاـب  یتلالـض  لـهج و  رگید  نآ ،  اـب  هک  هدوب  نیقی  لـئاسو  زا  یکی  لاـح  ره  هب 

نهدـیک ینع  فرـصت  الا  و   : ) دـیوگ یم  اجنآ  رد  نوچ  دراد ،  انعم  نیا  رب  تلالد  دـمآ -  دـهاوخ  يدوز  هب  و  دـنک -  یم  تاجانم 
ملع ینعی  فراعتم  ياهملع  لیبق  زا  روکذـم  ببـس  هک  تسه  زین  نیا  رب  لیلد  دوخ  نیمه  و  نیلهاـجلا ) . . .  نم  نکا  نهیلا و  بصا 

زا هکنانچمه  دوش ،  یم  عمج  تیـصعم  تلالـض و  اب  یهاگ  اهملع  هنوگنیا  اریز  هدوبن ،  لاعفا  هدسفم  تحلـصم و  حبق و  نسح و  هب 
 . دوش یم  هدافتسا  یبوخ  هب  مهسفنا )  اهتنقیتسا  اهب و  اودحج  و   ) هیآ و  ملع )  یلع  هلضا  هیوه و  ههلا  ذختا  نم  تیارفا   ) هیآ

دـهد و یم  ناشن  دوخ  صلخم  ناگدـنب  هب  ادـخ  هک  تسا  یناهرب  نامه  دـید ،  دوخ  راگدرورپ  زا  فسوی  هک  یناهرب  نآ  انیقی  سپ 
فوشکم ملع  زا  یعون  نآ 
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تیصعم هب  لیم  هجو  چیه  هب  رگید  هک  دوش  یم  میلـست  عیطم و  نانچ  نآ  ندید  اب  یمدآ  سفن  هک  تسا ،  یندید  دوهـشم و  نیقی  و 
 . دنک یمن 

ءوـس و هک  تسا  نیا  هتفر  راـک  هب  ءاـشحفلا ) ءوـسلا و  هنع  فرـصنل   ) هلمج رد  ینعی  هلمج ،  نیا  رد  هـک  فـیطل  تاراـشا  زا  یکی  و 
دوب هدش  ریبعت  یمود  روطب  رگا  نوچ  دشاب ،  هدـینادرگرب  نآ  هب  دـصق  ءاشحف و  زا  ار  وا  هکنیا  هن  هدـینادرگرب ،  فسوی  زا  ار  ءاشحف 

اب نیا  و  مینادرگرب ،  ود  نآ  زا  ار  وا  اـم  هک  دوـب  جاـتحم  وا  و  دوـب ،  ود  نآ  باـکترا  ياـضتقا  فـسوی  رد  هـکنیا  رب  تـشاد  تلـالد 
يارب صلاخ  دـنوادخ ،  هک  دـنیاهنآ  صلخم  ناگدـنب  يرآ ،  دراد .  تافانم  دوب  صلخم  ناگدـنب  زا  فسوی  هکنیا  هب  ادـخ  تداهش 

هاوخ دننک ،  یمن  تعاطا  ار  ادخ  ریغ  هجیتن  رد  و  درادن ،  مهـس  نانآ  رد  زیچ  چـیه  ادـخ  ریغ  رگید  هک  يروطب  هداد ،  ناشرارق  دوخ 
 . ادخ ریغ  يرگید  یعاد  ره  ای  سفن و  نییزت  ای  دشاب و  ناطیش  لیوست 

اب ام  دوش :  یم  نیا  شیانعم  و  تسا ،  فرـصنل ) . . .  کلذـک   ) هلمج لیلعت  ماـقم  رد  نیـصلخملا )  اـندابع  نم  هنا   : ) دومرف هکنیا  و 
 . مینک یم  هلماعم  نینچ  دوخ  صلخم  ناگدنب  اب  ام  و  دوب ،  ام  صلخم  ناگدنب  زا  وا  هکنیا  رطاخ  هب  میدرک  هلماعم  نینچ  نیا  فسوی 

ار یئاشحف  ءوس و  ره  ناحبس  دنوادخ  و  تسادخ ،  صلخم  ناگدنب  همه  نءاش  ادخ ،  ناهرب  ندید  هک  دوش  یم  رهاظ  هفیرش  هیآ  زا 
زا
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هداد ناشن  ناشیا  هب  ناشیادـخ  هک  یناهرب  نآ  رطاـخ  هب  و  دـنوش ،  یمن  یتیـصعم  چـیه  بکترم  هجیتن  رد  و  دـنادرگ ،  یمرب  ناـشیا 
 . یهلا تمصع  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دننک ،  یمن  مه  ار  نآ  دصق 

 . فراعتم لومعم و  ياه  ملع  زا  هن  اما  تسا ،  نیقی  ملع و  شا  هجیتن  هک  تسا  لماع  کی  ناهرب  نیا  هک  دیآ  یمرب  زین  و 

 . . . ربد نم  هصیمق  تدق  بابلا و  اقبتسا  و 

رد هب  رتدوز  ار  دوخ  هتـساوخ  یم  فسوی  هدوب :  فـلتخم  روـظنم  ود  هب  فـسوی ،  اـخیلز و  هقباـسم  هک  دـیآ  یمرب  تاـیآ  قایـس  زا 
شندـش زاـب  زا  دـناسرب و  رد  هـب  رتدوز  ار  دوـخ  هدرک  یم  یعـس  اـخیلز  دـنک و  رارف  اـخیلز  گـنچ  زا  هدوـمن  زاـب  ار  نآ  دـناسرب و 

هک دیـشک  دوخ  فرط  هب  ار  وا  اخیلز  دیناسر و  رتدوز  ار  دوخ  فسوی  یلو  دوش ،  لئان  دوخ  دوصقم  هب  دـیاش  ات  دـیامن ،  يریگولج 
نیمه هب  رگم  دـش  یمن  هراـپ  لوط  فرط  زا  نهاریپ  نیا  و  درک ،  هراـپ  نییاـپ  هب  ـالاب  زا  ار  وا  نهاریپ  هجیتن  رد  دـسرن  رد  هب  شتـسد 

 . هدوب يو  زا  ندش  رود  اخیلز و  زا  رارف  لاح  رد  هک  تهج 

 ( میلا باذع  وا  نجسی  نا  الا  ءوس  کلهاب  دارا  نم  ءازج  ام  تلاق  بابلا  يدل  اهدیس  ایفلا  (و 

 ، رد مد  رد  زیزع  دوجو  يرآ ،  هتفرگ ،  دوخ  هب  ار  قیقحت  هسلج  تروص  هدوارم  سلجم  دـنا  هدروخرب  اخیلز  رهوش  هب  هکنآ  زا  دـعب 
 . دنک یم  نایب  ار  نآ  يارجام  رییغت و  نیا  هیآ  جنپ  ات  ثحب  دروم  هیآ  زا  دروآ ،  دیدپ  ار  لّوحت  نیا 

زیزع رسمه 
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نکیل تخـس .  یباذع  ای  نادنز و  ای  ینک ،  تازاجم  ار  وا  دـیاب  هدـش و  نم  ضرعتم  هک  درک  تیاکـش  فسوی  زا  درک و  یتسدـشیپ 
تازاجم هرابرد  ار  یلقع  یمومع و  مکح  کی  هیانک  روطب  هکلب  درکن ،  یحیرـصت  چـیه  هتفای  ناـیرج  هچنآ  هیـضق و  لـصا  هراـبرد 

هک تسین  نیا  زج  دنک  ءوس  دصق  وت  رسمه  هب  هک  یسک  رفیک   : ) تفگ دیـشک و  شیپ  دنک  ءوس  دصق  يرادرهوش  نز  هب  هک  یـسک 
دربن شدوخ  زا  مه  یمسا  نینچمه  و  هدرک ،  يدصق  نینچ  وا  هک  دربن  فسوی  زا  یمـسا  و  دنیبب ) كاندرد  یباذع  ای  دوش و  ینادنز 
اهنیا همه  تسا .  هدوب  رادرهوش  نز  اب  انز  دصق ،  نآ  هک  دربن  ءوس  دصق  زا  مه  یمسا  زین  و  متـسه ،  مدوخ  وت  رـسمه  زا  دوصقم  هک 

 . تسا هدوب  وا  تحاس  سیدقت  زیزع و  ربارب  رد  بدا  تیاعر  روظنم  هب 

وا هب  قشع  زا  هدنکآ  شلد  هک  تسا  نیا  يارب  تشاذـگ  ددرم  میلا  باذـع  نادـنز و  نایم  هکلب  درکن ،  نییعت  مه  ار  تازاجم  رگا  و 
هک تسا  شیاشگ  دـیما  عون  کی  ماهبا ،  رد  يرآ ،  دـنک .  نییعت  ار  یکی  عطق  روطب  هک  داد  یمن  هزاـجا  هقـالع  قشع و  نیا  و  دوب ، 
درک یم  يریبعت  نینچ  تسیاب  یمن  وا  و  تسا ،  هذخا  ؤم  رب  جییهت  کیرحت و  عون  کی  دوخ  لها  هب  ریبعت  نکیل  و  تسین .  نییعت  رد 
نیا زا  یلیخ  هک  دـنک  رهاـظت  ریبـعت  نیا  اـب  تساوخ  یم  وا  هدوب .  زیزع  شرهوش  رب  هعدـخ  رکم و  ریبـعت  نیا  زا  شروظنم  نکیل  و  ، 

تسا فسءاتم  دماشیپ 
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فرـصنم مدوخ  هذخا  ؤم  زا  ار  وا  مناوتب  رگا  درک  رکف  يرآ ،  دیاینرب ،  وا  هذخا  ؤم  ماقم  رد  و  دـمهفن ،  ار  هیـضق  عقاو  شرهوش  ات  ، 
 . تسا ناسآ  فسویزا  شندرک  فرصنم  منک ، 

یسفن نع  ینتدوار  یه  لاق 

ولج زین  و  دـشاب ،  هدرک  ار  بدا  تیاـعر  هکنیا  يارب  درکن ،  نخـس  هب  يادـتبا  دـید  رد  تشپ  ار  زیزع  یتـقو  مالّـسلا )  هیلع   ) فسوی
دـش راـچان  درک  ءوـس  دـصق  هب  مهتم  ار  يو  وا  دـید  یتـقو  یلو  دریگب ،  دـنک  دادـملق  مرجم  راـک و  ریـصقت  ار  وا  هکنیا  زا  ار  اـخیلز 

( . درک ءوس  دصق  نم  هب  تبسن  وا   : ) هک دیوگب  ار  تقیقح 

سفن و نوکـس  رب  دـنک  یم  تلـالد  هدربـن -  راـک  هب  نآ  رد  مسق  لاـثما  مسق و  لـیبق  زا  يدـیکات  چـیه  هک  فـسوی -  راـتفگ  نیا  و 
قلمت چیه  دـنک  اربم  ار  دوخ  دـیامن و  عافد  دوخ  زا  هتـساوخ  یم  نوچ  هتخابن و  ار  دوخ  هجو  چـیه  هب  يو  هکنیا  شرطاخ و  نانیمطا 
یمن مه  اـخیلز  زا  و  تشادـن ،  غارـس  یتشز  لـمع  فـالخ و  نیرتکچوک  نیرتـمک و  دوخ  رد  هک  هدوب  تهج  نادـب  نیا  و  هدرکن ، 
ادـخ هب  ار  دوخ  هّللا )  ذاعم   ) نتفگ اب  نایرج  نیا  زاـغآ  رد  وا  نوچ  تشادـن ،  یکاـب  دوب  هدز  يو  هب  هک  مه  یتمهت  نآ  زا  دیـسرت و 

 . دنک یم  شظفح  ادخ  هک  تشاد  نانیمطا  دوب و  هدرپس 

 . . . ( نیقداصلا نم  وه  و  نیبذاکلا . . .  نم  وه  تقدصف و  لبق  نم  دق  هصیمق  ناک  نا  اهلها  نم  دهاش  دهش  (و 

دوخ راتفگ  اب  دهاش ،  نیا  و 
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هدـیرد ولج  زا  فسوی  نهاریپ  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  یم  زاب  نآ  هرگ  لح و  فـالتخا  نیا  لکـشم  هک  هدرک  هراـشا  یلیلد  هب 
وگغورد یکی  وگتـسار و  یکی  اخیلز  فسوی و  زا  هکنیا  رد  نوچ  تسا ،  ناـیوگغورد  زا  فسوی  دـیوگ و  یم  تسار  اـخیلز  هدـش 

و دـنا ،  هدرک  هرجاـشم  مه  يوربور  اـخیلز  وا و  هکنیا  رب  درک  یم  تلـالد  ولج  زا  فسوی  نهاریپ  ندـش  هراـپ  و  تسین ،  یفرح  هدوب 
رد وا  هدرک و  بیقعت  ار  وا  اـخیلز  ارهق  دـشاب  هدـش  هراـپ  رـس  تشپ  زا  يو  نهاریپ  رگا  یلو  دوب ،  یم  فسوی  ندرگ  هب  ریـصقت  ارهق 

دوخ نیا  و  دتفا ،  یم  اخیلز  ندرگ  هب  ریصقت  سپ  هدیرد ،  ار  وا  نهاریپ  دشکب ،  دوخ  يوس  هب  ار  يو  هتـساوخ  وا  و  هدوب ،  رارف  لاح 
 . تسا نشور  یلیخ 

رد هک  هدوب  میکح  يدرم  يو  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  دنا :  هدرک  فالتخا  نآ  هرابرد  نیرـسفم  هدوب  یـسک  هچ  دـهاش  نیا  هکنیا  اما  و 
هتفگ رگید  یـضعب  همرکع . )  هداتق و  نسح و  زا  لقن   ) تسا هدرک  مکح  نینچ  هداهن  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  لکـشم  هک  زیزع  خـساپ 
یقلخ هکلب  هدوبن ،  رشب  نج و  سنج  زا  وا  دنا  هتفگ  رگید  یضعب  دنتشاد .  رارق  رد  تشپ  رد  زیزع  اب  هک  هدوب  اخیلز  يومع  رـسپ  دنا 

( اخیلز لها  زا  وا   ) هکنیا رب  دراد  تحارـص  نآرق  هکنیا  يارب  تسا ،  دودرم  هوجو  نیا  یلو  دـهاجم . ) زا  لقن   ) هدوب ادـخ  قیـالخ  زا 
 . هدوب

لها قرط  یضعب  و  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  قرط  زا  و 
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هدـنیآ یتیاور  ثحب  رد  شتایاور  يدوز  هب  و  هدوب ،  اـخیلز  ناـسک  زا  هراوهگ و  رد  یکدوک  هدربماـن ،  دـهاش  هک  هدـش  لـقن  تنس 
 . یلاعت هّللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ 

هک يرکف ،  دوب  یلیلد  و  یلقع ،  دوب  ینایب  دروآ  تداهـش  ناونع  هب  دـهاش  نیا  هچنآ  هک  تسا  نیا  تسا  ّتقد  لّمءات و  ياـج  هچنآ 
تداهـش اریز  دنیوگ ،  یمن  تداهـش  افرع  ار  يزیچ  نینچ  رگید و  فرط  ررـض  هب  فرط و  ود  زا  یکی  عفن  هب  دـهد  یم  ار  يا  هجیتن 

 ، دـشاب هتـشادن  هدـنیوگ  لـقع  رکف و  هب  يدانتـسا  چـیه  دـشاب و  سح  هب  کـیدزن  اـی  سح و  هب  دنتـسم  هک  یناـیب  زا  تسا  تراـبع 
تداهـش یلوا  هیآ  رد  هّللا )  لوسرل  کنا  دهـشن  اولاق   ) هیآ رد  و  مهدولج )  مهراصبا و  مهعمـس و  مهیلع  دهـش   ) هیآ رد  هکناـنچمه 

رکف و هب  دنتـسم  هسفن  یف  دنچ  ره  تلاسر  قدـص  هب  مکح  يرآ  تسا .  سح  هب  بیرق  هب  دنتـسم  یمود  رد  سح و  هب  دنتـسم  اهنآ 
هب تبـسن  هک  تسا  یقح  يادا  نآ  و  تسین ،  نآ  هب  دنتـسم  هک  تسا  يزیچ  هیآ  نیا  رد  تداهـش  زا  روـظنم  نـکیل  و  تـسا ،  لـقعت 

نیمه مینیب  یم  اذـل  و  دـنرادن ،  دنـشاب  لـقعت  رکفت و  زا  یـشان  هـکنیا  هظحـالم  نآ ،  يادا  رد  دـنراد و  عـطق  مـلع و  نآ ،  تیناـقح 
هب تبسن  ینعی  تسا ،  يار  نالف  هب  دقتعم  ای  لئاق و  ینالف  دنیوگ  یم  و   ، ) دوش یم  ریبعت  لوق  هب  نآ  زا  يرگید  ياهاج  رد  تداهش 

ثحب دروم  هیآ  رد  ارچ  هکنیا ،  مالک  هصالخ  دراد .  نیقی  نآ 
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تسین دیعب  هک  میهدب )  روطنیا  تسا  نکمم  ار  شباوج  دیمان ؟  تداهـش  ار  نآ  يادا  دوب  يرکف  یلیلد  یلقع و  ینایب  نایب ،  هکنیا  اب 
رداص هدنیوگ  نآ  زا  لقعت  رکف و  نودب  روکذم  مالک  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  دـهاش ) دهـش   ) هکنیا هب  هدـنیوگ  نآ  راتفگ  زا  ریغ  هب 
افرع نوچ  لوق ،  هن  تسا ،  تداهـش  الـصا  هکلب  تسا  حیحـص  نآ  رب  تداهـش  قالطا  دوبن ،  لقعت  رکفت و  هب  دنتـسم  نوچ  و  دـش ، 

 . دشاب رکفت  لّمءات و  رب  ینتبم  هک  دنیوگ  یم  لوق  ار  ینایب 

زا رگا  كدوک  نوچ  دوش ،  یم  دییات  هراوهگ )  رد  دوب  یکدوک  مالک  نیا  هدنیوگ   ) دنیوگ یم  هک  یتایاور  نآ  هلیـسوب  باوج  نیا 
لامعا لّمءات  رکف و  شراتفگ  رد  كدوک  نآ  دوخ  دنک .  دییات  ار  فسوی  ياعدا  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  و  دـیآ ،  نابز  هب  هرجعم  باب 

 . لوق هن  تسا ،  تداهش  نایب  یمالک  نینچ  و  دنک ،  یمن 

میظع نک  دیک  نا  نک  دیک  نم  هنا  لاق  ربد  نم  دق  هصیمق  ار  املف 

تسا اهنز  امش  صوصخم  هک  تسا  يرکم  زا  هیضق  نیا  تفگ  هدش  هراپ  شرس  تشپ  زا  هک  دید  ار  فسوی  نهاریپ  زیزع  یتقو  ینعی 
 . تسا بیجع  گرزب و  یلیخ  اهامش  رکم  نوچ  ، 

نآ زا  لمع  نیا  هک  دنک  تلالد  هک  تسا  نیا  يارب  دوب  اخیلز  اهنت  راک  دماشیپ  نیا  هکنیا  اب  داد ،  نانز  همه  هب  ار  دیک  تبـسن  رگا  و 
هرابود دناوخ و  گرزب  ار  نانز  همه  دیک  تهج  نیمه  هب  و  تسا .  فورعم  مه  نانز  دیک  و  ینانز ،  هرمز  زا  هک  دزرـس  وت  زا  تهج 

نیا و  میظع )  نک  دیک  نا   : ) تفگ
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بلج يارب  نانز  رد  یلو  هداد ،  رارق  نانز  هب  تبـسن  تیبوذجم  لیم و  اهنت  نادرم  رد  دـنوادخ  میناد  یم  همه  هک  تسا  تهج  نادـب 
زیمآرحس راوطا  ناتف و  ياه  هولج  اب  و  دنبای ،  هار  نادرم  ياهلد  قامعا  ات  هک  هداد  رارق  یلئاسو  ناشیا  ندرک  بوذجم  نادرم و  لیم 

ياه هتساوخ  يوس  هب  دنشابن  هجوتم  مه  ناشدوخ  هک  ییاههار  زا  ار  ناشیا  و  دنریگب ،  ار  ناشلقع  هدومن  رخسم  ار  نانآ  ياهلد  دوخ 
 . تسا ءوس  هدارا  دیک و  نامه  نیا  و  دنناشکب ،  دوخ 

 . درک مکح  شرسمه  هیلع  فسوی و  عفن  هب  هدش  هراپ  بقع  زا  فسوی  نهاریپ  دید  یتقو  زیزع  هک :  تسا  نیا  هیآ  دافم  و 

نیئطاخلا نم  تنک  کّنا  کبنذل  يرفغتسا  اذه و  نع  ضرعا  فسوی 

زا هک  داد  روتـسد  فسوی  هب  دومن  يرواد  شرـسمه  هیلع  فسوی و  عفن  هب  هکنآ  زا  دـعب  زیزع  ینعی  تسا ،  زیزع  لوق  لوقم  هیآ  نیا 
 . دیامن رافغتسا  هدرک  هک  یهانگ  اطخ و  زا  ات  داد  روتسد  شرسمه  هب  و  دنک ،  ضارعا  هیضق  نیا 

هتفرگ هدیدان  ار  هیـضق  هک  داد  راهنز  ار  فسوی  و  درک ،  هک  يدـماشیپ  هب  تسا  هراشا  اذـه ) نع  ضرعا  فسوی   : ) تفگ هکنیا  سپ 
وا زا  مه  نیا  زج  و  دـشاب ،  هتفگ  یـسک  هب  فسوی  هک  دـیآ  یمن  رب  مه  ینآرق  تایآ  زا  و  دزاسن .  شاـف  ار  نآ  دـیوگن و  يدـحا  هب 
وا درک و  مهتم  ار  وا  اخیلز  دوخ  هکنآ  ات  دربن ،  هدوارم  ناتساد  زا  یمـسا  زیزع  اب  دروخرب  رد  مینیب  یم  هکنانچمه  تفر ،  یمن  راظتنا 

 . دنک نایب  ار  بلطم  قح  دش  راچان  مه 

اهتدم زا  هک  یناتساد  ایآ  یلو 
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هدومن قاط  ار  شتقاط  بلس و  وا  زا  ار  كاروخ  باوخ و  هک  اخیلز  نازوس  قشع  نآ  و  دنام ؟  یم  یفخم  هتشاد  همادا  نانچمه  شیپ 
ار شریاظن  اهراب  رصم  یفارـشا  نانز  هنرگ  و  هدید )  زیزع  ار  شراب  کی  و   ) هداتفا قافتا  ررکم  هک  یناتـساد  يرآ  دوش ؟  یم  موتکم 

دهاوخ شحیضوت  يدوز  هب  و  ابح - ) اهفغش  دق  هسفن  نع  اهیتف  دوارت  زیزعلا  هارما   : ) دنتفگ هک  نانآ  راتفگ  زا  هکنانچمه  دنا ،  هدید 
 . دنامب روتسم  یفخم و  تسین  لوقعم  و  دوش ،  یم  هدافتسا  دمآ - 

زا هک  داد  روتـسد  هدومن و  تاـبثا  وا  يارب  ار  هاـنگ  نیئطاـخلا )  نم  تنک  کـنا  کبنذـل  يرفغتـسا  و   : ) تفگ شرـسمه  هب  هکنیا  و 
و نیئطاخ )   ) زا دومرف  تهج  نیمه  هب  و  دش ،  اطخ  لها  زا  لمع  نیا  اب  وا  نوچ  دنک ،  ترفغم  بلط  هانگ  نیا  رطاخ  هب  دوخ  يادـخ 

 ( . تائطاخ  ) زا دومرفن 

ندومن يرواد  ندرک و  مکح  دـهاش  راـک  نوچ  دـهاش ،  مـالک  هن  تسا ،  زیزع  مـالک  همه  اـهنیا  دـیآ  یمرب  قایـس  زا  هک  يروطب  و 
 . تسا زیزع  راک  هکلب  تسین 

 ( . نیبم لالض  یف  اهارنل  انا  ابح  اهفغش  دق  هسفن  نع  اهیتف  دوارت  زیزعلا  هارما  هنیدملا  یف  هوسن  لاق  (و 

هب هیآ  رد  ّتقد  زا  هک  هچنآ  داتفا .  قافتا  زیزع  هناخ  رد  هک  تسا  فسوی  اب  رـصم  نانز  ناتـساد  ضرعتم  نآ  دعب  هیآ  جـنپ  هیآ و  نیا 
فسوی دروخرب  ناتساد  یتقو  هک  تسا  نیا  دراد  يراگزاس  مه  هیـضق  عبط  اب  دیامن و  یم  شدییات  مه  هیلاح  نئارق  دیآ و  یم  تسد 

زیزع اب 
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 ، دوخ سلاجم  رد  هک  يروطب  دش  ناوناب  سلاجم  لقن  و  درک ،  ادیپ  راشتنا  رهش  رد  ربخ  اجیردت  تفای  نایاپ  اهدونـش  تفگ و  نآ  و 
دوخ هدرب  قشاع  دراد  رهوش  هکنیا  اب  هک  دنتفرگ ،  یم  شنزرس  داب  هب  ار  اخیلز  هدیشک  شیپ  ار  هیـضق  نیا  دنتـسشن  یم  هک  اج  ره  و 

 . هداهن دوخ  نماد  رب  یگنن  هکل  هتخادرپ و  مه  هدوارم  هب  وا  اب  هک  هداد  تسد  زا  نانع  نانچنآ  دوخ  قشع  رد  و  هدش ، 

نانز رتشیب  هک  میناد  یم  نوچ  دوب ،  هلیح  رکم و  رد  زا  هکلب  دـندز ،  یمن  یهاوخریخ  رد  زا  ار  اـهفرح  نیا  ناـنآ  زا  کـی  چـیه  یلو 
تاساسحا قیقر و  فطاوع  يرآ  دـنریگب .  مارآ  دراذـگن  هک  تسا  یفاـک  تهج  ود  نیمه  و  دنتـسه ،  يدنـسپدوخ  دـسح و  راـچد 

یم تسد  زا  نانع  ابیز  یتعیبط  فیطل و  یتقلخ  ره  ربارب  رد  نانز  درادـن .  ار  رثا  ناـنچنآ  نادرم  رد  هک  دراد  يرثا  ناـنز  رد  فیطل ، 
نیمه و  دراد ،  یگتـسب  همـشرک  زان و  موسر  اب  ناـشیاهلد  هکنیا  لـثم  دـنراد  یم  تسود  نادرم  زا  شیب  ار  تنیز  شیارآ و  دـنهد ، 

 . دهد نایغط  ناشیاهلد  رد  ار  دسح  يدنسپدوخ و  سح  هک  دوش  یم  ثعاب  انعم 

ورف لد و  يالـست  تداسح و  نیکـست  يارب  رتشیب  دنتـشاد  یم  فسوی  اخیلز و  هدوارم  نوماریپ  رد  هک  ییاـهوگتفگ  نخـس ،  هاـتوک 
هدیـشچن دوب  هدیـشچ  فسوی  زا  اخیلز  هک  هچ  نآ  و  دـندوب ،  هدـیدن  ار  فسوی  نونکات  اهنآ  هنرگ  و  دوب ،  اـه  هنیـس  شوج  ندـناشن 

اهنآ دندوب .  هدشن  شیادیش  هناوید و  وا  نوچ  و  دندوب ، 
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 : هکنیا زا  لفاغ  دندرک ،  یم  ییاهـسایق  يرگید  زا  سپ  یکی  هاگنآ  تسا ،  یلومعم  يدرم  اخیلز  مالغ  دندرک  یم  لایخ  دوخ  شیپ 
 . ندید دننام  دوب  یک  ندینش 

لاصو هب  ندیـسر  زج  هک  ییاخیلز  نامه  دیـسر ،  مه  اخیلز  دوخ  شوگ  هب  ات  تشگ  اـهنابز  رـس  رب  اـهتمهت  نیا  ردـق  نآ  هصـالخ ، 
دهاوخ یم  وا  ندروآ  گنچ  هب  يارب  فسوی و  يارب  دراد  ار  هچ  ره  تسا ،  رگناوت  رگا  و  درادـن ،  یمغ  مه و  چـیه  رگید  فسوی ، 

وا و هب  و  درادب ،  تسود  ار  وا  هدش  هک  مه  تّزع  رطاخ  هب  فسوی  دیاش  ات  دهاوخ  یم  نیا  يارب  مه  ار  شتّزع  دراد ،  تّزع  رگا  و  ، 
 . دناسرب شا  هتساوخ  هب  ار  وا  و  دنک ،  یهّجوت  وا  هتساوخب 

سک مرج  ال  دننز ،  یم  نماد  وا  ییاوسر  هب  هنوگچ  نابیقر  نانمشد و  هک  دیمهف  درک و  رادیب  باوخ  زا  ار  وا  اهدونش ،  تفگ و  نیا 
يو لزنم  رد  دـندوب  تکلمم  ناکرا  زا  ناشنارهوش  یتنطلـس و  یفارـشا و  نانز  هک  نانآ  همه  ینیعم  دـعوم  رد  ات  داتـسرف  ناشیا  دزن 

 . دنناسر مهب  روضح 

هدومن هداـمآ  دوعوم  زور  يارب  ار  دوخ  دـنراد  سلاـجم  هنوگنیا  هب  نتفر  يارب  اـه  هداوناـخ  هنوـگنیا  هک  یتداـع  بسح  رب  مه  اـهنآ 
هک دوب  نیا  همه  ناشیا  کی  کی  مه )   ) اما دندمآرد ،  اخیلز  سلجم  هب  هدید ،  كرادت  ار  اهشیارآ  نیرت  نیـشنلد  اهـسابل و  نیرتهب 

اخیلز لد  هتسناوت  هک  تسا  ابیز  دح  هچ  ات  و  تسا ،  یناوج  هنوگچ  هدش  شقشاع  رصم  هکلم  هک  یناوج  نآ  و  دننیبب ،  ار  فسوی 
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 . دزاس اوسر  ار  وا  دیص و  ار 

و دـنراد ،  شروذـعم  هداد  وا  بناج  هب  ار  قح  اـت  دـننیبب ،  ار  فسوی  ناـنامهیم  همه  زور  نآ  هک  تشادـن  یمه  نیا ،  زج  مه  اـخیلز 
تحار ناشیاهنابز  رش  زا  هجیتن  رد  و  دنـشاب ،  هتـشادن  ار  وا  ییوگدب  يارب  لاجم  رگید  هداتفا  فسوی  قشع  ماد  هب  وا  دننام  ناشدوخ 

دنوش شقـشع  بیقر  نارگید  هکنیا  زا  تشاد  اج  دوب ،  اخیلز  ریغ  يرگید  صخـش  رگا  ماقم  نیا  رد  هتبلا  دوش .  نمیا  ناشرکم  زا  و 
ار دوخ  وا  دوب و  وا  مالغ  فسوی  نوچ  دوب ،  تحار  شلاـیخ  تهج  نیا  زا  اـخیلز  یلو  دـهدن ،  ناـشن  یـسک  هب  ار  فسوی  دـسرتب و 

تسین یسک  فسوی  تسناد  یم  رگید  يوس  زا  دوب .  هدیرخ  وا  يارب  ار  فسوی  زیزع  نوچ  تشادنپ ،  یم  فسوی  بحاص  کلام و 
اخیلز دوخ  ياهییابیز  ربارب  رد  نونکات  وا  دوش .  نانآ  زا  یکی  قشاع  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـنک ،  ادـیپ  یتبغر  ناـنامهیم  هب  تبـسن  هک 

 . دراد يریظن  یب  تمصع  تّزع و  لایما  اهاوه و  هنوگنیا  هب  تبسن  وا  دوش ،  یم  نارگید  میلست  هنوگچ  تقو  نآ  هدشن ،  میلست 

سنا و یـسرپلاوحا و  هب  تفرگ و  رارق  دوخ  صوصخم  ياج  رد  سک  ره  دندش و  عمج  هکلم  دزن  رـصم  یفارـشا  نانز  هکنآ  زا  سپ 
هداد و دوب  هدـید  هیهت  البق  هک  يزیت  دراـک  ناـنآ  کـی  کـی  هب  داد  روتـسد  دـش ،  هویم  ندروخ  عقوم  هتفر  هتفر  دـنتخادرپ ،  وگتفگ 

داد روتسد  دندش ،  هویم  ندنک  تسوپ  لوغشم  همه  هک  عقوم  نیمه  رد  دندرک ،  میسقت  ار  اه  هویم  هلصافالب 
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 . دیآرد سلجم  نآ  رد  دوب  ناهنپ  عقوم  نآ  ات  هک  فسوی 

تریح و  دیرپ ،  ناشرـس  زا  لقع  داتفا  وا  هب  هک  راضح  مشچ  تفرگ .  ندیـشخرد  یباتفآ  ییوگ  وت  دش  دراو  فسوی  هک  یـضحم  هب 
هراپ هویم  ياج  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  زیت  ياهدراک  اـب  ییادیـش  یگدز و  تهب  تدـش  زا  هجیتن  رد  دـندش ،  وا  لاـمج  روحـسم  هدز و 

هک يروطب  مه  نآ  ددرگ  يزیچ  بوذجم  یمدآ  سفن  یتقو  نوچ  تسا ،  یگدادلد  یگتفیش و  تیـصاخ  رثا و  نیا ،  يرآ  دندرک . 
یگدز و تهب  راچد  ددرگ  رتشیب  مه  نیا  زا  زاب  رگا  و  ددرگ ،  یم  بارطضا  راچد  درذگب ،  دح  زا  نآ  هب  تبسن  شـسرت  ای  هقالع و 
ریبدـت و دـناوت  یمن  رگید  دـهد  تسد  زا  ار  دوخ  رعاشم  دوش و  هدز  تهب  هکیتروص  رد  ددرگ و  یم  گرم  رطخ  راـچد  نآ  زا  دـعب 

يرطخ نامه  يوس  هب  ار  دوخ  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  هظحل  نیا  رد  اسب  هچ  دـشاب و  هتـشاد  تسد  رد  ار  دوخ  ياضعا  ياوق  میظنت 
و دنک ،  شومارف  ار  تکرح  سکع ،  رب  اسب  هچ  و  دورب ،  ریـش  ناهد  هب  دوخ  ياپ  اب  الثم  دیامن ،  باترپ  دوب  هدـش  توهبم  نآ  زا  هک 
رد ثداوح  نیا  ریاظن  و  درادن .  ار  نآ  دصق  هک  دنک  يراک  اسب  هچ  و  دتـسیاب ،  تکرح  نودـب  دـنرادن  یتکرح  هک  تادامج  دـننام 

 . تسا فورعم  هدیماجنا  ینونج  هچ  هب  ناشماجنارس  هک  راگزور  قاشع  تایاکح  رایسب و  تبحم  قشع و  هنحص 

ندوب قرغتسم  نوچ  دوب ،  رصم  یفارشا  نانز  ریاس  اخیلز و  نایم  قرف  انعم  نیمه  و 
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فـسوی هب  یناهگان  روطب  اخیلز  سلجم  رد  هک  رـصم  یفارـشا  نانز  فالخ  هب  تفرگ ،  تروص  جـیردت  هب  فسوی  تبحم  رد  اخیلز 
راکفا و دـیرپ و  ناشیاهلقع  تبحم  تدـش  زا  دـش و  هدـنکفا  ناشیاهلد  يور  رب  فسوی  لاـمج  زا  يا  هدرپ  هجیتن  رد  و  دـندروخرب ، 

لرتنک دنتـسناوتن  و  دـندرک ،  عطق  ار  دوخ  ياهتـسد  نآ  ياج  هب  هدرب  دای  زا  ار  هویم  هجیتن  رد  تخاس ،  لتخم  یلک  هب  ار  ناشرعاشم 
 : دنتفگ رایتخا  یب  و  دـننک ،  يراددوخ  دـنتفای  لد  رد  فسوی  تبحم  زا  هک  هچنآ  نداتفا  نورب  زا  دنتـسناوتن  دـنیامن و  ظفح  ار  دوخ 

 ( . میرک کلم  الا  اذه  نا  ارشب  اذه  ام  هّلل  شاح  )

روطنیا ناـنامهیم  هک  تشادـن  اـج  یـسلجم  نینچ  رد  و  دوـب ،  هدـش  دـقعنم  وا  یتنطلـس  راـبرد  رد  زیزع و  هناـخ  رد  سلجم  هکنیا  اـب 
تیاعر ار  رصم  هزیزع  اخیلز ،  تمرح  دوب  مزال  زین  و  دنیامن ،  تیاعر  ار  راقو  بدا و  هجرد  تیاهن  تشاد  اج  هکلب  دننک ،  یخاتسگ 

نینچ دندوب ،  رهوش  بحاص  لامج و  بحاص  ناوج و  ینانز  فارـشا و  زا  دوخ  هوالع ،  دـنرادهگن .  ار  وا  تیعقوم  تمـشح  هدومن 
یم هک  دوب  یتاـهج  اـهنیا  همه  دـننک .  تبحم  قشع و  راـهظا  یبنجا  درم  کـی  هب  تبـسن  نینچ  نیا  تسیاـب  یمن  نیـشن  هدرپ  یناـنز 

اب دنتفرگ ،  یم  تمذم  داب  هب  ار  وا  هدومن  اهتمالم  اخیلز  رـس  لابند  هک  دندوبن  نانز  نیمه  رگم  و  دوش .  نانآ  یخاتـسگ  عنام  تسیاب 
راب کی  اب  هدومن  شومارف  ار  دوخ  ياه  هتفگ  روطچ  تقو  نآ  دوب ،  نیشنمه  ییابیز  ناوج  نینچ  اب  اهلاس  اخیلز  هکنیا 
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 . دنداتفا تلاح  نیا  هب  فسوی  ندید 

زیهرپ دوب  هدش  التبم  نادـب  اخیلز  هک  يراب  تحیـضف  تبقاع  زا  و  دـننک ،  یتسیابردور  رگیدـکی  زا  تشاد  اج  میرذـگب  هک  مهنیا  زا 
روطچ وا  زا  دـید ،  یم  ار  نانآ  راـتفگ  راـتفر و  و  تشاد ،  روضح  سلجم  نآ  رد  فسوی  دوخ  رخآ  اـهنیا ،  همه  رب  هوـالع  دـنیامن . 

؟  دندرکن مرش 

همه رب  نالطب  طخ  ریظن ،  یب  لامج  نآ  هدـهاشم  فسوی و  یناهگان  ندـید  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هملک  کـی  اـهنیا  همه  باوج 
و درک ،  هبنپ  ار  همه  مینک )  بدا  تیاعر  نانچ  نینچ و  سلجم  رد  هک   ) دـندوب هتـشر  دوخ  اـب  ـالبق  هک  هچنآ  و  دیـشک ،  اـهفرح  نیا 
زا هتـشاذگ و  نایم  رد  نانیـشنمه  اب  دراد  لد  رد  هچ  ره  هک  ره  هک  تخاس ،  لّدـبم  شیع  سلجم  کـی  هب  ار  مارتحا  بدا و  سلجم 

تسا راوگرزب  يا  هتشرف  تسین  رشب  ناوج  نیا  هّللا !  ناحبـس   : ) دنتفگ هدرپ  یب  اذل  دنکن ،  اورپ  تفگ  دنهاوخ  هچ  شا  هرابرد  هکنیا 
( .

دق هسفن  نع  اهیتف  دوارت  زیزعلا  هارما   : ) دنتفگ یم  اخیلز  هرابرد  رود  نادنچ  هن  هتشذگ  رد  هک  تسا  یناوناب  نامه  راتفگ  نیا  يرآ ، 
 ( . نیبم لالض  یف  اهیرنل  انا  ابح  اهفغش 

اهییوگدب نآ  هک  دوب  نیا  شدافم  و  دوب ،  ناشیا  زا  یـشزوپ  یهاوخرذع و  دوخ  ناشراتفگ ،  نیا  زا  دعب  ناشفرح  نآ  تقیقح  رد  و 
فسوی هک  میدیمهف  کنیا  یلو  دوب ،  اجب  قح و  همه  دوب  یلومعم  يرشب  فسوی  هک  یتروص  رد  میتفگ  یم  اخیلز  رـس  لابند  ام  هک 

 ، تسین رشب 
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دناوت یم  هکنیا  اـب  دـنک  هدوارم  وا  اـب  دزروب و  قشع  یبنجا  رگید  رـشب  کـی  هب  هک  تسا  تمذـم  تمـالم و  راوازـس  یتقو  ناـسنا  و 
دـشاب دننام  یب  یلامج  یبنجا  صخـش  نآ  لامج  هک  یتروص  رد  اما  و  دروآرب ،  دراد  رایتخا  رد  هک  هچنآ  اب  ار  دوخ  یعیبط  تجاح 

 . تسین یتمالم  چیه  قحتسم  شقشع  رد  تمذم و  راوازس  رگید  دریگب  ار  رایتخا  نانع  يا  هدننیب  ره  زا  هک  يدح  هب 

کی ره  هک  درک  ناشراداو  طاسبنا  طاـشن و  تفر ،  راـنک  همه  بادآ  دویق و  دـش و  بلقنم  سلجم  ناـهگان  هک  دوب  تهج  نیمه  هب 
شاف هدرپ  یب  ار  دوخ  رارسا  هتـشاذگ  رانک  ار  یتسیابردور  مه  اخیلز  دوخ  دنزیرب ،  نوریب  دنتـشاد  ریمـض  رد  فسوی  نسح  زا  هچنآ 

وا یلو  مداد  هّجوت  دوخ  يوس  هب  ار  وا  نم  دـیدرک ،  یم  تمـالم  نآ  هراـبرد  ارم  هک  دوب  ناـمه  دـینیب  یم  هکنیا   : ) تفگ تخاـس و 
ملسم روطب  دهدن  ماجنا  مهد  یم  شروتسد  هچنآ  رگا   : ) تفگ دیدهت  ناونع  هب  هداد  فک  زا  نانع  رگید  راب  هاگنآ  دیزگ ) تمصع 

ظفح نانامهیم  دزن  ار  دوخ  ماقم  مه  ات  تفگب  نیا  دـمآ . ) دـهاوخ  رد  لیلذ  راوخ و  مدرم  هرمز  رد  انیقی  و  داتفا ،  دـهاوخ  نادـنز  هب 
 . دزاس راداو  دایقنا  تعاطا و  هب  نادنز  سرت  زا  ار  فسوی  مه  و  دنک ، 

ياه هزمغ  و  فیطل ،  نانخس  هب  یتافتلا  هن  دومن و  ناتف  ياههاگن  نآ  ابیز و  ياه  هراسخر  نآ  هب  یهجوت  نیرتمک  هن  فسوی ،  اما  و 
تشاذگ وا  لد  رد  يرثا  نیرتمک  اخیلز  زیگنا  لوه  دیدهت  هن  و  درک ،  ناشیابرلد 
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.

لیلذ شربارب  رد  یلـالج  تّزع و  ره  هک  دوب  یلـالج  ربارب  رد  عضاـخ  و  اـهلامج ،  همه  قوف  دوب  یلاـمج  هجوـتم  همه  وا  لد  يرآ ، 
هب هکلب  هدومنن ،  یهجوت  چـیه  دوب  وا  اب  شنخـس  يور  هک  اخیلز  ياه  هتفگ  هب  دزن و  فرح  هملک  کی  ناشخـساپ  رد  اذـل  و  تسا ، 

و دننک ،  یم  توعد  نادـب  ارم  نانیا  هک  هچنآ  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  رد  نادـنز  اهلا ! راب   : ) تفگ هدروآ و  يور  شراگدرورپ  هاگرد 
 ( . موش یم  نالهاج  زا  هتشگ و  لیامتم  نانآ  يوس  هب  ملد  ینادرگن  نم  زا  ار  ناشدیک  وت  رگا 

هک تسا  نم  راـگدرورپ  وا  ادـخ ،  هـب  هاـنپ   : ) هـک تـفگ  اـخیلز  باوـج  رد  هدوارم  سلجم  رد  هـک  یفرح  نآ  اـب  ار  مـالک  نـیا  رگا 
سلجم نیا  رد  هک  میمهف  یم  شقایس  زا  مینک  هسیاقم  دنوش ) یمن  راگتسر  ناراکمتس  هک  یتسرد  هب  و  تخاس ،  وکین  ار  مهاگلزنم 

دیک دوب و  وا  اجنآ  نوچ  دوب ،  هجاوم  اخیلز  زیمآ  کیرحت  تاـکرح  اـب  لـبق  زور  هک  یـسلجم  نآ  اـت  هتـشذگ  رت  تخـس  فسوی  هب 
تروص تولخ  رد  هک  دوـب  يا  هعقاو  لـبق  زور  هعقاو  هوـالعب ،  هتفرگ .  رارق  یعمج  ءوـس  دـصق  دـیک و  ربارب  رد  زورما  یلو  اـخیلز ، 
يریثک عمج  ربارب  رد  هتفر  رانک  اه  یشوپ  هدرپ  نآ  همه  زورما  یلو  تشاد ،  رارـصا  نآ  نتـشاد  ناهنپ  رد  مه  اخیلز  دوخ  و  تفرگ ، 

دوب رفن  کی  اجنآ  دننک ،  یم  تبحم  قشع و  راهظا  يدایزاجنیا  دوب ،  اخیلز  اهنت  اجنآ  يرآ ،  دنک .  یم  هقـشاعم  دراد  رهـش  نانز  زا 
یم هک 
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اجنیا درک  یم  تدعاسم  ار  اخیلز  یطیارـش  رگا  اجنآ  دـنا ،  هتفرگ  میمـصت  انعم  نیا  رب  يا  هدـع  اجنیا  دـنک ،  هارمگ  ار  يو  تساوخ 
 . تسا راک  رد  وا  هیلع  يرتشیب  تایضتقم  طیارش و 

دومن دادمتسا  وا  زا  ناشیا  دیک  عفد  رد  هدومن  عرضت  ناحبس  يادخ  هاگرد  هب  امـسر  اجنیا  رد  یلو  درب  هانپ  ادخ  هب  اهنت  اجنآ  رد  اذل 
 . تسا اناد  اونش و  ادخ  يرآ  دینادرگب ،  وا  زا  ار  ناشیا  دیک  دومن .  باجتسم  ار  شیاعد  مه  ادخ  و  ، 

هکنیا زا  و  نز ،  يارب  تسا  عـمج  مسا  ثحب  دروـم  هیآ  رد  هوـسن )   ) هملک مییوـگ :  یم  هتـشگرب  تاـیآ  هراـبرد  ثحب  هـب  اـجنیا  رد 
ناشیوگتفگ هک  دنا  هدوب  یـصاخشا  ای  هّدع و  تیعقوم  رظن  زا  ای  ددع و  رظن  زا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هنیدملا )  یف   ) هب درک  شدیقم 

 . تسا هدوب  رثوم  رتشیب  ییاوسر  هیضق و  راشتنا  رد 

( زیزع  ) هملک و  هتـشاذگ ،  ار  هدوارم  يانب  فسوی  اب  و  هدرک ،  یم  یگدنز  شا  هناخ  رد  فسوی  هک  هدوب  ینز  نامه  زیزعلا ) هارما   ) و
هدوب یسک  صوصخم  بقل  نیا  و  دومن ،  يرادیرخ  نایراکم  زا  ار  فسوی  هک  دوب  يدیـس  نامه  بقل  نیا  و  تسا ،  مولعم  شیانعم 

 . دنداد بقل  زیزع  مه  ار  وا  دیسر  رصم  تسایر  هب  فسوی  یتقو  اذل  هدرک و  یم  تسایر  رصم  روشک  رب  هک 

نیرتدب نیا  و  دنک ،  یم  لابند  ار  فسوی  رارمتـسا  روطب  اخیلز  دنیوگب  دنا  هتـساوخ  هک  دـیآ  یمرب  اهیتف ) دوارت   : ) دومرف هکنیا  زا  و 
هاتف ناوج و( مالغ  يانعم  هب  یتف )   ) هملک و  تسا ،  هدوارم 
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هفاضا اخیلز  ریمـض  هب  ار  نآ  اجنیا  رد  رابتعا  نیمه  هب  دـیاش  و  تسا ،  عیاش  مالغ  رد  یتف  لامعتـسا  و  تسا ،  ناوج  زینک  يانعم  هب  ( 
 ( . شناوج  ) هدومرف هدومن و 

و نسح -  زا  لقن  دوب -  هتفاـی  هار  وا  نطاـب  ینعی  اـخیلز ،  بلق  فاغـش  اـت  فسوی  تبحم  ینعی  اـبح ) اهفغـش   : ) هتفگ تادرفم  رد  و 
طیحم هک  تسا  یفالغ  يانعم  هب  بلق  فاغـش  و  دنمهب .  کیدزن  انعم  ود  نیا  و  یلع -  یبا  زا  لقن  نآ -  طسو  يانعم  هب  هدـش  هتفگ 

 . تسا بلق  هب 

زیزع رـسمه  دـنتفگ :  تسین  رثا  زا  یلاخ  وا  قح  رد  اخیلز و  رد  ناشیاه  فرح  هک  رهـش  نانز  زا  يا  هدـع  هک :  تسا  نیا  شیانعم  و 
تسا نز  وا  نوچ  تسین ،  هتسیاش  وا  يارب  نیا  و  دنک ،  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دهاوخ  یم  دراد و  هدوارم  شمالغ  اب  رمتسم  روطب 

مرـش یب  دـیاب  یلیخ  نز  یلو  دراد ،  ییاضتقا  نینچ  نادرم  عبط  هچ  رگ  دـنک ،  نینچ  هناگیب  يدرم  اب  نز  هک  تسا  تحاقو  زا  نیا  و 
امتح و  تسیاب ،  یم  وا  تسا ،  روشک  نیا  هزیزع  شدوخ  زیزع و  رـسمه  وا  هکنیا  رب  هوـالع  دـنزب ،  يراـک  نینچ  هب  تسد  هک  دـشاب 

وا هب  يو  هک  یـسک  نآ  میرذگب  هک  مه  نیا  زا  درک ،  یم  تاعارم  ار  دوخ  تناکم  رهوش و  تفارـش  نادناخ و  يوربآ  تسیاب ،  یم 
هلاو و هنوگنیا  دزروب و  قشع  تسوا  دوخ  مالغ  هک  یناربع  مالغ  کی  هب  دیاب  ارچ  یتیـصخش  نینچ  لثم  یلو  تسوا ،  مالغ  هتـسبلد 

شیادیش
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و دماجنیب ،  هدوارم  هب  هک  دـناشکب  اجنآ  ات  ار  تبحم  هکنیا  هن  دوب ،  لّمحت  لباق  مه  زاب  تشاد  یم  شتـسود  افرـص  رگا  لاح  دوش ، 
تحابق و دح  هب  ار  یهارمگ  اخیلز  یتسار  دتفیب .  سامتلا  رارـصا و  هب  دوشن ،  هبنتم  زاب  و  دنز ،  زاب  رـس  شـشهاوخ  تباجا  زا  مه  وا 

 . تسا هدناسر  تعانش 

 ( . نیبم لالض  یف  اهیرنل  انا   : ) هک دندرک  هفاضا  ار  انعم  نیا  اهفرح  نیا  لابند  اذل  و 

( انیکس نهنم  هدحاو  لک  تتآ  اکتم و  نهل  تدتعا  نهیلا و  تلسرا  نهرکمب  تعمس  املف  )

 . تسا دوصقم  هب  ندیسر  روظنم  هب  يزاس  هلیح  يانعم  هب  رکم )  : ) هتفگ نایبلا  عمجم  رد 

اهفرح نیا  هعاشا  اب  اـخیلز  نادوسح  اـبقر و  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ،  هدـناوخ  اـخیلز  هب  رکم  ار  رـصم  ناـنز  تاـضارتعا  نیا  رگا  و 
دوب نیا  يارب  درک ،  ناشتوعد  داتـسرف و  ناشیا  دزن  هب  ار  یـسک  رگا  و  دندومن ،  یم  تمرح  کته  دندرک و  یم  اوسر  ار  وا  دنتـشاد 

وا تمالم  ییوگدـب و  زا  تسد  هجیتن  رد  و  دزاس ،  التبم  وا  قشع  هب  دوخ  دـننام  مه  ار  ناشیا  و  دـهدب ،  ناشن  نانآ  هب  ار  فسوی  هک 
 . دنرادب روذعم  شقشع  رد  ار  وا  هتشادزاب 

ياهـشنزرس هک  تسا  رطاخ  نیدـب  دینـش ) ار  رـصم  نانز  رکم  یتقو   ) هدومرف هدـیمان و  رکم  ار  رـصم  نانز  ياه  هتفگ  رگا  نیارباـنب ، 
 . دننک اوسر  مدرم  نایم  رد  ار  يو  دنا  هتساوخ  یم  اهنآ  و  هدوب ،  ینمشد  دسح و  رد  زا  ناشیا 

زا تسا  هیانک  نشور و  شیانعم  نهیلا )  تلسرا   : ) دومرف هکنیا  و 
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 . دومن راضحا  ار  ناشیا  هکنیا 

 . درک ایهم  ییاکتم )   ) یهاگ هیکت  نانز  نآ  زا  کی  ره  يارب  ینعی  تسا ،  ندرک  هدامآ  ندید و  هیهت  يانعم  هب  تدتعا )   ) هملک

 . هدوب نآ  لاثما  جنرت و  لیبق  زا  هویم  ندرک  هراپ  تهج  هب  دراک  نداد  زا  دوصقم  انیکس ) نهنم  هدحاو  لک  تتآ  و   : ) دومرف هکنیا  و 
هک تخیر  تهج  نادب  ار  هشقن  نیا  و  دیآرد ،  نانز  نآ  رب  هک  داد  روتسد  فسوی  هب  هک  تسا  نیا  نهیلع )  جرخا  تلاق  و   ) يانعم و 
هک دیآ  یمرب  هیآ  ظفل  رهاظ  زا  و  دنـشاب ،  نآ  ندرک  هراپ  مرگرـس  هویم و  لوغـشم  نهذلا و  یلاخ  هک  دیآرد  نانآ  رب  یتقو  فسوی 
هک هتشاد  رارق  يرگید  قاطا  رد  ای  هدوب و  هناخ  قودنـص  هجنگ و  رد  ای  لاح  هدوب ،  ناهنپ  نامهم  نانز  رظن  زا  تعاس  نآ  ات  فسوی 

تفگ یم  دوب  تروـص  نیا  ریغ  رگا  و  ناـشیا )  رب  يآ  نوریب   : ) دـیوگ یم  فـسوی  هب  اـخیلز  نوـچ  هتـشاد ،  هار  ییاریذـپ  نلاـس  هب 
 ( . ناشیا رب  يآرد  )

زا ار  ناشنابز  هتخاس  اوسر  ار  ناشیا  اـت  رـصم ،  ناـنز  رکم  لـباقم  رد  دوب  يرکم  اـخیلز  زا  هشقن  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قایـس  زا 
 . هدروآ وا  رس  رب  هچ  فسوی  هک  دنمهفب  و  دنک ،  عطق  دوخ  تمالم 

هب هدومن ،  هیهت  ییاکتم  کی  ره  يارب  البق  هک  دوب  هدیچ  روطنیا  ار  تاقالم  همانرب  نوچ  دوب ،  هدش  میظنت  هنارهام  رایـسب  هشقن  نیا  و 
دوب هتشاد  ناهنپ  نانآ  رظن  زا  ار  فسوی  تاظحل  نیا  همه  رد  هداد  يدراک  کی  ره  تسد 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 579 

http://www.ghaemiyeh.com


لامج شوهدـم  هداد  تسد  زا  ار  اهلقع  هراب  کی  ات  داد ،  شناشن  اهنآ  هب  یناهگان  روطب  هدروآرد و  سلجم  هب  ار  وا  هراـب  کـی  و  ، 
 ، دوش نانآ  یلقع  یب  دهاش  نیمه  و  دنک .  یمن  يراک  نینچ  رایـشوه  لقاع و  مدآ  هک  دننک  يراک  هجیتن  رد  دندرگ ،  فسوی  عیدب 

تسد نانآ  یگمه  هکلب  ناشرفن ،  ود  رفن و  کی  هن  مهنآ  دننک ،  عطق  هویم  ياج  هب  ار  دوخ  ياهتسد  وا  ندید  اب  هک  تسا  نیا  نآ  و 
 . دننک عطق  ار  دوخ 

 ( میرک کلم  الا  اذه  نا  ارشب  اذه  ام  هّلل  شاح  نلق  نهیدیا و  نعطق  هنربکا و  هنیار  املف  )

روعـش هکیروطب  نانز ،  نآ  یگدز  تشهد  تلاح  زا  تسا  هیانک  و  تسا ،  تشادگرزب  ماظعا و  يانعم  هب  رابکا )  ) زا هنربکا )   ) هملک
ره هک  مدرم ،  مومع  رد  یتقلخ  یعیبط و  تسا  یتلاح  نیا  و  دنداد ،  تسد  زا  لامج  نسح و  نآ  ندید  ضحم  هب  ار  دوخ  كاردا  و 
رد دوخ  ییاـیربک  تمظع و  هب  يریبک  میظع و  تقو  ره  سپ  ددرگ .  عضاـخ  میظع  ربارب  رد  يریقح  ره  گرزب و  ربارب  رد  یکچوک 
زا ار  اهنآ  هدـمآ و  رهاق  تسا  میظع  نآ  زا  رتکچوک  دراد و  دوجو  یمدآ  روعـش  رد  هک  هچ  ره  رب  دوش  رگ  هولج  یمدآ  روعـش  ربارب 

 . ددرگ یم  طبخ  راچد  شلامعا  رد  یمدآ  هجیتن  رد  و  درب ،  یم  شدای 

ياج هب  هجیتن  رد  دـمآ ،  رهاق  ناشکاردا  روعـش و  رب  وا  لامج  نسح و  دـندیدب  ار  فسوی  رـصم  ناـنز  یتقو  هک  دوب  لـیلد  نیمه  هب 
عطق ار  دوخ  ياهتسد  هویم 
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ای و  الیتقت ) موقلا  لتق   ) دنیوگ یم  یتقو  هکنانچمه  دراد ،  عطق  نآ  يدایز  رب  تلالد  هدروآ  لیعفت  هغیص  هب  ار  عطق  هکنیا  و  دندرک . 
 . درک دوبان  ار  مدرم  زا  يرایسب  یطحق  ای :  و  تشکب .  رایسب  ار  مدرم  وا  هک :  تسا  نیا  شیانعم  اتیومت ) بدجلا  مهتوم   ) دنیوگ یم 

کناحبـس اذهب  ملکتن  نا  انل  نوکی  ام   ) هیآ ریظن  هلمج  نیا  و  فسوی ،  رما  رد  تسادخ  سیدـقت  هّلل )  شاح  نلق  و   : ) دومرف هکنیا  و 
هئربت هیزنت و  عون  کی  نآ  رد  هک  يرما  ره  رد  ادخ  هب  نیدقتعم  هک  تسا  یبدا  ناحبـس ،  يادخ  سیدقت  تسا .  میظع )  ناتهب  اذـه 

مه رـصم  نانز  دنزادرپ .  یم  رظن  دروم  صخـش  هیزنت  هب  سپـس  هیزنت و  ار  ادخ  تسخن  هدروآ  نابز  هب  دننک  یم  تابثا  یـسک  يارب 
هیزنت هب  سپس  هدومن و  هیزنت  هّلل )  شاح   ) هلمج اب  ار  ادخ  لوا  ارشب ) . . .  اذه  ام   : ) دنیوگب دننک و  هیزنت  ار  فسوی  دنتـساوخ  یتقو 

 . دنتخادرپ فسوی 

نیا هتبلا  دـندرک ،  تابثا  شیارب  ار  ندوب  هتـشرف  یفن و  فسوی  زا  ار  تیرـشب  میرک )  کـلم  ـالا  اذـه  نا  ارـشب  اذـه  اـم   ) هلمج رد  و 
هک دوب  نیا  نآ  و  دـندوب .  دـقتعم  نادـب  دنناتـسرپ  تب  نانآ  هقرف  کـی  هک  ادـخ  هب  نیدـقتعم  هک  دوب  يداـقتعا  زا  یـشان  مه  فرح 

لامج و ملع و  هدنز و  دوجوم  ره  یگدنز  و  دنملاع ،  رد  تداعس  ریخ و  ره  ءدبم  فیرش و  یتادوجوم  هک  دراد  یناگتشرف  دنوادخ 
یم حشرت  نانآ  هیحان  زا  وزرآ  دروم  تالامک  ریاس  رورس و  ءاهب و 
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رد دنوش  مسجم  رـشب  تروص  هب  اضرف  رگا  و  دـنیونعم ،  يروص و  ياهییابیز  اهلامج و  یمامت  ياراد  ناشیا  دوخ  هجیتن  رد  و  دوش ، 
 ، دننک یم  رّوصت  ناسنا  تروص  هب  ار  اهنآ  ناتـسرپ  تب  تسین و  يریگ  هزادنا  لباق  یـسایقم  چـیه  هب  هک  دـنیآ  یم  یلامج  نسح و 

 . ءاهب نسح و  تیاهن  رد  یناسنا  هتبلا 

هدرک هیبشت  راوگرزب  يا  هتشرف  هب  ار  وا  شیوربا ،  مشچ و  شلامج و  نسح و  فیصوت  ياج  هب  هک  هدوب  ببس  داقتعا  نیمه  دیاش  و 
عم دوب .  هدـش  هتخورفا  فسوی  رظنم  ییابیز  تروص و  نسح  تسد  هب  دوب ،  هدـش  هتخورفا  ناشیا  لد  رد  هک  یـشتآ  هکنیا  اـب  دـنا ، 

دنـشاب و هدرک  هراشا  وا  تروص  نسح  هب  مه  ات  دـندیمان ،  میرک  يا  هتـشرف  ار  وا  هکلب  دـنتفگن ،  يزیچ  وا  نسح  زا  مینیب  یم  کـلذ 
 . تسا رتاناد  ادخ  شقلخ و  نطاب و  لامج  هب  مه  شتقلخ و  رهاظ و  لامج  هب  مه  و  شتریس ،  نسح  هب  مه 

فرح نیا  ناشیا  هک  دوش  یم  هدیمهف  هدش  رکذ  هیف )  یننتمل  يذلا  نکلذف   ) زیزع رسمه  مالک  رب  مدقم  رـصم  نانز  مالک  هکنیا  زا  و 
هتشاد قح  فسوی  هب  تندش  قشاع  رد  وت  دنیوگب :  دنا  هتساوخن  و  دنا ،  هتفگن  يو  نتسناد  روذعم  اخیلز و  هب  نداد  قح  روظنم  هب  ار 
هکنیا نودب  دنا ،  هدز  دوخ  ییادیـش  تیبوذجم و  فسوی و  يانث  حدم و  ماقم  رد  رهق  روطب  رایتخا و  یب  هک  هدوب  یمالک  هکلب  يا ، 

مه زیزع  رسمه  و  تسا ،  ناشیا  ییاوسر  هیام  مالک  نیا  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت 
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ندیرب هب  المع  مه  ار ،  ناشیا  هکنآ  زا  دعب  نکیل  و  هیف )  یننتمل  يذلا  نکلذـف   ) دـیوگب يا  همدـقم  نینچ  نودـب  دوبن  رـضاح  زگره 
هتـشادن شقیدصت  زج  يا  هراچ  رگید  هک  دز  ار  فرح  نیا  شدوخ  تقو  نآ  درک  حـضتفم  اوسر و  الوق  مه  و  هویم ،  ياج  هب  تسد 

 . دشاب

 . . . مصعتساف هسفن  نع  هتدوار  دقل  هیف و  یننتمل  يذلا  نکلذف  تلاق 

فسوی هرابرد  هدیرب و  ار  دوخ  ياهتـسد  رـصم  نانز  هکنآ  زا  دعب  تسا :  هتفگ  یـسک  هناک  تسا ،  مهوت  عفد  هنیمز  مالک  نیا  هنیمز 
 . . . ( تفگ اخیلز  تلاق -   : ) هتفگ وا  باوج  رد  یصخش  تفگ و  هچ  اخیلز  دندرک  ار  فارتعا  نآ 

هب هراشا  اذ )  ) ندروآ اب  و  درک ،  رصم  نانز  رادرک  راتفگ و  هجیتن  عرف و  ار  دوخ  مالک  نکلذ )   ) رـس رب  ءاف )  ) فرح ندروآ  اب  اخیلز 
درک فیصوت  نینچ  ار  صخش  نآ  و  دندرک ،  یم  تمالم  صخش  نآ  هب  قشع  رطاخ  هب  ار  اخیلز  نانز ،  هک  درک  فسوی )   ) یصخش

هک دـنمهفب  و  دـشاب ،  ناشباوج  فسوی  دوخ  هک  درک  ار  راک  نیا  دـیدرک .  یم  تمالم  وا  هب  قشع  رد  ارم  هک  تسا  ناـمه  نیا  هک : 
هک تسا  مولعمو  دـهد .  داب  هب  ار  دوخ  تفع  دوخ و  رهوش  تّزع  نامدود و  يوربآ  تفارـش و  وا  هک  دـش  ثعاب  یـسک  هچ  هب  قشع 
 ( مکتهلآ رکذی  يذلا  اذها   ) هیآ رد  هکنانچ  دـهد ،  هلاوح  یجراخ  لیلد  هب  ار  هدنونـش  هک  تسا  ینایب  نآ  نایب  نیرت  يوق  نیرتهب و 

 . هتفر راکب  هتکن  نیمه  زین  انولضا ) ءالوه  انبر   ) هیآ و 

فارتعا نداد ،  ناشن  هراشا و  نیا  زا  سپ  هاگنآ 
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راتـساوخ و  تشادـنرب ،  دوخ  تفع  زا  تسد  اـما  مدوـب ،  هدرک  لاـبند  ار  وا  نم  هک  تفگ  هتـشاد و  هدوارم  فـسوی  اـب  هکنیا  هب  درک 
یعـس شندـنام  یفخم  رب  هراومه  هک  ار  يزار  هدومن و  هرفـس  ناـنآ  يارب  ار  دوخ  لد  اورپ  یب  نینچ  رگا  و  دوب ،  یکاـپ  تمـصع و 
عورش تفای  دوخ  دردمه  ار  همه  نوچ  و  تسا ،  فسوی  يادیش  وا  لد  دننام  همه  ياهلد  دید  هک  دوب  نیا  يارب  هتخیر  نوریب  هتـشاد 

 . تسا هتفهن  مصعتساف )  هسفن  نع  هتدوار  دقل  و   ) هاتوک هلمج  رد  تایئزج  نیا  و  ندرک ،  لد  درد  هب  درک 

دوخ تقفاوم  رب  ار  وا  هک  دـنامهف  فسوی  هب  مه  تسین و  رادرب  تسد  فسوی  زا  هک  تفگب  نانآ  يارب  ار  دوخ  میمـصت  رخآ ،  رد  و 
نم انوکیل  ننجـسیل و  هرمآ  ام  لعفی  مل  نئل  و   : ) ار دوخ  راتفگ  نیا  و  درک ،  دهاوخ  شتـسایس  دنک  تفلاخم  رگا  و  دنک ،  یم  رابجا 
نیا رب  هک  دـناسرب  ات  دومن ،  دـکوم  نآ  لاثما  مال و  و  دـیکات ،  نون  مسق ،  لیبق :  زا  دـیکءات  ماسقا  زا  دـنچ  یهوجو  هب  نیرغاـصلا ) 
دنک فاکنتسا  رگا  و  دزاس ،  میلست  دوخ  هتساوخ  ربارب  رد  ار  وا  دناوتب  هک  دنیب  یم  دوخ  رد  یتردق  نینچ  و  تسا ،  مزاج  شمیمصت 
نیا و  نادـنز ،  لاـچ  هایـس  هب  شهفرم  هنادازآ و  یگدـنز  نیا  هک  تسا  تقو  نآ  دزاـسب  نادـنز  نتفر  هداـمآ  ار  دوخ  نـالا  نیمه  زا 

هتساوخ مه  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  راتفگ  هوحن  نیا  دوش .  یم  لّدبم  ناوه  يراوخ و  هب  شتّزع  راگزور 
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 . دیامن دیدهت  ار  فسوی  مه  دشورفب و  تعانم  تّزع و  رصم  نانز  هب  یگراچیب  رد  زا 

لوه رتدیدش و  دنکفا  نادنز  هب  ار  فسوی  هک  دومن  اضاقت  شرهوش  زا  درک و  هدوارم  زور  رد  هک  يزاس  هنحص  نآ  زا  دیدهت  نیا  و 
دوش ینادنز  هکنیا  زج  دنک  ءوس  دصق  ترسمه  هب  هک  یسک  يازج  تسین   : ) تفگ دوخ  رهوش  هب  زور  نآ  رد  نوچ  تسا ،  رتزیگنا 

 : تسا رت  کبس  دیدهت  نیا  زا  تهج  دنچ  هب  دیدهت  نآ  و  دشچب ) یکاندرد  باذع  ای  و  ، 

زا تسا  ترابع  هک  ود  ره  نایم  درک  عمج  اجنیا  رد  یلو  میلا ،  باذـع  نادـنز و  نایم  درک  ددرم  ار  رفیک  اـجنآ  رد  هکنیا  يارب  ـالوا 
 . يراوخ نادنز و 

ياج هک  تفگ  مه  يروط  و  منک ،  یم  ار  راک  نیا  مدوخ  تفگ  اجنیا  رد  یلو  درک ،  اضاقت  شرهوش  زا  اجنآ  رد  هکنیا  يارب  ایناث  و 
دناوتب هک  دراد  ذوفن  شرهوش  لد  رد  ردقنآ  هک  دینامهف  و  تسا ،  مزاج  دصرددص  میمـصت  نیا  رب  هک  دیناسر  و  تشاذگن ،  دیدرت 

 . دنک فرصت  دهاوخب  شلد  هک  يوحن  ره  هب  وا  رما  رد  دزاس و  راداو  دهاوخ  یم  هک  هچ  ره  هب  ار  وا 

 . ( نیلهاجلا نم  نکا  نهیلا و  بصا  نهدیک  ینع  فرصت  الا  هیلا و  یننوعدی  امم  یلا  بحا  نجسلا  بر  لاق  )

هک یلاح  رد  دندومن ،  شاف  ناشیا  و  دومن ،  شاف  وا  دـنتخیر .  نوریب  دنتـشاد  لد  رد  هچنآ  ییاورپ  چـیه  نودـب  رـصم  نانز  اخیلز و 
فوطعم دوخ  يوس  هب  ار  وا  هجوت  دوخ  لایخ  هب  ناشیا  دوب .  هداتسیا  فسوی  دوخ 
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دوشگن نابز  مه  هملک  کی  هب  یتح  و  درکن ،  اهنآ  هب  یهجوت  نیرتمک  وا  یلو  دندز ،  یم  فرح  وا  اب  دوخ  لایخ  هب  و  دـندرک ،  یم 
يوس هب  ور  تشادـن  اج  نآ  رد  يرگید  زیچ  ادـخ  زج  هک  یبلق  اـب  تشاد و  فوطعم  لاـعتم  يادـخ  هاـگرد  هب  ار  دوخ  هجوت  هکلب  ، 

 . . . . ( هیلا یننوعدی  امم  یلا  بحا  نجسلا  بر   : ) تفگ دومن و  اهلد  کلام  يادخ 

رد دوخ  لاح  نایب  هکلب  نک  صالخ  نانز  نیا  رش  زا  نادنز  رد  نتخادنا  اب  ارم  ایادخ ! هک  دوبن  دوخ  هب  نیرفن )   ) اعد شمالک  نیا  و 
تیـصعم و تذل  رب  مهد  یم  حـیجرت  وت  ياضر  اب  ار  نادـنز  وت  تبحم  بنج  رد  دـنک :  ضرع  تساوخ  یم  دوب و  یهلا  تیبرت  ربارب 

حلفی هنا ال  ياوثم  نسحا  یبر  هنا  هّللا  ذاعم   : ) تفگ اخیلز  اـب  تولخ  زور  رد  هک  دوب  یفرح  نآ  ریظن  شراـتفگ  نیا  و  وت .  زا  يرود 
نآ نایم  قرف  اهنت  و  تسا ،  نابرهم  گرزب و  ییادـخ  نینچ  نتـشاد  هب  ندـیزرو  راختفا  مالک  ود  نیا  يود  ره  رد  سپ  نوملاظلا . ) 

 . تسین نیرفن )   ) اعد ود ،  نآ  زا  کی  چیه  رد  و  ار .  اخیلز  يرگید  رد  هدرک و  باطخ  ار  ادخ  یکی  رد  هک  تسا  نیا  ود 

 ( نهیلا بصا  نهدیک  ینع  فرصت  الا  و   ) هلمج يارب  تسا  ینیچ  هنیمز  همدقم و  عون  کی  یلا ) . . .  بحا  نجسلا  بر   ) هلمج هتبلا 
 : تسا نینچ  هیآ  يانعم  نیاربانب ،  تسا .  لاح  نابز  عقاو  رد  تسا و  اعد  رهاظ  رد  هک 
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تـساوخرد وت  زا  و  منک ،  یم  رایتخا  ار  نادنز  موش  ریخم  دـنناوخ  یم  نادـب  ارم  نانیا  هک  هچنآ  نادـنز و  نایم  نم  رگا  اراگدرورپ !
نانآ يوس  هب  موش و  یم  هدنک  ياج  زا  ینادرگن  نم  زا  ار  ناشیا  دـیک  وت ،  رگا  نوچ  ینادرگب ،  نم  زا  ار  نانیا  دـصق  ءوس  هک  مراد 

هب وت  هک  هدوب  یملع  هلیسو  هب  ما  هتشاد  رود  دوخ  زا  ار  ناشیا  رـش  نونکات  نم  رگا  اریز  مدرگ ،  یم  نالهاج  زا  هجیتن  رد  هدومن  لیم 
يزابـسوه قشع و  هکلهم  رد  و  موش ،  یم  لهاج  مدرم  ریاس  لثم  نم  ییامرف  غیرد  نم  زا  ار  دوخ  هضاـفا  رگا  و  يدومرف ،  میلعت  نم 

 . مریگ یم  رارق 

 : دوش یم  هدافتسا  هتکن  دنچ  قایس ،  کمک  هب  هیآ  دوخ  زا 

یلاح نایب  هکلب  دشاب ،  هدرک  دوخ  ناج  هب  مالّسلا )  هیلع   ) فسوی هک  هدوبن  ینیرفن  یلا ) . . .  بحا  نجسلا  بر   ) هلمج هکنیا ،  لوا 
بحا  : ) يانعم و  تسا .  هدرک  تشگزاـب  وا  يوس  هب  هدـینادرگ و  ناـنز  زا  لد  يور  هک  هدومن  شراـگدرورپ  يارب  دوخ  زا  هک  هدوب 

هن منک .  یم  راـیتخا  دـنناوخ  یم  نادـب  ارم  ناـشیا  هک  هچنآ  رب  ار  نادـنز  نم  دـشاب  مدوـخ  تسد  هب  راـیتخا  رگا  هک  تسا  نیا  یلا ) 
هک يرادقم  نآ  هب  یلو  تسا  بوبحم  مه  ناشیا  داهنـشیپ  هک  دشاب  نیا  شیانعم  رتبوبحم ) بحا :   ) لیـضفتلا لعفا  ياضتقم  هب  هکنیا 

 . تسا نآ  زا  رتشیب  شتیبوبحم  هک  وت  ياضر  نادنز و  فالخ  هب  دراد ،  ار  نآ  ياضتقا  هراما  سفن  یمدآ و  عبط 

 : دومرف هکنیا  و 
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هکنیا يارب  دوش ،  یم  هدافتسا  نهدیک ) . . .  ینع  فرصت  الا   ) لاح نابز  زا  هک  ییاعد  تباجتسا  هب  تسا  هراشا  هبر )  هل  باجتساف  )
لاح و  دشاب ،  نادنز  مه  شتباجتسا  تسیاب  یم  دوب  نیرفن )   ) اعد فسوی  راتفگ  رگا  و  نهدیک ، )  هنع  فرصف   : ) هدومرف نآ  لابند 

تسا فسوی  نیرفن  تباجتـسا  هلمج  نیا  هک  دنا  هدرک  مهوت  یـضعب  هکنیا  سپ  دینادرگب . ) يو  زا  ار  ناشیا  دیک   ) دومرف اهنت  هکنآ 
 . تسین حیحص  نادنز ،  هب  نتفر  يارب 

نم مهل  ادب  مث   : ) دیامرف یم  فسوی  نتفر  نادنز  هب  هصق  رد  ناتـساد  زا  دعب  هک  تسا  ثحب  دروم  تایآ  دوخ  انعم  نیا  هلدا  زا  یکی 
رگا و  دننک ) ینادنز  یتدم  يارب  ار  وا  هک  دندش  نآ  رب  دندید  هک  تایآ  نآ  زا  دعب  سپ ،  نیح -  یتح  هننجـسیل  تایالا  اوار  ام  دعب 
دوب نیا  شیانعم  مه  باجتساف ) . . .   ) هلمج دوب و  دوخ  نتفر  نادنز  هب  يارب  نیرفن )   ) اعد امسر  هکلب  دوبن  لاح  نایب  فسوی  راتفگ 
هلمج دیامرفب و  ریبعت  مث )   ) هب تشادن  اج  رگید  دومرف ،  ردقم  شیارب  ار  نادنز  درک و  باجتـسم  ار  وا  نیرفن )   ) ياعد دنوادخ  هک 

 . دیئامرف ّتقد  دنک -  ادج  شقباس  تالمج  زا  ار 

هدوارم وا  اب  دومن و  توعد  دوخ  هب  ار  وا  اخیلز  هک  يروطنامه  دندرک  هدوارم  وا  اب  و  هدومن ،  توعد  ار  وا  مه  رصم  نانز  هکنیا  مود 
 ، دریذپب ار  اخیلز  داهنشیپ  هک  هدوب  نیا  هب  فسوی  توعد  ای  هدوب و  ناشدوخ  يوس  هب  رصم  نانز  توعد  هکنیا  اما  و  درک . 
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 ، تسا تکاس  نآ  زا  هفیرـش  هیآ  ار ،  ام  کت  کت  شهاوخ  مه  ریذپب و  ار  وا  شهاوخ  دنا  هتفگ  مه  دـنا ،  هدرک  ار  راک  ود  ره  ای  و 
لیامتم نم  ینادرگن  نم  زا  ار  ناشیا  دیک  رگا   : ) هدومرف هک  تسا  نیا  نآ  درک و  يا  هدافتسا  رصتخم  ناوت  یم  هلمج  کی  زا  طقف  و 
تشادن ینشور  يانعم  ناشیا  هب  شندش  قشاع  دندوب  هدرکن  توعد  نتشیوخ  هب  ار  وا  رـصم  نانز  رگا  اریز  موش )  یم  نانآ  يوس  هب 

.

سرپب وا  زا  سپ  تیادـخ  يوس  هب  درگرب   : ) تفگ هک  نادـنز ،  زا  تسا  هاشداپ  هداتـسرف  هب  فسوی  ماغیپ  هب  عجار  هک  یتاـیآ  نکیل 
یهانگ چـیه  وا  رب  ام  هّلل ،  شاح  دـنتفگ :  ناـنز  دـیامرف -  یم  هک  اـجنآ  اـت  دوب -  هچ  دـندیرب  ار  دوخ  ياهتـسد  هک  یناـنز  ناتـساد 
فسوی تسا .  نایوگتسار  زا  وا  مدناوخ و  نتـشیوخ  يوس  هب  ار  وا  نم  دش ،  نوریب  هدرپ  زا  قح  نالا  تفگ :  زیزع  رـسمه  میدیدن . 

 . . . ( دناسر یمن  هجیتن  هب  ار  ناراک  تنایخ  دـیک  ادـخ  نوچ  مدرکن  تنایخ  وا  هب  شبایغ  رد  نم  دـنادب  زیزع  ات  متفگ  ار  نیا  تفگ 
هک دـندرک  تحیـصن  ار  وا  هکلب  دـندرکن ،  توـعد  دوـخ  يوـس  هب  ار  فـسوی  رـصم  ناـنز  زور  نآ  رد  هک  دراد  اـنعم  نیا  هب  راعـشا 

بایغ رد  نم   : ) هدومرف فسوی  لوق  زا  نآ ،  زا  دعب  و  هدرک ،  کیرـش  ار  رـصم  نانز  هزادنا  نیا  ات  نآرق  دریذپب ،  ار  اخیلز  شهاوخ 
زا شیب  رصم  نانز  رگا  و  مدرکن )  تنایخ  وا  هب  زیزع 
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دنادب کلم  ات   : ) دومرف یم  اجنیا  رد  دیاب  دندوب  هدرک  توعد  شیوخ  يوس  هب  ار  فسوی  مه  اهنآ  ینعی  دنتـشاد ،  یم  تکرـش  نیا 
 . دییامرف ّتقد  مدرکن - )  تنایخ  وا  ریغ  هب  زیزع و  هب  نم   : ) دنک لقن  نینچ  يو  لوق  زا  ای  و  مدرکن )  تنایخ  نم  هک 

دنوش و دوخ  یب  دوخ  زا  هک  دننیبب  ار  یلامج  فسوی  زا  رصم  نانز  هک  دسر  یم  رظن  هب  لاحم  اتداع  میرذگب  هک  راعـشا  نیا  زا  یلو 
اهنت و  دنوشن ،  وا  ضرعتم  هجو  چـیه  هب  هاگنآ  دـننکب  هراپ  هویم  ياج  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  دـنهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  روعـش  لقع و 
هکلب تسین .  نکمم  الومعم  يزیچ  نینچ  دنورب ،  دوخ  ياه  هناخ  هب  هتـساخرب  دعب  دروآ و  تسدـب  ار  اخیلز  لد  هک  دـننک  شهاوخ 
هدمآ مه  ناشیا  رـس  رب  دمآ  اخیلز  رـس  رب  هک  ییالب  نامه  هکنآ  رگم  دنـشاب  هدشن  جراخ  سلجم  زا  هکنیا  هب  دـنک  یم  مکح  تداع 

 ، هداتفا كاروخ  باوخ و  زا  دعب  هب  نآ  زا  و  دیسر ،  اخیلز  هک  روطنامه  دنـشاب ،  هدیـسر  قشع  دح  هب  فسوی  هب  هقالع  رد  و  دشاب ، 
عسو و رد  هک  یتنیز  ره  هب  ار  وا  و  دـننک ،  شمدـق  راثن  ار  دوخ  ناج  هتـشادن ،  یمغ  مه و  وا  زج  و  دنـشاب ،  يو  داـیب  ماـش  حـبص و 

تعاطتـسا تردق و  مامت  اب  دـنراد و  هضرع  وا  رب  ار  دوخ  عاتم  هداد  رارق  شهار  رـس  رب  ار  دوخ  و  دـنزادنا ،  عمط  هب  دـشاب  ناشتقاط 
 ، يرآ دنیآ .  لیان  وا  لاصو  هب  ات  دننک  یعس 
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 . دراد ءاضتقا  روطنیا  هیضق  عبط 

رتبوبحم نادنز  اراگدرورپ !  : ) درک ضرع  هک  اجنآ  دوش ،  یم  هدافتسا  روکذم  یناعم  زین  نآرق  تیاکح  هب  انب  فسوی  مالک  رهاظ  زا 
نانز رگا  نوچ  موش ،  یم  ناشراتفرگ  ینادرگن  نم  زا  ار  ناشیا  دـیک  رگا  و  دـنناوخ ،  یم  نادـب  ارم  نانیا  هک  هچنآ  زا  نم  دزن  تسا 

شلاح زا  ربخ  اب  اونـش و  راگدرورپ  اب  هکنیا  سپ  درک .  یمن  تیاکـش  ادخ  دزن  ناشندز  فرح  زا  دـندوب  هدز  فرح  وا  اب  اهنت  رـصم 
 . هدید هدربمان  نانز  زا  هک  هدوب  يدیدش  یتحاران  زا  یشان  اعطق  دنک ،  یم  تاجانم 

رما کـی  لـثم  درک ،  ظـفح  يریطخ  عقوم  نینچ  رد  ار  دوخ  یکاـپ  تمـصع و  هلیـسو  هب  فسوی  هک  یـسدق  يورین  نآ  هکنیا  موـس 
يراتفرگ و ره  رد  تشادن  انعم  رگید  دوب  یم  یعفد  رما  کی  رگا  اریز  دومرف ،  یم  هضافا  يو  هب  اناف  انآ  دنوادخ  هک  هدوب  یجیردـت 

شریخا راتفگ  نیا  رد  تسیاب  یم  هکنیا  رگید  و  دبلطب .  ددم  ادخ  زا  هدومن  هعجارم  ادخ  هب  هدرک  یم  دیدهت  ار  وا  تفع  هک  يرطخ 
دیوگب هکنیا  هن  يدوب )  هدـینادرگن  نم  زا  ار  ناشیا  دـیک  تمـصع )  يورین  نداد  اب   ) وت رگا  و  ینع -  فرـصت  مل  نا  و   : ) تفگ یم 

 . تسه یفلتخم  تاراشا  فلتخم  ياه  تئیه  رد  دشاب  هچ  ره  یلو  تسین ،  ینامز  هیطرش  هلمج  نیا  هکنیا  وگ  ینادرگن ، )  رگا  )

تبسن دیدج  یتباجتسا  دیدج و  فرص  هب  ار  فسوی  زا  رش  عفد  فرـصف ) . . .  هبر  هل  باجتـساف   ) هلمج رد  دنوادخ  مینیب  یم  اذل  و 
 . هداد
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زا يرادـن  هگن  ارم  رگا   : ) دـیوگ یم  فسوی  هکنیا  لیلد  هب  هدوب ،  فراعم  خنـس  زا  مولع و  لیبق  زا  یـسدق  يورین  نیا  هکنیا  مراهچ 
 : هک تفگ  ار  نیمه  زیزع  رـسمه  هب  هکناـنچمه  موـش )  یم  ناـملاظ  زا   : ) تفگ یم  دـیاب  دوـب  نـیا  ریغ  رگا  و  موـش )  یم  نـالهاج 
ار ناراکتنایخ  دیک  ادخ  و   : ) دومرف کلم  هب  هکنانچمه  موش )  یم  نانئاخ  زا   : ) تفگ یم  دـیاب  ای  و  دـنوش ) یمن  راگتـسر  ناملاظ  )

( . دناسر یمن  هجیتن  هب 

ار ود  نآ  هک  یماگنه  هدش ،  لئاق  قرف  یلاعت  يادخ  نیب  و  شرـسمه )  زیزع و   ) ود نآ  نیب  دوخ  باطخ  هوحن  رد  فسوی  ترـضح 
تسا و ملظ  لمع  نیا   : ) هدومرف هدرک و  تیاعر  ار  رما  رهاظ  مهف ،  تهج  زا  ناشتلزنم  ماقم و  تیاـعر  رطاـخ  هب  هداد  رارق  بطاـخم 
ار دـنوادخ  هک  یماگنه  اما  دـناسر ) یمن  هجیتن  هب  ار  نانئاخ  دـیک  ادـخ  تسا و  تنایخ  راک  نیا  و  ( . ) دـنوش یمن  راگتـسر  ناملاظ 

 ( . تسا لهج  لمع  نیا   : ) دیامرف یم  دنک ،  یم  ضرع  ار  رما  تقیقح  هداد  رارق  بطاخم 

میلعلا عیمسلا  وه  هنا  نهدیک  هنع  فرصف  هبر  هل  باجتساف 

دومن و باجتـسم  مهد )  یم  فک  زا  رایتخا  نانع  نم  ینادرگن  نم  زا  ار  ناـشیا  دـیک  رگا   : ) تفگ هک  ار  وا  تلاـسم  دـنوادخ  ینعی 
 . تسا ناشیا  لاوحا  هب  ياناد  ناگدنب و  ياه  هتفگ  ياونش  وا  نوچ  دینادرگب ،  وا  زا  ار  ناشیا  دیک 

 ( نیح یتح  هننجسیل  تایالا  اوار  ام  دعب  نم  مهلادب  مث  )

یم یهاوگ  فسوی  تمصع  تراهط و  رب  هک  يدهاوش  تایآ و  نآ  هدهاشم  زا  دعب  تسا :  نیا  هیآ  يانعم 
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 ، دننک ینادنز  ار  فسوی  یتدم  ات  هک  دوب  نیا  نآ  و  دش ،  ادیپ  يدـیدج  يار  شنیرواشم  نایرابرد و  شرـسمه و  زیزع و  يارب  داد 
 . دنیامن شومارف  دوب  هدش  رابرد  ییاوسر  گنن و  هیام  هک  ار  اخیلز  هدوارم  ناتساد  مدرم  ات 

دهاوخ یم  هک  هچنآ  رد  ار  وا  ات  دزاس  شروبجم  هدومن  بیدءات  حالطـصا  هب  ار  وا  فسوی  ندرک  ینادنز  اب  ات  تساوخ  زیزع  رـسمه 
نادناخ وا و  يوربآ  هتفای و  راشتنا  وا  هرابرد  هک  یفیجارا  ادص و  رس و  ات  تساوخ  یم  يو  ندرک  ینادنز  زا  مه  زیزع  دنک ،  تباجا 

 . دوش شوماخ  هتخاس  راد  هکل  ار  شا  ههجو  وا و 

هک هدید  باوخ  رد  تفگ :  يو  هب  ناشیا  زا  یکی  دندش  نادنز  دراو  زین  رابرد  نامالغ  زا  ناوج  ود  وا  اب  دـش و  نادـنز  دراو  فسوی 
نآ زا  اهغرم  دنک و  یم  لمح  نان  دوخ  رـس  يالاب  هک  هدـید  باوخ  رد  تفگ :  يرگید  دزاس .  یم  بارـش  دراشف و  یم  روگنا  بآ 

 . دیوگب ارناشیا  يایور  لیوءات  هک  دندرک  تساوخرد  يو  زا  و  دنروخ ،  یم  نان 

لاغـشا ار  رابرد  ینادرگ  هلایپ  تمـس  هدـش  اهر  نادـنز  زا  يدوزب  يو  هک :  درک  ریبعت  نینچ  ار  یلوا  يایور  مالّـسلا )  هیلع   ) فسوی
مه روطنیمه  و  دنروخ ،  یم  شرس  زا  اهغرم  هتشگ  هتخیوآ  راد  هب  يدوزب  هک :  تفگ  نینچ  یمود  يایور  ریبعت  رد  و  درک ،  دهاوخ 
ارم تفگ :  نادنز  زا  شندـش  نوریب  عقوم  رد  دوب  ینتفای  تاجن  هک  سک  نآ  هب  فسوی  نمـض  رد  دوب ،  هدومرف  بانج  نآ  هک  دـش 

 ، رآ دایب  تبحاص  دزن 
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 . دنامب نادنز  رد  دنچ  یلاس  فسوی  هجیتن  رد  درب ،  وا  دای  زا  ار  شرافس  نیا  ناطیش 

باوخ نآ  و  دننک ،  شریبعت  دیاش  ات  درک  وگزاب  دوخ  نانیشن  یسرک  يارب  ارنآ  دید و  یکانلوه  باوخ  هاشداپ  لاس  دنچ  نیا  زا  دعب 
ياه هلبنـس  زبس و  هلبنـس  تفه  و  دـنوش ،  یم  رغال  واگ  تفه  همعط  قاچ ،  واگ  تفه  هک  منیب  یم  باوخ  رد  تفگ :  هک  دوب  نینچ 

 . دیناد یم  باوخ  ریبعت  رگا  دیئوگب ،  نم  يایور  رد  ار  دوخ  رظن  نانیشن  یسرک  يا  ناه  هدیکشخ ،  رگید 

فسوی و دای  هب  هاـش  یقاـس  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  میتسین .  هتفـشآ  ياـهباوخ  ریبعت  هب  ياـناد  اـم  تسا و  هتفـشآ  باوخ  نیا  دـنتفگ : 
ریبعت فسوی  زا  هتفر  نادـنزب  اـت  تفرگ  هزاـجا  وا  زا  تفگ و  هاـشداپ  هب  ار  ناـیرج  و  داـتفا ،  دوب  هدرک  يو  باوخ  زا  وا  هک  يریبـعت 

 . تخاس شا  هناور  فسوی  دزن  هب  هداد  هزاجا  زین  وا  دسرپب ،  ار  يو  باوخ 

فسوی دوش ،  هتشادرب  زار  نیا  زا  هدرپ  دنرظتنم  مدرم  همه  هک  تفگ  و  تساوخ ،  ار  هاش  باوخ  ریبعت  هدمآ  فسوی  دزن  یقاس  یتقو 
یکدنا رادقم  رگم  دیراذگ ،  یم  شا  هلبنـس  رد  دینک  یم  ورد  هچنآ  هدومن  عرز  تشک و  یپ  رد  یپ  لاس  تفه  تفگ :  شباوج  رد 

دیا هدرک  رابنا  هچنآ  زا  یکدنا  رگم  دیروخ  یم  دیا  هتخودنا  هچنآ  هک  دیآ  یم  نآ  زا  دعب  رگید  لاس  تفه  هاگنآ  دیروخ ،  یم  هک 
هتفای تاجن  یطحق  زا  هک  دسر  یم  ارف  یلاس  لاس ،  تفه  نیا  زا  دعب  سپس  ، 
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 . دیدرگ یم  دنم  هرهب  تالغ  اه و  هویم  زا 

ات تفگ :  هدومن  رداـص  ار  شیدازآ  روتـسد  و  داد ،  تسد  يو  هب  ترـسم  بجعت و  زا  هتخیمآ  یتلاـح  دینـش  ار  ریبعت  نیا  یتقو  هاـش 
عاـنتما ندـش  نوریب  زا  وا  دروآ ،  نوریب  ار  فسوی  تساوخ  هدوـمن و  هعجارم  نادـنز  راـبرد  روماـم  یتـقو  نکیل  دـننک ،  شراـضحا 

مکح ناشیا  نم و  نایم  هدومن  قیقحت  ار  رـصم  نانز  نم و  نایم  يارجاـم  هاـش  هکنآ  زا  دـعب  رگم  میآ  یمن  نوریب  دومرف :  دـیزرو و 
 . دنک

تئارب هب  یگمه  تخادرپ ،  وگتفگ  هب  ناشیا  اب  وا  هرابرد  هدومن و  راضحا  دنتـشاد  تسد  فسوی  نایرج  رد  هک  یناـنز  یماـمت  هاـش 
اجنیا رد  میرادن ،  ییوس  هقباس  چیه  وا  زا  ام  هک  تسا  هّزنم  ادخ  دنتفگ :  ادص  کی  هب  هتشگ  قفتم  اه  تمهت  نآ  عیمج  زا  وا  تحاس 
هدوارم يانب  وا  اب  هدش و  وا  قشاع  نم  دوب ،  نم  رس  ریز  اه  هنتف  همه  میوگب  مریزگان  و  دش ،  اراکشآ  قح  رگید  تفگ :  زیزع  رـسمه 

يو رظن  رد  وا  تناـما  تماقتـسا و  تمکح و  ملع و  و  دـید ،  میظع  رایـسب  ار  وا  رما  هاـشداپ  تـسا .  نایوگتـسار  زا  وا  مدراذـگ ،  ار 
 : تفگ و  دننک ،  شراضحا  مارتحا  تّزع و  لامک  اب  ات  داد  روتـسد  درک و  رداص  اددجم  ار  شراضحا  يدازآ و  روتـسد  دمآ ،  میظع 

دزن زورما  رگید  وت  تفگ :  تخادرپ ،  وگتفگ  هب  وا  اب  دندروآ و  ار  وا  یتقو  مزاس ،  دوخ  صوصخم  ار  وا  نم  ات  دـیروایب  میارب  ار  وا 
تلزنم و تناکم و  ياراد  ام 
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 . يا هتشگ  صلاخ  یهجو  نیرتهب  هب  و  شیامزآ ،  یهجو  نیرت  قیقد  هب  اریز  یتناما ، 

یم و  میاناد ،  ظفاح و  نآ  ظـفح  رد  هک  نادرگب  رـصم -  نیمزرـس  ینعی  نیمز -  نئازخ  يدـصتم  ارم  دومرف :  شخـساپ  رد  فسوی 
دنک یم  ناشدـیدهت  نادـب  یطحق  هک  یگرم  زا  هدـیناسر  تاـجن  لـحاس  هب  یطحق  لاـس  دـنچ  رد  ار  تکلمم  تلم و  یتـشک  مناوـت 
عمج رتشیب و  رتهب و  عرز  تشک و  رد  و  دوش ،  یم  رصم  یلام  روما  راک  رد  تسد  فسوی  هتفریذپ ،  ار  يو  داهنشیپ  هاشداپ  مناهرب ، 

فسوی و  دسر ،  یم  ارف  یطحق  ياهلاس  هکنآ  ات  دنک ،  یم  یعس  ریبدت  لامک  اب  زهجم  ياهولیـس  رد  نآ  يرادهگن  هقوذآ و  ماعط و 
 . دناهر یم  ناش  هصمخم  زا  هلیسو  نیدب  دنک و  یم  میسقت  مدرم  نیب  رد  ار  هدش  زادنا  سپ  ماعط 

نادنز رگا  تفگ  ناوت  یم  سپ  دنز .  یم  هیکت  تنطلس  هکیرا  رب  دسر و  یم  رـصم  يزیزع  ماقم  هب  فسوی  هک  دوب  نینـس  نیمه  رد 
یم رـصم  نانز  هکنیا  اب  يرآ  دش ،  یم  مهارف  تشونرـس  نیا  تامدـقم  هک  دوب  نادـنز  نیمه  رد  دیـسر ،  یمن  تنطلـس  هب  دوب  هتفرن 

زا ار  وا  مورحم و  شرادـید  زا  ار  ناگدـید  دـنربب و  اـهدای  زا  ار  فـسوی  مـسا  اهادـص ) رـس و  نآ  ندرک  شوماـخ  يارب   ) دنتـساوخ
 . تساوخ ار  نیا  ریغ  ادخ  نکیل  و  دنرادب ،  یفخم  اهمشچ 

هب فـسوی  دـندمآ ،  فـسوی  دزن  هب  رـصم و  دراو  ماـعط  نتفرگ  يارب  فـسوی  ناردارب  هک  دوـب  یطحق  ياـهلاس  نیمه  زا  یـضعب  رد 
دسانش یم  ار  ناشیا  ندید ،  ضحم 
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و میبوقعی ،  نادـنزرف  ام  دـنیوگ :  یم  باوج  رد  دـسرپ ،  یم  ناـشیا  عضو  زا  فسوی  دنـسانش ،  یمن  هجو  چـیهب  ار  وا  ناـشیا  یلو  ، 
 . درادن ار  وا  قارف  يرود و  تقاط  ام  ردپ  نوچ  هدنام  ردپ  دزن  ام  همه  زا  نیرتکچوک  هک  میردارب  هدزای 

هب صاـصتخا  شردـپ  هک  دراد  یتیـصوصخ  هچ  رگم  هک  دـمهفب  دـنیبب و  مه  ار  وا  دراد  لـیم  نینچ  هک  درک  دوـمناو  نینچ  فـسوی 
هکنیا يارب   ) هاـگنآ دـنروایب ،  دوـخ  اـب  ار  وا  اـمتح  دـندمآ  رـصم  هب  رگید  راـب  رگا  هک  دـهد  یم  روتـسد  اذـل  تـسا ،  هداد  شدوـخ 
ردارب هک  تفرگ  نامیپ  دهع و  ناشیا  زا  داد و  ناشماعط  دـندوب  هدروآ  هک  ییاهب  زا  شیب  هدومن  ناشمارتحا  رایـسب  دـنک ) ناشقیوشت 
یمرب یتقو  ات  دـنراذگب ،  ناشیاه  نیجرخ  رد  ار  ناشیا  لوپ  اهب و  اـت  داد  روتـسد  نادـنمراک  هب  هناـمرحم  هاـگنآ  دـنروایب ،  اـمتح  ار 

 . دندرگرب هرابود  دیاش  هتخانش  ار  دوخ  عاتم  دندرگ 

دنتفگ دندرک و  لقن  ردـپ  يارب  ار  همه  دوب  هداتفا  قافتا  رـصم  زیزع  ناشیا و  نایم  هک  ار  هچنآ  ارجام و  دنتـشگزاب  ردـپ  دزن  هب  نوچ 
 : هتفگ میربب و  شیارب  ار  ردارب  هک  هتفرگ  دهع  ام  زا  مارتحا  همه  نیا  اب  هک : 

ار ماعط  ات  دـننک  یم  زاب  ار  اهنیجرخ  نیب  نیمه  رد  دـنک ،  یم  يراددوخ  نیماینب  نداد  زا  ردـپ  داد ،  دـهاوخن  ماعط  اـم  هب  میربن  رگا 
رد و  دنناسر ،  یم  شعالطا  هب  ار  نایرج  هتفر  ردپ  دزن  اددجم  هدینادرگرب ،  مه  ار  ناشعاتم  رـصم  زیزع  هک  دننیب  یم  دـننک ،  اجباج 

وا دنزرو ،  یم  رارصا  نیماینب  نداتسرف 
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دنزرون غیرد  وا  تظفاحم  ندـنادرگزاب و  رد  هک  ییادـخ  ییاهنامیپ  دـهع و  نتفرگ  زا  دـعب  رخآ  رد  هکنآ  اـت  دـنک ،  یم  عاـنتما  مه 
دوبن رودـقم  وا  ندـنادرگرب  هک  دـمآ  شیپ  يراتفرگ  رگا  هک  دـننک  یم  هفاضا  مه  ار  هتکن  نیا  دوخ  دـهع  رد  و  دـهد ،  یم  تیاضر 

 . دنشاب روذعم 

یم دراو  فسوی  رب  یتقو  دـنراد ،  هارمه  زین  ار  نیماینب  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  رفـس  رـصم  يوسب  هدـش  زهجم  مود  راـب  يارب  هاـگنآ 
شابن تحاران  مفسوی ،  وت  ردارب  نم  دیوگ :  یم  دنک و  یم  یفرعم  ار  دوخ  هدرب  تولخ  قاتا  هب  ار  دوخ  يردام  ردارب  فسوی  دنوش 
مهاوخ یم  هک  تسنیا  نآ  و  ینک )  کمک  نآ  ندرک  هدایپ  رد  ارم  دیاب  وت  هک   ) مراد يا  هشقن  هکلب  منک ،  سبح  ار  وت  ما  هتساوخن  ، 

 . يوشب تحاران  ینیب  یم  هچ  نآ  زا  ادابم  سپ  مرادهگن  دوخ  دزن  ار  وت 

 ! نایناوراک يا  هک :  دنز  یم  راج  ینزراج  هاگنآ  دراذگ ،  یم  نیماینب  نیجرخ  رد  ار  یتنطلـس  ماج  ددـنب ،  یم  ار  ناشیا  راب  نوچ  و 
ره ار ،  یتنطلـس  ماج  دنتفگ :  دیا ؟  هدرک  مگ  هچ  رگم  هک  دنیآ ،  یم  ناشیا  دزن  هب  دندرگ و  یمرب  بوقعی  نادـنزرف  دـیدزد ،  امش 
هک دیدیمهف  دوخ  هک  امش  ادخ  هب  دنتفگ :  منآ ،  تخادرپ  نماض  دوخ  نم  و  میهد ،  یم  هریاج  رتش  راب  کی  دروایب  ارنآ  امـش  زا  هک 

شرفیک دش  ادیپ  امش  راب  رد  رگا  لاح  دنتفگ :  میا ،  هدوبن  دزد  ام  و  میزیگنارب ،  داسف  ات  میا  هدماین  نیمزرس  نیدب  ام 
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ام دوش ،  یم  لام  بحاص  كولمم  هدرب و  هک  تسا ،  دزد  دوخ  دزد ،  رفیک  ام ) بهذـم  رد   : ) دـنتفگ دـییوگب ،  ناـتدوخ  تسیچ ؟ 
 . مینک یم  رفیک  روطنیا  ار  قراس 

زا رس  رخآ  هاگنآ  دنتفاین ،  اهنآ  رد  دندرک ،  یسراو  ار  ناردارب  ریاس  ياهنیجرخ  تسخن  وجتسج ،  ییوجزاب و  هب  دندرک  عورش  سپ 
 . دنداد ار  شتشادزاب  روتسد  هدروآرد ،  نیماینب  نیجرخ 

وا ياجب  ار  ناشیا  زا  یکی  دـندش  رـضاح  یتح  داتفین ،  رثوم  دـندرک  ساـمتلا  وا  نتخاـس  دازآ  رد  هدـمآ و  زیزع  دزن  ناردارب  هچ  ره 
رـصم رد  وا  هک  ناشیا  رتگرزب  زا  ریغ  هتبلا  دندمآ ،  ردپ  دزن  هدش  سویءام  ریزگان  داتفین ،  دیفم  دـنک ،  محرت  وا  ریپ  ردـپ  رب  دریگب و 
ناتدای زا  دـیدرک  شفـسوی  هب  هک  یملظ  هقباس  رگم  هتفرگ ،  نامیپ  امـش  زا  ناتردـپ  هک  دـیناد  یمن  رگم  تفگ :  نیریاس  هب  دـنام و 

نیعم يا  هراچ  هار  میارب  تسا  نیمکاحلا  مکحا  هک  دـنوادخ  ای  و  دـهد ،  هزاجا  مردـپ  اـت  مروخ  یمن  ناـکت  اـجنیا  زا  هک  نم  هتفر ؟ 
 . دنتفگ شیارب  ار  نایرج  هتشگزاب  ردپ  دزن  ناردارب  ریاس  دنام و  رصم  رد  وا  اذل  دیامن ، 

يربص تسا ،  هدز  لوگ  هتخادنا و  هابتشا  هب  ار  امـش  زاب  امـش  سفن  هن ،  تفگ :  دینـش ،  ار  نایرج  نیا  یتقو  مالـسلا )  هیلع   ) بوقعی
هآ تفگ :  درک و  يا  هلان  هتفاترب ،  نادنزرف  زا  يور  اجنیا  رد  دنادرگرب ،  نم  هب  ار  نانآ  همه  ادخ  هک  دـشاب  مریگ ،  یم  شیپ  لیمج 

زا شناگدید  و  فسوی ،  رب  هافسا  او  ، 
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یمنرب وا  دای  فسوی و  زا  تسد  زونه  وت  هک  دـندرک  شتمالم  نادـنزرف  نوچ  و  دـش ،  دیفـس  درب  یم  ورف  هک  یمغ  هودـنا و  تدـش 
غارس ییاهریچ  ادخ  زا  نم  و  منک ،  یم  تیاکـش  ادخ  دزن  ار  مهودنا  نزح و  نم  ما )  هتفگن  يزیچ  امـش  هب  هک  نم   : ) تفگ يراد ، 

سویءام ادخ  تمحر  زا  دینک و  وجتـسج  شردارب  فسوی و  زا  دیورب و  نم  نادـنزرف  يا  دومرف :  هاگنآ  دـیناد ،  یمن  امـش  هک  مراد 
 . دینک ادیپ  ار  ود  ره  هدش  قفوم  امش  هک  مراودیما  نم  دیوشن ، 

يراز عرـضت و  وا  دزن  و  دـنتفرگ ،  رارق  فسوی  ربارب  رد  یتقو  دنتـشگرب ،  رـصم  هب  هراـبود  بوقعی  روتـسد  هب  نادـنزرف  زا  نت  دـنچ 
ام و یتخبدـب  الب و  زیزع ! يا  ناه  هک  دـنتفگ :  و  نک ،  محر  ام  ردارب  ام و  هداوناخ  ام و  ناج  ام و  هب  هک  دـندومن  سامتلا  دـندرک و 
و نکم ،  هاگن  ام  تعاضب  هب  وت  میا ،  هدمآ  كدـنا  یتعاضب  اب  هدروآرد ،  نامیاپ  زا  یگنـسرگ  یطحق و  و  هدرک ،  هطاحا  ار  ام  لها 

یم تسود  ار  ناگدـنهد  قدـصت  ادـخ  هک  امرف ،  محرت  يا  هتفرگ  دوخ  هدرب  کنیا  هک  ام  ردارب  رب  ام و  رب  و  هدـب ،  مامت  ار  ام  لـیک 
 . دراد

تلزنم ردق و  هکنیا  هدعو  و  ناردارب ،  هتـساوخ  مغر  یلع  فسوی  ندرک  زیزع  زا  دوب  ترابع  هک   ) یلاعت يادـخ  هملک  هک  دوب  اجنیا 
ار دوخ  تفرگ  میمصت  فسوی  تفای و  ققحت  دزاسب ) راوخ  لیلذ و  ار  رگمتس  نادوسح  هدرب و  الاب  ار  شردارب  وا و 
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 : درک زاغآ  نینچ  ریزگان  دنک ،  یفرعم  ناردارب  هب 

یتسار ایآ  دنتفگ .  هدروخ )  یناکت  ناردارب   ) دیدرک هچ  شردارب  فسوی و  اب  دـیدوب ؟  لهج  رد  قرغ  هک  اهزورنآ  دـیناد  یم  چـیه 
دنوادخ دیامن  ربص  دنک و  هشیپ  اوقت  هک  یسک  يرآ  داهن ،  تنم  ام  رب  ادخ  تسا  نم  ردارب  نیا  و  مفسوی ،  نم  تفگ :  یفسوی ؟  وت 

 . دزاس یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  رجا 

یهاوگ هدومن و  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  نوچ  و  میدوب ،  یناراکاطخ  هچ  ام  و  داد ،  يرترب  ام  رب  ار  وت  ادـخ  هک  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ : 
نآ زا  کین ،  ماجنارس  و  دزاس ،  یم  لیلذ  دهاوخب  ار  هک  ره  دنک و  یم  زیزع  دهاوخب  وا  ار  هک  ره  تسادخ  تسد  رد  رما  هک  دنداد 

نینچ هدیـشک  شیپ  ار  رافغتـسا  وفع و  هویـش  ناشباوج  رد  مه  فسوی  هجیتن  رد  تسا ،  ناراد  نتـشیوخ  اب  ادخ  تسا و  اوقت  اب  مدرم 
ناشمارکا مارتحا و  هدـناوخ  دوخ  دزن  ار  یگمه  هاگنآ  دزرمایب ،  ار  امـش  دـنوادخ  میزادرپ ،  یمن  اه  باسح  هدرخ  هب  زورما  تفگ : 

نیمهب ات  دنزادنیب ،  ردپ  يور  هب  هدرب  دوخ  اب  مه  ار  وا  نهاریپ  هتشگزاب ،  دوخ  ياه  هداوناخ  دزن  هب  ات  داد  ناشروتسد  سپـس  دومن ، 
 . دنروایب دوخ  اب  ار  وا  هدش  انیب  هلیسو 

 : تفگ دندوب  شرضحم  رد  هک  یناسک  هب  دوب  هک  اجنآ  رد  بوقعی  دش  نوریب  رصم  زا  ناوراک  هکنیمه  دندش ،  رفـس  هدامآ  ناردارب 
رد هک  ینادنزرف  دیهدن ،  متبسن  يار  یتسس  هب  رگا  مونش ،  یم  ار  فسوی  يوب  مراد  نم 
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 . یتسه تقباس  یهارمگ  رد  زونه  وت  مسق  ادخ  هب  دنتفگ :  دندوب  شروضح 

بجع و  تفایزاب ،  ار  دوخ  هتفر  هتـسد  زا  ناگدید  بوقعی  تخادنا  بوقعی  تروصب  ار  فسوی  نهاریپ  دـش و  دراو  ریـشب  هکنیمه  و 
هاگنآ داد ،  افـش  ار  شناگدید  نامه ،  اب  دوب ،  هتفرگ  ار  شناگدید  نآ  ندـید  رطاخب  هک  يزیچ  نامه  نیعب  دـنوادخ  هک  تساجنیا 

! ؟  دیناد یمن  امش  هک  مراد  غارس  ییاهریچ  ادخ  زا  نم  هک  متفگن  امش  هب  تفگ :  نادنزرف  هب 

 : دومرف بوقعی  میدوب ،  راک  اطخ  یمدرم  ام  هاوخب  ادـخ  زا  ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  و  نک ،  رافغتـسا  ام  يارب  لاح  ردـپ ! يا  دـنتفگ : 
 . تسا میحر  روفغ و  وا  هک  منک  یم  ترفغم  بلط  امش  تهج  مراگدرورپ  زا  يدوزب 

و تفرگ ،  شوغآ  رد  ار  ردام  ردـپ و  و  درک ،  لابقتـسا  ار  ناشیا  فسوی  دـندش ،  هناور  فسوی  يوسب  هدـید  رفـس  كرادـت  هاـگنآ 
هاگنآ دیناشن ،  تخت  رب  ار  ردام  ردـپ و  دومن و  دراو  ناشیتنطلـس  رابرد  هب  درک و  رداص  رـصم  رد  نانآ  یگدـنز  يارب  ینوناق  تینما 

 . دنداتفا هدجس  هب  فسوی  لباقم  رد  شدنزرف  هدزای  قافتا  هب  شرسمه  بوقعی و 

هب هاـگنآ  درک ،  تقیقح  ار  مباوخ  مراـگدرورپ  مدوب ،  هدـید  ـالبق  نم  هک  تسا  یباوخ  ناـمه  ریبعت  نیا  ناـج  ردـپ  تفگ :  فسوی 
 . تشاد ینازرا  وا  هب  یملع  تنطلس و  هچ  و  درک ،  يو  زا  گرزب  يایالب  عفد  رد  یفیطل  راتفر  هچ  هک  تخادرپ ،  ادخ  هنارکش 

هب هک  یتمدخ  نآ  رطاخ  هب  ار  فسوی  رصم  لها  و  دندنام ،  رصم  رد  نانچمه  بوقعی  نامدود 
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تلم دـیحوت و  نید  هب  ار  ناـشیا  فسوی  دنتـشاد و  یم  تسود  تیاـهن  یب  تشاد  ناـشیا  ندرگ  هب  هک  یتنم  نآ  دوب و  هدرک  ناـشیا 
 . هدمآ نم  ؤم  هروس  رد  شنادنز و  هصق  رد  شتوعد  ناتساد  هک  درک ،  یم  توعد  بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  شئابآ 

وا يونعم  ماقم  و  مالسلا )  هیلع   ) فسوی رب  دنوادخ  يانث 

شثیداـحا لـیوءات  هداد و  ملع  مکح و  وا  هب  و  هدـناوخ ،  نینـسحم  نیقیدـص و  نیـصلخم و  زا  ار  مالّـسلا )  هیلع   ) فـسوی دـنوادخ 
هروس رد  هک  دوب  ییاـهانث  نآ  اـهنیا   ، ) هتخاـس قحلم  شنیحلاـص  هب  هدرک و  ماـمت  وا  رب  ار  دوـخ  تمعن  هدـیزگرب و  ار  وا  هتخوـمآ ، 
 . هدرب مسا  ناشیا  هرمز  رد  زین  ار  وا  هتفگ  انث  مالّسلا )  هیلع   ) میهاربا حون و  لآ  رب  هک  اجنآ  ماعنا  هروس  رد  و  هدرک )  وا  رب  فسوی 

تاروت رظن  زا  مالسلا )  هیلع   ) فسوی ناتساد 

 : دیوگ یم  مالّسلا )  هیلع   ) فسوی هرابرد  تسا  تسد  رد  العف  هک  یتاروت 

زا نولونز )   ) و رکاسی )  ) و ادوهی )  ) و يوال )   ) و نوعمش )   ) بوقعی و رتگرزب  رـسپ  نیبوار )   ) هک دندوب  نت  هدزاود  بوقعی  نادنزرف 
 . دندمآ ایند  هب  هئیل )   ) مان هب  شرسمه  کی 

 . دندش دلوتم  يو  زا  مارآ )  نادف   ) رد هک  دندوب  بوقعی  نادنزرف  نآ  اهنیا 

ود هفلز  ههلب و  ياه  هچب  هناخ  رد  دـینارچ و  یم  دنفـسوگ  شناردارب  اب  هک  دوب  یگلاـس  هدـفه  نس  رد  فسوی  دـیوگ :  یم  تاروت 
رتشیب ار  فسوی  بوقعی )   ) لیئارـسا اما  و  داد .  یمن  شرازگ  ردپ ،  هب  ار  ناشیا  ياوران  ياهتمهت  درک و  یم  یگدنز  شردپ  رـسمه 

تسود نادنزرف  ریاس  زا 
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نوچ دندید ،  ناردارب  یتقو  درک ،  هیهت  گنراگنر  ینهاریپ  وا  صوصخ  يارب  اذـل  دوب ،  شیریپ  نارود  دـنزرف  وا  نوچ  تشاد ،  یم 
هک يدح  هب  دندش  نمـشد  وا  اب  تهج  نیمه  هب  دراد  یم  تسود  شنادنزرف  همه  زا  رتشیب  ار  فسوی  ناشردپ  دـننیبب  دنتـسناوت  یمن 

 . دننک یتبحص  ای  کیلع  مالس و  وا  اب  دندوبن  رداق  رگید 

 : تفگ ناـشیا  هب  فسوی  دـش ،  رتـشیب  ناـشیا  هنیک  ضغب و  درک  فیرعت  ناردارب  يارب  ار  دوخ  باوخ  دـید و  یباوخ  یتـقو  فسوی 
هتـساخرب نم  هتـسد  کنیا  و  میتسب ،  یم  ار  اه  هتـسد  رازتشک  ناـیم  رد  کـنیا  دیونـشب ،  ما  هدـید  نم  هک  یباوخ  نیا  دـیهدب  شوگ 

 . دندرک هدجس  نم  هتسد  هب  دنداتسیا و  فارطا  رد  امش  ياه  هتسد  و  داتسیا ،  تسار 

شراتفگ نآ  باوخ و  نیا  رطاخ  هب  ناشیا  مشخ  شتآ  يدرگ ،  ام  رب  مکاح  ای  يوش و  طلـسم  ام  رب  يزور  وت  دنکن  دـنتفگ  ناردارب 
 . دش رتزیت 

هدزاـی هاـم و  باـتفآ و  هک  مدـید  باوخ  رگید  راـب  نم  هک :  درک  فیرعت  نینچنیا  ناردارب  يارب  و  دـید ،  يرگید  باوـخ  رگید  راـب 
 . دنداتفا هدجس  هب  میارب  بکوک 

تردام و نم و  ایآ  يا ،  هدید  هک  تسیچ  باوخ  نیا  تفگ :  درک و  شاخرپ  وا  هب  ردـپ  درک ،  فیرعت  زین  ردـپ  يارب  ار  باوخ  نیا 
؟  میتفا یم  كاخ  هب  وت  يارب  مییآ  یم  تناردارب  هدزای 

 . درپس رطاخب  ار  هیضق  شردپ  اما  و  دندرب ،  دسح  يو  رب  ناردارب  سپس 

 ، دنتفر میکش )   ) هب ردپ  مانغا  ندینارچ  لابند  هب  ناردارب  هکنیا  ات  تشذگ  یتدم 
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ناشیا دزن  ار  وت  ات  اـیب  کـیدزن  سپ  تفگ  دـنا ،  هتفر  يرآ  تفگ  هن ؟  اـی  میکـش  هب  دـنا  هتفر  تناردارب  تفگ :  فسوی  هب  لیئارـسا 
زا ار  وا  روایب ،  میارب  ار  ناشربخ  هن ،  ای  دنملاس  نادنفسوگ  تناردارب و  نیبب  ورب  تفگ :  مرـضاح ،  کنیا  تفگ :  فسوی  متـسرفب ، 
وا زا  تسا .  هدرک  مگ  ار  هار  وا  هک  دـید  دروخرب و  فسوی  هب  يدرم  هار  نیب  رد  دـمآ ،  میکـش  هب  فسوی  داتـسرف و  نوربح )   ) هرد

و دنتفر ،  دندوب  اجنیا  تفگ :  درم  دننارچ ؟  یم  دنفسوگ  اجک  یناد  یم  ایآ  مناردارب ،  فگ ت :  یتسه ؟  هچ  يوجتسج  رد  دیسرپ 
 . تفای اجنآ  رد  ار  ناشیا  درک و  جک  ناثود  فرط  هب  ار  دوخ  هار  فسوی  ناثود . )   ) میورب دنتفگ :  یم  رگیدکی  اب  هک  مدینش  نم 

نامه نیا  تفگ :  یکی  دـندرک ،  وگتفگ  مه  اب  شندرب  نیب  زا  هرابرد  ناـشیا  هدیـسرن ،  ناـشیا  هب  زونه  دـندید ،  ار  وا  رود  زا  یتقو 
تشز و یناویح  مییوگ  یم  هاگنآ  مینکفیب ،  اههاچ  نیا  زا  یکی  رد  و  میناسرب ،  شلتق  هب  دییایب  دـیآ .  یم  هک  تسا  اهباوخ  بحاص 
زا ار  فسوی  تفرگ  میمـصت  دینـش و  ار  فرح  نیا  نیبوار  دوش ؟  یم  هنوگچ  شباوخ  ریبـعت  مینیبـب  تقو  نآ  دـیرد ،  ار  وا  یـشحو 
هک یهاچ  نیا  رد  ار  وا  هکلب  دییالاین  وا  نوخ  هب  ار  دوخ  نماد  تسد و  دیـشکن و  ار  وا  درک  داهنـشیپ  اذل  دهد ،  تاجن  ناشیا  تسد 

يوسب شندز )  يارب   ) مه یتسد  دیزادنیب و  تسارحص  نیا  رد 
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 . دنهد شتاجن  دنیایب  دهد  ربخ  ردپ  هب  وا  ادعب  دنامب  هاچ  رد  هدنز  فسوی  هک  دوب  نیا  وا  روظنم  دینکن ،  زارد  وا 

مه هاچ  نآ  اقافتا  و  دنتخادنا ،  شهاچ  رد  هدومن  نوریب  شنت  زا  ار  شگنراگنر  نهاریپ  هدرک  هنهرب  ار  وا  دیـسر  فسوی  یتقو  اذل  و 
فرط زا  نایلیعامـسا  زا  یناوراک  دـندید  هک  دوب  هاچ  نآ  هب  ناـشهاگن  نمـض  رد  دـنروخب ،  اذـغ  اـت  دنتـسشن  هاـگنآ  دوب ،  کـشخ 

 ، دنزادنیب راب  اجنآ  رد  ات  دـنور ،  یم  رـصم  فرط  هب  دـنراد  و  دـنراد ،  ندال  ناسلب و  ءاریتک و  راب  ناشنارتش  هک  دـیآ ،  یم  داعلج ) )
نایلیعامـسا هب  ار  وا  دـییایب  میرادـب  ناـهنپ  ار  شنوخ  میـشکب و  ار  دوخ  ردارب  هک  دراد  هدـیاف  هچ  اـم  يارب  تفگ :  ناردارب  هب  ادوهی 

 . تسا ام  نت  هراپ  ام و  ردارب  دشاب  هچ  ره  اریز  مییالاین ،  شنوخب  ار  دوخ  تسد  میشورفب و 

 . دنتفریذپ ار  داهنشیپ  نیا  ناردارب 

هب هرقن  مهرد  تسیب  غـلبم  هب  هدروآ  ـالاب  هاـچ  زا  ار  فـسوی  هک  دنتـشذگ  یم  تراـجت  مزع  هـب  نیدـم  لـها  زا  یمدرم  نـیب  نـیا  رد 
دید دریگب ) يربخ  فسوی  زا  ات   ) دمآ هاچ  يالاب  هب  نیبوار  سپـس  دندروآ .  رـصم  هب  ار  فسوی  نایلیعامـسا  دنتخورف .  نایلیعامـسا 

 ، تـسین شیادــیپ  هـچب  نـیا  تـفگ :  تشگزاـب و  ناردارب  يوـسب  هدــیرد  نـت  رد  ار  دوـخ  هماـج  تـسین  هاـچ  رد  فـسوی  زا  يرثا 
؟  مورب شغارسباجک 

ام دنتفگ :  هدروآ  ردپ  يارب  ار  دولآ  نوخ  نهاریپ  و  دـندولآ ،  نآ  رد  ار  نهاریپ  هتـشک  يرن  زب  هتـشادرب  ار  فسوی  نهاریپ  ناردارب ، 
میا هتفای  ار  نهاریپ  نیا 
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یـشحو و یناویح  هک  تسا  فسوی  مدـنزرف  نهاریپ  تفگ :  درک و  قیقحت  مه  وا  هن ؟  اـی  تسا  فـسوی  تدـنزرف  نهاریپ  اـیآ  نیبـب 
دوخ دـنزرف  رب  يرایـسب  ياهزور  درک و  رب  رد  یـسالپ  هدـیرد و  نت  رد  ار  دوخ  هماج  هاـگنآ  تسا ،  هدروخ  هدـیرد و  ار  وا  هدـنرد 

ار هیرگ  ربق  هناخ  ات  دوخ  رسپ  يارب  تفگ  درکن و  لوبق  دنروآرد  ازع  زا  ار  وا  دنتساوخ  هچ  ره  نارتخد  نارـسپ و  یگمه  تسیرگب ، 
 . مهد یم  همادا 

زا ار  وا  دوب  يرصم  يدرم  هطرش و  تسرپرس  هک  نوعرف  هجاوخ  رافیطوف )  ) اجنآ رد  دندرب .  رـصم  هب  ار  فسوی  دیوگ :  یم  تاروت 
 . تفای یم  تاجن  هطرو  ره  زا  دوب  فسوی  اب  ادخ  نوچ  دیرخ و  نایلیعامسا  تسد 

تـسار شتیـشم  رد  دنوادخ  درک  یم  وا  هک  يراک  ره  دوب ،  وا  اب  بر  نوچ  و  تخادرپ .  یگدـنز  هب  شیرـصم  ياقآ  لزنم  رد  وا  و 
هجیتن رد  دمآ ،  یتمعن  وا  ناراذگتمدخ  نینچمه  شدیس و  مشچ  رد  شدوجو  تهج  نیمهب  درک ،  یم  رمث  اب  ار  شراک  دروآ و  یم 

هک دید  تخاس  دوخ  هناخ  روما  هب  لکوم  ار  وا  هک  يزور  زا  و  دومن ،  راذگاو  وا  هب  تشاد  هچ  ره  درک و  دوخ  هناخ  تسرپرس  ار  وا 
 ، هدش وا -  يارحص  رد  هچ  هناخ و  رد  هچ  شکلمیام -  همه  لماش  راگدرورپ  تکرب  نیا  و  دومن ،  تکربرپ  ار  شا  هناخ  راگدرورپ 

 . تفر یم  دوخ  راک  یپ  دروخ و  یم  اذغ  اهنت  تشادن ،  راک  يراک  چیهب  درپس و  فسوی  تسد  هب  تشاد  هچ  ره  تهج  نیمه  زا 
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رخآ رد  تخود و  وا  هب  عمط  مشچ  شدیـس  رـسمه  دوب .  رظنم  وکین  ابیز و  یناوج  فسوی  دیوگ :  یم  روما  نیا  رکذ  زا  دعب  تاروت 
چیه زا  نم  ندوب  اب  هک )  هتـسناد  دوخ  نیما  ارم  ردقنآ   ) نم ياقآ  تفگ :  ودب  دـیزرو و  عانتما  فسوی  یباوخب .  نم  اب  دـیاب  تفگ : 

وت نوچ  هتـشادن ،  غیرد  نم  زا  وت  زج  ار  يزیچ  تسین و  هناخ  رد  نالا  وا  و  هدرپس .  نم  هب  ار  شلاوما  یمامت  درادـن و  ربخ  دوخ  زیچ 
؟  منک هانگ  اریادخ  ایآ  منک ؟  هچ  یگرزب  رش  نینچ  اب  نم  لاح  نیا  اب  یئوا .  سومان 

 . دیزرو یم  راکنا  نیا  و  دزیمایب ،  وا  اب  دباوخب و  شرانک  رد  يو  هک  دیزرو  یم  رارصا  وا  تشاد .  همادا  هزور  همه  ارجام  نیا 

هناخ رد  مه  یـسک  اقافتا  و  دـهد ،  ماجنا  ار  دوخ  راک  ات  دـش  قاتا  دراو  فسوی  يزور  هک  دوب  تاقوا  نیمه  رد  دـیوگ :  یم  هاـگنآ 
دروآ و نوریب  نت  زا  ار  هماج  فسوی  یباوخب ،  نم  اب  دیاب  تفگ  یم  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  وا  هماج  شدیـس  رـسمه  ناهگان  دوبن ، 

 . تخیرگ دوخ  درک و  اهر  وا  تسد  رد 

اب هک  هداد  هار  هناخ  هب  ار  یناربع  درم  نیا  هک  ارم  رهوش  دینیب  یم  هک  دز  ادـص  ار  هناخ  لها  تخیرگ :  وا  دـید  یتقو  شیاقآ  رـسمه 
مدرک دنلب  دایرفب  ار  دوخ  يادص  نم  هکنیمه  تفگ ،  یم  دنلب  يادص  اب  و  دباوخب ،  نم  رانک  رد  ات  هدمآ  دـنک ،  يزاب  هبعالم و  نم 

رد ار  شا  هماج  وا 
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داهن نایم  رد  وا  اب  دمآ و  هناخ  هب  شرهوش  ات  تشاذگ  دوخ  باوختخر  رد  ار  فسوی  هماج  هاگنآ  تخیرگ ،  تشاذـگ و  نم  تسد 
رد ار  شا  هماـج  مدرک  دـنلب  ار  مداـیرف  هک  ـالاح  نیمه  دـنک ؟  هبعـالم  نم  اـب  هک  هدـمآ  اـم  هناـخ  هب  یناربـع  مـالغ  نـیا  تـفگ  و  ، 

 . تشاذگ رارفب  اپ  داهن و  نم  باوختخر 

ناریسا هک  ینادنز  رد  تفرگ و  ار  فسوی  هتشگ  نیگمشخ  هدرک  نانچ  نینچ و  نم  هب  تمالغ  هک  دینش  ار  وا  مالک  یتقو  نز  رسمه 
 . دنامب نادنز  رد  نانچمه  فسوی  دومن و  ینادنز  دندوب  اجنآ  رد  کلم 

سیئر تهج  نیمهب  داد ،  رارق  یتمعن  ناینادـنز  رظن  رد  ار  وا  درک و  وا  لماش  ار  دوخ  فطل  دوب  فسوی  اـب  هراومه  هک  بر  نکیل  و 
فـسوی دوخ  تقیقح  رد  و  دندرک ،  یم  فسوی  رظن  اب  دندرک  یم  هچ  ره  درپس ،  فسوی  تسد  هب  ار  ناینادـنز  یمامت  روما  نادـنز 

 . دناسر یم  شرمث  هب  بر  درک  یم  وا  هچ  ره  دوب و  وا  اب  بر  نوچ  دومن ،  یمن  يا  هلخادم  چیه  نادنز  سیئر  و  درک ،  یم 

هک تسا  نیا  شا  هصالخ  هک  دهد  یم  حرش  ار  رصم  نوعرف  باوخ  ناشیاهباوخ و  فسوی و  ینادنز  قیفر  ود  ناتساد  سپس  تاروت 
ینادنز فسوی  دزن  ینابرهش ،  نادنز  رد  یهانگ  مرج  هب  هک  دوب ،  اهاونان  سیئر  يرگید  و  نوعرف ،  نایقاس  سیئر  ودنآ ،  زا  یکی  . 

دراد رـس  يالاب  هک  ینان  زا  ناغرم  دید  باوخ  رد  يرگید  دریگ ،  یم  بارـش  دراد  هک  دید  باوخ  رد  نایقاس  سیئر  دـندوب ،  هدـش 
دنروخ یم 
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و دوش ،  یم  لوغـشم  دوخ  تیاقـس  لغـش  هب  هرابود  هک  درک  ریبعت  نینچ  ار  یلوا  ياـیور  فسوی  دنتـساوخ  ریبعت  فسوی  زا  ود  ره  . 
نوـعرف دزن  ارم  تفگ :  یقاـس  هب  هاـگنآ  دـنروخ ،  یم  شتـشوگ  زا  ناـغرم  هتـشگ  هتخیوآ  راد  هب  هک  تفگ  یمود  ياـیور  هراـبرد 

 . درب یقاس  دای  زا  ار  انعم  نیا  ناطیش  اما  موش ،  دازآ  نادنز  زا  هلیسو  نیدب  دیاش  ات  نک  شرافس  يروآدای و 

رغال واگ  تفه  و  دندمآ ،  نوریب  رهن  زا  رظنم  شوخ  قاچ  واگ  تفه  هک  دید  باوخ  رد  نوعرف  لاس  ود  زا  دـعب  دـیوگ :  یم  سپس 
رد تفر و  باوخ  هب  هرابود  هتساخرب  باوخ  زا  نوعرف  دندروخ ،  ار  قاچ  ياهواگ  نآ  دندوب  هداتسیا  بآ  بل  رب  هک  بیکرت ،  دب  و 

هلبنـس کیراب  ياه  هلبنـس  هک  دید  و  دید ،  اهنآ  رـس  تشپ  هدز  داب  کیراب و  هلبنـس  تفه  مرخ و  قاچ و  زبس و  هلبنـس  تفه  باوخ 
ار ناتـساد  هدومن  عمج  ار  راید  نآ  يامکح  رـصم و  نارحاس  یمامت  و  داـتفا ،  تشحو  هب  نوعرف  راـب  نیا  دـندروخ ،  ار  قاـچ  ياـه 

 . دننک ریبعت  دنتسناوتن  ناشیا  زا  کی  چیه  اما  داد ،  حرش  ناشیارب 

نوعرف داد ،  حرـش  نوعرف  يارب  دوب  هدـید  وا  بیجع  ریبعت  زا  هک  ار  هچنآ  ناتـساد  داتفا ،  فسوی  دای  هب  ناـیقاس  سیئر  عقوم  نیا  رد 
ره تفگ :  فسوی  تساوخ ،  ریبعت  هتفگ  شیارب  ار  دوخ  باوخ  ود  ره  دندروآ  ار  وا  یتقو  دـننک ،  راضحا  ار  فسوی  ات  داد  روتـسد 

هب دنکب  دهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  ادخ  تسا ،  یکی  نوعرف  باوخ  ود 
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و تسا ،  لاس  تفه  شریبعت  تسا و  باوخ  کی  مود  باوخ  رد  ابیز  هلبنس  تفه  لوا و  باوخ  رد  ابیز  واگ  تفه  هداد  ربخ  نوعرف 
نیا تسا .  یطحق  لاس  تفه  هدز  داب  تخل و  هلبنـس  تفه  و  تسا ،  لاس  تفه  زین  يدـید  نآ  لابند  هب  هک  تشز  رغال و  واگ  تفه 

يریـس و ياهلاس  هدنیآ  لاس  تفه  دنکب ،  دیاب  هچ  هک  هدرک  ادیوه  نوعرف  يارب  دـنوادخ  دـیوگ :  یم  نوعرف  هک  هچنآ  ریبعت  تسا 
یناوارف لاس  تفه  نآ  سپس  تسا ،  یگنسرگ  ياهلاس  هک  دیآ  یم  لاس  تفه  هاگنآ  تسا ،  رـصم  ياهنیمزرـس  یمامت  رد  یناوارف 

هکنیا اما  و  دوب ،  دهاوخ  ریظن  یب  تدش  رظن  زا  لاس و  تفه  زین  یگنـسرگ  نیا  و  دنک ،  یم  فلت  ار  مدرم  یگنـسرگ  هدش  شومارف 
ارنآ اعیرـس  دنوادخ  هدـش و  ردـقم  ادـخ  دزن  دـماشیپ  نیا  دـنامهفب  هک  دوب  نیا  يارب  دـید  باوخ  رد  تبون  ود  ار  بلطم  نیا  نوعرف 
يرآ دزاس ،  نیمزرس  نیا  تسرپرس  ار  وا  دنک و  ادیپ  ار  میکح  ریـصب و  يدرم  درگنب ،  کین  دیاب  نوعرف  الاح  دروآ .  دهاوخ  شیپ 

یخارف لاس  تفه  نیا  رد  ار  نیمزرس  نیا  هلغ  سمخ  ات  درامگب  اهناتـسرهش  همه  رب  ینیرومام  دنکب و  ار  راک  نیا  دیاب  امتح  نوعرف 
يا هریخذ  ات  دنیامن ،  تظفاحم  ارنآ  دننک و  رابنا  نوعرف  دوخ  رظن  ریز  رهش  نامه  رد  ار  يرهـش  ره  هلغ  هتبلا  دنک ،  رابنا  هدومن  عمج 

 . ددرگن ضرقنم  یگنسرگ  زا  نیمزرس  نیا  ات  یطحق ،  ياهلاس  رد  نیمزرس  نیا  مدرم  يارب  دشاب 

تسا نیا  شا  هصالخ  هک  دیوگ  یم  یبلاطم  سپس  تاروت 
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ار تکلمم  تموکح  تراما و  و  درک ،  مارتحا  ار  وا  هدومن  بجعت  درک  هک  يریبعت  زا  و  دـمآ ،  شـشوخ  فسوی  راـتفگ  زا  نوعرف  : 
یقوط هدرک  شنت  رد  كزان  ناتک  زا  يا  هماج  و  داد ،  وا  هب  تعلخ  ناونعب  مه  ار  دوخ  نیگن  رهم و  و  درپس ،  وا  هب  نو  ؤش  عیمج  رد 
دایرف هدمآرد  تکرح  هب  شبکرم  شیپاشیپ  رد  نایدانم  و  دومن ،  شراوس  دوخ  یصاصتخا  بکرم  رب  تخیوآ و  شندرگ  هب  الط  زا 

هب ار  تکلمم  هدش  یطحق  ياهلاس  یخارف و  ياهلاس  رد  روما  ریبدـت  لوغـشم  فسوی  نآ  زا  سپ  میظعت )   ) دـینک عوکر  دـندز :  یم 
 . دومن هرادا  یهجو  نیرتهب 

هب بوـقعی  دیـشک  ناـعنک  نیمزرـس  هب  یطحق  هنماد  یتـقو  هک :  تسا  نـیا  شا  هصـالخ  هـک  دـنک  یم  ناوـنع  يرگید  بـلطم  زین  و 
هب دندش و  رـصم  لخاد  نادنزرف  دننک .  يرادیرخ  یماعط  اجنآ  زا  هدش  ریزارـس  رـصم  نیمزرـس  يوسب  ات  داد  روتـسد  دوخ  نادنزرف 
زا دیسرپ :  تفگ و  نخس  ناشیا  اب  افج  يدنت و  اب  و  درکن ،  یفرعم  ار  دوخ  یلو  تخانش  ار  ناشیا  فسوی  دندیسر ،  فسوی  روضح 

هدمآ دیتسه ،  یبنجا  ناسوساج  امـش  هن ،  تفگ :  فسوی  میرخب ،  یماعط  ات  میا  هدمآ  ناعنک  نیمزرـس  زا  دنتفگ :  دیا ؟  هدمآ  اجک 
میدوب ردارب  هدزاود  ام  و  دنک ،  یم  یگدنز  ناعنک  رد  هک  میدرم  کی  نادنزرف  همه  ام  دـنتفگ :  دـیزیگنارب ،  داسف  رـصم  رد  ات  دـیا 

همه ام  و  میاوت ،  روضح  رد  نالا  یقب  ام  و  هدنام ،  ام  ردپ  دزن  رگید  یکی  هدش و  دوقفم  یکی  هک 
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 . يداسف هن  میسانش و  یم  يرش  هن  هک  میتسه  نیما  یمدرم 

ار ناترتکچوک  ردارب  ات  مینک  یمن  اهر  ار  امـش  و  میا ،  هداد  صیخـشت  سوساج  ار  امـش  ام  مسق ،  نوعرف  ناج  هب  هن  تفگ :  فسوی 
 . میئامن قیدصت  دینک  یم  اعدا  هچنآ  رد  ار  امش  تقو  نآ  دیروایب ، 

دـنک و ناشیا  يور  شیپ  رد  هتفرگ  ار  نوعمـش  ناشیا  نایم  زا  هدرک  ناشراضحا  هاـگنآ  دـندش ،  ینادـنز  زور  هس  بوقعی  نادـنزرف 
 . دنروایب ار  رتکچوک  ردارب  ات  داد  تعجارم  هزاجا  هیقب  هب  سپس  تشادهگن ،  نادنز  رد  درک و  ریجنز 

هب بوقعی  نادنزرف  دنتشاذگ .  شنیجروخ  رد  مه  ار  ناشمادک  ره  لوپ  هدومن  مدنگ  زا  رپ  ار  ناشیاهنیجروخ  ات  داد  روتـسد  فسوی 
 ، دینک دوبان  ارم  نادنزرف  دیهاوخ  یم  امش  تفگ :  درک و  يراددوخ  نیماینب  نداد  زا  ردپ  دنتفگ .  ردپ  هب  ار  نایرج  هتشگزاب  ناعنک 

درم نآ  هب  امـش  ارچ  دش .  دهاوخن  ادبا  يزیچ  نینچ  تسا ؟  نیماینب  تبون  الاح  دیدرک ،  دوبان  ار  نوعمـش  دیدرک ،  دوبان  ار  فسوی 
؟  میراد ردپ  دزن  دوخ  زا  رتکچوک  يردارب  ام  هک  دیتفگ 

ریزگان مه  ام  دیراد ؟  مه  يرگید  ردارب  ایآ  تسا ؟  هدنز  ناتردـپ  ایآ  تفگ :  دومن و  شـسرپ  ام  ناسک  زا  ام و  زا  وا  رخآ  دـنتفگ : 
؟  دنک یم  هبلاطم  ام  زا  ار  وا  میراد  يرتکچوک  ردارب  دمهفب  رگا  هک  میتسناد  یم  هچ  ام  میداد ،  باوج 

شیارب ملاـس  ار  نیماـینب  هک  درپـس  یقاـثیم  ردـپ  هب  ادوهی  هکنآ  اـت  تشاد  همادا  ناـنچمه  نادـنزرف  بوـقعی و  ناـیم  شکمـشک  نیا 
بوقعی عقوم  نیا  رد  دنادرگرب ، 
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هک مه  ار  لوپ  ياهنایمه  هدرب و  رصم  زیزع  يارب  زین  ناعنک  نیمزرس  يایاده  نیرتهب  زا  ات  داد  روتـسد  و  دنربب ،  ار  نیماینب  داد  هزاجا 
 . دندرک نینچ  زین  نادنزرف  دنربب ،  هرابود  هدینادرگرب  وا 

نیتسخن راب  رد  هک  ار  ناشیاهلوپ  دنتفگ :  دنداهن و  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  تجاح  دندید و  ار  فسوی  لیکو  دـندش  رـصم  دراو  یتقو 
دمآ شوخ  ناشیا  هب  فسوی  لیکو  دنتـشاد ،  میدـقت  دـندوب  هدروآ  وا  يارب  هک  مه  يا  هیدـه  هدروآ و  سپ  زاب  دـندوب  هدـینادرگرب 

فـسوی دزن  ار  ناشیا  یگمه  هاگنآ  دومن ،  دازآ  مه  ار  نوعمـش  دـینادرگرب ،  ناشیا  هب  هرابود  ار  ناشیا  لوپ  درک و  مارتحا  تفگ و 
درک راسفتسا  ناشلاح  زا  تفگ و  ناشدمآ  شوخ  فسوی  دنتشاد ،  میدقت  ار  ایاده  دنداتفا و  هدجـس  هب  فسوی  ربارب  رد  ناشیا  درب ، 

 ، درک اعد  مارتحا و  ار  نیماینب  وا  دـندرب  شیپ  ار  دوخ  کچوک  ردارب  نیماینب ،  بوقعی  نادـنزرف  دیـسرپ ،  ناشردـپ  یتمالـس  زا  و  ، 
رضاح نایرصم  زا  هک  یناسک  يارب  مه  يا  هرفس  ناردارب و  يارب  رگید  يا  هرفس  شدوخ و  يارب  يا  هرفـس  داد ،  اذغ  روتـسد  سپس 

 . دنتخادنا دندوب 

و دنراذگب ،  ناشیاهنیجروخ  رد  مه  ار  ناشیا  هیدـه  دـننک و  مدـنگ  زا  رپ  ار  ناشیا  ياهنیجروخ  ات  داد  روتـسد  دوخ  لیکو  هب  هاگنآ 
 . درک نینچ  زین  فسوی  لیکو  دنهد .  ياج  ناشرتکچوک  ردارب  نیجروخ  رد  ار  رصم  زیزع  ساط 

هدـشن رود  زونه  دـندش ،  نوریب  رهـش  زا  هکنیمه  دنتـشگرب .  هدرک  راب  اه  غالا  رب  ار  اـهراب  دـیدرگ ،  نشور  اوه  دـش و  حبـص  یتقو 
دندوب
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ساـط ضوع  رد  امـش  میدرک ،  ناـسحا  امـش  هب  همه  نیا  دـیتسه ،  يدـب  مدرم  بجع  تفگ :  دیـسر و  بقع  زا  فـسوی  لـیکو  هک 
 . دیدیدزد دنز  یم  لاف  دماشآ و  یم  بآ  نآ  اب  هک  ار  میالوم 

ياهب یتقو  هک  میتسه  اهنامه  ام  لامعا !  هنوگنیا  زا  ام  رب  اشاح  دنتفگ :  دندش و  تهب  راچد  نخـس  نیا  ندینـش  زا  بوقعی  نادـنزرف 
هناخ زا  تسا  نکمم  روطچ  تقو  نآ  میدروآ .  ناتیارب  هرابود  میدـید ،  دوخ  ياهنیجروخ  لـخاد  ناـعنک  رد  ار  نیتسخن  راـب  مدـنگ 
هدرب مالغ و  یگمه  ام  دوخ  و  دیـشکب ،  ار  وا  دیدروآرد  هک  ره  راب  زا  ام ،  ياهراب  نیا  ام و  نیا  میدزدـب ؟  هرقن  ای  الط و  وت  يالوم 

 . دوب میهاوخ  وت  يالوم  دیس و 

دومن و زاب  هدروآ  نیئاپ  غالا  زا  ار  ناشیا  کی  کی  راب  و  تخادرپ ،  اهنیجروخ  یئوجزاب  هب  داد ،  تیاضر  انعم  نیمهب  فسوی  لیکو 
نیجروـخ رخآ  رد  درک و  یئوجزاـب  ار  ناردارب  ریاـس  سپـس  گرزب و  ردارب  نیجروـخ  وا  هتبلا  دـش ،  یئوجزاـب  شیتـفت و  لوغـشم 

 . دروآ نوریب  نآ  زا  ار  ساط  درک و  شیتفت  ار  نیماینب 

و دنتـشگزاب ،  رهـش  هب  هدـیرد  نت  رد  ار  دوخ  ياهـسابل  دـمآ ،  نوریب  نیماینب  نیجروخ  زا  یتنطلـس  ساـط  هک  دـندید  یتقو  ناردارب 
يراوخ و هک  یلاـح  رد  دـندومن ،  هاـنگ  هب  فارتـعا  یهاوخرذـع و  روآ  تقر  ییاـه  هفاـیق  اـب  رارکت و  ار  دوـخ  ياـه  هتفگ  اددـجم 

هتفای شراب  رد  ار  دوخ  عاتم  هک  ار  یسک  نآ  ریغ  ام  هک  اشاح  تفگ :  فسوی  دیراب ،  یم  ناشیور  رس و  زا  يراسمرش 
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 . دیدرگزاب ردپ  دزن  هب  تمالس  هب  دیناوت  یم  امش  مینک ،  تشادزاب  میا 

نیماینب ندروآ  نایرج  رد  ار  ردپ  ناتـساد  هاگنآ  نک .  محر  ام  ردپ  ام و  هب  تفگ :  دادرـس و  ار  عرـضت  هیرگ و  دـمآ  کیدزن  ادوهی 
ار نیماینب  هک  مدرپس  مکحم  یقاثیم  نم  هکنآ  ات  دش ،  یمن  رضاح  هجو  چیهب  درک و  یم  يراددوخ  وا  نداد  زا  ردپ  هک :  درک  وگزاب 
 ، تسا هدروخلاس  يریپ  مه  ام  ردپ  مینک ،  رادید  ار  ردپ  میناوت  یمن  الصا  نیماینب  نودب  ام  هک  درک  هفاضا  و  منادرگرب ،  تمالـس  هب 

دازآ ار  وا  رادهگن و  وا  ياجب  ار  ام  زا  یکی  هک  درک  داهنـشیپ  هاگنآ  دـنک ،  یم  هتکـس  اج  رد  میا  هدرواین  ار  نیماینب  هک  دونـشب  رگا 
نیمه ردام  زا  هک  ار  شرگید  دنزرف  لبق  يدنچ  هک  يدرمریپ  هتفرگ ،  سنا  شدنزرف  اب  هک  ار  يدرم  ریپ  مشچ  هلیـسو  نیدب  ات  نک ، 

 . ینک نشور  هداد  تسد  زا  دوب  دنزرف 

دینک نوریب  ار  دارفا  یمامت  هک  دز  دایرف  درادهگن ،  نیرـضاح  ربارب  رد  ار  دوخ  تسناوتن  رگید  اجنیا  رد  فسوی  دـیوگ :  یم  تاروت 
ایآ مفسوی  نم  تفگ :  هدادرس  دوب  هدرک  سبح  هنیس  رد  هک  ار  دوخ  هیرگ  دنامن ،  یسک  ناردارب  زج  یتقو  دنامن ،  نم  دزن  یـسک  و 

؟  تسا هدنز  زونه  مردپ 

 . دندوب هداتفا  تشحو  هب  وا  زا  نوچ  دنهدب  ار  شباوج  دنتسناوتن  ناردارب 

الاح و  دـیتخورف ،  نایرـصم  هب  هک  منامه  مفـسوی و  امـش  ردارب  نم  تفگ :  اددـجم  دـییایب .  نم  کیدزن  تفگ :  ناردارب  هب  فسوی 
فسات دیدرک  هچنآ  يارب  امش 
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امـش ارم و  تساوخ  یم  ادخ  يرآ  میایب ،  اجنیدب  نم  ات  دیدش  هلیـسو  هک  دیدوب  امـش  نیا  نوچ  دیدرگن ،  رطاخ  هدیجنر  دیروخم و 
الـصا رگید  لاس  جـنپ  ات  هدـش و  عورـش  یگنـسرگ  هک  تسا  مامت  لاس  ود  يرآ  داتـسرف ،  اجنیدـب  رتولج  ارم  اذـل  درادـب ،  هدـنز  ار 

زا درادـهگن و  نیمز  رد  ار  امـش  اـت  دروآ  رـصم  هب  امـش  زا  رتدوز  ارم  دـنوادخ  تشاد ،  دـهاوخنرب  ینمرخ  دـش و  دـهاوخن  یتعارز 
هکلب دیا  هداتـسرفن  اجنیدب  ارم  امـش  سپ  دناهرب ،  یمتح  گرم  زا  رادروخرب و  گرزب  یتاجن  زا  ار  امـش  دـنک و  يریگولج  ناتندرم 

تعرـس هب  کنیا  دومن .  رـصم  روشک  مامت  تسرپرـس  وا و  یگدنز  یمامت  رادرایتخا  درک و  نوعرف  ردـپ  ارم  وا  هداتـسرف ،  دـنوادخ 
رد نکم و  گنرد  وش و  ریزارـس  نم  دزن  هب  هک :  دیوگ  یم  نینچ  فسوی  ترـسپ  دییوگب  وا  هب  دـیورب و  مردـپ  فرط  هب  دیباتـشب و 

تلاوما همه  تیاهواگ و  نادنفسوگ و  تنادنزرف و  نادنزرف  تنادنزرف و  یـشاب ،  کیدزن  نم  هب  ات  نیزگ  لزنم  ناساج )   ) نیمزرس
سپ میراد ،  شیپ  رد  یگنـسرگ  یطحق و  رگید  لاس  جـنپ  نوچ  مزادرپ ،  یم  اجنآ  رد  ار  تیگدـنز  جراخم  نم  و  رواـیب ،  هارمه  ار 

نم ناهد  نیا  هک  دـینیب  یم  دوخ  ياهمـشچ  اب  کنیا  مردارب  امـش و  و  دـیوشن ،  جاتحم  تلاوما  نادـناخ و  تدوخ و  ات  نک  تکرح 
و دیهد ،  یم  ربخ  مردپ  هب  دیدید  هک  ار  هچنآ  همه  مراد و  رصم  رد  هک  تمظع  همه  نیاب  سپ  دنک ،  یم  تبحـص  امـش  اب  هک  تسا 

و دینک ،  هلجع  هک  دیاب 
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 . دیزاس لقتنم  ناماس  نیدب  ار  مردپ 

هیرگ هب  دوب  هتخادنا  فسوی  ندرگ  هب  تسد  هک  یلاح  رد  مه  نیماینب  داد .  رس  ار  هیرگ  تسیرگن و  نیماینب  نامـشچ  هب  هریخ  هاگنآ 
 . درک هیرگ  همه  لاح  هب  دیسوب و  ار  ناردارب  همه  فسوی  دمآرد . 

ناشیا دید و  رفـس  كرادـت  یهجو  نیرتهب  هب  ناردارب  يارب  فسوی  هک :  تسا  نیا  شا  هصالخ  هک  دـیوگ  یم  رگید  یبلطم  تاروت 
فیرعت شیارب  ار  ناتـساد  دـنداد و  تراـشب  فسوی  ندوب  هدـنز  هب  ار  وا  هدـمآ  ردـپ  دزن  بوقعی  نادـنزرف  هدومن ،  ناـعنک  هناور  ار 

يدابآ زا  ناساج -  نیمزرس  هب  یتقو  دندوب ،  نت  داتفه  اعومجم  هک  دمآ ،  رصم  هب  لایع  لها و  اب  دش و  لاحـشوخ  بوقعی  دندرک ، 
اب دندمآ ،  یم  دنتشاد  مه  ناشیا  هک  دیسر  یتقو  دمآ ،  ناشلابقتسا  هب  هدش  راوس  دوخ  تموکح  رقم  زا  فسوی  دندیـسر  رـصم  ياه 

نوعرف داد ،  لزنم  اجنآ  رد  دروآ و  رـصم  هب  ار  وا  نادنزرف  ردپ و  فسوی  هاگنآ  دـندرک ،  ینالوط  يا  هیرگ  هدومن  هقناعم  رگیدـکی 
و تشاذـگ ،  ناشیا  رایتخا  رد  یکلم  طاـقن ،  نیرتزیخ  لـصاح  نیرتهب و  زا  و  داد ،  تینما  هدومن و  مارتحا  ار  ناـشیا  تیاـهن  یب  مه 

 . درک یگدنز  رصم  رد  لاس  هدفه  فسوی  رادید  زا  دعب  بوقعی  و  تخادرپ ،  یم  ار  ناشجراخم  فسوی  دوب  یطحق  هک  یمادام 

ار تاروت  تارقف  رتشیب  ام  و  هدروآ .  زین  میرک  نآرق  شلباقم  رد  و  هدرک ،  لقن  فسوی  زا  تاروت  هک  یناتساد  زا  رادقم  نآ  دوب  نیا 
تجاح دروم  هک  ارنآ  زا  يا  هراپ  رگم  میدرک ،  هصالخ 
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 . میدروآ تاروت  ترابع  نیع  هب  دوب 

تایاور رد  ع )   ) فسوی ناتساد 

 ( ع  ) فسوی يای  ؤر  هرابرد  تیاور  دنچ 

هک تسا  نیا  ایور  نیا  لیوءات  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  زا  دوراجلا  یبا  تیاور  رد  و  هتفگ :  دوخ  ریـسفت  رد  یمق 
 ، رمق و  تسا ،  لیحار )   ) فسوی ردام  سمـش ،  دـنوش .  یم  دراو  وا  رب  شناردارب  ردام و  ردـپ و  دوش و  یم  رـصم  هاشداپ  يدوز  هب 

نیا و  دندرک ،  هدجـس  رکـش  يور  زا  ار  ادخ  دندید  ار  وا  دندش و  وا  رب  دراو  یتقو  دنیوا ،  ناردارب  هدزای  هراتـس ،  هدزای  و  بوقعی ، 
 . دوب ادخ  يارب  هدجس 

ناردارب بکوک ،  هدزای  نیا  تفگ :  هک  هدروآ  ابکوک ) رشع  دحا   ) هلمج لیذ  رد  سابع  نبا  زا  رذنم  نبا  هک  تسا  روثنملارّدلا  رد  و 
 . تشاد ار  ییابیز  موس  کی  لیحار )   ) وا ردام  و  دوب ،  شردپ  رمق  و  شردام ،  سمش  يو و 

یلاخ نیا  و  شردپ ،  هب  ار  رمق  دننک و  یم  ریسفت  فسوی  ردام  هب  ار  سمـش  دینک  یم  هظحالم  هک  يروطب  تیاور  ود  نیا  فل :  ؤم 
شردام نوچ  شردام ،  هن  دوب ،  فسوی  هلاخ  دـش  رـصم  دراو  بوقعی  اب  هک  ینز  نآ  هک  هدـش  تیاور  اسب  هچ  و  تسین .  فعـض  زا 

 . هدمآ روطنیمه  مه  تاروت  رد  دوب ،  هتفر  ایند  زا  البق 

ردام کی  زا  هک  يردارب  اهنت  و  تشاد ،  ردارب  هدزای  فسوی  دومرف :  هک  هدروآ  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  یمق  ریـسفت  رد  و 
نیا یگلاس  هن  نس  رد  فسوی  دومرف :  هاگنآ  دوب .  نیماینب )   ) مان هب  یصخش  دندوب 
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 . دنکن لقن  ار  دوخ  باوخ  هک  درک  شرافس  ردپ  و  درک ،  لقن  شردپ  يارب  دید و  ار  باوخ 

 . تسا دیعب  یلو  هدوب  هلاس  هدزناش  هک  دراد  تاروت  رد  دوب ، هلاس  تفه  زور  نآ  رد  وا  هک  هدمآ  تایاور  یضعب  رد  و  فل :  ؤم 

 . هللا ءاش  نا  دمآ -  دهاوخ  هدنیآ  یتیاور  ثحب  رد  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  تسه  زین  يرگید  تایاور  فسوی  يایور  ناتساد  رد  و 

فسوی قارف  هب  بوقعی  يالتبا  تلع  فسوی و  ناتساد  هرابرد  ع )   ) داجس ماما  تیاور 

زور حبص  زامن  مالسلا )  هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  اب  نم  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  رابخالا  یناعم  رد 
شتمدخ رد  متـساخرب و  شلابند  هب  مه  نم  دورب ،  لزنم  هب  ات  تساخرب  دش  غراف  حیبست  زامن و  زا  هکنآ  زا  دـعب  مدـناوخ .  ار  هعمج 

وا هب  يزیچ  دوشن ،  در  یلاخ  تسد  یلئاس  ما  هناخ  رد  زا  دومرف :  وا  هب  دز و  ادص  تشاد ،  مان  هنیکس  هک  ار  شزینک  ترضح ،  مدوب 
رد مسرت  یم  رخآ  تباث !  يا  دومرف :  دنتـسین ،  قحتـسم  اه  لـئاس  همه  رخآ  مدرک  ضرع  تسا .  هعمج  زور  زورما  اریز  دـیناروخب ، 
رـس رب  هک  هچنآ  دـیایب  تیب  لـها  اـم  رـس  رب  تقو  نآ  مینک ،  شدر  میناروخن و  يزیچ  وا  هب  اـم  و  دـشاب ،  قحتـسم  یکی  ناـنآ  ناـیم 

 . دیهدب ماعط  نانآ  همه  هب  دمآ ،  بوقعی  لآ  بوقعی و 

دوخ و داد و  یم  هقدص  ار  نآ  تشک و  یم  چوق  کی  زور  ره  هک  دوب  نیا  شمسر  بوقعی 
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بـش رد  تشاد  یتلزنم  ادـخ  دزن  رد  هک  تقیقح  لها  ریگ و  هزور  نم و  ؤم  یلئاس  یتقو  هکنآ  ات  دـندروخ ،  یم  نآ  زا  مه  شلاـیع 
هب يزیچ  ناتیاذغ  يدایز  زا  هک  دز  ادـص  دوب ،  رذـگهر  بیرغ و  يدرم  تشذـگ ،  یم  بوقعی  هناخ  رد  زا  شراطفا  عقوم  يا  هعمج 

رواـب ار  شراـتفگ  دـندادن و  ار  وا  قح  یلو  درک ،  رارکت  تبون  دـنچ  داتـسیا و  یتدـم  دـیناروخب ،  هنـسرگ  رذـگهر  بیرغ و  لـئاس 
هب ار  دوخ  یگنسرگ  تیاکـش  درک و  هیرگ  تفگ و  هللاانا )   ) تشگ کیرات  بش  دش و  سویءام  هناخ  لها  ياذغ  زا  یتقو  دندرکن . 
لآ بوقعی و  دوب .  ادخ  دـمح  لوغـشم  تشاد و  هزور  مه  حبـص  درـشف و  یم  تسد  رد  ار  دوخ  مکـش  حبـص  ات  درب و  ادـخ  هاگرد 

 . دوب هدنام  لبق  بش  زا  ماعط  يرادقم  هک  یتلاح  رد  دنتساخرب  باوخ  زا  حبص  و  دندیباوخ ،  رپ  مکش  اب  ریس و  بش  نآ  بوقعی 

نیمه اـب  و  یتشاد ،  راوخ  ارم  هدـنب  بوقعی !  يا  وت ،  هک  داتـسرف  یحو  بوقعی  هب  دـنوادخ  بش  ناـمه  حبـص  دومرف :  سپـس  ماـما 
رب وت و  رب  هک  يدرک  نیا  بجوتسم  يدرک ؛  نم  تبوقع  بیدءات و  بجوتسم  ار  دوخ  و  يدناشک ،  دوخ  يوس  هب  ارم  بضغ  تلمع 
زا نیکاـسم  هب  تبـسن  هک  تسا  يربـمغیپ  نآ  ناـنآ  نیرت  مرتـحم  نم و  دزن  ءاـیبنا  نیرتـبوبحم  بوقعی !  يا  متـسرف .  ءـالب  تنارـسپ 

 . دشاب يوام  اجلم و  نانآ  يارب  و  دهد ،  ناشماعط  هتخاس  کیدزن  دوخ  هب  ار  ناشیا  و  دنک ،  محرت  مناگدنب 

وت بوقعی !  يا 
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دمآ تا  هناخ  رد  هب  تسا  ایند  زا  یکدـنا  هب  عناق  يدرم  هک  لایمد )   ) متدابع رد  ياشوک  رگ و  تدابع  هدـنب  یتقو  بورغ  مد  بشید 
هب تفگ و  انا هللا )   ) وا دیدادن  وا  هب  يزیچ  امـش  معناق ،  يرذگهر  بیرغ و  یلئاس  هک  دز  ادـص  ار  امـش  دوب  شراطفا  عقوم  نوچ  و  ، 

يارب دروآ و  ياـجب  ار  ادـخ  دـمح  تفرگ و  لـغب  ار  دوـخ  یلاـخ  مکـش  حبـص  هب  اـت  و  دروآ ،  تیاکـش  نم  هب  و  دـمآ ،  رد  هـیرگ 
يداـیز هکنیا  اـب  دـیتفر  باوخ  هب  ریـس  مکـش  اـب  همه  تنادـنزرف  اـب  بوقعی  يا  وت  و  درک ،  هزور  ّتین  حبـص  هراـبود  نم  يدونـشخ 

 . دوب هدنام  ناتماعط 

هک يرظن  نسح  رطاخ  هب  يرآ ،  منانمـشد ؟  ات  تسا  رت  عیرـس  مئایلوا  هب  تبـسن  نم  يالب  تبوقع و  یتسناد  یمن  رگم  بوقعی !  يا 
شیاشگ تعسو و  ار  منانمـشد  سکع  رب  و  دوش ) ناشناهانگ  هراّفک  ات   ) منک یم  راتفرگ  ایند  رد  ار  مئایلوا  مراد  مناتـسود  هب  تبـسن 

ار وت  و  داد ،  مهاوخ  رارق  یتبیصم  فده  ار  تنادنزرف  وت و  دروآ و  مهاوخ  یئالب  ترس  رب  مسق  متّزع  هب  هک  نادب  کنیا  مهد .  یم 
 . دینک ربص  بئاصم  رب  دیهد و  اضر  مه  نم  ياضق  هب  و  دینک ،  هدامآ  ءالب  يارب  ار  دوخ  درک ،  مهاوخ  بیدءات  دوخ  تبوقع  اب 

نآ تقو  هچ  فسوی  دنادرگ ،  تنابرق  ارم  ادـخ  مدرک  ضرع  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  هب  دـیوگ :  یم  یلامث  هزمح  وبا 
؟  دید ار  باوخ 

 ، رپ مکش  شلآ  بوقعی و  هک  بش  نامه  رد  دومرف 
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رد دینش  ار  فسوی  باوخ  یتقو  بوقعی  درک ،  فیرعت  ردپ  يارب  هتساخرب  باوخ  زا  حبص  دندرب و  رسب  هنسرگ  مکـش  اب  لایمد )   ) و
باوخ دومرف  فسوی  هب  بوقعی  شاب ،  ءالب  هدامآ  کنیا  داتـسرف :  یحو  ادـخ  هکنآ  اـت  دوب  نیگهودـنا  ناـنچمه  تفر ،  ورف  هودـنا 

ناردارب يارب  درکن و  ناهنپ  ار  باوخ  فسوی  یلو  دـنروایب ،  ترـس  رب  یئالب  مسرت  یم  نم  هک  نکم  فیرعت  ناردارب  يارب  ار  دوخ 
 . درک فیرعت 

دش رادیدپ  زیت  دنت و  يدسح  شنادنزرف  لد  رد  هک  دوب  نیا  تبیصم  اولب و  نیا  يادتبا  دیامرف :  یم  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا نب  یلع 
فسویل و  : ) دنتفگ ندرک و  تروشم  رگیدـکی  اب  دـندرک  عورـش  دـندش و  تحاران  رایـسب  دندینـش  يو  زا  ار  باوخ  نآ  یتقو  هک  ، 

نم اونوکت  مکیبا و  هجو  مکل  لخی  اضرا  هوحرطا  وا  فسوی  اولتقا  نیبم  لالـض  یفل  انابا  نا  هبـصع  نحن  اـنم و  اـنیبا  یلا  بحا  هوخا 
 . دینک یم  هبوت  ینعی  نیحلاص )  اموق  هدعب 

اوبهذت نا  یننزحیل  ینا   : ) دومرف نءاشباوج  رد  وا  و  نوحـصانل )  هل  انا  فسوی و  یلع  انمات  کل ال  ام  انابا  ای   : ) دـنتفگ هک  دوب  اجنیا 
یتبیـصم هب  يدوز  هب  و  هدـش ،  ریدـقت  شیارب  يردـقم  هک  تشاد  نیقی  بوـقعی  نولفاـغ )  هنع  متنا  بئذـلا و  هلکاـی  نا  فاـخا  هب و 

يو هب  يدـیدش  هقالع  تبحم و  لد  رد  نوچ  دـشاب  فسوی  هیحان  زا  اصوصخم  یئادـخ  يـالب  نیا  دیـسرت  یم  اـما  دیـسر ،  دـهاوخ 
ندیسرتن ندیسرت و  نتساوخن و  نتساوخ و  و   ، ) درک ار  دوخ  راک  ادخ  ردق  ءاضق و  یلو  تشاد . 
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ناردارب تسد  هب  یلیم  یب  تّدـش  رد  ار  فسوی  مرج  ال  دـنکب .  تسناوت  یمن  يراک  ـالب  عفد  رد  بوقعی  و  تشادـن )  يرثا  بوقعی 
 . دمآ دهاوخ  فسوی  رس  رب  طقف  الب  نیا  هک  دوب  هدرک  سرفت  هک  یلاح  رد  درپس ، 

اب و  دینابسچ ،  هنیـس  هب  تفرگب و  ار  فسوی  دیناسر و  ناشیا  هب  ار  دوخ  باتـشب  بوقعی  دنتفر  نوریب  هناخ  زا  یتقو  بوقعی  نادنزرف 
ادابم ات  دنتفر  هلجع  هب  راب  نیا  نادنزرف  دادب .  شنادـنزرف  تسد  هب  هرابود  يراچان  مکح  هب  و  تسیرگب ،  تخـس  هدومن  هقناعم  يو 

تخرد هک  یقـالتاب  هب  ار  وا  دـنتخاس  شرود  يو  رظن  زا  دـندش و  رود  ـالماک  یتقو  دریگب ،  ناشتـسد  زا  ار  فسوی  ددرگرب و  ردـپ 
ناشرتگرزب یلو  دوش ،  ناگرگ  همعط  هاگنابـش  ات  میارذگ  یم  تخرد  نیا  ریز  میرب و  یم  رـس  ار  وا  دنتفگ  هدروآ و  تشاد  یهوبنا 

نیا دینک ،  یم  رگا  دـنربب ،  دوخ  اب  هتفرگ  ار  وا  رذـگهر  نایراکم  ات  دـیزادنیب  شهاچ  هت  رد   ) نکیل و  دیـشکم ) ار  فسوی   : ) تفگ
( . دینکب ار  راک 

دایرف تفرگ  رارق  هاچ  هت  رد  یتقو  یلو  دوش ،  یم  قرغ  هاچ  رد  هکنیا  لایخ  هب  دنتخادنا  شهاچ  رد  هدروآ و  هاچ  رانک  هب  ار  وا  سپ 
اجنیا زا  دیاب  دنتفگ  رگیدـکی  هب  هدـشن  قرغ  وا  دـندید  یتقو  دـیناسرب .  مالـس  ار  بوقعی  مردـپ  نم  لوق  زا  نیمور !  نامدود  يا  دز 

انابا ای  اولاق  نوکبی  ءاشع  مهیبا  یلا  اوعجر  و   ) دندش سویءام  وا  زا  ات  دندنام  ردـقنآ  و  تسا .  هدرم  میمهفب  هک  ینامز  ات  میورن  رانک 
انکرت قبتسن و  انبهذ  انا 
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 ( . بئذلا هلکاف  انعاتم  دنع  فسوی 

( . وش ءالب  هدامآ   ) دومرف هک  داتفا  ّلجوّزع  يادـخ  یحو  داـی  هب  درک و  هیرگ  تفگ و  اـنا هللا )   ) دینـش ار  ناـشیا  مـالک  بوقعی  یتقو 
یم وا  يرآ  ارما ) مکـسفنا  مکل  تلوس  لـب   ) تفگ ناـشیا  هب  و  هدـش ،  لزاـن  ءـالب  هک  درک ،  نیقی  و  درک ،  لرتـنک  ار  دوـخ  مرجـال 

 . دناسرب ریبعت  هب  ار  فسوی  باوخ  هکنآ  زا  لبق  مه  نآ  دهد ،  یمن  گرگ  هب  ار  فسوی  ندب  تشوگ  دنوادخ  هک  تسناد 

 ، دش ادرف  نوچ  متفر ،  هناخ  هب  متساخرب و  نم  و  دش ،  مامت  اجنیا  رد  مالّسلا )  هیلع   ) داجس ماما  ثیدح  دیوگ :  یم  یلامث  هزمح  وبا 
 ، یتشاذـگ مامتان  هداد و  حرـش  میارب  ار  شنادـنزرف  بوقعی و  ناتـساد  زورید  موش ،  تیادـف  مدرک  ضرع  مدـش و  بایفرـش  هرابود 

؟  دیماجنا اجک  هب  دش و  هچ  ادعب  فسوی  ناتساد  و  دندرک ؟  هچ  فسوی  ناردارب  امرفب  کنیا 

مینیبب مینزب و  هاچ  هب  يرس  میورب و  تسبوخ  هچ  دنتفگ  دوخ  اب  دنتـساخرب  باوخ  زا  دعب  زور  هکنآ  زا  دعب  بوقعی  نادنزرف  دومرف : 
 . تسا هدنز  زونه  ای  هدرم و  ایآ  هدیماجنا ،  اجک  هب  فسوی  راک 

نادب ار  فسوی  دندیـشک  نوریب  ار  ولد  نوچ  و  دنزادنا ،  یم  هاچ  هب  ولد  هک  دندید  ار  يا  هلفاق  هاچ  رانک  رد  دندیـسر ،  هاچ  هب  یتقو 
 . مدروآ نوریب  هاچ  زا  يا  هدرب  دیهد ! هدژم  هک  دز  ادص  ار  هلفاق  مدرم  هلفاق ،  شکبآ  هک  دـندوب  رظان  رود  زا  دـندید ،  هدـش  نازیوآ 

نیا دنتفگ :  هدمآ و  کیدزن  فسوی  ناردارب 
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هلفاـق تسد  زا  ار  فـسوی  هناـهب  نیمه  هب  و  میروآ ،  نوریب  ار  وا  میا  هدـمآ  زورما  دوـب ،  هداـتفا  هاـچ  رد  زورید  هک  تسا  اـم  زا  هدرب 
اجنیمه ار  وت  هکنیا  ای  و  میـشورفب ،  ار  وت  ام  یئام و  هدرب  وت  هک  ینک  رارقا  دیاب  ای  دنتفگ ،  ودب  هدرب  نابایب  زا  يا  هیحان  هب  دـنتفرگ و 

 . دینکب دیهاوخ  یم  هچ  ره  دیشکم  ارم  تفگ  فسوی  میناسر ،  یم  لتق  هب 

غلبم هب  ار  يو  ناشیا  زا  يدرم  دـنک ؟  يرادـیرخ  ام  زا  ار  مـالغ  نیا  هک  امـش  زا  تسیک  دـنتفگ  هدروآ  هلفاـق  دزن  ار  فسوی  مرج  ـال 
اب اج  همه  ار  وا  فسوی  رادـیرخ  دـندرک .  افتکا  غلبم  نیمه  هب  هداد  جرخ  هب  دـهز  يو  قح  رد  ناردارب  دـش ،  رادـیرخ  مهرد  تسیب 

لاق و   : ) دیامرف یم  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هراب  نیا  رد  و  تخورفب ،  رـصم  هاشداپ  هب  اجنآ  رد  دروآرد و  رـصم  رهـش  هب  ات  درب  دوخ 
( . ادلو هذختن  وا  انعفنی  نا  یسع  هیوثم  یمرکا  هتارمال  رصم  نم  هیرتشا  يذلا 

دوب هلاسدنچ  دنتخادنا  شهاچ  هب  هک  زور  نآ  رد  فسوی  مدرک :  ضرع  نیدباعلا  نیز  ترضح  هب  نم  هک  دنک  یم  هفاضا  هزمح  وبا 
هار زور  هدزاود  ریسم  دومرف :  دوب ؟  هلصاف  ردقچ  رصم  بوقعی و  لزنم  نیب  زور  نآ  رد  مدرک  ضرع  دوب ،  هلاس  هن  يرسپ  دومرف :   ؟

. . . .

رب هک  تسا  هتکن  دـنچ  نآ  رد  و  درک ،  میهاوخ  داریا  هللا  ءاـش  نا  هدـنیآ  یتـیاور  ثحب  رد  يدوز  هب  ار  ثیدـح  نیا  لـیذ  فل :  ؤـم 
رهاظ بسح 
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 . دوش یم  عفترم  يراگزاسان  نیا  لّمءات  تقد و  نیرتمک  اب  نکیل  و  دزاس ،  یمن  میدوب  هدومن  داریا  البق  ام  هک  ینایب  رهاظ  اب  ، 

 ( ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  يراخب  دـمحا و  هک  تسا  روثنملاردـلا  رد  و 
 . میهاربا نب  قاحسا  نب  بوقعی  نب  فسوی  میرک  نب  میرک  نب  میرک  نب  میرک  دومرف : 

یم ار  ادـص  ناشیا  زا  یـضعب  دـنا :  هفیاط  جـنپ  ءایبنا  دومرف :  هک  هدروآ  مالّـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  زا  هرارز  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و 
یم ربـخ  باوخ  رد  ناـشیا  زا  یـضعب  يارب  دـنمهف و  یم  ار  ادـخ  دوصقم  نآ  زا  و  تسا ،  ریجنز  يادـص  دـننام  هک  ییادـص  دونش ، 

هب ناشیا  زا  یـضعب  و  دننیب .  یم  نایع  هب  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  زا  یـضعب  و  مالـسلا . )  امهیلع   ) میهاربا فسوی و  دـننام  دـنروآ 
 . دوش یم  هدناوخ  ناششوگب  ای  دسر و  یم  ربخ  ناشبلق 

غاد هب  ببـس  نیدـب  بوقعی  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  يدرم  زا  هجیدـخ  یبا  زا  باتک  نامه  رد  زین  و 
بش نآ  دوب و  اذغ  هب  جاتحم  موق )   ) ای و  موی )   ) مان هب  شباحصا  زا  یکی  دوب و  هتـشک  قاچ  يدنفـسوگ  هک  دش  التبم  فسوی  قارف 
قارف درد  هب  هجیتن  رد  دادـن ،  يزیچ  وا  هب  دومن و  فرـصم  ار  دنفـسوگ  هدرک و  تلفغ  وا  زا  بوقعی  دـنک و  راطفا  هک  تفاین  يزیچ 

یم دایرف  شیدانم  هزور  همه  رگید  دعب  هب  نآ  زا  دش .  التبم  فسوی 
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 . درک یم  رارکت  ماش  حبص و  ره  عقوم  ار  ادن  نیا  و  دوش ،  رضاح  بوقعی  هرفس  رس  دیایب  تسا  هزور  هک  ره  دز 

مه اذه و  مهرماب  مهنئبنتل   ) ریسفت رد  هک  هدمآ  مالّسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  زا  دوراجلا  یبا  تیاور  رد  و  دیوگ :  یم  یمق  ریـسفت  رد  و 
 . داد فسوی  هب  لیئربج  ار  ربخ  نیا  و  یناشیا ،  ردارب  یفسوی و  وت  هک  دنناد  یمن  ناشیا  ینعی و  هدومرف :  نورعشی )  ال 

مدـب هصیمق  یلع  اوءاج  و   ) هیآ ریـسفت  رد  مالّـسلا )  هیلع   ) ماما هک  هدـمآ  دوراجلا  یبا  تیاور  رد  هک :  تسا  باـتک  ناـمه  رد  زین  و 
 . دندیربرس فسوی  نهاریپ  يور  ار  يزب  هدومرف  بذک ) 

 . يوکش نودب  ینعی  دومرف  لیمج )  ربصف   ) هیآ ریسفت  رد  مالّسلا )  هیلع   ) ماما هک  هدروآ  دوخ  دنس  هب  خیش  یلاما  رد  و 

قداص ماما  زا  رگید  یتیاور  میدروآ  ام  هک  تیاور  نیا  زا  لبق  نوچ  دشاب ،  مالّسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ایوگ  تیاور  نیا  فل :  ؤم 
رد و  هدـمآ .  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  هلبج  نب  ناـیح  زا  روثنملارّدـلا  رد  یتـیاور  زین  ینعم  نیا  رد  و  هدروآ . 

 . تسه مه  يرگید  تایاور  یلبق  نیماضم 

اخیلز فسوی و  ناتساد  هرابرد  ع )   ) داجس ماما  زا  تیاور 

یتیاور ثحب  رد  نآ  ردـص  هک  یثیدـح  نمـض  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) داجـس ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  رابخالا  یناـعم  رد 
دش و وا  قشاع  رصم  هاشداپ  رسمه  دیسر ،  یناوج  دح  هب  نوچ  و  دوب ،  دوخ  رـصع  مدرم  نیرتابیز  فسوی  دومرف :  دش  لقن  هتـشذگ 

هب ار  وا 
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هب ار  اهرد  همه  هاشداپ  رـسمه  دـننک .  یمن  انز  هک  میتسه  یتیب  لها  زا  ام  ادـخ  رب  هاـنپ  تفگ :  شخـساپ  رد  وا  دـناوخ .  دوخ  يوس 
هب تساـخرب و  فسوی  تخادـنا ،  وا  يور  هب  ار  دوخ  و  هدـم ،  هار  دوـخ  هب  سرت  رگید  کـنیا  تفگ :  و  تسب ،  شدوـخ  وا و  يور 

درک و هراپ  ار  نآ  دیشک و  ار  شنهاریپ  بقع  زا  دومن و  شبیقعت  لابند  زا  مه  رـصم  هزیزع  و  دومن ،  زاب  ار  نآ  درک و  رارف  رد  يوس 
هب رـصم  هزیزع  دـندومن ،  دروخرب  وا  رهوش  هب  ود  ره  یلاح  نینچ  رد  هاگنآ  دـش .  اهر  وا  گنچ  زا  هدـیرد  نهاریپ  نامه  اـب  فسوی 

؟  دشاب دناوت  یم  زیچ  هچ  كاندرد  يا  هجنکش  ای  نادنز و  زج  دنک  زواجت  وت  سومان  هب  هک  یسک  يازس  تفگ  شرسمه 

دصق نم  تفگ :  فسوی  دهد .  هجنکش  ار  فسوی  تفرگ  میمصت  دینشب ) ار  اخیلز  راتفگ  دیدب و  ار  هنحص  نیا  نوچ   ) رـصم هاشداپ 
 . دیوگب تیارب  ار  لاح  تقیقح  ات  سرپب  لفط  نیا  زا  کنیا  تشاد ،  ءوس  دصق  نم  هب  تبسن  وا  ما ،  هدرکن  وت  رسمه  هب  یئوس 

 : تفگ نینچ  دروآ و  نابز  هب  ءاضق  لصف  تداهـش و  روظنم  هب  دوب  اخیلز  ناگتـسب  زا  یکی  هک  ار  یکدوک  دنوادخ  هظحل  نامه  رد 
ددـص رد  و  هدرک ،  عمط  وت  سومان  هب  تسا و  راکهنگ  وا  هدـش  هراپ  ولج  زا  هچنانچ  رگا  نک ،  یـسراو  ار  فسوی  نهاریپ  کلم  يا 

تسا راکهنگ  ترسمه  هدش  هراپ  رس  تشپ  زا  رگا  و  تسا ،  هدمآرب  وا  هب  زواجت 
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 . دناشکب دوخ  يوس  هب  ار  فسوی  هتساوخ  یم  وا  و 

هدیرد رس  تشپ  زا  دید  یتقو  دندروایب ،  ار  فسوی  نهاریپ  داد  روتسد  دش و  تحاران  رایـسب  دینـش ،  لفط  زا  ار  مالک  نیا  نوچ  هاش 
هیضق نیا  لقن  زا  تفگ :  فسوی  هب  و  تسا .  گرزب  رایسب  نانز  امش  دیک  هک  تسا  نانز  امش  دیک  زا  نیا  تفگ :  شرسمه  هب  هدش 

 . شوکب شنامتک  رد  دونشن و  وت  زا  ار  نآ  یسک  هک  راهنز  نک و  يراددوخ 

 ( یفارـشا  ) یناـنز هکنآ  اـت  تشگ  نهد  هب  نهد  هیـضق  و  داد ،  راـشتنا  رهـش  رد  درکن و  شناـمتک  فسوی  یلو  دومرف :  ماـما  هاـگنآ 
يارب هدومن ،  توعد  ار  همه  دیـسر ،  اخیلز  شوگ  هب  فرح  نیا  هتـشاد .  هدوارم  دوخ  مالغ  اب  زیزع  رـسمه  دـنتفگ :  اـخیلز  هراـبرد 

تسوپ ار  نآ  ات  داد  يدراک  کی  ره  تسد  هب  دندومن و  میسقت  هدروآ  جنرت  داد  روتسد  اذغ ) زا  سپ  و   ، ) دومن ایهم  يا  هرفـس  نانآ 
رد ردـقنآ  داتفا  فسوی  هب  رـصم  نانز  مشچ  یتقو  دـیآرد ،  ناـنآ  ناـیم  رد  فسوی  اـت  داد  روتـسد  یلاـح  نینچ  رد  هاـگنآ  دـننکب ، 

نیا تفگ  اخیلز  دـنتفگ :  هک  ار  هچنآ  دـنتفگ ،  هدرک و  هراپ  ار  دوخ  ياهتـسد  جـنرت  ياج  هب  هک  درک  هولج  ابیز  گرزب و  ناـشرظن 
 . دیدرک یم  تمالم  وا  قشع  رب  ارم  هک  تسا  یسک  نامه 

تاقالم ياضاقت  قشع و  راهظا  هداتـسرف ،  فسوی  دزن  یـسک  يرـس  روطب  مادـک  ره  گنردـیب  هدـمآ ،  نوریب  راـبرد  زا  رـصم  ناـنز 
هب دزب و  نانآ  همه  هنیس  هب  در  تسد  مه  فسوی  دندومن ، 
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نانآ هب  زین  نم  هک  مراد )  نآ  میب   ) ینادرگن نم  زا  ار  ناشدیک  یهدـن و  تاجن  نانیا  دـیک  زا  ارم  رگا  هک  درب  تیاکـش  ادـخ  هاگرد 
 . دینادرگب وا  زا  ار  رصم  نانز  دیک  دومن و  باجتسم  ار  شیاعد  مه  دنوادخ  موش .  نالهاج  زا  و  منک ،  ادیپ  لیامت 

یکاپ رب  ار  لفط  تداهـش  هکنیا  اب  زیزع  تشگ )  ریگ  ملاع  یئاوسر  و   ) دش عیاش  رـصم  نانز  زیزع و  رـسمه  فسوی و  ناتـساد  یتقو 
دراو نادنز  هب  فسوی  هک  يزور  درک .  ار  راک  نیمه  و  دنکفیب ،  نادـنز  هب  ار  فسوی  تفرگ  میمـصت  کلذ  عم  دوب  هدینـش  فسوی 
هزمح وبا  تسا .  هتـشاد  نایب  ار  فسوی  ود و  نآ  هصق  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  و  دـندش ،  نادـنز  دراو  وا  اب  مه  رگید  رفن  ود  دـش ، 

 . دسر یم  نایاپ  هب  مالّسلا )  هیلع   ) داجس ماما  ثیدح  اجنیا  رد  دیوگ :  یم 

هیلع  ) ماما هکنیا  و  دراد .  یفالتخا  رـصتخم  یلبق  تیاور  اب  هک  هدـمآ  هزمح  یبا  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  یتیاور  اـنعم  نیا  رد  فل :  ؤم 
هملک نوچ  تسا ،  هلباقم  هنیرق  هب  ریـسفت  دننک ) یمن  انز  هک  میتسه  یتیب  لها  زا  ام   : ) هدومرف هّللا )  ذاعم   ) هملک ریـسفت  رد  مالّـسلا ) 

 : میتفگ هیآ  يانعم  نایب  رد  هک  تسا  اـم  هتفگ  دـّی  ؤم  دوخ  نیا  هتفرگ و  رارق  ياوثم )  نسحا  یبر  هنا   ) هلمج لـباقم  رد  هّللا )  ذاـعم  )
 . دییامرف ّتقد  دنا -  هتفگ  نیرسفم  رتشیب  هک  رصم ،  زیزع  هب  هن  ددرگ  یمرب  ناحبس  يادخ  هب  هنا )   ) هملک رد  اه )  ) ریمض

دومرف هکنیا  و 
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نیا رد  روهظ  یهدن ) . . .  تاجن  نانیا  دیک  زا  ارم  رگا  هک  درب  تیاکش  ادخ  هاگرد  هب  دز و  نانآ  همه  هنیـس  هب  در  تسد  فسوی  : )
اب قفاوم  زین  نیا  و  هتـسنادن ،  فسوی  ياعد  ءزج  ار  هیلا )  یننوعدـی  امم  یلا  بحا  نجـسلا  بر   ) هلمج مالّـسلا )  هیلع   ) ماما هک  دراد 

 . تسین فسوی  ياعد  ءزج  هلمج  نیا  هک  تسا  ام  هتشذگ  راتفگ 

تایآ نوماریپ  تیاور  دنچ 

هک یلاح  رد  مدوب  نومءام  سلجم  رد  نم  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  مهج  نب  دمحم  نب  یلع  زا  نادمح  زا  دوخ  دنـس  هب  نویع  رد  و 
تسین نیا  امش  رظن  ایآ  هّللا !  لوسر  نب  ای  تفگ :  وا  هب  نومام  دوب .  يو  دزن  رد  مه  مالسلاامهیلع )   ) یسوم نب  یلع  اضر ،  ترضح 

؟  ارچ دومرف :  شخساپ  رد  ترضح  دنموصعم ؟  ءایبنا  هک 

نا ول ال  اهب  مه  هب و  تمه  دقل  و   ) هیآ سپ  دیسرپ  نومام  دیوگ :  یم  هک  اجنآ  ات  دهد  یم  همادا  نانچمه  ار  ثیدح  مهج  نب  دمحم 
؟  دراد انعم  هچ  هبر )  ناهرب  اءر 

یم ار  اخیلز  دصق  مه  وا  دـید  ار  دوخ  راگدرورپ  ناهرب  فسوی  هک  دوبن  نیا  رگا  و  درک ،  ار  فسوی  دـصق  اخیلز  دومرف :  ترـضح 
ار اـخیلز  دـصق  فسوی  اذـل  دوش  یمن  نآ  بکترم  دـنک و  یمن  هاـنگ  دـصق  موصعم  و  دوب ،  موصعم  هک  ییاـجنآ  زا  نکیل  و  درک ، 
هک درک  ار  فسوی  دصق  اخیلز  هک :  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دومرف :  هک  درک  لقن  مالّـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  شردپ  زا  مردـپ  درکن . 

لمع يو  اب 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 632 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دنکن يو  اب  یلمع  نینچ  هک  درک  ار  وا  دصق  فسوی  دوش و  بکترم  ار  عورشمان 

 . نسحلا ابا  يا  دهد  تریخ  ادخ  تفگ :  نومام 

شتیاور نیا  ردـص  دـشاب  هچ  ره  یلو  تسین ،  فعـض  زا  یلاخ  شتیاور  هک  میا  هتفگ  مهج  نبا  هرابرد  قباس  رد  دـنچ  ره  فل :  ؤم 
وا  : ) هدومرف هک  هدرک  لقن  شدج  زا  مالّـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  نابز  زا  هک  هچنآ  اما  و  میدرک .  هیآ  يارب  ام  هک  تسا  ینایب  اب  قفاوم 

اضر ترضح  دوخ  هک  دشاب  ییانعم  نامه  نآ ،  زا  دارم  دیاش  دوشن ) بکترم  هک  درک  دصق  فسوی  و  دوش ،  بکترم  هک  درک  دصق 
وا تفرگ  میمصت  فسوی  هک :  دشاب  نیا  نآ  زا  روظنم  تسا  نکمم  و  تسه .  نآ  اب  قابطنا  لباق  نوچ  دنتشاد .  نایب  مالّـسلا )  هیلع  )
هیآ نایب  رد  هک  تالامتحا  زا  یـضعب  اب  روکذم  هلمج  نیاربانب  و  تسا .  نآ  دّی  ؤم  زین  هدـنیآ  ثیدـح  هکنانچمه  دـناسرب .  لتق  هب  ار 

 . دوش یم  قبطنم  تشذگ 

ریاس ياملع  مالـسا و  لها  نادنمـشناد  یماـمت  نوماـم  یتقو  تفگ :  هک  هدـش  تیاور  يوره  تلـصلا  یبا  زا  باـتک  ناـمه  رد  زین  و 
 ، درک عمج  مالسلا )  امهیلع   ) یسوم نب  یلع  اب  ثحب  يارب  اجکی  ار  نادنمـشناد  ریاس  نیئباص و  سوجم و  اراصن و  دوهی و  زا  نایدا 
یم ار  شباوج  نانچنآ  و  تخاس ،  شمزلم  شیوخ  ياعدا  لوبق  هب  یسوم  نب  یلع  هکنآ  رگم  درکن  مادقا  ثحب  هب  يدنمـشناد  چیه 

 . دشاب هدرک  شناهد  رد  گنس  ییوگ  هک  داد 

تساخرب مهج  نب  دمحم  نب  یلع  نایم  نیا  رد 
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رد ییامرف  یم  هچ  سپ  درک :  ضرع  يرآ .  دومرف :  دنموصعم ؟  ءایبنا  هک  تسا  نیا  امش  رظن  ایآ  هّللا !  لوسر  نب  ای  درک :  ضرع  و 
نیا شیانعم  ادـخ  مالک  نیا  اما  دومرف :  ترـضح  اهب ) ؟  مه  هب و  تمه  دـقل  و   : ) هدومرف فسوی  هرابرد  هک  ادـخ  مالک  نیا  يانعم 

شلتق هب  دـیامن  شروبجم  هک  یتروص  رد  ات  درک  ار  يو  دـصق  فسوی  و  دزیمآرد ) وا  اـب  اـت   ) درک ار  فسوی  دـصق  اـخیلز  هک  تسا 
يو اب  يانز  مه  و  دینادرگب ،  وا  زا  ار  اخیلز  نتشک  يراتفرگ  مه  دنوادخ  دوب ،  هدش  تحاران  رایسب  اخیلز  داهنـشیپ  زا  اریز  دناسرب ، 

نتـشک ءوس )  ) زا دوـصقم  نوـچ  ءاـشحفلا ) ءوـسلا و  هنع  فرـصنل  کلذـک   : ) دـیامرف یم  نآرق  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  ار ، 
 . تسا وا  اب  يانز  ءاشحف )  ) زا دوصقم  اخیلز و 

دقل و   ) هیآ ریـسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا )  هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  زا  هیلح  باـتک  رد  میعنوـبا  هک  تـسا  روثنملارّدـلا  رد  و 
میمـصت هک  دوب  نیا  یکی  وا  عمط  زا  و  درک .  عمط  يو  هب  مه  فسوی  و  درک ،  عمط  فسوی  هب  اـخیلز  هدومرف :  اـهب ) مه  هب و  تمه 

هدش شیارآ  توقای  رد و  اب  دوب و  شلزنم  هشوگ  رد  هک  ار  یتب  تساخرب و  اخیلز  عقوم  نیمه  رد  دنک ،  زاب  ار  هماج  ریز  دنب  تفرگ 
نیا رد  ارم  هک  مراد  مرـش  تفگ  ینک .  یم  راکچ  تفگ :  فسوی  دشاب .  یلئاح  شدوخ  تب و  نیب  ات  دناشوپ  يدیفـس  هچراپ  اب  دوب 

 . دنیبب لاح 
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ره لمع  رظان  دـهاش و  هک  مدوخ  يادـخ  زا  نم  ینک و  یم  مرـش  دـماشآ  یم  هن  دروخ و  یم  هن  هک  یتب  کـی  زا  وت  تفگ :  فسوی 
 . دید هک  یناهرب  نآ  دوب  نیا  و  دیسر .  یهاوخن  نم  زا  تدوخ  يوزرآ  هب  ادبا  تفگ :  هاگنآ  مشاب ؟  هتشادن  مرش  تسا  سک 

اب دـشاب ؟  هدرک  یـشیامرف  نینچ  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تسا  نکمم  هنوگچ  و  تسا ،  تایلعج  زا  تیاور  نیا  فل :  ؤم 
فورعم هراب  نیا  رد  ناماما  نیا  بهذم  ءایبنا و  تمصع  هلءاسم  زا  تسا  رپ  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  همئا  ریاس  وا و  تاملک  هکنیا 

؟  تسا

دنوادـخ هک  تسین  یناهرب  درک  شیروآدای  اخیلز  لمع  هک  یبلطم  هب  فسوی  لاقتنا  اخیلز و  فرط  زا  تب  ندـناشوپ  نیا ،  رب  هوالع 
مه اهنآ  نکیل  و  هدمآ ،  زین  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  قرط  زا  یتایاور  رد  نومـضم  نیا  هک  دنچ  ره  و  دمانب ،  ناهرب  تیور  ار  نآ 

هدوب قاطا  نآ  رد  هک  یتب  يور  هتـساخرب و  اخیلز  مییوگب  هکنیا  رگم  دنتـسین ،  دامتعا  لـباق  دنتـسه  داـحآ  يراـبخا  هکنیا  رطاـخ  هب 
يایربک تحاس  وا و  نایم  زا  اه  هدرپ  هک  نانچنآ  دشاب  هدرک  هدهاشم  ار  دیحوت  تیآ  فسوی  هک  هدش  ثعاب  لمع  نیا  و  هدیناشوپ ، 

روطنیمه مه  البق  هکنانچمه  تسا .  هدش  نوصم  ییاشحف  ءوس و  ره  زا  نآ  ندید  اب  هک  دشاب  هدید  یناهرب  يو  هتـشادرب و  دـنوادخ 
تایاور رگا  و  تسین ،  دیعب  لامتحا  نیا  و  نیصلخملا )  اندابع  نم  هنا   : ) هدومرف شا  هرابرد  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  دوب و 
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 . دشاب اهنآ  روظنم  انعم  نیمه  یتسیاب  یم  دشاب  حیحص  ربتعم و  قوف  ریظن 

دش شزغل  راچد  راب  هس  مالّسلا ، )  هیلع   ) فسوی تفگ :  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  خیـشلا  وبا  هک :  هدمآ  باتک  نامه  رد  زین  و 
تباـبرا دزن  ارم   ) تفگ شنادـنز  قـیفر  هب  هک  اـجنآ  یکی  و  داـتفا ،  نادـنز  هـب  هجیتـن  رد  و  درک ،  ار  اـخیلز  دـصق  هـک  اـجنآ  یکی  ، 

هک اجنآ  یکی  و  دـش ،  رت  ینالوط  شنادـنز  تدـم  درک  شومارف  ار  شراگدرورپ  داـی  هکنیا  هراـفک  هب  هجیتن  رد  و  نک )  يروآداـی 
 ( . لبق نم  هل  خا  قرس  دقف  قرسی  نا   : ) دنتفگ شباوج  رد  مه  اهنآ  و  نوقراسل )  مکنا   : ) تفگ داد و  شناردارب  هب  يدزد  تبسن 

ار یماقم  نینچ  هک  یـسک  هداد ،  تبـسن  فسوی  هب  ار  صالخا  ءابتجا و  ماـقم  هک  تسا  نآرق  حیرـص  فلاـخم  تیاور  نیا  فل :  ؤم 
ار یـسک  دنوادخ  هک  دوش  یم  رّوصت  هنوگچ  يرآ ،  درادن .  هار  وا  رد  ناطیـش  هدرک و  دوخ  يارب  صلاخ  ار  وا  دنوادخ  تساراد و 
هتفگ و غورد  شنانخـس  رد  وا  و  هدرب ،  نوریب  شلد  زا  ار  شراـگدرورپ  داـی  ناطیـش  هدرک و  ناـهانگ  نـیرت  تـشز  رب  میمـصت  هـک 

ناگدنب زا  و  دمانب ،  قیدـص  هدرک  رت  ینالوط  ار  شنادـنز  تدـم  هرابود  هدـنکفا و  شنادـنز  هب  مئارج  نیمه  رطاخ  هب  مه  دـنوادخ 
وا رب  ار  دوخ  تمعن  و  میدـیزگرب ،  دوخ  يارب  ار  وا  میداد و  ملع  مکح و  وا  هب  اـم   ) هک دـیامرفب  و  دـناوخب ،  شراـکوکین  صلخم و 

) ؟  میدرک مامت 

تایاور لیبق  نیا  زا  و 
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هب و  میدومن ،  لقن  میدرک  یم  نایب  ار  تایآ  هک  اجنآ  رد  ار  اهنآ  زا  يا  هراـپ  اـم  و  هدرک ،  لـقن  ار  اـهنآ  روثنملاردـلا  هک  تسا  داـیز 
یلـص  ) ادخ لوسر  زا  سابع  نبا  زا  لئالد )   ) باتک رد  یقهیب  ریرج و  نبا  دمحا و  هک  هدروآ  زین  و  تسین .  يدامتعا  اهنآ  کی  چیه 
رتخد رگشیارآ  رسپ   - 1 دندوب :  ریغص  لفط  هکنیا  اب  دندمآ  نابز  هب  رفن  راهچ  دومرف :  هک  دنا  هدرک  تیاور  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا 

 . میرم نب  یسیع  حیرج 4 -  بحاص  داد 3 -  تداهش  فسوی  عفن  هب  هک  یلفط  نآ  نوعرف 2 - 

زا درک و  هدرپ  رد  ار  اخیلز  فسوی  تبحم  هدومرف :  ابح ) اهفغـش  دق   ) ریـسفت رد  دوراجلا  یبا  تیاور  رد  هک  هدمآ  یمق  ریـسفت  رد  و 
هب فاغـش )   ) و فاغـش )   ) يانعم هب  باجح )   ) و دـیمهف .  یمن  يرگید  زیچ  فسوی  زا  ریغ  هک  يروطب  تخاس ،  شا  هدیـشوپ  مدرم 

 . تسا بلق  باجح )   ) يانعم

بش هب  ار  زور  نآ  فسوی  هدومرف :  ناشیا  ياهتـسد  ندیرب  رـصم و  نانز  زا  ندرک  توعد  ناتـساد  نمـض  رد  باتک  نامه  رد  زین  و 
زور نآ  فسوی  دندناوخ .  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دیـسر و  توعد  دندوب  هدید  ار  يو  هک  نانز  زا  کی  کی  فرط  زا  هک  دوب  هدیناسرن 
رگا و  دننک ،  یم  توعد  نادب  ارم  نانیا  هک  هچنآ  زا  مراد  یم  رت  تسود  ار  نادنز  اراگدرورپ ! درک :  ضرع  و  دش ،  تحاران  رایـسب 

لیامتم نانآ  هب  زین  نم  ینادرگن  نم  زا  ار  ناشیا  دیک  وت 
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 . دینادرگب يو  زا  ار  ناشیا  دیک  دومن و  باجتسم  ار  شیاعد  مه  دنوادخ  مدرگ .  یم  نالهاج  زا  موش و  یم 

تایالا اوار  ام  دعب  نم  مهل  ادـب  مث   ) هیآ لیذ  رد  هک  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  زا  دوراجلا  یبا  تیاور  رد  یمق  ریـسفت  رد 
شوگ مشچ و   ) و فسوی ،  هدش  هراپ  تشپ  زا  نهاریپ  كدوک و  تداهش  نامه  تایآ )   ) زا دوصقم  هدومرف :  نیح )  یتح  هننجـسیل 

هب اخیلز  يدعب  رارصا  زین  و  دینش ،  ار  ود  نآ  شکمـشک  دید و  رد  فرط  هب  نتفرگ  تقبـس  لاح  رد  ار  ود  نآ  هک )  دوب  کلم  دوخ 
 . دوب فسوی  سبح  دروم  رد  شرهوش 

و وا ،  بارـش  یقاس  يرگید  و  دوب ،  اونان  یکی  کلم ،  نامالغ  زا  دـندوب  مالغ  ود  هدومرف :  ناـیتف )  نجـسلا  هعم  لـخد   ) هلمج رد  و 
 . دوب اونان  نامه  درک  لقن  یباوخ  غورد  هب  هک  سک  نآ 

تظفاحم فسوی  زا  ات  دوب  هتـشامگ  ار  رفن  ود  هاشداپ  دیوگ :  یم  نینچ  دـهد و  یم  همادا  ار  ثیدـح  نانچمه  یمق  میهاربا  نب  یلع 
نآ زا  یکی  منک .  یم  ریبعت  باوخ  نم  تفگ :  تسا ؟  هتخاس  وت  زا  يراک  هچ  دندیـسرپ  فسوی  زا  دندش  نادنز  دراو  یتقو  دننک ، 

رابرد بارـش  یقاس  و  يوش ،  یم  نوریب  نادـنز  زا  دومرف :  شریبعت  رد  فسوی  دراشف .  یم  روگنا  دوب  هدـید  باوخ  رد  لکوم ،  ود 
نان مرـس  يالاب  رب  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  تفگ :  غورد  هب  دوب  هدـیدن  یباوخ  هکنیا  اب  يرگید  نآ  دور .  یم  ـالاب  تنءاـش  هتـشگ 

لمح
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دشک یم  تراد  هب  دشک و  یم  ار  وت  هاشداپ  دومرف :  شخـساپ  رد  فسوی  دننز .  یم  كون  اهنان  هب  الاب  نامه  زا  ناغرم  و  منک ،  یم 
 - دنک یم  تیاکح  نآرق  هک  يروطب  فسوی -  ما .  هدیدن  یباوخ  نینچ  نم  تفگ :  دیدنخ و  درم  دنروخ ،  یم  ترس  زا  ناغرم  و  ، 
اما دش و  دهاوخ  دوخ  بحاص  يارب  بارش  یقاس  دوش و ) یم  دازآ   ) امش زا  یکی  اما  نم !  ینادنز  ناتـسود  يا  دومرف :  شباوج  رد 

یمتح یعطق و  دـیتساوخ  رظن  نم  زا  نآ  هراـبرد  هک  يرما  نیا  دـنروخ  یم  وا  رـس  زا  ناگدـنرپ  دوـش و  یم  هتخیوآ  راد  هـب  يرگید 
 . تسا

نارامیب نیلاب  هب  نادنز  رد  مالـسلا )  هیلع   ) فسوی دومرف :  نینـسحملا )  نم  کیرن  انا   ) ریـسفت رد  مالّـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هاگنآ 
هدید باوخ  رد  هک  سک  نآ  نوچ  و  داد ،  یم  رطاخ  شیاشگ  ار  ناینادنز  درک و  یم  يروآ  عمج  هناعا  ناجاتحم  يارب  تفر و  یم 

دنوادـخ هک  روطناـمه  و  روآ ) داـی  تیادـخ  دزن  رد  ارم   : ) تفگ وا  هب  فسوی  دوش  نوریب  نادـنز  زا  تساوخ  دریگ  یم  بارـش  دوب 
 . دربب شرطاخ  زا  ار  شیادخ  دای  ناطیش  هدومرف 

یناگتـشامگ هکلب  دندوبن ،  ینادنز  فسوی  ینادـنز  قیفر  ود  هک  تسا  نیا  شرهاظ  و  تسا ،  برطـضم  تیاور  نیا  ظافلا  فل :  ؤم 
( امهنم اجن  يذـلا  لاق   ) هیآ نینچمه  و  امهنم ) جان  هنا  نظ  يذـلل  لاق  و   ) هیآ رهاظ  اب  انعم  نیا  و  فسوی .  رب  هاـشداپ  فرط  زا  دـندوب 

 ، هدناوخ تاجن  نادنز  زا  ار  ناشیا  جورخ  نوچ  تسین ،  راگزاس 
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 . تشادن انعم  تاجن  دندوبن  ینادنز  رگا  و 

دوصقم هدومرف  بانج  نآ  هدیـسرپ ،  ار  کبر )  دنع  ینرکذا   ) هلمج يانعم  ماما  زا  هک  هدـش  تیاور  هعامـس  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و 
 . تسا زیزع 

دنا هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  زین  هیودرم  نبا  یناربط و  ریرج و  نبا  تابوقع و  باتک  رد  ایندلا  یبا  نبا  هک  تسا  روثنملارّدـلا  رد  و 
وا نوچ  دـنام ،  یمن  یقاب  نادـنز  رد  همه  نآ  تفگ ،  یمن  دوب  هتفگ  هک  ار  یفرح  نآ  فسوی  رگا  دومرف :  ادـخ  لوسر  تفگ ،  هک 

 . درک تساوخرد  یلاعت  يادخ  ریغ  زا  ار  جرف 

 ( ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخلوسر زا  هریره  یبا  زا  هیودرم  نبا  متاح و  یبا  نبا  رذـنم و  نبا  زا  ار  تیاور  نیا  زین  و  فل :  ؤم 
همه نآ  رآ ) دای  تیادـخ  دزن  ارم   : ) دوب هتفگن  رگا  ار  فسوی  دـنک  تمحر  ادـخ  تسا :  نینچ  ناشیا  تیاور  ترابع  و  هدرک ،  لقن 

 . دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  لثم  زین  نارگید  نسح و  همرکع و  دنام .  یمن  یقاب  نادنز  رد  تقو 

قداص ماما  زا  بیعش  نب  بوقعی  زا  بوقعی و  یبا  نبا  زا  لابرط و  زا  دوخ  ریسفت  رد  ار  نآ  یشایع  هک  تسا  یتیاور  نآ  يانعم  رد  و 
ار وـت  نم  هک  دوـب  نیا  هن  رگم  دوـمرف :  فـسوی  هب  یلاـعت  يادـخ  تسا :  نینچ  يرخآ  تیاور  تراـبع  هـک  هدروآ  مالّـسلا )  هـیلع  )

هب ار  نایراکم  هک  دوب  نیا  هن  رگم  مدومن ؟  ترترب  مدرم  رگید  رب  لامج  نسح و  رظن  زا  و  مداد ،  رارق  تردپ  بوقعی  لد  بوبحم 
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؟  مدـینادرگب وت  زا  نانز  دـیک  نم  هک  دوب  نیا  هن  رگم  و  دـنداد ؟  تتاجن  هدروآ  نوریب  هاچ  زا  ار  وت  ناـشیا  و  مداد ،  قوس  وت  يوس 
يدرک نینچ  هک  لاـح  یئاـمن ؟  تساوخرد  وا  زا  ینک و  دـنلب  تسا  نم  نود  اـم  هک  ار  یقولخم  تیعر و  هک  درک  تراداو  هچ  سپ 

 . نامب نادنز  رد  دنچ  ینایلاس 

 . تسا نآرق  حیرص  فلاخم  نآ  لاثما  تیاور و  نیا  هک  میتفگ  نکیل  و 

اجنآ یکی  دیزغلب  تبون  هس  فسوی  تسا :  هتفگ  هدرک و  لقن  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا  زا  روثنملارّدـلا  هک  تسا  یتیاور  نآ  ریظن  و 
 : تفگ هک  اـجنآ  یکی  و  نوقراـسل )  مکنا   : ) تفگ دز و  تمهت  شناردارب  هب  هک  اـجنآ  یکی  و  کـبر )  دـنع  ینرکذا   : ) تفگ هک 

 ( . منک یمن  هئربت  ار  دوخ  نم   : ) تفگ روطچ ؟  يدرک  دصق  هک  اجنآ  دیسرپ  لیئربج  سپ  بیغلاب )  هنخا  مل  ینا  ملعیل  کلذ  )

 . هداد مالّسلا )  هیلع   ) قیدص فسوی  هب  تمهت  غورد و  تبسن  اراکشآ  تیاور  نیا  رد  دینک  یم  هظحالم  هک  يروطب  و 

و کبر ، )  دنع  ینرکذا  و   ، ) اخیلز هب  ءوس  دصق  زا :  دوب  ترابع  فسوی  هناگ  هس  ياهـشزغل  هک  هدمآ  تایاور  نیا  زا  یـضعب  رد  و 
 . دنک یم  هئربت  اهارتفا  نیا  زا  ار  وا  شباتک  صن  هب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  نوقراسل . )  مکنا  )

رصم هاشداپ  يای  ؤر  نوماریپ  یتایاور 

هک ار  قاچ  واگ  تفه  مدید  باوخ  رد  نم  هک :  درک  لقن  نینچ  دوخ  يارزو  هب  دـید و  یباوخ  هاشداپ ،  هک :  هدـمآ  یمق  ریـسفت  رد 
رغال واگ  تفه 
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ار تالبنس  عبس  هلمج  مالّسلا )  هیلع   ) قداص ماما  مدید -  يرگید  کشخ  ياه  هلبنس  زبس و  هلبنس  تفه  زین  و  دندروخ ،  یم  ار  اهنآ 
رد ارم  دـیراد  هتـشررس  باوخ  ریبعت  زا  رگا  تکلمم !  ناگرزب  يا  هک :  تفگ  دوخ  يارزو  هب  هاگنآ  دـندومن - .  تئارق  لبانـس  عبس 

 . تسنادن ار  وا  يایور  لیوءات  انعم و  یسک  نکیل  دیهد ،  رظن  میایور 

هاشداپ رـس  يالاب  زور  نآ  دوب و  هتفاـی  تاـجن  هک  فسوی  ینادـنز  راـی  نت  ود  زا  یکی  هما )  دـعب  رکدا  اـمهنم و  اـجن  يذـلا  لاـق  (و 
ریبعت زا  ار  امش  نم  نولـسراف )  هلیوءاتب  مکئبنا  انا   ) تفگ دوب و  هدید  نادنز  رد  هک  داتفا  دوخ  يایور  دایب  یتدم  زا  دعب  دوب  هداتـسیا 

عبـس یف  انتفا  قیدصلا  اهیا   : ) تفگ دـمآ و  فسوی  دزن  هب  ات ) دـندرک  صخرم  ار  وا   ، ) دـیتسرفب ارم  کنیا  مهد  یم  ربخ  باوخ  نیا 
امف اباد  نینس  عبس  نوعرزت   : ) تفگ شخساپ  رد  فسوی  تاسبای )  رخا  رضخ و  تالبنس  عبس  فاجع و  عبس  نهلکای  نامـس  تارقب 

دـیراذگب و هشوخ  رد  دـیدرک  ورد  هچنآ  دـیراکب و  یپ  رد  یپ  لاس  تفه  ینعی  نولکات )  امم  الیلق  ـالا  هلبنـس  یف  هورذـف  متدـصح 
فالخب دنام ،  یمن  لاس  تفه  ات  دیبوکب ،  ار  همه  رگا  نوچ  دیبوک ،  یم  هدرک  نمرخ  دیروخ  یم  هک  یکدنا  رگم  دـینکن  فرـصم 

دوب دهاوخ  یتخس  ياهلاس  هک  دسر  یم  نآ  زا  دعب  رگید  لاس  تفه  هاگنآ  دنیب ،  یمن  یتفآ  تدم  نیا  رد  هک  دنامب  هلبنس  رد  هکنیا 
هریخذ هتشذگ  ياهلاس  رد  ناشیا  يارب  هک  هچنآ  تدم  نآ  رد  و  ، 
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 . دیناسر یم  فرصم  هب  دیا  هدرک 

دزن شا  هداتسرف  دیرآ .  نم  دزن  ار  وا  تفگ :  هاشداپ  تفگ .  زاب  وا  يارب  ار  لمعلاروتسد  ماغیپ و  هتشگرب  هاشداپ  زین  فسوی  هداتسرف 
هک ینانز  ناتـساد  سرپب  وا  زا  درگرب و  بحاص  يوس  هب  تفگ :  فسوی )   . ) دـیایب رـصم  رابرد  هب  هک  تساوخ  وا  زا  هدـمآ  فسوی 

 . تسا ملاع  ناشیا  دیک  هب  نم  راگدرورپ  انامه  هک  دوب ؟  هچ  دندرک ،  هراپ  ار  دوخ  ياهتسد 

یم هدوارم  وا  لیم  فالخ  رب  فسوی و  اـب  هک  اـهزور  نآ  رد  امـش  ناـیرج  دیـسرپ  هدرک  عمج  اـجکی  رد  ار  هدربماـن  ناـنز  هاـشداپ ، 
نشور قح  نالا  تفگ :  زیزع  رسمه  میدیدن .  وا  زا  یتشز  لمع  بیع و  نیرتمک  ام  هک  تسا  هزنم  ادخ  دنتفگ  دوب ؟  هنوگچ  دیدرک 

وا هک  متفگ  تهج  نادـب  ار  نیا  و  تسا ،  نایوگتـسار  زا  وا  و  متـشاد ،  هدوارم  وا  لیم  فالخرب  وا و  اب  نم  يرآ  دـیدرگ ،  ـالمرب  و 
اخیلز تاملک  زا  هلمج  نیا  يانعم  و  دنک -  یمن  تیادـه  ار  ناراکتنایخ  دـیک  ادـخ  هکنیا  و  مدرکن ،  شتنایخ  شبایغ  رد  نم  دـنادب 

 : درک هفاضا  سپـس  متفگن ، -  غورد  وا  هیلع  رب  قباس  دننام  راب  نیا  دنادب  فسوی  ات  مدرک  ببـس  نادب  ار  فارتعا  نیا  هک  تسا  نیا 
 . دنک محر  مراگدرورپ  هکنآ  رگم  تساهیتشز ،  هب  هدنراداو  سفن  اریز  منک  یمن  هئربت  ار  دوخ  سفن  نم 

وت تفگ :  داتفا  فسوی  هب  شهاگن  یتقو  سپ  مهد ،  رارق  دوخ  ناکیدزن  زا  ار  وا  ات  دیرآ  نم  دزن  ار  وا  تفگ :  هاشداپ  هاگنآ 
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نیمز ياه  هنازخ  رب  ارم  تفگ :  فسوی  وگب .  يراد  یتجاح  ره  یـشاب ،  یم  نیما  ام  دزن  و  یتلزنم ،  تناـکم و  ياراد  اـم  دزن  زورما 
نیمه و  درک ،  راک  نآ  ردـصم  ار  فسوی  مه  وا  رامگب .  هقوذآ  ياهرابنا  اهودـنک و  رب  ارم  ینعی  میاناد ،  ناـبهگن و  نم  هک  راـمگب 

( . ءاشی ثیح  اهنم  ءوبتی  ضرالا  یف  فسویل  انکم  کلذک  و   : ) دومرف هکنیا  زا  دوصقم  تسا 

هدرک تیاور  سابع  نبا  زا  قیرط  دـنچ  هب  هیودرم  نبا  یناربط و  متاـح و  یبا  نبا  ریرج و  نبا  یباـیراف و  هک  تسا  روثنملارّدـلا  رد  و 
ار وا  ادخ  مبجع ،  رد  فسوی  مردارب  يراوگرزب  ربص و  زا  نم  دومرف :  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تفگ :  هک  دـنا 

هکنآ لاح  و  داد ) رظن  یطرـش  دیق و  چیه  نودـب  مه  وا  و   ) دـهد رظن  هاشداپ  باوخ  هرابرد  ات  وا  دزن  دنداتـسرف  هکنیا  يارب  دزرمایب ، 
هکنآ زا  مبجع  رد  وا  يراوگرزب  ربص و  زا  زین  و  دنروایب ،  نوریب  نادنز  زا  ارم  هک  یطرشب  رگم  مداد  یمن  رظن  مدوب  وا  ياج  نم  رگا 

رگا هکنآ  لاح  و  درک ،  تابثا  ار  دوخ  یهانگ  یب  هکنآ  ات  تفرن  نوریب  مه  زاب  دـننک  شنوریب  نادـنز  زا  ات  دـندمآ  هاشداپ  هیحاـن  زا 
 . دزرمایب شیادخ  دنک  تابثا  ار  دوخ  یهانگ  یب  تساوخ  یم  وا  یلو  مدیود ،  یم  نادنز  رد  يوسب  گنرد  یب  مدوب  نم 

ارنآ یشایع  هک  هدمآ  یتیاور  مه  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  قرط  زا  و  هدش ،  تیاور  زین  يرگید  قیرطب  انعم  نیا  فل :  ؤم 
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 : دومرف هک  هدرک  لقن  مالّـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ای  رقاب و  ماـما  ماـما -  ود  زا  یکی  زا  ملـسم  نب  دـمحم  زا  ناـبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد 
باوخ ات  دمآ  شدزن  هاشداپ  هداتسرف  هک  عقوم  نآ  رد  مدوب  فسوی  ياج  نم  رگا  دومرف  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

رد هاشداپ  رسمه  دیک  ربارب  رد  فسوی  ربص  زا  نم  دنک و  صالخ  نادنز  زا  ارم  هک  یطرـشب  رگم  مدرک  یمن  ریبعت  دنک  ریبعت  ار  يو 
 . تخاس رهاظ  ار  شیهانگ  یب  دنوادخ  ماجنارس  ات  درک  ربص  هزادنا  هچ  ات  هک  مبجع 

 ، تسین لاکشا  زا  یلاخ  هدش -  لقن  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  قرطب  مه  تنـس و  لها  قرطب  مه  هک  يوبن -  تیاور  نیا  فل :  ؤم 
 ( ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  دوخ  رب  نعط  ای  فسوی و  زا  ییوجبیع  نعط و  ای  تسه ،  روذحم  ود  زا  یکی  نآ  رد  اریز 

.

نیرتهب هکنآ  لاح  و  هدربن ،  راکب  یبوخ  ریبدـت  نادـنز ،  زا  تاـجن  يارب  ییوج  هراـچ  لـسوت و  رد  مییوگب  هکنیا  هب  فسوی  رب  نعط 
نینچمه زیزع و  رسمه  اریز  دوبن ،  نادنز  زا  ندمآ  نوریب  فرص  شفده  بانج  نآ  نوچ  درب ،  راکب  وا  هک  دوب  يریبدت  نامه  ریبدت 

 ، دنزاس شدازآ  گنرد  یب  ناشیا  و  دنک ،  تقفاوم  نانآ  لد  ياوه  تساوخ و  هب  تبسن  وا  دنتساوخ  یم  ادخ  زا  رصم  فارـشا  نانز 
نینچ رد  وا  و  دننک ،  شتقفاوم  هب  روبجم  ات  دنتخادنا  شنادنز  هب  داتفا ،  یمن  نادنز  هب  درک  یم  تقفاوم  رگا  الصا  و 
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رگا هک  دوب  نیا  وا  تساوخ  هکلب  هیلا )  یننوعدی  امم  یلا  بحا  نجـسلا  بر   : ) تفگ دتفیب و  نادنز  هب  ات  تساوخ  ادـخ  زا  یطیحم 
ینادنز رد  وا  یهانگ  یب  رب  طیحم  زین  دوشن و  وا  هب  عورشمان  ياهداهنشیپ  نآ  رگید  هک  دریگ  رارق  یطیحم  وج و  رد  دیآ  یم  نوریب 

قیال هک  دریگ  رارق  يا  هبتر  رد  هکلب  دیاینرد ،  مالغ  کی  تروصب  زاب  دیآ  یم  نوریب  یتقو  موس  هجرد  رد  و  ددرگ ،  فقاو  شندش 
 . دشاب شناش 

ظـفح و تیعر و  قازرا  هب  تبـسن  رادـمامز  رفن  کـی  هک  ار  يا  هـفیظو  هاـشداپ  ياـیور  لاـبند  هـب  نادـنز  ناـمه  رد  تـسخن  اذـل  و 
هجرد رد  و  دیرآ ) نم  دزن  ار  وا  هب -  ینوتئا   ) دـیوگب هاش  هک  درک  مهارف  يا  هنیمز  هلیـسو  نیدـب  و  دومن ،  نایب  دراد  نآ  يرادـهگن 

رب طورـشم  ار  دوخ  ندمآ  نوریب  و  دیزرو ،  عانتما  میور ،  هاشداپ  دزن  هب  نوریب و  نادنز  زا  ات  زیخرب  هک  دـنتفگ  دـندمآ و  یتقو  مود 
هک دش  نآ  شا  هجیتن  هک  دـیچ  يا  هنیمز  لمع  نیا  اب  و  دـنک ،  مکح  داد  لدـع و  هب  رـصم  یفارـشا  نانز  وا و  نایم  هاش  هک  درک  نیا 

نعط لباق  يریبدت  نینچ  ایآ  لاح  مهد )  شرارق  دوخ  نابرقم  زا  ات  دیرآ  نم  دزن  ار  وا  یـسفنل -  هصلختـسا  هب  ینوتئا   : ) دـیوگب هاش 
شرتسگ رصم و  يزیزع  ماقم  هب  ندیـسر  یگدرب و  زا  تاجن  و  تّزع ،  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  يریبدت  نیرتهب  هکنآ  ای  و  تسا ؟ 

ریبدت نیرتهب  اعطق  دوش ؟  رّوصت  تسا  نکمم  نیمز  رد  ناسحا  لدع و  نداد 
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مزع ربص و  هب  اهدـش ،  دـمآ و  نیا  لالخ  رد  وا  نانیـشن  یـسرکو  هاشداپ  هک  تشاد  مه  ار  هجیتن  نیا  راـثآ ،  نآ  رب  هوـالع  هک  تسا 
 . دندرب یپ  يو  مکحم  عطاق و  مکح  ناوارف و  ملع  هب  زین  قح و  هار  رد  وا  ياسرف  تقاط  لّمحت  نینهآ و 

هکنیا اب  مدرک .  یمن  ربص  وا  ردـقب  مدوب  فسوی  ياج  نم  رگا  دـشاب  هدومرف  بانج  نآ  مییوگب  هکنیا  هب  ادـخ  لوسر  رب  نعط  اـما  و 
زا یکی  هک  تسین  نیا  هب  فارتعا  شیانعم  بانج  نآ  هب  یمالک  نینچ  نداد  تبـسن  ایآ  و  دوب ،  فسوی  اـب  قحو  ربص  نیا  رد  میتفگ 

نیمه شیاـنعم  ارچ  دـنک ! ؟  ربص  تسا  مزـال  بجاو و  ربص  هک  يدراوم  رد  تسناوت  یمن  هک  تسا  نیا  مرکا  ربـمغیپ  تایـصوصخ 
لاح دوب و  زجاع  هنوگچ  و  دشاب ،  زجاع  نآ  ماجنا  زا  شدوخ  دنک و  هیصوت  يربص  نینچ  هب  ار  مدرم  هک  بانج  نآ  رب  اشاح  تسا و 

يادـخ هک  درک  ربص  نانچنآ  مدرم  ياه  هجنکـش  اـه و  تیذا  ربارب  رد  ادـخ و  هار  رد  نآ  زا  دـعب  نینچمه  شترجه و  زا  لـبق  هکنآ 
؟  درک شیناوخ  انث  میظع )  قلخ  یلعل  کنا  و   ) هیآ لثم  هب  یلاعت 

هیآ ادخ  لوسر  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  سنا  زا  یملید  هیودرم و  نبا  دوخ و  خـیرات  رد  مکاح  هک  تسا  روثنملارّدـلا  رد  زین  و 
فـسوی يا  تفگ :  وا  هب  لـیئربج  دز  ار  فرح  نیا  فسوی  یتـقو  دـندومرف :  هدرک و  تئارق  ار  بیغلاـب )  هنخا  مل  ینا  ملعیل  کـلذ  )

ار اخیلز  دصق  زین  وت  هک  دیآ  یم  تدای 
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 ( . یسفن يربا ء  ام  و   : ) تفگ فسوی  يدرک ؟ 

ار فرح  نیا  فسوی  یتقو  هک  تسا  سابع  نبا  تیاور  هلمج  نآ  زا  هدـش ،  لقن  مهب  بیرق  يددـعتم  تایاور  رد  اـنعم  نیا  فل :  ؤم 
تـسا رباج  نب  میکح  تیاور  و  يدرک )  ار  وا  دـصق  هک  یعقوم  نآ  یتح  يدرکن  تنایخ  يرآ   : ) تفگ دز و  هنعط  وا  هب  لیئربج  دز 

تاـیاور نآ ،  ریظن  نینچمه  و  يدرک ، )  زاـب  ار  راولـش  دـنب  هک  یعقوم  نآ  یتح  يدرکن  تناـیخ  يرآ   : ) تفگ لـیئربج  دراد :  هک 
رد ام  و  هدمآ .  ناشیا  ریغ  حلاص و  یبا  حیرج و  نبا  نسح و  يدس و  دـیز و  نبا  كاحـض و  همرکع و  هداتق و  دـهاجم و  زا  يرگید 

قیدص فسوی  ماقم  رب  اشاح  يرآ  تسا ،  نآرق  حیرص  اب  فلاخم  هک  تسا  یلعج  تایاور  زا  تایاور  نیا  هک  میدنارذگ  قباس  نایب 
 . دشاب هدرک  حالصا  ار  دوخ  غورد  لیئربج  هنعط  زا  دعب  هاگنآ  هتفگ و  غورد  بیغلاب )  هنخا  مل   ) راتفگ رد  هکنیا 

بیغلاب هنخا  مل   : ) تفگ فسوی  یتقو  هک  دنا  هتشادنپ  نینچ  هتفاب و  مهب  یلعج  یتایاور  نایارـس  هزره  هتفگ :  فاشک  رد  يرـشخمز 
زاب ار  تا  هماـج  ریز  دـنب  هک  عقوم  نآ  هن  يرآ و  تفگ :  اـخیلز  دوخ  و  يدرک )  وا  دـصق  هک  تقونآ  هن  يرآ و   : ) تفگ لـیئربج  ( 

اب لمع  نیا  رد  هکلب  دـنرادن  یکاب  شلوسر  ادـخب و  نتـسب  ناتهب  زا  اهنت  هن  نانیا  هک  تسا  نآ  رطاـخب  اهیئارـس  هزره  نیا  و  يدرک . 
 . دنتشاذگ یم  هقباسم  سروک و  رگیدکی 

ریسفت رد  و 
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تیادخ بحاص و  يوسب  درگرب   ) هلمج رد  کبر )   ) زا دوصقم  هک  مدرک  لا  ؤس  وا  زا  نم  تفگ :  هک  هدرک  لقن  هعامـس  زا  یـشایع 
 . تسا زیزع  دوصقم  دومرف :  تسیک ؟  ( 

سایلا نب  یلع  نب  نسح  زا  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  دوخ  دنس  هب  وا  توبن و  باتک  رد  یسربط  زا  ناهرب  ریـسفت  رد  و  فل :  ؤم 
رد و  تخادرپ ،  هقوذآ  يروآ  عمج  هب  فسوی  دومرف :  یم  هک  مدینش  مالّسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح  زا  نم  تفگ :  هک  هدرک  تیاور 

فـسوی دیـسر  ارف  یطحق  ياهلاس  دـش و  يرپس  لاس  دـنچ  نیا  نوچ  و  درک ،  رابنا  ار  هتخودـنا  ياـهماعط  یناوارف ،  لاـس  تفه  نآ 
دنامن يرانید  مهرد و  چـیه  نآ  فارطا  رـصم و  رد  و  رانید ،  مهرد و  زا  هنیدـقن  ربارب  رد  لوا  لاس  رد  ماعط ،  نتخورفب  درک  عورش 

يرهاوج رویز و  شفارطا  رـصم و  رد  هجیتن  رد  و  تارهاوج ،  اهرویز و  ربارب  رد  مود  لاس  رد  و  دش .  فسوی  کلم  همه  هکنآ  رگم 
ییاپراچ ماد و  و  تخورف ،  ناـیاپراچ  اـهماد و  يازا  رد  ار  ماـعط  موس  لاـس  رد  و  دـمآرد ،  فسوی  کـلم  هب  هکنآ  رگم  دـنامن  مه 

رـصم و رد  مه  يزینک  مالغ و  هجیتن  رد  تخورف ،  نازینک  نامالغ و  يازا  رد  ارنآ  مراهچ  لاس  رد  دـش ،  وا  کلم  هکنآ  رگم  دـنامن 
تخورف و اه  هضرع  اه و  هناـخ  تمیق  هب  ار  ماـعط  مجنپ  لاـس  رد  و  دـندمآرد ،  فسوی  کـلم  رد  همه  هکنآ  رگم  دـنامن  شنوماریپ 

شنوماریپ رصم و  رد  يا  هصرع  هناخ و  رگید 
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هعرزم شنوماریپ  رـصم و  رد  رگید  و  تخورف ،  اهرهن  اه و  هعرزم  يازا  رد  مشـش  لاس  رد  دش ،  يو  کلم  زین  نآ  هکنآ  رگم  دنامن 
هب ار  ماعط  ریزگان  دوب  هدنامن  يزیچ  نایرصم  يارب  نوچ  دوب  متفه  لاس  هک  رخآ  لاس  رد  دش و  يو  کلم  هکنآ  رگم  دنامن  يرهن  و 

 . دندش فسوی  هدرب  نآ  نوماریپ  رصم و  هنکس  یمامت  و  دندیرخ ،  دوخ  يازا 

هاشداپ نیا  هب  ادخ  هک  یتنطلـس  کلم و  دننام  یتنطلـس  کلم و  چیه  ام  دنتفگ  دـش  فسوی  کلم  همه  ناشیا  دـیبع  رارحا و  نوچ  و 
 . دشاب هتشاد  ار  هاشداپ  نیا  ریبدت  تمکح و  ملع و  هک  میرادن  غارس  یهاشداپ  چیه  و  میا ،  هدینش  هن ،  هدیدن و  هداد 

تسیچ هتشاد  ینازرا  نم  هب  شنوماریپ  رصم و  رد  نم  راگدرورپ  هک  اه  تمعن  نیا  هرابرد  ترظن  لاح  تفگ  هاشداپ  هب  فسوی  سپ 
منک و ناشدساف  ات  مدرکن  ناشحالـصا  و  موش ،  ناشکلام  ات  مدادـن  تاجن  یگنـسرگ  زا  ار  ناشیا  نم  هک  نادـب  وگب و  ار  دوخ  يار 

 . داد ناشتاجن  نم  تسدب  دنوادخ  نکیل  مشاب ،  نانآ  ناج  يالب  دوخ  ات  مدادن  ناشتاجن 

 . تسوت يارب  يار  تفگ  هاشداپ 

و مدـنادرگرب ،  ناشیا  هب  ار  ناـشیا  لاوما  هدرک و  دازآ  ار  رـصم  لـها  یماـمت  هک  مریگ  یم  دـهاش  ار  وت  ادـخ و  نم  تفگ :  فسوی 
مکح هب  زج  و  يورن ،  نم  تریس  هب  زج  هک  یطرشب  مدنادرگرب ،  وت  هب  زین  ار  وت  جات  تخت و  رهم و  تنطلس و  تارایتخا و  نینچمه 

 . ینکن مکح  نم 

هبوت دوخ ،  نیا  تفگ :  هاشداپ 
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رد هتشادن و  یتنطلس  وت  رب  زورما  يدوبن  وت  رگا  منارن و  یمکح  وت  مکح  هب  زج  منکن و  ریس  وت  تریس  هب  زج  هک  تسا  نم  راختفا  و 
دوش رّوصت  هک  یهجو  نیرتهب  هب  ارم  تنطلـس  هک  يدوب  وت  نیا  منک و  هرادا  ار  تکلمم  متـسناوت  یمن  هتـشذگ  هلاس  هدراهچ  نارود 

و تسا ،  کیرـش  نودـب  اهنت و  وا  و  یلاعتیادـخ ،  زج  تسین  يدوبعم  هکنیا  رب  مهد  یم  تداهـش  نم  کنیا  و  يداد ،  وربآ  تّزع و 
 . ینیما نیکم و  ام  دزن  وت  هک  یشاب  یقاب  دوخ  ترازو  رب  هک  مراد  اضاقت  وت  زا  و  ییوا ،  هداتسرف  وت  هک  مهد  یم  تداهش 

یم يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  اذل  دنرادن  ام  يریـسفت  ضرغ  هب  یطبر  اهنآ  بلغا  نوچ  اما  تسا ،  رایـسب  ماقم  نیا  رد  تایاور  فل :  ؤم 
 . مینک

زیاج ایآ  مدرک :  ضرع  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هب  دیوگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  نایفـس  زا  نامیلـس  هک  هدمآ  یـشایع  ریـسفت  رد  و 
رگم تسا ،  زیاـج  دوش  ریزگاـن  هک  یتروص  رد  دومرف :  دـنک ؟ ) فیرعت  دوخ  یبوـخ  زا  و   ) دـیامن هیکزت  ار  دوـخ  یمدآ  هک  تسین 

دبع راـتفگ  نینچمه  و  میلع )  ظـیفح  ینا  ضرـالا  نئازخ  یلع  ینلعجا   : ) تفگ رـصم  هاـشداپ  هب  هک  ار  فـسوی  راـتفگ  يا  هدینـشن 
. ؟ )  نیما حصان  مکل  ینا   : ) تفگ هک  ار  حلاص 

مکل انا  یبر و  تالاسر  مکغلبا   : ) دوب هتفگ  دوخ  موق  هب  هک  تسا  ربمغیپ  دوه  نامه  حلاص  دـبع  زا  بانجنآ  دوصقم  ارهاظ  فل :  ؤم 
 ( . نیما حصان 

دنس هب  نویع  رد  و 
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ترضح زا  ام  باحصا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  یسوم  نب  نسح  زا  رـصن  نب  دمحم  تسا :  هتفگ  هک  هدرک  تیاور  یـشایع  زا  دوخ 
اب امـش  راک  هنوگچ  منیبب  امرفب  دـنک ،  تحالـصا  ادـخ  درک :  ضرع  باـنجنآ  هب  يدرم  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) اـضر

اـضر نسحلا  یبا  ترـضح  اذل  و  هتـشادنپ )  یم  دنـسپان  یلمع  نومام  اب  ار  بانج  نآ  لمع  لئاس  ایوگ  و  ( ؟  دیماجنیب اجنیدب  نومام 
 ، تسا یصو  زا  لضفا  ربمغیپ  درک  ضرع  درم  دنلـضفا ،  يرگید  زا  کیمادک  یـصو  ربمغیپ و  زا  منیبب  وگب  دومرف :  مالّـسلا )  هیلع  )
وا ریزو  فسوی  و  كرشم ،  رـصم  زیزع  دومرف :  ملـسم .  هتبلا  درک  ضرع  ملـسم ؟  ای  تسا و  لضفا  كرـشم  منیبب  وگب  لاح  دومرف : 
 : تفگ دـنک و  یلاـم  روـما  لو  ؤـسم  ار  وا  اـت  تساوـخ  زیزع  زا  فـسوی  یـصو ،  نم  تسا و  ناملـسم  نوماـم  نـیا  و  دوـب ،  ربـمغیپ 

نیا لوـبق  رد  ارم  نوماـم  هـکلب  چـیه ،  مدرکن  هـک  ییاـضاقت  نـینچ  نـم  یلو  مـیلع )  ظـیفح  ینا  ضرـالا  نـئازخ  یلع  ینلمعتــسا  )
 . منابز ره  هب  ملاع  و  لاوما ،  رب  ظفاح  ینعی  دومرف :  میلع )  ظیفح   ) هلمج يانعم  رد  هاگنآ  درک ،  روبجم  يدهعتیالو 

زین یـشایع  ار  تیاور  نیا  و  تسا ،  هیآ  يانعم  هب  لقن  بانج  نآ  دوصقم  ضرـالا )  نئازخ  یلع  ینلمعتـسا   : ) دومرف هکنیا  فل :  ؤم 
 . تسا هدرک  لقن  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هرق  یبا  نب  لضف  زا  ارنآ  رخآ  مه  رابخالا  یناعم  هدروآ ،  دوخ  ریسفت  رد 

رصم رد  ناردارب  و  ع )   ) فسوی ناتساد  حرش  رد  یتایاور 

یبا زا  یشایع  ریسفت  رد 
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یم نینچ  درک و  یم  لقن  ار  بوقعی  فسوی و  ناتساد  هک  مدینـش  مالّـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  ماما  زا  نم  تفگ :  هدرک  تیاور  ریـصب 
شناگدـید دایز  هیرگ  زا  و  درک ،  تدـش  شهودـنا  تفای  دـیدپان  ار  مالـسلا )  هیلع   ) فسوی دوخ  دـنزرف  بوقعی  یتقو  هک :  دومرف 

 . درک ادیپ  يدب  عضو  هتشگ و  جاتحم  تدش  هب  و  دش ،  دیفس 

يا هیامرـس  و  داتـسرف ،  یم  رـصم  هب  ار  نادـنزرف  زا  يا  هدـع  ناتـسمز  راب  کی  ناتـسبات و  راب  کی  تبون ،  ود  یلاـس  تدـم  نیا  رد 
رصم دراو  یتقو  ناشیا  تخاس و  هناور  يا  هلفاق  تیعم  رد  ار  ناشیا  یلاس  سپ  دننک ،  يرادیرخ  یمدنگ  ات  داد  یم  ناشیا  هب  كدنا 

 . دوب هدش  رصم  زیزع  فسوی  هک  دندش 

ماعط دیرخ  يارب  لبق  ياهلاس  دننام  بوقعی  نادنزرف  نیب  نیا  رد  دیزگرب  رصم  تیالو  هب  ار  فسوی  رصم  زیزع  هکنآ  زا  سپ  يرآ ، 
 ، ناهارمه زا  لبق  تفگ  دنتخانـشن و  شتّزع  تنطلـس و  تئیه  رطاـخب  ار  وا  ناـشیا  یلو  تخانـش  ارناـشیا  فسوی  دـندمآ ،  رـصم  هب 

ردـقب دـینکن ،  هاگن  ناشکدـنا  لوپ  هب  دـیهدب و  رتدوز  ار  رفن  دـنچ  نیا  مهـس  تفگ  دوخ  نادـنمراکب  و  دـیروایب ،  ار  دوخ  تعاضب 
دوخ ات  دیـشاب  بقارم  دیراذگب ،  ناشنیجرخ  رد  مه  ار  ناشتعاضب  دیدش  غراف  راکنیا  زا  نوچ  و  دیهدب ،  ناشیا  هب  مدنگ  ناشجایتحا 

 . دنمهفن ناشیا 

رگید ردارب  ود  امش  هک  مدرک  ادیپ  عالطا  نم  تفگ :  ناشیا  هب  فسوی  دوخ  هاگنآ  دندومن .  یلمع  ار  فسوی  روتـسد  زین  نادنمراک 
یم هچ  ناشیا  تسادج ،  امش  زا  ناشردام  هک  دیراد  مه 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 653 

http://www.ghaemiyeh.com


میتشاذگ و ردپ  دزن  ار  وا  ام  و  تسه ،  ود  نآ  رتکچوک  و  دش ،  گرگ  همعط  لبق  لاس  دـنچ  ردارب  ود  نآ  رتگرزب  دـنتفگ :  دـننک ؟ 
ار وا  دییآ  یم  هک  رگید  راب  دهاوخ  یم  ملد  یلیخ  نم  تفگ :  فسوی  تسا .  دنم  هقالع  یلیخ  وا  هب  تبـسن  ام  ردـپ  نوچ  میدـمآ ، 
 : دنتفگ درک .  مهاوخن  امش  هب  یمارتحا  انتعا و  داد و  مهاوخن  مهـس  امـش  هب  رگید  دیرواین ،  ار  وا  رگا  و  دیروایب ،  دوخ  هارمه  مه ، 

 . مینک یم  یضار  يو  ندروآ  هب  ار  وا  هدرک و  وگتفگ  ردپ  اب  هراب  نیا  رد  ام 

یم هچ  رگید  ناجردپ  دنتفگ :  تسا ،  اهنآ  نورد  رد  ناشیاهلوپ  دندید  دندرک  زابار  اه  نیجرخ  دنتـشگزاب و  ردپ  دزن  هکنآ  زا  دعب 
ار ام  ردارب  نیاربانب  دنداد ،  رتشیب  مه  رتش  راب  کی  یتح  ار  ام  مهس  و  هدش ،  هدنادرگرب  ام  هب  هرابود  هک  ام  تعاضب  مه  نیا  میهاوخ 

ناشباوج رد  مالّـسلا )  هیلع   ) بوقعی دوب ،  میهاوخ  وا  ظفاح  نابهگن و  عمج ،  رطاخ  ام  و  میریگب ،  مه  ار  وا  مهـس  اـت  تسرفب  اـم  اـب 
! ؟  مدرک دامتعا  فسوی  ناتساد  رد  هک  روطنامه  منک  دامتعا  امش  هب  ایآ  دومرف : 

داد ناشیا  هب  یکدنا  تعاضب  و  درک ،  رصم  هناور  ار  نادنزرف  رگید  راب  مالّسلا )  هیلع   ) بوقعی هام  شش  نتـشذگ  زا  سپ  ات  دوب  نیا 
هک یتروـص  رد  رگم  دـننادرگرب ،  دوـخ  اـب  ار  وا  هک  تفرگ  یئادـخ  یناـمیپ  ناـشیا  زا  تخاـس و  هناور  ناـشیا  اـب  مه  ار  نیماـینب  و 

دنک ناش  هطاحا  نانچنآ  يراتفرگ 
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 . دشاب هجوم  ناشرذع  روذعم و  راکنیا  رد  دننادرگرب و  ار  وا  دنناوتن  هک 

مه ار  نیماینب  اـیآ  دومرف :  فسوی  دندیـسر ،  فسوی  روضح  هب  دـندش و  رـصم  دراو  هدرک  تکرح  ناـیناوراک  اـب  بوقعی  نادـنزرف 
 ، دـیروایب ار  وا  دـیورب  تفگ :  دـنک .  یم  تظافح  ام  هنب  راـب و  زا  کـنیا  میا ،  هدروآ  یلب  دـنتفگ :  هن ؟  اـی  دـیا  هدروآ  دوخ  هارمه 
رد ار  وا  فسوی  دش  لخاد  نیماینب  یتقو  دوب ،  هاشداپ  رابرد  رد  ییاهنت  هب  مالّـسلا )  هیلع   ) فسوی عقوم  نآ  رد  دـندروآ ،  ار  نیماینب 

شاف میوگ  یم  وت  هب  ار  هچنآ  و  وشم ،  تحاراـن  منک  یم  هچنآ  زا  و  مفـسوی ،  وت  ردارب  نم  تفگ :  و  درک ،  هیرگ  تفرگ و  شوغآ 
 . هدم هار  دوخ  هب  هودنا  سرت و  نکم ، 

هچ ره  هتفرگ  ار  ناشیا  ياهلوپ  ات  داد  روتـسد  دوخ  نیرومام  هب  سپـس  دـینادرگرب ،  ناردارب  هب  هدروآ و  نوریب  دوخ  اـب  ار  وا  هاـگنآ 
ناوراک هکنیمه  دـندرک ،  ار  راک  نیمه  دـنراذگب ،  نیماینب  نیجرخ  رد  ار  هنامیپ  دـندش  غراـف  نوچ  و  دـنهدبار ،  ناشمدـنگ  رتدوز 

یمرب هک  یلاح  رد  نایناوراک  دـیدزد ،  امـش  ناـیناوراک  يا  ناـه  دـندز  داـیرف  هدیـسر  لاـبند  زا  شنیروماـم  فسوی و  درک  تکرح 
نم و  میهد ،  یم  شمدنگ  رتش  راب  کی  دروایب  ارنآ  هک  ره  و  ار ،  یتنطلس  هنامیپ  دنتفگ  دیا ؟  هدرک  مگ  هچ  رگم  دندیـسرپ  دنتـشگ 

 ، میدوبن دزد  ام  و  میا ،  هدماین  اجنیدب  نیمز  رد  داسف  يارب  ام  هک  دیناد  یم  بوخ  امش  مسق  ادخ  هب  دنتفگ :  مهدب .  هک  منماض 
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دوخ شیازج  دـنتفگ  تسیچ ؟  شیازج  دـیئوگب  دوخ  دـیدوب  هتفگ  غورد  امـش  دـش و  ادـیپ  امـش  زا  یکیراب  رد  رگا  لاـح  دـنتفگ : 
 . دوش ادیپ  شراب  زا  هک  تسا  یسکنآ 

زا رخآ  رد  و  ناردارب ،  ریاس  ياه  نیجرخ  يوجتسج  هب  دندرک  عورش  نیماینب  نیجرخ  زا  لبق  دومرف :  یم  هاگنآ  مالّسلا )  هیلع   ) ماما
يدزد شدوخ  دننام  هک  تشاد  يردارب  مه  البق  رـسپ  نیا  دنتفگ :  دندید ،  نینچ  یتقو  ناردارب  دـندروآ ،  شنوریب  نیماینب  نیجرخ 

ام زا  دراد و  يا  هدروخلاس  ریپ و  ردـپ  رـسپ  نیا  زیزع  يا  دـنتفگ :  دـیوش ،  نوریب  ام  ياهرهـش  زا  کنیا  تفگ :  فسوی  دوب .  هدرک 
رگا هک  زاس  دازآ  ار  وا  نک و  تشادزاـب  وا  ياـجب  ار  اـم  زا  یکی  مینادرگرب ،  شیارب  تمالـس  هب  ار  وا  هک  هتفرگ  ییادـخ  ياـهقاثیم 
میا هتفای  شراب  رد  ار  نامعاتم  هک  سک  نآ  ياجب  ار  یـسک  ام  هک  هّللاب  ذاـیعلا  تفگ  مینیب .  یم  ناراـکوکین  زا  ار  وت  اـم  ینک  نینچ 

هزاجا مردـپ  ای  هکنآ  ات  منامیم  رـصم  نیمه  رد  مروخ ،  یمن  ناکت  اجنیا  زا  هک  نم  تفگ :  ناشیا  رتگرزب  راـچانب  مییاـمن .  ریگتـسد 
؟  دش هچ  نیماینب  دیـسرپ  هک  بوقعی  خساپ  رد  هتـشگزاب  ناعنک  هب  ریزگان  ناردارب  دـنک  مکح  مراک  رد  ادـخ  ای  و  دـهد ،  نتـشگرب 
زا يرادن  رواب  ار  ام  لوق  رگا  و  تشادهگن ،  دوخ  دزن  تفرگ و  شتقرس  مرج  هب  ار  وا  رصم  هاشداپ  دش و  تقرس  بکترم  وا  دنتفگ : 

 . دنیوگب تیارب  ار  نایرج  ات  نک  قیقحت  سرپب و  دندوب  ام  اب  هک  ینایناوراک  زا  رصم و  لها 
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هدیمخ شتـشپ  هک  دش  دایز  شهودنا  ردقنآ  و  نتخیر ،  کشا  تدـش  هب  درک  عورـش  و  نوعجار )  هیلا  انا  هّلل و  انا   : ) تفگ بوقعی 
 . تشگ

 : دومرف یم  هک  مدینـش  ماما  زا  فگ ت :  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  ماما  زا  یلامث  هزمح  یبا  زا  ریـسفت  نامه  رد  و 
 . هدیشون یم  بآ  نآ  اب  هک  هدوب  یساط  زا  ترابع  کلم ، )  عاوص  )

 . درک یم  هنامیپ  ار  مدنگ  نآ  اب  فسوی  هک  هدوب  الط  زا  یحدق  هک  هدمآ  رگید  تایاور  یضعب  رد  فل :  ؤم 

تیاور مالّسلا - )  هیلع   ) قداص ماما  زا  رگید  يا  هخسن  رد  و  مالسلا - )  هیلع   ) رفعج یبا  ماما  زا  ریـصب  یبا  زا  باتک  نامه  رد  زین  و 
امـش هک  هدرک  تیاور  امـش  زا  هصفح  نب  ملاـس  مدوـب -  رـضاح  وا  دزن  نم  و  درک -  ضرع  باـنجنآ  هب  یـصخش  تفگ :  هک  هدرک 
ملاس دومرف :  ترـضح  ینک ،  ادیپ  دوخ  هتفگ  زا  ار  زیرگ  هار  یناوت  یم  یناسآ  هب  و  دراد ،  ولهپ  داتفه  هک  ینز  یم  يروط  ار  فرح 

دنگوس ادخ  هب  دنادب  دیاب  هک  دهاوخ  یم  ار  نیا  رگا  مروایب ،  شیارب  ار  هکئالم  نم  هک  دـهاوخ  یم  وا  ایآ  دـهاوخ ؟  یم  هچ  نم  زا 
 - میقـس ینا   : ) دومرف هلمجنآ  زا  دز ،  یم  فرح  هجو  دنچ  هب  هک  دوبن  لیلخ  میهاربا  نیا  رگم  دنا ،  هدرکن  ار  يراک  نینچ  مه  ءایبنا 

لب  ) دوب هدومرف  بانج  نیمه  زین  و  دوب ،  هتفگن  مه  غورد  و  دوبن ،  رامیب  هکنآ  لاح  و  مرامیب )  نم 
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و دوـب ،  هتفگ  غورد  میهاربا  هن  دوـب و  هتـسکش  گرزب  تب  هن  هکنآ  لاـح  و  هتـسکش )  ار  اـهتب  اـهتب ،  گرزب  هـکلب  مهریبـک -  هـلعف 
 . دوب هتفگ  غورد  فسوی  هن  دندوب و  دزد  نانآ  هن  مسق  ادخ  هب  هکنآ  لاح  و  دیدزد ،  امش  نایناوراک  يا  دز  دایرف  فسوی  نینچمه 

لوق يانعم  زا  بانجنآ  زا  تسا ،  هتفگ  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  بهذـم  هعیـش  يدرم  زا  باـتک  ناـمه  رد  زین  و 
هدیدزد شردـپ  زا  ار  فسوی  ناردارب ،  يرآ  دومرف :  نوقراسل - )  مکنا  ریعلا  اهتیا   : ) دـیامرف یم  هک  مدیـسرپ  فسوی  هرابرد  ادـخ 
تفگن دیا ؟  هدرک  مگ  هچ  رگم  دندیـسرپ  یتقو  هکنیا  تداهـش  هب  یتنطلـس ،  هنامیپ  ندیدزد  هن  دوب  يدزد  نیا  شدوصقم  دـندوب ، 

دیدزد امش  تفگ  هکنیا  زا  شدوصقم  لیلد  نیمهب  میا ،  هدرک  مگ  ار  یتنطلس  هنامیپ  ام  تفگ :  هکلب  دیا ،  هدیدزد  ار  ام  هنامیپ  امش 
 . تسا فسوی  ندیدزد  نامه 

ماما زا  مدرک :  ضرع  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ترـضح  تمدـخ  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  لقیـص  نسح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  و 
هن ادـخ  هب  هدومرف :  هک  هدیـسر  اـم  هب  یتیاور  نوقراـسل )  مکنا  ریعلا  اـهتیا   : ) تفگ هک  فسوی  راـتفگ  هراـبرد  مالّـسلا )  هیلع   ) رقاـب

اوناک نا  مهولئـسف  مهریبک  هلعف  لب   ) دوب هتفگ  هک  لیلخ  میهاربا  هکنانچمه  دوب ،  هتفگ  غورد  وا  هن  دندوب و  هدرک  يدزد  وا  ناردارب 
ار اهتب  اهتب  رتگرزب  هن  مسق  ادخ  هب  هکنآ  لاح  و  دیسرپب ) ناشدوخ  زا  دننز  یم  فرح  رگا  هدرک ،  ناشرتگرزب  هکلب  نوقطنی - 
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 . دوب هتفگ  غورد  میهاربا  هن  و  هتسکش ، 

زج ام  مدرک :  ضرع  تسه ؟  هراب  نیا  رد  یباوج  هچ  امش  دزن  لقیص !  دومرف :  مالّسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دیوگ :  یم  لقیص  نسح 
 ، نمـشد ار  زیچ  ود  و  دراد ،  یم  تسود  ار  زیچ  ود  دنوادخ  دومرف :  ماما  دیوگ :  یم  میرادـن :  يزیچ  ماما )  هتفگ  ربارب  رد   ) میلـست
هار رد  غورد  دراد  یم  تسود  زین  و  نداد )  یتشآ  حالـصا و  تهج  ار  مصاختم   ) فص ود  نایم  ندرک  دش  دمآ و  دراد  یم  تسود 

 ، ار حالـصا  ریغ  رد  غورد  و  نـتخورفا )  شتآ  سک  ود  ناـیم  ینعی  ) ار اـههار  ناـیم  رد  ندز  مدـق  دراد  یم  نمـشد  و  ار ،  حالــصا 
نآ هک  دوب  اـنعم  نیا  كرد  هب  دوخ  موـق  ییاـمنهار  حالـصا و  شدوـصقم  مهریبـک )  هلعف  لـب   : ) تفگ رگا  مالّـسلا )  هیلع   ) میهاربا

 . تسا هدوب  حالصا  مالک  نآ  زا  شدوصقم  مالّسلا )  هیلع   ) فسوی نینچمه  و  دنناج ،  یب  یتادوجوم  دنتسرپ  یم  هک  ینایادخ 

هک دوب  نیا  شدوصقم  دومرف :  یم  هک  یلبق  تیاور  اب  یتافانم  هدوب  حالـصا  شدوصقم  دومرف :  مالّـسلا )  هیلع   ) ماما هکنیا  فل :  ؤم 
یحیحـص يانعم  ملکتم  هکنیا  ای  دشابن ،  عقاو  اب  قباطم  مالک  رهاظ  هکنیا  نایم  تسا  قرف  يرآ  درادن ،  دـیا  هدـیدزد  ار  فسوی  امش 

وا دومرف :  ماما  هکنیا  لیلد  هب  تسین ،  مومذم  غورد و  مود  مسق  و  دـشابن ،  موهفم  مالک  زا  وگتفگ  ماقم  رد  هک  دـشاب  هدرک  هدارا  ار 
دزن ار  دوخ  ردارب  هیروت  نیا  اب  تساوخ  یم  فسوی  هدوب ،  حالصا  شدوصقم 
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 . دنکب دناوت  یمن  يراک  تب  هکنیا  هب  دنک  هجوتم  ار  ناتسرپ  تب  تسا  هتساوخ  مه  میهاربا  و  درادهگن ،  دوخ 

 . هدمآ یمق  ریسفت  یشایع و  ریسفت  رابخالا و  یناعم  باتک  یفاک و  رد  يرگید  ثیداحا  رابخا و  يرخآ  ثیدح  هس  يانعم  رد  و 

خا قرس  دقف  قرسی  نا   ) هیآ لیذ  رد  مالّسلا )  هیلع   ) اضر ترضح  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  مامه  نب  لیعامسا  زا  یشایع  ریـسفت  رد 
زا سپ  یکی  ناگرزب  ءایبنا و  هک  تشاد  يدنبرمک  ربمغیپ ،  قاحـسا  دومرف :  مهل )  اهدـبی  مل  هسفن و  یف  فسوی  اهرـساف  لبق  نم  هل 

همع و  درب ،  یم  رـسب  شا  همع  دزن  مه  فسوی  و  دوب ،  وا  همع  دزن  دـنبرمک  نیا  فسوی  ناـمز  رد  دـندرب ،  یم  ثرا  هب  ارنآ  يرگید 
همع دیایب ،  وت  دزن  ات  میوگ  یم  هرابود  نک  هناور  ار  فسوی  هک  داتسرف  شرهاوخ  دزن  بوقعی  يزور  تشاد ،  یم  تسود  ار  وا  شا 

هکنیا يارب  هاـگنآ  منک ،  یم  شا  هناور  امـش  دزن  ادرف  میوبب  ار  وا  نم  دـیهد  تلهم  بشما  طـقف  تفگ  بوـقعی  هداتـسرف  هب  فـسوی 
هب فسوی  نهاریپ  ریز  زا  ار  دـنبرمک  نآ  زور  نآ  يادرف  دـشوپب ،  فسوی  زا  مشچ  هکنیا  هب  دزاـس  عناـق  دـنک و  موـکحم  ار  بوـقعی 

یتدم  : ) تفگ بوقعی  هب  هدـمآ )  شلابند  هب   ) ادـعب درک ،  هناور  ردـپ  دزن  ار  وا  تخادـنا و  نآ  يور  ار  شنهاریپ  و  تسب ،  شرمک 
نیا زور  نآ  رد  دزد  تازاجم  نوناق  نوچ  و  هتـسب ،  شنهاریپ  ریز  ارنآ  فسوی  منیب  یم  الاح  مدوب ،  هدرک  مگ  ار  یثرا  دنبرمک  دوب )

هک دوب 
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 . دوب وا  دزن  نانچمه  فسوی  و  درب ،  دوخ  دزن  ار  فسوی  هناهب  نیمهب  اذل  دوش ،  لام  بحاص  هدرب  قراس 

هلمج لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا  هک  تسا  روثنملارّدلا  رد  و 
شیردام دج  لام  دوب و  هدـش  هتخاس  هرقن  الط و  زا  هک  ار  یتب  یکدوک  رد  فسوی  هدومرف :  لبق )  نم  هل  خا  قرـس  دـقف  قرـسی  نا  )
فـسوی يدزد  هقباس  دوب  نیا   ، ) دندرک شنزرـس  لمع  نیا  رد  ار  وا  ناردارب  و  دوب ،  هتخادنا  هار  رد  هتـسکش و  ارنآ  هدـیدزد و  دوب 

 ( . ناردارب دزن 

تسا یتیاور  نآ  دّی  ؤم  و  هدش ،  تیاور  تیب  لها  همئا  زا  مه  رگید  قرط  زا  اریز  تسا ،  رت  کیدزن  دامتعا  هب  یلبق  تیاور  فل :  ؤم 
تسود ار  وت  نم  تفگ :  فسوی  هب  نابنادنز  يزور  هک  هدش ،  دراو  ناشیا  ریغ  و  مالـسلا ، )  مهیلع   ) تیب لها  زا  ددعتم  قرط  هب  هک 

هب یتـسود  ناـمه  رطاـخب  تشاد و  یم  تسود  ارم  نم  همع  نوچ  رادـم ،  تسود  ارم  وت  هن ،  تفگ :  شباوج  رد  فسوی  مراد ،  یم 
تـسود ارم  زیزع  رـسمه  و  دنتخادنا ،  هاچ  رد  ارم  هدیزرو  دسح  نم  رب  ناردارب  تشاد  یم  تسود  ارم  مردـپ  و  مدـش ،  مهتم  يدزد 

 . تخادنا نادنز  هب  ارم  هجیتن  رد  تشاد و  یم 

لوق لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  هدرب  مسا  وا  هک  یـسک  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  رد  و 
يادخ
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ضرق ناجاتحم  هب  و  داد ،  یم  اج  نارگید  هب  سلاجم  رد  فسوی  تسا :  هدومرف  نینـسحملا )  نم  کیرن  اـنا   : ) هدومرف هک  ّلـجوّزع 
 . دومن یم  کمک  ار  ناناوتان  و  داد ،  یم 

 ( مالّسلا هیلع   ) رفعج یبا  ترضح  زا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  صیحمت )   ) باتک رد  دیعس  نب  نیسح  زا  ناهرب  ریـسفت  رد  و 
مالّسلا هیلع   ) میهاربا انامه  دشابن ،  مدرم  زا  يدحا  هب  تیاکش  نآ  رد  هک  تسا  يربص  دومرف :  تسیچ ؟  لیمج  ربص  يانعم  مدیسرپ 

 ، تسا میهاربا  دوخ  درک  لایخ  دـید  ار  وا  یتقو  بهار  داتـسرف ،  دابع  زا  يدـباع  ناـبهر و  زا  یبهار  دزن  یتجاـح  يارب  ار  بوقعی  ( 
بوقعی هکلب  متسین  نامحرلا  لیلخ  نم  تفگ :  بوقعی  نامحرلا ،  لیلخ  هب  ابحرم  تفگ :  سپس  و  تفرگ ،  شوغآ  رد  ار  وا  دیرپ و 

مه و تفگ :  هدرک ؟  ریپ  روطنیا  ار  وت  زیچ  هچ  منیب  یم  ریپ  ار  وت  ردقنیا  ارچ  سپ  تفگ :  بهار  ما .  میهاربا  دـنزرف  قاحـسا  دـنزرف 
 . ضرم هودنا و 

دزن ارم  تیاکش  بوقعی !  يا  داتـسرف :  یحو  شیوسب  دنوادخ  هک  دوب  هدیـسرن  بهار  لزنم  رد  مد  هب  بوقعی  زونه  دومرف  ترـضح 
ار راک  نیا  رگید  اراگدرورپ ! تفگ :  یم  هک  یلاح  رد  داتفا ،  هدجـس  هب  رد ،  هبوچ  راهچ  يور  اجنامه  بوقعی  يدرب !  نم  ناگدنب 

تامیالمان هچ  ره  دـعب  هب  نآ  زا  نکم ،  رارکت  رگید  راب  مدـیزرمآ ،  ار  وت  راب  نیا  هک  داتـسرف  یحو  مه  دـنوادخ  منک ،  یمن  رارکت 
تیاکش يدحا  هب  دروآ  یم  يور  يو  هب  ایند 
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 . نوملعت ام ال  هّللا  نم  ملعا  هّللا و  یلا  ینزح  یثب و  وکشا  امنا   : ) تفگ زور  کی  هکنیا  زج  درک ،  یمن 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  دنـس  رکذ  نودب  وا  راسی و  نب  ملـسم  زا  ریرج ،  نبا  قازرلا و  دبع  هک  تسا  روثنملارّدلا  رد  و 
ار هیآ  نیا  هاگنآ  تسین ،  نارباـص  زا  دـهد  راـشتنا  دـیوگب و  مدرم  هب  ار  دوخ  يراـتفرگ  هک  یـسک  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  ملس ) 

 ( . هّللا یلا  ینزح  یثب و  وکشا  امنا   : ) دندومرف توالت 

هیلع و هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  رمع  نبا  زا  نامیالا -  بعـش  باتک  رد  یقهیب -  يدع و  نبا  زا  ار  تیاور  نیا  روثنملارّدلا  فل :  ؤم 
 . هدرک تیاور  ملس )  هلآ و 

مدرک ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  زا  ریدس  نب  نانح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  و 
زا هک  لاـس  تسیب  زا  دـعب  وا  اـیآ  تسیچ ؟  هیخا )  فسوی و  نم  اوسـسحتف  اوبهذا   : ) تفگ دوخ  نادـنزرف  هب  بوـقعی  هکنیا  ياـنعم 
ادخ هاگرد  هب  رحس  رد  دومرف :  تسناد ؟  یم  اجک  زا  مدرک  ضرع  يرآ ،  دومرف :  تسا ؟  هدنز  وا  هک  تسناد  یم  دش  ادج  فسوی 

طوبه دشاب  توملا  کلم  نامه  هک  لایرت )   ، ) دنک لزان  شدزن  ار  توملا  کلم  هک  درک  تساوخرد  یلاعت  يادـخ  زا  و  درک ،  اعد 
مه اب  ای  ینک و  یم  ضبق  یکی  یکی  ار  حاورا  منادب  وگب  نم  هب  تفگ :  يراد ؟  یتجاح  هچ  بوقعی  يا  دیسرپ  هدرک 
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مه فـسوی  حور  هب  حاورا ،  ناـیم  رد  اـیآ  دیـسرپ  بوـقعی  منک ،  یم  ضبق  حور  حور  و  ادـج ،  ادـج  ار  اـهنآ  هکلب  تفگ  لاـیرت   ؟
 ( . هیخا فسوی و  نم  اوسسحتف  اوبهذا   : ) دومرف نادنزرف  هب  و  تسا ،  هدنز  شرسپ  دیمهف  اجنیمه  زا  هن ،  تفگ :  يا ؟  هدروخرب 

هک دراد  نآ  رد  و  هدرک ،  لقن  بانج  نآ  زا  شردپ  زا  ریدـس  نب  نانح  زا  دوخ  دنـس  هب  زین )  ) رابخالا یناعم  ار  تیاور  نیا  فل :  ؤم 
دننک یم  ضبق  ادج  ادج  نم  ناوعا  تفگ :  ادج ؟  ادج  ای  ینک  یم  ضبق  یعمج  هتسد  ایآ  هدب ،  ربخ  حاورا  زا  ارم  دیـسرپ :  بوقعی 
حور حاورا ،  نایم  رد  ایآ  مسق  بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  يادخ  هب  ار  وت  تفگ :  دنناسر ،  یم  نم  رظن  هب  ار  یعمج  هتـسد  هاگنآ  ، 

 . تسا هدنز  شدنزرف  دیمهف  بوقعی  هک  دوب  اجنیا  رد  هن ،  تفگ :  هن ؟  ای  هدش  هضرع  وت  رب  مه  فسوی 

و متاح ،  یبا  نبا  و  هدشلا ، )  دعب  جرفلا   ) باتک رد  ایندلا  یبا  نبا  و  دوخ ،  ریسفت  رد  هیوهار  نب  قاحسا  هک  تسا  روثنملارّدلا  رد  و 
ادـخ لوسر  زا  سنا  زا  نامیالا : )  بعـش   ) باتک رد  یقهیب  و  هیودرم ،  نبا  و  مکاح ،  و  خیـشلا ،  وبا  و  طسوا ، )  ) باـتک رد  یناربط 

تمالس تیادخ  بوقعی !  يا  فگ ت :  دمآ و  لیئربج  دراد :  نآ  رد  هک  دنا  هدرک  تیاور  یثیدح  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  )
 : دیوگ یم  دناسر و  یم 
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 ، منک یم  ناش  هدـنز  تیارب  دنـشاب  مه  هدرم  وت  دـنزرف  ود  نیا  رگا  دـنگوس  مدوخ  تّزع  هب  هک  دـشاب  داش  تلد  شاـب و  لاحـشوخ 
یناد یم  چیه  و  نانیکـسم ،  یکی  ءایبنا و  یکی  دنا ،  هفئاط  ود  نم  ناگدـنب  نیرت  بوبحم  هک  زاسب ،  یماعط  نادنمتـسم  يارب  کنیا 

امش هک  مدرک  نیا  يارب  دندروآ ؟  هک  ار  هچنآ  دندروآ  فسوی  رس  رب  ناردارب  ارچ  مدرک و  هدیمخ  ار  تتشپ  انیبان و  ار  تمشچ  ارچ 
 . دیدناروخن وا  هب  تشوگ  نآ  زا  امش  دمآ و  راد  هزور  ینیکسم  نایم  نیا  رد  دیدوب و  هتشک  يدنفسوگ  یتقو 

اذغ نیکاسم  زا  هک  ره  ات  دنزب  راج  یچراج  داد  یم  روتـسد  دروخب  اذغ  تساوخ  یم  مالّـسلا )  هیلع   ) بوقعی هاگ  ره  دـعب  هب  نآ  زا 
تسا راد  هزور  هک  نادنمتـسم  زا  هک  ره  دندز :  یم  راج  شراطفا  عقوم  دوب  هزور  بوقعی  رگا  و  دروخب ،  اذغ  بوقعی  اب  دهاوخ  یم 

 . دنک راطفا  بوقعی  اب 

زا دـعب  دـنگوس  مدوخ  تّزع  هب  هدومرف :  ناحبـس  يادـخ  هک  هدـمآ  يربخ  رد  اظفاح ، ) . . .  ریخ  هّللاف   ) هلمج لـیذ  رد  عمجم  رد  و 
 . منادرگ یم  زاب  وتب  ار  ود  نآ  عطق  روطب  مه  نم  يدرک  دامتعا  لکوت و  نم  رب  وت  هکنآ 

رصم رد  ع )   ) فسوی اب  ناردارب  تاقالم  نوماریپ  یتایاور 

ناردارب هب  فسوی  هدومرف :  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  زا  ریصب  یبا  زا  یـشایع  ریـسفت  رد 
يورب دیربب و  هدیناشوپ  ارنآ  مناگدید  کشا  هک  ارم  نهاریپ  نیا  دزرمآ ،  یم  ار  امش  دنوادخ  تسین ،  یتمالم  امش  رب  زورما  تفگ : 

 ، دیزادنیب مردپ 
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 . دیئآ نم  دزن  يو  نادناخ  یمامت  اب  هاگنآ  ددرگ ،  یم  انیب  دونشب  ارم  يوب  رگا  هک 

بوقعی دش ،  رود  رـصم  زا  ناوراک  یتقو  درک .  هناور  هدومن  زهجم  دندوب  نادب  دنمزاین  هک  هچنآ  هب  ار  ناشیا  زور  نامه  رد  فسوی 
 . مونش یم  ار  فسوی  يوب  هنیآ  ره  نم  دینکن  متمالم  رگا  تفگ :  دندوب  شدزن  هک  ینادنزرف  زا  هّدع  نآ  هب  دینش و  ار  فسوی  يوب 

زا و  دنناسرب ،  رتدوز  ار  نهاریپ  ات  دندنار  یم  باتش  اب  یلیخ  دندمآ ،  یم  رـصم  زا  هک  ینادنزرف  رگید  فرط  زا  دومرف :  ماما  هاگنآ 
رد مه  ناـشیا  دوخ  دـندید  یم  نوچ  دـندوب ،  لاحـشوخ  رایـسب  هداد  وا  هب  ادـخ  هک  یتنطلـس  وا و  عضو  هدـهاشم  فـسوی و  ندـید 

 . دننک یم  ادیپ  یتّزع  ردارب  تنطلس 

مد رد  تخادـنا ،  بوقعی  يور  هب  ار  نهاریپ  دـش ،  دراو  ریـشب  یتـقو  دوب ،  هار  زور  هن  دوب  بوقعی  راـید  رـصم و  ناـیم  هک  یتفاـسم 
میتشاذگ و حلاص  تمالس و  شردارب  دزن  ار  وا  ام  دنتفگ  دش ؟  هچ  نیماینب  دیسرپ  نایناوراک  زا  هتشگ  انیب  نشور و  بوقعی  ناگدید 

 . میدمآ

شتـشپ یگدیمخ  مه  دش و  انیب  شمـشچ  مه  دومن ،  رکـش  هدجـس  هدروآ ،  ياج  هب  ار  ادـخ  رکـش  دـمح و  ماگنه  نیا  رد  بوقعی 
 . دننک تکرح  فسوی  يوسب  شنادناخ  یمامت  اب  زورما  نیمه  داد  روتسد  هاگنآ  دیدرگ ،  تسار 

 . دندش رصم  دراو  زور  هن  زا  سپ  ات  دندنار ،  یم  دنت  هدرک و  تکرح  دوب  فسوی  هلاخ  هک  لیمای )   ) شرسمه بوقعی و  دوخ 

رسمه هک  انعم  نیا  فل :  ؤم 
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تایاور زا  يا  هدـع  رد  هک  تسا  یبلطم  وا ،  یقیقح  ردام  هن  هدوب  فسوی  هلاـخ  نیماـینب و  رداـم  هدـش  رـصم  دراو  وا  اـب  هک  بوقعی 
کی زا  ود  ره  نیماینب  فسوی و  و  هدوب ،  فسوی  یقیقح  ردام  وا  هک  دـیآ  یمرب  تاـیاور  زا  یـضعب  باـتک و  رهاـظ  زا  یلو  هدـمآ ، 

 . دنک عفد  ار  رگید  تایاور  نآ  دناوتب  هک  تسین  يوق  مه  ردقنآ  تایاور  نیا  روهظ  هتبلا  دنا ،  هدوب  ردام 

حیر دـجال  ینا  مهوبا  لاق  ریعلا  تلـصف  اـمل  و   ) هیآ ریـسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  ناـیبلا  عمجم  رد  و 
ات ناوراک  هلـصاف  و  دـش ،  نوریب  رـصم  زا  ناوراـک  هک  دینـش  مدـنامه  ار  فسوی  يوب  بوقعی  هدومرف :  نودـنفت )  نا  ـال  ول  فسوی 

 . دوب هار  بش  هد  دوب ،  بوقعی  تنوکس  لحم  هک  نیطسلف 

 ( مالسلا مهیلع   ) بوقعی دزن  فسوی  هک  ینهاریپ  هک  هدمآ  نینچ  هدش  لقن  هصاخ  هماع و  قرط  زا  هک  تایاور  زا  یخرب  رد  فل :  ؤم 
شتآ رد  دنتـساوخ  یم  هک  عقوم  نآ  رد  میهاربا  يارب  لیئربج  هک  دوب  ینهاریپ  دوب ،  هدـش  لزان  تشهب  زا  هک  دوب  ینهاریپ  داتـسرف ، 

بوقعی درپس ،  بوقعی  هب  قاحسا  قاحـسا و  هب  ارنآ  میهاربا  دش ،  رازآ  یب  کنخ و  شیارب  شتآ  نآ ،  ندیـشوپ  اب  دروآ و  دننکفیب 
دوب فسوی  ندرگ  رد  نانچمه  نآ  تخادنا و  وا  ندرگ  هب  دـمآ  ایند  هب  فسوی  یتقو  هدروآرد و  دـنبوزاب )  ) همیمت تروصب  ارنآ  زین 

رشتنم نآ  زا  تشهب  يوب  دتسرفب  ردپ  دزن  ات  دروآ  نوریب  همیمت  زا  ارنآ  يزور  نینچ  رد  هکنآ  ات 
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 ، مینک حیحـصت  ار  اهنآ  میناوت  یمن  ام  هک  دراد  یبلاطم  رابخا  هنوگنیا  و  دیـسر .  بوقعی  ماشم  هب  هک  دوب  تشهب  يوب  نیمه  و  دش ، 
 . دنرادن مه  يربتعم  دنس  نیا ،  رب  هوالع 

هک رّوصت  نیا  اب  تشون  رصم  زیزع  هب  يا  همان  بوقعی  هدمآ :  اهنآ  رد  هک  تسا  ینس  هعیـش و  زا  يرگید  تایاور  تایاور ،  نیا  ریظن 
دنزرف وا  تشون  هماـن  نآ  رد  و  دـنک ،  دازآ  هدرک  ریگتـسد  هک  ار  نیماـینب  درک  تساوخرد  يو  زا  و  تسا ،  نوـعرف  لآ  زا  يدرم  وا 
دنوادخ حبذ ،  ماجنا  نیح  رد  سپـس  و  دنک ،  ینابرق  ار  وا  دوب  هداد  روتـسد  میهاربا  شدج  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هّللا  حـیبذ  قاحـسا 

 . قاحسا هن  هدوب  لیعامسا  حیبذ ،  هک :  میتفگ  باتک  نیا  مهد  دلج  رد  ام  و  داتسرف ،  وا  ياجب  یمیظع  ضوع 

فسوی ناردارب  ایآ  مدرک :  ضرع  قداص  ترضح  تمدخ  تفگ  هک  هدرک  تیاور  یلجب )  حصان  نب  طیشن   ) زا یشایع  ریـسفت  رد  و 
دنا و هدوب  يوقت  اب  هنوگچ  دندوبن ،  مه  يوقت  اب  مدرم  زا  دندوبن  مه  ناکین  زا  یتح  چیه ،  دندوبن  هک  ربمایپ  دومرف :  دـندوب ؟  ربمایپ 

! ؟ )  میدقلا کلالض  یفل  کنا   : ) دنتفگ دوخ  ردپ  هب  هکنآ  لاح 

نادنزرف هک :  هدـمآ ،  نایعیـش  فیعـض  تایاور  زا  یـضعب  رد  نینچمه  و  هدـش ،  لقن  تنـس  لها  قرط  زا  هک  یتیاور  رد  و  فل :  ؤم 
اریز لقع ،  هار  زا  مه  تنس و  هار  زا  مه  تسا و  دودرم  باتک  هار  زا  مه  تایاور ،  نیا  اما  دندوب ،  ربمایپ  بوقعی 
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( . دنشاب ءایبنا  دنناوت  یمن  دنداد  ناشن  دوخ  زا  یتشز  لامعا  نینچ  هک  یناسک  و   ، ) دنناد یم  موصعم  ار  ءایبنا  هس ،  ره  نیا 

بوقعی و قحسا و  لیعمـسا و  میهاربا و  یلا  انیحوا  و   ) هیآ دننام  دنا  هدوب  ءایبنا  طابـسا ،  هک  دیآ  یمرب  تایآ  یـضعب  رهاظ  زا  رگا  و 
ناردارب نامه  طابسا ،  زا  دارم  هک  تسین  انعم  نیا  رد  حیرص  اریز  دیشوپ ،  مشچ  نآ  زا  ناوتن  هک  تسین  نانچنآ  شروهظ  طابـسالا )
مهانعطق و   : ) هدمآ نآرق  رد  هکنانچمه  دوش ،  یم  قالطا  لیئارسا  ینب  ياه  هریت  بوقعی و  نامدود  همه  رب  طابـسا ،  اریز  دنفـسوی ، 

( . امما اطابسا  هرشع  یتنثا 

 ، شنادنزرف هب  بوقعی  راتفگ  لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  هیقف )   ) رد و 
 . دسر ارف  هعمج  بش  ات  تخادنا  ریخءات  ار  رافغتسا  هدومرف :  یبر )  مکل  رفغتسا  فوس   : ) دومرف هک 

 . تسه زین  يرگید  تایاور  ینعم  نیا  رد  فل :  ؤم 

هک دنا  هدرک  تیاور  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  سابع  نبا  زا  خیشلا ،  یبا  ریرج و  نبا  هک  تسا  روثنملارّدلا  رد  و 
هک دوب  نیا  شروظنم  منک  یم  ترفغم  بلط  مراـگدرورپ  زا  ناـتیارب  يدوزب  تفگ :  دوخ  نادـنزرف  هب  بوقعی  مردارب  هکنیا  دومرف : 

 . دسر ارف  هعمج  بش 

هیلع و هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هرق  یبا  نب  لضف  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  و 
نیرتهب هدومرف :  ملس )  هلآ و 
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 : هک دومرف  توـالت  ار  هیآ  نیا  هاـگنآ  تسا ،  رحـس  تقو  دـیبلطب  تجاـح  ادـخ  زا  دـینک و  اـعد  تقو  نآ  رد  دـیناوت  یم  هک  یتـقو 
 . دنک ترفغم  بلط  رحس  تقو  رد  هک  دوب  نیا  شروظنم  و  یبر )  مکل  رفغتسا  فوس   : ) تفگ دوخ  نادنزرف  هب  بوقعی 

ادـخ لوسر  زا  ساـبع  نبا  زا  هیودرم  نبا  خیـشلا و  یبا  زا  روثنملارّدـلا  هلمج  زا  تسه  زین  يرگید  تاـیاور  ینعم  نیا  رد  فـل :  ؤـم 
ریخءات دومرف :  تخادـناار ؟  رافغتـسا  بوقعی  ارچ  دیـسرپ  بانج  نآ  زا  یـصخش  هک  هدرک  تیاور  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  )

 . تسا باجتسم  رحس  ياعد  نوچ  دسرب ،  ارف  رحس  ماگنه  ات  تخادنا 

زا یلکب  شلد  وا  تّزع  فسوی و  ندـید  اب  ات  تخادـنا  ریخءات  هک   ) تشذـگ ریخءات  هجو  رد  یمالک  تایآ ،  ناـیب  رد  مه  قباـس  رد 
ار دوخ  درک و  ور  ناردارب  هب  یـشوخ  اب  مالّـسلا )  هیلع   ) فسوی رگا  و  دـنک ) اعد  تقو  نآ  دوش  كاپ  نادـنزرف  هب  تبـسن  ینیکرچ 

دـشاب ناشیا  یگدنمرـش  هیام  هک  يا  هنعط  فرح و  نیرتمک  وا  دنتخانـش و  يراوگرزب  يدرمناوج و  هب  ار  وا  ناشیا  و  دومن ،  یفرعم 
هیلع  ) بوقعی هکنیا  رب  دوش  یمن  لیلد  درک  هکنانچمه  دـنک  رافغتـسا  ناـشیا  تهج  هلـصافالب  هک  دوب  نیا  راـتفر  نیا  همزـال  و  دزن ، 

تیروف رب  یـضتقم  فسوی  تیعقوم  دوب ،  فسوی  تیعقوم  ریغ  بوقعی  تیعقوم  نوـچ  دزادـنین ،  ریخءاـت  ار  ترفغم  بلط  مالّـسلا ) 
 . دوبن بوقعی  دروم  رد  یضتقم  نینچ  اما  دوب  يدرمناوج  توتف و  مامت  راهظا  ماقم  رد  اریز  دوب  نآ  رد  عیرست  رافغتسا و 

فسوی ربارب  رد  شنادنزرف  بوقعی و  هدجس  هرابرد  یتایاور 

رد و 
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یلئاسم یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  عقربم )   ) یـسوم زا  مثکا  نب  ییحی  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  یـسیع  نب  دمحم  زا  یمق  ریـسفت 
یم دنوادخ  دیسرپ  هک  دوب  نیا  یکی  هلمج  نآ  زا  تشاد ،  هضرع  مالّسلا )  هیلع   ) يداه نسحلا  یبا  رب  ار  لئاسم  نآ  هاگنآ  دیـسرپ ، 

هکنیا اب  دننک  هدجس  فسوی  يارب  شنادنزرف  بوقعی و  هک  تسا  حیحص  رگم  ادجـس ) هل  اورخ  شرعلا و  یلع  هیوبا  عفر  و   : ) دیامرف
؟  دندوب ربمایپ  ناشیا 

نوچ درادـن ،  بیع  فسوی  يارب  شنارـسپ  بوقعی و  ندرک  هدجـس  اـما  دومرف :  باوـج  رد  مالّـسلا )  هیلع   ) يداـه ماـما  نسحلاوـبا 
هکنانچمه فسوی ،  يارب  هدوب  یتیحت  ادـخ و  يارب  هدوب  یتعاط  شنادـنزرف  بوقعی و  لـمع  نیا  هکلب  هدوبن ،  فسوی  يارب  هدـجس 

ناشیا زا  یکی  هک  شنادنزرف  بوقعی و  مدآ .  يارب  تیحت  دوب و  ادخ  تعاط  هکلب  دوبن  مدآ  رب  هدجـس  مدآ  ربارب  رد  هکئالم  هدجس 
وا دوخ  هک  ینیب  یمن  رگم  درک ،  عمج  ار  ناشعمج  ادخ  هکنیا  يارب  دندرک  هدجـس  ار  ادـخ  رکـش ،  ناونع  هب  همه  دوب  فسوی  دوخ 

ایندلا یف  ییلو  تنا  ضرالا  تاومسلا و  رطاف  ثیداحالا  لیوءات  نم  ینتملع  کلملا و  نم  ینتیتآ  دق  بر   : ) دیوگ یم  عقوم  نیا  رد 
 . . . ( نیحلاصلاب ینقحلا  املسم و  ینفوت  هرخالا  و 

 ، میدرک ثحب  فسوی  يارب  فسوی  ناردارب  ردپ و  هدجس  هرابرد  يرادقم  میدرک  یم  ریسفت  ار  تایآ  هک  اجنآ  قباس ،  رد  فل :  ؤم 
راتفگ هب  هدرک  لالدتسا  ثیدح  و  تسا ،  هدرک  هدجس  ناشیا  اب  مه  فسوی  دوخ  هک  دناسر  یم  مه  ثیدح  نیا  رهاظ 
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رب دراد  تلـالد  هنوـگچ  راـتفگ  نیا  هکنیا  رد  نکیل  و  یتـشاد ، ) . . .  ینازرا  مکلم  هک  يدوـب  وـت  اراـگدرورپ  تفگ :  هـک  فـسوی 
 . تسین نشور  ام  يارب  شهجو  تسه و  ماهبا  فسوی  دوخ  ندرک  هدجس 

هک هدرک  لقن  مالّسلا )  هیلع   ) اضر نب  دمحم  نب  یسوم  قیفر  يدزا )  دیعس  نب  دمحم   ) زا دوخ  ریـسفت  رد  زین  یـشایع  ار  تیاور  نیا 
عفر و   ) هیآ يانعم  منیبب  دـییوگب  نم  هب  کـنیا  هدرک ،  لا  ؤس  یلئاـسم  زا  هتـشون و  هماـن  نم  هب  مثکا  نب  ییحی  تفگ :  دوخ  ردارب  هب 

؟  دندرک هدجس  فسوی  يارب  شنادنزرف  بوقعی و  یتسار  ایآ  تسیچ ؟  ادجس ) هل  اورخ  شرعلا و  یلع  هیوبا 

رکش يادا  باب  زا  فسوی ،  يارب  شنادنزرف  بوقعی و  هدجس  تفگ :  باوج  رد  مدیسرپ  مردارب  زا  ار  لئاسم  نیا  یتقو  دیوگ :  یم 
نم ینتیتآ  دـق  بر   : ) هتفگ یعقوـم  نینچ  رد  رکـش  يادا  ماـقم  رد  وا  دوـخ  ینیب  یمن  رگم  درک ،  عـمج  ار  ناـشعمج  هک  دوـب  ادـخ 

 . . . ( . ثیداحالا لیوءات  نم  ینتملع  کلملا و 

 . هدروآ یمق  هک  تسا  یتیاور  نآ  زا  رت  ملاس  مه  لاکشا  رظن  زا  و  تسا ،  رت  قفاوم  هیآ  ظفل  اب  هدروآ  یشایع  هک  یتیاور  نیا  و 

عفر و   ) هیآ لیذ  رد  هک  هدش  تیاور  مالّسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هعیش  نایوار  زا  یضعب  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  یشایع  ریسفت  رد  زین  و 
دوجس نیا  هدومرف :  ادجس ) هل  اورخ  و   ) هلمج يانعم  رد  و  تسا ،  تخت  ینعم  هب  شرع )   : ) دومرف شرعلا )  یلع  هیوبا 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 672 

http://www.ghaemiyeh.com


 . هدوب ادخ  تدابع  ناشیا 

زور هن  شنادـنزرف  بوقعی و  دومرف :  یثیدـح  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  زا  ریـصب  یبا  زا  باتک  نامه  رد  زین  و 
دیسوب و ار  وا  درک و  هقناعم  شردپ  اب  فسوی  دندش ،  دراو  فسوی  رب  دندیسر و  رصم  هب  نوچ  و  دندیسر ،  رـصم  هب  ات  دندومیپ  هار 

سابل درک و  لامعتسا  همرس  رطع و  تفر و  دوخ  یصخش  قاتا  هب  هاگنآ  دیناشن ،  یتنطلس  تخت  يالاب  رب  ار  شا  هلاخ  و  درک ،  هیرگ 
لالج نینچ  اب  ار  وا  یتقو  سپ  دمآرد -  ناشیا  رب  سپس  هک  هدمآ  يا  هخسن  رد  و  تشگزاب - ،  ناشیا  دزن  هدیشوپ  تنطلـس  یمـسر 

نم يایور  لیوءات  اذه  تبا  ای   : ) تفگ فسوی  هک  دوب  اجنیا  دنداتفا ،  هدجس  هب  ادخ  رکـش  وا و  مارتحا  هب  یگمه  دندید  یتکوش  و 
 ( . یتوخا نیب  ینیب و  لبق . . . 

هدیدنخن و زگره  و  دوب ،  هدرکن  لامعتسا  شوخ  يوب  همرـس و  رطع و  زگره  لاس ،  تسیب  تدم  نیا  رد  فسوی  دومرف :  ماما  هاگنآ 
 . دیناسر شناردارب  ردپ و  هب  ار  وا  هدومن و  عمج  ار  بوقعی  عمج  ادخ  هکنآ  ات  دوب ،  هتخیماین  نانز  اب 

تمدخ تفگ :  هک  درک  تیاور  بانج  نآ  زا  مالّسلا )  هیلع   ) نسحلا یبا  مالغ  یماشلا ،  لاله  نب  سابع  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  و 
رد دشوپب و  نشخ  سابل  دروخب و  راوگان  ياذـغ  هک  ار  یـسک  دـنراد  یم  تسود  ردـقچ  مدرم  موش ،  تیادـف  مدرک :  ضرع  میاقآ 

رگم دومرف :  دنک ،  عوشخ  ادخ  ربارب 
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نوعرف لآ  سلاـجم  رد  و  دیـشوپ ،  یم  تفاـبرز  مهنآ  ریرح ،  ياـهابق  هراومه  دوب  ربمغیپ  دـنزرف  هک  ربمغیپ ،  فسوی  هک  یناد  یمن 
تلادع وا  زا  مدرم  دـندوبن ،  وا  سابل  جاتحم  مدرم  نوچ  دـنتفرگ ،  یمن  داریا  وا  سابل  هب  مه  مدرم  و  درک ،  یم  مکح  تسـشن و  یم 

 . دنتساوخ یم 

 ، دیامن تیاعر  ار  تلادع  دنک  یم  یمکح  یتقو  و  دیوگب ،  تسار  دیوگ  یم  ینخس  یتقو  هک  دنتـسه  ییاوشیپ  دنمزاین  مدرم  يرآ 
هچ مک و  هچ  هدرک ،  عونمم  مارح و  ار  مارح  وا  هدرک ، )  مارح   ) ار یلالح  بارـش  هن  هدرک و  مارح  ار  یلالح  ماعط  هن  دـنوادخ  اریز 

 ( . قزرلا نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هّللا  هنیز  مرح  نم  لق   ) هدومرف شدوخ  یتح  دایز ، 

زا دعب  بوقعی  مدرک :  ضرع  مالّـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  ماما  تمدخ  تفگ :  هک  هدرک  لقن  ملـسم  نبدمحم  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و 
ود دومرف :  درک ؟  یگدنز  فسوی  اب  رـصم  رد  لاس  دنچ  داد  شناشن  ار  فسوی  باوخ  ریبعت  درک و  عمج  ار  شعمج  دنوادخ  هکنآ 

هاشداپ دوب ،  بوقعی  ادخ  تجح  دومرف  فسوی ؟  ای  بوقعی ،  دوب ،  یک  نیمز  يور  رد  ادخ  تجح  لاس  ود  نیا  رد  مدیـسرپ  لاس ، 
تیب رد  هدرب  ماـش  نیمزرـس  هب  تشاذـگ و  یتوباـت  رد  ار  بوقعی  ياهناوختـسا  فسوی  تفر  اـیند  زا  بوقعی  هکنآ  زا  دـعب  فسوی ، 

 . دیدرگ ادخ  تجح  بوقعی  نب  فسوی  سپ  نآ  زا  و  درپس ،  كاخ  هب  سدقملا 

ام و  تسا ،  دایز  رایسب  فسوی  ناتساد  رد  تایاور  فل :  ؤم 
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رب هوالع  نوچ  میدشن ،  ضرعتم  ار  یقب  ام  تشاد و  طابترا  ساسم و  نآرق  همیرک  تایآ  هب  هک  میدرک  افتکا  يرادقم  نآ  هب  اهنآ  زا 
 . دوب بارطضا  شیوشت و  راچد  شنتم  ای  دوب و  فیعض  شدنس  ای  اهنآ  رتشیب  تشادن  تایآ  اب  يدایز  طابترا  هکنیا 

ناحبس يادخ  هک :  هدمآ  اهنآ  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  درادن  ام  ریـسفت  ثحب  اب  یطابترا  متفگ  هک  یتایاور  هلمج  زا  الثم 
و دش ،  فسوی  نتـشک  زا  ناردارب  هیقب  عنام  هک  دوب  یـسک  نامه  يوال  و  داد ،  رارق  يوال )   ) تشپ رد  بوقعی  نامدود  رد  ار  توبن 

تقرـس ماـهتا  هب  ار  شردارب  فسوی  هک  یتـقو  رد  هک  دوب  وا  ناـمه  و  بجلا ، ) . . .  تباـیغ  یف  هوـقلا  فـسوی و  اوـلتقت  ـال   ) تفگ
هزاجا مردـپ  هکنآ  ات  مور  یمن  نوریب  رـصم  نیمزرـس  زا  مروخ و  یمن  ناکت  دوخ  ياـج  زا  نم   : ) تفگ ناردارب  هب  دومن  تشادزاـب 

يو نامدود  رد  ار  توبن  شلمع  ود  نیا  هنارکـش  هب  مه )   ) دـنوادخ تسا . )  نیمکاحلا  ریخ  وا  هک  دـنک ،  مکح  میادـخ  ای  دـهد و 
 . داد رارق 

نیا و  درک ،  جاودزا  زیزع  رـسمه  اب  مالّـسلا )  هیلع   ) فسوی هک  تسا  نیا  هدـمآ  تایاور  نآ  زا  یخرب  رد  هک  یبلاطم  هلمج  زا  زین  و 
ياهلاس لالخ  رد  زیزع  هکنآ  زا  دـعب  دروآ ،  شیپ  ار  اه  نایرج  نآ  هدـش و  فسوی  قشاع  اهلاس  هک  دوب  اـخیلز  ناـمه  زیزع  رـسمه 

دنوادخ هک  تسین  دیعب  دشاب  حیحص  ثیدح  نیا  رگا  و  تفرگ .  دوخ  يرسمه  هب  ار  وا  فسوی  تفر  ایند  زا  یطحق 
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قحلا صحصح  نالا   : ) تفگ هداد و  یهاوگ  دوخ  هیلع  رب  هدرک  قیدصت  ار  فسوی  راتفگ  تیاهن  رد  اخیلز )  ) وا هک  نیا  هنارکـش  هب 
 . دشاب هدناسر  فسوی  لاصو  هب  ار  وا  نیقداصلا )  نمل  هنا  هسفن و  نع  هتدوار  انا 

 ( ع  ) بوقعی بدا 

تعجارم رـصم  زا  شنادـنزرف  هک  یتقو  مالـسلا )  هیلع   ) بوقعی ترـضح  زا  ارنآ  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یئاعد  اـیبنا  هیعدا  هلمج  زا 
 : دومرف هدرک و  تیاکح  دندوب  هدرواین  ار  ادوهی  نیماینب و  هکیلاح  رد  دندرک 

وا اضرح  نوکت  یتح  فسوی  رکذت  اوتفت  هللاات  اولاق  میظک .  وهف  نزحلا  نم  هانیع  تضیبا  فسوی و  یلع  افسا  ای  لاق  مهنع و  یلوت  (و 
هک دـیوگ  یم  نینچ  دوخ  نادـنزرف  هب  نوملعت )  ـال  اـم  هللا  نم  ملعا  هللا و  یلا  ینزح  یثـب و  وکـشا  اـمنا  لاـق  نیکلاـهلا .  نم  نوـکت 
هب ار  مفـسوی  هکنیا  وا و  تمحر  زا  مرب و  یم  ادـخ  هاـگرد  هب  دوخ  لد  لاـح  زا  نم  هک  تسا  یتیاکـش  فسوی  داـی  رب  نم  تموادـم 

عیمج رد  هک  دوخ  راگدرورپ  هب  تبسن  تسا  ایبنا  بدا  زا  دوخ  نیا  و  متـسین ،  سویام  دنادرگرب  نم  هب  منک  یمن  روصت  هک  یتروص 
نآرق همیرک  تایآ  زا  انعم  نیا  دنداد و  یم  ماجنا  وا  هار  رد  ار  دوخ  تانکـس  تاکرح و  عیمج  هدوب و  ناشراگدرورپ  هجوتم  لاوحا 

 : هدومرف هدومن و  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ءاـیبنا  هکنیا  هب  هدرک  حیرـصت  یفرط  زا  یلاـعت  يادـخ  نوچ  دوش  یم  هدافتـسا  یبوـخ  هب 
یپ رگید  فرط  زا  و  انیده ) الک  بوقعی  قحسا و  هل  انبهو  و   : ) هدومرف بوقعی  صوصخ  هرابرد  و  هللا )  يده  نیذلا  کئلوا  )
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 ( . هللا لیبس  نع  کلضیف  يوهلا  عبتت  و ال   : ) هدومرف هتسناد و  دوخ  تسار  هار  زا  فارحنا  یهارمگ و  ار  سوه  اوه و  يور 

فطاوع دننک .  یمن  يوریپ  ار  سفن  ياوه  زگره  دنیادخ  تیاده  هب  ناگتفای  تیاده  هک  ءایبنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نایب  ود  نیا  زا 
رهاظم هب  طوبرم  هک  ناشرگید  تایناسفن  ره  هودـنا و  ترـسم و  ضغب و  بح و  بضغ و  توهـش و  ینعی  ناشینطاب  لایما  یناسفن و 

هدرب راک  هب  ادخ  هار  رد  ار  همه  تسا  اهنآ  لاثما  نکاسم و  اهیندیشوپ و  اهیندروخ و  نانز و  اب  حاکن  دنزرف و  لام و  لیبق  زا  یگدنز 
يوریپ نآ  رد  قح  هک  تسا  یهار  ای  دوش  یم  كولـس  یگدـنز  رد  هک  یهار  هصالخ  دـنرادن و  ادـخ  ياضر  زج  یـضرغ  اهنآ  زا  و 

 . ادخ یشومارف  هار  ای  تسا و  ادخ  هار  ای  رگید  ترابع  هب  و  ددرگ ،  یم  تعباتم  نآ  رد  اوه  هک  تسا  یهار  ای  دوش و  یم 

دای هب  هشیمه  تهج  نیا  زا  دننک  یمن  يوریپ  ار  سفن  ياوه  هار  دـنا و  هدـش  تیادـه  نیتسخن  هار  هب  نوچ  مالـسلا )  مهیلع   ) ءایبنا و 
يور وا  هاگرد  زج  یسک  هاگرد  هب  یگدنز  جئاوح  زا  کیچیه  رد  دنرادن و  یفده  وا  زج  دوخ  نوکس  تکرح و  رد  دنتـسه و  ادخ 

نیا دنوش و  یم  يرهاظ  بابـسا  هب  لسوتم  مه  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دنبوک .  یمن  ار  بابـسا  ياهرد  زا  يرد  وا  رد  ریغ  دنروآ و  یمن 
هن تسا  یلاعت  يادخ  زا  ناشتیببس  بابسا و  نیا  هک  دننک  یمن  شومارف  درب و  یمن  ناشدای  زا  ار  يادخ  لسوت 
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راکنا لباق  اهنآ  اریز  دـنیامن ،  راـکنا  ار  اـهنآ  تیببـس  اـی  دـننکن و  روصت  يدوجو  اـهنآ  يارب  هدومن و  راـکنا  ار  بابـسا  یلکب  هکنیا 
يارب دننیب و  یمن  لالقتسا  اهنآ  يارب  نکیل  دنیوجیم و  کسمت  بابـسا  هب  هکلب  تسا ،  یناسنا  زاکترا  ترطف و  فالخ  رب  دنتـسین و 

 . هدومن نییعت  نآ  يارب  ادخ  هک  دنلئاق  يرثا  عضوم و  يزیچ  ره 

نیا زا  دوب  کـسمت  قح  دـنوادخ  هب  ناشکـسمت  نوچ  هکنیا ،  هصـالخ  و  میتفگ ،  هک  دوب  نیا  مالـسلا )  مهیلع   ) ءاـیبنا لاـح  نوچ  و 
ادـخ يارب  زج  ار  يزیچ  هدوـمن و  تیاـعر  وا  تیبوـبر  بناـج  دوـخ و  راـگدرورپ  ماـقم  هراـبرد  ار  یبدا  نینچ  دنتـسناوت  یم  تـهج 

هب کسمتم  نآ  زا  دعب  نآ و  اب  نآ و  زا  لبق  هکنیا  رگم  دـنیوجن  کسمت  يزیچ  هب  دـننکن و  كرت  وا  يارب  زج  ار  يزیچ  دـنهاوخن و 
 . تسا ادخ  لاوحا  همه  رد  نانآ  یئاهن  ضرغ  فده و  سپ  دنشاب ،  ادخ 

زا مفـسوی و  دای  هب  امئاد  دـینیب  یم  رگا  هک  دوب  هاوخ د  نیا  هللا )  یلا  ینزح  یثب و  وکـشا  امنا   : ) دومرف هکنیا  زا  دارم  نایب  نیا  يور 
زا دیوش  یم  راچد  یتمعن  نادقف  هب  یتقو  امش  اریز  تسین ،  تمعن  نادقف  رب  امش  فسا  لثم  نم  یمئاد  فسا  نیا  مفساتم ،  شنادقف 
هب دـنوادخ  دزن  فسوی  نادـقف  زا  ار  مفـسءات  نم  اما  دنتـسین و  يررـض  عفن و  کلام  هک  دـیرب  یم  یناسک  دزن  تیاکـش  لهج  يور 

 . دیناد یمن  امش  هک  ار  يزیچ  مناد  یم  نم  اریز  تسین ،  یندشن  يرما  تساوخرد  مه  متیاکش  نیا  و  مرب ،  یم  تیاکش 
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 ( ع  ) قیدص فسوی  ياعد  رد  بدا 

دومن و دیدهت  ار  وا  زیزع  رسمه  هک  یماگنه  تسا  مالسلا )  هیلع   ) قیدص فسوی  ياعد  مالـسلا )  مهیلع   ) ءایبنا هیعدا  هلمج  زا  زین  و 
 . مزادنا یم  تنادنز  هب  ینکن  میوگ  یم  هچنآ  رگا  تفگ 

 ( . نیلهاجلا نم  نکا  نهیلا و  بصا  نهدیک  ینع  فرصت  الا  هیلا و  یننوع  دیامم  یلا  بحا  نجسلا  بر  )

رد يرابرد و  نانز  دزن  رد  شرما  هک  دـهد  یم  حرـش  نینچ  شراگدرورپ  يارب  ار  دوخ  يراـتفرگ  مالـسلا )  هیلع   ) فسوی ترـضح 
 : هیآ اب  هدرک و  شتمارک  دنوادخ  هک  یملع  هب  و  اهنآ ،  هتـساوخ  تباجا  نایم  نادنز و  هب  نتفر  نایم  تسا  هدـش  رئاد  شیلعف  فقوم 

بابسا مه  یفرط  زا  نکیل  دهد ،  یم  حیجرت  اهنآ  تباجا  رب  ار  نادنز  هدومن ،  تیاکح  نآ  زا  املع ) امکح و  هانیتآ  هدشا  غلب  امل  (و 
هب ار  فسوی  تامدـقم  نیا  و  تسا ،  يوق  رایـسب  دـنا  هداد  بیترت  دوخ  روظنم  هب  ندیـسر  يارب  رـصم  يرابرد  نانز  هک  یتامدـقم  و 
وا مکح  ادـخ و  يریگتـسد  زج  يا  هراچ  و  دـیامن ،  یم  دـیدهت  شیادـخ  هب  نامیا  ملع و  لاطبا  راگدرورپ و  ماقم  هب  لهج  تلفغ و 

يارب هدرک و  تیاعر  ار  بدا  اعد  نیا  رد  اذل  و  الا هللا )  مکحلا  نا   : ) تفگ دوخ  ینادـنز  قیفر  هب  زین  نادـنز  رد  هکنانچ  دـنیب ،  یمن 
هکنیا هب  دنک  یم  هراشا  اهنت  هکلب  تسا ،  ندرک  مکح  هوحن  کی  دوخ  نتـساوخ  تجاح  نوچ  دنک ،  یمن  یتجاح  تساوخرد  دوخ 
نانز دیک  ندش  رود  لهج و  رطخ  زا  شیئاهر  هدومرف و  شتمارک  شراگدرورپ  هک  یملع  تمعن  لاطبا  هب  دنک  یم  شدیدهت  لهج 
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 . تفگن يرگید  زیچ  دش و  ادخ  رما  میلست  اذل  تسا ،  یلاعت  يادخ  تیانع  هب  فوقوم  وا  زا 

 ، دینادرگ هب  وا  زا  نتفر  نادنز  هب  ای  ندش و  فرحنم  زا  دوب  ترابع  هک  ار  نانز  دیک  دومن و  باجتـسم  ار  شیاعد  مه  یلاعت  يادخ 
 . هدوب ود  ره  نانز  دیک  زا  شدارم  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  نادنز ،  زا  مه  دش و  صالخ  فارحنا  زا  مه  هجیتن  رد 

هب تبسن  روبزم  نارود  تروص  رد  ار  دوخ  یبلق  لیامت  تساوخ  تقیقح  رد  یلا ) . . .  بحا  نجـسلا  بر   : ) درک ضرع  هکنیا  اما  و 
هتـشاد تسود  ار  نادنز  هب  نتفر  یـضعب  نامگ  هب  هکنیا  هن  دـیامن ،  راهظا  اشحف  هب  تبـسن  ار  دوخ  ینمـشد  ترفن و  نادـنز و  نتفر 

ریخ راعلا  راعلا و  بوکر  نم  یلوا  توملا   : ) دومرف هلوقم  نیا  رد  زین  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ءادهـشلا  دیـس  هکنانچ  دشاب ، 
لیلد هب  خزود )  شتآ  لخاد  زا  تسا  رتهب  گـنن  راـع و  لوبق  راـع و  لوبق  زا  تسا  رتراوازـس  نداد  گرم  هب  نت  راـنلا -  لوخد  نم 

هب هکنیا  رد  هیآ  نیا  روهظ  و  نیح . )  یتح  هننجسیل  تایالا  اوار  ام  دعب  نم  مهل  ادب  مث   : ) هدومرف هیآ  نیا  زا  دعب  یلاعت  يادخ  هکنیا 
زا زین  و  تسا .  راکنا  لباق  ریغ  نشور و  فسوی  تاجن  روبزم و  نارود  نآ  زا  دـعب  نانآ و  زا  يا  هزاـت  يار  فسوی  نداتـسرف  نادـنز 

 : هدومرف هدرک و  لقن  مالسلا )  هیلع   ) فسوی زا  ناحبس  يادخ  هک  تسا  یئاعد  انث و  مالسلا )  مهیلع   ) ءایبنا هیعدا  هلمج 
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ای لاق  ادجـس و  هل  اورخ  شرعلا و  یلع  هیوبا  عفر  و  نینمآ .  هللا  ءاش  نا  رـصم  اولخدا  لاق  هیوبا و  هیلا  يوآ  فسوی  یلع  اولخد  اـملف  )
غزن نا  دـعب  نم  ودـبلا  نم  مکبءاج  نجـسلا و  نم  ینجرخا  ذا  یب  نسحا  دـق  اقح و  یبر  اهلعج  دـق  لبق  نم  يایور  لـیوات  اذـه  تبا 

لیواـت نم  ینتملع  کـلملا و  نم  ینتیتآ  دـق  بر  میکحلا .  مـیلعلا  وـه  هـنا  ءاـشی  اـمل  فـیطل  یبر  نا  یتوـخا  نـیب  ینیب و  ناطیـشلا 
 ( . نیحلاصلاب ینقحلا  املسم و  ینفوت  هرخالا  ایندلا و  یف  ییلو  تنا  ضرالا  تاومسلا و  رطاف  ثیداحالا 

نینچمه دوب و  هدش  نآ  ياراد  مالـسلا )  هیلع   ) فسوی هک  ار  يذوفن  تردق و  هدومن و  ربدت  تایآ  نیا  رد  هک  دیاب  مرتحم  هدـنناوخ 
ات دـندش  ادـج  وا  زا  هک  يزور  زا  شناردارب  هک  ار  یتارطاخ  نینچمه  دنتـشاد و  شرادـید  هب  شردام  ردـپ و  هک  ار  یقایتشا  تدـش 

نیا هک  یتوبن  بدا  هب  ات  دزاس  مسجم  رظن  رد  دنراد  يو  زا  دنبای  یم  تمظع  تزع و  تخت  رب  یلوتسم  رصم و  زیزع  ار  وا  هک  زورما 
 . دربب یپ  هدومن  لامعا  دوخ  مالک  رد  مرتحم  یبن 

 ، تسا هدوب  شراگدرورپ  يارب  نآ  زا  یمهس  ای  شراتفگ و  همه  هکنیا  رگم  هدوشگن  یمالک  هب  ناهد  مالـسلا )  هیلع   ) فسوی يرآ 
هلمج نآ  و  شراتفگ ،  لوا  رد  تسا  یهاتوک  هلمج  هدوبن  ادخ  يارب  هدمآ و  نوریب  مالـسلا )  هیلع   ) فسوی بل  ود  زا  هک  هچنآ  اهنت 

دیقم دنوادخ  تیشم  هب  مه  ار  نیمه  هزات  تسا  دوب ،  دیهاوخ  نمیا  اجنآ  رد  هللا  ءاش  نا  هک  دیئآرد  رصم  هب  : 
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یـسک يارب  یمکح  الا هللا -  مکحلا  نا   : ) دوب هتفگ  مه  البق  تسا .  دـنوادخ  زا  لقتـسم  شمکح  رد  يو  هک  دوشن  مهوت  ات  تخاس 
 ( . تسین ادخ  زج 

هب زورما  ات  شناردارب  زا  تقرافم  زور  زا  هک  یئاه  ناسحا  رطاخ  هب  دوخ ،  راگدرورپ  هب  ءانث  هب  درک  عورـش  هاتوک  هلمج  نیا  زا  دـعب 
يریبعت رد  ار  دوخ  ردپ  مالک ،  نیا  رد  و  تخاس ،  ققحم  ارنآ  لیوات  دنوادخ  هکنیا  دوخ و  يایور  ناتساد  هب  درک  ادتبا  هدرک و  يو 

دوب هدوتـس  تمکح  ملعب و  ار  ادـخ  هدرک و  دوـخ  مـالک  رخآ  رد  ردـپ  هک  یئاـنث  رد  یتـح  هکلب  دوـب  هدرک  وا  باوـخ  زا  اـقباس  هک 
باوخ یکدوک  رد  فسوی  یتقو  بوقعی  ترـضح  نوچ  دـشاب .  هدرک  ادا  یغیلب  روطب  ار  شراگدرورپ  يانث  قح  ات  در  قیدـصت ك 

فـسوی میکح )  میلع  کبر  نا   : ) دومرف هک  اجنآ  ات  کملعی )  کبر و  کیبتجی  کلذک  و   : ) دوب هتفگ  درک ،  لقن  شیارب  ار  دوخ 
 ( . میکحلا میلعلا  وه  هنا  ءاشی  امل  فیطل  یبر  نا   : ) دیوگ یم  وا  هب  دنک  یم  قیدصت  ار  ردپ  باوخ  ریبعت  هکنیا  زا  دـعب  اجنیا  رد  مه 

هب ار  اهنآ  همه  هدومن و  هراشا  لامجا  روط  هب  هدـمآ  شیپ  شیارب  نآ  لـیوات  نیب  شباوخ و  نیب  اـم  نینـس  رد  هک  یثداوح  هب  هاـگنآ 
دنوادخ ياهناسحا  زا  ار  اهنآ  همه  تهج  نیا  زا  هتـسناد  یم  ریخ  دوخ  يارب  ار  ثداوح  نآ  نوچ  دهد و  یم  تبـسن  دوخ  راگدرورپ 

 . تسا هدرمش 

هک تسا  نیا  هدرب  راکب  ترضح  نآ  هک  یئاه  بدا  نیرت  فیطل  زا  و 
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یئاـهب هب  ار  وا  هک  يزور  نآ  هچ  دـندنکفا و  هاـچ  رعق  هب  ار  وا  هک  يزور  نآ  هـچ  دنتـشاد -  اور  يو  رب  شناردارب  هـک  یئاـهافج  زا 
هکنیا هب  درک  ریبعت  اهنآ  همه  زا  هکلب  دربن ،  یمـسا  دندومن -  شمهتم  يدزد  هب  هک  يزور  نآ  هچ  دنتخورف و  دنچ  یمهرد  زیچان و 

 . درکن دای  يدب  هب  ار  نانآ  و  تخیگنارب )  داسف  مناردارب  نم و  نیب  ناطیش  یتوخا -  نیب  ینیب و  ناطیشلا  غزن  : )

هلو و راچد  هکنآ  ات  دـنار  یم  نابز  هب  یبر )  یبر ،   : ) دـیوگ یم  انث  وا  رب  درامـش و  یم  ار  دوخ  راگدرورپ  ياـه  تمعن  نینچمه  و 
هدش و لوغشم  شیادخ  اب  دنک و  یم  فوطعم  دنوادخ  يوس  هب  هدینادرگ و  نانآ  زا  ار  نخـس  يور  هرـسکی  دوش و  یم  یهلا  هبذج 
هب هبذـج  نیا  رد  دسانـش ،  یمن  ار  ناشیا  یلک  روطب  دوبن و  نانآ  اـب  شنخـس  يور  الـصا  یئوگ  وت  دـنک ،  یم  اـهر  ار  رداـم  ردـپ و 
هک يرـضاح  ياه  تمعن  رد  ار  ادخ  ثیداحالا )  لیوات  نم  ینتملع  کلملا و  نم  ینتیتا  دق  بر   : ) دراد یم  هضرع  دوخ  راگدرورپ 

رکذ زا  شفیرـش  سفن  هاگنآ  ثیداـحا ،  لـیوات  هب  ملع  تنطلـس و  زا  دوب  تراـبع  اـه  تمعن  نآ  و  دـیوگ ،  یم  اـنث  دراد  تسد  رد 
نیمز اهنامسآ و  راگدیرفآ  هتـشاد ،  ینازرا  وا  هب  ار  اه  تمعن  نیا  هک  يراگدرورپ  هک  دوش  یم  لقتنم  انعم  نیا  هب  یهلا  ياه  تمعن 

هیحان زا  تادوجوم  نیا  هک  یتلاح  رد  دوجو  هصرع  هب  ضحم  مدع  متک  زا  تسا  ملاع  تادوجوم  هدنروآ  نوریب  و 
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تیحالـص دندوبن و  دنیامن ،  عفد  دوخ  زا  ار  یتمقن  ررـض و  ای  هدومن و  بلج  دوخ  هب  ار  یتمعن  عفن و  نآ  اب  هک  یتردـق  ياراد  دوخ 
 . دنتشادن ترخآ  ایند و  رد  ار  دوخ  رما  هرادا 

تاومـسلا و رطاـف  تفگ :  هکنیا  زا  دـعباذل  و  دوـب ،  دـهاوخ  يزیچ  ره  یلو  وـمه  مرجـال  سپ  تسا  يزیچ  ره  راگدـیرفآ  وا  نوـچ 
تحت رد  متسه  يا  هدنب  هکلب  متـسین ،  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  سفن  هرادا  کلام  هک  متـسه  يراوخ  هدنب  نم  هک  درک  راهظا  ضرالا 

هک یماقم  ره  رد  هدومن و  نیعم  میارب  دهاوخب  هک  ار  یتشونرـس  ره  هک  تسا  ناحبـس  يادخ  و  ناحبـس ،  يادـخ  تیالو  تمومیق و 
زج هـک  داـتفا  یتجاـح  داـیب  اــجنیا  رد  هرخــالا )  ایندــلا و  یف  ییلو  تـنا   : ) درک ضرع  تـهج  نـیا  زا  دــهد ،  یم  مرارق  دــهاوخب 

هبایند يارـس  زا  ندش -  راگدرورپ  میلـست  ینعی  مالـسا -  نتـشاد  اب  هک  دوب  نیا  نآ  و  دروآرب ،  ارنآ  هک  تسین  یـسک  شراگدرورپ 
دـندومن و تلحر  ایند  زا  تلاح  نادـب  بوقعی  قاحـسا و  لیعامـسا ،  میهاربا ،  شناردـپ  هک  يروطناـمه  دوش .  لـقتنم  رگید  يارس 

 : هدومرف اهنآ  هرابرد  دنوادخ 

هینب میهاربا  اهب  یصو  و  نیملاعلا .  برل  تملسا  لاق  ملسا  هبر  هل  لاق  ذا  نیحلاصلا .  نمل  هرخالا  یف  هنا  ایندلا و  یف  هانیفطصا  دقل  (و 
 ( . نوملسم متنا  الا و  نتومت  الف  نیدلا  مکل  یفطصا  هللا  نا  ینب  ای  بوقعی  و 

زین و  نیحلاصلاب )  ینقحلا  املسم و  ینفوت   : ) تسا هتفگ  هدرک و  مالسلا )  هیلع   ) فسوی هک  تسا  یئاعد  نامه  اعد  نیا  و 
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یل به  بر   : ) دوب هدومن  مالـسلا )  هیلع   ) میهاربا شدـج  هک  تسا  یتـساوخرد  ناـمه  نیحلاـص  هب  نتـسویپ  مالـسا و  اـب  ندرم  نیا 
ناونع هب  ارنآ  دومن و  باجتسم  ار  شیاعد  تشذگ -  یلبق  تایآ  رد  هک  يروطنامه  مه -  دنوادخ  و  نیحلاصلاب )  ینقحلا  امکح و 

و یهتنملا )  کبر  یلا  نا   ) تسا و هداد  همتاخ  ار  شیگدـنز  ناتـساد  نآ  اب  هدومن و  تیاکح  ترـضح  نآ  یگدـنز  هرطاخ  نیرخآ 
 . تسا یبیجع  فطل  ینآرق  ياهقایس  رد  کبس  نیا 

مالسلا هیلع  بویا  ناتساد 

تایآ

(41) ٍباَذَع ٍبُصِنب َو  ُنْطیشلا  َینسَم  ینَأ  ُهَّبَر  يَداَن  ْذِإ  بوُّیَأ  اَنَْدبَع  ْرُکْذا  َو 

(42) ٌباَرش ٌدِرَاب َو  ُلسَتْغُم  اَذَه  ِکلْجِِرب  ضُکْرا 

(43) ِبَْبلَالا یلوُال  يَرْکِذ  اَّنِّم َو  ًهَمْحَر  ْمُهَعَّم  مُهَْلثِم  ُهَلْهَأ َو  َُهل  اَْنبَهَو  َو 

(44) ٌباَّوَأ ُهَّنِإ  ُْدبَْعلا  َمْعِّن  ًاِرباص  ُهَنْدَجَو  اَّنِإ  ثَنْحت  ِهِّب َو ال  بِرضاَف  ًاثْغِض  كِدَِیب  ْذُخ  َو 

 . درک يراتفرگ  باذع و  راچد  ارم  ناطیش  هک :  داد  ادن  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  نامز  نآ  ار  بویا  ام  هدنب  روآ  دای  هب   . 41

نآ زا  نک و  ینت  بآ  نآ  رد  کـنخ .  یبآ  تسوت ،  کـیدزن  اـج  نیمه  بآ  هک  شکب ،  نیمز  هب  دوخ  ياـپ  میتـفگ ) :  ودـب   . ) 42
 . شونب

يرکذـت وا و  هب  ام  زا  دـشاب  یتمحر  ات  میدادـب  وا  هب  تشاد  هک  ینادـنزرف  ربارب  ود  دادـعت و  نامه  هب  ینادـنزرف  اـب  ار  شلها  و   . 43
 . نادنمدرخ يارب  دشاب 

اهنآ ریگب و  تسد  هب  هکرت  دص  دادعت  ینزب ،  بوچ  هکرت  دص  ار  ترسمه  هک  يا  هدروخ  دنگوس  هک  لاح  میتفگ :  وا  هب  زین  و   . 44
هتسکشن دوخ  دنگوس  ات  نزب  تنز  هب  راب  کی  ار 
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 . درک یم  عوجر  ام  هب  هراومه  دوب  بوخ  هچ  میتفای ،  راد  نتشیوخ  يا  هدنب  ار  بویا  ام  یشاب . 

 ( هکرابم ص هروس  زا  )

 ( ع  ) بویا تشذگرس 

نآرق رظن  زا  ع )   ) بویا ناتساد   . 1

و دومن ،  التبم  نادنزرف  غاد  هب  یمسج و  یتحاران  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک :  هدماین  نیا  زج  هب  بانج  نآ  ناتـساد  زا  میرک  نآرق  رد 
هب و  درک ،  دوخ  تمحر  ياضتقم  هب  ار  راک  نیا  دـینادرگرب و  يو  هب  ار  نانآ  لثم  ار و  شنادـنزرف  مه  و  داد ،  شتیفاـع  مه  سپس ، 

 . دشاب نادباع  رکذت  هیام  وا  تشذگرس  ات  درک  روظنم  نیا 

بانج نآ  هب  تبسن  یلاعت  يادخ  لیمج  يانث   . 2

 ( ص  ) هروس رد  هدناوخ و  وا  رب  ار  انث  هجرد  تیاهن  و  هدرمش ،  میهاربا  هیرذ  زا  ایبنا و  هرمز  ردار  مالسلا )  هیلع   ) بویا یلاعت  يادخ 
 . تسا هدناوخ  باوا  و  دبع ،  نیرتهب  رباص ،  ار  وا 

تایاور رظن  زا  بانج  نآ  ناتساد   . 3

 ( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  ریـصب ،  یبا  زا  ناکـسم ،  نبا  زا  رحب ،  نب  هّللا  دبع  زا  لاضف ،  نبا  زا  مردـپ  هک  هدـمآ  یمق  ریـسفت  رد 
اهنادب ایند  رد  ار  مالسلا )  هیلع   ) بویا یلاعت  يادخ  هک  ییاهیراتفرگ  مدیسرپ  بانج  نآ  زا  تفگ :  ریـصب  وبا  هک  درک  ثیدح  نینچ 

 ( مالسلا هیلع   ) بویا و  تشاد ،  ینازرا  بویا  هب  یتمعن  یلاعت  يادخ  دومرف :  مباوج  رد  درک ؟  شیالتبم  ارچ  و  دوب ،  هچ  درک  التبم 
 . تفر یم  الاب  شرع  ریز  ات  دوب و  هدشن  عونمم  اهنامـسآ  زا  زونه  ناطیـش  خـیرات  نآ  رد  و  دروآ ،  یم  ياج  هب  ار  نآ  رکـش  هراومه 

يو هب  وت  هک  تمعن  نیا  رکـش  بویا  اراگدرورپ ! تشاد :  هضرع  هدیزرو  دسح  يو  هب  دـش و  بویا  رکـش  هجوتم  نامـسآ  زا  يزور 
وت هک  ییایند  زا  هدوب ،  وت  تمعن  اب  زاب  دراذگب ،  ار  تمعن  نیا  رکـش  دـهاوخب  هک  روج  ره  اریز  هدرواین ،  ياج  هب  ياهتـشاد  ینازرا 

ار تمعن  نآ  رکـش  رگید  هک  دـید  یهاوـخ  يریگب  وا  زا  ار  اـیند  رگا  هک :  تسا  نـیا  مـه  شدـهاش  هدرک ،  قاـفنا  ياـهداد  يو  هـب 
ورف رکـش  زا  بل  هنوگچ  دید  یهاوخ  تقو  نآ  مریگب ،  شتـسد  زا  ار  همه  ات  امرفب  طلـسم  وا  يایند  رب  ارم  سپ  تشاذگ .  دـهاوخن 

ددنب یم 
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ره مدرک ،  طلسم  وا  دالوا  لام و  رب  ار  وت  نم  هک  دش  باطخ  يو  هب  شرع  هیحان  زا  دهد .  یمن  ماجنا  رکـش  باب  زا  یلمع  رگید  و  ، 
 . نکب یهاوخ  یم  هچ 

هکنیا ياج  هب  یلو  دنتفر ،  نیب  زا  بویا  دالوا  لاوما و  مامت  هک  تشذگن  يزیچ  دش ،  ریزارس  نامـسآ  زا  سیلبا  دومرف :  سپـس  ماما 
رب ارم  لاـح  تشاد :  هضرع  یلاـعت  يادـخ  هب  سیلبا  تفگب .  هداـیز  ادـخ  دـمح  و  درک ،  يرتـشیب  رکـش  دتـسیازاب ،  رکـش  زا  بویا 

بویا تعارز  هب  و  دـمایب ،  شنامرف  ریز  ياهناطیـش  همه  اب  سیلبا  مدرک .  تطلـسم  دومرف :  یلاعت  يادـخ  نادرگ .  طلـسم  شتعارز 
رب ارم  اراـگدرورپ  تـشاد :  هـضرع  تفاـی .  تداـیز  بوـیا  دـمح  رکـش و  هـک  دـندید  زاـب  تـشگ .  قـیرح  هـمعط  هـمه  دـندیمدب ، 

دمح رکش و  زاب  دنتفر  نیب  زا  هک  مه  نادنفسوگ  درک .  شطلـسم  یلاعت  يادخ  مزاس ،  كاله  ار  همه  ات  نک  طلـسم  شنادنفـسوگ 
ود لـقع و  زج  هب  وا  ندـب  رد  هک  مدرک  طلـسم  هدومرف  نک ،  طلـسم  شندـب  رب  ارم  ایادـخ  تشاد :  هضرع  سیلبا  دـش .  رتشیب  بویا 
لاح نیدب  ینالوط  یتدم  دش .  تحارج  مخز و  شیاپارـس  دیمدب و  بویا  ندب  رب  سیلبا  ینکب .  یهاوخب  یفرـصت  ره  شناگدـید ، 

رکـش و زا  وا  و  داتفا ،  شیاهمخز  رد  مرک  تاحارج  تدـم  لوط  زا  یتح  دوب ،  وا  دـمح  ادـخ و  رکـش  مرگ  تدـم  همه  رد  دـنامب ، 
ياج هب  ار  نآ  داتفا ،  یم  شندب  زا  اهمرک  زا  یکی  رگا  یتح  داتسیا ،  یمن  زاب  ادخ  دمح 
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و داتفا ،  شندـب  هب  نفعت  يوب  راـب  نیا  دـیرفآ .  ار  وت  اـجنآ  زا  ادـخ  هک  درگرب  ییاـجنامه  هب  تفگ  یم  و  دـینادرگ ،  یمرب  شدوخ 
 . دندنکفا يا  هلبزم  رد  دندرب و  هیرق  جراخ  هب  ار  وا  هدش ،  يّذءاتم  وا  يوب  زا  هیرق  مدرم 

میهاربا نب  قاحـسا  نب  بوـقعی  نب  فـسوی  دـنزرف  مییارفا )   ) رتـخد تمحر )   ) شماـن هک  وا -  رـسمه  زا  هک  تمدـخ نایم  نیا  رد 
نیا زا  و  دروآ ،  یم  بویا  دزن  تفرگ  یم  هقدص  مدرم  زا  هچ  ره  هدز ،  ییادگ  راک  هب  تسد  هک  نیا  دزرس  دوب -  مالـسلا )  مهیلع  )

 . درک یم  ییاریذپ  يراتسرپ و  وا  زا  هار 

هک بویا  باحـصا  زا  يا  هدع  دزن  دـیدب ،  ار  وا  ربص  سیلبا  و  دـش ،  هدیـشک  ازارد  هب  بویا  رب  الب  تدـم  نوچ  دومرف :  سپـس  ماما 
وا زا  یلاوحا  دیربب ،  التبم  هدـنب  نیا  دزن  هب  ارم  دـییایب  تفگ :  ناشیا  هب  و  تفرب ،  دـندرک  یم  یگدـنز  اههوک  رد  و  دـندوب ،  نابهار 
 ، دندیـسر يو  یکیدزن  هب  هک  نیمه  دـندش ،  بویا  دزن  هدـش ،  راوس  دیفـس  ینارطاق  رب  باحـصا  مینکب .  وا  زا  یتدایع  و  میـسرپب ، 
رد و  دـندش ،  شدزن  هب  هدایپ  هاگنآ  هتـسیرگن  رگیدـکی  هب  نانآ  زا  یـضعب  دـندیمر .  هدرک ،  ترفن  بانج  نآ  نفعت  يوب  زا  نارطاق 
؟  يدش بکترم  یهانگ  هچ  هک  ییوگب  ام  هب  تسبوخ  دنتشاد :  هضرع  هتسشن  بانج  نآ  دزن  یگمه  دوب .  سرون  یناوج  نانآ  نایم 

نیا مینک  یم  نامگ  ام  و  مینک ،  تلاسم  ار  نآ  شزرمآ  ادخ  زا  ام  دیاش 
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يراد یم  هدیشوپ  ام  زا  نونکات  وت  هک  تسا  يرما  رطاخ  هب  هدشن ،  التبم  ییالب  نینچ  هب  يدحا  و  يا ،  هدش  التبم  نادب  وت  هک  ییالب 
.

میتی هکنآ  رگم  ما ،  هدروخن  یماعط  چیه  نونکات  دناد  یم  وا  دوخ  هک  دـنگوس  مراگدرورپ  نابرقم  هب  تفگ :  مالـسلا )  هیلع   ) بویا
نآ رگم  ما ،  هتفرگن  رارق  دوب  ادخ  تعاط  ود  ره  هک  یهار  ود  چیه  رس  رب  و  تسا ،  هدروخ  ماعط  نآ  زا  و  هدوب ،  نم  اب  یفیعـض  ای  و 

 . تسا هدوب  رترابنارگ  مندب  رب  رت و  تخس  نآ  رد  ادخ  تعاط  هک  ما  هدرک  باختنا  ار  یهار  نآ  هک 

ات دـیدرک  شنزرـس  تسادـخ  ربمغیپ  هک  ار  يدرم  ایآ  امـش  رب  ياو  تفگ :  درک و  نیریاس  هب  ور  سرون  ناوج  نآ  باحـصا  نیب  زا 
! ؟  دنک راهظا  امش  دزن  و  درادرب ،  هدرپ  هتشاد  یم  هدیشوپ  نونکات  هک  شیاهتدابع  زا  دش  روبجم 

هک دوش  رارق  و  مبای ،  هار  وت  لدـع  همکحم  رد  يزور  رگا  اراگدرورپ  تشاد :  هضرع  و  دـش ،  شراگدرورپ  هجوتم  اـجنیا  رد  بویا 
 . میوگ یم  شاف  ار  میاهلد  درد  اهفرح و  همه  تقو  نآ  منک ،  تجح  هماقا  مدوخ  هب  تبسن 

ینم همکحم  ربارب  رد  نونکا  مه  وت  بویا  يا  تساخرب :  ییادص  ربا  نآ  زا  و  دمآ ،  الاب  شرس  يالاب  ات  هک  دش  يربا  هجوتم  ناهگان 
 . ما هدوب  کیدزن  هشیمه  هک  دنچ  ره  مکیدزن  وت  هب  کنیا  نم  هک  روایب  ار  دوخ  ياهتجح  ، 

میارب رما  ود  هاگچیه  هک  یناد  یم  وت  اراگدرورپ ! تشاد :  هضرع  مالسلا )  هیلع   ) بویا
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 ، ما هدرک  باـختنا  ار  رتراوشد  تعاـطا  نآ  نم  هک  نآ  رگم  رتراوشد ،  يرگید  زا  یکی  دـشاب و  وـت  تعاـطا  ود  ره  هک  دـماین  شیپ 
! ؟  مدش التبم  نینچ  نیا  هک  مدرکن  تحیبست  ای  و  متفگن ؟  رکش  دمح و  ار  وت  ایآ  اراگدرورپ 

هب ار  وت  یـسک  هچ  بویا !  يا  هک  نومـضم  نیدب  تفگ ،  یم  نخـس  نابز  رازه  هد  اب  هک  ییادـص  تساخرب ،  ادـص  ربا  زا  رگید  راب 
حـیبست و دـمح و  هب  ار  وت  نابز  یـسک  هچ  دـنمورحم ؟  لفاغ و  نآ  زا  مدرم  ریاس  هک  یلاح  رد  دـیناسر ؟  ادـخ  یگدـنب  زا  هیاپ  نیا 

تنم دوخ  هک  يزیچ  هب  یهن ،  یم  تنم  ادخ  رب  ایآ  بویا !  يا  دـنلفاغ .  نآ  زا  مدرم  ریاس  هک  یلاح  رد  تخاس ،  يراج  ادـخ  ریبکت 
؟  وت رب  تسادخ 

وت زا  یگمه  تنم  اراگدرورپ  تشاد :  هضرع  و  تخیر ،  دوخ  ناهد  رد  تشادرب و  كاخ  یتشم  بویا  اـجنیا  رد  دـیامرف :  یم  ماـما 
 . يداد یگدنب  قیفوت  ارم  هک  يدوب  وت  تسا و 

بویا و  دش ،  يراج  یبآ  همشچ  و  داد ،  یشارخ  ار  نیمز  دوخ  ياپ  اب  هتشرف  نآ  و  درک ،  لزان  وا  رب  يا  هتـشرف  ّلجوّزع  يادخ  سپ 
شنوماریپ ادـخ  و  دـش ،  روصت  دـح  زا  رتابیز  رت و  باداش  یندـب  ياراد  هتفای  يدوبهب  شیاهمخز  یمامت  و  تسـشب ،  بآ  نآ  اـب  ار 

وا اب  ات  درک  شـسنوم  ار  هتـشرف  نآ  و  دـینادرگرب ،  يو  هب  ار  شتعارز  شنادـنزرف و  شلام و  لها و  و  دـینایورب ،  مرخ  زبس و  یغاـب 
دنک وگتفگ  دنیشنب و 
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لحم نآ  عضو  دید  دنکفا ،  بویا  هلبزم  هب  رظن  رود  زا  تشاد ،  هارمه  ینان  هراپ  هک  یلاح  رد  دیـسر ،  هار  زا  شرـسمه  نایم  نیا  رد 
اجک ار  وت  دمآ و  ترس  رب  هچ  بویا  يا  هک  تسیرگب  رود  نامه  زا  دنا ،  هتسشن  اجنآ  رد  رفن  ود  رفن  کی  ياج  هب  هدش و  نوگرگد 

 ، هدینادرگرب وا  هب  ار  زیچ  همه  ادخ  هک  دید  ار  وا  نوچ  و  دمآ ،  کیدزن  شرـسمه  ایب ،  کیدزن  منم ،  نیا  دز ،  ادص  بویا  دندرب ؟ 
یم مدرم  دزن  وا  هک  دوب  رارق  نیا  زا  نایرج  و  هدش ،  هدیرب  هک  داتفا  شرسمه  ناوسیگ  هب  بویا  رظن  هدجس  رد  داتفا .  رکش  هدجس  هب 

میهد یم  وت  هب  ماعط  ام  دنتفگ :  ودب  تشاد ،  ابیز  یناوسیگ  نوچ  دنک و  لیـصحت  بویا  يارب  یماعط  و  دریگب ،  يا  هقدـص  ات  تفر 
دنامن هنسرگ  بویا  شرسمه  هک  نیا  روظنم  هب  يراچان و  رارطضا و  يور  زا  تمحر )   . ) یشورفب ام  هب  ار  تناوسیگ  هک  یطرـش  هب 

 . تخورفب ار  دوخ  ناوسیگ 

نوچ و  دنزب ،  وا  هب  هنایزات  دص  هک  دروخ  دـنگوس  دـسرپب  نایرج  زا  هکنیا  زا  لبق  هدـش  هدـیرب  شرـسمه  ناوسیگ  دـید  نوچ  بویا 
سپ مدوخ ،  نم  هک  دوب  يدنگوس  هچ  نیا  هک  دش  هودنا  رد  مالسلا )  هیلع   ) بویا داد ،  حرـش  ار  شناوسیگ  ندیرب  تلع  شرـسمه 

ات نزب  وا  هب  ریگب و  تسد  رد  هخاش  تشم  کی   ( ) ثنحت هب و ال  برـضاف  اثغـض  كدـیب  ذـخ  و   : ) درک یحو  ودـب  ّلجوّزع  يادـخ 
 ( یشاب هتسکشن  ار  دوخ  دنگوس 
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 . دمآرب دنگوس  هدهع  زا  درک و  نینچ  هتفرگ  دوب  هکرت  دص  رب  لمتشم  هک  هخاش  تشم  کی  زین  وا  . 

 . هدرک تیاور  ار  نومضم  نیا  هب  بیرق  مه  سابع  نبا  فل :  ؤم 

يالتبا دـیدرگ -  هظحالم  هک  يروط  هب  تیاور -  نیا  و  هدوب .  فسوی  دـنزرف  اشیم  رتخد  بویا  رـسمه  هک  هدـش  تیاور  بهو  زا  و 
زا یلو  تسه ،  تایاور  نیا  دـی  ؤم  مه  يرگید  تاـیاور  هتبلا  و  تسا ،  یـسک  ره  عبط  ترفن  هیاـم  هک  درک  ناـیب  يوحن  هب  ار  بویا 
 - هّللا ءاش  نا  دنک و -  یم  راکنا  نحل  نیرتدیدش  اب  ار  انعم  نیا  هک  هدیـسر  یتایاور  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  همئا  زا  رگید  يوس 

 . تشذگ دهاوخ  هدنناوخ  رظن  زا  تایاور  نآ 

 ( مالـسلا امهیلع   ) شردپ زا  قداص ،  ماما  زا  شردپ  زا  هرامع ،  نبا  زا  يرهوج ،  زا  يرکـس ،  زا  ناطق  زا  هک  هدـش  لقن  لاصخ  زا  و 
تمصع رطاخ  هب  ایبنا  نوچ  دشاب ،  هدرک  یهانگ  هکنیا  نودب  دش ،  التبم  لاس  تفه  مالـسلا )  هیلع   ) بویا دومرف :  هک  هدرک  تیاور 

 . دنوش یمن  لیامتم  دشاب -  هریغص  دنچ  ره  هانگ -  يوس  هب  یتح  و  دننک ،  یمن  هانگ  دنراد ،  هک  یتراهط  و 

 ، دیدرگن هدننز  تشز و  شتروص  زین  و  دشن ،  وبدب  و  درکن ،  ادیپ  تنوفع  مالسلا )  هیلع   ) بویا تائالتبا  زا  کی  چیه  دومرف :  زین  و 
 ، درکن تشحو  شا  هدهاشم  زا  تفاین و  رفنت  وا  ندید  زا  يدحا  و  دماین ،  نوریب  شندب  زا  كرچ  ای  نوخ و  يا  هرذ  یتح  و 
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 ، دهد یم  رارق  ناشیالتبا  دروم  هک  شمرکم  يایلوا  ایبنا و  هرابرد  ّلجوّزع  يادخ  راتفر  هچ ،  تخادـنین ،  مرک  شندـب  ياج  چـیه  و 
وا هک  یماقم  هب  تبـسن  مدرم  نوچ  دوب ،  وا  يرهاظ  فعـض  یلوپ و  یب  رطاخ  هب  دندرک ،  يرود  وا  زا  مدرم  رگا  و  تسا .  نینچ  نیا 

داجیا شراک  رد  یجرف  يدوز  هب  و  هدرک ،  دـییءات  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  دنتـسناد  یمن  و  دـندوب ،  لهاج  تشاد  شراگدرورپ  دزن 
ره نانآ  زا  دعب  ایبنا و  ءالب  تهج  زا  مدرم  نیرتراتفرگ  هدومرف :  مّلس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  مینیب  یم  اذل  دنک و  یم 

 . دشاب هتشاد  ایبنا  ماقم  هب  رت  کیدزن  یماقم  هک  تسا  یسک 

نیا يارب  دیدرگ ،  رادـقم  یب  راوخ و  مدرم  یمامت  رظن  رد  نآ  اب  هک  ییالب  درک ،  راتفرگ  میظع  ییالب  هب  ار  وا  یلاعت  يادـخ  رگا  و 
 . دنناوخن ادخ  ار  وا  هتشاد ،  ینازرا  يو  هب  ادخ  هک  یمیظع  ياهتمعن  هدهاشم  زا  و  دننکن ،  تیبوبر  يوعد  شا  هرابرد  مدرم  هک  دوب 
هب ار  یـضعب  دنوادخ  نوچ  تسا ،  عون  ود  ییادخ  ياهباوث  هکنیا  رب  دننک  لالدتـسا  وا  عضو  ندـید  زا  مدرم  هک  دوب  نیا  يارب  زین  و 
وا عضو  ندید  زا  زین  و  دهد .  یم  صاصتخا  ییاهتمعن  هب  قاقحتـسا  نودـب  ار  رگید  یـضعب  و  دـهد ،  یم  باوث  ناشقاقحتـسا  رطاخ 
ادخ تسا  نکمم  نوچ  دـننکن ،  ریقحت  شـضرم  رقف و  فعـض و  رطاخ  هب  ار  یـضیرم  ریقف و  فیعـض و  چـیه  رگید  هتفرگ ،  تربع 

ار فیعض  هداد ،  نانآ  راک  رد  یجرف 
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ره دنک ،  یم  ضیرم  دـهاوخب  ار  سک  ره  هک  تسادـخ  نیا  هک  دـننادب  زین  و  دـهد .  يدوبهب  ار  ضیرم  و  رگناوت ،  ار  ریقف  و  يوق ، 
هیام ار  هنحـص  نیمه  زین  و  دهاوخب ،  هک  یببـس  ره  هب  روج و  ره  هب  دـهد  یم  افـش  دـهاوخب  ار  هک  ره  و  دـشاب ،  شربمغیپ  هک  دـنچ 

تواقـش هیام  ار  هنحـص  نیمه  هک  نانچمه  دـشاب ،  هتفرگ  قلعت  نانآ  يریگتربع  هب  شتیـشم  زاب  هک  دـهد ،  یم  رارق  یناـسک  تربع 
رد وا  لاح  نیع  رد  و  دشاب ،  هدرک  هارا  دوخ  هک  دهد  یم  رارق  یـسک  تداعـس  هیام  دشاب و  هتـساوخ  دوخ  هک  دـهد  یم  رارق  یـسک 

نانآ لاح  هب  رتحلاص  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  یلمع  چیه  شناگدنب  اب  و  تسا .  شلاعفا  رد  مکح  و  اضق ،  رد  لداع  اهتیـشم  نیا  همه 
 . دنراد وا  زا  دنشاب  هتشاد  هک  یتوق  ورین و  ره  شناگدنب  دشاب و 

هناخ لها  زا  هک  مه  ار  يدارفا  نآ  یلاـعت  يادـخ  هک  هدـمآ  مهعم ) . . .  مهلثم  هلها و  هل  اـنبهو  و   ) هلمج لـیذ  رد  یمق  ریـسفت  رد  و 
اب درک و  هدنز  ار  همه  دندوب  هدرم  ءالب  نارود  زا  دعب  هک  ار  يدارفا  نآ  زین  و  دینادرگرب ،  يو  هب  دـندوب  هدرم  ءالب  مایا  زا  لبق  بویا 

 . دندرک یگدنز  بویا 

 : دومرف دوب ) ؟  رتدـیدش  وت  رب  کیمادـک  يدـش  التبم  نادـب  هک  اهالب  عاونا  زا   : ) دندیـسرپ شنتفای  تیفاع  زا  دـعب  بویا  زا  یتقو  و 
 . نانمشد تتامش 

 . . . ناطیشلا ینسم  ینا   ) هلمج لیذ  رد  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  و 
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وا زا  مدرم  هک  يروطب  تفای  تدش  وا  ضرم  یتقو  هک  دوب ،  رارق  نیدب  بویا  راک  رد  ناطیـش  تلاخد  دنا  هتفگ  اه  یـضعب  هتفگ :  ( 
تخادنا ناشیاهلد  هب  زین  و  دیایب ،  ناشدب  وا  زا  و  هتشادنپ ،  دیلپ  ار  بانج  نآ  هک  درک  هسوسو  نانآ  لد  رد  ناطیـش  دندرک ،  يرود 

و دیآرد ،  نانآ  رب  دوب ،  وا  راتـسرپ  هناگی  هک  شرـسمه  هک  دنهدن  نآ  هزاجا  یتح  و  دـننک ،  نوریب  دوخ  نیب  زا  رهـش و  زا  ار  وا  هک 
 . درکن دوب  هدرک  طلسم  وا  رب  ادخ  هک  اهدرد  زا  يا  هوکش  چیه  شتاجانم  رد  هک  يروط  هب  دش ،  يذءاتم  تخـس  تباب  نیا  زا  بویا 

و تشاد ،  همادا  لاس  تفه  بویا  عضو  نیا  هتفگ :  هداتق  تخادنا .  مدرم  رظن  زا  ار  وا  هک  درک  هوکـش  ناطیـش  تنطیـش  زا  اهنت  هکلب 
 . هدش تیاور  مه  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  انعم  نیمه 

مالسلا هیلع  بیعش  ناتساد 

تایآ

فاَخَأ ینِإ  ٍریَخب َو  ماَرَأ  ینِإ  َناَزیِْملا  َلاَیکِْملا َو  اوصُقنَت  ُهُریَغ َو ال  ٍَهلِإ  ْنِّم  مَکل  اَم  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَقَی  َلاَـق  ًاْبیَعـش  ْمُهاَـخَأ  َنَیْدَـم  یلِإ  َو 
(84) ٍطیِحم ٍمْوَی  باَذَع  ْمْکیَلَع 

(85) َنیِدِسْفُم ِضْرَالا  یف  اْوَثْعَت  ْمُهَءاَیشَأ َو ال  ساَّنلا  اوسَْخبَت  ِطسِْقلِاب َو ال  َناَزیِْملا  َلاَیکِْملا َو  اُوفْوَأ  ِمْوَقَی  َو 

(86) ٍظیِفَحب مُْکیَلَع  اَنَأ  اَم  َنِینِمْؤُّم َو  ُمتنک  نِإ  ْمُکَّل  ٌریَخ  ِهَّللا  تَّیَِقب 

(87) ُدیِشَّرلا ُمِیلَْحلا  تنَال  کَّنِإ  اُؤشَن  اَم  اَِنلَْومَأ  یف  َلَعْفَّن  نَأ  ْوَأ  اَنُؤَاباَء  ُُدبْعَی  اَم  كُرتَّن  نَأ  كُُرمْأَت  ُکتوَلص  ْبیَعشَی َأ  اُولاَق 

الِإ ُدیِرُأ  ْنِإ  ُْهنَع  ْماَْهنَأ  اَم  یلِإ  ْمُکَِفلاَخُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  اَم  ًانسَح َو  ًاقْزِر  ُْهنِم  ینَقَزَر  یبَّر َو  نِّم  ٍهَنَِّیب  یلَع  تنُک  نِإ  ُْمْتیَءَر  ِمْوَقَی َأ  َلاَق 
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(88  ) بِینُأ ِْهَیلِإ  ْتلکَوَت َو  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  الِإ  یِقِیفْوَت  اَم  ْتعطَتسا َو  اَم  َحَلصالا 

اَم ُْلثِّم  مکَبیُِصی  نَأ  یقاَقِش  ْمُکَّنَمِرْجی  ِمْوَقَی ال  َو 

(89) ٍدیِعَِبب مکنِّم  ٍطُول  ُمْوَق  اَم  ٍِحلص َو  َمْوَق  ْوَأ  ٍدوُه  َمْوَق  ْوَأ  ٍحُون  َمْوَق  باصَأ 

(90) ٌدوُدَو ٌمیِحَر  یبَر  َّنِإ  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمکَّبَر  اوُرِفْغَتسا  َو 

(91) ٍزیِزَِعب اَْنیَلَع  تنَأ  اَم  کَنْمَجََرل َو  کطْهَر  َْول ال  ًافیِعض َو  اَنِیف  كاَرَنل  اَّنِإ  ُلوُقَت َو  اَّمِّم  ًارِیثَک  ُهَقْفَن  اَم  ْبیَعشَی  اُولاَق 

(92) ٌطیِحم َنُولَمْعَت  اَِمب  یبَر  َّنِإ  ایِرْهِظ  ْمُکَءاَرَو  ُهوُُمتْذَختا  ِهَّللا َو  َنِّم  مْکیَلَع  ُّزَعَأ  یِطْهَر  ِمْوَقَی َأ  َلاَق 

(93) ٌبِیقَر ْمکَعَم  ینِإ  اُوبِقَتْرا  ٌبِذَک َو  َوُه  ْنَم  ِهیِزْخی َو  ٌباَذَع  ِهِیتْأَی  نَم  َنوُمَْلعَت  فْوس  ٌلِمَع  ینِإ  ْمِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَقَی  َو 

(94) َنیِِمثَج ْمِهِرَیِد  یف  اوُحَبصَأَف  ُهَْحیصلا  اوُمَلظ  َنیِذَّلا  ِتَذَخَأ  اَّنِّم َو  ٍهَمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَماَء  َنیِذَّلا  ًاْبیَعش َو  اَْنیَّجن  اَنُْرمَأ  َءاَج  اََّمل  َو 

(95) ُدوُمَث تَدَِعب  اَمَک  َنَیْدَمِّل  ًادُْعب  الَأ  اَهِیف  اْوَنْغَی  ْمَّل  نَأَک 

نوچ دیتسرپب ،  ار  ادخ  موق ،  يا  تفگ :  شمدرم  هب  زین  وا  میدرک .  یحو  بیعـش ،  ینعی  نیدـم ،  مدرم  ردارب  هب  نینچمه )   ) و  . 84
 . متـسه امـش  هاوخریخ  نم  دیریگن .  مک  مدرم  ررـض  هب  دایز و  دوخ  عفن  هب  ار  ناپق  وزارت و  تالماعم ،  رد  دیرادن و  يدوبعم  وا  ریغ 

 . تسا ریگارف  تهج  ره  زا  شباذع  هک  مسرت  یم  يزور  باذع  زا  امش  رب  نم 

داسف نیمز  رد  دـیهاکن و  نانآ  قح  زا  دـیراذگم و  بیع  مدرم  ءایـشا  رب  دـینک و  افو  تلادـع  اـب  ار  نزو  هناـمیپ و  مدرم ،  يا  و   . 85
 . دینکم

نماض  ) هک دینادب  تسا و  رتهب  ناتیارب  دراذگ ،  یم  یقاب  ناتیارب  هلماعم  رد  ادخ  هک  يدوس   . 86
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 . متسین امش  لرتنک  لو  ؤسم  نم  تسامش و ) نامیا  اهنت  اهنت و  ادخ ،  ریخ  هب  تعانق  یشورف و  مک  زا  يرود  رد  امش  لرتنک 

یم ار  هچنآ  مییوگ و  كرت  دندیتسرپ ،  یم  نامناردپ  ار  هچنآ  ام  هک  دـهد  یم  روتـسد  وت  هب  تزامن  ایآ  بیعـش ،  يا  دـنتفگ :   . 87
 . یتسه يدیشر  رابدرب و  درم  وت  انامه  هک  میهدن ؟  ماجنا  ناملاوما  رد  میهاوخ ، 

ایآ  ، ) دشاب هداد  نم  هب  یبوخ  قزر  وا ) مشاب و   ) هتشاد مراگدرورپ  زا  يراکـشآ  لیلد  نم  هاگره  نم ،  موق  يا  تفگ :  بیعـش   . 88
 . موش بکترم  مدوخ  مراد ،  یم  زاب  نآ  زا  ار  امـش  هک  يزیچ  مهاوخ  یمن  زگره  نم  منک . ) ؟  راتفر  وا  ناـمرف  فـالخرب  مناوت  یم 

تشگزاب وا  يوس  هب  مدرک و  لکوت  وا  رب  تسین ،  ادخ  هب  زج  نم  قیفوت  مهاوخ و  یمن  مراد ،  ییاناوت  هک  اجنآ  ات  حالـصا ،  زج  نم 
.

راتفرگ حلاص  موق  ای  دوه  موق  ای  حون  موق  هک  یتشونرس  نامه  هب  امش  هک  دوشن  ببس  نم  اب  تفلاخم  ینمشد و  نم ،  موق  يا  و   . 89
 . تسین رود  نادنچ  امش  زا  طول  موق  و  دیوش ،  راتفرگ  دندش ، 

 . تسا راک ) هبوت  ناگدنب   ) رادتسود نابرهم و  مراگدرورپ  هک  دیدرگ ،  زاب  وا  يوس  هب  دیبلطب و  شزرمآ  دوخ  راگدرورپ  زا   . 90

رطاخ هب  رگا  میبای و  یم  فیعض  دوخ  نایم  رد  ار  وت  ام  میمهف و  یمن  ام  ییوگ ،  یم  ار  هچنآ  زا  يرایسب  بیعـش ،  يا  دنتفگ :   . 91
هلیبق مارتحا 
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 . يرادن یتردق  ام  ربارب  رد  وت  و  میدرک ،  یم  راسگنس  ار  وت  دوبن ،  تکچوک 

هدرب دای  زا  یلکب  ار  وا  هک  دـنیادخ  زا  رتزیزع  امـش  رظن  رد  نم  دـنواشیوخ  رفن  دـنچ  ایآ  نم ، )  نایرهـشمه   ) مدرم يا  تفگ :   . 92
؟  تسا طیحم  دینک ،  یم  امش  هچنادب  نم  راگدرورپ  هکنیا  اب  دیرادن  وا  هب  ییانتعا 

باذـع هک  دـیمهف  یم  يدوزب  منک .  یم  ار  مدوـخ  راـک  زین  نم  دـینزب ،  راـک  هب  دـیراد ،  هک  یتردـق  ره  امـش  نم ،  موـق  يا  و   . 93
 . منام یم  رظتنم  امش  اب  زین  نم  هک  دیشاب  رظتنم  امش  تسوگغورد .  یسک  هچ  دیآ و  یم  یسک  هچ  غارس  هب  هدننکراوخ 

ار ییاهنآ  همه  هحیص  میداد و  تاجن  دوخ  تمحر  اب  ار  يو  هب  ناگدنورگ  بیعش و  دمآ ،  دوعوم ) باذع   ) ام رما  هک  نیمه  و   . 94
 . دروآرد ناجیب  يدسج  تروص  هب  ناشتنوکس  لحم  رد  تفرگب و  دندرک ،  متس  هک 

 ، دنشاب رود  نم  تمحر  زا  نیدم  موق  هک  دیسر ) یهلا  نامرف  و   . ) دنا هدرکن  یگدنز  نیمزرس  نآ  رد  الصا  ییوگ  هک  نانچنآ   . 95
 . دندش رود  دومث  موق  هک  روط  نامه 

( دوه هکرابم  هروس  زا  )

وا موق  و  ع )   ) بیعش ناتساد  نوماریپ  يراتفگ 

دوب برع  ربمایپ  نیموس  ع )   ) بیعش  . 1

دوه زا :  دنترابع  برع  ناربمایپ  هدمآ و  میرک  نآرق  رد  ناشفیرـش  مان  هک  تسا  یبرع  ربمایپ  نیموس  بانج  نآ  هک  تسا  نیا  روظنم 
هروس رد  مالسلا )  هیلع   ) بیعش یگدنز  ياه  تشذگرس  زا  يا  هراپ  هک  ملس ، )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) دمحم بیعش و  حلاص و  و 

صصق ءارعش و  دوه و  فارعا و  ياه 
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 . تسا هدمآ  توبکنع  و 

یم ماش  فرط  هب  ناتسبرع  هریزج  هبش  زا  هک  یهار  ماش ،  هار  رس  رد  هدوب  يرهش  نیدم  و   ) هدوب نیدم  لها  زا  مالسلا )  هیلع   ) بیعش
دقع هب  تمدخ  لاس  تشه  ربارب  رد  ار  دوخ  رتخد  ود  زا  یکی  هدوب و  رصاعم  مالسلا )  هیلع   ) نارمع نب  یسوم  اب  بانج  نآ  و  هتفر ) 

یسوم هدوبن ،  داد  رارق  ءزج  لاس  ود  نیا  هدش و  بلطواد  شدوخ  دنک  تمدخ  لاس  هد  تساوخ  یسوم  رگا  هدروآ و  رد  بانج  نآ 
رـصم فرط  هب  نیدـم  زا  شا  هداوناخ  اب  هدومن ،  یظفاح  ادـخ  باـنج  نآ  زا  سپـس  درک و  تمدـخ  ار  يو  لاـس  هد  مالـسلا )  هیلع  )

 . دش راپسهر 

اه تمیق  ینازرا  هافر و  تینما و  دندوب .  یهلا  ياهتمعن  زا  رادروخرب  یمدرم  دندیتسرپ ،  یم  تب  نیدـم  لها  ینعی  ربمغیپ  نیا  موق  و 
یلاعت يادـخ  اذـل  ناپق ،  وزارت و  رد  صقن  یـشورف و  مک  اـصوصخم  تفاـی  عویـش  ناـشنیب  رد  داـسف  یلو  دنتـشاد  تمعن  یناوارف  و 

دنک و یهن  اهنازیم  اهلیک و  صقن  نیمز و  رد  داسف  زا  اهتب و  شتـسرپ  زا  ار  مدرم  ات  داد  روتـسد  درک و  ثوعبم  اهنآ  يوسب  ار  بیعش 
موق هب  هک  یبیاصم  و  داد ،  ناشتراشب  درک ،  ناشراذنا  داد ،  ناشزردـنا  درک ،  توعد  دوب  هدـش  رومءام  هچنادـب  ار  مدرم  بانج  نآ 

هظعوم و رد  ناشتـشز و  ياـهراک  هیلع  جاـجتحا  رد  و  دروآ ،  ناـشدای  هب  دوب  هدیـسر  طوـل  موـق  حـلاص و  موـق  دوـه ،  موـق  حوـن ، 
رد قوسف  رفک و  نایغط و  ندش  رتشیب  زج  اما  درک  غیلب  یعس  ناشزردنا 
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 . تفرگن يا  هجیتن  نانآ 

مدرم هدومن ،  شدـیدهت  ندرک و  هرخـسم  وا و  تیذا  هب  عورـش  ضوـع  رد  هکلب  دـندرواین  ناـمیا  يو  هب  رفن  دـنچ  زجب  نیدـم  مدرم 
زا ار  نارذگهر  دنتسشن و  یم  دش  یم  یهتنم  بیعـش  بانج  هب  هک  یهار  ره  رـس  رب  دنتـشاد ،  رذح  رب  بانج  نآ  يوریپ  زا  ار  رگید 

جک و ار  ادخ  هار  دندرک و  یم  عنم  ادخ  هار  زا  ار  دـندوب  هدروآ  نامیا  يو  هب  هک  یناسک  دـندناسرت و  یم  دـنورب  بیعـش  دزن  هکنیا 
 . دنهد هولج  اهرظن  رد  هدننز  ار  هار  نیا  رتشیب  هچ  ره  دنتساوخ  یم  دنداد و  یم  ناشن  جوعم 

دیدهت ار  بانج  نآ  دوخ  دندرک و  یفرعم  شباذـک  ینامز  دـندناوخ و  رحاس  ار  وا  یهاگ  ندز ،  تمهت  هب  دـندرک  عورـش  سپـس  و 
رهش زا  هک  دندرک  دیدهت  ار  وا  هب  ناگدنورگ  وا و  رگید  راب  درک و  میهاوخ  تراسگنـس  يرادنرب  تتوعد  زا  تسد  رگا  هک  دندرک 

زا ترـضح  نآ  هکنآ  ات  دـنداد  همادا  ناـنچمه  دوخ  راـتفر  نیا  هب  و  دـیدرگرب .  اـم  یتسرپتب  شیک  هب  هکنیا  رگم  مینک  یم  ناـتنوریب 
يادـخ زا  درک و  اعد  رخآ  رد  دومن و  راذـگاو  ناشدوخ  لاح  هب  هدرک  ناشیاهر  راچانب  دـیدرگ و  سویءام  یلکب  ناشندروآ  ناـمیا 

 ( . نیحتافلا ریخ  تنا  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حتفا  انبر   : ) تشاد هضرع  هدومن ،  حتف  تساوخرد  یلاعت 

 ، دیرابب اسآ  لیس  یناراب  درک و  کیرات  ار  اج  همه  هایـس  ربا  هک  يزور  درک ،  لزان  ار  هلظلا  موی  باذع  یلاعت  يادخ  اعد  نیا  لابند 
ینایوگتسار زا  رگا  هک  دندرک  یم  هرخسم  ار  بانجنآ  نیدم  لها 
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رد دندرک  حبص  ناشیاه  هناخ  رد  هجیتن  رد  تفرگب  ار  اهنآ  نامـسآ  هحیـص  سپ  نک ،  طقاس  ام  رـس  رب  ار  نامـسآ  قاط  زا  يا  هعطق 
هدرم موق  نآ  هب  تشپ  بیعش  سپ  داد ،  تاجن  ار  يو  هب  نینم  ؤم  بیعش و  یلاعت  يادخ  دندوب و  هدرم  هدمآ و  رد  وناز  هب  هک  یلاح 

هرابرد مناوت  یم  هنوگچ  الاح  مدرک  ناتتحیـصن  ردـقچ  مدیـشوک و  امـش  هب  مراـگدرورپ  تلاـسر  غـالبا  رد  ردـقچ  تفگ :  هدرک ، 
 . مشاب كانهودنا  رفاک  یمدرم  موش  تشونرس 

 ( ع  ) بیعش يونعم  تیصخش   . 2

زا هک  ییاه  شیاتـس  رد  ار  بانج  نآ  لجوزع  يادـخ  دوب و  یلاعت  يادـخ  مرتحم  لسرم و  ناربمغیپ  هرمز  زا  مالـسلا )  هیلع   ) بیعش
شا و هفیرـش  تایآ  رد  میرک  نآرق  هداد و  تکرـش  هدروآ  هراب  نیا  رد  ار  نآ  نآرق  هک  یلیمج  يانث  رد  هدومن و  دوخ  مارگ  ياـیبنا 
هک يا  هدننک  هریخ  بدا  یهلا و  مولع  فراعم و  قیاقح  زا  يدایز  رادـقم  بانج  نآ  زا  ءارعـش  دوه و  فارعا و  هروس  رد  اصوصخم 

 . تسا هدرک  تیاکح  هتشاد  مدرم  هب  تبسن  شراگدرورپ و  هب  تبسن 

ءاـضما و هدرک و  تیاـکح  باـنج  نآ  زا  ار  اـهنیا  همه  یلاـعت  يادـخ  هدرمـش و  نیحلاـص  زا  حلـصم و  نیما و  یلوسر  ار  دوخ  وا  و 
وا لاس  هد  هب  کیدزن  مالسلا )  هیلع   ) نارمع نب  یسوم  ادخ ،  میلک  هک  سب  نیمه  بانج  نآ  يونعم  تیـصخش  رد  هدومن و  قیدصت 

 . هیلع هّللا  مالس  تسا  هدرک  تمدخ  ار 

ترضح نآ  هرابرد  تاروت  رظن   . 3

 : هتفگ جورخ  رفس  زا  مود  حاحصا  رد  هک  تسا  نیا  هدرک  بانج  نآ  زا  هک  يدای  اهنت  هدماین ،  وا  موق  بیعـش و  ناتـساد  تاروت  رد 
ار یـصخش  اجنآ  رد  و  ناتـساد )  رخآ  ات   ) درک رارف  نیدم  هب  رـصم  زا  تشک  ار  یطبق  درم  نآ  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم هکنآ  زا  دـعب 

 ( . نیدم رهش  ینید  ملاع  رگید  یترابع  هب  ای  و   ) نایدم نهاک  لیئوعا  مان  هب  هدرک  رکذ 

اعد رد  ع )   ) بیعش بدا 

تنا قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حتفا  انبر   : ) تسا هتفگ  هدرک و  دوخ  موق  رب  بیعش  ترضح  هک  تسا  ینیرفن  ءایبنا ،  هیعدا  هلمج  زا  و 
نیحتافلا ریخ 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 701 

http://www.ghaemiyeh.com


ءایبنا همه  هرابرد  هک  يا  هدعو  هک  دـنک  یم  تساوخرد  یلاعت  يادـخ  زا  دوش  یم  سویام  دوخ  موق  يراگتـسر  زا  هکنآ  زا  دـعب  ( . 
وا و نیب  هک  هدومن  زیجنت  نوملظی )  مه ال  طسقلاب و  مهنیب  یـضق  مهلوسر  ءاج  اذاف  لوسر  هما  لکل  و   : ) هدومرف هلمج  نآ  زا  هداد و 

همیمـض زین  ار  دـیحوت  هب  نینم  ؤم  هک  دوب  نیا  نم )  نیب   : ) تفگن و  ام ) نیب   : ) تفگ هکنیا  تهج  و  دـنک .  مکح  قح  هب  زین  شموق 
بیعش و ای  کنجرخنل   : ) دندوب هتفگ  ناش  همه  هب  هدرک و  دیدهت  ار  نینم  ؤم  وا و  دوخ ،  دیدهترد  شموق  رافک  نوچ  دشاب ،  هدرک 

دوخ اب  ادج و  موق  زا  ار  نانآ  درک و  دوخ  همیمـض  ار  نینم  ؤم  زین  وا  تهج  نیا  زا  انتلم ) یف  ندوعتل  وا  انتیرق  نم  کعم  اونمآ  نیذلا 
( . زاس رهاظ  ام  موق  نیب  ام و  نیب  رد  ار  قح  ام  راگدرورپ  يا   : ) تفگ تشاد و  لیسگ  یلاعت  يادخ  هاگردب 

زا تفـص  نآ  هب  کسمت  میتفگ  مه  اقباس  هکنیا  يارب  نیحتافلا  ریخ  هب  درک  کسمت  ادخ  يامـسا  نیب  رد  دوخ  ياعد  نیا  رد  بیعش 
راتفگ فالخ  هب  تفـص ،  نآ  هب  تسا  ادـخ  نداد  مسق  هلزنم  هب  غیلب و  دـییات  دوخ  دـشاب  اعد  نتم  اب  بسانم  هک  يدـنوادخ  تاـفص 

رد بانج  نآ  مالک  میتفگ  هکنیا  يارب  نیقـسافلا )  موقلا  نیب  اننیب و  قرفاف  یخا  یـسفن و  الا  کلما  ـال  ینا  بر   : ) تفگ هک  یـسوم 
مالک نیاربانب  ادخ ،  هب  رما  عاجرا  غیلبت و  زا  يراددوخ  زا  دوب  هیانک  هکلب  دوبن  اعد  عقاو 
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 . بیعش مالک  فالخ  هب  دوبن  نداد  مسق  یضتقم  وا 

 ( مالسلا مهیلع   ) نوراه یسوم و  ناتساد 

تایآ

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب 

(1  ) مسط

(2) ِنِیبُْملا ِبَتِْکلا  تَیاَء  ْکِلت 

(3) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ِّقَْحلِاب  َنْوَعِْرف  یسُوم َو  ِإَبَّن  نِم  ْکیَلَع  اُوْلتَن 

(4) َنیِدِسْفُْملا َنِم  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَءاِسن  ِیْحَتسَی  ْمُهَءاَْنبَأ َو  ُحِّبَُذی  ْمُهنِّم  ًهَفئاط  فِعضَتسَی  ًاعَیِش  اَهَلْهَأ  َلَعَج  ِضْرَالا َو  یف  الَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ 

(5) َنِیثِرَْولا ُمُهَلَعْجن  ًهَّمئَأ َو  ْمُهَلَعْجن  ِضْرَالا َو  یف  اوُفِعُضتسا  َنیِذَّلا  یلَع  َّنُمَّن  نَأ  ُدیُِرن  َو 

(6) َنوُرَذْحی اُوناک  اَّم  مُْهنِم  اَمُهَدُونُج  َنَمَه َو  َنْوَعِْرف َو  يُِرن  ِضْرَالا َو  یف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو 

َنِم ُهُولِعاَـج  ِکـَْیلِإ َو  ُهوُّداَر  اَّنِإ  ینَزْحت  ـال  یفاَـخت َو  ـال  ِّمَْـیلا َو  یف  ِهیِْقلَأَـف  ِهـْیَلَع  ِتـْفِخ  اَذِإَـف  ِهیِعـِـضْرَأ  ْنَأ  یــسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اَْـنیَحْوَأ  َو 
(7) َنِیلسْرُْملا

(8) َنِیئِطَخ اُوناک  اَمُهَدُونُج  َنَمَه َو  َنْوَعِْرف َو  َّنِإ  ًانَزَح  اوُدَع َو  ْمَُهل  َنوکَِیل  َنْوَعِْرف  ُلاَء  ُهطَقَْتلاَف 

(9) َنوُرُعشَی ْمُه ال  ًاَدلَو َو  ُهَذِخَّتَن  ْوَأ  اَنَعَفنَی  نَأ  یسَع  ُهُوُلتْقَت  َکل ال  یل َو  ٍنیَع  تَُّرق  َنْوَعِْرف  تَأَْرما  َِتلاَق  َو 

(10) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَِتل  اَِهْبلَق  یلَع  اَنَطبَّر  نَأ  َْول ال  ِِهب  يِْدُبَتل  تَداک  نِإ  ًاغِرَف  یسُوم  ِّمُأ  ُداَُؤف  َحَبصَأ  َو 

(11) َنوُرُعشَی ْمُه ال  ٍُبنُج َو  نَع  ِِهب  تَرصَبَف  ِهیُصق  ِِهتْخُال  َتلاَق  َو 

(12) َنوُحِصَن َُهل  ْمُه  ْمَکل َو  ُهَنُولُفْکَی  ٍْتَیب  ِلْهَأ  یلَع  ْمکُّلُدَأ  ْلَه  َتلاَقَف  ُْلبَق  نِم  َعِضاَرَْملا  ِْهیَلَع  اَْنمَّرَح  َو 

(13) َنوُمَْلعَی ْمُهَرثکَأ ال  َّنَِکل  ُّقَح َو  ِهَّللا  َدْعَو  َّنَأ  َمَْلعَِتل  َنَزْحَت َو  اَُهْنیَع َو ال  َّرَقَت  ْیک  ِهِّمُأ  یلِإ  ُهَنْدَدَرَف 

(14) َنِینِسْحُْملا يِزْجن  ِکلَذَک  ًاْملِع َو  ًامْکُح َو  ُهَْنیَتاَء  يَوَتسا  ُهَّدشَأ َو  َغََلب  اََّمل  َو 

یلَع ِِهتَعیِـش  نِم  يِذَّلا  ُهَثَغَتـساَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  اَذَه  ِِهتَعیِـش َو  نِم  اَذَه  ِنالِتَتْقَی  ِنیَلُجَر  اَهِیف  َدَجَوَف  اَِهلْهَأ  ْنِّم  ٍهَْلفَغ  ِنیِح  یلَع  َهَنیِدَْملا  َلَخَد  َو 
(15) ٌنِیبُّم ُّلِضُّم  ُّوُدَع  ُهَّنِإ  ِنْطیشلا  ِلَمَع  ْنِم  اَذَه  َلاَق  ِْهیَلَع  یضَقَف  یسُوم  ُهَزَکَوَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  يِذَّلا 
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بَر َلاَق 
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(16) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  َُهل  َرَفَغَف  یل  ْرِفْغاَف  یسْفَن  تْمَلظ  ینِإ 

(17) َنیِمِرْجُْملِّل ًاریِهظ  َنوُکَأ  ْنَلَف  َّیلَع  تْمَْعنَأ  اَِمب  بَر  َلاَق 

(18) ٌنِیبُّم ُّيِوََغل  کَّنِإ  یسُوم  َُهل  َلاَق  ُهُخِرصَتسَی  ِسْمَالِاب  ُهَرصنَتسا  يِذَّلا  اَذِإَف  بَّقَرتَی  ًافئاَخ  ِهَنیِدَْملا  یف  َحَبصَأَف 

یف ًاراَّبَج  َنوُکَت  نَأ  الِإ  ُدیُِرت  نِإ  ِسْمَالِاب  اسْفَن  ْتلَتَق  اَمَک  ینَُلتْقَت  نَأ  ُدیُِرت  یـسوُمَی َأ  َلاَق  اَمُهَّل  ُّوُدَع  َوُه  يِذَّلِاب  شِْطبَی  نَأ  َداَرَأ  ْنَأ  اَّمَلَف 
(19) َنیِِحلصُْملا َنِم  َنوُکَت  نَأ  ُدیُِرت  اَم  ِضْرَالا َو 

(20) َنیِحِصَّنلا َنِم  َکل  ینِإ  ْجُرْخاَف  كُوُلتْقَِیل  ِکب  َنوُرِمَتْأَی  َالَْملا  َّنِإ  یسوُمَی  َلاَق  یَعسَی  ِهَنیِدَْملا  اْصقَأ  ْنِّم  ٌلُجَر  َءاَج  َو 

(21) َنیِِملظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ینِّجن  بَر  َلاَق  بَّقَرتَی  ًافئاَخ  اَهنِم  َجَرَخف 

(22) ِلِیبسلا َءاَوس  ینَیِدْهَی  نَأ  یبَر  یسَع  َلاَق  َنَیْدَم  َءاَْقِلت  َهَّجَوَت  اََّمل  َو 

َرِدُصی یتَح  یِقسَن  اََتلاَق ال  اَمُُکبطَخ  اَم  َلاَق  ِناَدوُذَت  ِنیَتَأَْرما  ُمِِهنوُد  نِم  َدَجَو  َنوُقسَی َو  ِساَّنلا  َنِّم  ًهَّمُأ  ِْهیَلَع  َدَجَو  َنَیْدَم  َءاَم  َدَرَو  اََّمل  َو 
(23) ٌرِیبک ٌْخیش  اَنُوبَأ  ُءاَعِّرلا َو 

(24) ٌریِقَف ٍریَخ  ْنِم  َّیلِإ  ْتلَزنَأ  اَِمل  ینِإ  بَر  َلاَقَف  ِّلظلا  یلِإ  یلَوَت  َُّمث  اَمَُهل  یَقسَف 

َلاَق ال صـصَْقلا  ِْهیَلَع  صَق  ُهَءاَج َو  اَّمَلَف  اََنل  ْتیَقـس  اَم  َرْجَأ  کَیِزْجَِیل  كوُعْدَـی  یبَأ  َّنِإ  َتلاَق  ٍءاَیِْحتـسا  یلَع  یـشْمَت  اَمُهاَدْـحِإ  ُْهتَءاَجف 
(25) َنیِِملظلا ِمْوَْقلا  َنِم  تْوَجن  فَخت 

(26) ُنیِمَالا يِوَْقلا  تْرَْجئَتسا  ِنَم  َریَخ  َّنِإ  ُهْرِْجئَتسا  َِتبَأَی  اَمُهاَدْحِإ  َتلاَق 

َّقـشَأ ْنَأ  ُدـیِرُأ  اَم  كِدـنِع َو  ْنِمَف  ًارـشَع  تْمَْمتَأ  ْنِإَف  ٍجَـجِح  َینَمَث  ینَرُجْأَت  نَأ  یلَع  ِنیَتَه  َّیتَْنبا  يَدْـحِإ  کَحِکنُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  ینِإ  َلاَق 
(27) َنیِِحلصلا َنِم  ُهَّللا  َءاش  نِإ  ینُدِجَتس  ْکیَلَع 

(28) ٌلیکَو ُلوُقَن  اَم  یلَع  ُهَّللا  َّیلَع َو  َنَوْدُع  الَف  ْتیضَق  ِنیَلَجَالا  اَمَّیَأ  کَْنَیب  یْنَیب َو  ِکلَذ  َلاَق 

ٍهَوْذَج ْوَأ  ٍربَخب  اَْهنِّم  مُکِیتاَء  یلَعَّل  ًاراَن  تسَناَء  ینِإ  اُوثُْکما  ِِهلْهَال  َلاَق  ًاراَن  ِروطلا  ِِبناَج  نِم  سَناَء  ِِهلْهَِأب  َراس  َلَجَالا َو  یسُوم  یضَق  اَّمَلَف 
(29) َنُولطصَت ْمُکَّلََعل  ِراَّنلا  َنِّم 

اَّمَلَف
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(30) َنیِمَلَْعلا بَر  ُهَّللا  اَنَأ  ینِإ  یسوُمَی  نَأ  ِهَرَجشلا  َنِم  ِهکَرَبُْملا  ِهَعُْقْبلا  یف  ِنَْمیَالا  ِداَْولا  یِطش  نِم  يِدُون  اَهاَتَأ 

(31) َنِینِمَالا َنِم  کَّنِإ  فَخت  ِْلْبقَأ َو ال  یسوُمَی  بِّقَُعی  َْمل  ًاِربْدُم َو  یلَو  ُّناَج  اَهنَأَک  ُّزتْهت  اَهاَءَر  اَّمَلَف  كاصَع  ِْقلَأ  ْنَأ  َو 

َنْوَعِْرف َو یلِإ  کِّبَّر  نِم  ِناَنَهُْرب  ِکنَذَـف  ِبْهَّرلا  َنِم  کَحاَنَج  ْکَیلِإ  ْمُمـضا  ٍءوس َو  ِریَغ  ْنِم  َءاْضَیب  ْجُرْخت  کـِْبیَج  یف  كَدَـی  ُکلـسا 
(32) َنیِقِسَف ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ِهیالَم 

(33) ِنُوُلتْقَی نَأ  فاَخَأَف  ًاسْفَن  ْمُْهنِم  ْتلَتَق  ینِإ  بَر  َلاَق 

(34) ِنُوبِّذَُکی نَأ  فاَخَأ  ینِإ  یُنقِّدُصی  ًاءْدِر  َیِعَم  ُْهلِسْرَأَف  ًاناِسل  ینِم  ُحْصفَأ  َوُه  ُنوُرَه  یِخَأ  َو 

(35) َنُوِبلَْغلا اَمُکَعَبَّتا  ِنَم  اَُمتنَأ َو  اَِنتَیاَِئب  اَمُْکَیلِإ  َنُولِصَی  الَف  ًانْطلس  اَمَُکل  ُلَعْجن  کیِخَِأب َو  كَدضَع  ُّدشَنس  َلاَق 

(36) َنِیلَّوَالا اَنئَاباَء  یف  اَذَِهب  اَنْعِمس  اَم  يًرتْفُّم َو  ٌرْحِس  الِإ  اَذَه  اَم  اُولاَق  ٍتَنَِّیب  اَِنتَیاَِئب  یسوُّم  مُهَءاَج  اَّمَلَف 

(37) َنوُِملظلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِراَّدلا  ُهَبِقَع  َُهل  ُنوُکَت  نَم  ِهِدنِع َو  ْنِم  يَدُْهلِاب  َءاَج  نَِمب  ُمَلْعَأ  یبَر  یسُوم  َلاَق  َو 

یـسُوم َو َِهلِإ  یلِإ  ُِعلطَأ  یلَعَّل  ًاحْرـص  یل  لَعْجاَف  ِنیطلا  یلَع  ُنَمَهَی  یل  ْدـِقْوَأَف  يِریَغ  ٍَهلِإ  ْنِّم  مَکل  تِْملَع  اَم  ُالَْملا  اَـهُّیَأَی  ُنْوَعِْرف  َلاَـق  َو 
(38) َنِیبِذَْکلا َنِم  ُهُّنظَال  ینِإ 

(39) َنوُعَجُْری اَْنَیلِإ ال  ْمُهَّنَأ  اوُّنظ  ِّقَْحلا َو  ِریَِغب  ِضْرَالا  یف  ُهُدُونُج  َوُه َو  َربْکَتسا  َو 

(40) َنیِِملظلا ُهَبِقَع  َناک  ْفیَک  ْرظناَف  ِّمَْیلا  یف  ْمُهَنْذَبَنَف  ُهَدُونُج  ُهَنْذَخَأَف َو 

(41) َنوُرصُنی ِهَمَیِْقلا ال  َمْوَی  ِراَّنلا َو  یلِإ  َنوُعْدَی  ًهَّمئَأ  ْمُهَْنلَعَج  َو 

(42) َنیِحُوبْقَْملا َنِّم  مُه  ِهَمَیِْقلا  َمْوَی  ًهَنَْعل َو  اَْینُّدلا  ِهِذَه  یف  ْمُهَنْعَْبتَأ  َو 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
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ناشنارسپ هک  اجنآ  ات  درک ،  فیعض  هراچیب و  ار  ناشیا  زا  يا  هفیاط  تخاس ،  هورگ  هورگ  ار  شمدرم  درک و  يزاورپ  دنلب  نیمز  رد 
 . دوب نادسفم  زا  وا  هک  یتسار  تشاذگ .  یم  هدنز  ار  ناشنانز  تشک و  یم  ار 

نارگید ثراو  مینک و  قلخ  نایاوشیپ  ار  ناشیا  هداهن  تنم  دندش ،  هدرمش  فیعـض  نیمز  رد  هک  نانآ  رب  میتساوخ  وا  ربارب  رد  ام   . 5
 . میهد رارق 

یم نآ  زا  هک  میهد  ناشن  ار  یتشونرـس  نآ  ود  نآ  نایرکـشل  ناماه و  نوعرف و  هب  افعـض  نیمه  زا  هداد و  ناـشتنکم  نیمز  رد  و   . 6
 . دنتخیرگ

نیگمغ سرتم و  زادنیب و  ایرد  هب  ار  وا  يدش ،  كانمیب  وا  ناج  رب  هک  نیمه  هدب .  ریـش  ار  وا  هک  میدرک  یحو  یـسوم  ردام  هب  و   . 7
 . مینک یم  شناربمایپ  زا  هدینادرگرب و  وت  هب  ار  يو  ام  هک  شابم ، 

دندرک اطخ  ناشنایرکشل  ناماه و  نوعرف و  يرآ ،  دوش .  ناشهودنا  هیام  نمشد و  ات  دنتفرگ  ایرد  زا  ار  یـسوم  نوعرف  لآ  سپ   . 8
 . ( دنتفرگ یمن  ایرد  زا  ار  وا  زگره  دنتشاد ،  یم  ربخ  كدوک  نیا  هدنیآ  زا  رگا  (و 

ار اـم  دـیاش  دیـشکم ،  ار  وا  تفگ ) :  درک و  نادـالج  هب  ور  و   . ) تسوت نم و  مشچ  رون  كدوک  نیا  تفگ :  نوـعرف  رـسمه  و   . 9
نیا هک  تسادـخ  نیا  دـنیوگ و  یم  ارچ  هک   ) دنتـسناد یمن  دـنتفگ و  یم  ار  نیا  میریگب .  دوخ  دـنزرف  ار  وا  الـصا  ای  دـشخب و  دوس 

هتخادنا ناشلد  هب  ار  داهنشیپ 
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( .

ام نیا  دهد .  ول  ار  یـسوم  دوب  کیدزن  دـش ،  یمن  غراف  رگا  هک  تشگ ،  هودـنا  زا  غراف  نئمطم و  یـسوم  ردام  بلق  هجیتن  رد   . 10
 . دشاب نینم  ؤم  زا  ات  میتسب  مکحم  ییاج  هب  ار  شبلق  هک  میدوب 

هک يروطب  اما  دید  رود  زا  ار  وا  یـسوم  رهاوخ  یبایب .  يربخ  وا  زا  ات  شاب  یـسوم  لابند  رود  زا  تفگ :  یـسوم  رهاوخ  هب  يو   . 11
 . دندشن تفتلم  نایرابرد 

یم ایآ  تفگ :  شرهاوخ  تفرگن .  ار  يدـحا  ناتـسپ  هجیتن  رد  میدوب ،  هدرک  مارح  وا  رب  ار  هدریـش  ناـنز  همه  ناتـسپ  ـالبق  اـم   . 12
نیا هاوخریخ  هک  يا  هداوناخ  دنریگب ؛ هدهع  هب  ار  كدوک  نیا  یتسرپرس  امـش  يارب  هک  منک  ییامنهار  ینادناخ  هب  ار  امـش  دیهاوخ 

؟  دنشاب كدوک 

نکیلو تسا  قح  ادخ  هدعو  دنادب  هکنآ  ات  دروخن و  هصغ  دوش و  نشور  شمـشچ  ات  میدنادرگرب  شردام  هب  ار  وا  هشقن  نیا  اب   . 13
 . دنناد یمن  مدرم  رتشیب 

میهد یم  شاداپ  ناراکوکین  هب  نینچنیا  و  میداد .  ملع  تمکح و  ار  وا  دش ،  رایع  مامت  یناوج  دیسر و  شدشر  دح  هب  نوچ  و   . 14
.

هب رهش  رد  دش .  رهـش  لخاد  هدمآ  نوریب  دوب ،  رهـش  زا  رود  هک  نوعرف  خاک  زا  دندوب ،  مرگرـس  مدرم  هک  یماگنه  رد  يزور   . 15
ناوریپ زا  هک  نآ  نایطبق .  زا  رگید  یکی  دوب و  لیئارسا  ینب  زا  یکی  دندرک .  یم  يراک  کتک  ار  رگیدکی  هک  درک  دروخرب  رفن  ود 

رش ات  دیبلط  کمک  هب  ار  یسوم  دوب ،  یسوم 
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لمع زا  نیا  تفگ :  دوخ  اب  یسوم  نامه .  یطبق  ندرم  نداتفا و  نامه و  ندز  اما  دزب ،  ار  یطبق  درم  یسوم  دنادرگب .  وا  زا  ار  یطبق 
 . راکشآ هدننک و  هارمگ  تسا  ینمشد  وا  هک  دوب ،  ناطیش 

ادـخ يرآ ،  درک .  وـحم  ار  نآ  رثا  مه  ادـخ  و  نـک .  وـحم  ار  مرج  نـیا  رثا  مدرک ،  متـس  دوـخ  هـب  نـم  اراـگدرورپ ،  تـفگ :   . 16
 . تسا نابرهم  هدنزرمآ 

 . موش یمن  نیمرجم  نابیتشپ  زگره  مرمع  رخآ  ات  یتشاد ،  ینازرا  نم  هب  هک  تمعن  نیا  رطاخ  هب  اراگدرورپ ،  تفگ :  یسوم   . 17

زا دیبلط و  یم  يرای  هب  ار  وا  تشاد  هک  دید  ار  يزورید  صخـش  نامه  ناهگان  هک  تشگ  یم  نارگن  رهـش  رد  زور  نآ  يادرف   . 18
 . يراکشآ یهارمگ  وت  تفگ :  وا  هب  یسوم  دز .  یم  شیادص  رود 

نانچنآ یـشکب  مه  ارم  یهاوخ  یم  یـسوم ،  يا  تفگ :  درم  دزایب ،  شدوخ  نمـشد  وا و  نمـشد  هب  تسد  تساوخ  هک  نیمه   . 19
یشاب نایوجحلص  زا  یهاوخ  یمن  ینک و  يرابج  نیمز  رد  هک  يرادن  ییانب  نیا  زج  وت  دوش  یم  مولعم  یتشک ؟  ار  یسک  زورید  هک 

.

دندرک یم  تروشم  نایرابرد  یـسوم ،  يا  تفگ :  دـمایب و  ناود  ناود  يدرم  دوب ) اجنآ  رد  نوعرف  رـصق  هک   ) رهـش رخآ  زا  و   . 20
 . ماوت ناهاوخریخ  زا  نم  هک  وش  نوریب  دنشکب .  ار  وت  هک 

هد تاجن  رگمتس  مدرم  رش  زا  ارم  اراگدرورپ ،  تفگ :  دش و  جراخ  رهش  زا  نارگن  یسوم   . 21
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.

 . دنک تیاده  تسار  میقتسم و  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  مراودیما  تفگ :  دش ،  نیدم  بناج  هجوتم  یسوم  نوچ  و   . 22

هک دید  ار  نز  رفن  ود  مدرم  زا  رود  رگید  فرط  رد  دنـشک و  یم  بآ  هاچ  زا  هک  دید  ار  یمدرم  دیـسر ،  نیدم  بآ  هب  نوچ  و   . 23
ام دنتفگ :  دیا ؟  هداتـسیا  ارچ  دیـسرپ :  یـسوم  دندرک .  یم  يریگولج  دنوش ،  نادنفـسوگ  ریاس  اب  طولخم  هکنیا  زا  ار  نادنفـسوگ 

 . تسا هدروخلاس  يریپ  ام  ردپ  و  دنربب ،  ار  دوخ  نادنفسوگ  اهناپوچ  هکنآ  ات  میشک  یمن  بآ 

لزان نم  رب  ریخ  زا  هچنآ  هب  نم  اراگدرورپ ،  تفگ :  تشگزاب و  هیاس  فرط  هب  سپـس  هداد  بآ  ار  ناشیا  نادنفـسوگ  یـسوم   . 24
 . مجاتحم ینک . 

یم ار  وت  مردپ  تفگ :  دـمآ و  یـسوم  يوس  هب  تفر ،  یم  هار  نیگمرـش  تلاح  اب  هک  نز  ود  نآ  زا  یکی  هک  تشذـگن  يزیچ   . 25
رگید تفگ :  درمریپ  تفگ ،  وا  هب  ار  دوـخ  ناتـساد  دـمآ و  درمریپ  دزن  یـسوم  هک  نیمه  دـهدب .  ار  تنداد  بآ  شاداـپ  اـت  دـناوخ 

 . یتفای تاجن  رگمتس  مدرم  زا  هک  سرتم 

دشاب و دـنمورین  مه  هک  تسا  سک  نآ  ریجا  نیرتهب  هک  ینک ،  ریجا  ار  وا  تسا  بوخ  هچ  تفگ :  ردـپ  هب  نز  ود  نآ  زا  یکی   . 26
 . نیما مه 

 . يوش مریجا  لاس  تشه  هکنیا  ربارب  رد  مروآرد  تیرسمه  هب  ار  مرتخد  ود  نیا  زا  یکی  مهاوخ  یم  تفگ :  یـسوم  هب  درمریپ   . 27
راک لاس  هد  رگا  هتبلا 
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تفای یهاوخ  ارم  يدوزب  مریگب و  تخـس  وت  رب  مهاوخ  یمن  نم  و  تسین ،  اـم  دادرارق  وزج  لاـس  ود  نآ  يا و  هدرک  تدوخ  ینک ، 
 . ناحلاص زا  هللاءاش  نا 

ماجنا متـساوخ ،  هک  ار  لاس  هد  لاس و  تشه  تدـم  ود  زا  کی  ره  مراد .  لوبق  ار  مدوخ  وت و  نیب  دادرارق  نیا  تفگ :  یـسوم   . 28
 . تسا لیکو  مییوگ ،  یم  هچنآ  رب  ادخ  و  یشاب .  هتشادن  ضارتعا  قح  وت  مهد و  یم 

هب دید ،  رود  زا  یشتآ  روط  تمس  زا  هار  رد  داتفا .  هار  هب  تشادرب و  ار  دوخ  رـسمه  دیناسر ،  رـسب  ار  تدم  یـسوم  نوچ  سپ   . 29
ای هدومن و  بسک  يربخ  شتآ  نآ  رانک  زا  دیاش  ات  دیشاب  اجنیا  رد  امـش  منک .  یم  ساسحا  یـشتآ  رود  زا  نم  تفگ :  شا  هداوناخ 

 . دینک مرگ  ار  دوخ  دیاش  ات  مروایب  يا  هراپ  شتآ  دوخ  زا 

عقاو كراـبم  ینیمز  هعطق  رد  هک  یتخرد  زا  تسار ،  فرط  زا  دور ،  هنارک  زا  ییادـص  دیـسر ،  شتآ  کـیدزن  هک  نیمه  یلو   . 30
 . منیملاعلا بر  يادخ  نم  یتسردب  یسوم ،  يا  هک :  تساخرب  دوب ، 

رد ایوگ  هک  دمآ  تکرح  هب  تدش  تعرـس و  هب  هک  دید  ار  اصع  یـسوم  هک  نیمه  زادـنیب .  ار  تیاصع  هک :  تفگب  زین  نیا  و   . 31
يا دیـسر :  باـطخ  درکن .  هاـگن  دوـخ  رـس  تشپ  هب  رگید  هک  يروـطب  تخیرگب  درک و  تشپ  تسا ،  یلابکبـس  راـم  زیخ  تسج و 

 . ینانمیا زا  وت  سرتم ،  ایب و  یسوم ، 
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و دشاب ،  يدب  زا  شیگدنـشخرد  هکنیا  نودـب  تسا  هدنـشخرد  دیفـس و  هک  یلاح  رد  روآ  نوریب  ربب و  نابیرگ  رد  دوخ  تسد   . 32
زابرید زا  ناـنآ  هک  تسوا ،  مدرم  نوعرف و  يوس  هب  وت  راـگدرورپ  زا  هزجعم  ود  نیا  دریگ .  مارآ  سرت  زا  اـت  هن  دوخ  بلق  رب  تسد 

 . دندوب قساف  یمدرم 

 . دنشکب ارم  مسرت  یم  اذل  ما ،  هتشک  ار  یسک  نانآ  زا  نم  اراگدرورپ ،  تفگ :  یسوم   . 33

ارم مسرت  یم  هک  دـنک ،  قیدـصت  ارم  اـت  تسرفب  نم  کـمک  هب  نم و  اـب  مـه  ار  وا  تـسا ،  رت  حیـصف  نـم  زا  نوراـه  مردارب  و   . 34
 . دننک بیذکت 

هب نم  تازجعم  رطاخ  هب  مهد و  یم  یتردـق  تنطلـس و  امـش  هب  منک و  یم  يوق  تردارب  هلیـسو  هب  ار  تیوزاـب  يدوزب  تفگ :   . 35
 . دیا بلاغ  ناتناوریپ  امش و  يرآ ،  دنسرن .  امش 

يرگید زیچ  تسا ،  هتسب  ادخ  هب  هک  يرحس  زج  نیا  دنتفگ :  دمآ ،  ناینوعرف  يوس  هب  ام  نشور  تازجعم  اب  یـسوم  نوچ  سپ   . 36
 . میا هدینشن  يزیچ  نینچ  دوخ  ناکاین  زا  ام  تسین و 

ترخآ هناخ  هک  دناد  یم  رتهب  تسا و  رتاناد  هدمآ ،  وا  هیحان  زا  ندرک  تیادـه  هب  هک  یـسک  هب  نم  راگدرورپ  تفگ :  یـسوم   . 37
 . دنوش یمن  راگتسر  نارگمتس  نوچ  تسا ،  یسک  هچ  يارب 

زورفارب و شتآ  لگ  رب  میارب  ناماه ،  يا  مسانش .  یمن  امـش  يارب  يدوبعم  مدوخ  زا  ریغ  نم  موق ،  ناگرزب  يا  تفگ :  نوعرف   . 38
زاسب رجآ 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 712 

http://www.ghaemiyeh.com


 . مناد یم  نایوگغورد  زا  ار  وا  نم  مبایب و  یعالطا  یسوم  دوبعم  زا  هک  دشاب  نک ،  تسرد  یجرب  و 

 . دندرگ یمن  رب  ام  يوس  هب  هک  دنتشادنپ  دندرک و  یشکرس  قح  نودب  نیمز  رد  شنایرکشل  نوعرف و   . 39

 . دوب هنوگچ  نارگمتس  تبقاع  هک  رگنب  سپ  میتخیر ،  ایرد  رد  میتفرگ و  ار  شنایرکشل  وا و  ام  سپ   . 40

 . تفای دنهاوخن  يروای  مدرم  نآ  زا  تمایق  زور  دندرک و  یم  توعد  شتآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  میدرک  ینایاوشیپ  ار  نانآ  ام   . 41

 . میدرک ناشبیصن  ییور  تشز  تمایق  رد  تنعل و  ایند  رد  مه  ناشنتفر  زا  دعب   . 42

 ( صصق هکرابم  هروس  زا  )

 ( ع  ) نوراه یسوم و  ياهناتساد  نوماریپ  يراتفگ 

وا تیدوبع  هیاپ  ادخ و  دزن  ع )   ) یسوم ماقم   . 1

يادخ و  دنتـشاد ،  تعیرـش  باتک و  و  دندوب ،  ءایبنا  تاداس  نانآ  هک  تسا ،  مزعلااولوا  ربمغیپ  جنپ  زا  یکی  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم
اقاثیم مهنم  انذخا  میرم و  نب  یسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  نم  کنم و  و  مهقاثیم ،  نییبنلا  نم  انذخا  ذا  و   ) هفیرـش هیآ  رد  یلاعت 

هب عجار  هک  یسیع )  یسوم و  میهاربا و  هب  انیصو  ام  کیلا و  انیحوا  يذلا  و  احون ،  هب  یـصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرـش   ) هیآ و  اظیلغ )
تنم شردارب  رب  وا و  رب  ادخ  و  تسا .  هدرمش  رب  نانآ  هرمز  رد  ار  بانجنآ  تسا ،  تعیرش  ياراد  يایبنا  و  ینامـسآ ،  ياه  تعیرش 

 ( نوره یسوم و  یلع  مالس   : ) هدومرف هدرک ،  مالس  راوگرزب  ود  نآ  رب  زین  و  نوره ، )  یـسوم و  یلع  اننم  دقل  و   : ) هدومرف هداهن و 
ار وا  زین  و 
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بناج نم  هانیدان  و  ایبن ،  الوسر  ناک  و  اصلخم ،  ناک  هنا  یـسوم ،  باـتکلا  یف  رکذا  و   : ) هدومرف و  هدوتـس ،  اـنث  حدـم و  نیرتهب  هب 
( . امیلکت یسوم  هللا  ملک  و   : ) هدومرف زین  و  اهیجو ) هللا  دنع  ناک  و   : ) هدومرف زین  و  ایجن ) هانبرق  و  نمیالا ،  روطلا 

وا و ءایبنا  هروس   88 ياه 84 -  هیآ  رد  و  هدرکرکذ ،  ءاـیبنا  هرمز  رد  رگید ،  ياـج  دـنچ  رد  و  ماـعنا ،  هروس  رد  ار  باـنج  نآ  زین  و 
هب و  دوب ،  هداد  ناشیرترب  ءابتجا و  نایملاع  رب  ادـخ  هک  دـندوب ،  حـلاص  راکوکین و  یناربمایپ  ناشیا  هکنیا  هب  هدوتـس ،  ار  ءایبنا  ریاـس 

 . دوب هدرک  ناشتیاده  میقتسم  طارص  يوس 

تافص هجیتن  رد  تسا ،  هدرک  ماعنا  نانآ  رب  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  زا  نانیا  هک  هدوتس  نینچ  ار  ناشیا  هیآ 58  رد  میرم  هروس  رد  و 
رد هک  ماعنا ،  تیاده و  ءابتجا ،  لیـضفت ،  تیحالـص ،  ناسحا ،  تهاجو ،  بیرقت ،  صالخا ،  تسا :  هدش  عمج  یـسوم  يارب  ریز 

تلاسر و توبن و  يانعم  نوماریپ  نینچمه  و  هتفرگ ،  رارق  ثحب  دروم  باتک  نیا  رد  تافـص  نیا  زا  کی  ره  اهنآ ،  اب  بساـنم  دروم 
 . تسا هدش  وگتفگ  میلکت 

ود هـب  ار  نآ  هیآ 12  فاـقحا ،  هروس  رد  هدومن و  یفرعم  تاروـت )   ) ار نآ  میرک  نآرق  هدـش  لزاـن  باـنج  نآ  رب  هک  یباـتک  اـما  و 
هیآ هدئام  هروس  رد  هدناوخ ،  ءایض )  ) و ناقرف )   ) ار نآ  هیآ 48  ءایبنا  هروس  رد  هدومن ،  فیصوت  تمحر  ماما و  فصو 
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لکل الیصفت  هظعوم و  یش ء  لک  نم  حاولالا  یف  هل  انبتک  و   : ) هدومرف هیآ 145  فارعا ،  هروس  رد  هدناوخ و  رون  يده و  ار  نآ   44
 ( . میتشون یلیصفت  يزیچ  ره  يارب  زین  و  يا ،  هظعوم  يزیچ  ره  زا  حاولا  رد  شیارب  ( ) یش ء

ار تاروت  لیئارـسا  ینب  هک :  هدومرف  هدوتـس ،  روبزم  فاصوا  هب  ار  وا  هک  میرک  نآرق  ياج  دـنچ  رد  یلاعت  يادـخ  تسه  هک  يزیچ 
نیا موس  دـلج  رد  هک  يروط  هب  هکنیا  يارب  تسا ،  نآرق  راـتفگ  دـی  ؤم  مه  خـیرات  دـندومن ،  فـالتخا  نآ  رد  و  دـندرک ،  فیرحت 

لکیه درک و  حتف  ار  نیطسلف  رصن  تخب  هکنآ  زا  دعب  هک  میدرک  ناشنرطاخ  تشذگ  مالسلا )  هیلع   ) حیسم صـصق  لیذ  رد  باتک ، 
هب نیطـسلف  زا  ار  دوهی  دالیم ،  زا  لبق  تشه  داتـشه و  دـصناپ و  لاس  رد  و  دـینازوس ،  ار  تاروت  و  تخاـس ،  ناریو  ار  دوهی ) دـبعم  )
هب دومن و  حتف  ار  لباب  هاشداپ ،  شروک  دعب ،  لاس  هاجنپ  ینعی  حیسم ،  زا  لبق  تشه  یس و  دصناپ و  لاس  رد  داد ،  چوک  لباب  يوس 

تاروت سپ  تشون  رب  زا  ناـشیارب  ار  تاروت  نهاـک )  يارزع   ) اـجنآ رد  و  دـنورب ،  نیطـسلف  دوخ ،  نیمزرـس  هب  اـت  داد  هزاـجا  دوهی 
 . تسا ءارزع )  ) تاظوفحم تسا  تسد  رد  هچنآ  هدش و  ضرقنم  یلصا 

تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  یسوم  تشذگرس  زا  هچنآ   . 2

ياج شش  تصـش و  دص و  رد  شمان  دنا  هدرمـش  هک  يروط  هب  و  هدمآ ،  رتشیب  میرک  نآرق  رد  رگید  يربمغیپ  ره  زا  بانج  نآ  مان 
یس رد  و  هدش ،  رکذ  میرک  نآرق 
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ءایبنا نیب  رد  هدـش و  هراشا  لیـصفت  هب  ای  لامجا و  روط  هب  اـی  شیاهناتـساد ،  زا  ییاـه  هشوگ  هب  نآرق  ياـه  هروس  زا  هروس  شـش  و 
ندش اهدژا  دننام  هدرک ،  رکذ  ار  يو  هرهاب  تازجعم  زا  يرایسب  میرک  نآرق  هک  هتفای ،  صاصتخا  هزجعم  ترثک  هب  مالسلا )  مهیلع  )
ندرک لزان  ایرد ،  نتفاکـش  مدرم ،  رب  نوخ  هغابروق و  شپـش ،  خلم ،  ندرک  طلـسم  نافوط ،  داجیا  شتـسد ،  نداد  رون  وا ،  ياصع 

رس يالاب  روط  هوک  ندرک  دنلب  و  ناگدرم ،  ندرک  هدنز  اصع ،  ندز  اب  گنس  کی  زا  همشچ  هدزاود  ندناشوج  و  يولس ،  زین  نم و 
 . اهنیا ریغ  و  مدرم ، 

ار اهنآ  قئاقد  تایئزج و  یمامت  نکیل  و  هدـمآ ،  بانج  نآ  ياهناتـساد  زا  ییاه  هشوگ  یلاعت  يادـخ  مالک  رد  میتفگ  هک  روطناـمه 
شور بءاد و  نیا  و  هدرک ،  افتکا  هتشاد ،  تیمها  قلخ  داشرا  و  تیاده ،  رد  شرکذ  هک  اهنآ  زا  لصف  دنچ  هب  هکلب  هدومرفن ،  رکذ 
تسا قلخ  تیاده  تربع و  هیام  شرکذ  هک  هچنآ  ناتـساد  ره  زا  هک  تسا  اه  تما  ءایبنا و  همه  ياهناتـساد  هب  هراشا  رد  میرک  نآرق 

 . دنک یم  رکذ 

رد رـصم  رد  بانج  نآ  هک :  تسا  نیا  هدمآ  نآرق  رد  شتایلک  میتفگ  هک  دراد  تیمها  شرکذ  هک  هچنآ  یـسوم  ياه  ناتـساد  زا  و 
یم رس  ار  لیئارسا  ینب  ياه  هچب  رسپ  نوعرف  روتسد  هب  ناینوعرف  هک  دمآ  ایند  هب  ییاهزور  رد  و  دمآ ،  ایند  هب  یلیئارـسا  يدرم  هناخ 

رد ار  وا  یلاعت )  يادخ  روتسد  هب   ) یسوم ردام  و  دندیرب ، 
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نآ زا  دیامن و  شتیبرت  و  دهد ،  شریش  ات  دینادرگرب  شردام  هب  و  تفرگ ،  ایرد  زا  ار  وا  نوعرف  تخادنا ،  ایرد  هب  هداهن ،  یقودنص 
 . درک امن  وشن و  نوعرف  هناخ  رد  زور 

هک هتـشاد  ار  نیا  سرت  نوچ  دـنک ،  یم  رارف  نیدـم  يوس  هب  رـصم  زا  و  دـشک ،  یم  ار  یطبق  يدرم  هدیـسر و  غولب  نس  هب  هاـگ  نآ 
 . دنناسرب شلتق  هب  یطبق  درم  نآ  صاصق  هب  ناینوعرف 

جاودزا وا  نارتخد  زا  یکی  اب  و  درک ،  تمدخ  هدومن و  ثکم  بیعـش  شیپ  نیدـم  رد  دـشاب ،  لاس  هد  نامه  هک  ررقم  یتدـم  سپس 
تسا عقاو  روط  هوک  هک  اجنآ  هار  نیب  رد  هدمآ ،  نوریب  نیدم  زا  شتیب  لها  قافتا  هب  ررقم  تدم  نآ  ندناسر  رـس  هب  زا  سپ  دومن و 

رانک هکنیا  دیما  هب  هدوب ،  کیرات  رایـسب  یبش  مه  بش  نآ  و  دندوب ،  هدرک  مگ  ار  هار  نوچ  و  دنیب ،  یم  یـشتآ  هوک  نآ  فرط  زا  ، 
دیشاب اجنیا  امش  دیوگ :  یم  شا  هداوناخ  هب  دروایب ،  دوخ  اب  هتشادرب  یـشتآ  مه  و  دسرپب ،  وا  زا  ار  هار  و  دنیبب ،  ار  یـسک  شتآ  نآ 

دوش یم  کیدزن  هک  نیمه  یلو  مسرپب ،  هار  زا  وا  زا  و  منیبب ،  ییامنهار  شتآ  رانک  ای  و  مروایب ،  ناتیارب  شتآ  يا  هراپ  مورب  نم  اـت 
 ، هدوب اج  نآ  هک  یتخرد  فرط  زا  هتشاد ،  قرف  فارطا  ياهنیمز  اب  لکـش  رظن  زا  هک  نابایب  نآ  تسار  تمـس  رانک  زا  یلاعت  يادخ 

دیوگ یم  نخس  وا  اب  و  دهد ،  یم  شیادن 
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ناونع هب  و  تسا ،  وا  ياه  هزجعم  هن  زا  ات  ود  هک  دهد ،  یم  وا  هب  اضیب  دی  اصع و  هزجعم  و  دـنیزگ ،  یمرب  دوخ  تلاسر  هب  ار  وا  و  ، 
 . دهد تاجن  ار  لیئارسا  ینب  ات  دراد ،  یم  لیسگ  شموق  نوعرف و  يوس  هب  تلاسر 

ار لیئارسا  ینب  هک  دنک  یم  داهنـشیپ  وا  هب  زین  و  دناوخ ،  یم  دیحوت  نید  قح و  هملک  يوس  هب  ار  وا  و  دیآ ،  یم  نوعرف  دزن  یـسوم 
اضیب دی  اصع و  هزجعم  تسادخ ،  لوسر  دنامهفب  هکنیا  روظنم  هب  و  درادرب ،  ناشراتشک  هجنکش و  زا  تسد  و  دنک ،  هناور  وا  هارمه 

دنک هضراعم  وا  هزجعم  اب  نارحاس  رحـس  اب  دیآ  یمرب  ماقم  رد  و  دزرو ،  یم  عانتما  وا  هتفگ  لوبق  زا  نوعرف  دهد ،  یم  ناشن  وا  هب  ار 
یمامت دنکفیب ،  ار  وخ د  ياصع  یسوم  هک  نیمه  یلو  دنتخادنا ،  هار  هب  رایسب  ياهرام  اهدژا و  دنداد ،  ناشن  میظع  يرحس  اقح  و  ، 
يوداج رحـس و  خنـس  زا  یـسوم  ياصع  دندیمهف  هک  نارحاس  تشگرب  اصع  تروص  هب  هرابود  و  دروخ ،  دـیچرب و  ار  اهرحـس  نآ 

 ، تسا نوراه  یـسوم و  بر  هک  یـسک  نآ  هب  میدروآ ،  نامیا  نیملاعلا  بر  هب  ام  دنتفگ :  دـنداتفا و  هدجـس  هب  همه  تسین ،  ناشیا 
 . درواین نامیا  و  درک ،  دیدهت  ار  نارحاس  و  دیزرو ،  رارصا  يو  توعد  راکنا  رب  نانچمه  نوعرف  یلو 

یم یمه  دیحوت  نید  هب  ار  شنایرابرد  وا و  درک ،  یم  يراشفاپ  دوخ  توعد  هب  نانچمه  مه  مالسلا )  هیلع   ) یسوم
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طلـسم نانآ  رب  ار  نوخ  هغابروق و  شپـش و  خلم و  راب  کی  تخاس ،  نافوط  راچد  ار  اهنآ  راب  کی  دروآ ،  یم  اه  هزجعم  و  دناوخ ، 
هزجعم ناونع  هب  یـسوم  هک  اهیراتفرگ  زا  کی  ره  هب  دـندرک ،  يراشفاپ  دوخ  رابکتـسا  رب  ناـشیا  یلو  دروآ ،  لـصفم  یتاـیآ  درک ، 

رگا هک  هداد  وت  هب  هک  يدـهع  نآ  زا  ناوخب و  ار  تدوخ  راگدرورپ  یـسوم  يا  دـنتفگ :  یم  دـندش ،  یم  التبم  دروآ ،  یم  ناشیارب 
ار لیئارسا  ینب  و  میروآ ،  یم  نامیا  عطق  روط  هب  ینادرگب  ار  الب  نیا  رگا  هک  نک ،  هدافتـسا  دنادرگب  ام  زا  ار  الب  نیا  میروایب  نامیا 
هب و  دنتـسکش ،  یم  ار  دوخ  دـهع  هرابود  درک ،  یم  فرطرب  ناشیا  زا  ار  ـالب  ررقم  تدـم  رد  ادـخ  هک  نیمه  یلو  میتسرف  یم  وت  اـب 

 . دنداد یم  همادا  دوخ  رفک 

ینب یـسوم و  دربب  نوریب  رـصم  زا  هدومن  جیـسب  نیعم  بش  کی  رد  ار  لیئارـسا  ینب  اـت  دـهد  یم  شروتـسد  یلاـعت  يادـخ  ریزگاـن 
 ، رس لابند  زا  تفای ،  یهگآ  نایرج  زا  نوچ  نوعرف  دندیسر ،  ایرد  رانک  هب  ات  دنداتفا ،  هار  هب  هنابش  دندش و  نوریب  رصم  زا  لیئارسا 

دسر یم  ام  هب  دراد  نمشد  دنتفگ :  يو  هب  یـسوم  باحـصا  دندید ،  رود  زا  ار  رگیدکی  قیرف  ود  هک  نیمه  درک و  بیقعت  ار  ناشیا 
اب هک  دوش  یم  یحو  يو  هب  لاح  نیمه  رد  دـنک  یم  ییامنهار  ارم  يدوز  هب  و  تسا ،  نم  اب  نم  راگدرورپ  اـشاح ،  تفگ :  یـسوم 

دز هک  نیمه  دنزب  ایرد  هب  شیاصع 
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دش دراو  ناشرفن  نیرخآ  هک  نیمه  دندش ،  ایرد  دراو  زین  شنایرکشل  نوعرف و  دنتشذگ  ایرد  زا  لیئارسا  ینب  و  دش ،  هتفاکش  ایرد  ، 
 . درک قرغ  ار  ناش  همه  و  دز ،  مه  هب  فرط  ود  زا  ار  بآ  دنوادخ  ، 

هک درب  ینابایب  فرط  هب  ار  ناشیا  مالسلا )  هیلع   ) یسوم داد و  تاجن  شرکشل  نوعرف و  رش  زا  ار  لیئارـسا  ینب  دنوادخ  هکنآ  زا  دعب 
هب يزیچ  یمود  نایرب و  یتشوگ  یلوا  هک   ( ، ) يولـس  ) و نم )   ) درک و مارکا  ار  نانآ  دنوادخ  اجنآ  رد  تشادن ،  یفلع  بآ و  چیه 
هک یگنـس  هب  ار  اصع  دنوادخ  رما  هب  یـسوم  ناشندش  باریـس  يارب  و  دشاب ،  ناشیاذـغ  ات  درک ،  لزان  نانآ  رب  دوب ) نیبجنرت  لکش 
یم همشچ  نآ  زا  تخانش و  یم  ار  دوخ  همشچ  لیئارسا  ینب  ياه  هریت  زا  کی  ره  دیـشوج  نآ  زا  همـشچ  هدزاود  دز ،  تشاد  هارمه 

 . دنکفا یم  هیاس  نانآ  رس  رب  ربا  باتفآ ،  يامرگ  زا  ییاهر  يارب  و  دندروخ ،  یم  يولس  نم و  نآ  زا  و  دندیشون ، 

 . دوش لزان  وا  رب  تاروت  ات  دورب ،  روط  هوک  هب  زور  هنابـش  لهچ  هک  درک  هدـعاوم  یـسوم  اب  یلاعت  يادـخ  ناـبایب  ناـمه  رد  هاـگنآ 
تداهـش نارگید  هب  و   ، ) دنونـشب ار  يو  اب  ادـخ  ندرک  ملکت  ات  درک ،  باختنا  ار  رفن  داتفه  لیئارـسا  ینب  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم

یلاعت يادخ  مینیبب ،  اراکـشآ  ار  ادـخ  هکنآ  ات  میروآ  یمن  نامیا  ام  دـنتفگ :  کلذ  عم  دندینـش  هکنیا  اب  رفن  داتفه  نآ  یلو  دـنهد )
هوک هب  يا  هولج  )
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دـش مامت  تاقیم  هکنآ  زا  دعب  و  دندش ،  هدنز  یـسوم  ياعد  هب  هرابود  و  دـندرم ،  هقعاص  نآ  زا  ناشیا  دـش ، ) یـشالتم  هوک  درک ، 
و دـندش ،  تسرپ  هلاـسوگ  شندـش  نوریب  زا  دـعب  لیئارـسا  ینب  هک  داد  ربـخ  وا  هب  هاـگنآ  درک  لزاـن  وا  رب  ار  تاروت  یلاـعت  يادـخ 

 . درک ناشهارمگ  يرماس 

هب ار  شرتسکاخ  دز و  شتآ  ار  هلاسوگ  دوب ،  فسءاتم  نیگمشخ و  رایـسب  هک  یلاح  رد  تشگرب ،  موق  نیب  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم
ار مدرم  اـما  دـیوشن ، ) مکیدزن  ساـسم  ـال   : ) ییوگب هشیمه  یگدـنز  رد  هک  ورب  دومرف :  و  درک ،  درط  ار  يرماـس  و  تخیر ،  اـیرد 
دوش و لوبق  ناش  هبوت  دیاش  ات  دنشکب ،  ار  رگدکی  و  دننزب ،  راک  هب  رگدکی  رد  ریشمش  روظنم  نیمه  هب  و  دننک ،  هبوت  ات  داد  روتسد 
و درک ،  دنلب  ار  روط  هوک  یلاعت  يادخ  و  دندز ،  زابرـس  دوب  یـسوم  تعیرـش  نامه  هک  تاروت  ماکحا  نتفریذپ  زا  هرابود  دش  لوبق 

 ( . مبوک یم  ناترس  رب  دیرواین ،  نامیا  رگا  هک   ، ) تشاد هگن  نانآ  رس  يالاب  رد 

نیمز زا  دـناوخب  ار  دوخ  راـگدرورپ  هک  دـندرک  تساوخرد  و  هدـمآ ،  گـنت  هب  يولـس )   ) و نم )   ) ندروـخ زا  لیئارـسا  ینب  سپس 
يارب داد  ناشروتـسد  یلاعت  يادـخ  دـنک  ناشرادروخرب  نآ  زایپ  و  سدـع ،  ریـس ،  رایخ ،  يزبس ،  زا  و  دـنایورب ،  ناشیارب  یناهایگ 

راب ریز  لیئارسا  ینب  دیرب .  رس  هب  اجنآ  رد  هدرک  بجاو  امـش  رب  دنوادخ  هک  دیوش ،  سدقم  نیمز  رـس  لخاد  فده  نیا  هب  ندیـسر 
دنتفرن

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 721 

http://www.ghaemiyeh.com


ینابایب رد  لاس  لهچ  تدـم  هجیتن  رد  تخاس ،  ناـشالتبم  ینادرگرـس  هب  و  درک ،  مارح  ناـنآ  رب  ار  نیمزرـس  نآ  یلاـعت  يادـخ  و  ، 
 . دندش نادرگرس 

اب شتقافر  و  ادخ ،  حلاص  هدنب  رادـید  يارب  نیرحبلا  عمجم  هب  ناوج  نآ  اب  شنتفر  تشذگرـس  بانج  نآ  ياهناتـساد  زا  یکی  زاب  و 
 . تسا هدمآ  فهک  هروس  رد  هک  تسا ،  حلاص  دبع  نآ 

وا تیدوبع  هیاپ  ادخ و  دزن  نوراه  ماقم   . 3

نتشاد رد  و  میقتسم ،  طارـص  يوس  هب  تیاده  و  باتک ،  نداد  رد  و  شیاه ،  تنم  رد  ار  بانج  نآ  تافاص  هروس  رد  یلاعت  يادخ 
هتسناد نالسرم  زا  ار  وا  و  هتسناد ،  کیرش  مالسلا )  هیلع   ) یسوم اب  ادخ ،  هب  نینم  ؤم  ناگدنب  زا  و  نینـسحم ،  زا  شندوب  و  میلـست ، 

زا نانآ  لیمج  تافـص  رد  ءایبنا  ریاس  اب  ار  وا  و  هدومرف ،  ماعنا  نانآ  رب  هک  هتـسناد  یناـسک  زا  ار  وا  و  هدرک ،  یفرعم  شیاـیبنا  زا  و  ، 
 . هدرک رکذ  اجکی  هداد و  رارق  کیرش  تیاده  ءابتجا و  لضف ،  حالص ،  ناسحا ،  لیبق 

اریثک كرکذن  و  اریثک ،  کحبـسن  یک  يرما ،  یف  هکرـشا  و  يرزا ،  هب  ددشا  یخا ،  نوره  یلها ،  نم  اریزو  یل  لعجا  و   ) هیآ رد  و 
و دهد ،  رارق  وا  ریزو  ار  نوراه  هک  هتساوخ  ادخ  زا  هدرک و  اعد  روط  بش  تاجانم  رد  مالسلا )  هیلع   ) یسوم اریـصب ) انب  تنک  کنا 

یسوم زارط  مه  دنیوگ ،  رکذ  رایسب  و  دننک ،  حیبست  رایسب  ار  ادخ  ات  دهد ،  رارق  وا  کیرـش  ار  وا  هدومن و  مکحم  يو  هب  ار  شتـشپ 
هتسناد
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دصاقم هب  شندیسر  رد  ار  وا  و  هدرک ،  یم  تکرـش  وا  اب  اهراک  مومع  رد  و  هدوب ،  شردارب  مزالم  فقاوم  یمامت  رد  بانج  نآ  و  . 
 . درک یم  يرای 

لهچ نآ  رد  شردارب ،  يارب  وا  ینیـشناج  ناـمه  رگم  هدـماین  دـشاب ،  باـنج  نآ  هب  صتخم  هک  يا  هلءاـسم  چـیه  میرک  نآرق  رد  و 
نوراه دوخ  ردارب  هب  هک  نیدسفملا )  لیبس  عبتت  حلصا و ال  یموق و  یف  ینفلخا  نوره  هیخال  لاق  و   ، ) دوب هتفر  تاقیم  هب  هک  يزور 

هک یلاـح  رد  تشگرب ،  تاـقیم  زا  یتـقو  و  نکم ،  يوریپ  ار  نادـسفم  هار  و  نک ،  حالـصا  و  مموـق ،  رد  شاـب  نم  هـفیلخ  تـفگ : 
دیشکب دوخ  فرط  هب  تفرگب و  ار  ردارب  رس  و  دنکفیب ،  ار  تاروت  حاولا  دندش ،  تسرپ  هلاسوگ  ارچ  هک  دوب  فسءاتم  كانمشخ و 

يور شیپ  سپ  دنشکب ،  ارم  دوب  کیدزن  و  دندادن ، ) منخس  هب  شوگ  و   ، ) دندرک فیعض  ارم  مدرم  ردام ! رـسپ  يا  تفگ  نوراه  ، 
 ، زرمایب ار  مردارب  ارم و  اراگدرورپ  تفگ :  یسوم  هدم ،  رارق  رگمتس  مدرم  نیا  وزج  ارم  و  نکم ،  هدنکفارس  هدنمرش و  ارم  نانمشد 

 . ینیمحارلا محرا  وت  هک  نک ،  لخاد  دوخ  تمحر  رد  ار  ام  و 

رضاح رصع  تاروت  رد  مالسلا )  هیلع   ) یسوم ناتساد   . 4

هراشا

زور ات  دلوت  نیح  زا  وا  خیرات  تایئزج  هدمآ ،  تسا  رفس  جنپ  هک  تاروت  زا  لوا  رفس  ياوسام  رد  مالسلا )  هیلع   ) یـسوم ياهناتـساد 
رفس جورخ ،  رفس  ینعی  رگید ،  رفس  راهچ  نآ  رد  شا  همه  هدش ،  لزان  يو  هب  ماکحا  عیارش و  زا  هچنآ  و  تافو ، 
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 . تسا هدمآ  هینثت  رفس  و  ددع ،  رفس  نایوال ، 

 . تسه فالتخا  تسین ،  مه  مک  هک  يروما  رد  هدمآ  نآرق  رد  هک  هچنآ  اب  هدروآ ،  تاروت  هک  هچنآ  نیب  ام  تسه  هک  يزیچ 

رد يو  اـب  تخرد  زا  ادـخ  نتفگ  نخـس  یـسوم و  يادـن  دـیوگ :  یم  تاروت  هک :  تسا  نیا  فـالتخا  دراوـم  نیرت  مهم  زا  یکی  و 
دنفسوگ بیعـش  يارب  هک  هدوب  یمایا  نامه  رد  هصالخ  و  هدوب ،  رـصم  فرط  هب  شا  هداوناخ  نداد  تکرح  زا  لبق  نیدم ،  نیمزرس 
بیروح ادخ  هوک  هب  و  هدرب ،  تشد  ياروام  هب  ار  دنفـسوگ  هدوب ،  يو  ینابـش  لوغـشم  هک  مایا  نامه  رد  دیوگ :  یم  هدـینارچ  یم 

يو اب  ادخ  هاگنآ  دـندرک ،  رادومن  شیارب  يراخ  تخرد  طسو  ار  یـشتآ  و  دـندش ،  رهاظ  شیارب  ادـخ  هکئالم  اجنآ  رد  و  دیـسر ، 
 . داتسرف نوعرف  دزن  لیئارسا  ینب  نداد  تاجن  يارب  ار  وا  و  داهن ،  نایم  رد  تساوخ  یم  هچنآ  و  تفگ ،  نخس 

هک هدوب  ینوعرف  نآ  زا  ریغ  دـش ،  هداتـسرف  يو  يوس  هب  یـسوم  هک  ینوعرف  نآ  هک :  تسا  نیا  مهم  فالتخا  دراوم  زا  رگید  یکی 
هدش هتشک  يو  تسد  هب  هک  یطبق  درم  نوخ  زا  صاصق  ناونع  هب  ات  تخیرگ ،  وا  رش  زا  یسوم  و  دیرورپ ،  دوخ  نماد  رد  ار  یسوم 

 . دسرن لتق  هب  دوب ، 

هب و  دـندنکفا ،  ار  دوخ  ياـهاصع  یتقو  هک  هدرواـین ،  ناـیم  هب  نارحاـس  ندروآ  ناـمیا  زا  ینخـس  تاروت  هک  تسا  نیا  رگید  یکی 
ار اهنآ  همه  یسوم  ياصع  و  دندروآرد ،  اهرام  تروص 
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رد و  دندرک ،  هضراعم  یـسوم  اب  و  دـندوب ،  نوعرف  دزن  نانچمه  نارحاس  هک  دـیوگ  یم  هکلب  دـنتفگ ،  هچ  و  دـندرک ،  هچ  دـیعلب ، 
 . دندز راک  هب  ار  دوخ  رحس  هغابروق ،  نوخ و  هزجعم  ینعی  یسوم ،  هزجعم  ود  لباقم 

ار نآ  لیئارـسا  ینب  و  درک ،  تـسرد  هلاـسوگ  لیئارـسا  ینب  يارب  هـک  یـسک  نآ  دـیوگ :  یم  تاروـت  هـک :  تـسا  نـیا  رگید  یکی 
 ، درک رید  روط  هوک  زا  تعجارم  زا  یـسوم  هک  دندید  لیئارـسا  ینب  یتقو  هکنیا  يارب  دوب ،  یـسوم  ردارب  نوراه ،  دوخ  دـندیتسرپ ، 
هک یسوم )   ) درم نیا  هکنیا  يارب  دورب ،  هار  ام  شیپاشیپ  ات  نک ،  تسرد  يدوبعم  ام  يارب  دنتفگ  ودب  و  دندش ،  عمج  يو  دزن  همه 

نانز و شوگ  هب  هراوشوگ  هچ  ره  سپ  تفگ :  ناشیا  هب  نوراه  دش ؟  هچ  میدیمهفن  و  دماین ،  درک ،  نوریب  رـصم  نیمزرـس  زا  ار  ام 
ار همه  نوراه  دندروایب ،  دنتـشاد  شوگ  هب  هک  ییاه  هراوشوگ  لیئارـسا  ینب  یمامت  دـیروایب .  میارب  دـیراد  دوخ  نارتخد  نارـسپ و 
 : تفگ و  دروآرد ،  يا  هلاسوگ  تروص  هب  و  تخیر ،  بلاق  نآ  رد  هدرک  بآ  ار  اهالط  و  درک ،  تسرد  یبلاـق  لـیمزا  اـب  تفرگ و 

 . درک نوریب  رصم  زا  ار  امش  هک  لیئارسا ،  ینب  يا  امش ،  دوبعم  تسا  نیا 

تقد هب  مالسلا )  هیلع   ) یـسوم ناتـساد  زا  اهتمـسق  نیا  رد  ار  ینآرق  تایآ  رگا  هک  مهد  رکذت  زیزع  هدنناوخ  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد 
اهنآ نحل  هک  دید  دهاوخ  دهدب ،  رارق  هعلاطم  رظن و  ریز 
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 . تسا تاروت  هب  ندز  هیانک  ضیرعت و 

یم یطبق ،  نتـشک  ناتـساد  رد  هکنیا  دـننام  تسه ،  زین  رگید  يرایـسب  یئزج  ياهفالتخا  دـش ،  رکذ  هک  یفالتخا  دراوم  زا  ریغ  هتبلا 
و تخادنا ،  ار  اصع  هقباسم  زور  رد  هک  یـسک  نآ  دیوگ :  یم  هکنیا  دننام  دـندوب و  یلیئارـسا  مود  زور  رد  اوعد  فرط  ود  دـیوگ : 

يارب ار  رفن  داتفه  باختنا  ناتساد  تاروت  زین  تخادنا و  ار  نآ  یسوم  روتـسد  هب  هک  دوب  نوراه  دیعلب ،  ار  نارحاس  رحـس  همه  اصع 
 ( جورخ رفـس  زا  مود  یـس و  حاحـصا   ) تاروت رد  زین  و  هدرواین .  الـصا  ار  ندرم  زا  دعب  ناشندش  هدنز  و  هقعاص ،  لوزن  و  تاقیم ، 
هک دوب ،  گنـس  هتخت  اـت  ود  تخادـنا ،  نیمز  هب  دروآ و  دوخ  اـب  هوک  زا  تعجارم  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم هک  یحاولا  هک  هدـمآ 

 . تسا دایز  اهفالتخا  لیبق  نیا  زا  نینچمه  و  دوب ،  تداهش  حول  ناشمان 

شیاهاعد رد  مالسلا  هیلع  یسوم  بدا 

هک هدرک  تیاکح  مالسلا )  هیلع   ) یسوم دوخ  مرتحم  یبن  زا  ناحبس  يادخ  هک  تسا  یئاعد  مالسلا )  مهیلع   ) ءایبنا هیعدا  هلمج  زا  و 
 : هتشاد هضرع  ادخ  هاگرد  هب  دوب  هتشک  یلیس  اب  ار  یطبق  درم  نآ  هک  یعقوم  رصم  رد  شیامن  وشن و  لئاوا  رد 

 . ( میحرلا روفغلا  وه  هنا  هل  رفغف  یل  رفغاف  یسفن  تملظ  ینا  بر  )

مکـش اب  دومن و  یـشک  بآ  بیعـش  رتخد  ود  يارب  دـمآ و  رد  نئادـم  هب  درک و  رارف  رـصم  زا  هک  یعقوم  ارنآ  هک  تسا  یئاعد  زین  و 
 : تشاد هضرع  ادخ  هاگرد  هب  دیمرآ ،  یتخرد  هیاس  رد  هنسرگ 

بر )
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( . ریقف ریخ  نم  یلا  تلزنا  امل  ینا 

بادآ زا  تسیا  هناگادج  بدا  دوخ  هک  وا  تیبوبر  هب  کسمت  ادخ و  هب  ءاجتلا  زا  هتشذگ  شتلئسم  ود  نیا  رد  مالسلا )  هیلع   ) یسوم
ادـخ ترفغم  هب  لسوت  افرـص  هکلب  دوبن  يویند  يدام  روما  هب  طوبرم  نوچ  شلوا  ياعد  رد  هک  هدرب  راـک  هب  ار  اـنعم  نیا  تیدوبع ، 

 . درک حیرصت  دوخ  تجاح  هب  دوب 

تفگ هک  دنک  یم  تیاکح  مالسلا )  هیلع   ) حون زا  هکنانچ  دننک ،  ترفغم  بلط  وا  زا  شناگدنب  هک  دراد  یم  تسود  دنوادخ  يرآ 
 ( مالسلا مهیلع   ) ءایبنا ریاس  هکلب  هدرک  مالسلا )  هیلع   ) حون اهنت  هن  ار  هیصوت  شرافس و  نیا  و  میحر )  روفغ  هللا  نا  هللا  اورفغتسا  و  : )

تایرورـض ماقم  تلالد  بسح  رب  هک  ار  دوخ  تجاح  نآ  رد  هک  شمود  ياعد  فـالخب  دـنا .  هدرک  یم  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  مه 
جئاوح رکذ  زا  نیا  يارب  دوخ و  جایتحا  رکذ  هب  درک  افتکا  اهنت  هکلب  درکن ،  رکذ  هدوب  نآ  لاثما  نکـسم و  اذـغ و  لـیبق  زا  یگدـنز 

 . تسین یتلزنم  ردق و  ادخ  دزن  رد  ار  ایند  هک  تسب  ورف  مد  دوخ 

دیاـب ياـشخبب )  نم  رب  سپ  مدرک  متـس  دوـخ  هب  نم  اراـگدرورپ   ( ) یلرفغاـف سفن ي  تـملظ  ینا  بر   : ) درک ضرع  هـکنیا  اـما  و 
انملظ انبر   : ) دنتفگ هک  تسوا  رسمه  مدآ و  فارتعا  لیبق  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم ترفغم  بلط  ملظ و  هب  فارتعا  نیا  هک  تسناد 

هانگ هب  فارتعا  یسوم  فارتعا  نیا  هصالخ  و  نیرساخلا . )  نم  ننوکنل  انمحرت  انل و  رفغت  مل  نا  انسفنا و 
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نیمه زا  زین  اوح  مدآ و  فارتعا  هکنیا  امک  هدوب ،  وا  دوخ  یگدـنز  تحلـصم  اـب  فلاـخم  هک  تسا  يراـک  هب  فارتعا  هکلب  تسین ، 
 ، هدوب سفن  لـتق  زا  یهن  زا  لـبق  تلاـسر و  هب  شتثعب  زا  لـبق  تشک  ار  درم  نآ  رگا  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم اریز  تسا ،  هدوب  باـب 

لبق مهنآ  یلتق  نینچ  هکنیا  رب  تسین  تسد  رد  مه  یلیلد  تسین و  یمارتحا  وا  نوخ  يارب  هک  تشک  ار  يرفاـک  درم  هکنیا  رب  هوـالع 
 . هدوب مارح  مالسلا )  هیلع   ) یسوم تعیرش  زا 

یناسنا عون  ینب  نیب  رد  ار  یتعیرـش  دنوادخ  هک  هدوب  نآ  زا  لبق  دندرک ،  ملظ  ناشدوخ  هب  تخرد  زا  ندروخ  اب  رگا  مه  اوح  مدآ و 
زا یهن  فرـص  هدومن و  سیـسات  نیمز  هب  تشهب  زا  مدآ  طوبه  زا  دـعب  ار  اهتعیرـش  مامت  یلاـعت  يادـخ  نوچ  دـشاب ،  هدرک  عیرـشت 
رد ینئارق  هکنیا  رب  هوالع  دشاب ،  هدوب  حلطصم  تیـصعم  شتفلاخم  ات  هدوب  يولوم  یهن  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  تخرد ،  هب  یکیدزن 

قباس رد  ام  و  تسا .  هط )   ) هروس تایآ  رد  نئارق  نآ  زا  يا  هراـپ  و  هدوب ،  يداـشرا  یهن  اوح  مدآ و  هب  قلعتم  یهن  هک  تسه  تسد 
حیرـصت یهلا  باتک  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  میدومن ،  هراشا  اهنآ  هب  باتک  نیا  برع ي  لوا  دـلج  رد  مدآ  تشهب  ناتـساد  ریـسفت  رد 

زین و  ایبن ) الوسر  ناک  اصلخم و  ناک  هنا  یـسوم  باتکلا  یف  رکذا  و   : ) هدوب صلخم  يا  هدـنب  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم هکنیا  هب  هدرک 
دنک اوغا  ار  يادخ  صلخم  ناگدنب  دناوت  یمن  سیلبا  هکنیا  هب  هدرک  حیرصت 
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ققحم ناطیش  ياوغا  نودب  تیصعم  هک  تسا  مولعم  مه  نیا  و  نیـصلخملا . )  مهنم  كدابع  الا  نیعمجا .  مهنیوغال  کتزعبف  لاق  : )
 . دوش یمن 

دارم دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  و  هدوبن .  تیـصعم  سفن )  لتق   ) یـسوم لمع  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  تامدـقم  نیا  قیفلت  زا  سپ ، 
 ، هتـشاد ررقم  ناراکهنگ  رب  دـنوادخ  هک  یباقع  وحم  دـنا  هدرک  ار  نآ  تساوخرد  اوح  مدآ و  نینچمه  یـسوم و  هک  مه  یترفغم  زا 

یمدآ یگدـنز  رد  سفن  هب  ملظ  هک  تسا  یئوس  راـثآ  وـحم  دارم  هکلب  تسا ،  ینعم  نیمه  هب  ناـهانگ  رد  ترفغم  هکناـنچ  تسین . 
دوخ رظن  رد  ار  وا  مدرم  دوش و  ءاشفا  وا  یشک  مدآ  ناتساد  ادابم  هک  دیسرت  یم  نیا  زا  مه  مالسلا )  هیلع   ) یـسوم دراذگ .  یم  یقاب 

هچ دـشخبب ،  انعم  نیا  هب  ار  وا  دـنک و  یـشوپ  هدرپ  ار  شرـس  هک  درک  تساوخرد  یلاعت  يادـخ  زا  اذـل  و  دنـسانشب ،  لتاق  ناونع  هب 
دشاب دهاوخ  یم  هچ  ره  تسا  ءوس  رثا  وحم  ینعم  هب  هکلب  تسا ،  باقع  وحم  زا  معا  نآرق  حالطصا  فرع و  رد  ترفغم  شـشخب و 
یلاعت يادخ  تسد  هب  راثآ  ماسقا  همه  وحم  هکنیا  رد  تسین  مه  یکـش  و  رگید ،  راثآ  هچ  یفرع و  باقع  هچ  یئادخ و  باقع  هچ  ، 

 . تسا

میتفگ میدرک و  رکذ  ینمحرت )  یل و  رفغت  مل  نا  و   : ) درک ضرع  هک  حون  ياعد  هراـبرد  ـالبق  اـم  هک  تسا  یهجو  هیجوت  نیا  ریظن 
ینکن مظفح  تدوخ  تمصع  هب  یئامرفن و  بدوم  دوخ  بدا  هب  ارم  رگا  هک :  تسا  نیا  شیانعم 
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( . دیئامرفب تقد   ) دوب مهاوخ  ناراکنایز  زا  یئامنن  محرت  نم  رب  هلیسو  نیا  هب  و 

ار نآ  یلاعت  يادخ  هدرک و  ینامـسآ  یحو  نیلوا  تفایرد  دوخ و  تثعب  زور  نیتسخن  رد  ترـضح  نآ  هک  تسیئاعد  هلمج  نآ  زا  و 
 : هدومن تیاکح  نینچ 

یخا نوره  یلها ،  نم  اریزو  یل  لعجا  و  یلوق ،  اوهقفی  یناسل ،  نم  هدقع  للحا  و  يرما ،  یل  رـسی  و  يردص .  یل  حرـشا  بر  لاق  )
( . اریصب انب  تنک  کنا  اریثک ،  كرکذن  و  اریثک ،  کحبسن  یک  يرما ،  یف  هکرشا  يرزا و  هب  ددشا 

هک يروطبو  دزاسیم ،  راومه  ار  دوخ  توعد  هار  و  دنک ،  یم  یهاوخ  ریخ  دوخ  توعد  يارب  تاملک  نیا  اب  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم
زا ام  هک  یهاگآ  یبوخ  هب  مردارب  نم و  لاح  هبو  یناد  یم  وت  هک  دنک  ضرع  دهاوخ  یم  دنک  یم  تلالد  هیماقم  نئارق  وا و  تاملک 

تنوشخ تدح و  هب  وت ،  هداهن و  نم  شودب  ینارگ  راب  وت  تلاسر  بشما  میئوگ و  یم  حیبست  ار  وت  میدیسر  زیمت  دح  هب  هک  يزور 
تتلاسر منک و  تیوس  هب  توعد  اردوخ  موق  وت  روتـسد  بسح  رب  رگا  مسرت  یم  يرتاناد ،  تسا  نم  ناـبز  رد  هک  یهرگ  نم و  عبط 

! راگدرورپ يا  وت  سپ  دنام .  زاب  راتفگ  زا  منابز  موش و  ینابصع  دنک و  یگنت  ما  هنیس  هجیتن  رد  هدومن و  بیذکت  ارم  میامن  غیلبت  ار 
هار رد  هک  هداد  ءایبنا  همه  هب  راگدرورپ  دوخ  هک  تسا  يروتـسد  نامه  اعد  نیا  زاس -  ناسآ  ارم  راـک  نک و  میاـطع  يردـص  حرش 

ار دوخ  تالاسر ،  غیلبت 
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منابز زا  هرگ  و  لبق - )  نم  اولخ  نیذلا  یف  هللا  هنـس  هل  هللا  ضرف  امیف  جرح  نم  یبنلا  یلع  ناک  ام   : ) هدومرف و  دننکفین -  تمحز  هب 
رد کیرش  ار  وا  رتهب  هچ  سپ  تسنم ،  نادناخ  زا  مه  تسا و  رت  نابز  نیریش  نم  زا  نوراه  مردارب  و  دنمهفب ،  ار  مراتفگ  ات  ياشگب 

نیا میدوب .  وت  حـیبست  رادتـسود  مه  قباس  رد  هک  يروطنامه  میئوگ -  حـیبست  رایـسب  ار  وت  ات  یهد  شرارق  مریزو  یئاـمرف و  مراـک 
نآ هک  یبدا  دنک ،  یم  دوخ  راگدرورپ  زا  غیلبت  توعد و  بابـسا  هب  عجار  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم هک  یئاهتـساوخرد  هصالخ  تسا 

لایخ یـسک  ات  هدرک  نایب  هتـشاد  رظن  رد  تـالاوس  نیا  زا  هک  يا  هجیتن  ضرغ و  هک  تسا  نیا  هدرب  راـک  هب  تاـملک  نیا  رد  باـنج 
همه نم و  هک  تسا  نیا  اهتساوخرد  نیا  زا  مضرغ  تفگ :  اذل  هدوب و  شیـصخش  عفن  هدرک  تساوخرد  هک  هچنآ  زا  شروظنم  دنکن 

هک هچنآ  هب  راگدرورپ  يا  وت  هکنیا  هب  هدرک  داهشتسا  شیاعدا  قدص  رب  و  میئوگ ،  رکذ  رایسب  هتفگ و  حیبست  رایـسب  ار  وت  تناگدنب 
( اریصب انب  تنک  کنا   : ) تفگ هدومن و  راگدرورپ  هب  هضرع  ار  شردارب  دوخ و  ناج  لد و  تقیقح  رد  یهاگآ ،  تسا  ام  ياهلد  رد 

یهار نیرت  يوق  نیرتـهب و  دوخ  داوج ،  زاـین و  یب  یلووسم  رب  دـنک  هضرع  دراد  هک  یتجاـح  ردار  شدوـخ  جاـتحم  لـئاس  هکنیا  و 
نابز هب  نآ  رکذ  رد  اریز  نآ ،  رکذ  زا  تسا  رتشیب  شریثءات  تجاـح  نداد  ناـشن  هکنیا  يارب  تمحر ،  هفطاـع  کـیرحت  يارب  تسا 

لامتحا
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 . تسین لامتحا  نیا  شنداد  ناشن  رد  تسه و  غورد 

 : دنک یم  لقن  ناینوعرف  نوعرف و  هرابرد  بانج  نآ  زا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  ینیرفن  هلمج ،  نآ  زا  و 

مهلاوما و یلع  سمطا  انبر  کلیبس  نع  اولـضیل  انبر  ایندـلا  هویحلا  یف  الاوما  هنیز و  هالم  نوعرف و  تیتآ  کـنا  اـنبر  یـسوم  لاـق  (و 
 ( . نوملعی نیذلا ال  لیبس  ناعبتت  امیقتساف و ال  امکتوعد  تبیجا  دق  لاق  میلالا .  باذعلا  اوری  یتح  اونموی  الف  مهبولق  یلع  ددشا 

 ، نیا رب  هوالع  هتفر ،  راکب  انبر )  : ) هملک شلوا  رد  اذـل  و  دـنا ،  هدرک  ود  ره  نوراـه  یـسوم و  هک  تسا  ینیرفن  هراـبرد  تاـیآ  نیا 
رفن ود  امـش  نیرفن  اـمکتوعد -  تبیجا  دـق   : ) هدومرف باوج  رد  راـگدرورپ  نوـچ  دراد ،  اـنعم  نیا  رب  تلـالد  مه  هیآ  مود  تمـسق 

عافتنا تیلباق  زا  ار  ناشلاوما  دـنوادخ  هک  دـندومن  تساوخرد  دـندرک و  ناـنآ  لاوما  هب  نیرفن  لوا  راوگرزب  ود  نیا  و  دـش ) تباـجا 
رگید دنبای و  رد  ار  كاندرد  باذع  هجیتن  رد  دنرواین و  نامیا  ات  دنک  تخـس  ار  ناشیاهلد  ادخ  هکنیا  ناشناج و  هب  سپـس  دزادـنایب 

 : دومرف هکنانچ  دوشن ،  لوبق  ناشنامیا 

( . اریخ اهنامیا  یف  تبسک  وا  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  کبر ال  تایآ  ضعب  یتای  موی  )

هک یناهگان  باذع  هب  دریگب و  ماقتنا  نانآ  زا  نامیا  رون  زا  ناش  ندرک  مورحم  اب  هک  تسا  نیا  نوراه  یسوم و  یمود  نیرفن  يانعم 
نامیا دنتـشاذگن  دـندرک و  مورحم  نامیا  رون  زا  ار  تناگدـنب  نانآ  هک  يروطنامه  دزاس ،  ناشراچد  دـهدن  ناـشیا  هب  ناـمیا  تلهم 

 ، دندرک ناشهارمگ  دنروایب و 
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تسین یمئاد  تواقش  زا  رتالاب  يدرد  چیه  هکنیا  يارب  درک ،  یـسک  ناج  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  ینیرفن  نیرتدیدش  نیرفن  نیا  و 
.

یحو یـسوم  هب  شدوخ  نوچ  دراد ،  تقبـس  شبـضغ  رب  هشیمه  یهلا  تمحر  اریز  نیرفن ،  اعد و  نیب  تسا  قرف  هک  تسناد  دیاب  و 
رش و باذع و  ندناسر  زا  هک  دراد  اضتقا  یهلا  تمحر  هعسو  یش ء ) لک  تعسو  یتمحر  ءاشا و  نم  هب  بیصا  یباذع   : ) هک داتسرف 
تس م شناگدنب  مه  هچ  ره  هکنیا  تداهش  هب  دنـشاب ،  مه  باذع  قحتـسم  رگمتـس و  هچ  رگا  دشاب ،  هتـشاد  تهارک  ناگدنب  ررض 

توعد مه  ار  دوخ  ناگدـنب  یتح  دـناشوپ ،  یم  ار  ناشیاهیتشز  هدومرف و  هضافا  نانآ  رب  ار  دوخ  ياهتمعن  دـنوادخ  زاـب  دنـشاب  راـک 
رد ای  هدومن و  هماقا  ار  یمزال  قح  دنهاوخب  هک  يدراوم  رد  رگم  دننک ،  هلـصوحرگیدکی  تازواجت  اه و  ینادان  لباقم  رد  هک  هدرک 
رد نیا  هتبلا  هدرک .  زیوجتار  بضغ  لامعا  تروص  نیا  رد  هک  دنوش  ماقتنا  يریگولج و  هب  رطضم  هدش ،  ناشهجوتم  هک  یملظ  عفد 

ظفح بضغ  لامعا  هب  زج  نارادـنید  ای  نید و  تحلـصم  تیاعر  لـیبق  زا  يا  همزلم  تحلـصم  هک  دـنهد  صیخـشت  هک  تسا  یعقوم 
هک یترطف  سوـفن  دـشاب  رت  قـیقد  هچ  ره  نآ  هبتر  رت و  قـیقر  هـچ  ره  تداعـس  ریخ و  تاـهج  تفاـطل  هـکنیا  رب  هوـالع  دوـش ،  یمن 
زا يرارف و  نآ  زا  شعبط  بسح  رب  ناسنا  هک  تواقش ،  رـش و  تاهج  فالخب  دریذپ ،  یم  ارنآ  رتهب  هدیرفآ  ترطف  نآ  رب  ناشیادخ 

لصا رب  فوقو  مدع  يارب  تسا و  نازیرگ  نآ  رب  عالطا 
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بادآ اعد و  بادآ  هک  تسا  هدش  ثعاب  دوخ  انعم  نیا  و  درب ،  یم  راک  هب  اه  هلیح  نآ -  تالیـصفت  تایئزج و  هب  دسر  هچ  ات  نآ - 
هکلب دوشن ،  حیرـصت  هدـش  نیرفن  نیا  ثعاب  هک  يروما  هب  هک  تسا  نیا  نیرفن  بادآ  زا  یکی  ـالثم  دنـشاب ،  تواـفتم  مه  اـب  نیرفن 

بولطم نآ  لماوع  تابجوم و  هب  حیرـصت  هک  اعد  فالخب  دـشاب .  کیکر  عینـش و  روما  نآ  رگا  اصوصخم  دوش ،  رکذ  هیانک  روطب 
 . تسا

و دـنرب ،  رد  هب  هار  زا  ار  تناگدـنب  ات  تفگ :  لامجا  روط  هب  و  هدرک ،  تاـعارم  دوخ  نیرفن  رد  ار  هتکن  نیا  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم
یلیخ هکنیا  اب  دوخ  نیرفن  نیا  رد  هک  دوب  نیا  هدومن  تیاعر  هک  يرگید  بدا  درکن .  رکذ  ار  ناینوعرف  حـیاضف  تاـیانج و  لیـصفت 

نیا هب  هک  دوب  نیا  شرگید  بدا  دومن ،  رارکت  ار  اـنبر ) اـنبر ،   ) يادـن داـیز  تسج و  هثاغتـسا  هدومن و  عرـضت  رایـسب  دوبن  ینـالوط 
دح زا  تسا  نارادنید  نید و  قح و  تحلـصم  قفو  رب  ناینوعرف  يدوبان  هکنیا  هرابرد  صیخـشت  هکنآ  زا  دعب  رگم  درکن  مادقا  نیرفن 

يادخ هکنیا  لیلدب  دوب ،  هدیناسر  مهب  ملع  انعم  نیا  هب  مالسلا )  هیلع   ) یسوم يرآ  دیـسر .  ملع  دح  هب  هدرک و  زواجت  تمهت  نظ و 
شردارب وا و  ناحبس  يادخ  هک  هدوب  تهج  نیمه  زا  ایوگ  و  یبا )  بذکف و  اهلک  انتایآ  هانیرا  دقل  و   : ) دومرف نوعرف  هرابرد  یلاعت 

يوریپ ار  نادان  مدرم  هار  هدیزرو و  تماقتسا  هک  دومرف  رما  دش  تباجا  ناشنیرفن  هکنیا  هب  دیون  زا  دعب  ار 
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 ( . تسا رتاناد  ادخ  و   ) دننکن

 : تسا هدرک  تیاکح  ریز  تایآ  رد  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یئاعد  بانج  نآ  هیعدا  هلمج  زا  و 

ءاهفسلا لعف  امب  انکلهتا  يایا  لبق و  نم  مهتکلها  تئش  ول  بر  لاق  هفجرلا  مهتذخا  املف  انتاقیمل  الجر  نیعبس  هموق  یـسوم  راتخا  (و 
هذـه یف  انل  بتکا  و  نیرفاغلا .  ریخ  تنا  انمحرا و  انلرفغاف و  انیل  تنا و  ءاشت  نم  يدـهت  ءاشت و  نم  اهب  لضت  کتنتف  الا  یه  نا  اـنم 

 ( کیلا انده  انا  هرخالا  یف  هنسح و  ایندلا 

يرهق یهلا و  بضغ  هک  دوب  یفقوم  دوب ،  یتخـس  فقوم  شفقوم  نوچ  ام . ) . . .  رب  ياشخبب   : ) هلمج هب  دنک  یم  ادتبا  اعد  نیا  رد 
شتمرح هک  یئـالوم  نینچ  زا  تساوخرد  یفقوم  نینچ  رد  دوب و  هتفرگارف  ار  شموـق  درادـن  ارنآ  لـمحت  باـت  يدوـجوم  چـیه  هک 

 ، تسین يداع  ياهتـساوخرد  دننام  هتفرگ ،  مشخ  دوخ  ناگدنب  رب  ور  نیا  زا  هدش و  نیهوت  شتیولوم  تدایـس و  تحاس  رب  کته و 
هب هک  دیاش  دـهد ،  نیکـست  ار  یهلا  بضغ  ناروف  نیا  هک  تفگ  يزیچ  تسخن  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم هک  دوب  باسح  نیمه  يور 

یتساوخ یم  رگا  وت  اراـگدرورپ  تفگ :  هک  دوب  نیا  نآ  و  دزاـس ،  هداـمآ  تمحر  ترفغم و  بلط  يارب  ار  هنیمز  دـناوتب  هلیـسو  نیا 
سوفن نم و  سفن  دنک :  ضرع  دهاوخ  یم  دـنک  یم  تلالد  هیماقم  هنیرق  هک  يروط  هب  يدوب .  هدرک  كاله  ارم  نانآ و  نیا  زا  لبق 

نم هک  مه  البق  یتساوخ  یم  رگا  وت  تسا ،  وت  تیشم  تعاطا  تردق و  هضبق  رد  همه  مموق 
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مریحتم نم  نکیل  یتشاذـگ ،  هدـنز  ارم  يدرک و  ناش  كاله  زورما  هک  يروطنامه  يدرک ،  یم  كـاله  ار  همه  مدوب  ناـش  نیب  رد 
رتهب نم  زا  ار  نانآ  لاح  وت  و  میوگب ؟  باوج  هچ  دنزاس  مهتم  دوخ  ناگدیزگرب  لتق  هب  ارم  مدرگرب و  دوخ  موق  يوسب  اهنت  رگا  هک 

تکاله ار ،  رفن  داتفه  نآ  تکاله  هاگنآ  دهد ،  یم  رده  ار  متامحز  هدرک و  چیه  ارم  توعد  دماشیپ  نیا  هک  یناد  یم  یناد و  یم 
رد تسین و  ناشیاهراک  هب  یئانتعا  هک  دننادان  یمدرم  مموق  یقبام  دیوگب :  تساوخ  تقیقح  رد  هدرمش و  شموق  یگمه  شدوخ و 

نوچ دـیوج ،  لسوت  یلاعت  يادـخ  تمحر  هب  اـت  تساوخ  ناـیب  زرط  نیا  اـب  يدرک ،  ناـشکاله  وت  هک  دـنیاهنیمه  نم  موق  تقیقح 
باب زا  هن  هتخاس  كاله  اجنیا  رد  رگا  دزاس و  كاله  ناش  ناهیفـس  تشز  لاـمعا  اـب  ار  یمدرم  هک  هدوبن  نیارب  راـگدرورپ  تداـع 

زا يرایـسب  تیادـه  زا  يرایـسب  یهارمگ  ثعاب  و  دراد ،  نایرج  نایمدآ  نایم  رد  هراومه  هک  هدوب  یناحتما  باب  زا  هکلب  هدوب  ماقتنا 
نم سفن  رما  یتقو  میرادن ،  غارس  یـشوپ  هدرپ  تشذگ و  زج  مدرم  ياهیتشز  لابق  رد  وت  زا  هک :  درک  هفاضا  هاگنآ  دوش ،  یم  نانآ 
هزات زیچ  مه  مموق  یلعف  تکاله  نیا  و  يزاس ،  كـاله  ار  اـم  یهاوخب  هک  تقو  ره  یناوت  یم  وت  تسا و  وت  تسد  هب  موق  سوفن  و 

یهتنم وت  تیشم  هب  زج  دشاب و  هدوبن  دوش ،  یم  يرگید  ماوقا  تیاده  یموق و  تلالـض  ثعاب  هک  وت  یمومع  تاناحتما  باب  رد  يا 
یئالوم نامه  مرجال  وت  سپ  دوشن 
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يا وـت  سپ  تسین ،  هتخاـس  ناـمروما  ریبدـت  رد  اـم  زا  يراـک  و  تسا ،  وـت  تیـشم  رما و  تسدـب  اـم  روـما  ریبدـت  هـک  دوـب  یهاوـخ 
یـشیع ایند  نیا  رد  ام  يارب  و  تسا ،  نیرفاغلا  ریخ  وت  تافـص  زا  یکی  هچ  نک ،  مکح  تترفغم  تمحر و  هب  ام  نیب  رد  راـگدرورپ !
تـشهب ترفغم و  ترخآ  رد  و  امرف ،  ردقم  دروآ  رد  باجعا  هب  دزاس و  هریخ  ار  تطخـس  نیلومـشم  هک  یـشیع  باذع و  زا  نومام 

 . نک نامیزور  يا  هنسح 

 ، نیاربانب دوب .  هدش  اه  نآ  لاح  لماش  الب  درک و  كاله  هلزلز  ار  شموق  هک  یعقوم  رد  ترـضح  نآ  ياعد  نحل  قایـس و  دوب  نیا 
راکب بانج  نآ  هک  یلیمج  بدا  هب  یبوخ  هب  ات  دـیامن  تقد  شمالکرد  باـنج  نآ  فقوم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـیاب  مرتحم  هدـنناوخ 

زا دوخ  ياـنث  اـب  هدومن و  تمحر  بلط  بترم  روطچ  هدرک و  ماـحرتسا  دوخ  راـگدرورپ  زا  هنوگچ  هک  دـمهفب  دوـش و  فـقاو  هدرب 
دوخ تجاح  نتفرگب  قفوم  دربراک  هب  هک  یتیدوبع  بدا  نیا  اـب  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم يرآ  هتـساک ،  یهلا  بضغ  ناروف  تدـش و 

هک يروط  هب  و  دوب ،  تکاله  زا  دعب  شموق  ندش  هدـنز  نآ  و  دوب ،  هدرکن  يراج  مه  نابز  رب  ار  تجاح  نآ  هک  یلاح  رد  دـیدرگ 
 : دش یحو  يو  هب  مه  ریز  باطخ  هدرک ،  تیاکح  یلاعت  يادخ 

 ( . نونموی انتایاب  مه  نیذلا  هوکزلا و  نوتوی  نوقتی و  نیذلل  اهبتکاسف  یش ء  لک  تعسو  یتمحر  ءاشا و  نم  هب  بیصا  یباذع  لاق  )

دنوادخ هک  یباطخ  زا  دعب  مرتحم  هدنناوخ  هکنیا  اما  و 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 737 

http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ نابرهم  يادخ  نیا  هب  ینامگ  هچ  هتفرگ )  ارف  ار  يزیچ  ره  متمحر   ) دومرف هدومن و  يو  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم باوج  رد 
رب ینبم  ار  بانج  نآ  ياعد  تباجا  یـسوم و  موق  مئارج  زا  وفع  هدـعو  احیرـص  لاـعتم  راـگدرورپ  يرآ  دـناد ،  یم  شدوخ  تشاد 

 : هدومرف هدرک و  رکذ  ایند  هب  ناش  ندنادرگرب  ناش و  ندرم  زا  دعب  شموق  ندرک  هدنز 

مکلعل مکتوم  دـعب  نم  مکاـنثعب  مث  نورظنت .  متنا  هقعاـصلا و  مکتذـخاف  هرهج  هللا  يرن  یتـح  کـل  نموـن  نل  یـسوم  اـی  متلق  ذا  (و 
 ( . نورکشت

ار هک  ره  تفگ :  هک  اجنآ  دوخ  مـالک  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم تسا ،  ءاـسن  هروس  رد  هک  يا  هیآ  تسا  نومـضم  نیا  هب  بیرق  و 
ار یلاعت  يادـخ  ات  هدوب  اهنآ  دوخ  رایتخا  ءوسب  ناش  یهارمگ  تفگن  درک و  بدا  لامعا  ینک ،  یم  هارمگ  ناـحتما  نیا  اـب  یهاوخب 

یم هک  تسا  ریز  هیآ  دافم  ناـمه  شینورد  دوصقم  هنرگ  دـنادب و  هزنم  مه  دوخ  مـالک  رد  تسناد  یم  هزنم  لد  رد  هک  يروطناـمه 
 ( . نیقسافلا الا  هب  لضی  ام  اریثک و  هب  يدهی  اریثک و  هب  لضی   : ) دیامرف

دنوادخ هقلطم  تیالو  زا  ریغ  یبلطم  ره  ضرعت  زا  ار  وا  بدا ،  تیاعر  هک  دوب  هتفرگ  رارق  یماقم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم يرآ ، 
زا سپ  ناـش  ندرک  هدـنز  ياعدتـسا  زا  تشاد  لد  رد  هک  مه  ار  هچنآ  زین  و  تشاد .  یم  زاـب  تسا  وا  هب  یهتنم  ریبدـت  همه  هـکنیا  و 

رطخ لوه و  هک  تشاد  رارق  یماقم  رد  میتفگ  هکنانچ  اریز  دنارن ،  نابز  رب  كاله 
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هراشا لـبق  نم  مهتکلها )  تئـش  ول  بر   ) هلمج اـباهنت  و  تشاد ،  یم  زاـب  تساوخ  یم  هک  هچ  ره  نتفگ  یفرح و  رپ  زا  ار  وا  فقوم 
 . دومن دوخ  ینورد  يوزرآ  رطاخ و  يونم  هب  يا 

و هدرک ،  نانآ  ندـش  تسرپ  هلاسوگ  اـب  ندـش  هجاوم  دوخ و  موق  هب  تعجارم  زا  سپ  هک  تسا  یئاـعد  باـنج  نآ  هیعدا  هلمج  زا  و 
 : هدومرف لقن  نینچ  ار  شناتساد  یلاعت  يادخ 

ینلعجت ءادعالا و ال  یب  تمشت  الف  یننولتقی  اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  نا  ما  نبا  لاق  هیلا  هرجی  هیخا  سارب  ذخا  حاولالا و  یقلاو  )
 ( نیملاظلا موقلا  عم 

مدرم زا  ار  شدوخ  وا و  ات  درک  اعد  شدوخ  وا و  ناج  هب  اهنت  دروخ و  تقر  شردارب  لاح  رب  دید  نینچ  یتقو  مالسلا )  هیلع   ) یسوم
محرا تنا  کتمحر و  یف  انلخدا  یخال و  یل و  رفغا  بر  لاق   : ) دـنک یم  لقن  نینچ  ار  اعد  نآ  میرک  نآرق  دزاـس و  زاـتمم  رگمتس 

هک تسناد  یم  هکنیا  يارب  رگم  تساوـخن  ار  دـنک ) لـخاد  دوـخ  تمحر  رد  ار  ود  نآ  دـنوادخ  هکنیا  هب   ) زاـیتما نیا  و  نیمحارلا ) 
لجعلااوذختا نیذـلا  نا   : ) دـیامرف یم  هیآ  نیا  زا  دـعب  مه  راگدرورپ  هک  نانچ  تفرگ ،  دـهاوخ  ار  نارگمتـس  یهلا  بضغ  يدوزب 

دوخ ياعد  نیا  رد  بانج  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  تشذگ  قباس  رد  هک  هچنآ  زا  و  ایندلا ) هویحلا  یف  هلذ  مهبر و  نم  بضغ  مهلانیس 
روتـسد اـهنآ  هب  هک  یتقو  هدرک ،  دوخ  موق  هب  هک  تسا  ینیرفن  باـنج  نآ  هیعدا  هلمج  زا  زین  و  هدرب .  راـکب  بدا  زا  ار  یهوجو  هچ 

داد
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و نودعاق )  انهیه  انا  التاقف  کبر  تنا و  بهذاف  اهیف  اوماد  ام  ادبا  اهلخدن  نل  انا  یسوم  ای   : ) دنتفگ اهنآ  دنیآ و  رد  هسدقم  ضرا  هب 
 : هدرک لقن  نینچ  میرک  نآرق  ار  نیرفن  نآ 

 ( . نیقسافلا موقلا  نیب  اننیب و  قرفاف  یخا  یسفن و  الا  کلما  ینا ال  بر  لاق  )

زاب هدـننز  ياهینامرفان  نآ  عینـش و  ياهتفلاخم  نآ  زا  دـعب  هکنیا  زا  هک  هدوب  نیا  شـضرغ  اریز  هدرب ،  راکب  اعد  نیا  رد  یلیمج  بدا 
نایب احیرص  ار  ضرغ  نیا  نکیل  دیامن و  افعتسا  دروآ و  رذع  دیامن  غیلبت  اهنآ  هب  ار  ناشراگدرورپ  رما  دهد و  يروتـسد  نانآ  هب  مه 
راـک هب  ارم  روتـسد  هک  یـسک  ینعی  متـسین )  مردارب  مدوخ و  زج  کـلام  نم  اراـگدرورپ   : ) هکنیا هب  دروآ  هیاـنک  نآ  زا  هکلب  درکن 

ناشیا زا  يریخ  دیما  رگید  هک  دنا  هدناسر  یئاجب  ار  مینامرفان  نم  موق  تسین و  یـسک  مردارب  مدوخ و  زج  دـنک  تعاطا  ارم  ددـنبب و 
تحلـصم هک  یئاهراک  هب  ار  نانآ  مهدـن و  يروتـسد  اهنآ  هب  موشن و  وربور  ناـنآ  اـب  رگید  هک  مهاوخ  یم  هزاـجا  ور  نیا  زا  مرادـن 

 . منکن داشرا  تسنآ  رد  ناش  یعامتجا 

شدوـصقم رگا  هنرگ  دوـب و  تعاـطا  کـلم  تیکلاـم ،  زا  شـضرغ  داد  تبـسندوخ  هب  ار  شردارب  شدوـخ و  تیکلاـم  هکنیا  اـما  و 
نیا هب  هراشا  اعطق  داد  یم  تبـسن  دوخب  ار  يزیچ  ینیوکت  تیکلم  مه  رگا  داد و  یمن  تبـسن  دوخ  هب  ارنآ  هتبلا  دوب  ینیوکت  تیکلم 

زا سپ  هدرک ،  کیلمت  شیادخ  تسا  کلام  ار  يزیچ  رگا  وا  تسادخ و  نآ  زا  تیکلم  تقیقح  هک  درک  یم  انعم 
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هکلب درکن  داهنـشیپ  يا  هراچ  هار  شدوخ  تشاد  یلاعت  يادخ  هضرع  ار  غیلبت  زا  كاسما  داهنـشیپ  دوخ و  موق  زا  ار  دوخ  سای  هکنآ 
( . زادنا یئادج  قساف  مدرم  نم و  نایم  تسا  تحلصم  هک  یقیرط  ره  هب   : ) تفگ درک و  راگدرورپ  هب  لوحم  ار  رما 

مالسلاامهیلع رضخ  یسوم و  ناتساد 

تایآ

(60) ًابُقُح َیْضمَأ  ْوَأ  ِْنیَرْحَْبلا  َعَمْجَم  َُغْلبَأ  یتَح  ُحَْربَأ  ُهاَتَِفل ال  یسُوم  َلاَق  ْذِإ  َو 

(61) ًابَرس ِرْحَْبلا  یف  ُهَلِیبس  َذَختاَف  اَمُهَتوُح  اَیِسَن  اَمِِهْنَیب  َعَمْجم  اَغََلب  اَّمَلَف 

(62) ًابصَن اَذَه  اَنِرَفس  نِم  اَنیَِقل  ْدََقل  اَنَءاَدَغ  اَِنتاَء  ُهاَتَِفل  َلاَق  اَزَواَج  اَّمَلَف 

(63) ًابَجع ِرْحَْبلا  یف  ُهَلِیبس  َذَختا  ُهَرُکْذَأ َو  ْنَأ  ُنْطیشلا  الِإ  ُهِیناسنَأ  اَم  توُْحلا َو  تیِسَن  ینِإَف  ِهَرْخصلا  یلِإ  اَْنیَوَأ  ْذِإ  ْتیَءَر  َلاَق َأ 

(64) ًاصصَق اَمِهِراَثاَء  یلَع  اَّدَتْراَف  ْغبَن  اَّنُک  اَم  ِکلَذ  َلاَق 

(65) ًاْملِع اَّنُدَّل  نِم  ُهَنْمَّلَع  اَنِدنِع َو  ْنِّم  ًهَمْحَر  ُهَْنیَتاَء  اَنِداَبِع  ْنِّم  ًاْدبَع  اَدَجَوَف 

(66) ًادشُر تْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  نَأ  یلَع  کُِعبَّتَأ  ْلَه  یسُوم  َُهل  َلاَق 

(67) ًاربص َیِعَم  َعیِطَتسَت  َنل  کَّنِإ  َلاَق 

(68) ًاربُخ ِِهب  طِحت  َْمل  اَم  یلَع  ُربصَت  ْفیَک  َو 

(69) ًاْرمَأ َکل  یصْعَأ  ًاِرباص َو ال  ُهَّللا  َءاش  نِإ  ینُدِجَتس  َلاَق 

(70) ًارْکِذ ُْهنِم  َکل  ثِدْحُأ  یتَح  ٍءْیش  نَع  یْنلَئسَت  الَف  ینَتْعَبَّتا  ِنِإَف  َلاَق 

(71) ًاْرمِإ ًاْئیش  ْتئِج  ْدََقل  اَهَلْهَأ  َقِْرُغِتل  اَهْتقَرَخ  َلاَق َأ  اَهَقَرَخ  ِهَنیِفسلا  یف  اَبِکَر  اَذِإ  یتَح  اَقَلطناَف 

(72) ًاربص َیِعَم  َعیِطَتسَت  َنل  کَّنِإ  ُْلقَأ  َْمل  َلاَق َأ 

(73) ًارسُع يِْرمَأ  ْنِم  ینْقِهُْرت  تیِسَن َو ال  اَِمب  ینْذِخاَُؤت  َلاَق ال 

(74) ًارْکُّن ًاْئیش  ْتئِج  ْدَقَّل  ٍسْفَن  ِریَِغب  َهَّیِکَز  ًاسْفَن  ْتلَتَق  َلاَق َأ  ُهَلَتَقَف  ًامَلُغ  اَیَِقل  اَذِإ  یتَح  اَقَلطناَف 

(75) ًاربص َیِعَم  َعیِطَتسَت  َنل  کَّنِإ  کَّل  ُلقَأ  َْمل  َلاَق َأ  * 

(76) ًارْذُع ینُدَّل  نِم  ْتغََلب  ْدَق  یْنبِحُصت  الَف  اَهَدَْعب  ِءْیش  نَع  ُکْتلَأس  نِإ  َلاَق 
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نَأ ُدیُِری  ًاراَدِج  اَهِیف  اَدَجَوَف  اَمُهوُفِّیُضی  نَأ  اَْوبَأَف  اَهَلْهَأ  اَمَعطَتسا  ٍهَیْرَق  َلْهَأ  اَیَتَأ  اَذِإ  یتَح  اَقَلطناَف 
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(77) ًارْجَأ ِْهیَلَع  تْذَخََّتل  ْتئِش  َْول  َلاَق  ُهَماَقَأَف  ضَقنَی 

(78) ًاربص ِْهیَلَّع  عِطَتسَت  َْمل  اَم  ِلیِوْأَِتب  ُکئِّبَنُأس  ِکْنَیب  یْنَیب َو  ُقاَِرف  اَذَه  َلاَق 

(79) ًابصَغ ٍهَنیِفس  َّلک  ُذُخْأَی  ٌِکلَّم  مُهَءاَرَو  َناک  اَهبیِعَأ َو  ْنَأ  تدَرَأَف  ِرْحَْبلا  یف  َنُولَمْعَی  َنیِکسَِمل  َتناکَف  ُهَنیِفسلا  اَّمَأ 

(80) ًاْرفک ًانَیْغط َو  اَمُهَقِهُْری  نَأ  اَنیِشَخَف  ِنیَنِمُْؤم  ُهاََوبَأ  َناکَف  ُمَلُْغلا  اَّمَأ  َو 

(81) ًامحُر بَْرقَأ  ًهوَکَز َو  ُْهنِّم  ًاریَخ  اَمُهبَر  اَمَُهلِْدُبی  نَأ  اَنْدَرَأَف 

اَجِرْخَتسَی اَمُهَّدشَأ َو  اَُغْلبَی  نَأ  کُّبَر  َداَرَأَف  ًاِحلـص  اَمُهُوبَأ  َناک  اَمُهَّل َو  ٌزنَک  ُهَتْحت  َناک  ِهَنیِدَْملا َو  یف  ِنیَمِیتَی  ِنیَمَلُِغل  َناکَف  ُراَدِْجلا  اَّمَأ  َو 
(82) ًاربص ِْهیَلَّع  عِطسَت  َْمل  اَم  ُلیِوْأَت  ِکلَذ  يِْرمَأ  ْنَع  ُُهْتلَعَف  اَم  کِّبَّر َو  نِّم  ًهَمْحَر  اَمُهَزنَک 

 . مرب رسب  زارد  یتدم  ای  مسرب ،  ایرد  ود  عمجم  هب  ات  مریگن  مارآ  تفگ :  شیوخ  درگاش  هب  یسوم  نوچ  نک )  دای   ) و  . 60

 . تفرگ شیپ  ایرد  فرط  هب  ار  دوخ  هار  یهام  نآ  دندرب و  دای  زا  ار  ناش  یهام  دندیسر ،  ایرد  ود  نایم  عمج  هب  هک  نیمه  و   . 61

 . میدید رایسب  یگتسخ  نامرفس  نیا  زا  هک  رایب ،  نامشیپ  ار  نامیاذغ  تفگ :  شدرگاش  هب  دنتشذگب ،  نوچ  و   . 62

نآ ندرک  شوـمارف  هب  ارم  ناطیـش  زج  و  مدرب ؟  داـی  زا  ار  یهاـم  نم  میدرب ،  هاـنپ  گنـس  نآ  هب  یتـقو  هک  يراد  ربـخ  تفگ :   . 63
 . تفرگ شیپ  ار  دوخ  بیجع  هار  مدرکن و  شدای  هک  تشادناو 

 . دنتشگزاب شیوخ  ياهمدق  هناشن  ییوج  یپ  اب  و  متسج .  یم  هک  تسا  نامه  نیا  تفگ :   . 64

میدوب هداد  ودب  یتمحر  شیوخ  بناج  زا  هک  دنتفای  ار  ام  ناگدنب  زا  يا  هدنب  سپ   . 65
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 . میدوب هتخومآ  وا  هب  یشناد  شیوخ  دزن  زا  و 

؟  يزومایب یلامک  يا ،  هتخومآ  هچنآ  زا  نم  هب  هک  منک  يوریپ  ار  وت  ایآ  تفگ :  ودب  یسوم   . 66

 . درک یناوتن  ییابیکش  زگره  نم  یهارمه  هب  وت  تفگ :   . 67

؟  ینک یم  ییابیکش  یتسین ،  فقاو  نآ  زار  زا  هک  ییاهزیچ  دروم  رد  هنوگچ   . 68

 . منک یمن  وت  ینامرفان  باب  چیه  رد  تفای و  یهاوخ  ابیکش  ارم  دهاوخ ،  ادخ  رگا  تفگ :   . 69

 . میوگب وت  اب  یبلطم  نآ  هرابرد  ات  سرپم  نم  زا  يزیچ  يدمآ ،  نم  لابند  هب  رگا  تفگ :   . 70

اقح ینک ؟  قرغ  ار  شمدرم  ات  يدرک  خاروس  ار  نآ  تفگ :  درک .  خاروس  ار  نآ  دندش ،  راوس  یتشک  هب  نوچ  دـنتفرب و  سپ   . 71
 . يدرک هتساشان  يراک  هک 

؟  يرادن ارم  یهارمه  بات  وت  هک  متفگن  رگم  تفگ :   . 72

 . ریگم تخس  نم  رب  ار  مراک  نکم و  تساوخزاب  ما ،  هدرک  شومارف  هچنآ  هب  ارم  تفگ :   . 73

اقح یتشک ؟  هانگیب  دوب .  هتـشکن  ار  یـسک  هک  یمرتحم  سفن  اـیآ  تفگ :  تشکب .  ار  وا  دـندیدب و  ار  يرـسپ  اـت  دـنتفرب  سپ   . 74
 . يدرک حیبق  يراک 

؟  درک یناوتن  ییابیکش  زگره  نم  یهارمه  هب  وت  هک  متفگن  وت  هب  رگم  تفگ :   . 75

 . دوب یهاوخ  روذعم  نم  بناج  زا  هک  نکب ،  نم  بحاصم  مدیسرپ ،  وت  زا  يزیچ  نیا  زا  دعب  رگا  تفگ :   . 76

هدکهد هب  ات  دنتفرب  سپ   . 77
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تـساوخ یم  هک  دنتفای  يراوید  اجنآ  رد  دندیزرو ،  غیرد  ناشندرک  نامهم  زا  اهنآ  دنتـساوخ و  یندروخ  نآ  لها  زا  دندیـسر و  يا 
 . یتفرگ یم  يدزم  راک  نیا  يارب  شاک  تفگ :  تشاد .  اپ  هب  ار  نآ  سپ  دتفیب ، 

یم رادربخ  یتشادـن ،  ار  شییابیکـش  ییاناوت  هک  هچنآ  حیـضوت  زا  ار  وت  تسوت و  نم و  ناـیم  ییادـج  عقوم )   ) کـنیا تفگ :   . 78
 . منک

دوب یهاش  ناشهار  رد  هک  نوچ  منک ،  شبویعم  متـساوخ  دـندرک .  یم  راک  ایرد  رد  هک  دوب  ینادنمتـسم  يارب  يارب  یتشک  اما   . 79
 . تفرگ یم  بصغب  ار  اهیتشک  همه  هک 

 . دنک ناشراچد  راکنا  نایغط و  هب  مدیسرت  دندوب ،  نم  ؤم  شردام  ردپ و  رسپ ،  نآ  اما   . 80

 . دهد ناشضوع  نآ  زا  رت  نابرهم  رت و  هزیکاپ  ناشراگدرورپ  متساوخ  و   . 81

تراـگدرورپ دوب .  هتـسیاش  يدرم  ناشردـپ  و  دوب ،  نآ  ریز  ناـشیا  لاـم  زا  یجنگ  دوب و  رهـش  نیا  میتی  رـسپ  ود  زا  راوید  اـما   . 82
دوخ شیپ  زا  ار  راـک  نیا  نم  و  تراـگدرورپ ،  زا  دوب  یتـمحر  دـنرآ .  نوریب  شیوخ  جـنگ  دنـسر و  شیوخ  دـشر  هب  هک  تساوخ 

 . یتشادن ار  نآ  ییابیکش  ییاناوت  نآ  رب  هک  اهزیچ  نآ  حیضوت  تسا  نینچ  مدرکن . 

 ( فهک هکرابم  هروس  زا  )

نآرق رد  ع )   ) رضخ یسوم و  ناتساد 

فرط هب  رگا  و  درادن ،  ار  نآ  يو  هک  تسا  یملع  ياراد  هک  دراد  ياهدـنب  ینیمزرـس  رد  هک  درک  یحو  یـسوم  هب  ناحبـس  يادـخ 
 - هدنز یهام  اج  ره  هک  هناشن  نیا  هب  دید  دهاوخ  اجنآ  رد  ار  وا  دورب  نیرحبلا  عمجم 
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 . تفای دهاوخ  ار  وا  اجنامه  دش  مگ -  ای  و 

هب هداد  عـالطا  شقیفر  هب  مرج  ـال  دریگ ،  ارف  ار  وا  مولع  زا  يزیچ  و  دـنیبب ،  ار  ملاـع  نآ  هک  تفرگ  میمـصت  مالـسلاهیلع )   ) یـسوم
نوچ دندیـسر و  اجنادـب  ات  دـنداتفا  هار  هب  هتـشادرب  هدرم  یهام  ددـع  کی  دوخ  اب  دـندرک و  تکرح  نیرحبلا  عمجم  فرط  هب  قافتا 

زا دوب  لوغـشم  ناشرکف  نوچ  دنیاسایب و  يا  هظحل  ات  دنتـسشن  تشاد  رارق  بآ  بل  رب  هک  یگنـس  هتخت  يور  رب  دندوب  هدـش  هتـسخ 
 . دندرک ششومارف  هدومن  تلفغ  یهام 

شومارف دید  ار  نآ  هکنیا  اب  یـسوم  قیفر  داتفا -  بآ  هب  شا  هدرم  ای  و  تخادنا -  بآ  هب  ار  دوخ  دش و  هدـنز  یهام  رگید  يوس  زا 
هتسخ رگید  راب  نوچ  دنتشذگ و  نیرحبلا  عمجم  زا  هکنآ  ات  دنداد  همادا  دوخ  هار  هب  هتساخرب  اجنآ  زا  دهد ،  ربخ  یـسوم  هب  هک  درک 

 . میدش هتفوک  تخس  رفس  نیا  رد  هک  روایب  ار  نامیاذغ  تفگ  وا  هب  یسوم  دندش 

گنـس هتخت  يور  هک  اجنآ  تفگ :  شخـساپ  رد  و  داتفا ،  دوب  هدـید  نآ  ناتـساد  زا  هک  هچنآ  یهام و  دای  هب  یـسوم  قیفر  اـجنآ  رد 
زا ناطیـش  یلو  میوگب  وت  هب  متـساوخ  نم  تشگ ،  دیدپان  ات  درک  انـش  داتفا و  ایرد  هب  دش و  هدـنز  هک  مدـید  ار  یهام  میدوب  هتـسشن 

شبلط رد  ام ،  هک  تسا  نامه  نیا  تفگ :  یسوم  تفر .  داتفا و  ایرد  هب  سپ  هرخص  دزن  رد  مدرک  شومارف  ار  یهام  ای  و  درب -  مدای 
تسا ام  یناشن  نامه  گنس  هتخت  نآ  میدوب و 
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 . میدرگرب اجنادب  دیاب  سپ 

هب یندل  یملع  شدوخ و  هیحان  زا  یتمحر  ادخ  هک  ار  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  و  دنتـشگرب ،  دندوب  هتفر  هک  هار  نامه  زا  گنرد  یب 
هک يدـشر  ملع و  زا  يزیچ  وا  دـنک و  تعباـتم  ار  وا  اـت  دومن  تساوخرد  درک و  هضرع  وا  رب  ار  دوـخ  یـسوم  دـنتفایب .  دوـب  هداد  وا 

ینک هدهاشم  میاهراک  نم و  زا  هچنآ  یشاب و  نم  اب  یناوت  یمن  وت  تفگ :  ملاع  درم  نآ  دهد .  میلعت  يو  هب  هتـشاد  ینازرا  شیادخ 
نادـب یملع  هطاحا  هک  يزیچ  رب  درک  یناوت  لمحت  هنوگچ  و  یناد ،  یمن  ار  میاهراک  يانعم  تقیقح  لیوات و  نوچ  ییامن ،  لـمحت 

وا شهاوخ  هک  تشاذگ  انب  ملاع  دنکن .  شینامرفان  يرما  چیه  رد  هللا  ءاش  نا  دنک و  ربص  دید  هچ  ره  هک  داد  لوق  یـسوم  يرادـن ؟ 
منک یم  هچنآ  هراب  رد  مدوخ  ات  ینکن ،  لا  ؤس  يزیچ  چیه  زا  نم  زا  هک  دیاب  يدرک  يوریپ  ارم  رگا  سپ  تفگ  هاگنآ  و  دریذـپب ،  ار 

 . منک حیرشت  حیضوت و  هب  زاغآ 

ياهراک هب  تبسن  یسوم  دندوب  راوس  زین  رگید  یعمج  نآ  رد  هک  دندش ،  راوس  یتشک  کی  رب  ات  دندرک  تکرح  ملاع  نآ  یسوم و 
 ، دوبن قرغ  زا  نمیا  یتشک  نآ  دوجو  اب  هک  یخاروس  درک ،  خاروس  ار  یتشک  ملاـع  یلاـح  نینچ  رد  دوب ،  نهذـلا  یلاـخ  ملاـع  نآ 
یم ینک ؟  یم  هچ  دیـسرپ  دوشگ و  ضارتعا  هب  نابز  هدومن  شومارف  دوب  هتـسب  وا  اب  هک  ار  يدـهع  هک  درک  بجعت  ناـنچنآ  یـسوم 

ینک قرغ  ار  یتشک  لها  یهاوخ 
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دوخ هب  یـسوم  يرادـن ؟  ار  ندوب  نم  اب  ربص  وت  متفگن  داد :  باوج  يدرـسنوخ  اب  ملاع  يدرک ؟  یکانرطخ  گرزب و  راک  بجع   ؟
بکترم یـشومارف  رد  زا  هچنادب  ارم  کنیا  مدرک ،  شومارف  مدوب  هداد  وت  هب  هک  ار  ياهدعو  نآ  نم  تفگ  یهاوخرذع  رد  زا  هدمآ 

 . نکم يریگتخس  ما  هراب  رد  و  امرفم ،  هذخا  ؤم  مدش 

فک زا  رایتخا  مه  زاب  تشکب .  ار  كدوک  نآ  ملاع  دندومن  دروخرب  يرـسپ  هب  هار  نیب  رد  دنداتفا  هار  هب  هدش  هدایپ  یتشک  زا  سپس 
بکترم یتیاـنج  هک  ار  یهاـنگ  یب  كدوـک  يدرک ؟  هک  دوـب  راـک  هچ  نیا  تفگ  راـکنا  رد  زا  و  درک ،  ریغت  وا  رب  تفرب و  یـسوم 

رد یناوت  یمن  وت  متفگن  تفگ :  مود  راـب  يارب  ملاـع  يدرک !  يدـب  راـک  هچ  یتسار  یتشک ؟  تهج  یب  دوب  هتخیرن  ینوخ  هدـشن و 
يریگولج ملاع  تقرافم  زا  رذـع  نآ  اب  ات  دروایب ،  هک  تشادـن  يرذـع  یـسوم  رگید  راـب  نیا  ینک ؟  لرتنک  ار  دوخ  نم  تبحاـصم 

نیا هب  دـشاب ،  وا  اب  تقوم  روط  هب  ات  تساوخ  هزاجا  راچانب  دوش ،  ادـج  يو  زا  هک  داد  یمن  اضر  شلد  چـیه  رگید  يوس  زا  دـنک و 
تـساوخرد دشاب و  هتفای  نایاپ  شتبحاصم  تدـم  درک  ار  موس  لا  ؤس  هکنیمه  دـشاب ،  وا  اب  هدرکن  یلا  ؤس  وا  زا  هک  یمادام  هک  انعم 

 . مشاب هتشادن  يرذع  رگید  منک  یلا  ؤس  وت  زا  دعب  هب  نیا  زا  رگا  دومن :  ءادا  نایب  نیا  هب  ار  دوخ 

ات دنداد  همادا  دوخ  هار  هب  زاب  و  درک ،  لوبق  ملاع 
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ود نیا  نتفریذـپ  زا  اـهنآ  دنتـساوخ و  یماـعط  هیرق  لـها  زا  دوب  هدیـسر  هجرد  اـهتنم  هب  ناشیگنـسرگ  نوچ  و  دندیـسر ،  يا  هیرق  هب 
هب ندش  کیدزن  زا  مدرم  هک  يروط  هب  دوب ،  نتخیر  ورف  فرش  رد  هک  دندید  ار  یبارخ  راوید  ناوا  نیمه  رد  دندز .  زاب  رس  نامهیم 
نآ هب  جاتحم  ـالا ن  اـم  و  دـندرکن ،  یئاریذـپ  اـم  زا  هک  اـهنیا  تفگ :  یـسوم  درک .  اـپ  هب  ار  راوید  نآ  سپ  دـندرک ،  یم  زیهرپ  نآ 

 . میدوب دزمتسد 

هک یتشک  نآ  اما  موش ،  یم  ادـج  وت  زا  میوگ و  یم  تیارب  مدرک  هچنآ  لیوءات  هدیـسر .  ارف  وت  نم و  قارف  کنیا  تفگ :  ملاع  درم 
دندروآ یم  تسد  هب  ار  دوخ  یگدنز  هنیزه  دندرک و  یم  راک  ایرد  رد  نآ  اب  هک  دوب  نیکـسم  ياهدع  لام  مدرک  شخاروس  يدید 

زا سپ  وا  یتقو  ات  مدرک  خاروس  ار  نآ  نم  تفرگ ،  یم  دوخ  يارب  درک و  یم  بصغ  ار  اهیتشک  ایرد  يوس  نآ  زا  یهاشداپ  نوچ  و 
 . دنک رظنفرص  شنتفرگ  زا  دنیبب و  بویعم  ار  یتشک  دسر  یم  هظحل  دنچ 

ار ردام  ردپ و  دوخ  نایغط  رفک و  اب  دنام  یم  هدنز  وا  رگا  دـندوب ،  نم  ؤم  شردام  ردـپ و  رفاک و  شدوخ  متـشک  هک  رـسپ  نآ  اما  و 
هب وا  ياج  هب  ادخ  ات  مشکب ،  ار  وا  ات  داد  روتسد  ارم  تهج  نیمه  هب  و  دوب ،  ود  نآ  لاح  لماش  ادخ  تمحر  درک ،  یم  فرحنم  مه 

نیدب رتنابرهم و  دوخ  ناشیوخ  هب  رتحلاص و  يدنزرف  دهد ،  يرتهب  دنزرف  ود  نآ 
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 . متشک ار  وا  تهج 

دوب ود  نآ  هب  قلعتم  دوب ،  هتفهن  یجنگ  نآ  ریز  رد  دوب و  رهـش  نیا  لها  زا  میتی  دـنزرف  ود  لام  راوید  نآ  متخاس ،  هک  يراوید  اما  و 
مزاسب ار  راوید  ات  دومرف  رما  ارم  دش ،  ود  نآ  لاح  لماش  ادخ  تمحر  ردپ  حالص  رطاخ  هب  دوب  حلاص  يدرم  ود ،  نآ  ردپ  نوچ  و  ، 

مدرک یمن  ار  راک  نیا  رگا  و  دننک ،  جارختـسا  ار  نآ  ات  دـشاب  ظوفحم  جـنگ  و  دـنامب ،  راوتـسا  ود  نآ  غولب  نارود  ات  هک  يروط  هب 
 . دندرب یم  ار  نآ  مدرم  داتفا و  یم  نوریب  جنگ 

تفگب و نیا  متفگ :  تیارب  هک  دوب  نامه  مه  شلیوات  دوب و  ادخ  رما  هب  هکلب  مدرکن ،  دوخ  هیحان  زا  مدرک  هچنآ  نم  تفگ :  هاگنآ 
 . دش ادج  یسوم  زا 

 ( ع  ) رضخ تیصخش 

شفاـصوا عماوج  زا  هدـماین و  يزیچ  نیرحبلا  عمجم  هب  یـسوم  نتفر  ناتـساد  نیمه  زا  ریغ  رـضخ  ترـضح  هراـبرد  میرک  نآرق  رد 
( . املع اندل  نم  هانملع  اندنع و  نم  همحر  هانیتا  اندابع  نم  ادبع  ادجوف   : ) هدومرف هک  نیمه  رگم  هدرکن  رکذ  يزیچ 

؟  دیمهف ناوت  یم  هچ  هدیسر  رضخ  ناتساد  رد  مالـسلامهیلع )   ) تیب لها  همئا  قرط  زا  هدراو  تایاور  ای  يوبن و  تایاور  زا  هچنآ  زا 
هک دیآ  یمرب  نینچ  دمآ ،  دهاوخ  هدنیآ  یتیاور  ثحب  رد  هدش و  لقن  مالـسلاهیلع )   ) قداص ماما  زا  هک  هرامع  نب  دمحم  تیاور  زا 

هب رارقا  دیحوت و  يوس  هب  ار  دوخ  مدرم  وا  و  دوب ،  هدومرف  شثوعبم  شموق  يوس  هب  ادخ  هک  هدوب  لسرم  يربمغیپ  بانج  نآ 
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رگم تسـشن  یمن  یکـشخ  بوچ  چـیه  يور  هک  هدوب  نیا  شا  هزجعم  هدرک و  یم  توعد  وا  ياـهباتک  ادـخ و  ناگداتـسرف  ءاـیبنا و 
نیمه هب  دند  یمان  رـضخ  ار  وا  رگا  و  تشگ ،  یم  مرخ  زبس و  هکنآ  رگم  تسـشن  یمن  یفلع  یب  نیمز  چیه  رب  دش و  یم  زبس  هکنآ 

نب یلات  شا  یلصا  مسا  هنرگ  و  تسا ،  يزبس  يانعم  هب  یبرع  رد  شتاکرح  رد  يرصتخم  فالتخا  اب  هملک  نیا  تسا و  هدوب  تهج 
 . . . . تسا حون  نب  ماس  نب  دشخفرا  نب  رباع  نب  ناکلم 

سابع و نبا  زا  ثیدح  عماوج  بابرا  زا  ياهدع  زا  روثنملاردلا  رد  هک  تسا  یبلطم  رـضخ  هب  وا  ندیمان  هجو  رد  ثیدح  نیا  دـی  ؤم 
يور یتقو  هک  دندیمان  رضخ  تهج  نیدب  ار  رـضخ  دومرف :  هک  هدش  لقن  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  هریره  یبا 

 . دش زبس  مه  تسوپ  نامه  درازگ ،  زامن  گنر  دیفس  یتسوپ 

نینرقلا وذ  رضخ و  هک :  هدمآ  مالسلاامهیلع )   ) قداص ای  رقاب  ماما  ود  زا  یکی  زا  دیرب  زا  یشایع  تیاور  دننام  رابخا  زا  یـضعب  رد  و 
و هدوب ،  یبن  يو  هک  تسین  روهظ  نیا  زا  یلاـخ  یـسوم  رـضخ و  ناتـساد  رد  هلزاـن  تاـیآ  نکیل  و  ربمغیپ .  هن  دـندوب  ملاـع  درم  ود 

 . تسا هدش  لزان  وا  رب  مکح  هک  هدمآ  تایآ  نآ  رد  هک  یلاح  رد  هدوبن  مییوگب  تسا  نکمم  روطچ 

ایند زا  زونه  تسا و  هدنز  نونکات  وا  هک  دیآ  یمرب  هدش  لقن  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  ناماما  زا  هک  يا  هقرفتم  رابخا  زا  و 
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هگن هدنز  ینالوط  ینامز  ات  دهد و  ینالوط  يرمع  ار  دوخ  ناگدنب  زا  یضعب  هک  تسین  رود  چیه  ناحبـس  يادخ  تردق  زا  و  هتفرن . 
 . مینک شراکنا  میناوت  یمن  تهج  نیمه  هب  میرادن و  نآ  ندوب  لاحم  رب  مه  یلقع  یناهرب  دراد . 

نبا ینطقراد و  زا  روثنملاردلا  هک  یتیاور  رد  هدـش .  رکذ  مه  رمع  لوط  نیا  ببـس  هماع  قرط  زا  تایاور  یـضعب  رد  هکنیا  رب  هوالع 
لاجد ات  هتشاد  هگن  شا  هدنز  تهج  نیدب  ادخ  تسا و  مدآ  لصف  الب  دنزرف  وا  هک :  هدمآ  نینچ  دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  رکاسع 
ياقب يارب  مدآ  هک  هدیدرگ  لقن  هدش  تیاور  قاحسا  نبا  زا  رکاسع  نبا  زا  روثنملاردلا  رد  هک  رگید  یـضعب  رد  و  دنک .  بیذکت  ار 

 . تسا هدرک  اعد  تمایق  زور  ات  وا 

نوچ هدیشون ،  تسا  تاملظ  رد  عقاو  هک  تایح  بآ  زا  رضخ  هک  هدمآ  هدیـسر  ینـس  هعیـش و  قرط  زا  هک  تایاور  زا  يدادعت  رد  و 
 . دیسرن نینرقلاوذ  دیسر و  نآ  هب  رضخ  تشاد ،  رارق  دوب  تایح  بآ  بلط  رد  هک  نینرقلاوذ  رکشل  شیپاشیپ  رد  يو 

رب یلیلد  مه  لقع  یعطق و  تنس  میرک و  نآرق  زا  و  میرادن ،  شرودص  هب  عطق  هک  تسا  يداحآ  تایاور  نآ  لاثما  تایاور و  نیا  و 
 . میرادن اهنآ  حیحصت  هیجوت و 

نآ هب  يدـنمدرخ  چـیه  هک  تسا  ییاهزیچ  نکیل  تسا و  رایـسب  رـضخ  ترـضح  هراـب  رد  تاـیاور  نینچمه  تاـیاکح و  اـه و  هصق 
هدنز نونکات  ءایبنا  زا  رفن  راهچ  هک :  هدمآ  فیصخ  زا  نیهاش  نبا  زا  روثنملاردلا  تیاور  رد  هکنیا  دننام  دنک .  یمن  دامتعا 
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رد سایلا  ایرد و  رد  رـضخ  دننیمز ،  رد  سایلا  رـضخ و  ینعی  رگید  رفن  ود  دننامـسآ و  رد  سیردا  یـسیع و  ینعی  اهنآ  رفن  ود  دـنا ، 
 . تسا یکشخ 

و دراد ،  رارق  يربنم  يور  رب  نیئاپ  يایرد  الاب و  يایرد  نایم  رد  رضخ  هتفگ :  هک  بعک  زا  یلیقع  زا  روثنملاردلا  تیاور  دننام  زین  و 
دنوش یم  هضرع  يو  رب  حاورا  ماش  حبص و  هزور  همه  و  دننک ،  شتعاطا  دنشاب و  هتشاد  ییاونش  وا  زا  هک  دنرومءام  ایرد  ناگدنبنج 

.

اب لیماع  رسپ  رـضخ  هتفگ :  هک  رابحالا  بعک  زا  هیلح  رد  میعن  یبا  و  همظعلا )   ) باتک رد  خیـشلا  یبا  زا  روثنملاردلا  تیاور  دننام  و 
ارم تفگ :  شیاقفر  هب  اجنآ  رد  تسا -  نیچ  يایرد  نامه  دنه  يایرد  و  دیسر -  دنه  يایرد  هب  هدش  راوس  دوخ  ياقفر  زا  رفن  دنچ 
وت زا  یمارکا  بجع  ادخ  يدید ؟  هچ  رـضخ  يا  دنتفگ :  دومن  دوعـص  هاگنآ  هدوب  نازیوآ  بش  زور و  دنچ  دـینک ،  نازیوآ  ایرد  هب 
زا راکاطخ ،  هداز  یمدآ  يا  تفگ :  هدمآ  ملابقتسا  هب  هکئالم  زا  یکی  تفگ :  يدنام !  ظوفحم  ایرد  هجل  رد  تدم  نیا  رد  هک  درک 
هک یلاح  رد  یـسرب  نآ  هت  هب  یناوت  یم  هنوگچ  تفگ :  منیبب .  ار  ایرد  نیا  هت  مهاوخ  یم  متفگ :  يوریم ؟  اجک  هب  ییآ و  یم  اجک 
یم لاس  دصیـس  زورما  ات  زور  نآ  زا  هکنیا  اب  هدیـسرن .  زورما  هب  ات  دور و  یم  نآ  رعق  فرط  هب  يدرم  مالـسلاهیلع )   ) دواد ناـمز  زا 

نیا زا  رگید  یتایاور  و  درذگ . 
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 . تسا اهناتساد  رداون  رب  لمتشم  هک  تایاور  لیبق 

تایاور رد  ع )   ) رضخ یسوم و  ناتساد 

تیاور مالسلاامهیلع )   ) دمحم نب  رفعج  زا  شردپ  زا  هرامع  نب  دمحم  نب  رفعج  زا  دوخ  دنس  هب  وا  هیوباب و  نبا  زا  ناهرب  ریـسفت  رد 
شیارب حاولا  رد  درک و  لزان  وا  رب  ار  تاروت  و  یندرک ،  ملکت  درک ،  ملکت  یسوم  اب  یتقو  ادخ  دومرف :  یثیدح  نمض  رد  هک  هدرک 
ناـیرج رد  ییاـه  هزجعم  و  داد ،  رارق  وا  ياـصع  رد  ياـهزجعم  وا و  تسد  رد  ياـهزجعم  تشونب و  لیـصفت  هظعوـم و  زیچ  همه  زا 
يرشب عبط  تخاس  يراج  وا  تسد  هب  شرگـشل  نوعرف و  قرغ  ایرد و  ندش  هتفاکـش  نوخ و  رامـسوس و  هغابروق و  خلم و  نافوط و 

لایخ نیا  هک  یـضحم  هب  دشاب ،  نم  زا  رتاناد  هک  دشاب  هدـیرفآ  یقلخ  ادـخ  منک  یمن  نامگ  دـیوگب :  لد  رد  هک  تشاد  شنآ  رب  وا 
هب بایرد و  ددرگ  كاله  بجع )  رثا  رد   ) هکنآ زا  لبق  ار  ما  هدنب  درک ،  یحو  شلیئربج  هب  لج  زع و  يادخ  دومن  روطخ  شلد  رد 

 . يریگب میلعت  وا  زا  ینک و  يوریپ  ار  وا  دیاب  تسا ،  يدباع  درم  ایرد  ود  یقالت  لحم  رد  هک  وگب  وا 

هک تسا  یلایخ  نآ  رطاخ  هب  روتسد  نیا  هک  دیمهف  مالسلاهیلع )   ) یسوم دیناسر .  وا  هب  ار  يادخ  مایپ  دش و  لزان  یسوم  رب  لیئربج 
هک دـندروخرب  رـضخ  هب  اـجنآ  رد  دندیـسر .  نیرحبلا  عمجم  هب  اـت  داـتفا  هار  هب  نون  نب  عشوی  دوخ  هارمه  اـب  مرجـال  هدرک ،  لد  رد 

رد میرک  نآرق  دوب و  لج  زع و  يادخ  تدابع  لوغشم 
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 . . . ( . املع اندل  نم  هانملع  اندنع و  نم  همحر  هانیتا  اندابع  نم  ادبع  ادجوف   ) هدومرف هراب  نیا 

هداد حرش  هدرک ،  وگزاب  مه  میرک  نآرق  هک  ار  رضخ  یسوم و  تبحاصم  تایئزج  هدروآ و  لصفم  ار  ناتساد  ثیدح  نیا  فل :  ؤم 
 . تسا

روثنملاردلا و  دنا .  هدرک  تیاور  دنس  یب  یکی  دنساب و  یکی  قیرط  ود  هب  زین  یمق  قیرط و  ود  هب  شریسفت  رد  ار  ناتـساد  یـشایع  و 
زا بعک  نب  یبا  زا  سابع و  نبا  زا  ناشیا  ریغ  يذـمرت و  یئاسن ،  ملـسم ،  يراخب ،  لـیبق  زا  عماوج  باـبرا  زا  يداـیز  قرط  هب  ار  نآ 

 . تسا هدرک  تیاور  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر 

دنا هتـشاد  دوخ  اب  هک  یهام  نآ  هکنیا  رد  زین  و  دنقفتم .  میدروآ  هرامع  نب  دمحم  ثیدـح  زا  ام  هک  ینومـضم  نآ  رد  ثیداحا  همه 
دئاز هک  تایئزج  زا  يرایسب  رد  نکیل  دنراد .  قافتا  هدش ،  دیدپان  هتفرگ و  ایرد  رد  ار  دوخ  هار  هدش و  هدنز  گنـس  تخت  يور  رد 

 . دنراد فالتخا  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هصق  زا  هچنآ  رب 

عقاو نیطـسلف  تاـماش و  نیمزرـس  رد  نیرحبلا  عمجم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  یمق  هیوباـب و  نبا  تیاور  زا  هک  تسا  یبـلطم  نآ  یکی 
يراـصن هک  هدـش  هدـیمان  هرـصان  دـنتخاس  راوید  نآ  راـنک  رد  هک  ياـهیرق  نآ  راوـگرزب  ود  نیا  تیاور ،  رد  هکنیا  هنیرق  هب  هدوـب ، 

نیا هتـسناد .  ناجیابرذآ  یـضارا  ار  نیرحبلا  عمجم  تایاور ،  زا  یـضعب  رد  یلو  تسا .  نیمزرـس  نیا  رد  هرـصان  دننآ و  هب  بوسنم 
انعم
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هیرق دنتخیر و  یم  ایرد  رد  هک  سر )   ) و رک )  ) زا هدوب  ترابع  رحب  ود  نآ  تسا :  هتفگ  هک  هدرک  لقن  يدـس  زا  مه  روثنملاردـلا  ار 
هیقیرفا  ) هیرق نآ  هک  هدش  تیاور  یبا  زا  و  دنا .  هدوب  تسپ  میئل و  رایسب  شمدرم  هک  دش  یم  هدیمان  ناورجاب )   ) ناتـساد رد  هدربمان 

مور و ياـیرد  یقـالت  لـحم  نیرحبلا  عمجم  هک  هدـش  لـقن  هداـتق  زا  و  هدوب .  هجنط )   ) تسا هتفگ  هک  هدـش  لـقن  یظرق  زا  هدوب و  ( 
 . تسا سراف  يایرد 

هک هدـمآ  تایاور  رتشیب  رد  و  هدوب .  نایرب  یهام  هک  هدـمآ  یـضعب  رد  تسا .  یهاـم  نآ  هراـبرد  دراد  دوجو  هک  يرگید  فـالتخا 
همـشچ گنـس  هتخت  دزن  هک  هدمآ  نارگید  يذمرت و  یئاسن و  يراخب و  ملـسم و  تایاور  رد  یمق و  هلـسرم  رد  و  هدوب ،  روش  یهام 

دنام یم  هدنز  هشیمه  دروخب  نآ  زا  سک  ره  هک  هدوب  تایح  بآ  بآ ،  نآ  هک  هدمآ  وا  ریغ  ملـسم و  تیاور  رد  یتح  هدوب .  تایح 
شقیفر یـسوم و  یتـقو  هک  هدوـب  تهج  نیمه  هب  ددرگ ،  یم  هدـنز  هکنآ  رگم  دوـش  یمن  کـیدزن  نآ  هـب  یناـج  یب  هدرم  چـیه  و 

شیوضو بآ  زا  تفرگ ،  وضو  بآ  نآ  زا  یسوم  قیفر  هدمآ :  تیاور  نیا  ریغ  رد  و  دش . . .  هدنز  یهام  دنتـسشن  بآ  نآ  کیدزن 
تشادن ندروخ  قح  هک  یلاح  رد  دروخ  بآ  نآ  زا  عشوی  هک  هدمآ  يرگید  رد  و  درک .  شا  هدنز  دیکچ و  یهام  نآ  هب  هرطق  کی 

زا هکنیا  مرج  هب  دیدب  یسوم  اب  ار  وا  نوچ  رضخ  سپ 
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 . دنک مایق  تمایق  ات  تسه  نادرگرس  ایرد  جاوما  نایم  رد  هجیتن  رد  وا  درک  شیاهر  تسب و  یتشک  کی  رد  ار  وا  هدیشون  بآ  نآ 

ار تمـسق  نیا  دیـشون -  نآ  زا  رـضخ  دوخ  هک  ياهمـشچ  نامه  هدوب ،  تایح  همـشچ  هرخـص ،  کیدزن  هدمآ :  رگید  یـضعب  رد  و 
 . دنرادن تایاور  ریاس 

ریغ و  يذمرت ،  و  یئاسن ،  يراخب ،  ملـسم ،  حیحـص  تیاور  راهچ  رد  هک  تسا  نیا  تسه  ناتـساد  نیا  رد  هک  یتافالتخا  هلمج  زا  و 
ناـیرج زا  یهاـم  نآ  رب  ار  بآ  لاـعتم  دـنوادخ  سپ  دورب ،  هک  تفرگ  شیپ  ار  دوـخ  هار  داـتفا و  اـیرد  هب  یهاـم  هـک :  هدـمآ  اـهنآ 

هک هدـمآ  رگید  یـضعب  رد  و  دـش . . .  سوبحم  دوب  هدـمآرد  یقاطا  تروص  هب  هک  بآ  زا  ياـهعطق  رد  یهاـم  هجیتن  رد  تخادـنا ، 
يور مه  یسوم  تفر  یم  هک  اج  ره  درک ،  لابند  ار  نآ  و  دید ،  ار  یهام  تکرح  رثا  تشگرب  رضخ  اب  رفس  زا  هکنآ  زا  دعب  یـسوم 

 . دندیسر برع  رئازج  زا  ياهریزج  هب  ات  تفر  یم  بآ 

یهام دید ،  ار  یهام  اجنآ  رد  دیـسر ،  گنـس  هتخت  دزن  ات  تشگرب  یـسوم ،  ینعی  وا ،  هک :  هدمآ  سابع  نبا  زا  يربط  ثیدح  رد  و 
بآ هب  دوخ  ياصع  اب  دومن ،  لاـبند  ار  وا  مه  یـسوم  دز .  یم  اـیرد  هب  ار  دوخ  تفر و  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  بآ  رد  درک و  رارف 

ره یهام  دعب  هب  نیا  زا  دریگب ،  ار  وا  ات  تفر  یم  رانک  بآ  دز و  یم 
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 . درادن ار  تمسق  نیا  مه  تایاور  زا  یضعب  دیدرگ . . .  یم  گنس  هتخت  دننام  دش و  یم  کشخ  تشذگ  یم  ایرد  زا  هک  اج 

یضعب رد  و  دید .  گنس  هتخت  دزن  ار  رـضخ  یـسوم  هک  هدمآ  تایاور  رتشیب  رد  تسا ،  رـضخ  اب  تاقالم  لحم  رد  رگید ،  فالتخا 
ار وا  هک  هدمآ  یضعب  رد  و  درک .  رادید  ار  رضخ  اجنآ  دیـسر ،  ایرد  رئازج  زا  ياهریزج  هب  دریگب ،  ات  درک  لابند  ار  یهام  هک  هدمآ 

 . تسا هداد  هیکت  ای  و  هتسشن ،  بآ  يور  هک  دید 

. ؟  دنتفر دوخ  راک  یپ  هدومن  اهر  ار  يو  ود  نآ  ای  دوب  رضخ  یسوم و  اب  مه  یسوم  قیفر  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  رگید  فالتخا 

رد هتفهن  جنگ  رد  راوید و  نتـشاد  اپ  رب  تیفیک  رد  كدوک و  نآ  نتـشک  تیفیک  یتشک و  ندرک  خاروس  تیفیک  رد  رگید  فالتخا 
رد و  هدوب .  هدـش  هتـشون  دـنچ  یظعاوم  نآ  رد  هک  هدوب  ـالط  زا  یحول  روکذـم  جـنگ  هک  دراد  تاـیاور  رثکا  نکیل  تسا ،  نآ  ریز 
دج هک  هدـمآ  رگید  یـضعب  رد  یلو  هدوب  كدوک  ود  نآ  لـصفالب  ردـپ  هک  تسا  نیا  تاـیاور  رتشیب  رهاـظ  حـلاص  ردـپ  صوصخ 
زا یضعب  رد  و  هدوب .  هلصاف  ردپ  داتفه  حلاص  ردپ  نآ  كدوک و  نآ  نایم  هک  هدمآ  یضعب  رد  و  هدوب .  یمتفه  یضعب  رد  یمهد و 

 . دراد دوجو  ناتساد  نیا  فلتخم  تاهج  رد  هک  لیبق  نیا  زا  يرگید  تافالتخا  و  هدوب .  هلصاف  لاس  دصتفه  هک  هدمآ  تایاور 

سنوی زا  لالب  نب  دمحم  زا  یمق  ریسفت  رد  و 
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مادک تفر  شدزن  هک  یملاع  نآ  یـسوم و  زا  دنا  هدیـسرپ  بانج  نآ  زا  دـنا  هتـشون  مالـسلاهیلع )   ) اضر ترـضح  هب  هک  ياهمان  رد 
؟  دندوب رتملاع 

؟  دـشاب هدوب  وا  دوخ  ناـمز  رد  رگید  یتجح  هدوب  ادـخ  تجح  شدوخ  هک  یـسوم  نوچ  يربـمغیپ  هک  تسا  زئاـج  اـیآ  هکنیا  رگید 
هداد هیکت  ای  دوب و  هتسشن  ای  هک  دومن  رادید  ایرد  ریازج  زا  ياهریزج  رد  ار  وا  تفر و  ملاع  نآ  دزن  یـسوم  تسا :  هدومرف  ترـضح 

 . دوبن لومعم  نداد  مالس  نیمز  يور  همه  رد  نوچ  دیمهفن ،  ار  مالس  يانعم  وا  و  داد ،  مالس  یسوم  دوب ، 

 . يرآ تفگ  هدرک ؟  ملکت  وا  اـب  ادـخ  هک  ینارمع  نب  یـسوم  نآ  وت  دیـسرپ  منارمع ،  نب  یـسوم  نم  تفگ :  یتـسیک ؟  وت  دیـسرپ 
يرما رب  لکوم  نم  تفگ :  یهد .  ممیلعت  يا  هدـش  هداد  میلعت  هک  يدـشر  نآ  زا  ارم  ات  ما  هدـمآ  تفگ :  يراد  تجاـح  هچ  دیـسرپ 

 ( . ثیدح رخآ  ات   ) مرادن ار  شتقاط  نم  هک  يا  هدش  يرما  هب  فظوم  وت  هکنانچمه  يرادن ،  ار  نآ  تقاط  وت  هک  ماهدش 

 . هدش تیاور  ینس  مه  هعیش و  قرط  زا  مه  يرگید ،  رابخا  رد  انعم  نیا  فل :  ؤم 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیبُا  زا  هتـسناد )  حیحـص  ار  ثیدـح  يو   ) مکاح هک  تسا  روثنملاردـلا  رد  و 
نیا هک  ینیب  یم  تفگ :  یـسوم  هب  رـضخ  درب ،  ورف  بآ  رد  ار  دوخ  راقنم  دمآ و  یغرم  دید  ار  رـضخ  یـسوم  یتقو  دومرف :  ملس ) 

نیا اب  غرم 
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یبآ دننام  لثم  رد  ادخ  ملع  ربارب  رد  یـسوم  ملع  وت و  ملع  دـیوگ :  یم  تفگ  دـیوگ .  یم  هچ  تفگ :  دـیوگ ؟  یم  هچ  دوخ  لمع 
 . مراد یمرب  ایرد  زا  مراقنم  اب  نم  هک  دنام  یم 

 . هدمآ ناتساد  نیا  تایاور  بلغا  رد  غرم  نیا  ناتساد  فل :  ؤم 

 . دوب رضخ  زا  رتملاع  یسوم  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع )   ) هللادبع وبا  زا  ملاس  نب  ماشه  زا  یشایع  ریسفت  رد  و 

زا دوصقم  هدوب و  نون  نب  عشوی  یسوم  نیشناج  هدومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع )   ) رقاب ماما  زا  هزمح  وبا  زا  باتک  نامه  رد  و 
 . تسومه هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  یتف )  )

رد یـسوم  يزور  دومرف :  هک  هدروآ  تیاور  مالـسلاامهیلع )   ) شردپ زا  قداص  ماما  زا  حادق  نومیم  نب  هللادبع  زا  باتک  نآ  رد  زاب 
 . دشاب وت  زا  رتملاع  ادـخ  هب  هک  مرادـن  غارـس  ار  يدـحا  نم  تفگ :  وا  هب  يدرم  دوب ،  هتـسشن  لیئارـسا  ینب  ناگرزب  زا  یعمج  نایم 

 . تسا رتاناد  نم  هب  وت  زا  رضخ  ماهدنب  ارچ ،  هک  داتسرف  یحو  ودب  ادخ  مرادن .  غارس  زین  نم  تفگ :  مه  یسوم 

نآرق ار  شناتـساد  هک  رـضخ  نتفای  يارب  دوب  ادخ  یـسوم و  نایم  یناشن  یهام ،  هیـضق  دـیامنب .  شهار  ودـب  ات  درک  اضاقت  یـسوم 
 . هدروآ میرک 

ود نآ  ملع  عون  هکنیا  رب  دوـش  لـمح  دـیاب  اذـل  و  تسا ،  فلاـخم  تسناد  یم  ربارب  ار  ود  نآ  هک  یتـیاور  اـب  تیاور  نیا  فـل :  ؤـم 
 . هدوب فلتخم 

ماما زا  ریصب  یبا  زا  باتک  نامه  رد  و 
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ار دوخ  ردام  ردپ و  و  دوش ،  گرزب  كرسپ  نآ  هکنیا  زا  دیـسرت  هدومرف :  انیـشخف )  ) هلمج لیذ  رد  هک  هدمآ  مالـسلاهیلع )   ) قداص
 . دنریذپب ار  شتوعد  دنتشاد  يو  هب  هک  یتبحم  تدش  رطاخ  هب  ود  نآ  دنک و  توعد  رفک  هب 

اریخ امهبر  امهلدـبی  نا  اندراف   ) هلمج لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع )   ) قداص ماما  زا  يدرم  زا  نامثع  زا  باـتک  نآ  رد  زاـب 
 . دیئاز يربمغیپ  رتخد  نآ  هک  دندش  يرتخد  بحاص  اریز  دش ،  مه  روطنیمه  هدومرف :  امحر ) برقا  هوکز و  هنم 

 . دمآ ایند  هب  هطساو -  اب  هتبلا  ربمغیپ -  داتفه  رتخد  نآ  زا  هک  هدمآ  تایاور  رثکا  رد  فل :  ؤم 

دنوادخ دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلاهیلع )   ) قداص ماما  زا  نم  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  رامع  نب  قاحـسا  زا  باتک  نآ  رد  زین  و 
رد و  دیامرف .  یم  ظفح  ار  شنایفارطا  هکلب  شدوخ و  نادناخ  و  دـنک ،  یم  حالـصا  مه  ار  وا  دـنزرف  نم  ؤم  يدرم  حالـص  رطاخ  هب 

یمن دومرف :  درک و  رکذ  ار  نیمیتی )  نیمالغ   ) ناتـساد لاثم  دهاش  ناونع  هب  هاگنآ  دنتـسه .  ادخ  ظفح  رد  مادـم  ادـخ  تمارک  هیاس 
. ؟  تشاذگ رکش  ود  نآ  هب  تبسن  تمحر  فطل و  اب  ار  ود  نآ  ردام  ردپ و  حالص  ادخ  هنوگچ  ینیب 

هیلع هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالسلامهیلع )   ) شناردپ زا  دمحم  نب  رفعج  زا  هقدص  نب  هدعسم  زا  باتک  نامه  رد  و 
دالوا لام و  رد  وا  نیشناج  حلاص  هدنب  گرم  زا  دعب  دنوادخ ،  دومرف :  ملس )  هلآ و  و 
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توالت شرخآ  هب  ات  احلاص ) امهوبا  ناک  و   : ) ار هیآ  نیا  هاگنآ  دنـشاب ،  يدب  دالوا  لها و  وا  دالوا  لها و  هک  دنچ  ره  دوش ،  یم  وا 
 . دومرف

هب ادخ  دومرف :  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  رباج  زا  هیودرم  نبا  هک  تسا  روثنملاردلا  رد  و 
تسا نانآ  نایم  رد  هک  مادام  و  دنک ،  یم  حالـصا  ار  وا  نوماریپ  ياه  هناخ  لها  رما  دالوا و  دالوا  دالوا و  رما  یمدآ ،  حالـص  رطاخ 

 . دیامرف یم  ظفح  ار  ناشیا 

 . تسا دایز  رایسب  انعم  نیا  رد  تایاور  فل :  ؤم 

لج وزع  يادـخ  لوـق  زا  مالـسلاهیلع )   ) قداـص ماـما  زا  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  لاـمج  ناوفـص  زا  دوـخ  دنـس  هب  یفاـک  رد  و 
هرقن الط و  جنگ  نآ  اما  دومرف :  امهل ) زنک  هتحت  ناک  هنیدـملا و  یف  نیمیتی  نیمالغل  ناکف  رادـجلا  اما  و   : ) دـیامرف یم  هک  مدیـسرپ 
یسک  - 3 دهد ؟  یم  هدنخ  هزاجا  دوخ  هب  روطچ  دراد  نیقی  گرم  هب  هک  یسک  هللا 2 -  الا  هلا  ال   - 1 دوب :  هملک  راهچ  هکلب  دوبن ، 

 . دساره یمن  ادخ  زا  زج  دراد  نیقی  ردق ،  هب  هک  یسک   - 4 ددرگ .  یمن  لاحشوخ  شبلق  زگره  دراد  باسح  هب  نیقی  هک 

شقن هملک  راهچ  نآ  رد  هک  هدوب  یحول  دوب  راوید  ریز  رد  هک  یجنگ  هک  هدیسر  دایز  تنس  لها  هعیـش و  قرط  زا  تایاور  فل :  ؤم 
هدوب الط  زا  یحول  هک  هدمآ  تایاور  نآ  رتشیب  رد  و  دوب .  هدش 
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تسا نیا  روبزم  تیاور  رد  ماما  دوصقم  نوچ  درادن ،  دوبن ) هرقن  الط و  زا  جنگ  نآ   : ) تشاد هک  ناوفـص  تیاور  اب  تافانم  نیا  و  ، 
 . تسا نیمه  مه  ترابع  زا  ردابتم  هدوبن ،  رانید  مهرد و  لوپ و  خنس  زا  جنگ  نآ  هک 

ود دـیحوت و  هملک  رد  اـهنآ  رتشیب  نکیل  و  دراد ،  دوجو  هدوب ،  بوتکم  حول  نآ  رب  میتـفگ  هک  یتاـملک  نییعت  رد  یفلتخم  تاـیاور 
هدش رکذ  مه  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ءایبنالا متاخ  تلاسر  هب  تداهش  اهنآ  زا  یضعب  رد  و  دنراد .  قافتا  گرم  ردق و  هلاسم 
ناک  ) هلمج و ریـسفت  رد  هک  هدرک  لقن  بلاطیبا  نب  یلع  زا  نامیالا -  بعـش  باـتک  رد -  یقهیب  زا  روثنملاردـلا  هک  یتیاور  دـننام  ، 
یم هک  یـسک  راک  تسا  بجع  هللا ،  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال   ) هدوب هتـشون  نآ  رد  هک  هدوب  الط  زا  یحول  دومرف :  امهل ) زنک  هتحت 
یم لاحنیا  اب  تسا و  قح  شتآ  دیوگ  یم  هک  یسک  زا  تسا  بجع  دهد ،  یم  هار  دوخ  هب  مه  یلاحشوخ  تسا و  قح  گرم  دیوگ 
دنیب یم  هک  یـسک  راک  زا  تسا  بجع  و  دوش ؟  یم  نیگمغ  تسا و  قح  ردق  دـیوگ  یم  هک  یـسک  راک  زا  تسا  بجع  و  ددـنخ ، 

. ) ؟  دنک یم  دامتعا  ددنب و  یم  لد  نآ  هب  دراد و  دوخ  لها  رد  هک  ار  شیاه  ینوگرگد  ندش و  تسد  هب  تسد  ایند و  عضو 

شداتسا لباقم  رد  ع )   ) یسوم بدا 

لباقم رد  مالسلاهیلع )   ) یسوم هک  تسا  یبدا  تیاعر  دوش  یم  هدافتسا  ناتساد  نیا  زا  هک  یبیجع  بلطم 
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زا یکی  و  هللا ،  میلک  مالـسلاهیلع )   ) یـسوم هکنیا  اـب  تسا ،  هدرک  تیاـکح  ار  نآ  تاـیآ  نیا  و  هدومن ،  رـضخ  ترـضح  شداتـسا 
هدرک بدا  تیاعر  ردقچ  دزومایب  زیچ  وا  هب  دـهاوخ  یم  هک  رفن  کی  ربارب  رد  کلذ  عم  هدوب ،  تاروت  هدـنروآ  مزعلا و  اولوا  يایبنا 

 ! تسا

رما تروص  هب  ار  وا  اب  یهارمه  ياضاقت  لوا  نامه  زا  الثم  تسا ،  عضاوت  بدا و  زا  راشرس  شنخس  رخآ  هب  ات  همانرب  زاغآ  نامه  زا 
تبحاصم و هب  ار  وا  اب  یهارمه  هکنیا  مود  منک ؟  يوریپ  ار  وت  مناوت  یم  ایآ  تفگ :  هدروآ و  ماهفتـسا  تروص  هب  هکلب  درکن ،  نایب 

تفگن و  درکن ،  میلعت  هب  طورشم  ار  دوخ  يوریپ  هکنیا  موس  درک .  ریبعت  يوریپ  تعباتم و  تروص  هب  ار  نآ  هکلب  دناوخن ،  یهارمه 
مراـهچ ینک .  میلعت  ارم  وت  هک  دـشاب  منک  یم  يوریپ  ار  وـت  تفگ :  هکلب  ینک ،  میلعت  ارم  هک  یطرـش  هب  منک  یم  يوریپ  ار  وـت  نم 
شنیعم تفص  مسا و  هب  و  داد ،  تبسن  مولعمان  یئدبم  هب  هدرک  میظعت  ار  وا  ملع  هکنیا  مجنپ  دناوخ .  وا  درگاش  ار  دوخ  امـسر  هکنیا 

حدـم دـشر )  ) هملک هب  ار  وا  ملع  هکنیا  مشـش  یناد . )  یم  هچنآ   ) زا تفگن  و  ياهدـش )  هداد  میلعت  هـچنآ  زا   ) تـفگ هـکلب  درکن ، 
ملع زا  ياهراپ  دهد  یم  میلعت  وا  هب  رضخ  هک  ار  هچنآ  متفه  تلالض . )  بکرم و  لهج  هن  تسا (  دشر  وت  ملع  هک  دنامهف  تفگ و 

زا ياهراپ   : ) تفگ ار و  نآ  همه  هن  دناوخ  رضخ 
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رما ار  رضخ  تاروتسد  هکنیا  متشه  یهد . )  میلعت  نم  هب  يدش  هداد  میلعت  هچنآ   ) تفگن و  یهد )  میلعت  ارم  يدش  هداد  میلعت  هچنآ 
هکنیا مهن  درب .  ـالاب  ار  دوخ  داتـسا  ناـش  هلیـسو  نیا  هب  دـناوخ و  وا  ناـمرفان  یـصاع و  تفلاـخم  تروـص  رد  ار  دوـخ  و  دـیمان ،  وا 

هک تفای  یهاوخ  يدوز  هب  هللا  ءاـش  نا  تفگ :  هکلب  منک ،  یم  ناـنچ  نینچ و  نم  تفگن  و  دوبن ،  حیرـص  هدـعو  داد  هک  ياهدـعو 
 . دروآ هللا  ءاش  نا  هدومن  بدا  تیاعر  ادخ  هب  تبسن  زین  و  منک .  نانچ  نینچ و 

وت هک  تفگ  وا  هب  هراـشا  روط  هب  هکلب  درکن ،  در  ار  وا  تحارـص  اـب  ـالوا  هدومن  ار  بدا  تیاـعر  ـالباقتم  مه  مالـسلا )  هیلع   ) رـضخ
درکن يوریپ  هب  رما  دنکن  تفلاخم  هک  داد  هدعو  مالسلا )  هیلع   ) یسوم یتقو  ایناث  و  يرادن .  ارم  ياهراک  ندید  لمحت  رب  تعاطتسا 
يوریپ ارم  رگا  سپ  ینتعبتا -  ناـف  دوـمرف ( :  و  دـیایب ،  تساوـخ  رگا  اـت  تشاذـگ  دازآ  ار  وا  هکلب  اـیب ) بوـخ  یلیخ   : ) تفگن و  ، 

هب طونم  ار  دوخ  یهن  هکلب  دومنن  یهن  ار  وا  تیولوم  فرـص  ناوـنع  هب  و  درکن ،  شیهن  لا  ؤـس  زا  قـلطم  روـط  هب  اـثلاث  و  يدرک . ) 
هکلب تسین  حارتـقا  فرـص  شیهن  دـنامهفب  اـت  یـسرپب )  يزیچ  نم  زا  دـیابن  ینک  میوریپ  یتشاذـگ  اـنب  رگا   : ) تفگ درک و  يوریپ 

 . دنک یم  ءاضتقا  ار  نآ  وا  يوریپ 

نوراق ناتساد 

تایآ

ِهَبصُْعلِاب ُأُونََتل  ُهَحتاَفَم  َّنِإ  اَم  ِزُونُْکلا  َنِم  ُهَْنیَتاَء  ْمِْهیَلَع َو  یَغَبَف  یسُوم  ِمْوَق  نِم  َناک  َنوُرَق  َّنِإ 
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(76) َنیِحِرَْفلا بِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْحَْرفَت  ُهُمْوَق ال  َُهل  َلاَق  ْذِإ  ِهَّوُْقلا  یلوُأ 

َهَّللا َّنِإ  ِضْرَالا  یف  َداسَْفلا  ْغبَت  ْکَیلِإ َو ال  ُهَّللا  َنسْحَأ  اَمک  نِسْحَأ  اَْینُّدلا َو  َنِم  کَبیِصَن  سنَت  َهَرِخَالا َو ال  َراَّدلا  ُهَّللا  كاَتاَء  اَمِیف  غَْتبا  َو 
(77) َنیِدِسْفُْملا بِحی  ال 

نَع ُلَئـُسی  ًاعْمَج َو ال  ُرثکَأ  ًهَُّوق َو  ُْهنِم  ُّدشَأ  َوُه  ْنَم  ِنوُرُقلا  َنِم  ِِهْلبَق  نِم  کَلْهَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَی  َْمل  يِدنِع َأ َو  ٍْملِع  یلَع  ُُهتِیتوُأ  اَمَّنِإ  َلاَق 
(78) َنُومِرْجُْملا ُمِِهبُونُذ 

(79) ٍمیِظَع ٍظَح  وَُذل  ُهَّنِإ  ُنوُرَق  َیتوُأ  اَم  َْلثِم  اََنل  ْتیَلَی  اَْینُّدلا  َهوَیَْحلا  َنوُدیُِری  َنیِذَّلا  َلاَق  ِِهتَنیِز  یف  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف 

(80) َنوُربصلا الِإ  اَهاَّقَُلی  ًاِحلص َو ال  َلِمَع  َنَماَء َو  ْنَمِّل  ٌریَخ  ِهَّللا  باََوث  ْمکَْلیَو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاَق  َو 

(81) َنیِرِصَتنُْملا َنِم  َناک  اَم  ِهَّللا َو  ِنوُد  نِم  ُهَنوُرصنَی  ٍهَِئف  نِم  َُهل  َناک  اَمَف  ضْرَالا  ِهِراَِدب  ِِهب َو  اَنْفسَخف 

اَِنب فسََخل  اَْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَّم  نَأ  َْول ال  ُرِدـْقَی  ِهِداَبِع َو  ْنِم  ُءاشَی  نَِمل  َقْزِّرلا  طْسبَی  َهَّللا  َّنَأَْکیَو  َنُولوُقَی  ِسْمَالِاب  ُهَناکَم  اْوَّنَمَت  َنیِذَّلا  َحَبـصَأ  َو 
(82) َنوُرِفَْکلا ُِحْلُفی  ُهَّنَأَْکیَو ال 

(83) َنیِقَّتُْمِلل ُهَبِقَْعلا  ًاداسَف َو  ِضْرَالا َو ال  یف  اُولُع  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل ال  اَُهلَعْجن  ُهَرِخَالا  ُراَّدلا  ْکِلت 

(84) َنُولَمْعَی اُوناک  اَم  الِإ  ِتاَئِّیسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلا  يَزْجی  الَف  ِهَئِّیسلِاب  َءاَج  نَم  اَهنِّم َو  ٌریَخ  ُهَلَف  ِهَنسَْحلِاب  َءاَج  نَم 

اهنت هک  میدوب  هداد  ردـق  نآ  اه  هنیجنگ  زا  يو  هب  ام  درک .  ناـیغط  ناـنآ  رب  سپ  دوب ،  یـسوم  موق  زا  هک  نوراـق  هک  یتسردـب   . 76
یمن تسود  ار  نالاحـشوخ  ادخ  هک  نکم ،  يداش  ردق  نیا  دنتفگ :  وا  هب  شمدرم  درک .  یم  هتـسخ  ار  دـنمورین  ینادرم  اهنآ  دـیلک 

 . دراد

هناخ هداد  وت  هب  ادخ  هچنآ  رد  وجب  و   . 77
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يزیگناداسف یپ  رد  نک و  ناسحا  زین  وت  هدرک ،  ناـسحا  وت  هب  ادـخ  هک  روط  ناـمه  نکم و  شومارف  ار  اـیند  زا  تا  هرهب  ار  تترخآ 
 . دراد یمن  تسود  ار  نادسفم  ادخ  هک  شابن ،  نیمز  رد 

یناسک اهنرق  زا  وا  زا  لبق  ادخ  هک  دناد  یمن  ایآ  هدش ،  مهارف  مدوخ  ملع  اب  هدش ،  مهارف  میارب  هچنآ  تفگ :  یم  باوج  رد  وا   . 78
یم هتخانش  امیس  هب  نوچ   ) دنوش یمن  شسرپ  ناشمرج  زا  نامرجم  و  دندوب ؟  رتزودنا  تورث  رتدنمورین و  وا  زا  هک  هدرک  كاله  ار 

 . ( دنوش

یم زین  اـم  شاـک  يا  دـنتفگ :  دوب ،  اـیند  یگدـنز  ناشفدـه  هک  ییاـهنآ  دـش .  نوریب  شموق  يوس  هب  شتنیز  رد  قرغ  نوراـق   . 79
 . دراد یمیظع  هرهب  وا  هک  دراد ،  نوراق  هک  ار  هچنآ  لثم  میتشاد 

لمع دروآ و  نامیا  هک  سک  نآ  يارب  تسا  رتهب  ادخ  شاداپ  امش ! رب  ياو  دنتفگ :  ناشیا  هب  دندوب ،  ملع  ياراد  هک  یناسک  و   . 80
 . ناراد نتشیوخ  رگم  دنریگنارف  ار  نخس  نیا  و  دنک .  حلاص 

تسین و يروای  ادـخ  زا  ریغ  نوچ  دـنک ،  يرای  ار  وا  هک  تشادـن  ار  سک  چـیه  میدرب .  ورف  نیمز  رد  ار  شا  هناخ  وا و  ام  سپ   . 81
 . دوبن نیعنتمم  زا  مه  شدوخ 

سک ره  يارب  ار  قزر  هک  تسادخ  ییوگ  هاو ،  دنتفگ :  یم  زورما  دنشاب ،  وا  ياج  هب  هک  دندرک  یم  وزرآ  زورید  هک  یناسک   . 82
یم گنت  دهاوخب ،  هک  ره  يارب  دهد و  یم  تعسو  دهاوخب ،  شناگدنب  زا 
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 . دنوش یمن  راگتسر  نارفاک  هک  ییوگ  ياو  درب .  یم  ورف  نیمز  رد  مه  ار  ام  دوب ،  هداهنن  تنم  ام  رب  ادخ  رگا  دریگ . 

و دننک .  يزیگنا  داسف  دنیامن و  يرترب  نیمز  رد  دـنهاوخ  یمن  هک  میهد  یم  صاصتخا  یناسک  هب  ار  ترخآ  هناخ  نیا  يرآ )   . ) 83
 . تسا نیقتم  صاخ  ماجنارس 

يرفیک لـمع  نآ  دوخ  زج  دـننک ،  یم  يدـب  هک  ناـنآ  دـنک ،  يدـب  هک  ره  دراد و  نآ  زا  رتـهب  ییازج  دـنک ،  ییوـکین  هک  ره   . 84
 . دنرادن

 ( صصق هکرابم  هروس  زا  )

نوراق ناتساد  هرابرد  یتایاور 

و هتسناد -  حیحـصار  ثیدح  يو  مکاح -  متاح ،  یبا  نبا  رذنم ،  نبا  فنـصم و  باتک  رد  هبیـش  یبا  نبا  هک  تسا  روثنملا  ردلا  رد 
دوب بانج  نآ  يومع  رسپ  و  مالسلا ، )  هیلع   ) یـسوم موق  زا  يدرم  نوراق  تفگ :  هک  دنا  هدروآ  تیاور  سابع  نبا  زا  هیودرم ،  نبا 

رب هک  يزور  اـت  داد  همادا  دوخ  راـک  هب  ناـنچمه  و  دومن ،  يروآ  عمج  يرایـسب  ملع  هکنآ  اـت  دوب ،  ملع  يوجتـسج  رد  هراومه  و  ، 
 . دیزرو دسح  يو  هب  و  درک ،  نایغط  مالسلا )  هیلع   ) یسوم

ار تلام  تاکز  دیاب  مه  وت  مریگب ،  تاکز  شناگدنب  زا  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  یلاعت  يادـخ  دومرف :  وا  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم
مد لوا  دروخب ،  ار  مدرم  لام  دهاوخ  یم  مالسلا )  هیلع   ) یسوم تفگ :  مدرم  هب  و  دز ،  زابرس  روتسد  نیا  تعاطا  زا  نوراق  یهدب ، 

همه داد  رگید  ییاهروتسد  و  دیدرک ،  شتعاطا  امش  دز ،  زامن  زا 
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نت راک  نیا  هب  میهاوخ  یمن  ام  هن  دـنتفگ :  مدرم  دـیهد ،  یم  وا  هب  ار  ناتلاوما  دـینک و  یم  تعاطا  ار  وا  زاب  ایآ  دـیدرک ،  تعاطا  ار 
یتقو و  لیئارـسا ،  ینب  هشحاف  نانز  زا  یکی  غارـس  هب  متـسرفب  هک  تسا  نیا  مرظن  نم  تفگ :  میراد ؟  يا  هراچ  هچ  یلو  میهد ،  رد 

 . ینک انز  نم  اب  يا  هتساوخ  هکنیا  هب  دنک  مهتم  ار  وا  هک  میتسرفب  یسوم  تقو  رس  هب  و  مینک ،  کیرحت  ار  وا  دمآ 

هدرک انز  وت  اب  یـسوم  هک  یهد  تداهـش  رگا  دنتفگ :  ودب  دنداتـسرف و  هشحاف  نز  نآ  دزن  یـصخش  هدیدنـسپ ،  ار  هیرظن  نیا  مدرم 
 . تفریذپ نز  میهد ،  یم  وت  هب  یهاوخب  هچ  ره  تسا 

هاگآ هدومرف  تیادخ  هچنآ  هب  ار  نانآ  و  دنوش ،  عمج  لیئارـسا  ینب  هدب  روتـسد  تفگ :  و  دمآ ،  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم دزن  نوراق 
ناـتعالطا هب  اـت  ما  هدرک  عمج  ار  امـش  دومرف :  ناـشیا  هب  و  درک ،  عمج  ار  لیئارـسا  ینب  و  درک ،  لوبق  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم نک ، 

اهنت میوگب  امش  هب  ات  هداد  روتسد  ارم  دومرف :  هداد ؟  روتسد  هچ  دنتفگ :  لیئارـسا  ینب  هداد ،  یتاروتـسد  هچ  مراگدرورپ  هک  مناسرب 
انز یـسک  رگا  هکنیا  و  دومرف :  هکنآ  ات  دینک ،  هچ  هچ و  و  دینک ،  محر  هلـص  و  دیریگم ،  وا  کیرـش  ار  يزیچ  و  دیتسرپب ،  ار  ادـخ 

زین مدوخ  رگا  هلب  دومرف  یشاب ؟  تدوخ  هک  دنچ  ره  دنتفگ :  دینک ،  شراسگنس  دشاب  هتشاد  نز  هک  یتروص  رد  درک 
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نم دیسرپ :  بجعت  اب  مالسلا )  هیلع   ) یسوم يوش ،  راسگنـس  دیاب  و  يا ،  هدرک  انز  وت  بوخ  دنتفگ :  موش ،  راسگنـس  دیاب  منک  انز 
؟  ما هدرک  انز 

یم تداهش  هچ  مالسلا )  هیلع   ) یـسوم هرابرد  دندیـسرپ  دمآ ،  نوچ  هدب ،  تداهـش  ایب و  هک  نز  نآ  دزن  دنداتـسرف  نوراق  نایفارطا 
یهد یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ارم  نوـچ  تفگ :  نز  وـگب ،  تسار  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وـت  دیـسرپ  وا  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم یهد ؟ 

و منک ،  دوخ  اب  يانز  هب  مهتم  ار  وت  نم  شربارب  رد  ات  دـندرک  ررقم  میارب  يدزم  دنتـساوخ و  ارم  مدرم  نیا  میوگ )  یم  ار  شتـسار  )
 . ییادخ لوسر  وت  هکنیا  رب  مهد  یم  تداهش  زین  و  یتسه ،  يرب  تمهت  نیا  زا  وت  مهد  یم  تداهش  کنیا 

هدرک وت  رخسم  ار  نیمز  نم  هکنیا  اب  ییرگ ؟  یم  ارچ  هک  داتسرف  یحو  يو  هب  یلاعت  يادخ  داتفا ،  هدجس  هب  نایرگ  مشچ  اب  یسوم 
 . دنک یم  تتعاطا  یهد  شنامرف  رگا  هک  دعلبب ،  ار  نوراق  ات  هدب  نامرف  نیمز  هب  ما ، 

ناشیاهاپ باقعا  ات  ار  نانآ  نیمز  ریگب ،  ار  شنایفارطا  نوراق و  دومرف :  نیمز  هب  و  تشادرب ،  هدجـس  زا  رـس  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم
اددجم مالسلا )  هیلع   ) یسوم یـسوم !  يا  یـسوم  يا  دندز :  دایرف  سامتلا  رد  زا  دندید ،  نینچ  ار  عضو  هکنیمه  درب ،  ورف  دوخ  رد 

دنلب یسوم  ای  یسوم  ای  هب  ناشدایرف  اددجم  درب ،  ورف  ناشیاهندرگ  ات  ار  نانآ  نیمز  سپ  ار ،  ناشیا  ریگب  داد  نامرف 
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هب یلاعت  يادـخ  و  درب ،  ورف  دوخ  رد  ار  ناش  همه  نیمز  سپ  ار ،  ناشیا  ریگب  هک  داد  نامرف  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم موس  راـب  دـش ، 
یم ارم  رگا  دـنگوس  متزع  هب  يدرکن ،  تباـجا  دـندرک  عرـضت  دـندناوخ و  ار  وـت  هچ  ره  نـم  ناگدـنب  هـک :  داتـسرف  یحو  یـسوم 

 . مدرک یم  ناشتباجا  دندناوخ 

ات ار  شعابتا  نوراق و  نیمز  هک  ضرالا )  هرادب  هب و  انفـسخف   : ) دیامرف یم  هک  هفیرـش  هیآ  يانعم  تسا  نیا  دـیوگ :  یم  سابع  نبا 
 . درب ورف  دوخ  یناتحت  هقبط 

تـسه هک  يزیچ  هدش ،  تیاور  هصق  نیمه  زین  یمـشاه ،  لفون  نبا  زا  متاح ،  یبا  نبا  و  قازرلا ،  دـبع  زا  روبزم  باتک  رد  فل :  ؤم 
 ، دنزب نوراق  شیپ  ار  تمهت  نآ  یسوم  زا  تیاکش  ناونع  هب  ات  دندروآ ،  نوراق  سلجم  رد  ار  نز  نآ  هک  هدمآ  روکذم  تایاور  رد 
زا ادخ  دزن  و  دیـسر ،  یـسوم  شوگ  هب  ربخ  نیا  و  یـسوم ،  تئارب  هب  داد  تداهـش  راضح  همه  دزن  دیناسر ،  مهب  روضح  یتقو  یلو 

 . درک طلسم  نوراق  رب  ار  وا  مه  ادخ  درک ،  هوکش  شیاقفر  نوراق و 

غالبا يو  هب  ار  تاکز  مکح  و  دمآ ،  نوراق  دزن  شدوخ  مالسلا )  هیلع   ) یسوم هتفگ :  ناتـساد  نیا  رد  دوخ  ریـسفت  رد  یمق  موحرم 
 ، درک هوکش  نوراق  راتفر  زا  شراگدرورپ  دزن  مالسلا )  هیلع   ) یسوم دنار ،  نوریب  شا  هناخ  زا  هدرک و  ءازهتـسا  ار  وا  نوراق  دومن ، 

نوراق و يو  نامرف  هب  نیمز  تخاس و  طلسم  يو  رب  ار  وا  مه  ادخ 
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 . درب ورف  دوخ  رد  ار  شا  هناخ 

يراددوخ نآ  همه  داریا  زا  تسا  هدـیرب  فوـقوم و  مه  دنـس  رظن  زا  و  دراد ،  يدنـسپان  ياـهفرح  هکنیا  رطاـخ  هب  تیاور  نیا  نکیل 
 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  هن  دندرک  لقن  یباحص  زا  ینعی  دنفوقوم  زین  لفون  نبا  سابع و  نبا  تیاور  ود  میدرک ، 

.

 ( ، مهیلع یغبف   : ) هدومرف نآرق  هک  یلاح  رد  هتسناد ،  یسوم  هب  تبـسن  ار  نوراق  يراکمتـس  یغب و  سابع  نبا  تیاور  نیا  رب  هوالع 
و هتفرگ ،  ارف  ندناوخ  سرد  اب  هک  هدوب  یملع  هتـشاد  نوراق  هک  یملع  دیوگ :  یم  تیاور  زین  و  درک ،  متـس  لیئارـسا  ینب  رب  نوراق 

لاثما تورث و  يروآ  عمج  ياـه  هار  هب  ملع  نوراـق ،  ملع  هب  ملع  زا  دارم  هک :  تسا  نیا  رد  رهاـظ  میتفگ  هک  روط  ناـمه  نآرق  هیآ 
 . تسا تورث 

تاروت رد  نوراق  ناتساد 

نب راهصب  نب  حروق  میناوخ :  یم  ددع ،  رفس  زا  مهدزناش ،  حاحصا  رد  هدمآ ،  يرگید  وحن  هب  یلعف  تاروت  رد  نوراق  ناتـساد  هتبلا 
ینب زا  یعمج  اـب  دـندوب ،  نیبوءار  ياـه  هداون  زا  هک  تلاـف ،  رـسپ  نوا ،  و  باـیلا ،  رـسپ  ود  ماریبا ،  و  ناـثاد ،  و  يوـال ،  نب  تاـهن 

 ، ررقم يزور  رد  و  دـندرک ،  یم  يراشفاپ  یـسوم  اب  تفلاخم  رد  دـندش ،  یم  رفن  هاجنپ  تسیود و  هک  ناـشیا  ياـس  ؤر  لیئارـسا و 
تسا سب  دیدرک  هچ  ره  اجنیا  ات  دنتفگ :  نوراه  یسوم و  هب  دننک ،  مایق  نوراه  یسوم و  هیلع  ات  دندش ،  عمج  اج  کی 
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؟  دییوج یم  يرترب  بر  تعامج  رب  ارچ  سپ  دراد ،  رارق  بر  ناشطسو  رد  و  دنسدقم ،  ناش  همه  دینیب  یم  هک  تیعمج  نیا  ، 

وا هک  درک  دـهاوخ  مالعا  بر  ادرف  هک :  درک  ادـص  ار  شمدرم  همه  حروق و  سپ  داتفا ،  هدجـس  هب  دینـشب  نخـس  نیا  یـسوم  یتقو 
 ، درک دهاوخ  کیدزن  دوخ  هاگرد  هب  دشاب  رت  سدقم  هک  ار  یـسک  نآ  هاگنآ  تسا ؟  سدقم  یـسک  هچ  و  تسا ؟  یـسک  هچ  يارب 

و دیریگب ،  دوخ  يارب  ار  شتعامج  همه  حروق و  رباحم  و  دینکب ،  ار  راک  نیا  دـنک ،  یم  کیدزن  دوخ  هب  ددنـسپب  ار  هک  ره  وا  يرآ 
ددنـسپب ار  وا  ادخ  هک  يدرم  نآ  نوچ  دیهد ،  ماجنا  بر  لباقم  رد  ار  راک  نیا  ادرف  دیهد ،  روخب  نآ  رب  و  دـینکفیب ،  نآ  رد  یـشتآ 

 . يوال نامدود  يا  تسا  سب  ار  امش  نیمه  و  تسا ،  سدقم  وا 

روخب شتآ و  نآ  رد  هک  اهنادشتآ  و  دندمآ ،  زور  نآ  يادرف  هک  دـیوگ  یم  نمـض  رد  و  دـهد ،  یم  همادا  ار  هصق  نانچمه  تاروت 
زاب ار  دوخ  ناهد  دش و  هتفاکـش  ناشیاپ  ریز  نیمز  هک  هدش  هتفگ  تاروت  رد  هاگنآ  دندرک ،  عامتجا  همیخ  باب  رد  و  دـندروآ ،  دوب 

نامه رد  دنام  هدـنز  نانآ  زا  هچنآ  و  درب ،  ورف  زین  ار  شلاوما  همه  شمدرم و  همه  حروق و  و  دـیعلب ،  ار  ناشیاه  هناخ  نانآ و  درک ، 
رارف نانآ  يادص  زا  دندوب  ناشفارطا  رد  هک  نایلیئارسا  هیقب  هک  يروط  هب  دنتفر ،  ورف  نیمز  رد  تیعمج  نیب  رد  نابایب 
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درم هاجنپ  تسیود و  نآ  و  دمآ ،  نوریب  بر  هیحان  زا  یشتآ  هاگنآ  دربب ،  ورف  مه  ار  ام  تسا  نکمم  دنتفگ :  دوخ  اب  نوچ  دندرک ، 
 . دوب ام  تجاح  دروم  هک  تاروت  ناتساد  زا  رادقم  نآ  دوب  نیا  دینازوسب ،  دندوب  هدروآ  روخب  هک  ار 

لقن دوب - ،  مالسلا )  هیلع   ) یسوم هلاخ  رـسپ  يو  هک  تسا :  هتفگ  یـسوم )  موق  نم  ناک  نوراق  نا   ) هیآ لیذ  رد  نایبلا  عمجم  رد  و 
 ( . مالسلا هیلع   ) قداص ماما  تیاور  زا  و  سابع ،  نبا  زا  ءاطع  زا 

لمح و دنتـسناوت  یمن  دـنمورین  یعمج  ار  شیاه  هنیجنگ  دـیلک  هتفگ :  ءونتل ) . . .  هحتافم  نا  اـم   ) هلمج لـیذ  رد  یمق  ریـسفت  رد  و 
 . دننک لقن 

زا شمارگ  يابآ  زا  شدج  زا  شردپ  زا  مالسلا )  هیلع   ) رفعج نب  یسوم  نب  لیعامسا  نب  یسوم  زا  دوخ  دنس  هب  رابخالا  یناعم  رد  و 
تغارف و يدـنمورین و  یتمالـس و  دوـمرف :  ایندـلا ) نم  کبیـصن  سنت  ـال  و   ) هلمج لـیذ  رد  هک  هدرک  تـیاور  مالـسلا )  هـیلع   ) یلع

 . امن نیمات  ار  دوخ  ترخآ  اهبنارگ  ياه  هیامرس  نیا  اب  و  نکم ،  شومارف  ار  تطاشن  تیناوج و 

نوریب هناخ  زا  دـنلب  نماد  و  نیگنر ،  ياه  هماج  اب  نوراـق  هتفگ :  هتنیز )  یف  هموق  یلع  جرخف   ) هلمج لـیذ  رد  یمق  ریـسفت  رد  زین  و 
 . دیشک یم  نیمز  هب  ار  دوخ  نماد  و  دمآ ،  یم 

مدق اهرازاب  رد  شتفالخ  نارود  رد  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  زا  ناذاز  دیوگ :  یم  نایبلا  عمجم  رد  و 
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ار نآرق  و  تشذگ ،  یم  نالاقب  ناگدنشورف و  هب  و  درک ،  یم  کمک  ار  نافیعض  و  دناسر ،  یم  دصقم  هب  ار  ناگدش  مگ  دز و  یم 
 : دومرف یم  و  اداسف ) ضرالا و ال  یف  اولع  نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  هرخالا  رادـلا  کلت   : ) دـناوخ یم  و  درک ،  یم  زاب  شیور  شیپ 

 . هدش لزان  مدرم  ریاس  زا  نادنمتردق  هرابرد  و  روما ،  نایلاو  زا  عضاوت  تلادع و  لها  هرابرد  هیآ  نیا 

بجع ثعاب  یسک  شفک  دنب  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) نینموملاریما زا  جرعا  مالـس  هک  هدمآ  نایبلا  عمجم  رد  زین  و 
 ( . هرخالا رادلا  کلت   : ) دیامرف یم  هک  دوش ،  یم  هیآ  نیا  لومشم  تهج  نیمه  هب  و  دوش ،  یم  وا 

هدرک لقن  نایبلا  عمجم  بحاص  یسربط  موحرم  زا  تروص  نیا  هب  ار  تیاور  دوخ  دوعسلا  دعس  باتک  رد  سوواط  نب  دیس  فل :  ؤم 
نیا لومـشم  اذل  دوش ،  یم  وا  بجع  ثعاب  تسا  شقیفر  شفک  دـنب  زا  رتهب  وا  شفک  دـنب  هک  رادـقم  نیمه  هب  يدرم  دومرف :  هک  ، 

 . دوش یم  هیآ 

دومرف ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  هریره  یبا  زا  یملید  یلماحم و  هک :  تسا  روثنملا  ردلا  رد  و 
 . تسا هیآ  نیا  قیداصم  زا  قح  نودب  ذخا  نیمز و  رد  يرابج  : 

اروعاب معلب  ناتساد 

تایآ

(175) َنیِواَْغلا َنِم  َناکَف  ُنْطیشلا  ُهَعَْبتَأَف  اَْهنِم  َخَلسناَف  اَِنتَیاَء  ُهَْنیَتاَء  يِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو 

ْوَأ ثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمْحت  نِإ  ِْبلْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ُهاَوَه  َعَبَّتا  ِضْرَالا َو  یلِإ  َدَلْخَأ  ُهَّنَِکل  اَهب َو  ُهَنْعَفََرل  اَْنئِش  َْول  َو 
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(176) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  صصَْقلا  ِصْصقاَف  اَِنتَیاَِئب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  ِکلَّذ  ثَْهلَی  ُهکُرتَت 

 ، دش ناهارمگ  زا  داتفا و  وا  لابند  هب  ناطیـش  دـش و  رد  هب  نآ  زا  میداد و  میلعت  وا  هب  شیوخ  ياه  هیآ  هک  ار  یـسک  تیاکح   . 175
 . ناوخب اهنآ  يارب 

و درک ) لیم  ایند  هب  دیبلط و  یتسپ   ) دییارگ نیمز  هب  یلو  میدرک ،  یم  شدنلب  اه  هیآ  نآ  هلیسو  هب  ار  يو  میتساوخ ،  یم  رگا   . 176
 ، يراذگاو ار  وا  رگا  دنک و  یم  سراپ  يرب ،  موجه  وا  رب  رگا  هک  تسا  گس  تیاکح  يو  تیاکح  درک .  يوریپ  ار  شیوخ  سوه 
 . دننک هشیدنا  اهنآ  دیاش  ناوخب ،  ار  ربخ  نیا  سپ  دنا .  هدرک  بیذکت  ار  ام  ياه  هیآ  هک  تسا  یموق  تیاکح  نیا  دنک .  یم  سراپ 

 ( فارعا هکرابم  هروس  زا  )

نآرق رد  ءاروعاب  معلب  ناتساد 

ربمغیپ یلاعت  يادخ  تسا ،  اروعاب ) نب  معلب   ) ناتساد نآ  و  دهد ،  یم  حرش  ار  لیئارسا  ینب  ياهناتساد  زا  يرگید  ناتساد  تایآ  نیا 
نتشاد تسد  رد  فرص  دننادب  ات  دناوخب  مدرم  يارب  ار  روبزم  ناتساد  هک  دهد  یم  روتسد  ار  هیلع )  هّللا  تاولـص   ) مرکا لوسر  دوخ 

دیاب مه  ادـخ  تیـشم  هکلب  تسین ،  یفاک  شتداعـس  ندـش  ملـسم  ناسنا و  ندـش  راگتـسر  يارب  یلومعم  لیاسو  يرهاـظ و  بابـسا 
و هدرک )  ورف  يدام  تاعتمت  روخآ  رد  رـس   ) هدیبسچ نیمز  هب  هک  یـسک  يارب  ار  يراگتـسر  تداعـس و  دـنوادخ ،  و  دـنک ،  کمک 

درب یم  خزود  هب  هار  یسک  نینچ  اریز  تسا ،  هتساوخن  دنک ،  هجوت  يرگید  زیچ  هب  تسین  رضاح  هتشگ و  سوه  اوه و  وریپ  هرـسکی 
.
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اهمـشچ و اهلد و  هک  تسا  نیا  صاخـشا  هنوگنیا  تمالع  دـیامرف :  یم  هدرک و  ناـیب  ناـشیارب  مه  ار  صاخـشا  نینچ  هناـشن  هاـگنآ 
یمدرم هک  تسا  نیا  تسا  اهتمالع  همه  عماج  هک  یتمالع  و  دـنریگ ،  یمن  راـکب  تسا  ناـشیا  عفن  هب  هک  اـجنآ  رد  ار  ناشیاهـشوگ 

 . دنلفاغ

 . . . ( اهنم خلسناف  انتایآ  هانیتآ  يذلا  ابن  مهیلع  لتا  (و 

هب تسا ،  ینطاب  هصاخ  تامارک  یـسفنا و  تایآ  زا  يا  هراپ  هب  سبلت  تایآ ،  ندروآ  يانعم  دـیآ  یم  رب  مالک  قایـس  زا  هک  يروطب 
یبیر کش و  قح  هرابرد  رگید  تامارک ،  نآ  تایآ و  نآ  نتـشاد  اب  و  ددرگ ،  نشور  ناسنا  يارب  ادخ  تفرعم  هار  هک  يرادقم  نآ 

 . دنامن یقاب  شیارب 

تایآ هک  تسا  نیا  زا  يراعتسا  هیانک  ریبعت  نیا  و  شدلج ،  تسوپ و  زا  تسا  يزیچ  ره  ندنک  ای  ندش و  نوریب  خالسنا )   ) يانعم و 
هک ینورد  ثبح  رطاخب  و  دوب ،  مزالم  وا  ندـب  تسوپ  اب  هک  دوب  تایآ  مزـالم  ناـنچنآ  يو  تشاد و  خوسر  اروعاـب  معلب  رد  ناـنچ 

 . دمآ نوریب  دوخ  دلج  زا  تشاد 

هس ره  عبتا )   ) و عبتا )   ) و عبت )   : ) تاملک و  تسا ،  نتفر  یـسک  ياپ  ياج  لابندب  ندرک و  يوریپ  عبت )   ) و عابتا )   ) دننام عابتا )   ) و
سپ دشاب ،  دصقم  ظفح  نتـسناوتن  رطاخب  هار  زا  ندش  نوریب  ایوگ  و  دـنیوگ ،  ار  تلالـض  هیاوغ )   ) و یغ )   ) و تسا .  انعم  کی  هب 

مه ضرغ  دصقم و  ندرک  شومارف  رب  تلالد  یلوا  هک  تسا  نیا  تلالض )   ) و تیاوغ )   ) نایم قرف 
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فرحنم هار  زا  دصقم  ظفح  اب  هک  یـسک  تسا و  يوغ )   ) دوش یم  ریحتم  دوخ  دصقم  هرابرد  هار  نیب  رد  هک  یـسک  سپ  دنک ،  یم 
تایآ زا  خالسنا  زا  دعب  معلب  هکنیا  يارب  تسا ،  رت  بسانم  تسا  هیآ  رد  هک  يربخ  هب  تبـسن  یلوا  ریبعت  و  تسا ،  لاض )   ) دوش یم 

تکاله هطرو  زا  ار  دوخ  تسناوتن  و  دش ،  ریحتم  درک و  مگ  ار  دشر  هار  تفرگ  تسد  رد  ار  وا  لرتنک  ناطیـش  هکنیا  زا  دعب  ادـخ و 
دـصقم هب  یهتنم  قیرط  زا  جورخ  نآ  و  دوش ،  لامعتـسا  انعم  کی  رد  تلالـض  تیاوغ و  ینعی  هملک  ود  ره  اسب  هچ  و  دهد ،  ییاهر 

 . تسا

لقن هدنیآ  یتیاور  ثحب  رد  اهنآ  زا  یضعب  ای  اهنآ و  همه  هللا  ءاش  نا  دنراد و  یفلتخم  لاوقا  ناتساد  نیا  بحاص  نییعت  رد  نیرـسفم 
ءافتکا وا  ناتـساد  زا  یلامجا  رکذ  هب  اهنت  هتـشاذگ و  مهبم  ار  وا  مسا  دـییامرف  یم  هظحـالم  هک  يروطب  مه  هفیرـش  هیآ  و  دوش ،  یم 

هدوب لاثم  فرـص  هکنیا  هن  هدـش ،  عقاو  هک  تسا  یعیاـقو  زا  ناتـساد  نیا  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  لاـح  نیع  رد  نکیلو  تسا ،  هدرک 
 . دشاب

( ابن  ) نآ ار و  یمهم  رما  زا  ربخ  مدرم ،  همه  ای  لیئارـسا و  ینب  رب  ینعی  ناشیا ،  رب  ناوخب  مهیلع )  لتا  و   : ) تسا نینچ  هیآ  ياـنعم  و 
هدرپ یهلا  گرزب  راثآ  مئالع و  زا  شنطاب  رد  ینعی  میدروآ ،  شیارب  ار  دوخ  تایآ  ام  انتایآ ) هانیتآ  يذلا   ) هک تسا  يدرم  ناتـساد 

نشور شیارب  رما  تقیقح  تهج  نیمهب  و  میتشادرب ، 
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ار شلابند  مه  ناطیـش  نیواغلا )  نم  ناکف  ناطیـشلا  هعبتاف   . ) تفگ كرت  ار  نآ  قح  هار  تمزالم  زا  دـعب  سپ  اهنم ) خلـسناف   ) دـش
 . دهد تاجن  تکاله  زا  ار  دوخ  تسناوتن  وا  تفرگ و 

 . . . ( هاوه عبتا  ضرالا و  یلا  دلخا  هنکل  اهب و  هانعفرل  انئش  ول  (و 

عتمت هب  لیم  زا  تسا  هیانک  ریبعت  نیا  و  تسا ،  نیمز  هب  ندـیبسچ  ضرا ،  يوسب  دالخا  و  تسا ،  یمئاد  تمزالم  يانعم  هب  دـالخا ) )
 . نآ تمزالم  يویند و  تاذل  زا 

 . تسا شطع  زا  نابز  نداد  تکرح  ندروآ و  نوریب  يانعم  هب  دوش  یم  لامعتسا  گس  رد  یتقو  ثهل )   ) هملک

دوخ هاگرد  هب  تایآ  نیمه  هلیـسوب  ار  وا  میتساوخ  یم  ام  رگا  هک  دوش  یم  نیا  شیانعم  اهب ) هاـنعفرل  انئـش  ول  و   : ) دومرف هکنیا  سپ 
زا ار  ناسنا  هکنیا  رطاخب  ایند  هکنانچمه  تسا  ایند  نیا  یتسپ  ضیـضح و  زا  عاـفترا  ادـخ  هب  یکیدزن  رد  يرآ   ) میدرک یم  کـیدزن 

هلیـسوب ناسنا  لماکت  ندـش و  دـنلب  و  تسا )  نیلفاس  لفـسا  دزاس  یم  لوغـشم  دوخ  هب  هتخاس و  لفاغ  فرـصنم و  وا  تاـیآ  ادـخ و 
دزاس یمن  یمتح  یمدآ  يارب  ار  تداعـس  نکیل  و  تسا ،  یمدآ  تیادـه  ثعاب  تسا  یهلا  يرهاظ  بابـسا  دوخ  هک  روکذـم  تایآ 

وا زا  هک  یسک  يارب  ار  تداعس  هکنیا  هب  هتفرگن  قلعت  شتیشم  ناحبـس  دنوادخ  تسا و  ادخ  تیـشم  هب  طونم  شریثءات  تیمامت  اریز 
ادخ زا  ار  یمدآ  ینیمز  یگدنز  يرآ ،  دزاس .  یمتح  هدومن  لابقا  تسا ،  ینیمز  يدام  یگدنز  نامه  هک  وا  ریغ  هب  هدرک و  ضارعا 

هناخ هک  تشهب  زا  و 
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مدرم هکنیا  هب  تسا  يراج  ادـخ  یمتح  مکح  و  تسا ،  ملظ  وا  تایآ  بیذـکت  ادـخ و  زا  ضارعا  و  دراد ،  یم  زاب  تسا  وا  تمارک 
انئـش ول  و   ) هلمج زا  دعب  اذل  و  نودلاخ . )  اهیف  مه  رانلا  باحـصا  کئلوا  انتایاب  اوبذـک  اورفک و  نیذـلا  و   ، ) دـنکن تیادـه  ار  ملاظ 

هنال کلذ  ءاشن  مل  انکل   : ) دوش یم  نیا  مالک  ریدـقت  نایب ،  نیارباـنب  و  هاوه )  عبتا  ضرـالا و  یلا  دـلخا  هنکل   : ) دومرف اـهب ) هاـنعفرل 
يوریپ ار  دوخ  لد  ياوه  هدـیبسچ و  نیمز  هب  وا  هکنیا  يارب  میتـساوخن  ار  يزیچ  نینچ  اـم  نکیل  و  هاوه :  عـبتا  ضرـالا و  یلا  دـلخا 

( . ءاشی ام  هللا  لعفی  نیملاظلا و  هللا  لضی  و   : ) هدومرف هکنانچمه  تیاده . )  دروم  هن  تسا  ام  لالضا  دروم  یسک  نینچ  و  هدرک ، 

 ( ثهلی هکرتت  وا  ثهلی  هیلع  لمحت  نا  بلکلا  لثمک  هلثمف  )

و شیراذـگاو .  دوـخ  لاـح  هب  هچ  ینک و  رجز  عـنم و  ار  وا  هچ  دراد ،  یمن  رب  تسد  نآ  زا  و  تسا ،  یئوـخ  نـینچ  ياراد  وا  ینعی 
 . ندیشک شودب  لمح و  زا  هن  تسا  ندرک  هلمح  زا  لمحت )   ) هملک

( انتایاب اوبذک  نیذلا  موقلا  لثم  کلذ  )

 ، تسین ات  ود  یکی  ام  تایآ  اریز  تسین ،  شبحاص  زا  رادرب  تسد  هک  تسا  یثیبخ  یناـسفن  تئیه  هیجـس و  ناـنآ  زا  بیذـکت  سپ 
 . تسا یمئاد  ررکم و  زین  ناشیا  بیذکت  هجیتن  رد  دننک و  یم  ساسحا  دوخ  ساوح  هب  ار  ام  تایآ  هراومه 

 ( صصقلا صصقاف  )

ناتساد وگب  ناتساد  اصصق  صصقا   ) يانعم هب  و  تسا ،  ردصم  صصقلا )   ) هملک
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هجیتن رد  دننک و  رکفت  هکلب  ار ) هصق  نیا  نک  ناتـساد  هصقلا :  صـصقا   ) يانعم هب  ردصم و  مسا  تسه  مه  نکمم  تسا و  ینتفگ ) 
 . دنیآ نوریب  لطاب  زا  هدش و  داقنم  قح  يارب 

تایاور رد  اروعاب  معلب  ناتساد 

زا دلاخ  نب  نیسح  زا  مردپ  دیوگ :  یم  انتایآ ) . . .  هانیتآ  يذلا  ابن  مهیلع  لتا  و   ) هیآ لیذ  رد  دوخ  ریـسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع 
مظعا مسا  اب  و  دوب ،  مظعا  مسا  ياراد  اروعاب  معلب  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  درک  لـقن  میارب  مالـسلا )  هیلع   ) اـضر ماـما  نسحلا  یبا 

يزورنآ ات  دوبب  نیا  دش ،  وا  نایرابرد  زا  و  درک ،  لیم  نوعرف  فرطب  رخآ  رد  درک ،  یم  تباجا  ار  شیاعد  دنوادخ  درک و  یم  اعد 
یسوم هاوخب  ادخ  زا  تفگ :  داتفا ،  معلب  هب  شروبع  تشگ ،  یم  ناشیا  بلط  رد  شنارای  یسوم و  ندرک  ریگتـسد  يارب  نوعرف  هک 

 ، درک عانتما  نتفر  هار  زا  شغالا  دورب  یـسوم  يوجتـسج  هب  زین  وا  ات  دش  راوس  دوخ  غالا  رب  معلب  دزادنیب ،  ام  ماد  هب  ار  شباحـصا  و 
ینز یم  ارم  هچ  يارب  وت  رب  ياو  تفگ :  دمآ و  نابز  هب  تشادرب و  غالا  نابز  زا  لفق  دنوادخ  ناویح ،  نآ  ندز  هب  درک  عورـش  معلب 

ات دز  ار  ناویح  نآ  ردـقنآ  دینـش  هک  ار  نیا  معلب  ینک ؟  نیرفن  نامیا  اب  یمدرم  ادـخ و  ربمغیپ  رب  وت  ات  میایب  وت  اب  یهاوخ  یم  ایآ   ؟
نم ناکف  ناطیشلا  هعبتاف  اهنم  خلسناف   : ) هدومرف شا  هرابرد  نآرق  و  دش ،  هتشادرب  شنابز  زا  مظعامسا  اجنامه  و  تشک ، 
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نیا ثهلی )  هکرتت  وا  ثهلی  هیلع  لمحت  نا  بلکلا  لثمک  هلثمف  هاوه  عبتا  ضرالا و  یلا  دلخا  هنکل  اهب و  هانعفرل  انئـش  ول  و  نیواغلا ، 
 . تسا هدز  دنوادخ  هک  تسا  یلثم 

ناتـساد هب  هراـشا  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  نیا  تسا )  هدز  دـنوادخ  هک  تسا  یلثم  نیا  و   : ) دومرف رخآ  رد  ماـما  هکنیا  رهاـظ  فل :  ؤم 
 . . . دراد معلب 

خیـشلا و وبا  متاح و  یبا  نبا  رذنملا و  نبا  ریرج و  نبا  یئاسن و  دیمح و  نب  دبع  قازرلادبع و  یبایراف و  هک  تسا  روثنملا  ردلا  رد  و 
( اهنم خلسناف  انتایآ  هانیتآ  يذلا  ابن  مهیلع  لتا  و   ) هیآ لیذ  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  دوعـسم  نب  هّللادبع  زا  یگمه  هیودرم  نبا  یناربط و 

 . دنتفگ یم  ربءا ) نب  معلب   ) ار وا  هک  هدوب  لیئارسا  ینب  زا  يدرم  صخش  نیا  تسا :  هتفگ 

درم نیا  تفگ :  هک  دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  یقرط  زا  هیودرم  نبا  خیـشلا و  وبا  دیمح و  نب  دبع  هک  هدـمآ  باتک  نامه  رد  زین  و 
 . تسا هدوب  لیئارسا  ینب  رد  و  هتسناد ،  یم  مظعا  مسا  هک  هدوب  یسک  نامه  هدوب و  رماع  نب  ماعلب  يرگید  لقن  رد  اروعاب و  نب  معلب 

تیاور مه  نیا  ریغ  ساـبع  نبا  زا  و  هدـش ،  تیاور  زین  ساـبع  نبا  ریغ  زا  هدوب  لیئارـسا  ینب  زا  معلب و  شمـسا  يو  هکنیا  فـل :  ؤـم 
 . دنا هدرک 

دعولا قداص  لیعامسا  ناتساد 

(54) اِیبَّن ًالوسَر  َناک  ِدْعَْولا َو  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعَمسِإ  ِبَتِْکلا  یف  ْرُکْذا  َو 

(55) ایِضْرَم ِهِّبَر  َدنِع  َناک  ِهوَکَّزلا َو  ِهوَلصلِاب َو  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَی  َناک  َو 
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دوب ربمایپ  يا  هداتسرف  و  هدعو ،  تسرد  يو  نک  دای  ار  لیعامسا  باتک  نیا  رد  . 

 . دوب هدیدنسپ  شیوخ  راگدرورپ  دزن  درک و  یم  راداو  نداد  تاکز  ندناوخ و  زامن  هب  ار  دوخ  ناسک  و   . 55

 ( میرم هکرابم  هروس  زا  )

تیاور نآرق و  رد  دعولا  قداص  لیعامسا  ناتساد 

نآرق رد  لیعامسا  ناتساد 

وا هب  طوبرم  ریـسفت  کی  هب  انب  مه  هیآ  ود  نیا  هزات  هدماین ،  رگید  ییاج  رد  هیآ  ود  نیا  رد  زج  ربمغیپ  لیقزح  نب  لیعامـسا  ناتـساد 
هدناوخ شیوخ  هاگرد  یـضرم  فورعم و  هب  رمآ  دعولا و  قداص  هدوتـس و  یلیمج  يانث  هب  ار  وا  ناحبـس  يادـخ  نآ  ربانب  و  تسا ، 

 . تسا هدوب  یبن  یلوسر  وا  هک :  هدومرفو 

تایاور رد  لیعامسا  ناتساد 

هیلع  ) قداص ماما  زا  هدرب ،  مان  هک  یـصخش  زا  نانـس ،  نب  دـمحم  ریمع و  یبا  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  عیارـشلا  لـلع  رد  ثیدـح  اـما  و 
هکلب تسین  میهاربا  دنزرف  لیعامسا  ایبن ) الوسر  ناک  دعولا و  قداص  ناک  هنا  لیعمسا  باتکلا  یف  رکذا   ) هک هدرک  تیاور  مالـسلا ) 

ار شیور  رـس و  تسوپ  هتفرگ و  ار  وا  شمدرم  و  دومن ،  ثوعبم  شموق  يوس  هب  لج  زع و  يادـخ  هک  هدوب  ءایبنا  زا  رگید  يربمغیپ 
دیاب نم  تفگ :  منک ،  تعاطا  يراد  يرما  ره  ات  داتـسرف  وت  دزن  ارم  لج  زع و  يادخ  تفگ :  هدمآ  شدزن  يا  هتـشرف  سپ  دـندنک ، 

 . مهد رارق  دوخ  هوسا  ار  نانآ  هتشاد و  ءادتقا  ءایبنا  رگید  هب 

دیاـب نم  هدـمآ :  نآ  رخآ  رد  هک  هدرک  تیاور  زین  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  ریـصب  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ار  اـنعم  نیا  فل :  ؤـم 
 . مهد رارق  دوخ  هوسا  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیسح

ارچ یناد  یم  چـیه  دوـمرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) اـضر ماـما  زا  يرفعج ،  نامیلـس  زا  دوـخ  دنـس  هب  نوـیع  باـتک  رد  و 
هن مدرک :  ضرع  دندناوخ ؟  دعولا  قداص  ار  لیعامسا 
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 . تسشن شراظتنا  هب  لاس  کی  ات  هدش  رضاح  اجنآ  رد  دعوم  نامه  رد  دوب ،  هدرک  هدعو  يدرم  اب  دومرف :  مناد .  یمن  ، 

ار نآ  زین  عمجم  رد  هدـش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  مزاح و  نب  روصنم  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  یفاک  رد  اـنعم  نیا  فل :  ؤم 
 . تسا هدرک  لقن  بانج  نآ  زا  دنس  رکذ  نودب 

دوب هداد  يا  هدعو  لیعامسا  دومرف :  ماما  هک  هدمآ  دعولا ) قداص  ناک  هنا  لیعمسا  باتکلا  یف  رکذاو  هیآ  لیذ  رد  یمق  ریسفت  رد  و 
 . دوب لیقزح  رسپ  لیعامسا  وا  و  تسشن ،  شتسود  رظتنم  لاس  کی  و 

رد تدـم  نالفای  زور  کی  اـی  تعاـس  کـی  هک  هدرکن  دـیقم  ینعی  تسا ،  هدوب  قلطم  هدوب  هداد  باـنج  نآ  هک  يا  هدـعو  فل :  ؤم 
رد و  دـنک ،  افو  قلطم  هدـعو  نیا  هب  هک  هدرک  ءاضتقا  هتـشاد  یتسرد  قدـص و  زا  هک  یماقم  تهج  نیمه  هب  مناـم ،  یم  رظتنم  اـجنآ 

 . دیایب شقیفر  ات  دتسیاب  هدومن ،  نیعم  هک  یئاج 

بـسح رب  هک  تسا  یفلتخم  بتارم  ياراد  میلـست  هقث و  ناـمیا ،  مزع ،  هدارا ،  بح ،  زا  یناـسفن  تافـص  ریاـس  دـننام  ءاـفو  تـفص 
نیرتلزان هک  دزاس  یم  ناهانگ  اهاطخ و  یمامت  اب  نامیا  زا  هبترم  کی  هک  روطنامه  دوش ،  یم  فلتخم  نیقی  ملع و  بتارم  فـالتخا 

یم صلاخ  یفخ  كرـش  ره  زا  هک  دسر  یم  ییاج  هبات  هداهن  افـص  دیازت و  هب  ور  هبترم  هب  هبترم  دـعب  هب  نآ  زا  و  تسا ،  نآ  بتارم 
ادخ زا  ریغ  يزیچ  هب  بلق  رگید  و  ددرگ ، 
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ياراد مه  دهع  هب  يافو  نینچمه  تسا ،  نامیا  بتارم  العا  نیا  هک  دیامن ،  یمن  ادخ  ریغ  هب  مه  یتافتلا  یتح  دنک ،  یمن  ادـیپ  قلعت 
ات دتـسیاب ،  رظتنم  اج  نالف  تعاس  ود  ای  تعاس  کی  هک  دـهدب  لوق  هکنیا  لثم  تسا ،  یلوق  ياـفو  شبتارم  زا  یکی  تسا ،  یبتارم 

و دنناوخ ،  یم  ءافو  ار  نآ  افرع  هک  تسا ،  ءافو  زا  هبترم  کی  نیا  دنک ،  فرـصنم  نداتـسیا  رتشیب  زا  ار  وا  هدش  ادـیپ  يرت  مزال  راک 
زا و  دزاس ،  دیقم  سای  هب  ار  هدعو  قالطا  دوش و  دیماان  فرط  نتـشگرب  زا  اتداع  ات  دتـسیاب  ردـقنآ  هک  تسا  نیا  رتالاب  هبترم  نیا  زا 
هک يوق  سوفن  سپ  دوش ،  ینالوط  هک  دـنچ  ره  ددرگرب  فرط  ات  دتـسیاب  ردـقنیا  هدومن  ظـفح  ار  نآ  قـالطا  هکنیا  رتـالاب  مه  نیا 

ار نآ  لمع  اب  دنناوتب  دنشاب و  هتشاد  ار  نآ  هب  لمع  تقاط  هک  یلوق  رگم  دنهد  یمن  یلوق  تقو  چیه  دنتسه  دوخ  لعف  لوق و  بقارم 
 . دراد یمن  ناشزاب  نآ  ذافنا  زا  زیچ  چیه  رگید  دمآ  رد  ناشنابز  زا  هکنیمه  دننک و  قیدصت 

هبعک هناخ  دزن  هک  مرد  هک  داد  هدعو  دوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  هدـمآ  تیاور  رد  و 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ددرگرب ،  درک  شومارف  هتفر  دوخ  راک  یپ  رد  درم  نآ  یلو  ددرگرب ،  وا  ات  دـشاب  یم  شرظتنم 

 . درک یهاوخ  رذع  هدمآ  دجسم  هب  دیسر ،  درم  نآ  هب  ربخ  ات  دنام  رظتنم  اجنآ  رد  زور  هس  ملس ) 
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 . دننک لمع  نادب  هکنآ  رگم  دنیوگن  ینخس  چیه  هک  تسا  نیقیدص  ماقم  نیا  يرآ 

میکح نامقل  ناتساد 

تایآ

(12) ٌدیِمَح ُّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  نَم  ِهِسْفَِنل َو  ُرُکشَی  اَمَّنِإَف  ْرکشَی  نَم  ِهَّلل َو  ْرُکشا  ِنَأ  َهَمْکِْحلا  َنَمُْقل  اَْنیَتاَء  ْدََقل  َو 

(13) ٌمیِظَع ٌْملَظل  كْرشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  كِرُشت  َّیُنبَی ال  ُهظِعَی  َوُه  ِِهْنبال َو  ُنَمُْقل  َلاَق  ْذِإ  َو 

(14) ُریِصَْملا َّیلِإ  ْکیَِدلَِول  یل َو  ْرکشا  ِنَأ  ِنیَماَع  یف  ُُهلِصف  ٍنْهَو َو  یلَع  ًانْهَو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ِْهیَِدلَِوب  َنسنالا  اَْنیصَو  َو 

َّیلِإ َُّمث  َّیلِإ  باَنَأ  ْنَم  َلِیبس  ِْعبَّتا  ًافوُْرعَم َو  اَْینُّدلا  یف  اَمُْهبِحاص  اَمُهْعُِطت َو  الَف  ٌْملِع  ِِهب  َکل  ْسَیل  اَم  یب  كِرُشت  نَأ  یلَع  كاَدَهَج  نِإ  َو 
(15) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  مُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم 

(16) ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  اَهب  ِتْأَی  ِضْرَالا  یف  ْوَأ  ِتَوَمسلا  یف  ْوَأ  ٍهَرْخص  یف  نُکَتَف  ٍلَدْرَخ  ْنِّم  ٍهَّبَح  َلاَْقثِم  کَت  نِإ  اَهنِإ  َّیُنبَی 

(17) ِرُومُالا ِمْزَع  ْنِم  ِکلَذ  َّنِإ  َکباصَأ  اَم  یلَع  ْربصا  ِرَکنُْملا َو  ِنَع  َْهنا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ُْرمْأ  َهوَلصلا َو  ِِمقَأ  َّیُنبَی 

(18) ٍروُخَف ٍلاَتْخم  َّلک  بِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَالا  یف  ِشْمَت  ِساَّنِلل َو ال  كَّدَخ  ْرِّعُصت  َو ال 

(19) ِریِمَْحلا تْوَصل  ِتَوصَالا  َرَکنَأ  َّنِإ  ِکتْوص  نِم  ضضْغا  ِکیشَم َو  یف  ْدِْصقا  َو 

سک ره  و  رادـب .  ساپـس  ار  ادـخ  میتفگ ) :  وا  هب  تسا ،  معنم  رکـش  تمکح  همزال  نوچ  و   ) میداد تمکح  ار  نامقل  قیقحتب   . 12
زاین یب  ادخ  نوچ )  دور ،  یم  شدوخ  مشچ  هب  شنارفک  دود   ، ) دنک نارفک  هک  ره  دراد و  یم  ساپـس  دوخ  عفن  هب  درادـب ،  ساپس 

 . ( دننک شنارفک  هچ  دنرازگب و  شرکش  هچ   ، ) تسا هدوتس  زین  و  دوش ) یمن  ررضتم  قلخ  ندرکن  رکش  زا   ) تسا

هک مد  نآ  و   . 13
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 . گرزب تسا  یمتس  كرش  هک  رایم ،  كرش  ادخ  هب  نم ،  كرسپ  يا  تفگ :  داد ،  یم  شدنپ  هک  شیوخ  رسپ  هب  نامقل 

ود ات  شندـیرب  ریـش  زا  هدوب و  يو  لماح  نوزفازور  یناوتان  اب  هک  شردام  اصوصخم  و  شردام ،  ردـپ و  دروم  رد  ار  ناسنا  ام   . 14
 . تسا نم  يوس  هب  ماجنارس  هک  رادب ،  ساپس  ار  تردام  ردپ و  ارم و  میتفگ :  میدرک و  شرافس  دشک ،  یم  لوط  لاس 

یکین هب  اـیند  نیا  رد  و  نکم ،  ناـشتعاطا  ینک ،  کیرـش  نـم  اـب  يرادـن  مـلع  نآ  دروـم  رد  هـک  ار  يزیچ  اـت  دنـشوکب  رگا  و   . 15
یلامعا زا  تسا و  نم  دزن  زین  امش  تشگزاب  رخآ  رد  هک  نک ،  يوریپ  تسا  هتشگزاب  نم  يوس  هک  ار  یـسک  قیرط  شاب .  ناشدمه 

 . میهد یم  ناتربخ  دیا ،  هدرک  یم  هک 

ار نآ  ادخ  دشاب ،  نیمز  رد  ای  نامسآ  رد  ای  یگنس  لد  رد  ناهنپ  مه  نآ  یلدرخ ،  هناد  نزومه  وت  لمع  رگا  نم ،  كرـسپ  يا   . 16
 . تسا نادراک  قیقد و  ادخ  هک  دروآ ،  یم 

ياـهراک زا  نیا  هک  نک ،  ربـص  شیوـخ  بئاـصم  رب  نک و  یهن  رکنم  زا  فورعم و  هب  رما  راد و  اـپ  هب  زاـمن  نـم ،  كرـسپ  يا   . 17
 . تسا بولطم 

نادنـسپدوخ ادـخ  ورم ،  هار  كاـنحرف  مدرم  نوچ  نیمز  رد  نادرگمرب و  يور  مدرم  زا  توخن  ربـک و  رد  زا  نم ،  كرـسپ  يا   . 18
 . دراد یمن  تسود  ار  زا  رفن  درگ 

شیوخ نتفر  هار  رد   . 19
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 . تسا نارخ  زاوآ  اهزاوآ  نیرت  عوبطمان  هک  نک ،  میالم  دوخ  توص  شاب و  لدتعم 

 ( نامقل هکرابم  هروس  زا  )

شزیمآ تمکح  تاملک  زا  يا  هراپ  نامقل و  ناتساد  نوماریپ  يراتفگ 

نآرق رد  نامقل  ناتساد   . 1

نمقل انیتآ  دـقل  و   ) تایآ رد  هک  رادـقم  نآ  زج  وا  ياهناتـساد  زا  و  هدـماین ،  نامقل  هروس  رد  زج  یلاعت  يادـخ  مالک  رد  نامقل  ماـن 
فلتخم رایـسب  تایاور  شزیمآ  تمکح  تاـملک  وا و  ياهناتـساد  رد  یلو  تسا ،  هتفرن  ینخـس  هدـمآ ،  رکـشا هللا ) . . .  نا  همکحلا 

 . مینک یم  لقن  تسا  رتراگزاس  رابتعا  لقع و  اب  هک  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  هک  هدیسر ، 

یسوم نسحلاوبا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  مکح  نب  ماشه  زا  دنس ،  هیقب  فذح  زا  دعب  سپس  و  هیماما ،  نایوار  یـضعب  زا  یفاک  رد 
مهف و تمکح  زا  روظنم  همکحلا )  نمقل  انیتآ  دقل  و   : ) هدومرف هک  یلاعت  يادـخ  ماشه  يا  دومرف :  نم  هب  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج نب 

 . تسا لقع 

یم مدینـش  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  فگ ت :  هک  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  عفاـن  هتفگ :  ناـیبلا  عـمجم  رد  و 
ار ادـخ  تشاد ،  یبوخ  نیقی  و  درک ،  یم  رکف  رایـسب  هک  دوب  يا  هدـنب  نکیل  و  دوبن ،  ربـمغیپ  ناـمقل  هک  میوگ  یم  قح  هب  دوـمرف : 
هک دوب  هدـیباوخ  زور  طسو  رد  يزور  داهن .  تنم  وا  هب  تمکح  نداد  هب  و  تشادـب ،  تسود  ار  وا  مه  ادـخ  و  تشاد ،  یم  تسود 

مدرم نیب  ات  دنک ،  نیمز  رد  دوخ  هفیلخ  ار  وت  ادخ  یهاوخ  یم  ایآ  نامقل !  يا  دینش :  ییادن  ناهگان 
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؟  ینک مکح  قح  هب 

هدارا وا  رگا  یلو  مریذـپ ،  یمن  ار  ءالب  و  مهاوخ ،  یم  ار  تیفاع  دـنک ،  ریخم  ارم  مراـگدرورپ  رگا  هک :  داد  خـساپ  ار  ادـص  ناـمقل 
هدومن و میرای  شدوخ  دشاب ،  هدرک  يا  هدارا  نینچ  وا  رگا  هک  مراد  نیقی  نامیا و  هکنیا  يارب  اتعاط ،  اعمـس و  دنک  هفیلخ  ارم  هدرک 

 . دراد یم  مهگن  اطخ  زا 

زا رتراوـشد  یفیلکت  چـیه  هکنیا  يارب  تفگ :  ارچ ؟  ناـمقل  يا  دندیـسرپ :  دـید -  یمن  ار  ناـشیا  ناـمقل  هک  يروـط  هـب  هکئـالم - 
هب نیقی  هن  دراد ،  تاجن  دـیما  دور  باوص  هار  يرواد  رد  رگا  دـنک ،  یم  هطاحا  وس  ره  زا  ار  نآ  ملظ  و  تسین ،  يرواد  تواـضق و 

ترخآ رد  یلو  دـشاب ،  مسر  مسا و  یب  لیلذ و  ایند  رد  ناسنا  رگا  و  تسا ،  هتفر  یـضوع  ار  تشهب  هار  دور  اطخ  هار  رگا  یلو  نآ ، 
ایند هک  یسک  و  رادقم ،  یب  لیلذ و  ترخآ  رد  یلو  دشاب ،  ماقم  بحاص  فیرـش و  ایند  رد  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دنموربآ ،  فیرش و 

 . دسر یمن  مه  ترخآ  هب  و  دور ،  یم  تسد  زا  شیایند  دهد ،  حیجرت  ترخآ  رب  ار 

باوـخ زا  نوـچ  و  دـش ،  هداد  وا  هب  تمکح  باوـخ  رد  و  تفر ،  باوـخ  هب  ناـمقل  دـندرک ،  بـجعت  وا  يوـکین  قـطنم  زا  هکئـالم 
ناـمقل يا  تفگ :  وا  هب  دوواد  يزور  درک ،  یم  ترازو  دوواد  يارب  دوـخ  تمکح  اـب  وا  تفگ و  یم  نخـس  تمکح  هب  تساـخرب 

وت هب  تمکح  هک  تلاح  هب  اشوخ 
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 . دش هدنادرگ  وت  زا  مه  توبن  يالب  و  دش ،  هداد 

ایآ دومرف :  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  هیودرم  نبا  هک  تسا  روثنملاردلا  رد  و 
 . دوب یشبح  دومرف :  تسا  رتاناد  شلوسر  ادخ و  دنتفگ :  هدوب ؟  هچ  نامقل  دیناد  یم 

تایاور رد  نامقل  ناتساد   . 2

یسک هچ  هک  متفرگ ،  غارس  نامقل  زا  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  دامح  زا  دوخ  دنـس  هب  یمق  ریـسفت  رد 
رطاخ هب  ناـمقل  هب  ار  تمکح  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  شاـب  هاـگآ  دومرف  دوب ؟  هنوگچ  تشاد  ینازرا  وا  هب  ادـخ  هک  یتمکح  و  دوب ؟ 
ادـخ رما  ربارب  رد  هک  دوب  يدرم  وا  نکیل  و  دـندادن ،  راسخر  ییاـبیز  مسج و  رد  یتشرد  اـی  نادـنزرف و  لاـم و  ناـمدود و  بسح و 

 ، دوب لاوحا  ریقف  تکاس و  يدرم  درک ،  یم  يرود  دوبن  یـضار  ادـخ  هچنآ  زا  ادـخ  رطاـخ  هب  داد و  یم  جرخ  هب  يدـنمورین  تخس 
و دـیباوخن ،  زور  رد  زگره  دـشاب و  ینغ  اـه  تربـع  زا  اـت  تساوخ  یم  هراومه  تشاد ،  زیت  يرظن  ینـالوط و  يرکف  قیمع و  يرظن 
و دوب ،  قیمع  دنلب و  شرظن  و  تشاد ،  تبقارم  یـشوپدوخ  رد  هک  سب  دیدن ،  لسغ  ای  طیاغ و  ای  لوب و  لاح  رد  ار  وا  یـسک  زگره 

زگره و  دـشاب ،  هاـنگ  دیـسرت  یم  نوچ  دـیدنخن ،  يزیچ  ندینـش  اـی  ندـید  زا  زگره  دوـب ،  شیوـخ  تانکـس  تاـکرح و  بظاوـم 
يزیچ نوچ  و  درکن ،  حازم  یسک  اب  و  دشن ،  نیگمشخ 
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و تفرگ ،  رایـسب  ینانز  دومن ،  یمن  هودنا  راهظا  داد  یم  تسد  زا  رگا  و  درک ،  یمن  ینامداش  راهظا  دـش  یم  شدـیاع  ایند  عفانم  زا 
 . تسیرگن ناشیا  زا  يدحا  گرم  رب  و  داد ،  تسد  زا  ار  نادنزرف  نآ  رتشیب  نکیل  و  دومن ،  تمحرم  وا  هب  رایسب  ینادنزرف  ادخ 

روبع ود  نآ  زا  و  درک ،  حالـصا  ار  ود  نآ  نیب  هکنآ  رگم  تشذـگن ،  دنتـشاد  يراـک  کـتک  اـی  عازن و  هک  رفن  ود  زا  زگره  ناـمقل 
دیسرپ و  دیسرپ ،  ار  شریـسفت  هکنآ  رگم  دینـشن ،  يدحا  زا  وکین  نخـس  زگره  و  دندش ،  رگیدکی  رادتـسود  هک  یتقو  رگم  درکن ، 

ناهاشداپ و نایضاق و  ندید  هب  و  درک ،  یم  تساخرب  تسشن و  امکح  ءاهقف و  اب  رایسب  نامقل  يا ؟  هدینـش  هک  زا  ار  نخـس  نیا  هک 
ناشیالتبم يراک  نینچ  هب  ادـخ  هک  درک ،  یم  ییارـس  هحون  ناشیارب  و  تفگ ،  یم  تیلـست  ار  نایـضاق  تفر ،  یم  بصنم  نابحاص 

ربخ یب  ادخ  زا  و  هتـسب ،  لد  تنطلـس  کلم و  هب  هنوگچ  هک  دومن ،  یم  محرت  يزوسلد و  راهظا  كولم  نیطالـس و  يارب  و  هدرک ، 
نآ اـب  و  تفرگ ،  یم  داـی  و  دیـسرپ ،  یم  نارگید  زا  ار  سفن  ياوه  رب  هبلغ  هقیرط  و  تفرگ ،  یم  تربـع  رایـسب  ناـمقل  دـنا ،  هدـش 

 ، تربع اب  ار  شیوخ  سفن  و  رکف ،  اب  ار  دوخ  بلق  و  تسج ،  یم  زارتحا  ناطیش  زا  و  دوب ،  گنج  رد  سفن  ياوه  اب  هراومه  هقیرط 
هب رگم  درک  یمن  رفس  زگره  درک ،  یم  اوادم 
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 . تشاد ینازرا  شتمصع  و  دادب ،  شتمکح  ادخ  هک  دوب  تاهج  نیا  هب  دشاب ،  هتشاد  تیمها  شیارب  هک  ییاج 

ادن ار  نامقل  دندوب ،  هتفر  هلولیق  باوخ  هب  مدرم  هک  يزور  همین  رد  هک  ناگتشرف  زا  یفئاوط  هب  داد  روتسد  یلاعت  كرابت و  يادخ  و 
هفیلخ ار  وت  ادـخ  یهاوخ  یم  ایآ  نامقل  يا  هک :  دـنیبن -  ار  ناشیا  صاخـشا  یلو  دونـشب ،  ار  ناشیا  يادـص  هک  يروط  هب  دـنهد - 

؟  یشاب مدرم  يامرفنامرف  ات  دنک ؟  نیمز  رد  دوخ 

یم میرای  شدوخ  دشاب ،  هتساوخ  نم  زا  ار  راکنیا  وا  رگا  نوچ  اتعاط ،  اعمس و  هک  دهد  منامرف  لغـش  نیدب  ادخ  رگا  تفگ :  نامقل 
 . منک یم  رایتخا  ار  تیفاع  نم  دنک  ریخم  ارم  رگا  یلو  دراد ،  یم  مهگن  اطخ  زا  و  دزومآ ،  یم  متاجن  هار  و  دنک ، 

؟  ارچ نامقل  يا  دنتفگ :  هکئالم 

رگید ياج  ره  زا  شـشیامزآ  هنتف و  و  تسا ،  تمـصع  ظـفح  يارب  اـه  تیعقوم  نیرتراوشد  رد  مدرم  نیب  يرواد  هکنیا  يارب  تفگ 
شراک هدومن ،  شا  هطاحا  وس  راهچ  زا  ملظ  دنک ،  یمن  شکمک  مه  یـسک  و  دنام ،  یم  هراچ  یب  یمدآ  تسا و  رتشیب  رت و  تخس 

نیا رد  هک  دوـش ،  یم  عـقاو  قـح و  قباـطم  شا  هیرظن  يار و  شا  يرواد  رد  هک  تسا  نیا  اـی  دـماجنا ،  یم  لاـمتحا  ود  زا  یکی  هـب 
ار تشهب  هار  تروص  نیا  رد  هک  دور  یم  یضوع  ار  هار  هک  تسا  نیا  ای  و  تسه ،  نآ  لامتحا  و  دشاب ،  ملاس  هک  دراد  اج  تروص 

یضوع
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هدوب دنموربآ  سیئر و  ایند  رد  هکنآ  ات  تسا  رت  ناسآ  دشاب  فیعض  لیلذ و  ایند  رد  یمدآ  رگا  و  تسا ،  یعطق  شتکاله  دور و  یم 
 ، تسا راکنایز  رساخ و  ایند  رد  مه  دهد  حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  هک  یسک  رگید  يوس  زا  دشاب ،  فیعـض  لیلذ و  ترخآ  رد  یلو 

 . دسر یمن  مه  ترخآ  هب  و  دوش ،  یم  مامت  شیایند  نوچ  ترخآ ،  رد  مه  و 

شباوخ رتسب  رد  و  دش ،  ماش  هک  نیمه  سپ  تسناد ،  وکین  ار  وا  قطنم  زین  نامحر  يادخ  هدمآ ،  تفگـش  هب  وا  تمکح  زا  هکئالم 
هدرپ و ادخ  هک  دوب  باوخ  رد  دوخ  وا  و  درک ،  رپ  ار  شمدق  ات  رـس  قرف  زا  هک  يروط  هب  درک ،  لزان  وا  رب  ار  تمکح  ادخ  دیمرآ ، 

 . دیناشوپب وا  دوجو  رسارس  رب  تمکح  زا  يا  هعماج 

تفگ یم  نخس  تمکح  هب  و  دمآ ،  یم  مدرم  نیب  رد  و  دوب ،  شنامز  مدرم  نیرت  یـضاق  هک  یلاح  رد  دش ،  رادیب  باوخ  زا  نامقل 
 . تخاس یم  رشتنم  مدرم  نیب  رد  ار  دوخ  تمکح  و  ، 

ار هکئالم  لجوزع  يادخ  تفریذپن ،  وا  و  دش ،  هداد  وا  هب  تفالخ  نامرف  هک  نآ  زا  دـعب  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  سپس 
يادـخ سپ  دروآ  نابز  هب  دوب  هدرک  نامقل  هک  ار  یطرـش  هکنیا  نودـب  تفریذـپ  دوواد  دـنهد ،  ادـن  تفـالخ  هب  ار  دوواد  اـت  دومرف 

فرطب شیاپ  هعفد  ره  رد  و  دش ،  شیامزآ  هب  التبم  هبترم  دنچ  و  داد ،  وا  هب  ار  نیمز  رد  تفالخ  لجوزع 
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 . تشذگ رد  شفارحنا  نآ  زاو  هدومن  يرادهگن  ار  وا  ادخ  دیزغل و  اطخ 

و تشاذگ ،  یم  شرایتخا  رد  رایـسب  مولع  اه و  تمکح  ظعاوم و  و  داد ،  یم  زردنا  ار  وا  و  تفر ،  یم  دوواد  ندـیدب  رایـسب  نامقل 
و یتشگن ،  راتفرگ  مه  تفالخ  يالب  هب  و  دش ،  هداد  وت  هب  تمکح  هک  نامقل ،  يا  تلاح  هب  اشوخ  تفگ :  یم  وا  هب  هراومه  دوواد 

 . دمآ راتفرگ  هنتف  مکح و  هب  دش و  هداد  تفالخ  دوواد  هب 

 ( میظع ملظل  كرـشلا  نا  هللااب ،  كرـشت  ینب ال  ای  هظعی :  وه  هنبال و  نمقل  لاق  ذا  و   ) هیآ لیذ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هاـگنآ 
تفرگ یم  رارق  رثات  هجرد  تیاهن  رد  شدنزرف  هک  دوب  ذفان  شتاملک  ردق  نآ  داد  یم  زردنا  یتقو  ار  راثاب )  ) شرـسپ نامقل  دومرف : 

.

ایند و هب  تشپ  يداتفا ،  ایند  هب  هک  يزور  نآ  زا  وت  مرـسپ !  يا  هک :  دوب  نیا  یکی  درک  شدـنزرف  هب  هک  یظعاوم  هلمج  زا  دامح  يا 
 ، يوش یم  رود  نآ  زا  هک  يا  هناـخ  زا  تسا ،  وت  هب  رت  کـیدزن  يور  یم  نآ  فرط  هب  يراد  هک  يا  هناـخ  و  يدرک ،  ترخآ  هب  ور 

غیرد وت  میلعت  زا  ینک  نینچ  رگا  هک  نکم ،  هلداجم  نانآ  اب  یلو  وش ،  ناشمحازم  دوخ  يوناز  ود  اب  و  نیشنب ،  املع  اب  هراومه  مرسپ 
 ، دش یهاوخ  هعماج  رابرس  هن  رگ  و  يوگم ،  نآ  كرت  هراب  کی  و  ریگب ،  تجاح  عفر  غالب و  ردقب  ایند  زا  و  دنزرو ،  یم 
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هزور ردق  نآ  و  دنک ،  يریگولج  تتوهـش  زا  هک  ریگب  هزور  ردق  نآ  دـناسر ،  ررـض  تترخآ  هب  هک  وشم  لخاد  نانچ  نآ  ایند  رد  و 
 . تسا هزور  زا  رتبوبحم  ادخ  دزن  زامن  اریز  دراد ،  تزاب  زامن  زا  هک  ریگم 

زا ایرد  نیا  رد  ار  دوخ  یتشک  وت  تسا  نینچ  نوچ  و  دندش ،  كاله  نآ  رد  رایسب  ینادنمشناد  هک  قیمع ،  تسا  ییایرد  ایند  مرـسپ 
ادـخ تمحر  هب  یتفای ،  تاجن  رگا  نک ،  هریخذ  نآ  رد  ادـخ  ياوقت  زا  يا  هقوذآ  و  هد ،  رارق  لکوت  زا  ار  نآ  نابداب  و  زاسب ،  نامیا 

 . يا هدش  تناهانگ  هب  يدش ،  كاله  رگا  يا و  هتفای 

تـسا مولعم  و  يوش ،  دنم  هرهب  نآ  زا  وت  دـناسر و  یم  دوس  یگرزب  رد  ار  وت  ینک ،  بدا  یکدوک  رد  ار  يریغـص  لفط  رگا  مرـسپ 
شنتسب راکب  هار  تسخن  دزروب  مامتها  نادب  هک  یسک  و  دزرو ،  یم  مامتها  نآ  هب  تبسن  تسا ،  لئاق  یشزرا  بدا  يارب  هک  یـسک 

رد ار  ششوک  یعس و  هک  یسک  و  دوش ،  یم  رایسب  ششوک  یعس و  دزومایب ،  ار  بیدءات  هار  دهاوخ  یم  هک  یسک  دزومآ و  یم  ار 
 . دهد یم  رارق  دوخ  تداع  ار  نآ  و  دروخ ،  یم  رب  نآ  عفن  هب  مدق  مدق  درک  رایسب  نآ  بلط 

وت هب  یتبغر  بحاص  ره  و  يرب ،  یم  دوس  تدوخ  نیشناج  زا  و  يا ،  هدش  دوخ  ناگتـشذگ  نیـشناج  دوخ  وت  هک  دید  یهاوخ  يرآ 
زا يا  هدنسرت  ره  و  دزومایب ،  يزیچ  تبدا  زا  هک  ددنب ،  یم  دیما 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 795 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دوش یم  كانساره  تتلوص 

تـسکش اـیند  رما  رد  رگا  و  يوشن ،  تلاـسک  راـچد  بدا  بلط  رد  بدا ،  ملع و  ریغ  بلط  ندروآ و  تسدـب  رطاـخ  هب  هک  راـهنز ، 
هدروخ تسکـش  تترخآ  رما  رد  دوش ،  توف  وت  زا  ملع  بلط  رگا  هک  نادـب  و  يوشن ،  بولغم  ترخآ  رما  رد  هک  راـهنز  يدروخ ، 

ملع كرت  نوچ  زیچ  چـیه  ار  هیاـمنارگ  رمع  هکنیا  يارب  ملع ،  بلط  يارب  راذـگب  يا  هرهب  تیاـهتعاس  اهبـش و  اـهزور و  رد  و  يا ، 
 . دنک یمن  عیاض 

اب و  زروم ،  ینمشد  یتنطلس  بحاص  اب  زگره  و  نکم ،  لادج  هیقف  يدرم  اب  زگره  و  یتفا ،  رد  جوجل  صاخـشا  اب  زگره  هک  ادابم  و 
دننام ار  دوخ  ملع  و  نکم ،  تقافر  یمهتم  چـیه  ابو  زروم ،  يردارب  یقـساف  چـیه  اب  و  نکم ،  یتسود  يراگزاس و  يرگمتـس  چـیه 

 . رادم هضرع  سکان  سک و  رهب  و  نک ،  هنیجنگ  تلوپ 

یشاب هتشاد  نآ  سرت  زاب  یشاب  هتشاد  ار  سنا  نج و  ناکین  همه  ياهیکین  تمایق  رد  رگا  هک  سرتب  نانچنآ  لجوزع  يادخ  زا  مرسپ 
زاب یشاب ،  هتشاد  ار  سنا  نج و  ناهانگ  یمامت  تمایق  زور  رد  رگا  هک  نانچنآ  شاب  هتـشاد  تمحر  دیماادخ  زا  و  دنک ،  تباذع  هک 

 . یشاب هتشاد  دزرمایبار ،  وت  ادخ  هکنیا  دیما  لامتحا و 

هتـشاد مه  يدـیما  نینچ  نیا  یفوخ ،  نانچ  نتـشاد  نیع  رد  هک  تسا ،  نکمم  يزیچ  نینچ  روطچ  ناـج  ردـپ  تفگ :  وا  هب  شرـسپ 
؟  دوش یم  عمج  هنوگچ  لد  کی  رد  داضتم  تلاح  ود  نیا  و  مشاب ، 

نامقل
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نآ رگا  ءاـجر و  يارب  يرون  و  فوخ ،  يارب  يرون  دوش ،  یم  تفاـی  رون  ود  نآرد  دـنرآ ،  نوریب  ار  نموم  بلق  رگا  مرـسپ  تفگ : 
نامیا ادخ  هب  هک  یـسک  و  تسین ،  رتشیب  هرذ  کی  ینیگنـس  هب  یتح  يرگید  زا  کی  چیه  دـنمه ،  ربارب  دنجنـسب ،  یـسایقم  اب  ار  ود 

وا نامرف  هب  هک  یسک  و  دنک ،  یم  لمع  وا  نامرف  هب  دشاب ،  هتشاد  نامیا  هتفگ ا و  هب  هک  یسک  و  دراد ،  نامیا  زین  وا  هتفگ  هب  دراد ، 
 . تسا يرگید  هاوگ  کی  ره  لد  تالاح  نیا  سپ  هدرکن ،  قیدصت  ار  وا  راتفگ  دنکن ،  لمع 

يارب هک  یـسک  و  دهد ،  یم  ماجنا  هناهاوخریخ  صلاخ و  ار  لمع  ادخ  يارب  دشاب ،  هتـشاد  ادـخ  هب  نامیا  یتسار  هب  هک  یـسک  سپ 
كانساره وا  زا  دنک ،  یم  تعاطا  ار  ادخ  هک  یسک  و  دراد ،  ادخ  هب  نامیا  یتسارب  دهد ،  ماجنا  هناهاوخریخ  صلاخ و  ار  لمع  ادخ 

یم يوریپ  ار  شرماوا  درادب ،  تسود  ار  وا  هک  یـسک  و  دراد ،  مه  تسود  ار  وا  دـشاب  كانـساره  ادـخ  زا  هک  یـسک  و  تسه ،  زین 
زا دنکن ،  ادخ  يدونـشخ  يوریپ  هک  یـسک  و  دوش ،  یم  وا  ناوضر  تشهب و  بجوتـسم  دشاب ،  ادخ  رماوا  وریپ  هک  یـسک  و  دـنک ، 

 . وا بضغ  زا  ادخ  هب  میرب  یم  هانپ  و  درادن ،  یکاب  چیه  وا  بضغ 

ایند زا  رتراوخ  ار  یقلخ  چیه  یلاعت  يادخ  نوچ  رادم ،  نادب  لوغشم  ار  تلد  و  نکم ،  دامتعا  نوکر و  ایند  هب  مرسپ 
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رارق ناراک  هنگ  تبوقع  ار  ایند  يالب  هک  ینیب  یمن  ایآ  و  هدرکن ،  ناـعیطم  شاداـپ  دزم و  ار  اـیند  میعن  هک  ینیب  یمن  اـیآ  هدـیرفاین ، 
. ؟  هدادن

 : دوـمرف هک  هدرک  تـیاور  مالـسلاامهیلع )   ) شردـپ زا  دـمحم  نـب  رفعج  زا  هقدـص ،  نـبا  زا  نوراـه ،  دانـسالا ،  برق  باـتک  رد  و 
هک يزیچ  هرابرد  ار  دوخ  هکنیا  تفگ :  دـشاب ؟  وت  ياـهتمکح  همه  عماـج  هک  تسا  يروتـسد  هچ  نآ  دیـسرپ :  ناـمقل  زا  یـصخش 

فرص ار  دوخ  رمع  ینعی   ، ) منکن عیاض  دنا  هدومن  راذگاو  نم  دوخ  هب  هک  ار  هچنآ  و  مزادنین ،  تمحز  هب  دنا  هدرک  تنامـض  میارب 
 ( . منکن لامها  دنا  هدومن  راذگاو  نم  دوخ  هب  هک  مترخآ  تداعس  هرابرد  و  مزاسن ،  دنا  هدش  نآ  نماض  هک  یقزر 

نامقل هک  یحیاصن  هلمج  زا  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  ءایبنالا  صـصق  زا  راحب  رد  و 
یناوـت یمن  زگره  و  رادرب ،  تدوـخ  زا  ار  باوـخ  يراد ،  کـش  ندرم  هراـبرد  رگا  مرـسپ  هک :  تسا  نیا  یکی  درک ،  شدـنزرف  هب 

 . یناوت یمن  زگره  و  رادرب ،  تدوخ  زا  ار  يرادیب  يراد ،  کش  تمایق  هرابرد  رگا  و  ینک ،  نینچ 

هک تسناد  یهاوخ  زین  و  دوش ،  یم  هرادا  يرگید  تسد  هب  وت  سفن  هک  دـید  یهاوخ  ینک  تقد  نم  زردـنا  نیا  رد  رگا  هکنیا  يارب 
 . تسا ندرم  زا  دعب  ثعب  هلزنم  هب  باوخ  زا  دعب  يرادیب  و  گرم ،  هلزنم  هب  باوخ 

 : تفگ شدنزرف  هب  نامقل  دومرف :  زین  و 
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هنایم ایند  بلط  رد  ینعی   ، ) تشگ یهاوخ  راوخ  هک  وشم  رود  مه  دایز  و  دنام ،  یهاوخ  رود  نآ  زا  هک  وشم ،  شکیدزن  دایز  مرـسپ 
 ( . شاب ور 

 - اـیازم زا  یتـیزم  رد  ار -  دوخ  قفا  مه  هک  مدآ  دـنزرف  رگم  دراد ،  یم  تسود  ار  دوـخ  لـثم  يا  هدـنبنج  ره  مرـسپ  هدوـمرف :  زین  و 
گرگ نیب  هک  روطنامه  دش ) دهاوخ  داسک  شرازاب  هن  رگ  و   ، ) رادب هضرع  نآ  ناهاوخ  دزن  يراد  هک  یعاتم  و  دراد ،  یمن  تسود 

رس و ریق  اب  هک  ره  مرسپ )   ، ) دوش یمن  رارقرب  یتسود  رجاف  راکوکین و  نیب  نینچمه  ددرگ ،  یمن  رارقرب  یتسود  زگره  دنفـسوگ  و 
ناسنا سفن  نوچ   ، ) دریگ یم  دای  وا  زا  تبقاع  تسا ،  نینچ  زین  نارجاف  اب  شزیمآ  دوش ،  یم  هدولآ  ریق  هب  ماجنارـس  دنک ،  ادیپ  راک 

ره و  دش ،  دهاوخ  زاب  یشاحف  هب  شنابز  تبقاع  درادب ،  تسود  ار  هلداجم  ندز و  هلک  رس و  سک  ره  مرـسپ )   ( ، ) تسا ریذپ  دوخ 
رایتخا هک  یـسک  و  دنام ،  یمن  ملاس  دنک ،  نادب  اب  ینیـشنمه  هک  یـسک  و  دوش ،  یم  مهتم  تبقاع  دهن ،  مدـق  بابان  ییاج  هب  سک 

 . دوش یم  نامیشپ  ماجنارس  درادن ،  فک  رد  ار  دوخ  نابز 

و يراد ،  دوخ  قالخ  هب  تبسن  يا  هفیظو  مرسپ  ریگم ،  نمشد  کی  یلو  ریگب ،  تسود  دص  مرسپ  دومرف :  شدنزرف  زردنا  رد  زین  و 
زا تسا  ترابع  وت  قلخ  و  تسا ،  وت  نید  نامه  وت  قالخ  اما  تقلخ ،  هب  تبسن  يا  هفیظو 
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دای ار  قـالخا  نساـحم  روظنم  نیمه  هب  يزاـسم و  مدرم  روفنم  ضوغبم و  ار  تقلخ  شاـب  بقارم  سپ  مدرم ،  نیب  رد  تراـتفر  زرط 
 . ریگب

ادخ هک  شاب  نیما  و  دـنامب ،  ملاس  تترخآ  ایند و  ات  زادرپب ،  ار  تناما  مدـنزرف  شابم ،  رارـشا  دـنزرف  یلو  شاب ،  رایخا  هدـنب  مرـسپ 
 . یشاب وا  زا  ياورپ  یب  بلق  رد  و  یسرت ،  یم  ادخ  زا  هک  یهدناشن  مدرم  هب  هک  شابم  روط  نیا  مرسپ  درادن ،  تسود  ار  نینئاخ 

هک یظعاوم  هلمج  زا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  يردزا  هبقع  نب  ییحی  زا  دوـخ  دنـس  هب  یفاـک  رد  و 
هچنآ هن  هک  ینیب  یم  وت  نالا  و  دندرک ،  عمج  دوخ  نادنزرف  يارب  وت  نامز  زا  لبق  مدرم  مرـسپ  هک :  دوب  نیا  درک  شدنزرف  هب  نامقل 

هک یتسه  ریجا  يا  هدنب  وت  هک  تسا  نیا  هن  رگم  رخآ  دندرک ،  عمج  ناشیارب  هک  نادنزرف  نآ  هن  و  تسا ،  هدـنام  دـندوب  هدرک  عمج 
هدب ماجنا  لماک  یفوتـسم و  ار  تلمع  سپ  دنهدب ؟  تدزم  لباقم  رد  هک  دنداد  تا  هدعو  و  یهد ،  ماجنا  ار  يراک  يا  هدش  رومءام 

 . دنهد لماک  ار  ترجا  ات  ، 

قاچ رتدوز  هچ  ره  ناویح  نآ  نوچ  دوش .  قاچ  ات  درچب  دـتفیب و  مرخ  زبس و  یتعارز  رد  هک  شابم  يدنفـسوگ  نوچ  ایند  نیا  رد  و 
نآ زا  وت  هک  دنـشاب ،  هدز  يرهن  يور  رب  هک  ریگب ،  یلپ  هلزنم  هب  ار  اـیند  نکیل  و  تسا ،  هدـش  رت  کـیدزن  باـصق  دراـک  هب  دوـش ، 

شیاهر يرذگب و 
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نآ ریمعت  هب  رومءام  وت  نوچ  ییاـمن ،  ریمعت  هکنیا  هن  ینک ،  بارخ  ار  نآ  دـیاب  سپ  يدرگنرب ،  نآ  يوس  هب  دـبا  اـت  رگید  و  ینک ، 
 . یتسین

زا دـش ،  یهاوخ  تساوخزاب  زیچ  راهچ  زا  یتسیاب ،  لـجوزع  يادـخ  شیپ  یتقو  کـیدزن  ییادرف  رد  يدوز و  هب  وت  هک  نادـب  زین  و 
اجک رد  يدروآ و  اـجک  زا  هک  تلاـم  زا  و  یتخاـس ،  شا  یناـف  هچ  رد  هک  ترمع  زا  و  يدرک ،  هاـبت  یهار  هچ  رد  هـک  تا  یناوـج 

ماود و ایند  كدنا  نوچ  روخم ،  مغ  هتفر  تفک  زا  ایند  زا  هچنآ  زا  و  زاسب ،  ایهم  یباوج  نک و  هدامآ  ار  دوخ  سپ  يدومن ،  فرصم 
يور زا  هدرپ  و  شوکب ،  شیوخ  راک  رد  تخس  و  نک ،  عمج  ار  تساوح  سپ  تسین ،  نمیا  ءالب  دنزگ  زا  شرایـسب  و  درادن ،  ءاقب 

باتـش لمع  رد  تتغارف  نامز  رد  و  نک ،  دـیدجت  ار  هبوت  هراومه  تلد  رد  و  وش ،  تراگدرورپ  تمحر  ضرعتم  و  نز ،  رانک  دوخ 
تیاه هتـساوخ  وت و  نیب  گرم  دـیآ و  رـس  هب  تمایا  هکنآ  زا  لـبقو  دـنروآ ،  يور  وت  يوس  هب  اـهالب  اهـضرم و  هک  نآ  زا  لـبق  نک 

 . دوش لئاح 

شرسپ هب  نامقل  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  دامح  زا  دوخ  دنـس  هب  هک  هدرک  لقن  صـصق  زا  راحب  رد  و 
 ، دروآ یمن  ماود  وت  اب  یتسود  چیه  بیع  دنچ  نیا  نتشاد  اب  هک  يربص ،  مک  یقلخ و  دب  تلاسک و  زا  راهنز  ناج !  رسپ  تفگ : 
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شوخ مدرم  همه  اب  و  نک ،  رباص  ناردارب  تامحز  لمحت  رب  ار  دوخ  سفن  و  شاب ،  تنیکـس  راقو و  مزالم  دوخ  روما  رد  هراومه  و 
 . شاب قلخ 

 ، شاب هتـشاد  شوخ  يور  قلخ و  نسح  ییامن ،  لضفت  ناردارب  رب  و  ینک ،  محر  هلـص  نآ  اـب  هک  یتشادـن  ییاـیند  لاـم  رگا  مرـسپ 
تمـسق ادخ  هچنآ  هب  ناج !  رـسپ  دنیامن ،  یم  يرود  وا  زا  راجف  و  دنراد ،  یم  تسود  ار  وا  رایخا  دراد  قلخ  نسح  هک  یـسک  نوچ 

مدرم تسد  رد  هچنآ  زا  ار  تعمط  دوش ،  عمج  تیارب  ایند  تزع  یتساوخ  رگا  سپ  دوش ،  افـص  اب  وت  یگدـنز  ات  شاب  عناق  هدرک  وت 
 . دوب ناشعمط  عطق  ببس  هب  دندیسر  هک  هچنآ  هب  دندیسر  رگا  نیقیدص  ءایبنا و  نوچ  ربب ،  تسا 

 . میدرک ءافتکا  رادقم  نیمه  هب  راصتخا  روظنم  هب  ام  تسا ،  دایز  رایسب  نامقل  ظعاوم  رد  رابخا  فل :  ؤم 

مالسلا هیلع  سایلا  ناتساد 

تایآ

(123) َنِیلسْرُْملا َنَِمل  ساَْیلِإ  َّنِإ  َو 

(124) َنوُقَّتَت ِهِمْوَِقل َأ ال  َلاَق  ْذِإ 

(125) َنیِِقلَْخلا َنسْحَأ  َنوُرَذَت  ًالَْعب َو  َنوُعْدَت  َأ 

(126) َنِیلَّوَالا ُمُکئَاباَء  بَر  ْمکَّبَر َو  َهَّللا 

(127) َنوُرضْحَُمل ْمُهنِإَف  ُهُوبَّذَکَف 

(128) َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َداَبِع  الِإ 

(129) َنیِرِخَالا یف  ِْهیَلَع  اَنْکَرَت  َو 

(130) َنیِساَْیلِإ یلَع  ٌمَلس 

(131) َنِینِسْحُْملا يِزْجن  ِکلَذَک  اَّنِإ 

(132) َنِینِمْؤُْملا اَنِداَبِع  ْنِم  ُهَّنِإ 

 . دوب ناربمایپ  زا  سایلا  هک  یتسردب  و   . 123

؟  دیشاب يوقتاب  دیهاوخ  یمن  ایآ  تفگ :  دوخ  موق  هب  هک )  مد  نآ  روآ  شدای  هب   . ) 124

؟  دیراذگ یماو  ار  ناقلاخ  نیرتهب  دیناوخ و  یم  ار  لعب )   ) تب ایآ   . 125
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 . تسامش نیتسخن  ناردپ  بر  امش و  بر  هک  ار  هللا  نامه   . 126

ار وا  مدرم  یلو   . 127
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 . دندش ناگدش  راضحا  زا  هجیتن  رد  دندرک و  بیذکت 

 . ادخ صلخم  ناگدنب  رگم  دش ) دنهاوخ  راضحا  ناش  همه  يرآ ،   . ) 128

 . میتشاذگ یقاب  ناگدنیآ  رد  مه  ار  سایلا  تاکرب  راثآ و  کین و  مان  ام   . 129

 . نیسای لآ  رب  مالس   . 130

 . میهد یم  ازج  نینچنیا  ناراکوکین  هب  ام  يرآ ،   . 131

 . دوب ام  نم  ؤم  ناگدنب  زا  وا  هک   . 132

(132  - 123 تافاص /  )

تایاور نآرق و  رد  سایلا  ناتساد 

نآرق رد  سایلا  ناتساد   . 1

ایبنا تیاده  هک  اجنآ  ماعنا  هروس  رد  دروم و  نیا  رد  زج  زیزع  نآرق  رد  هدـمآ ؟  هچ  بانج  نآ  هرابرد  میرک  نآرق  رد  مینیبب  تسخن 
نیا رد  و  هدشن .  هدرب  شمان  يرگید  ياج  نیحلاصلا )  نم  لک  سایلا  یـسیع و  ییحی و  ایرکز و  و   : ) دیامرف یم  دنک و  یم  رکذ  ار 

شتـسرپ يوس  هب  دنا ،  هدیتسرپ  یم  لعب )   ) مان هب  یتب  هک  ار  یمدرم  بانج  نآ  هک  هدماین  رادقم  نیا  زج  هب  وا  ناتـساد  زا  مه  هروس 
هک هیقب  و  دـندرک ،  مه  صلاـخ  ار  دوـخ  ناـمیا  دـندروآ و  ناـمیا  يو  هب  مدرم  نآ  زا  يا  هدـع  هدرک ،  یم  توـعد  ناحبـس  يادـخ 

 . دش دنهاوخ  راضحا  باذع  يارب  تیرثکا  نآ  و  دندومن ،  بیذکت  ار  وا  دندوب  موق  تیرثکا 

دروم هروس  رد  و  هدرک ،  مالـسلا )  مهیلع   ) ایبنا مومع  هرابرد  هک  هدرک  ار  یحدـم  نامه  بانج  نآ  هرابرد  هیآ 85  ماعنا  هروس  رد  و 
ربانب روکذم  هملک  هک  یتروص  رد  میتفگ  هتبلا  هداتسرف ،  مالس  وا  هب  و  هدناوخ ،  نینسحم  نینم و  ؤم  زا  ار  وا  نآ  رب  هوالع  ثحب 
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 . دشاب نیسای )  لا   ) روهشم تئارق 

تایاور رظن  زا  بانج  نآ  ناتساد   . 2

هک یتایاور  ریاس  دـننام  تسا ،  تسد  رد  بانج  نآ  هراـبرد  هک  یثیداـحا  هدـمآ ؟  هچ  باـنج  نآ  هراـبرد  ثیداـحا  رد  مینیبب  لاـح 
یثیدح ریظن  تسا  روجان  فلتخم و  رایـسب  دنکیم ،  لقن  نانآ  خیرات  زا  یبیاجع  و  تسه ،  مالـسلا )  مهیلع   ) ایبنا ياهناتـساد  هرابرد 

یّلـص  ) ادخ لوسر  زا  سابع  نبا  هک  رگید  تیاور  نآ  ای  تسا .  سیردا  نامه  سایلا  دیوگیم :  هدرک  تیاور  ار  نآ  دوعـسم  نبا  هک 
ود نآ  ریغ  راـبحالا و  بعک  بهو و  زا  هک  یتـیاور  نآ  و  تسا .  رـضخ  ناـمه  ساـیلا  دوـمرف :  هک  هدروآ  مّلـس )  هلآ و  هیلع و  هـّللا 

 . دوب دهاوخ  هدنز  روص  لوا  هخفن  ات  و  تسا ،  هدنز  زونه  سایلا  دنا :  هتفگ  هک  هدیسر 

هب يا  هدنبنج  یلاعت  يادخ  دـهد و  تاجن  شموق  رـش  زا  ار  وا  درک :  تساوخرد  ادـخ  زا  سایلا  هتفگ :  هک  هدـش  لقن  بهو  زا  زین  و 
وا هب  یتینارون  لاب و  رپ و  یلاعت  يادـخ  سپ  درب .  ار  وا  بسا  نآ  و  دـیرپ ،  نآ  يور  سایلا  داتـسرف ،  شتآ  گنر  هب  بسا و  لـکش 

 . تفرگ رارق  نانآ  نیب  رد  دش و  هکئالم  دننام  هجیتن  رد  تفرگ ،  وا  زا  مه  ار  ندیشون  ندروخ و  تذل  داد و 

ار وا  ادخ  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  و  تسا ،  ارحـص  هوک و  رد  ناگدـشمگ  سرداد  سایلا  تفگ :  هک  هدیـسر  رابحالا  بعک  زا  زاب 
رب لکوم  رضخ  و  اهنابایب ،  رب  لکوم  سایلا  تفگ :  هک  هدیسر  نسح  زا  و  هدناوخ ،  نونلا  وذ 
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رادید شیاهرفـس  زا  یـضعب  رد  ار  مّلـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  سایلا  تفگ :  هک  هدیـسر  سنا  زا  و  تسا ،  اههوک 
مه نم  هـب  دـندروخ و  هدـئام  نآ  زا  دـش .  لزاـن  ود  نآ  رب  نامـسآ  زا  ياهرفـس  سپـس  دـندرک .  وـگتفگ  دنتـسشن و  مـه  اـب  درک و 

يالاب رب  هک  مدید  ار  وا  سپـس  درک .  یظفاحادخ  مّلـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  زا  نم و  زا  سایلا  هاگنآ  دندیناروخ ، 
ناتساد نیا  تایآ  لیذ  رد  روثنملا  ردلا  ریسفت  رد  ار  اهنآ  یطویس  هک  لیبق ،  نیا  زا  رگید  یثیداحا  و  تفریم .  نامسآ  فرط  هب  اهربا 

 . هدروآ

فیعـض مه  تایاور  نیا  نکیل  و  تسا .  نادواج  هدـنز و  وا  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) ماما هک  هدـمآ  هعیـش  ثیداـحا  زا  یـضعب  رد  و 
 . دنزاس یمن  هصق  نیا  تایآ  رهاظ  اب  دنتسه و 

هبنم و نب  بهو  زا  دوخ  دنس  هب  يو  و  قودص ،  زا  دوخ  دنس  هب  باتک  نآ  و  ایبنالا ) صصق   ) زا سایلا  ناتـساد  رد  راحب  باتک  رد  و 
لـصفم رایـسب  ثیدح  نآ  و  دـنا ،  هدروآ  ار  نآ  زا  رت  لصفم  روط  هب  رابخا ،  ياملع  ریاس  زا  قاحـسا و  نبا  زا  سئارع  رد  بلعث  زین 
لیئارسا ینب  زا  هریت  کی  نانآ ،  نیب  رد  ندش  میسقت  و  لیئارـسا ،  ینب  کلم  باعـشنا  زا  دعب  هک :  تسا  نیا  شاه  صالخ  هک  تسا 

راداو تب  نآ  شتسرپ  رب  ار  مدرم  دیتسرپ و  یم  لعب )   ) مان هب  ار  یتب  هک  دنتشاد  یهاشداپ  اهنآ  دندرک و  چوک  کبلعب  هب 
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 . درک یم 

هدروآ اه -  هون  زا  ریغ  دـنزرف -  دون  و  دوب ،  هدرک  جاودزا  رگید  هاشداپ  تفه  اب  يو  زا  لبق  هک  تشاد  هراکدـب  ینز  هدربمان  هاشداپ 
یبتاک هدربمان  هاشداپ  دـنارب  مکح  مدرم  نیب  رد  اـت  درک ،  یم  دوخ  نیـشناج  ار  نز  نآ  تفر  یم  ییاـج  هب  تقو  ره  هاـشداپ  و  دوب ، 

رد دوب .  هداد  تاـجن  يو  گـنچ  زا  دـناسرب  لـتق  هب  تساوخیم  نز  نآ  هک  ار  نینم  ؤم  زا  رفن  دصیـس  هک  دنمـشناد  نم و  ؤـم  تشاد 
مارتـحا و ار  وا  هراومه  مه  هاـشداپ  درک و  یم  یگدـنز  نآ  اـب  هک  دوب  یناتـسب  ياراد  نم و  ؤم  دوب  يدرم  هاـشداپ  رـصق  یگیاـسمه 

 . دومن یم  مارکا 

ارجام زا  تشگرب و  هاش  یتقو  درک  بصغ  ار  وا  ناتسب  دیناسر و  لتق  هب  ار  نم  ؤم  هیاسمه  نآ  شرـسمه  شیاهرفـس ،  زا  یـضعب  رد 
رگا هک  دروخ  دنگوس  یلاعت  يادخ  درک  یضار  ار  وا  دیشارت  هک  ییاهرذع  اب  نز  درک ،  شنزرـس  باتع و  ار  دوخ  نز  تفای ،  ربخ 

نز نآ  هب  دنک و  ناشتوعد  ادخ  يوس  هب  ات  داتسرف ،  ناشیا  دزن  ار  مالسلا )  هیلع   ) سایلا سپ  دریگ ،  یم  ماقتنا  ود  نآ  زا  دننکن  هبوت 
وا دنتفرگ  میمصت  و  دندش ،  مشخ  رد  تخس  نخـس  نیا  ندینـش  زا  هکلم  هاش و  هدروخ  يدنگوس  نینچ  ادخ  هک  دهد  ربخ  رهوش  و 
دـش هدـنهانپ  نآ  نیرتراوشد  هوک و  نیرتالاب  هب  درک و  رارف  مالـسلا )  هیلع   ) سایلا یلو  دـنناسرب  لتق  هب  سپـس  دـنهد و  هجنکـش  ار 

هویم ناهایگ و  زا  درب و  رس  هب  اجنآ  رد  لاس  تفه 
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 . درک عوج  دس  ناتخرد 

دش لسوتم  لعب )   ) هب هاش  درک ،  یضرم  هب  التبم  تشاد  یم  شتسود  رایسب  هک  ار  هاش  ياه  هچب  زا  یکی  ناحبـس  يادخ  نیب  نیا  رد 
هیلع  ) سایلا ارچ  هک  تسا ،  نیگمـشخ  وت  تسد  زا  هک  درواینرب  ار  تتجاح  ور  نیا  زا  لعب  تفگ :  وا  هب  یـصخش  تفاـین  يدوبهب  ، 

؟  یتشکن ار  مالسلا ) 

فرط هب  یتقو  هدـع  نیا  دـننک  ریگتـسد  هعدـخ  اب  دـننزب و  لوگ  ار  وا  ات  داتـسرف ،  سایلا  دزن  ار  دوخ  ناـیرابرد  زا  یعمج  هاـش  سپ 
یعمج درک ،  هناور  ار  رگید  یعمج  هاش  دینازوسب ،  ار  همه  دمایب و  یلاعت  يادخ  فرط  زا  یشتآ  دنتفر ،  یم  مالـسلا )  هیلع   ) سایلا
هکنیا رطاخ  هب  مالـسلا )  هیلع   ) سایلا داتـسرفب ،  ناشیا  اب  دوب  نم  ؤم  يدرم  هک  مه  ار  دوخ  بتاک  دـندوب و  روالد  عاجـش و  همه  هک 
سایلا هاش  هودـنا  درم و  هاش  رـسپ  نیب  نیمه  رد  دورب .  هاش  دزن  هب  تیعمج  اب  دـش  راچان  دوشن ،  هاـش  بضغ  راـتفرگ  نم  ؤم  درم  نآ 

 . تشگرب دوخ  لحم  هب  ملاس  مالسلا )  هیلع   ) سایلا درب و  شدای  زا  ار  مالسلا )  هیلع  )

سنوی و  دوش ،  ناهنپ  یتم  نب  سنوی  ردام  لزنم  رد  هدمآ  نییاپ  هوک  زا  ریزگان  دـیماجنا ،  لوط  هب  سایلا  ندوب  يراوتم  تلاح  نیا  و 
هک داتفا  قافتا  نینچ  و  تفر .  هوک  هب  هدـش  نوریب  روبزم  هناـخ  زا  ساـیلا  هراـبود  هاـم  شـش  زا  دـعب  دوب ،  راوخریـش  یلفط  زور  نآ 

هدنز سایلا  ياعد  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  و  درم ،  وا  زا  دعب  سنوی 
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هدنز شدنزرف  دنک  اعد  درک  تساوخرد  هتفای  ار  وا  تساخرب و  سایلا  يوجتسج  هب  شدنزرف  گرم  زا  دعب  سنوی  ردام  نوچ  درک ، 
 . دوش

ار نامسآ  ناراب  دریگب و  ماقتنا  ناشیا  زا  ات  تساوخ  ادخ  زا  دوب ،  هدمآ  گنت  هب  لیئارسا  ینب  رش  زا  رگید  هک  مالـسلا )  هیلع   ) سایلا
اذل دروآ  هوتس  هب  ار  مدرم  هلاس  دنچ  یطحق  نیا  درک .  طلـسم  نانآ  رب  ار  یطحق  ادخ  و  دش ،  عقاو  رث  ؤم  وا  نیرفن  دنک  عطق  نانآ  زا 

ار ناراب  دنوادخ  درک و  اعد  مالسلا )  هیلع   ) سایلا دندش .  میلست  دندرک و  هبوت  هدمآ و  سایلا  دزن  و  دندش ،  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا 
 . درک هدنز  هرابود  ار  ناشیا  هدرم  نیمز  دیرابب و  ناشیا  رب 

هلغ مخت  ياج  هب  هدب  ناشروتسد  داتسرف  یحو  يو  هب  دنوادخ  دندرک ،  تیاکش  هلغ  مخت  نتشادن  اهراوید و  یناریو  زا  وا  دزن  مدرم 
 . دینایور نزرا  ناشیا  يارب  هسام  نآ  و  دنشاپب ،  هسام  زین  و  دینایور ،  نانآ  يارب  دوخن  کمن  نآ  دنشاپب و  نیمز  رد  کمن  ، 

نیا دنتـشگرب ،  نآ  زا  رتدـب  لوا و  تلاـح  هب  هدرک و  دـهع  ضقن  هراـبود  درک ،  فرطرب  ناـشیا  زا  ار  يراـتفرگ  ادـخ  هکنآ  زا  دـعب 
سایلا داتـسرف ،  نیـشتآ  یبسا  دنوادخ  دنک ،  شـصالخ  نانآ  رـش  زا  ات  تساوخ  ادخ  زا  اذـل  درک ،  لولم  ار  سایلا  مدرم ،  تشگرب 

 . دنک زاورپ  هکئالم  اب  ات  داد ،  رون  لاب و  رپ و  وا  هب  و  درب ،  الاب  نامسآ  هب  ار  وا  ادخ  دش و  راوس  نآ  رب  مالسلا )  هیلع  )

هاگنآ
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ره هدرک و  هبلغ  ود  نآ  رب  داتفا و  هار  هب  ود  نآ  يوس  هب  صخـش  نآ  درک ،  طلـسم  شرـسمه  هاشداپ و  نآ  رب  ینمـشد  یلاعت  يادخ 
 . تخادنیب دندوب  هدرک  بصغ  ار  شناتسوب  دندوب و  هتشک  ار  وا  هک  نم  ؤم  درم  نآ  ناتسب  رد  ار  ناش  هفیج  و  تشکب ،  ار  ود 

 . درب یم  یپ  نآ  فعض  هب  شدوخ  دنک  تقد  نآ  رد  رگا  زیزع  هدنناوخ  هک  تیاور  نآ  زا  ياهصالخ  دوب  نیا 

مالسلا هیلع  دوواد  ناتساد 

تایا

(17) ٌباَّوَأ ُهَّنِإ  ِْدیَالا  اَذ  َدُواَد  اَنَْدبَع  ْرُکْذا  َنُولوُقَی َو  اَم  یلَع  ْربصا 

(18) ِقاَرشالا ِّیشَْعلِاب َو  َنْحِّبُسی  ُهَعَم  َلاَبِْجلا  اَنْرَّخس  اَّنِإ 

(19) ٌباَّوَأ ُهَّل  ُّلک  ًهَروشْحم  َریطلا  َو 

(20) ِباطِْخلا َلصَف  َهَمْکِْحلا َو  ُهَْنیَتاَء  ُهَْکُلم َو  اَنْدَدش  َو 

(21  ) باَرْحِْملا اوُرَّوسَت  ْذِإ  ِمصَْخلا  اُؤَبَن  كاَتَأ  ْلَه  َو 

ِءاَوس یلِإ  اَنِدـْها  طِطـُشت َو  ِّقَْحلِاب َو ال  اَنَْنَیب  مُکْحاَـف  ٍضَْعب  یلَع  اَنـضَْعب  یََغب  ِناَمـصَخ  فَخَت  ـال  اُولاَـق  ْمُهنِم  َعِزَفَف  َدُواَد  یلَع  اُولَخَد  ْذِإ 
(22) ِطَرصلا

(23) ِباطِْخلا یف  ینَّزَع  اَهِیْنلِفْکَأ َو  َلاَقَف  ٌهَدِحَو  ٌهَْجعَن  َیل  ًهَْجعَن َو  َنوُعِست  ٌعِست َو  َُهل  یِخَأ  اَذَه  َّنِإ 

ِتَِحلـصلا َو اُولِمَع  اُونَماَء َو  َنیِذَّلا  الِإ  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهـضَْعب  یِْغبََیل  ِءاطَلُْخلا  َنِّم  ًارِیثَک  َّنِإ  ِهِجاَِعن َو  یلِإ  ِکتَْجعَن  ِلاَؤِسب  کَمَلظ  ْدََـقل  َلاَق 
(24  ) باَنَأ ًاعِکاَر َو  َّرَخ  ُهَّبَر َو  َرَفْغَتساَف  ُهَّنَتَف  اَمَّنَأ  ُدُواَد  َّنظ  ْمُه َو  اَّم  ٌلِیلَق 

(25) ٍباَئَم َنسُح  یَْفلَُزل َو  اَنَدنِع  َُهل  َّنِإ  ِکلَذ َو  َُهل  اَنْرَفَغَف 

ِلِیبس نَع  َنوُّلِـضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهَّللا  ِلِیبس  نَع  کَّلُِـضیَف  يَوَْهلا  ِعبَّتَت  ِّقَْحلِاب َو ال  ِساَّنلا  َنَیب  مُکْحاَف  ِضْرَالا  یف  ًهَفِیلَخ  کَْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواَدَی 
(26) ِباسِْحلا َمْوَی  اوسَن  اَِمب  ُدیِدش  ٌباَذَع  ْمَُهل  ِهَّللا 

(27) ِراَّنلا َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلِّل  ٌْلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنظ  ِکلَذ  ًالَِطب  اَمُهْنَیب  اَم  ضْرَالا َو  َءاَمسلا َو  اَنْقَلَخ  اَم  َو 

ْمَأ
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(28) ِراَّجُْفلاک َنیِقَّتُْملا  ُلَعْجن  ْمَأ  ِضْرَالا  یف  َنیِدِسْفُْملاک  ِتَِحلصلا  اُولِمَع  اُونَماَء َو  َنیِذَّلا  ُلَعْجن 

(29) ِبَْبلَالا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  ِِهتَیاَء َو  اوُرَّبَّدَیِّل  ٌكَرَبُم  ْکَیلِإ  ُهَْنلَزنَأ  ٌبَتِک 

 . تشاد عوجر  ادخ  هب  رایسب  دوب و  دنمورین  هک  ار  دوواد  ام  هدنب  روآ  دای  هب  نک و  ربص  دنیوگ ،  یم  هچنآ  رب   . 17

 . دنشاب زاسمد  همه  دندرگ و  عمتجم  وا  دزن  هک  میدرک  رخسم  وا  اب  ار  اههوک  ام   . 18

 . دندرک یم  عوجر  وا  يوس  هب  همه  دندرگ و  عمتجم  وا  دزن  هک  میدرک  رخسم  ار  ناغرم  زین  و   . 19

 . میداد تموصخ  لصف  تمکح و  ار  وا  میدرک و  مکحم  ار  وا  کلم  ياه  هیاپ  ام  و   . 20

؟  يراد ربخ  دندمآ ،  بارحم  راوید  يالاب  هب  هک  مصاختم  نادرم  نآ  ناتساد  زا  ایآ   . 21

هدرک متس  یضعب  رب  یضعب  هک  میتسه  مصاختم  ود  ام  سرتم !  دنتفگ :  دش ،  كانمیب  ناشیا  زا  دندمآ ،  رد  دوواد  رب  هک  یتقو   . 22
 . وش نومنهر  تسار  هار  يوس  هب  ار  ام  نکم و  روج  دوخ  مکح  نک و  يرواد  قحب  ام  نیب  وت  . 

رد ار  تدنفـسوگ  کی  نیا  دـیوگ  یم  وا  مراد .  دنفـسوگ  کـی  نم  دراد و  دنفـسوگ  هن  دون و  هک  تسا  نم  ردارب  نیا  کـنیا   . 23
 . دنک یم  مه  بولغم  ارم  شمالک  نیا  رد  و  هدب ،  رارق  نم  تلافک  تحت 

اهکیرش زا  يرایسب  و  هدرک ،  ملظ  وت  هب  دزاس ،  قحلم  دوخ  نادنفسوگ  هب  ار  وت  دنفسوگ  هک  شنخس  نیا  رد  وا  تفگ :  دوواد   . 24
متس رگید  یضعب  هب  یضعب  هک  دنتسه 
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وا هنحص  نیا  اب  ام  هک  دیمهف  دوواد  دنا .  مک  رایسب  هتسد  نیا  هک  دننک ،  یم  حلاص  لمع  دنراد و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دننک ،  یم 
 . درک هبوت  دمآرد و  عوکر  هب  درک و  شزرمآ  بلط  سپ  میدومزایب ،  ار 

 . دراد یکین  ماجنارس  برقت و  ام  دزن  وا  یتسارب  میدوشخب و  ار  وا  ياطخ  نیا  مه  ام   . 25

هار زا  هک  ورم ،  سفن  ياوه  لابند  هب  نک و  يرواد  قحب  مدرم  نیب  سپ  میدرک ،  نیمز  رد  دوخ  نیـشناج  ار  وت  اـم  دوواد ،  يا   . 26
باسح زور  هکنیا  مرج  هب  دنراد  تخـس  یباذع  دنور ،  یم  ههاریب  هب  ادخ  هار  زا  هک  یناسک  تسا  مولعم  دشک و  یم  ههاریب  هب  ادـخ 

 . دندرب دای  زا  ار 

 . دـندیزرو رفک  هک  تسا  یناسک  رادـنپ  نیا  دوبن و  نینچ  هکنآ  لاح  میدـیرفآ و  لطابب  ار  نیمز  نامـسآ و  ام  هک  دنتـشادنپ  و   . 27
 ! شتآ زا  نارفاک  رب  ياو  سپ 

هلماعم ناسکی  دنتخیگنا ،  داسف  نیمز  رد  هک  ییاهنآ  دندرک و  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ییاهنآ  اب  ام  هک  دنتـشادنپ  ای  و   . 28
 . میهد یم  رارق  راجف  دننام  ار  نیقتم  ای  مینک و  یم 

 . دنوش رکذتم  نادنمدرخ  هجیتن  رد  دننک و  ربدت  نآ  تایآ  رد  ات  میدرک  شلزان  وت  يوس  هب  ام  هک  تسا  یباتک  نیا   . 29

 ( هکرابم ص هروس  زا  )

 ( ع  ) دوواد ناتساد  نوماریپ  يراتفگ 

نآرق رد  ع )   ) دوواد تشذگرس   . 1

هراشا تولاط  رکشل  رد  وا  گنج  تشذگرس  هب  اج  کی  هدماین ،  يزیچ  هراشا ،  دنچ  زج  هب  بانج  نآ  ياهناتساد  زا  میرک  نآرق  رد 
گنج نآ  رد  هک  هدرک 
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ودـب هتـساوخ  یم  هچنآ  هداد و  شتمکح  هدومن و  راذـگاو  وا  هب  تولاط  زا  دـعب  ار  تنطلـس  دـنوادخ  هدـناسر و  لتق  هب  ار  تولاج  ، 
لـصف و  دنک ،  يرواد  مکح و  مدرم  نیب  رد  ات  درک ،  دوخ  هفیلخ  ار  وا  هک  هدومرف  هراشا  انعم  نیا  هب  رگید  ياج  رد  تسا .  هتخومآ 

شتنطلـس وا و  ادخ  هک  هدومرف  هراشا  انعم  نیا  هب  رگید  ياج  رد  و  هتخومآ .  وا  هب  تسا )  مدرم  نیب  يرواد  ملع  نامه  هک   ) باطخلا
يارب ار  نهآ  هک  هدرک  هراشا  انعم  نیا  هب  رگید  ییاج  و  دنیوگب .  حـیبست  وا  اب  ات  درک  رخـسم  ار  ناغرم  اههوک و  هدومن و  دـییءات  ار 

 . دنک تسرد  هرز  اصوصخم  دهاوخ و  یم  هچ  ره  نآ  اب  ات  درک  مرن  وا 

نآرق رد  مالسلا )  هیلع   ) دوواد ریخ  رکذ   . 2

و  : ) هدومرف هدرک و  رکذ  صوصخب  ار  وا  مان  و  هتفگ ،  انث  ایبنا  همه  رب  وا و  رب  هدرمـش و  ایبنا  زا  ار  وا  دروم  دـنچ  رد  ناحبـس  يادـخ 
لـصف تمکح و  وا  هب   : ) هدومرف زین  و  میداد )  ملع  تلیـضف و  وا  هب   : ) هدومرف زین  و  میداد )  روـبز  دوواد  هب  اـم  ( ) اروـبز دواد  اـنیتآ 
هدنراد  ) و یهلا )  هاگـشیپ  رد  برق  افلز و  هدـنراد   ) و باوا )   ) فاصوا هب  ار  وا  و  میدرک )  نیمز  رد  هفیلخ  ار  وا  و  میداد ،  باطخلا 

 ( . هدوتس بآم  نسح 

مصاختم ود  ناتساد   . 3

ضعب یلع  انـضعب  یغب  نامـصخ  فخت  ـال  اولاـق  مهنم  عزفف  دواد  یلع  اوـلخد  ذا  بارحملا  اورّوـست  ذا  مصخلا  ؤـبن ا  کـئتا  لـه  (و 
اهینلفکا و لاقف  هدحو  هجعن  یل  هجعن و  نوعـست  عست و  هل  یخا  اذـه  نا  طارـصلا  ءاوس  یلا  اندـها  ططـشت و  قحلاب و ال  اننیب  مکحاف 
اونمآ و نیّذلا  الا  ضعب  یلع  مهـضعب  یغبیل  ءاطلخلا  نم  اریثک  نا  هجاعن و  یلا  کتجعن  لا  ؤسب  کملظ  دـقل  لاق  باطخلا  یف  ینزع 

نـسح یفلزل و  اندـنع  هل  نا  کلذ و  هل  انرفغف  بانا  اعکار و  رخ  هبر و  رفغتـساف  هنتف  اّمنا  دواد  ّنظ  مه و  ام  لیلق  تاحلاصلا و  اولمع 
 ( بام

كانمیب ناشیا  زا  دـندمآرد  دوواد  رب  هک  یتقو  يراد ؟  ربخ  دـندمآ  بارحم  راوید  يالاب  هب  هک  مصاختم  نادرم  نآ  ناتـساد  زا  اـیآ 
روج دوخ  مکح  رد  نک و  يرواد  قح  هب  ام  نیب  وت  هدرک  متـس  یـضعب  رب  یـضعب  هک  میتسه  مصاختم  ود  اـم  سرتم !  دـنتفگ :  دـش 

تسار هار  يوس  هب  ار  ام  نکم و 
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تدنفسوگ کی  نیا  دیوگ :  یم  وا  مراد  دنفـسوگ  کی  نم  دراد و  دنفـسوگ  هن  دون و  هک  تسا  نم  ردارب  نیا  کنیا  وش .  نومنهر 
ار وت  دنفـسوگ  هک  شنخـس  نیا  رد  وا  تفگ :  دوواد  دنک .  یم  مه  بولغم  ارم  شمالک  نیا  رد  هدب و  رارق  نم  تلافک  تحت  رد  ار 

رگم دـننک  یم  متـس  رگید  یـضعب  هب  یـضعب  هک  دنتـسه  اهکیرـش  زا  يرایـسب  هدرک و  ملظ  وت  هب  دزاـس  قحلم  دوـخ  نادنفـسوگ  هب 
سپ میدومزایب  ار  وا  هنحص  نیا  اب  ام  هک  دیمهف  دوواد  دنمک .  رایسب  هتـسد  نیا  هک  دننک  یم  حلاص  لمع  دنراد و  نامیا  هک  یناسک 

یکین ماجنارس  برقت و  ام  دزن  وا  یتسار  هب  میدوشخب و  ار  وا  ياطخ  نیا  مه  ام  درک .  هبوت  دمآرد و  عوکر  هب  درک و  شزرمآ  بلط 
 . دراد

زا شیب  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) دوواد دزن  مصاختم  ود  ندمآ  ناتـساد  ضرعتم  هک  یتایآ  رد  تقد  دوش :  یم  هدافتـسا  تایآ  زا  هچنآ 
هب ار  وا  ات  هداد  ناشن  يو  هب  لثمت  ملاع  رد  دوواد  شیامزآ  يارب  یلاعت  يادخ  هک  هدوب  يا  هنحـص  ناتـساد  نیا  هک  دـناسر  یمن  نیا 
زا هتشگن و  مکح  رد  روج  بکترم  تقو  چیه  هجیتن  رد  ات  دزومایب ،  يو  هب  ار  هنالداع  يرواد  مسر  هار و  دنک و  تیبرت  یهلا  تیبرت 

 . ددرگن فرحنم  لدع  هار 

( ایروا  ) ناتساد ینعی  تسه ،  تایاور  بلاغ  رد  هک  يدیاوز  اما  و  دوش ،  یم  هدیمهف  ناتـساد  نیا  تایآ  زا  هک  تسا  ییانعم  نآ  نیا 
هک تسا ،  هزنم  نآ  زا  ایبنا  سدقم  تحاس  هک  تسا  یبلاطم  شرسمه ،  و 
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 . دیآ یم  مالک  لصحم  نآ ،  هب  طوبرم  یتیاور  ثحب  تایآ و  نایب  رد 

تایاور رد  ع )   ) دوواد ناتساد   . 4

هفیاـط ود  ندرک  هعجارم  ناتـساد  ساـبع ،  نبا  زا  رگید  قـیرط  دـنچ  هب  يدـس و  دـهاجم و  زا  سنا و  زا  یقیرط  هـب  روثنملاردـلا  رد 
دوخ ریـسفت  رد  یمق  ار  نآ  ریظن  و  تسا .  هدرک  لـقن  تسه  تاـیاور  نآ  رد  هک  یفـالتخا  اـب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) دوواد هب  مصاـختم 
یم هدـنناوخ  رظن  زا  کـنیا  هک  هدرک  هصـالخ  ار  نآ  ناـیبلا  عمجم  بحاـص  و  هدـش ،  لـقن  رگید  یبتک  سئارع و  رد  زین  و  هدروآ . 

 : درذگ

دوـخ لـیلخ  ار  وا  يداد و  يرترب  نم  رب  ار  میهاربا  اـهلا  راـب  تشاد :  هضرع  يزور  دـناوخ ،  یم  زاـمن  رایـسب  مالـسلا )  هـیلع   ) دوواد
هب میدرک ،  ناحتما  ار  نانآ  ام  دوواد  يا  هک  داتسرف  یحو  یلاعت  يادخ  یتخاس .  دوخ  میلک  ار  وا  يداد و  يرترب  ار  یسوم  يدرک ، 

یهد رد  نت  ناحتما  لمحت  هب  دـیاب  ینک  بسک  يزایتما  یهاوخب  مه  وت  رگا  میا ،  هدرکن  یناحتما  نانچ  وت  زا  نونکات  هک  یتاناحتما 
 . نک ناحتما  مه  ارم  تشاد :  هضرع  . 

درک و زاورپ  رتوبک  دریگب ،  ار  نآ  تساوخ  دوواد  داـتفا ،  شبارحم  هب  يرتوبک  تشاد ،  رارق  شبارحم  رد  هک  ینیح  رد  يزور  سپ 
هک داتفا  نایح )   ) دنزرف ایروا )  ) رسمه هب  شهاگن  اجنآ  زا  ناهگان  دریگب .  ار  نآ  ات  تفر  اجنادب  دوواد  تسـشن .  بارحم  هچیرد  رب 

یضعب هب  ار  ایروا  روظنم  نیمه  هب  دنک .  جاودزا  وا  اب  تفرگ  میمصت  و  دش ،  وا  قشاع  دوواد  دوب .  لسغ  لوغشم 
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هک یقودنـص  نآ  زا  تسا  تراـبع  توباـت  و   ) یـشاب توباـت  شیپاـشیپ  دـیاب  هراومه  هک  داد  روتـسد  وا  هب  و  درک ،  هناور  اـهگنج  زا 
 . دش هتشک  درک و  لمع  دوواد  روتسد  هب  ایروا  هدوب . )  نآ  رد  تنیکس 

رد وا  هک  ینیب  رد  يزور  دش .  نامیلس  مان  هب  يدنزرف  ياراد  وا  زا  و  درک ،  جاودزا  يو  اب  دوواد  دمآرس ،  نز  نآ  هدع  هکنآ  زا  دعب 
هک میتسه  مصاختم  رفن  ود  اـم  سرتم  دـنتفگ  درک .  تشحو  دوواد  دـندش ،  دراو  وا  رب  درم  ود  دوب ،  تداـبع  لوغـشم  دوخ  بارحم 

 . دنکدنا ناشیا  و  دیامرف -  یم  هک  اجنآ  ات  هدرک -  متس  يرگید  هب  یکی 

يو دزن  ار  نانآ  ادـخ  هک  دـنا  هتـشرف  ود  مصاـختم  ود  نیا  هک  دـیمهف  دوواد  دـیدنخ ،  درک و  هاـگن  يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی  سپ 
هبوت مالسلا )  هیلع   ) دوواد سپ  دنزاس  هجوتم  دوخ  ياطخ  هب  ار  وا  دنزادنیب و  هار  همـصاخم  مصاختم  ود  تروص  هب  ات  هدرک ،  هناور 

 . دییور دروخ و  بآ  یمدنگ  وا  مشچ  کشا  زا  هک  تسیرگ  ردق  نآ  درک و 

رد يدیدرت  چیه  هک  تسا  ینخس  دوواد  ندش  قشاع  ناتساد  دیوگ -  یم  مه  بوخ  هچ  و  دیوگ -  یم  نایبلا  عمجم  بحاص  هاگنآ 
روطچ دراد ،  تافانم  زین  تلادـع  اب  یتح  هکلب  درادـن ،  شزاس  ایبنا  تمـصع  اب  اـهنت  هن  نیا  هکنیا  يارب  تسین ،  نآ  نـالطب  داـسف و 
ناسنا کی  رگا  هک  دنـشاب  یتفـص  هب  فصتم  شناگدـنب ،  وا و  نیب  دنتـسه  ییارفـس  وا و  یحو  رب  ادـخ  نانیما  هک  ایبنا  تسا  نکمم 

یلومعم
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نانخـس ندینـش  زا  مدرم  تلاح ،  نآ  رطاخ  هب  هک  دنـشاب  هتـشاد  یتلاح  دوش و  یمن  هتفریذپ  شتداهـش  رگید  دـشاب ،  نادـب  فصتم 
. ! ؟  دنشاب رفنتم  نآ  نتفریذپ  ناشیا و 

رتعینـش و مه  نیا  زا  تاروت  لـقن  تسه  هک  يزیچ  هدـش ،  هتفرگ  تاروـت  زا  هدـمآ  روکذـم  تاـیاور  رد  هک  ناتـساد  نیا  فـل :  ؤـم 
هک ار -  تاروت  لقن  ياهزادنا  ات  دنا ،  هدرک  لخاد  یمالسا  تایاور  رد  ار  روبزم  ناتساد  هک  ییاهنآ  دوش  یم  مولعم  تسا ،  رتاوسر 

 . دنا هدرک  لیدعت  دید -  دیهاوخ  نونکا  مه 

 ! تاروت رد  ع )   ) دواد ندش  قشاع  ناتساد   . 5

 : هدمآ مود  لیئومس  زا  مهدزاود ،  مهدزای و  حاحصا  تاروت ،  رد  هچنآ  هصالخ  کنیا 

هک داتفا  ینز  هب  شهاـگن  اـجنآ  زا  تخادرپ ،  ندز  مدـق  هب  خاـک  ماـب  يـالاب  رب  و  تساـخرب ،  دوخ  تخت  زا  دوواد  هک  دوب  هاـگنابش 
 . دوب رظنم  شوخ  ابیز و  رایسب  ینز  و  تسش ،  یم  ار  دوخ  نت  و  درک ،  یم  مامح  تشاد 

داتسرف ینالوسر  دوواد  سپ  تسا ،  یثح )  يایروا   ) رسمه عبشتب )   ) وا دنتفگ :  وا  هب  دنک .  وا  لاح  قیقحت  ات  داتـسرف  ار  یـسک  سپ 
هناخ هب  نز  سپ  دوب ،  هدـش  كاپ  ضیح  نوخ  زا  نز  هک  یلاح  رد  دـش ،  رتسب  مه  وا  اـب  دوواد  و  دـندروآ ،  شدزن  هتفرگ  ار  نز  اـت 

 . ما هدش  هلماح  نم  هک  داد  ربخ  دوواد  هب  هدش ،  هلماح  دوواد  زا  و  تشگرب ،  دوخ 

دندوب نومع )  ینب   ) اب گنج  راک  رد  رکشل  نآ  درک و  یم  راک  دوواد  رکشل  رد  مایا  نآ  رد  ایروا  رگید  يوس  زا 
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دنچ و  دـمآ ،  دوواد  دزن  هب  ایروا  نک ،  هناور  نم  دزن  ار  ایروا  هک  تشون  و  داتـسرف ،  دوخ  رکـشل  ریما  بآوی )   ) هب يا  هماـن  دوواد  ، 
ار اـیروا  تشوـن :  هماـن  نآ  رد  تخاـس و  هـناور  اـیروا  هلیـسو  هـب  هتــشون ،  بآوـی  هـب  رگید  يا  هماـن  دوواد  دـنام ،  يو  دزن  يزور 

ربخ دـش و  هتـشک  ایروا  و  درک .  ار  راک  نیمه  زین  بآوی  دوش .  هتـشک  ات  دـیراذگب ،  اهنت  ار  وا  دـیهدب و  كانرطخ  ياه  تیرومءام 
 . دیسر دوواد  هب  شندش  هتشک 

هحون يرادازع و  تدم  نوچ  و  تفرگ ،  متام  وا  يازع  رد  یتدم  دش ،  رادربخ  شرهوش  ندش  هتشک  زا  ایروا  رـسمه  هک  نیمه  سپ 
يدـنزرف وا  يارب  و  دـش ،  دوواد  رـسمه  هصالخ  و  درک .  دوخ  تیب  لها  همیمـض  ار  وا  هداتـسرف و  وا  دزن  دوواد  دـش ،  ماـمت  ییارس 

 . دروآ

تفگ وا  هب  دمآ و  مه  وا  داتسرف .  دوواد  دزن  ار  ربمغیپ  ناثان )   ، ) بر اذل  دوب .  یحیبق  لمع  بر  رظن  رد  درک  دوواد  هک  یلمع  اما  و 
تشاد و دایز  رایـسب  دنفـسوگ  واگ و  رگناوت  درم  رگناوت ،  يرگید  نآ  ریقف و  یکی  دـندرک  یم  یگدـنز  درم  رفن  ود  رهـش  کی  رد 

دیـسر رگناوت  درم  يارب  ینامهیم  نیب  نیا  رد  دوب  هدرک  گرزب  تمحز  هب  ار  نآ  هک  تشادـن ،  کچوک  شیم  کی  زج  هب  ریقف  درم 
هدرک حبذ  ار  ریقف  درم  شیم  کی  و  دیزرو ،  غیرد  دنک  ییاریذپ  نامهیم  زا  هدومن  حبذ  ار  یکی  دوخ  واگ  دنفسوگ و  زا  هکنیا  زا  وا 

یماعط دوخ  نامهیم  يارب 
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 . درک هیهت 

هتشک راکعمط  درم  نآ  هکنیا  زا  كاب  هچ  تسا ،  هدنز  هک  بر  تفگ :  ناثان  هب  و  دش ،  مشخ  رد  تخس  راتفر  نیا  ندینش  زا  دوواد 
درم نآ  رب  هکنیا  يارب  دیریگب ،  ریقف  درم  يارب  وا  نادنفـسوگ  زا  شیم  راهچ  شیم  کی  ياج  هب  و  دـینکب ،  ار  راک  نیا  دـیاب  دوش ، 

 . هدرک وا  اب  يا  هلماعم  نینچ  هدرکن و  محر  ریقف 

طلسم تا  هناخ  رب  يرش  ءالب و  دیامرف :  یم  دنک و  یم  باتع  ار  وت  ادخ  و  دیتسه ،  امـش  دوخ  درم  نآ  اقافتا  تفگ :  دوواد  هب  ناثان 
اب باتفآ  لیئارـسا و  ینب  روضح  رد  ات  مهد ،  یم  تنادـنواشیوخ  هب  ار  ناـنآ  و  مریگ ،  یم  ار  تنارـسمه  تیور  شیپ  رد  منک و  یم 

 . يدرک شرسمه  ایروا و  اب  وت  هک  منک  یم  يراتفر  نآ  رفیک  هب  ار  نیا  و  دنوش ،  رتسب  مه  نانآ 

تشادرب و وت  زا  ار  وت  ياطخ  نیا  مه  ادـخ  تفگ :  ناثان  مهاوخ .  یم  ار  اطخ  نیا  رذـع  بر  هاگـشیپ  زا  نم  تفگ :  ناثان  هب  دوواد 
نابز همه  هک  يدرک  تسرد  بر  يارب  ینانمشد  تراتفر  نیا  اب  وت  هک  اجنآ  زا  نکیل  و  يریم ،  یمن  نآ  رفیک  هب  وت  تفرگ و  هدیدان 

 . درم دهاوخ  هدییاز  تیارب  ایروا  رسمه  هک  يدنزرف  دنیاشگ ،  یم  بر  تتامش  هب 

دوواد يارب  ار  نامیلـس  اـیروا  رـسمه  نآ  زا  دـعب  و  دومرف ،  شحور  ضبق  زور  تفه  زا  سپ  درک و  ضیرم  ار  دـنزرف  نآ  ادـخ  سپ 
 . دییاز

 ( ع  ) قدص ماما  اضر و  ماما  هاگن  رد  ع )   ) دواد ناتساد   . 6

هک تسا  نویع  باتک  رد  و 
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مهج نبا  هب  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  تالاقم -  للم و  بابرا  اب  شا  هثحابم  نومءام و  دزن  مالـسلا )  هیلع   ) اـضر سلجم  باـب  رد  - 
؟  دنا هتفگ  هچ  دوواد  هرابرد  امش  ناردپ  منیبب  وگب  دومرف : 

یغرم دـش ،  لثمم  شربارب  رد  یغرم  تروص  هب  سیلبا  هک  دوب  زاـمن  لوغـشم  شبارحم  رد  وا  دـنیوگ  یم  تشاد :  هضرع  مهج  نبا 
ار نآ  دوواد  دـیرپ و  غرم  دریگب .  ار  غرم  نآ  اـت  تساـخرب  تسکـش و  ار  دوخ  زاـمن  دوواد  سپ  تشادـن .  روصت  نآ  زا  رتاـبیز  هک 

شلابند هب  دوواد  دش ،  نایح  دـنزرف  ایروا  هناخ  لخاد  هب  غرم  تفر ،  ماب  هب  شلابند  هب  مه  دوواد  تفر ،  ماب  يالاب  غرم  درک ،  لابند 
 . تسا ینت  بآ  لوغشم  هک  دید  ابیز  ینز  ناهگان  و  تفر ، 

تـشون دوخ  رکـشل  ریما  هب  سپ  دوب ،  هدرک  هناور  یگنج  تیرومءام  هب  البق  ار  ایروا  ینعی  وا  رـسمه  اقافتا  و  دش ،  نز  قشاع  دوواد 
زا دوواد  و  درک .  هبلغ  نیکرـشم  رب  دوش ،  هتـشک  هکنیا  ياج  هب  اما  درک ،  نینچ  مه  وا  و  هدـب ،  رارق  توباـت  شیپاـشیپ  ار  اـیروا  هک 
 ، دش هتـشک  ایروا  درک و  نانچ  ریما  هدب !  رارق  توبات  ولج  نانچمه  ار  وا  تشون  شرکـشل  ریما  هب  هرابود  دش ،  تحاران  هصق  ندینش 

 . درک جاودزا  يو  رسمه  اب  دوواد  و 

يایبنا زا  یکی  هب  ایآ  نوعجار )  هیلا  انا  انا هللا و   : ) دومرف دز و  دوخ  یناشیپ  هب  تسد  مالسلا )  هیلع   ) اضر ترضح  دیوگ :  یم  يوار 
زامن هک  دیهد  یم  تبسن  ادخ 
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ار وا  رهوش  و  هدش ،  قشاع  هدرک و  هاگن  مدرم  نز  هب  و  هدمآرد ،  مدرم  هناخ  هب  غرم  لابند  هب  و  تسکش ،  ار  نآ  هدرمش و  کبس  ار 
؟  تسا هتشک  ادمعتم 

؟  دوب هچ  مصاختم  ود  ناتساد  رد  دوواد  هانگ  سپ  هّللا  لوسر  نب  ای  دیسرپ :  مهج  نبا 

يادـخ هدـیرفاین ،  وا  زا  رتاناد  یقلخ  چـیه  ادـخ  هک  درک  نامگ  دوخ  لد  رد  وا  هک  دوب  رارق  نیا  زا  دوواد  ياطخ  وت  رب  ياو  دومرف : 
ام تفگ  یکی  دنور ،  الاب  شبارحم  راوید  زا  ات  داتسرف  يو  دزن  هتـشرف  ود  بجع )  زا  وا  نتـشاد  هگن  رود  و  وا ،  تیبرت  يارب   ) یلاعت

لدـع هار  هب  ار  ام  و  وشم ،  فرحنم  قح  هار  زا  نک و  يرواد  قح  هب  اـم  نیب  وت  هدرک ،  متـس  يرگید  هب  یکی  هک  میتسه ،  مصخ  ود 
رایتخا رد  ار  تدوخ  شیم  کی  نیا  دـیوگ  یم  نم  هب  مراد ،  شیم  کی  نم  دراد و  شیم  هن  دون و  نم  ردارب  اـقآ  نیا  وش .  نومنهر 

؟  ییوگ یم  هچ  وت  دسرپب :  لباقم  فرط  زا  هکنیا  نودب  دوواد  دنک ،  یم  نوبز  ارم  هک  دیوگ  یم  يروط  ار  نخس  نیا  راذگب و  نم 
هک وا  تفگ :  و  درک ،  مکح  شیم  کی  بحاص  عفن  هب  فرط و  نآ  هیلع  درک و  هلجع  تواضق  رد  دنک  دهاش  هبلاطم  یعدم  زا  ای  و 

يرواد مسر  زا  هک  هدوـب  نیمه  رد  دوواد  ياـطخ  هدرک .  ملظ  وـت  هب  يراذـگب  شراـیتخا  رد  مه  ار  تشیم  کـی  دـهاوخ  یم  وـت  زا 
هن هدرک ،  زواجت 
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سانلا نیب  مکحاف  ضرءالا  یف  هفیلخ  كانلعج  انا  دواد  ای   : ) دیامرف یم  ّلجوّزع  يادخ  هک  ياهدینشن  رگم  دییوگ ،  یم  امش  هکنآ 
 . . . . ( قحلاب

؟  هدوب هچ  ایروا  اب  دوواد  ناتساد  سپ  هّللا  لوسر  نب  ای  تشاد :  هضرع  مهج  نبا 

رگید دـش ،  یم  هتـشک  ای  درم و  یم  شرهوش  ینز  رگا  هک  دوب  نینچ  مکح  دوواد  رـصع  رد  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح 
رهوش نز  اب  ات  داد  هزاـجا  وا  هب  تشادرب و  شیارب  ار  مکح  نیا  ادـخ  هک  یـسک  نیلوا  و  دـنک ،  راـیتخا  رگید  يرهوش  تشادـن  قح 
مدرم رب  نیا  و  درک ،  جاودزا  هدع  نتشذگ  وا و  ندش  هتشک  زا  دعب  ایروا  رسمه  اب  هک  دوب  مالسلا )  هیلع   ) دوواد دنک ،  جاودزا  هدرم 

 . دمآ نارگ  زور  نآ 

همه تیاضر  دـناوت  یمن  ناسنا  دومرف :  همقلع  هب  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  یلاما  رد  و 
 : هک دنداد  تبـسن  مالـسلا )  هیلع   ) دوواد هب  هک  دندوب  مدرم  نیمه  دـنک  لرتنک  ار  نانآ  نابز  دـناوتیمن  زین  دروآ و  تسد  هب  ار  مدرم 

داتسرف گنج  هب  ار  ایروا  نز ،  نآ  هب  ندیسر  يارب  دش و  وا  قشاع  داتفا و  ایروا  رـسمه  هب  شهاگن  هک  ییاج  ات  درک  لابند  ار  یغرم 
 . . . . دنک جاودزا  يو  رسمه  اب  دناوتب  وا  و  دوش ،  هتشک  ات  داد  شرارق  توبات  شیپاشیپ  رد  مه  نآ  ، 

مالسلا هیلع  نامیلس  ناتساد 

تایآ

(15) َنِینِمْؤُْملا ِهِداَبِع  ْنِّم  ٍرِیثَک  یلَع  اَنَلضَف  يِذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  الاَق  ًاْملِع َو  َنَْمیَلس  َدُواَد َو  اَْنیَتاَء  ْدََقل  َو 

َدُواَد ُنَْمیَلس  ثِرَو  َو 
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(16) ُنِیبُْملا ُلضَْفلا  َوَُهل  اَذَه  َّنِإ  ٍءْیش  ِّلک  نِم  اَنِیتوُأ  ِریطلا َو  َقِطنَم  اَنْمِّلُع  ساَّنلا  اَهُّیَأَی  َلاَق  َو 

(17) َنوُعَزُوی ْمُهَف  ِریطلا  ِسنالا َو  ِّنِْجلا َو  َنِم  ُهُدُونُج  َنَْمیَلِسل  َرِشُح  َو 

(18) َنوُرُعشَی ْمُه ال  ُهُدُونُج َو  ُنَْمیَلس َو  ْمُکَّنَمِطْحی  ْمکَنِکسَم ال  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأَی  ٌهَلْمَن  َتلاَق  ِلْمَّنلا  ِداَو  یلَع  اْوَتَأ  اَذِإ  یتَح 

یْنلِخْدَأ ُهاضْرَت َو  ًاِحلص  َلَمْعَأ  ْنَأ  يَِدلَو َو  یلَع  َّیلَع َو  تْمَْعنَأ  یتَّلا  کَتَمِْعن  َرُکـشَأ  ْنَأ  ینْعِزْوَأ  بَر  َلاَق  اَِهلْوَق َو  نِّم  ًاکِحاض  َمسَبَتَف 
(19) َنیِِحلصلا كِداَبِع  یف  ِکتَمْحَِرب 

(20) َنِیبئاَْغلا َنِم  َناک  ْمَأ  َدُهْدُْهلا  يَرَأ  َیل ال  اَم  َلاَقَف  َریطلا  َدَّقَفَت  َو 

(21) ٍنِیبُّم ٍنْطلِسب  ینَِیتْأََیل  ْوَأ  ُهَّنَحبْذاَال  ْوَأ  ًادیِدش  ًاباَذَع  ُهََّنبِّذَعُال 

(22) ٍنیِقَی ٍإَبَِنب  ِإَبس  نِم  ُکْتئِج  ِِهب َو  طِحت  َْمل  اَِمب  تطَحَأ  َلاَقَف  ٍدیَِعب  َریَغ  ثَکَمَف 

(23) ٌمیِظَع ٌشْرَع  اََهل  ٍءْیش َو  ِّلک  نِم  تَِیتوُأ  ْمُهِکلْمَت َو  ًهَأَْرما  تدَجَو  ینِإ 

(24) َنوُدَتْهَی ْمُهَف ال  ِلِیبسلا  ِنَع  ْمُهَّدصَف  ْمُهَلَمْعَأ  ُنْطیشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  ِهَّللا َو  ِنوُد  نِم  ِسْمشِلل  َنوُدُجسَی  اَهَمْوَق  اَهُّتدَجَو َو 

(25) َنُوِنْلُعت اَم  َنوُفْخت َو  اَم  ُمَْلعَی  ِضْرَالا َو  ِتَوَمسلا َو  یف  بَْخلا َء  ُجِرْخی  يِذَّلا  ِهَّلل  اوُدُجسَی  الَأ 

(26  ) ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  بَر  َوُه  الِإ  ََهلِإ  ُهَّللا ال 

(27) َنِیبِذَْکلا َنِم  تنُک  ْمَأ  ْتقَدص  ُرظنَنس َأ  َلاَق 

(28) َنوُعِجْرَی اَذ  اَم  ْرظناَف  ْمُهنَع  َّلَوَت  َُّمث  ْمِهَیلِإ  ْهِْقلَأَف  اَذَه  یبَتِکِّب  بَهْذا 

(29) ٌمیِرَک ٌبَتِک  َّیلِإ  َیِْقلُأ  ینِإ  اُؤَلَْملا  اَهیَأَی  َتلاَق 

(30) ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب  ُهَّنِإ  َنَْمیَلس َو  نِم  ُهَّنِإ 

(31) َنیِِملسُم ینُوتْأ  َّیلَع َو  اُوْلعَت  الَأ 

(32) ِنوُدَهشَت یتَح  ًاْرمَأ  ًهَعِطاَق  تنک  اَم  يِْرمَأ  یف  ینُوْتفَأ  اُؤَلَْملا  اَهیَأَی  َتلاَق 

(33) َنیُِرمْأَت اَذ  اَم  يِرظناَف  ِْکَیلِإ  ُْرمَالا  ٍدیِدش َو  ٍسَْأب  اُولوُأ  ٍهَُّوق َو  اُولوُأ  ُنْحن  اُولاَق 

(34) َنُولَعْفَی ِکلَذَک  ًهَّلِذَأ َو  اَِهلْهَأ  َهَّزِعَأ  اُولَعَج  اَهوُدْسفَأ َو  ًهَیْرَق  اُولَخَد  اَذِإ  كُولُْملا  َّنِإ  َتلاَق 
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(35) َنُولسْرُْملا ُعِجْرَی  َِمب  ُهَرِظاَنَف  ٍهَّیِدَِهب  مِهَیلِإ  ٌهَلِسُْرم  ینِإ  َو 

ٍلاَِمب ِنَنوُّدُِمت  َلاَق َأ  َنَْمیَلس  َءاَج  اَّمَلَف 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 824 

http://www.ghaemiyeh.com


(36) َنوُحَْرفَت ْمِکتَّیِدَهب  ُمتنَأ  َْلب  مُکاَتاَء  اَّمِّم  ٌریَخ  ُهَّللا  َِناَتاَء  اَمَف 

(37) َنوُرِغص ْمُه  ًهَّلِذَأ َو  اَهنِّم  مُهنَجِرُْخَنل  اَهب َو  مَُهل  َلَِبق  ٍدُونُجب ال  مُهَّنَِیتْأَنَلَف  ْمِهَیلِإ  ْعِجْرا 

(38) َنیِِملسُم ینُوتْأَی  نَأ  َْلبَق  اَهشْرَِعب  ینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  اُؤَلَْملا  اَهیَأَی  َلاَق 

(39) ٌنیِمَأ ُّيِوََقل  ِْهیَلَع  ینِإ  کِماَقَّم َو  نِم  َموُقَت  نَأ  َْلبَق  ِِهب  کِیتاَء  اَنَأ  ِّنِْجلا  َنِّم  ٌتیِْرفِع  َلاَق 

ینَُوْلبَِیل َء یبَر  ِلضَف  نِم  اَذَه  َلاَق  ُهَدنِع  ارِقَتـسُم  ُهاَءَر  اَّمَلَف  ُکفْرط  ْکَیلِإ  َّدَـتْرَی  نَأ  َْلبَق  ِِهب  کِیتاَء  اَنَأ  ِبَتِْکلا  َنِّم  ٌْملِع  ُهَدـنِع  يِذَّلا  َلاَق 
(40) ٌمیِرَک ُّینَغ  یبَر  َّنِإَف  َرَفَک  نَم  ِهِسْفَِنل َو  ُرُکشَی  اَمَّنِإَف  َرَکش  نَم  ُرُفْکَأ َو  ْمَأ  ُرُکشَأ 

(41) َنوُدَتْهی َنیِذَّلا ال  َنِم  ُنوُکَت  ْمَأ  يِدَتْهت  ْرظنَن َأ  اَهشْرَع  اََهل  اوُرِّکَن  َلاَق 

(42) َنیِِملسُم اَّنُک  اَِهْلبَق َو  نِم  َْملِْعلا  اَنِیتوُأ  َوُه َو  ُهَّنَأَک  َتلاَق  ِکشْرَع  اَذَکَه  َلِیق َأ  تَءاَج  اَّمَلَف 

(43) َنیِرِفَک ٍمْوَق  نِم  َتناک  اَهنِإ  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  ُُدبْعَّت  َتناک  اَم  اَهَّدص  َو 

یـسْفَن َو تْمَلظ  ینِإ  بَر  َتلاَق  َریِراَوَق  نِّم  ٌدَّرَمُّم  ٌحْرـص  ُهَّنِإ  َلاَق  اَْهیَقاس  نَع  تَفـشَک  ًهَُّجل َو  ُْهتَبِـسَح  ُْهتَأَر  اَّمَلَف  َحْرـصلا  یلُخْدا  اََهل  َلِیق 
(44) َنیِمَلَْعلا بَر  ِهَّلل  َنَْمیَلس  َعَم  تْمَلسَأ 
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 . تسا گرزب  شرع  راگدرورپ  تسین و  وا  زج  ییادخ  هک  اتکی  يادخ   . 26

 . ینایوگغورد زا  ای  ییوگ  یم  تسار  ایآ  دید  میهاوخ  تفگ :  نامیلس   . 27
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 . دنیوگ یم  هچ  نیبب  درگرب  سپس  نکفیب ،  ناشیا  دزن  ربب و  ارم  همان  نیا   . 28

 . دنا هدنکفا  مدزن  یمارگ  يا  همان  تکلمم ،  ناگرزب  يا  تفگ :  ابس ) هکلم   . ) 29

 . تسا میحر  نامحر و  يادخ  مان  هب  تسا و  نامیلس  بناج  زا   . 30

 . دییآ نم  شیپ  هناعیطم  دییوجم و  قوفت  نم  رب  هک :   . 31

 . ما هدادن  ماجنا  ار  يراک  چیه  امش  روضح  نودب  نم  هک  دیهد ،  رظن  مراک  رد  ارم  ناگرزب ،  يا  تفگ :   . 32

مینک تعاطا  ات  یهد  یم  نامرف  هچ  نیبب  یگتسب .  وت  هدارا  هب  راک  یلو  میتسه ،  شوکتخـس  ینارواگنج  دنمورین و  ام  دنتفگ :   . 33
.

نینچ هراومه  ناشراک  دـنزاس .  لیلذ  ار  شنازیزع  دـننک و  شهابت  دـندش ،  دراو  يروشک  رهـش و  هب  یتقو  ناـهاشداپ  تفگ :   . 34
 . هدوب

 . دنروآ یم  ربخ  هچ  ناگداتسرف  منیبب  متسرف ،  یم  اهنآ  يوس  هب  يا  هیده  نم   . 35

 ، هداد نم  هب  ادخ  هچنآ  دیهد ؟  یم  ددم  لام  هب  ارم  ایآ  تفگ :  نامیلس  دندمآ ،  نامیلس  دزن  ابـس ) هکلم  ناگداتـسرف   ) نوچ و   . 36
 . دیلاحشوخ نآ  زا  دراد و  جرا  ناترظن  رد  هیده  نیا  هک  دییامش  تسا .  هداد  امش  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب 

یم ناتنوریب  تراقح  نیع  رد  تلذ و  هب  اجنآ  زا  دـیراین و  نآ  لـمحت  هک  میرآ  امـش  يوس  هب  یهاپـس  هک  درگ  زاـب  ناـشیا  دزن   . 37
 . مینک

نم دزن  ابس  هکلم  هکنآ  زا  شیپ  ناتمادک  ناگرزب ،  يا  تفگ :   . 38
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؟  دروآ یم  میارب  ار  يو  تخت  دیآ 

 . منیما اناوت و  راک  نیا  يارب  هک  مروآ ،  یم  تدزن  ار  تخت  يزیخرب ،  دوخ  سلجم  زا  هکنآ  زا  شیپ  تفگ :  نج  زا  یتیرفع   . 39

 ( ، ندز مه  هب  مشچ  کـی  رد   ) ددرگرب تهاـگن  هکنآ  زا  لـبق  ار  نآ  نم  تفگ :  تشاد ،  یعـالطا  باـتک  زا  هک  یـسک  نآ  و   . 40
ای مراد  یم  ساپس  ایآ  هک  مدیامزایب  ات  تسا  نم  راگدرورپ  مرک  زا  نیا  دید ،  اجرباپ  شیوخ  دزن  ار  تخت  نوچ  و  مروآ .  یم  تدزن 

 . تسا میرک  زاین و  یب  مراگدرورپ  دنک ،  نارفک  هک  ره  دراد و  یم  شیوخ  يارب  دراد ،  ساپس  هک  ره  منک .  یم  نارفک 

 . هن ای  دسانش  یم  ار  نآ  ایآ  منیبب  دینک ،  هنوراو  وا  يارب  ار  شتخت  تفگ :  نامیلس )   . ) 41

ربـخ تنطلـس  نیا  زا  اـم  شیپ ،  نیا  زا  تسا .  نیمه  ییوگ  تفگ :  تسا ؟  نینچ  وت  تخت  اـیآ  دـنتفگ :  ودـب  دـمایب ،  نوـچ  و   . 42
 . میدوب مه  میلست  میتشاد و 

 . دوب نارفاک  هورگ  زا  يو  هک  تشاد  زاب  دیتسرپ ،  یم  وا  ياج  هب  هک  هچنآ  زا  شیادخ  و   . 43

 . درک نایرع  ار  شیوخ  ياهقاس  تسا و  قیمع  یبآ  تشادـنپ  دـیدب ،  ار  نآ  نوچ  و  وش .  لخاد  رـصق  طاـیح  هب  دـنتفگ :  ودـب   . 44
اب کنیا  ما .  هدرک  متـس  شیوخ  هب  نم  تفگ :  ابـس ) هکلم   . ) فاـص رولب  زا  تسا  يرـصق  هکلب )  تسین  بآ   ) نیا تفگ :  ناـمیلس 

نامیلس
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 . موش یم  نایناهج  راگدرورپ  عیطم 

 ( لمن هکرابم  هروس  زا  )

 ( ع  ) نامیلس ناتساد  نوماریپ  يراتفگ 

هدمآ وا  ناتساد  زا  نآرق  رد  هچنآ   . 1

همه هب  ار  یمدآ  رصتخم ،  نامه  رد  تقد  تسه  هک  يزیچ  هدماین ،  رـصتخم  يرادقم  زج  بانج  نآ  تشذگرـس  زا  میرک  نآرق  رد 
 . دنک یم  ییامنهار  شفیرش  تیصخش  رهاظم  وا و  ياهناتساد 

 : هدومرف زین  و  نامیلـس )  دوادل  انبهو   ) و دومرف :  هراب  نیا  رد  هک  دوب ،  مالّـسلا )  هیلع   ) دواد ثراو  دـنزرف و  بانج  نآ  هکنیا :  یکی 
( . دواد نامیلس  ثرو  (و 

 ، تخومآ يو  هب  ار  ناغرم  نابز  درک و  رخـسم  شیارب  ار  داب  ریط و  نج و  داد ،  وا  هب  میظع  یکلم  یلاـعت  يادـخ  هکنیا  رگید  یکی 
 ، لمن هروس  رد  هیآ 81 ،  ءایبنا ،  هروس  رد  هیآ 102 ،  هرقب  هروس  رد  تسا ،  هدمآ  ررکم  شدیجم  مالک  رد  تمعن  دنچ  نیا  رکذ  هک 

 . ات 39 هیآ 35  هروس ص ،  رد  ات 13 و  هیآ 12  ءابس ،  هروس  رد  ات 18 ،  هیآ 16 

 . تسا عقاو  هیآ 33  هروس ص ،  رد  هک  دنک ،  یم  هراشا  يو  تخت  يور  رب  دسج ،  نتخادنا  هلءاسم  هب  هک  تسا  نآ  موس ،  تمسق 

 . تسا هدمآ  هروس ص ،  ات 33  تایآ 31  رد  هک  تسا ،  يو  رب  دایج ) تانفاص  ضرع   ) هب طوبرم  تایآ  مراهچ ،  تمسق 

 ، ءایبنا هروس  رد  تایآ  نیا  هتخادرپ و  تعارز  رد  دنفـسوگ  نداتفا  هلءاسم  رد  وا  يرواد  هلءاسم  هب  هک  تسا  یتاـیآ  مجنپ ،  تمـسق 
 . تسا هدمآ  ات 79  هیآ 78 

رد هک  تسا ،  هچروم  ناتساد  هب  هراشا  مشش ،  تمسق 
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 . هدمآ هیآ 18 و 19  ثحب ،  دروم  هروس 

 . هدمآ ات 44  تایآ 20  هروس ،  نیمه  رد  هک  تسا ،  ءابس  هکلم  دهده و  ناتساد  هب  طوبرم  تایآ  متفه ،  تمسق 

 . هدش عقاو  هیآ 14  ابس  هروس  رد  هک  تسا  بانج  نآ  تشذگرد  تیفیک  هب  طوبرم  هیآ  متشه ،  تمسق 

دیاتس یم  ار  بانج  نآ  هک  یتایآ   . 2

هدیمان و شباوا  هدـناوخ ،  شا  هدـنب  هدرک ،  وا  زا  يرایـسب  يانث  هدروآ و  ار  بانج  نآ  مان  دروم  هدزناش  هدزناپ  رد  میرک ،  نآرق  رد 
 : هدومرف زین  و  املع ) امکح و  انیتآ  الک  نامیلس و  اهانمهفف   : ) هدومرف هدوتس و  شتمکح  ملع و  هب  و  باوا )  هنا  دبعلا  معن   : ) هدومرف
 ، هدـناوخ هتفای  هار  يدـهم و  ءایبنا  زا  ار  وا  و  ریطلا ) قطنم  انملع  سانلا  اهیا  اـی   : ) هدومرف زاـب  و  اـملع ) نامیلـس  دواد و  اـنیتآ  دـقل  (و 

 ( . نامیلس دواد و  هتیرذ  نم  لبق و  نم  انیده  احون  و   : ) هدومرف زین  و  نامیلس )  نوره و  سنوی و  بویا و  و   : ) هدومرف

قیتع دهع  رد  مالّسلا )  هیلع   ) نامیلس  . 3

غولب شتورث و  روفو  شکلم و  تعـسو  وا و  رما  تلـالج  تمـشح و  رد  رایـسب  هدـمآ و  لوا  كوـلم  باـتک  رد  باـنج  نآ  ناتـساد 
نامیلس ربخ  ءابـس  هکلم  یتقو  هک :  هدماین  رادقم  نیمه  زج  هدش ،  رکذ  نآرق  رد  هک  شیاهناتـساد  زا  نکیل  هتفگ ،  نخـس  شتمکح 
ییایاده دمآ و  شدزن  تسب و  رفـس  راب  هدش ،  هداد  تمکح  هک  تسا  يدرم  وا  هتخاس و  میلـشروا  رد  يدبعم  هک  دینـش  دینـش و  ار 

 . تشگرب هاگنآ  دینش ،  باوج  دیسرپ و  وا  زا  ناحتما  ناونع  هب  يرایسب  لئاسم  درک و  رادید  وا  اب  دروآ و  رایسب 

فرحنم شرمع  رخآ  رد  يو  هک :  هتفگ  هدرک و  بدا  هئاسا  يو  هب  رخآ  رد  هدرک ،  نامیلس  يارب  هک  ءانث  همه  نآ  زا  دعب  قیتع  دهع 
هک ییاهتب  درک ،  هدجس  اهتب  يارب  دییارگ و  یتسرپ  تب  هب  هتشادرب  تسد  یتسرپادخ  زا  دش و 
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 . دندیتسرپ یم  ار  اهنآ  دنتشاد و  شنانز  زا  یضعب 

يدنزرف انز  نامه  رد  درک و  انز  وا  اب  دش و  شقـشاع  نامیلـس  ردـپ  دوب ،  یتح  يایروا  نز  لوا ،  نامیلـس ،  ردام  دـیوگ :  یم  زین  و 
نیمه دریگب و  ار  شرـسمه  دنک و  تسین  هب  رـس  ار  ایروا  رتدوز  هچ  ره  ات  دیـشک  هشقن  ییاوسر )  سرت  زا  دواد (  ریزگان  دش  هلماح 
يارب اجنآ  رد  درب ،  دوخ  نانز  ریاس  دزن  هناخ و  نوردنا  هب  ار  شرسمه  اهگنج ،  زا  یکی  رد  ایروا  ندش  هتـشک  زا  دعب  درک ،  ار  راک 

 . دروایب ار  نامیلس  دش و  هلماح  مود  راب 

تیاده رب  دناد و  یم  هزنم  ار  ءایبنا  ریاس  تحاس  هک  نانچمه  دناد ،  یم  تب  شتـسرپ  زا  اربم  ار  بانج  نآ  تحاس  میرک  نآرق  اما  و 
 ( . نامیلس رفک  ام  و   : ) دیامرف یم  نامیلس  صوصخ  رد  دنک و  یم  حیرصت  ناشتمصع  و 

هچروم نخـس  زا  دعب  شیاعد  رد  هک  هدرک  تیاکح  وا  زا  تسا و  هتـشاد  هزنم  دـشاب  هدـش  دـلوتم  انز  زا  هکنیا  زا  ار  شتحاس  زین ،  و 
نیا زا  میتفگ  شریـسفت  رد  هک  امرف ) مهلم  یتشاد  ینازرا  نم  ردام  ردـپ و  رب  نم و  رب  هک  اهتمعن  رکـش  هب  ارم  اراگدرورپ ،   : ) تفگ

نیقیدـص و نییبن و  زا  هدرک ،  ماعنا  نانآ  رب  دـنوادخ  هک  یناسک  زا  ینعی  هدوب ،  میقتـسم  طارـص  لها  زا  وا  ردام  هک  دـیآ  یمرب  اعد 
 . نیحلاص ءادهش و 

هدش دراو  ناتساد  نیا  رد  هک  یتایاور   . 4

بیجع و بلاطم  شرتشیب  هدمآ ،  نآ  هلابند  دهده و  ناتساد  رد  اصوصخم  بانج و  نآ  صصق  رد  هک  يرابخا 
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ار نآ  دـناوت  یمن  میلـس  لقع  هک  یبلاطم  دوش ،  یم  هدـید  رتمک  یفارخ  ياـه  هناـسفا  ریطاـسا و  رد  نآ  رئاـظن  یتح  هک  دراد  یبیرغ 
تـسا هدش  لقن  بهو  بعک و  لاثما  زا  هک  تسا  ییاه  هغلابم  اهنآ  رتشیب  دنک و  یم  بیذکت  ار  اهنآ  مه  یعطق  خیرات  هکلب  دریذپب و 

.

درک و تنطلس  لاس  دصتفه  دش و  نیمز  يور  همه  هاشداپ  نامیلس  دنا :  هتفگ  هک  دنا  هدناسر  ییاج  هب  ار  هغلابم  نازادرپ  هصق  نیا  و 
رازه دصیـس  دوخ  تخت  ياـپ  رد  وا  و  دـندوب .  شنایرکـشل  ریط ،  یـشحو و  نج و  سنا و  زا  نیمز  يور  هدـنز  تادوـجوم  یماـمت 

نج سنا و  يارما  زا  رفن  رازه  اهدـص  ربمغیپ و  نارازه  هکلب  تسـشن ،  یم  ربمغیپ  کـی  یـسرک  ره  هب  هک  درک ،  یم  بصن  یـسرک 
نیمه هب  هدوب و  راد  مس  نارخ ،  ياپ  دننام  هکلم  ياهاپ  اذـل  هدوب و  نج  زا  ءابـس  هکلم  ردام  و  دـنتفر .  یم  دنتـسشن و  یم  اهنآ  يور 

و دیدرگ .  شاف  شزار  نیا  دوش ،  حرـص  دراو  ات  دز  الاب  نماد  هک  يزور  ات  دناشوپ ،  یم  مدرم  زا  ار  نآ  دوخ ،  دـنلب  هماج  اب  تهج 
ره دنتـشاد و  تنطلـس  هاشداپ  دـص  راهچ  وا  روشک  ورملق  رد  دـنا :  هتفگ  هک  دـنا  هدـناسر  يدـح  هب  ار  هغلاـبم  هکلم  نیا  تکوش  رد 
رـس رازه  هدزاود  دـندرک و  یم  هرادا  ار  شتکلمم  هک  تسا ،  هتـشاد  ریزو  دصیـس  يو  هدوب و  یماظن  رازه  دـص  راهچ  ار  یهاـشداپ 

بیجع و رابخا  لیبق  نیا  زا  نینچمه  و  هتشاد ،  زابرس  رازه  هدزاود  يرکشلرس  ره  هک  هتشاد  رکشل 
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زا رگا  و  میرذـگب .  تـسا و  تایلیئارــسا  راـبخا  زا  مییوـگب  هـکنآ  رگم  میرادـن ،  یهار  چــیه  نآ  هیجوـت  رد  هـک  یلوـبق  لـباق  ریغ 
هب زین  راحب و  سئارع و  روثنملاردلا و  نوچ  ثیدـح  عماج  بتک  هب  دـیاب  دـبای ،  تسد  اهنآ  هب  دـهاوخب  یـسک  ام  زیزع  ناگدـنناوخ 

 . دیامن هعجارم  لوطم  ریسافت 

انث اعد و  رد  ع )   ) نامیلس دوواد و  بدا 

 : هدومرف لقن  نینچ  مالسلاامهیلع )   ) نامیلس دوواد و  زا  نآرق  هک  تسا  یئانث  هلمج  نآ  زا  و 

 ( . نینم ؤملا  هدابع  نم  ریثک  یلع  انلضف  يذلا  دمحلا هللا  الاق  املع و  نامیلس  دواد و  انیتآ  دقل  (و 

نـشور دنداد ،  تبـسن  دنوادخ  هب  ار  دوخ  ملع  تلیـضف  دـندرب و  راک  هب  دوخ  رکـش  دـمح و  نیا  رد  راوگرزب  ود  نآ  هک  یبدا  هجو 
رد و  درک ،  نینچ  میرک -  نآرق  لقن  ربانب  نوراق -  هکنانچ  دـندادن ،  تبـسن  دوخ  هب  ار  دوخ  ملع  نامیا  یب  مدرم  لـثم  نوچ  تسا ، 

هکنانچ و  يدنع )  ملع  یلع  هتیتوا  امنا   : ) تفگ دنداد ،  شزردنا  دلابن  دوخ  لام  هب  هک  نیا  هب  دندرک و  شتحیصن  هک  شموق  خساپ 
قاح ملعلا و  نم  مهدنع  امب  اوحرف  تانیبلاب  مهلـسر  مهتءاج  املف   : ) هدومرف لقن  نینچ  زین  يرگید  ماوقا  زا  ار  هلیذر  نیا  میرک  نآرق 

 ، تسناد تمذم  راوازس  ار  ود  نآ  دومن و  ربکت  یئاتـسدوخ و  رب  لمح  ار  نامیلـس  دواد و  مالک  دیابن  و  نوزهتـسی )  هب  اوناک  ام  مهب 
دـننک و رکذ  هتـشاد  ینازرا  ود  نآ  صوـصخ  هب  دـنوادخ  هک  ار  یتـمعن  رکـش  ناوـنع  هب  هک  تسا  نیا  راوـگرزب  ود  نآ  ضرغ  اریز 

دواد نامیلس و  هدوب ،  مه  تسرد 
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دوخ يادخ  زا  هک  هدرک  تیاکح  نینم  ؤم  زا  يرایسب  زا  مه  یلاعت  يادخ  دنا ،  هتشاد  تلیضف  نینم  ؤم  زا  يرایسب  رب  مالـسلا )  هیلع  )
هدوتـس و مه  عبط  يدنلب  تمه و  ولع  هب  ار  ناشیا  هدومرفن ،  ناشتمذـم  هکنیا  رب  هوالع  دـنا و  هدرک  تساوخرد  ار  يرترب  تلیـضف و 

( . اماما نیقتملل  انلعجا  و  انبر . . .  نولوقی  نیذلا  و   : ) هدومرف

 : هدومرف هدرک و  لقن  بانج  نآ  زا  ناگچروم  و  مالسلا )  هیلع   ) نامیلس ناتساد  نمض  رد  نآرق  هک  تسا  یئاعد  هلمج  نآ  زا  زین  و 

مـسبتف نورعـشی .  مه ال  هدونج و  نامیلـس و  مکنمطحی  مکنکاسم ال  اولخدا  لمنلا  اهیا  اـی  هلمن  تلاـق  لـمنلا  داو  یلع  اوتا  اذا  یتح  )
ینلخدا هاـضرت و  اـحلاص  لـمعا  نا  يدـلاو و  یلع  یلع و  تمعنا  یتـلا  کـتمعن  رکـشا  نا  ینعزوا  بر  لاـق  اـهلوق و  نـم  اـکحاض 

 ( . نیحلاصلا كدابع  یف  کتمحرب 

هلیـسوب نآ  ناکرا  هک  یکلم  تخادـنا ،  دوب  هتـشاد  ینازرا  شیادـخ  هک  یمیظع  کلم  دای  هب  ار  نامیلـس  دوخ  مالک  اـب  هچروم  نیا 
هب زین  دـنزاسب و  شیارب  دـهاوخب  هچ  ره  هک  يروط  هب  وا  يارب  نج  ندوب  رخـسم  نینچمه  يو و  رما  هب  شنایرج  داب و  ندوب  رخـسم 

 . دوب اج  رب  اپ  مکحم و  رویط  ياهنابز  هب  ملع  هلیسو 

نیریـش تروص  هب  ام  ياهلد  رد  هک  يروط  نآ  تردـق  کلم و  نیا  نکیل  و  دوب ،  یکلم  نینچ  ياراد  مالـسلا )  هیلع   ) نامیلـس يرآ 
دربن شدای  زاار  تیدوبع  تلذ  تشادـن و  هولج  يو  لد  رد  دـنک  یم  هولج  دوش  لـئان  نادـب  یناـسنا  تسا  نکمم  هک  یئوزرآ  نیرت 

رد هکلب 
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زا ار  هیرظن  نیا  و  هداد ،  صاصتخا  نآ  هب  ار  ناشیا  هدومن و  ماعنا  وا  نیدـلاو  وا و  هب  شراگدرورپ  هک  دوب  یتمعن  تروص  هب  شرظن 
اروف هچروم  نآ  راتفگ  زا  درمش ،  شراگدرورپ  هب  تبسن  وا  بدا  نیرتهب  دیاب  یتردق  تنطلس و  نینچ  نتشاد  اب  نامیلـس  لثم  یـسک 
نیا رد  تمعن  زا  وا  رظن  دروم  نکیل  دوب ،  رامش  یب  رایسب و  وا  قح  رد  هچ  رگ  اه  تمعن  نیا  داتفا و  شراگدرورپ  ياه  تمعن  دای  هب 
یم هجوتم  نوچ  دنک  یم  حلاص  لمع  قیفوت  تساوخرد  دوخ  راگدرورپ  زا  اذل  و  دوب ،  شا  هرهاق  تنطلس  میظع و  کلم  نامه  ماقم 
نیا همه  رطاخ  يارب  تسا ،  بولطم  حودمم و  کی  نراتفر  حلاص و  لمع  دراد  رارق  تنطلس  تخت  هکیرا  رد  هک  یـسک  زا  هک  دوش 
حلاص لـمع  هکنیا  یناـث  رد  دـنک و  تمحرم  شتمعن  رکـش  يادا  قیفوت  يو  هب  هک  تساوخ  دوخ  يادـخ  زا  تسخن  هک  دوب  تاـهج 
هدنب وا  يرآ  دشاب ،  شراگدرورپ  يدونـشخ  ثعاب  هکنیا  هب  درک  دیقم  ارنآ  هکلب  درکن  تعانق  حلاص  لمع  فرـص  هب  دـهد و  ماجنا 

يدونـشخ ثعاب  هکنیا  يارب  رگم  درادن  يراک  حـلاص  لمع  اب  وا  درادـن ،  یفدـه  دوخ  يالوم  راگدرورپ و  ياضر  زج  هک  تسا  يا 
هب ارم  و  درک :  ضرع  هدومن و  لیمکت  یتاذ  حالـص  تساوخرد  اـب  ار  حـلاص  لـمع  قیفوت  تساوخ  رد  هاـگنآ  تسا ،  شراـگدرورپ 

 . روآ رد  تحلاص  ناگدنب  هرمز  رد  دوخ  تمحر 

 ( مالسلاامهیلع  ) لفکلاوذ عسی و  ناتساد 

(48) ِراَیْخَالا َنِّم  ُّلک  ِلْفِْکلا َو  اَذ  َعسَْیلا َو  َلیِعَمسِإ َو  ْرُکْذا  َو 

عسی لیعامسا و  روآ  دای  هب  و   . 48
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 . دندوب رایخا  زا  کی  ره  و  ار ،  لفکلاوذ  و 

 ( هکرابم ص هروس  زا  )

 ( ع  ) لفکلاوذ عسی و  زا  يربخ 

نآرق رد  ع )   ) لفکلاوذ عسی و   . 1

زا ار  اهنآ  و  هدناوخ ،  انث  ود  نآ  رب  و  هدرمـش ،  ایبنا  زا  ار  ود  نآ  و  هدرب ،  شدـیجم  مالک  رد  ار  راوگرزب  ود  نیا  مان  ناحبـس  يادـخ 
 . دوش یم  هدید  ربمغیپ  ود  نیا  زا  یمان  مه  تایاور  رد  هدرمش .  نارباص  زا  ار  لفکلا  وذ  و  هدومرف .  یفرعم  رایخا 

تایاور رد  ع )   ) لفکلاوذ عسی و   . 2

زا ار  نآ  یلفون  دـمحم  نب  نسح  هک  ینـالوط  يربخ  نمـض  رد  نویع ،  باـتک  و  دـیحوت ،  باـتک  و  جاـجتحا ،  باـتک  زا  راـحب  رد 
عسی دومرف :  هک  دیسر  اجنیا  هب  يراصن  قیلثاج  هیلع  جاجتحا  نمـض  رد  بانج  نآ  هدمآ :  هدرک  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح 

 ، درک یم  هدنز  ار  ناگدرم  و  تفر ،  یم  هار  بآ  يور  زین  وا  ینعی  درک ،  یم  مالسلا )  هیلع   ) یسیع هک  درک  یم  ار  ییاهراک  نامه 
حیسم ییادخ  هب  لئاق  امش  و  دندشن ،  وا  ییادخ  هب  لئاق  وا  تما  هک  توافت  نیا  اب  داد  یم  افـش  ار  یـصرب  رامیب  و  دازردام ،  روک  و 

 . . . . دیدش مالسلا )  هیلع  )

هک هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) ینـسح میظعلا  دبع  زا  لهـس ،  زا  يدسا ،  زا  قاقد ،  زا  قودص ،  هک  هدش  لقن  ءایبنالا  صـصق  زا  و 
ریخ ای  دوب  نیلسرم  زا  ایآ  و  دوب ؟  هچ  شمان  هک  مدیسرپ  لفکلاوذ  زا  نآ  رد  و  متشون ،  مالسلا )  هیلع   ) داوج ماما  هب  ياهمان  دومرف : 

و دـندوب ،  لسرم  ناـنآ  رفن  هدزیـس  دصیـس و  هک  داتـسرف  ربمغیپ  رازه  راـهچ  تسیب و  دـص و  ّلـجوّزع  يادـخ  تشون :  مباوج  رد   ؟
لفکلاوذ
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درک یم  تواضق  مالسلا )  هیلع   ) دوواد دننام  مدرم  نایم  رد  و  تسیز ،  یم  دوواد  نب  نامیلـس  زا  دعب  هک  تسا  نیلـسرم  نآ  زا  یکی 
شزیزع باتک  رد  ّلجوّزع  يادـخ  هک  تسا  نامه  وا  و  دوب ،  ایدـیوع )  ) شفیرـش مان  و  درکن ،  مشخ  ّلـجوّزع  يادـخ  يارب  زج  و  ، 

( . رایخالا نم  لک  لفکلا  اذ  عسیلا و  لیعمسا و  باتکلا  یف  رکذا  و   : ) هدومرف و  هدرب ،  ار  شمان 

تشاد بوطخ  نب  عسی  مان  هب  يدنزرف  هک  لیئارسا  ینب  نانز  زا  ینز  هب  یتقو  ربمغیپ  سایلا  هک  دراد  یبلعث  ءایبنالا  صـصق  باتک  رد 
هب هک  عسی  شدنزرف  قح  رد  تمدخ  نیا  ساپ  هب  سایلا  تشاد .  یفخم  شنانمشد  زا  ار  شدورو  هداد و  لزنم  ار  يو  نز  دش ،  دراو 

شتوبن ياـعدا  رد  ار  وا  دروآ و  ناـمیا  ساـیلا  هب  دـیدب  ار  هزجعم  نیا  نوچ  عسی  تفاـی .  تیفاـع  وا  درک و  اـعد  دوب  راـچد  یـضرم 
 . تفر یم  شهارمه  زین  عسی  تفر  یم  سایلا  هک  اج  ره  دعبب  نآ  زا  درک .  رایتخا  ار  شتمزالم  دومن و  قیدصت 

سایلا يا  هک  دز  گناب  ار  وا  عسی  ماگنه  نیا  رد  هک :  دـنک  یم  هفاـضا  هدرک  رکذ  ار  ساـیلا  نتفر  نامـسآ  هب  ناتـساد  سپـس  یبلعث 
و تخادنا ،  ار  دوخ  ياسک  نامـسآ  زا  سایلا  هد .  يروتـسد  مییاهنت  راگزور  يارب  ارم  و  نک ،  مولعم  ارم  فیلکت  يور  یم  هک  الاح 

 . دوب لیئارسا  ینب  نایم  رد  سایلا  يارب  عسی  ینیشناج  تمالع  اسک  نیمه 

يوس هب  تلاسر  توبن و  هب  ار  مالسلاهیلع )   ) عسی دوخ  لضف  هب  دنوادخ  دیوگ :  یم  هاگنآ 
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و دومرف ،  دییءات  درک  یم  دییءات  ار  سایلا  دوخ  هدنب  هک  يوحن  نامه  هب  ار  وا  و  داتسرف ،  یحو  يو  هب  و  دومن .  ثوعبم  لیئارسا  ینب 
نیدـب و  دـندرک ،  یم  تعباـتم  ار  وا  رما  يءار و  يدـماشیپ  ره  رد  هدومن  میظعت  ار  وا  هدروآ و  ناـمیا  يو  هب  لیئارـسا  ینب  هجیتن  رد 

 . دوب يرجم  ذفان و  نانآ  نیب  رد  یلاعت  يادخ  مکح  دوب  هدنز  لیئارسا  ینب  نایم  رد  عسی  ات  لاونم 

نوچ هک  تسه  راوگرزب  ود  نآ  یگدـنز  زا  ییاـه  هشوگ  هراـبرد  يرگید  هقرفتم  تاـیاور  عسی  لـفکلاوذ و  هراـبرد  هتبلا  فل :  ؤـم 
 . میدرک رظن  فرص  شداریا  زا  درک ،  دامتعا  اهنآ  رب  دش  یمن  دوبن و  يوق  ربتعم و 

مالسلا هیلع  سنوی  ناتساد 

تایآ

(139) َنِیلسْرُْملا َنَِمل  ُسنُوی  َّنِإ  َو 

(140) ِنوُحشَْملا ِْکلُْفلا  یلِإ  ََقبَأ  ْذِإ 

(141) َنیِضَحْدُْملا َنِم  َناکَف  َمَهاسَف 

(142) ٌمِیُلم َوُه  توُْحلا َو  ُهَمَقَْتلاَف 

(143) َنیِحِّبسُْملا َنِم  َناک  ُهَّنَأ  ْوَلَف ال 

(144) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ِِهنَطب  یف  ِثبََلل 

(145) ٌمیِقس َوُه  ِءاَرَْعلِاب َو  ُهَنْذَبَنَف 

(146) ٍنیِطْقَی نِّم  ًهَرَجش  ِْهیَلَع  اَْنتَبنَأ  َو 

(147) َنوُدیِزَی ْوَأ  ٍْفلَأ  ِهَئاِم  یلِإ  ُهَْنلسْرَأ  َو 

(148) ٍنیِح یلِإ  ْمُهَنْعَّتَمَف  اُونَماَئَف 

 . دوب ناربمایپ  زا  مه  سنوی  و   . 139

 . تخیرگب رپ  یتشک  کی  فرط  هب  هک  روآ  شدای  هب   . 140

 . دش نیبولغم  زا  وا  دنتخادنا و  هعرق  سپ   . 141

 . دندرک یم  شتمالم  مدرم  ای  شدوخ و  هک  یلاح  رد  دیعلب  ار  وا  یهام  سپ   . 142

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 838 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، دوب یمن  نایوگ  حیبست  زا  وا  رگا  و   . 143

 . دنام یم  یقاب  دنوش  ثوعبم  هک  يزور  ات  یهام  مکش  رد  امتح   . 144

هک یلاح  رد  میدرک  باترپ  یکشخ  هب  ار  وا  ام  دوب  نایوگ  حیبست  زا  نوچ  یلو   . 145
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 . دوب ضیرم 

 . میدنایور ودک  زا  يا  هتوب  شرس  يالاب  رب  و   . 146

 . میداتسرف دندوب  رتشیب  هکلب  رفن و  رازه  دص  هک  يرهش  يوس  هب  ار  وا  و   . 147

 . میدینادرگ ناشدنم  هرهب  موق )  نآ  رمع  تدم   ) نیعم یماگنه  ات  دوخ  تمعن  هب  مه  ام  دندروآ ،  نامیا  سپ   . 148

 ( تافاص هکرابم  هروس  زا  )

 ( ع  ) سنوی تشذگرس 

 ( ع  ) سنوی تشذگرس  نآرق و   . 1

نآ هک  هدش  ضرعتم  ار  رادقم  نیا  تافاص  هروس  رد  هدـشن .  ضرعتم  ار  یتمـسق  زج  وا  موق  ربمایپ و  نیا  تشذگرـس  زا  میرک  نآرق 
تاجن سپـس  و  دـیعلب .  ار  وا  گنهن  رخآ  رد  دـش و  راوس  یتشک  هب  هدرک و  رارف  مدرم  نیب  زا  دـش و  هداتـسرف  یموق  يوس  هب  بانج 

یم هدـنناوخ  رظن  زا  هروس  نآ  تایآ  کـنیا  دـندروآ .  ناـمیا  يو  هب  مدرم  دـش و  هداتـسرف  موق  نآ  يوس  هب  رگید  راـب  هدـش و  هداد 
 . درذگ

نم ناک  هنا  ولف ال  میلم  وه  توحلا و  همقتلاف  نیضحدملا  نم  ناکف  مهاسف  نوحشملا  کلفلا  یلا  قبا  ذا  نیلسرملا  نمل  سنوی  نا  (و 
وا فلا  هئاـم  یلا  هانلـسرا  نیطقی و  نم  هرجـش  هیلع  اـنتبنا  میقـس و  وـه  ءارعلاـب و  هانذـبنف  نوـثعبی  موـی  یلا  هنطب  یف  ثبلل  نیحبـسملا 

 ( . نیح یلا  مهانعتمف  اونماف  نودیزی 

 : دیامرف یم  دش ،  هیلب  نآ  زا  شتاجن  تلع  هک  هدش  یهام  مکش  رد  وا  ییوگ  حیبست  ضرعتم  ءایبنا  هروس  رد  و 

انبجتساف نیملاظلا  نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  الا  هلا  نا ال  تاملظلا  یف  يدانف  هیلع  ردقن  نل  نا  نظف  ابـضاغم  بهذ  ذا  نونلا  اذ  (و 
نینم ؤملا  یجنن  کلذک  مغلا و  نم  هانیجن  هل و 
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( .

یم هدروآ ،  ار  ءابتجا  ماقم  هب  ندیـسر  شندـش و  نوریب  سپـس  هدـش و  یهام  مکـش  رد  وا  نیگهودـنا  هلان  ضرعتم  ملق  هروس  رد  و 
 : دیامرف

مومذـم وه  ءارعلاب و  ذـبنل  هبر  نم  همعن  هکرادـت  نا  ول ال  موظکم  وه  يدان و  ذا  توحلا  بحاصک  نکت  ـال  کـبر و  مکحل  ربصاـف  )
 ( . نیحلاصلا نم  هلعجف  هبر  هابتجاف 

 : دیامرف یم  هدش ،  ناشیا  زا  باذع  ندش  فرط  رب  شموق و  ندروآ  نامیا  ضرعتم  سنوی  هروس  رد  و 

 ( . نیح یلا  مهانعتم  ایندلا و  هویحلا  یف  يزخلا  باذع  مهنع  انفشک  اونمآ  امل  سنوی  موق  الا  اهنامیا  اهعفنف  تنمآ  هیرق  تناک  ولف ال  )

سنوی هک :  تسا  نیا  ناتـساد  نیا  فارطا  رد  دوجوم  نئارق  کـمک  اـب  دوش ،  یم  هدافتـسا  ینآرق  تاـیآ  عومجم  زا  هچنآ  هصـالخ 
ناشرامآ ینعی  دنا ،  هدوب  يرایسب  تیعمج  هک  هتشاد  لیـسگ  یمدرم  يوس  هب  ار  يو  ادخ  هک  هدوب  ناربمایپ  زا  یکی  مالـسلا )  هیلع  )

ات دـندادن ،  ناشن  یلمعلا  سکع  بیذـکت  زا  ریغ  هب  دـندرکن و  تباـجا  ار  يو  توعد  موق  نآ  هدرک و  یم  زواـجت  رفن  رازه  دـص  زا 
نوریب موق  نایم  زا  شدوخ  مالـسلا )  هیلع   ) سنوی و  دیـسر .  ارف  درک  یم  ناشدـیدهت  نآ  اب  مالـسلا )  هیلع   ) سنوی هک  یباذـع  هکنآ 

 . تفر

نآ مه  ادـخ  دـندرک  هبوت  هدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  یگمه  دـندید ،  ار  نآ  دوخ  مشچ  اب  دیـسر و  ناـشیا  کـیدزن  باذـع  هک  نیمه 
 . تشادرب ناشیا  زا  تخاس ،  یم  ناشراوخ  ایند  رد  هک  ار  باذع 

نآ هک  دش  رادربخ  یتقو  مالسلا )  هیلع   ) سنوی اما  و 
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يوس هب  رگید  اذل  دنا ،  هدرک  هبوت  هدروآ و  نامیا  وا  موق  هک  هدشن  هجوتم  ایوگ  و  هدش ،  هتشادرب  ناشیا  زا  دوب  هداد  ربخ  هک  یباذع 
زا هک  دوب  یسک  لاح  شلاح  رهاظ  هجیتن  رد  تفر ،  شیپ  نانچمه  دوب .  تحاران  نیگمشخ و  نانآ  زا  هک  یلاح  رد  تشگنرب  ناشیا 

تفر یم  یلاح  رد  زین  و  دوش ،  یم  رود  درک  راوخ  مدرم  نیا  دزن  ار  وا  ادخ  ارچ  هکنیا  زا  ندرک  رهق  ناونع  هب  دـنک و  یم  رارف  ادـخ 
 . تفر دش و  تیعمج  زا  رپ  یتشک  راوس  سپ  دسر ،  یمن  وا  هب  ام  تسد  درک  یم  نامگ  هک 

دوش و وا  ندروخ  مرگرـس  ات  دنزادنیب ،  نآ  دزن  ار  رفن  کی  هکنیا  زج  دندیدن  يا  هراچ  دـمآ ،  یتشک  هار  رـس  رب  یگنهن  هار  نیب  رد 
ار وا  گنهن  دنتخادنا ،  ایرد  رد  ار  وا  دمآرد ،  سنوی  مان  هب  هعرق  دـنتخادنا و  هعرق  روظنم  نیا  هب  دور ،  يرانک  هب  یتشک  هار  رـس  زا 

 . تفای تاجن  یتشک  دیعلب و 

نیا هک  دیمهف  مالـسلا )  هیلع   ) سنوی درک  ظفح  و  تشاد ،  هگن  هدنز  زور  هنابـش  دـنچ  یهام  مکـش  رد  ار  وا  ناحبـس  يادـخ  هاگنآ 
موق اب  وا  هک  يراتفر  ربارب  رد  ادخ  زا  تسا  يا  هذخا  ؤم  نیا  هدرک و  التبم  نادـب  ار  يو  ادـخ  هک  تسا  یـشیامزآ  الب و  کی  نایرج 

 ( . نیملاظلا نم  تنک  ینا  کناحبس  تنا  الا  هلا  ال   : ) هکنیا هب  دش  دنلب  شدایرف  یهام  مکش  یکیرات  نامه  زا  اذل  درک ،  دوخ 

تفگ و خساپ  ار  وا  هلان  نیا  ناحبس  يادخ 
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 . دوب ضیرم  داتفا  نیمز  هب  یتقو  سنوی  درک .  نینچ  گـنهن  دـنکفیب .  اـیرد  راـنک  بآ و  يـالاب  ار  سنوی  اـت  داد  روتـسد  گـنهن  هب 
 . دنکفیب هیاس  وا  رب  ات  دینایور ،  شرس  يالاب  ییودک  هتوب  یلاعت  يادخ 

يو هب  دـنتفریذپ و  ار  وا  توعد  مه  موق  و  داتـسرف ،  شموق  يوس  هب  ار  وا  ادـخ  دـش  شلوا  لثم  و  دـمآ ،  اج  شلاـح  هک  نیمه  سپ 
 . داد ناشرمع  نیعم  تدم  کی  ات  دنوادخ  دوب ،  هدیسر  ناشلج  هکنیا أ  اب  هجیتن  رد  دندروآ ،  نامیا 

زا یضعب  زین  تسا و  دایز  رایسب  هکنیا  اب  هدش ،  دراو  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  ناماما  قرط  زا  هک  یتایاور  و 
 ، دنرادن يزیچ  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  زا  هچنآ  زا  شیب  هک  دنکیرش  تمـسق  نیا  رد  ود  ره  هدمآ ،  تنـس  لها  قرط  زا  هک  یتایاور 
هب مه  میدرک ،  رظن  فرـص  اهنآ  لقن  زا  تهج  نیمه  هب  مه  ام  و  دـنراد ،  تایـصوصخ  زا  یـضعب  رد  هک  یفـالتخا  رـصتخم  اـب  هتبلا 

لاثم رد  هن  تسا ،  تجح  ماکحا  رد  اهنت  دـحاو  ربخ  دـندحاو و  ربخ  ثیداحا  نآ  کی  کی  هک  لیلد  نیا  هب  مه  میتفگ و  هک  یلیلد 
دید یهاوخ  ینک ،  هعجارم  رگا  هک  تسا  يروط  تایاور  نآ  عضو  نیا ،  رب  هوـالع  تسا ،  تشذگرـس  خـیرات و  ماـقم  هک  اـم  ماـقم 

 . تسین حیحصت  لباق  هک  دراد  ییاهفرح  درک ،  حیحصت  ینآرق  تایآ  هلیسو  هب  ار  اهنآ  تایصوصخ  ناوت  یمن 

 ( ع  ) سنوی زا  یلاعت  يادخ  شیاتس   . 2

 . هدرک شیاتس  ار  مالسلا  هیلع  سنوی  میرک  نآرق  زا  دروم  دنچ  رد  یلاعت  يادخ 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 843 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا نیا  هب  ءابتجا )  ) و هدرک -  ءانتجا )  ) ار وا  هدومرف  هیآ 50  ملقلا  هروس  رد  و  هدناوخ ،  نینم  ؤم  زا  ار  وا  هیآ 88  ءایبنا  هروس  رد  و 
ءاـیبنا هرمز  رد  ( 87  ) هیآ ماـعنا ،  هروس  رد  و  هدـناوخ ،  ناـحلاص  زا  ار  وا  زین  و  دـنک -  دوـخ  يارب  صلاـخ  ار  يا  هدـنب  دـنوادخ  هک 

 . هدرک تیاده  میقتسم  طارص  يوس  هب  ار  ءایبنا  ریاس  وا و  و  هداد ،  يرترب  نایملاع  رب  ار  وا  هک  هدومرف  و  هدرمش ، 

نیدهع بتک  رد  بانج  نآ  تشذگرس   . 3

دهع زا  ياج  دـنچ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) سنوی ناتـساد  میزادرپ ،  یم  باتک  لها  هاگدـید  زا  بانج  نآ  تشذگرـس  هب  لـصف  نیا  رد 
ینادـنز ناتـساد  هب  دراوم  زا  یـضعب  رد  هک  هدـمآ  دـیدج  دـهع  زا  اج  دـنچ  رد  نینچمه  هدـمآ و  ياتما )  نب  هانوی   ) ناونع هب  میدـق 

 . دنا هدرواین  ار  مالسلا )  هیلع   ) سنوی لماک  تشذگرس  اهنآ  زا  کی  چیه  نکیل  و  دنک .  یم  هراشا  یهام  مکش  رد  شندش 

لها بتک  زا  یـضعب  هک  هدروآ  یبلاطم  باتک  لها  هاگدـید  زا  مالـسلا )  هیلع   ) سنوی ناتـساد  رد  یناعملا  حور  ریـسفت  رد  یـسولآ 
 . دنک یم  دییءات  ار  نآ  مه  باتک 

زا یکی  يونین )   . ) دور اجنادـب  يونین )   ) لـها توعد  يارب  اـت  دومرف  رما  ار  مالـسلا )  هیلع   ) سنوی یلاـعت  يادـخ  هک  هدرک  لـقن  وا 
نیا رب  هوالع  دوب .  هار  زور  هس  تشاد  رارق  سنوی  هک  ییاجنآ  ات  تشاد و  رارق  هلجد  رانک  رد  هک  دوب  روشآ  گرزب  رایسب  ياهرهش 

دمآ و نارگ  سنوی  رب  تیرومءام  نیا  اذل  دندوب ،  دساف  رورش و  یمدرم  يونین  مدرم 
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دمآ افای )  ) رهش هب  سپـس  تسا .  زور  نآ  ياهرهـش  زا  رگید  یکی  مان  زین  نآ  هک  درک  رارف  سیـسرت )   ) يوس هب  دوب  هک  ییاجنآ  زا 
دربب سیسرت )   ) هب ار  دوخ  نانیـشنرس  تشاد  دصق  هک  تفای  هدامآ  یتشک  کی  اجنآ  رد  دوش ،  یم  هدناوخ  افای )  ) زین نونکا  مه  هک 

جاوما تفرگ و  ندیزو  تخـس  يداب  داتفا  هار  هب  یتشک  دش و  یتشک  رب  راوس  هک  نیمه  دورب ، )  ) سیـسرت هب  ات  داد  یترجا  مه  وا  ، 
 . تشگ قرغ  هب  فرشم  یتشک  دش و  رایسب  دنلب و  ایرد 

سنوی هک  دوب  ماگنه  نیمه  رد  دوش ،  کبـس  یتشک  ات  دنتخادنا ،  ایرد  هب  ار  نیرفاسم  ياهراب  زا  يرادقم  دندیـسرت و  ناحالم  سپ 
 : دیسرپ بجعت  رد  زا  دید  ار  وا  یتقو  یتشک  سیئر  دوب ،  هدش  دنلب  شیانرخ  يادص  و  دوب .  هتفر  شوخ  باوخ  هب  یتشک  مکـش  رد 
 ، دشخب تاجن  هکلهم  نیا  زا  ار  ام  هکلب  ناوخب ،  ار  تدوبعم  زیخرب و  يا ،  هتفر  باوخ  هب  يا  هماگنه  نینچ  رد  هک  تسه ؟  ربخ  هچ 

 . میوشن كاله  هطرو  نیا  رد  ام  و 

ایرد هب  ار  وا  دوخ  تسیک ،  بناـج  زا  رـش  نیا  دوش  موـلعم  اـت  میزادـنیب  هعرق  دـییایب  دـنتفگ :  رگید  یـضعب  هب  نیرفاـسم  زا  یـضعب 
هب هعرق  هک  يا  هدرک  هچ  وت  رگم  دـنتفگ :  وا  هب  درک ،  تباصا  سنوی  مان  هب  دـنتخادنا  هعرق  سپ  ددرگ ،  كاله  وا  اهنت  ات  میزادـنیب 

 : تفگ یتسه ؟  ياهریت  هچ  زا  يوریم و  اجک  هب  ییآ و  یم  اجک  زا  ییاجک  لها  وت  دمآرد و  وت  مان 
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رایـسب اـهنآ  درک ،  لـقن  ناـنآ  يارب  ار  دوخ  ناـیرج  هاـگنآ  متـسه ،  تسا ،  یکـشخ  اـیرد و  قلاـخ  نامـسآ و  هلا  هک  بر  هدـنب  نم 
امش رظن  هب  الاح  دنتفگ :  هاگنآ  یتشاذگ ! ؟  تکاله  رد  ار  مدرم  تشم  کی  يدرک و  رارف  ارچ  هک  دندرک  خیبوت  ار  وا  دندیـسرت و 

؟  دریگ مارآ  ایرد  نیا  ات  مینکب  وت  قح  رد  يراک  هچ 

شالت هچ  ره  مدرم  تسا ،  نم  رطاخ  هب  ایرد  ياهیمارآان  یمامت  مناد  یم  نم  نوچ  دریگ ،  مارآ  ات  دیزادنیب  ایرد  هب  ارم  دیاب  تفگ : 
رارـصا هب  ریزگان و  و  دشن ،  دنبای  تاجن  هطرو  زا  سنوی  ندش  قرغ  نودب  دننادرگرب و  یکـشخ  فرط  هب  ار  یتشک  دیاش  ات  دندرک 

 . تفرگ مارآ  مد  نامه  رد  یتشک  دنتخادنا و  ایرد  هب  ار  وا  بانج  نآ  دوخ 

هب دـناوخ و  زامن  اج  نامه  رد  دـنام و  گنهن  مکـش  رد  زور  هس  سنوی  و  دـعلبب ،  ار  سنوی  ات  داد  روتـسد  یگنهن  هب  یلاـعت  يادـخ 
 ، دزادنیب یکشخ  رد  ار  سنوی  و  دیآ ،  لحاس  هب  ات  داد  روتسد  گنهن  هب  ناحبس  يادخ  سپ  درک .  هثاغتـسا  دوخ  راگدرورپ  هاگرد 

نیب رد  ورب و  يونین  لـها  فرط  هب  زیخرب و  دومرف :  شراـگدرورپ  تفرگ ،  رارق  یکـشخ  رد  سنوـی  هک  نیمه  درک ،  نینچ  گـنهن 
 . نک غالبا  ما  هتفگ  وت  هب  هچنآ  دنلب  گناب  هب  نانآ 

یم ورف  نیمز  رد  يونین  رگید  زور  هس  اـت  مدرم !  يا  ناـه  دز :  داـیرف  شلها  نیب  رد  تفر و  يونین  فرط  هب  مالـسلا )  هیلع   ) سنوـی
زا یعمج  سپ  دور ، 
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ربخ نوچ  و  دندیشوپ ،  هنیمشپ  سابل  یگمه  و  دیریگب ،  هزور  مدرم ،  يا  ناه  هک  دنداد  ادن  دندروآ ،  نامیا  ادخ  هب  رهش  نآ  نادرم 
يور هدیـشوپ و  يا  هنهک  سابل  دـنک و  دوخ  زا  ار  یتنطلـس  ياه  هماج  تساخرب و  دوخ  تنطلـس  تخت  زا  مه  وا  دیـسر ،  هاشداپ  هب 
دایرف هلان و  راگدرورپ  يوس  هب  دروخن و  بارـش  ماعط و  یناویح  ناسنا و  چیه  هک  دنهد  ادن  نایدانم  داد  روتـسد  تسـشن و  رتسکاخ 

 . دشن لزان  باذع  و  درک ،  محر  ناشیا  هب  مه  ادخ  دندرک ،  نینچ  نوچ  دندرگرب و  ملظ  رش و  زا  دنهد و  رس 

ربص تفار و  تمحر و  زا  هکنیا  اب  مدرک ،  رارف  هک  باذع  نیا  زا  مه  نم  یهلا  تشاد :  هضرع  دش و  تحاران  مالسلا )  هیلع   ) سنوی
يا دومرف :  یلاعت  يادـخ  تسا ،  رتهب  میارب  یگدـنز  زا  گرم  رگید  هک  ریگب ،  ارم  ناج  سپ  اراگدرورپ  متـشاد ،  ربخ  وت  تیباوت  و 

 . اراگدرورپ يرآ ،  تشاد :  هضرع  يدش ؟  راد  هصغ  تدوخ  راک  نیا  زا  ادج  ایآ  سنوی 

دنیبب تسشن  نابیاس  نآ  ریز  رد  دندرک  تسرد  ینابیاس  شیارب  اجنآ  رد  تسشن و  رهش  لباقم  رد  و  دش ،  جراخ  رهش  زا  سنوی  سپ 
سنوی نکفیب .  هیاس  وا  رب  ریگب و  رارق  سنوی  رس  يالاب  داد  روتـسد  ییودک  تخرد  هب  یلاعت  يادخ  سپ  درذگ ؟  یم  هچ  رهـش  رد 

 ، دنک کشخ  ار  ودک  دروخب و  ار  ودک  هشیر  ات  داد  روتـسد  یمرک  هب  هک  تشذگن  يزیچ  یلو  دـش  دونـشوخ  رایـسب  نایرج  نیا  زا 
ار دوخ  راک  زین  مرک 
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هک يدح  هب  دـش ،  راوشد  مالـسلا )  هیلع   ) سنوی رب  رما  دـیبات ،  تدـش  هب  مه  باتفآ  تساخرب ،  رگید  یفرط  زا  مه  مومـس  داب  درک 
 . درک گرم  يوزرآ 

كانهودنا تخـس  يرآ  اراگدرورپ  تشاد :  هضرع  يدش ؟  تحاران  ودک  هتوب  ندیکـشخ  زا  ادج  سنوی  يا  دومرف :  یلاعت  يادـخ 
تمحز هن  يدوب و  هدیـشک  ار  شنتـشاک  تمحز  هن  هکنیا  اب  يدـش ،  تحاران  ودـک  هتوب  کی  ندـش  کشخ  زا  ایآ  دومرف :  مدـش . 

گرزب و رهش  نآ  يونین  مدرم  رب  نم  هک  يراد  راظتنا  هاگنآ  دیکشخ ،  مه  هبـش  کی  دییور و  هبـش  کی  شدوخ  هکلب  ار  شایرایبآ 
ار دوـخ  تسار  پچ و  تسد  دنتـسه ،  ناداـن  یمدرم  هکنیا  اـب  و  منکن ؟  محرت  دـندش ،  یم  هوـبر  هدزاود  زا  شیب  هک  یتـیعمج  نآ 

. ؟  مزاس كاله  دنراد  هک  ار  يرایسب  تاناویح  ار و  نانآ  دنهد ،  یمن  صیخشت 

زا هک  هداد  بانجنآ  هب  هک  تبـسن  نیا  لثم  تسین ،  هدیـشوپ  هدنناوخ  رب  تسه  نآرق  تایآ  رهاوظ  اب  لقن  نیا  رد  هک  یفالتخا  دراوم 
نامیا زا  هکنیا  اب  هدش ،  تحاران  موق  زا  باذـع  ندـش  فرطرب  زا  هکنیا  و  تسا ،  هدرک  رارف  هدرک و  یلاخ  هناش  یهلا  تلاسر  ماجنا 

 . داد مالسلا )  مهیلع   ) ءایبنا هب  ناوت  یمن  ار  ییاهتبسن  نینچ  و  هتشاد ،  ربخ  نانآ  هبوت  و 

بانجنآ هب  رارف )  ( ) قابا  ) تبسن تافاص  هروس  رد  ناتساد  نیمه  تایآ  رد  هدمآ ،  میرک  نآرق  رد  اهتبسن  نیا  ریظن  ییوگب  رگا  لاح 
يو هب  ءایبنا  هروس  رد  و  هدناوخ ،  نیگمشخ  و  بضاغم )   ) ار وا  زین  هداد و 
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هب نیدـهع  بتک  رد  هک  یتبـسن  اهتبـسن و  نیا  نیب  مییوگیم  خـساپ  رد  دـبای .  یمن  تسد  وا  رب  ادـخ  هتـشادنپ  هک  هداد  ار  تبـسن  نیا 
هریبک و ناهانگ  یتح  هانگ و  تبـسن  زا  راشرـس  دیدج  میدق و  دهع  ینعی  باتک  لها  هسدـقم  بتک  يرآ  تسا ،  قرف  هداد  بانجنآ 
هک دنک  هیجوت  يروط  ار  تیصعم  تبسن  هک  دیآرب  ماقم  نیا  رد  رـسفم  کی  درادن  اج  رگید  تسا ،  مالـسلامهیلع )   ) ءایبنا هب  هکلهم 

و دـنادیم ،  هریغـص  ناهانگ  یتح  یـصاعم و  زا  هزنم  تحارـص  اب  ار  ایبنا  تحاس  هک  میرک  نآرق  فالخ  هب  دوش ،  نوریب  تیـصعم  زا 
يارب دنک ،  هیجوت  ار  نآ  دمآ ،  یم  نآ ،  زا  یتبسن  نینچ  يو  هب  هک  دروخرب  یتیاور  هیآ و  هب  رگا  هکنیا  زج  درادن  هراچ  رسفم  کی 

دارم یتـیاور  هیآ و  نینچ  رهاـظ  هکنیا  رب  تسا  یعطق  هنیرق  دوخ  دراد ،  تلـالد  مالـسلا )  مهیلع   ) اـیبنا تمـصع  رب  هک  یتاـیآ  هکنیا 
نل نا  نظف  ابـضاغم   ) ياـنعم رد  زین  و  قباذا )   ) هملک ياـنعم  رد  تهج  نیمه  هب  و  دوش ،  شرهاـظ  فـالخ  رب  لـمح  دـیاب  و  تسین ، 

میتفگ هک  دوب  نیا  انعم  نآ  لصاح  تشادن و  مالـسلا )  مهیلع   ) ایبنا تمـصع  اب  یتافانم  چـیه  دـیدید  هک  میدروآ  ینایب  ردـقن ) . . . 
ماجنا زا  هن  مالـسلا )  هیلع   ) سنوی هصالخ  دوب و  نآ  مهوم  مالـسلا )  هیلع   ) سنوی لعف  هک :  تسا  یماهیا  لاح و  تیاـکح  تاـملک 

 . تشاد یناعم  نیا  هب  یماهیا  راک  نآ  هک  درک  يراک  یلو  دوب ،  نیگمشخ  باذع  ندش  فرطرب  زا  هن  درک و  رارف  تیرومءام 
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 ( ع  ) سنوی ياعد  رد  بدا 

یم تیاکح  نینچ  درب  یم  رسب  یهام  مکش  رد  هک  یمایا  رد  سنوی  ترـضح  زا  میرک  نآرق  هک  تسا  یئاعد  هیعدا ،  نآ  هلمج  زا  و 
 : دنک

 ( . نیملاظلا نم  تنک  ینا  کناحبس  تنا  الا  هلا  نا ال  تاملظلا  یف  يدانف  هیلع  ردقن  نل  نا  نظف  ابضاغم  بهذ  ذا  نونلا  اذ  (و 

مه ادـخ  هدرک و  دوخ  موق  رب  باذـع  تساوخرد  دوخ  راگدرورپ  زا  هدروآ  ار  شناتـساد  نآرق  هک  يروط  هب  مالـسلا )  هیلع   ) سنوی
نیا رد  دوش ،  لزان  ناـنآ  رب  باذـع  دـش  کـیدزن  هکنیا  اـت  دوب ،  هدرک  دزـشوگ  دوخ  موق  هب  ار  ناـیرج  زین  وا  دوب ،  هدرک  شتباـجا 

نابایب هار  تفگ و  كرت  ار  دوخ  موق  دید  نینچ  سنوی  یتقو  دش ،  فرطرب  نانآ  زا  باذع  هدومن و  تش  گزاب  هبوت و  مدرم  ماگنه 
تسب شنانیشنرس  یتشک و  رب  ار  هار  یگرزب  یهام  هار  نیب  رد  تسشن ،  یتشک  رب  داتفا و  ایرد  رانک  هب  شراذگ  و  تفرگ ،  شیپ  رد 
سنوی مان  هب  هعرقو  دنتشاذگ  هعرق  رب  ار  انب  یتشک  نانیشنرس  تسین ،  رادرب  تسد  دعلبن  ار  نانیشنرس  زا  رفن  کی  ات  هک  دش  مولعم  و 

هکنآ ات  دوب  یلاعت  يادخ  حـیبست  لوغـشم  یهام  مکـش  رد  یتدـم  دـیعلب ،  ار  وا  یهام  نآ  دـش و  هتخادـنا  ایرد  هب  سنوی  دـمآ ،  رد 
 . میرک نآرق  لقن  هب  سنوی  ناتساد  دوب  نیا  دنکفیب ،  ایرد  لحاس  رد  ار  سنوی  ات  دومرف  ار  یهام  دنوادخ 

رد هکنیا  امک  دوبن ،  دـنک  یم  بدوم  نآ  هب  ناشلاوحا  فالتخا  بسح  رب  ار  دوخ  يایبنا  یلاـعت  يادـخ  هک  یبیداـت  زج  ناـیرج  نیا 
نآرق
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هارب دوخ و  موق  زا  ندـش  نوریب  رد  سنوی  لاح  سپ  نوثعبی )  موی  یلا  هنطب  یف  ثبلل  نیحبـسملا .  نم  ناـک  هنا  ـال  ولف   : ) هدومرف مه 
دوخ يالوم  رب  ددنـسپن و  ار  دوخ  يالوم  ياهراک  زا  یـضعب  هک  دنام  یم  ار  يا  هدنب  لاح  نتـشگنرب  نانآ  يوسب  نداد و  همادا  دوخ 

یلاعت يادـخ  نوچ  و  تسین ،  نیا  وا  تیدوبع  هفیظو  هکنآ  لاح  و  دـیوگ ،  كرت  ار  وا  تمدـخ  دزیرگب و  وا  هناخ  زا  هدرک و  مشخ 
یمن یتـح  هک  تخادـنا  ینادـنز  رد  ار  وا  دوـمزآ و  ار  وا  سپ  دـنک ،  بدا  ار  وا  اـت  تساوـخ  دیدنـسپن  سنوـی  يارب  ار  تکرح  نیا 
يراز هب  یتاملظ  نینچ  رد  راچان  تشاد ،  رارق  تاملظ  زا  هقبط  دنچ  رد  هک  ینادنز  دنک ،  زارد  اپ  تشگنا  رـس  کی  ردق  هب  تسناوت 

 ( . مدوب نیملاظ  زا  نم  هک  یتسرد  هب  وت ،  یهزنم  تسین  يدوبعم  وت  زج  اراگدرورپ ،   : ) تفگ

هک دوش  مسجم  شیارب  هکلب  دـنک و  كرد  ـالماک  تشادـنپ  یم  نونکاـت  ار  هچنآ  سنوی  هک  دوـب  نیا  يارب  طـقف  تاـیلب  نیا  همه  و 
زج وا  دروایب و  شرس  رب  دهاوخب  هک  یئالب  ره  دنک و  شینادنز  دهاوخب  هک  اج  ره  هتفرگ و  ار  وا  هکنیا  رب  تسا  رداق  ناحبس  يادخ 

مکـش رد  نادنز و  نآ  رد  هک  یتلاح  هک  دش  نیا  یهلا  ریبدـت  نیا  دـماشیپ و  نیا  هجیتن  درادـن و  یهاگزیرگ  دـنوادخ  دوخ  يوس  هب 
یگدـنب و زا  هدوبن و  يدوبعم  وا  زج  هک  تسا  يدوبعم  وا  هک  دـنک  رارقا  هکنیا  هب  دزاـس  راداو  ار  وا  دوب  هدـش  مسجم  شیارب  یهاـم 

تیدوبع
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 ( . تنا الا  هلا  ال   : ) تفگ اذل  تسین و  يزیرگ  وا  يارب 

نیا زا  سپ  هتفرن ،  راک  هب  بر  هملک  نآ  زاغآ  رد  هک  هدرک  یئاعد  نینچ  ءاـیبنا  نیب  رد  هک  تسا  یـسک  اـهنت  مالـسلا )  هیلع   ) سنوی
دوخ يارب  ار  ملظ  هدروآ و  دای  هب  دوب  هتفگ  كرت  نانآ ،  ندشن  كاله  باذع و  لوزن  زا  سپ  ار  شموق  هک  ار  دوخ  يارجام  رارقا ، 

نم تنک  ینا  کناحبـس   : ) تفگ هدرک و  هزنم  دـشاب  نآ  رد  صقن  ملظ و  هبئاش  هک  يزیچ  ره  زا  ار  ناحبـس  يادـخ  هدومن و  تاـبثا 
راهظا شیلبق  يدوبع  ماقم  هب  عوجر  زا  دوب  ترابع  هک  ار  دوخ  ینورد  تجاح  تاـجانم  نیا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) سنوی نیملاـظلا . ) 

نآ قحتـسم  ار  دوخ  و  دادـن ،  یئاـطع  نینچ  ياـضاقت  هزاـجا  دوـخ  هب  دـیدن و  یتـساوخرد  نینچ  يارب  قیـال  ار  دوـخ  اـیوگ  درکن ، 
 . متسه هدنمرش  تلاجخ و  قرع  رد  قرغ  نم  دیوگب  هدرک و  بدا  تیاعر  تساوخ  هصالخ  تسنادن و 

نم هانیجن  هل و  انبجتساف   : ) دیامرف یم  قباس  هیآ  زا  دعب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  تشاد  لد  رد  یئاضاقت  نینچ  سنوی  هکنیا  لیلد 
 : دومرف یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  شیلبق  بصنم  ماـقم و  هب  تشگزاـب  زا  دوـب  تراـبع  شینورد  تجاـح  هکنیا  رب  لـیلد  و  مغلا ) 

 ( . نیح یلا  مهانعتمف  اونماف  نودیزی .  وا  فلا  هئام  یلا  هانلسرا  و  نیطقی .  نم  هرجش  هیلع  انتبنا  و  میقس .  وه  ءارعلاب و  هانذبنف  )

مالسلاامهیلع ییحی  ایرکز و  ناتساد 

تایآ

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب 

(1  ) صعیهک

(2) اَّیِرکَز ُهَْدبَع  کِّبَر  ِتَمْحَر  ُرْکِذ 

(3) ایِفَخ ًءاَِدن  ُهَّبَر  يَداَن  ْذِإ 

ُمظَْعلا َنَهَو  ینِإ  بَر  َلاَق 
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(4) ایِقش بَر  کئاَعُِدب  نکَأ  َْمل  ًاْبیش َو  ْسأَّرلا  َلَعَتشا  ینِم َو 

(5) اِیلَو کنُدَّل  نِم  یل  بَهَف  ًاِرقاَع  یتَأَْرما  َِتناک  يِءاَرَو َو  نِم  َیلَوَْملا  ْتفِخ  ینِإ  َو 

(6) ایِضَر بَر  ُْهلَعْجا  بوُقْعَی َو  ِلاَء  ْنِم  ثِرَی  یُنثِرَی َو 

(7) ایِمس ُْلبَق  نِم  ُهَّل  لَعْجن  َْمل  ییْحی  ُهُمسا  ٍمَلُِغب  كُرشَُبن  اَّنِإ  اَّیِرکَزَی 

(8) اِیتِع ِربْکلا  َنِم  ْتغََلب  ْدَق  ًاِرقاَع َو  یتَأَْرما  َِتناک  ٌمَلُغ َو  یل  ُنوُکَی  ینَأ  بَر  َلاَق 

(9) ًاْئیش کَت  َْمل  ُْلبَق َو  نِم  ُکتْقَلَخ  ْدَق  ٌنیَه َو  َّیلَع  َوُه  کُّبَر  َلاَق  ِکلَذَک  َلاَق 

(10) ایِوس ٍلاََیل  ثََلث  ساَّنلا  َمِّلُکت  الَأ  ُکتَیاَء  َلاَق  ًهَیاَء  یل  لَعْجا  بَر  َلاَق 

(11) ایِشَع ًهَرُْکب َو  اوُحِّبس  نَأ  ْمِهَیلِإ  یَحْوَأَف  ِباَرْحِْملا  َنِم  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخف 

(12) اِیبص َمْکُْحلا  ُهَْنیَتاَء  ٍهَّوُِقب َو  بَتْکلا  ِذُخ  ییْحَیَی 

(13) ایِقَت َناک  ًهوَکَز َو  اَّنُدَّل َو  نِّم  ًاناَنَح  َو 

(14) ایِصَع ًاراَّبَج  نُکَی  َْمل  ِْهیَِدلَِوب َو  اََّرب  َو 

(15) ایَح ثَْعُبی  َمْوَی  توُمَی َو  َمْوَی  َِدلُو َو  َمْوَی  ِْهیَلَع  ٌمَلس  َو 

میحر نامحر و  يادخ  مان  هب 

 . داص نیع ،  ءای ،  ءاه ،  فاک ،   . 1

 . تسایرکز دوخ  هدنب  هب  تراگدرورپ  تمحر  يروآدای  ناونع )  زمر  نیا   . ) 2

 . یناهنپ ییادن  داد ،  ادن  ار  شراگدرورپ  هک  مد  نآ   . 3

هرهب یب  راگدرورپ -  يا  وت -  ندناوخ  هنیمز  رد  تسا و  هدش  دیفس  مرـس  تسـس و  مناوختـسا  يریپ  زا  نم  اراگدرورپ ،  تفگ :   . 4
 . ما هدوبن 

 . نک اطع  يدنزرف  دوخ  دزن  زا  ارم  تسازان ،  منز  مراد و  میب  مناثراو  زا  شیوخ  دعب  زا  نم   . 5

 . نادرگ هدیدنسپ  ار  وا  اراگدرورپ -  دربب و -  ثرا  بوقعی  نادناخ  زا  نم و  زا  ات   . 6
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ایرکز يا  میتفگ ) :  ودب  سپ   . ) 7
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 . میا هدادن  رارق  يو  يارب  یمانمه  شیپ  زا  تسا و  ییحی  شمان  هک  میهد  یم  يرسپ  هدژم  وت  هب  ام  ، 

؟  ما هدیسر  یتوترف  هب  يریپ  زا  مدوخ  تسازان و  مرسمه  هکنیا  اب  يرسپ  ارم  دشاب  هنوگچ  اراگدرورپ ،  تفگ :   . 8

يزیچ هک  ار  وت  زین  شیپ  زا  تسا ،  ناسآ  نم  رب  نیا  هک  هدومرف  ومه  تسا و  نینچ  وت  راـگدرورپ  تفگ :  يو )  هب  ماـیپ  لـماح   . ) 9
 . ما هدرک  قلخ  يدوبن ، 

 . یناوتن نتفگ  نخس  مدرم  اب  مامت  بش  هس  هک  دشاب  نیا  تا  هناشن  تفگ :  راذگب .  یتمالع  نم  يارب  اراگدرورپ ،  تفگ :   . 10

 . دییوگ حیبست  ار  ادخ  ماش  حبص و  هک  داد  روتسد  نانآ  هب  هراشا  اب  دش و  دوخ  موق  دزن  هاگتدابع  زا  سپ ،   . 11

 . میداد یگنازرف  تمکح و  ار  وا  تیلوفط  رد  و  ریگب .  مامت  دهج  دج و  هب  ار  باتک  نیا  ییحی ،  يا  میتفگ ) :  ام   . ) 12

 . دوب راکزیهرپ  وا  و  میدیشخب ،  لمع )  حور و   ) یکاپ دوخ و  هیحان  زا  تبحم  تمحر و  وا  هب  و   . 13

 . دوبن نامرفان  شکرس و  دوب و  راکوکین  شردام  ردپ و  اب  و   . 14

 . دوش یم  هتخیگنارب  هدنز  هک  يزور  دریم و  یم  هک  يزور  تفای و  دلوت  هک  يزور  يو  رب  دورد   . 15

 ( میرم هکرابم  هروس  زا  )

 ( ع  ) ییحی ایرکز و  ناتساد  نوماریپ  يراتفگ 

 ( ع  ) ایرکز زا  میرک  نآرق  شیاتس   . 1

ار وا  میرم  هروس  لوا  رد  زین  و  هدومن ،  فیصوت  یحو  توبن و  تفص  هب  دوخ  مالک  رد  ار  مالسلا )  هیلع   ) ایرکز یلاعت  يادخ 
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نوـصلخم و زا  دـنترابع  هک  هدـناوخ ،  شنیبـتجم  زا  شنیحلاـص و  زا  و  هدرمـش ،  شیاـیبنا  دادـع  رد  ماـعنا  هروـس  رد  تیدوـبع و  هب 
 . تسا هتسناد  شنویدهم  زا  نینچمه 

شیگدنز خیرات   . 2

هدرواین يزیچ  ییحی  شدنزرف  دلوت  شیاعد و  تباجتسا  دنزرف و  بلط  رد  وا  ياعد  زا  ریغ  بانج  نآ  یگدنز  خیرات  زا  میرک  نآرق 
هب ار  اهتمارک  ادخ  هنوگچ  دنک و  یم  تدابع  هنوگچ  هک  میرم  اب  شتـشذگرس  لقن  زا  دعب  ار  بانج  نآ  یگدـنز  زا  تمـسق  نیا  و  ، 

 . تسا هدرک  لقن  هداد  وا 

زا دش  گرزب  نوچ  و  دوب ،  هداد  تسد  زا  ار  نارمع  شردپ  میرم  نوچ  دـش ،  میرم  رما  لفکتم  ایرکز  هدومرف  تمـسق  نیا  رد  يرآ 
یم رس  وا  هب  ایرکز  اهنت  و  دش ،  تدابع  لوغـشم  دوب  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  دجـسم  رد  هک  یبارحم  رد  و  درک ،  يریگ  هرانک  مدرم 
یم هدروآ ؟  تیارب  یـسک  هچ  ار  اذـغ  نیا  دیـسرپ  یم  تسا ،  هداـمآ  یقزر  وا  دزن  دـید  یم  تفر  یم  وا  بارحم  هب  تقو  ره  و  دز ، 

 . دهد یم  يزور  باسح  نودب  دهاوخب  هک  ره  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یلاعت  يادخ  هیحان  زا  نیا  تفگ : 

هیرذ و  دومن ،  تساوخرد  شرـسمه  زا  يدنزرف  وا  زا  و  دناوخ ،  ار  دوخ  يادخ  دش ،  کیرحت  ادخ  تمحر  هب  ایرکز  عمط  اجنیا  رد 
هک یلاح  رد  و  دش ،  باجتسم  شیاعد  دوب ،  ازان  ینز  شرسمه  و  هدروخلاس ،  يدرم  شدوخ  وا  هکنیا  اب  و  درک ،  تلءاسم  يا  هبیط 

ایرکز يا  دنداد :  شیادن  هکئالم  دوب  هداتسیا  زامن  هب  دوخ  بارحم  رد 
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زا ادن  نیا  دمهفب  دبای و  نانیمطا  شبلق  هکنیا  يارب  ایرکز  دهد ،  یم  تراشب  تسا  ییحی  شمسا  هک  يدنزرف  هب  ار  وت  یلاعت  يادخ 
وت هناشن  تیآ و  دمآ  باطخ  دوب ،  وت  زا  ادن  نیا  ممهفب  هک  هدب  نم  هب  یتیآ  اراگدرورپ  دیسرپ  رگید ،  ياج  زا  ای  هدوب و  ادخ  هیحان 

روطنیمه و  یئوگب ،  نخـس  یناوت  یمن  زمر  هراشا و  اب  زج  زور  هس  و  دوش ،  یم  هتـسب  مدرم  اب  ملکت  زا  تنابز  زور  هس  هک  تسا  نیا 
وا رـسمه  ادخ  و  دیئوگ ،  ادخ  حیبست  ماش  حبـص و  هک  درک  هراشا  ناشیا  هب  و  دمآ ،  مدرم  دزن  هدش  نوریب  دوخ  بارحم  زا  دش ،  مه 
( . 90 تایآ 89 -  ءایبنا  هروس   ، 11 تایآ 2 -  میرم ،  هروس   ، 41 تایآ 37 -  نارمع ،  لآ  هروس   ) دیئازب ار  ییحی  هدومن  حالصا  ار 

ینس هعیـش و  قرط  زا  يرایـسب  رابخا  رد  یلو  هدومرفن ،  يزیچ  شتـشذگرد  یگنوگچ  وا و  رما  لام  ماجنارـس و  هرابرد  میرک  نآرق 
دش هدنهانپ  تخرد  هب  هدرک و  رارف  وا  دنشکب  ار  وا  دنتفرگ  میمصت  یتقو  هک  تروص  نیدب  دندناسر ،  لتق  هب  ار  وا  شموق  هک  هدمآ 

 ، داد ربخ  يو  هاگناهن  هب  ار  ناشیا  ناطیش  تشگرب ،  شلوا  لاح  هب  تخرد  هتفرگ  رارق  تخرد  لخاد  رد  وا  دش و  هتفاکش  تخرد  ، 
ایند زا  هلیـسو  نیا  هب  و  دـندومن ،  مین  ود  هرا  اب  ار  بانج  نآ  دـندرک و  ار  راک  نیمه  ناشیا  دـینک ،  هرا  ار  تخرد  دـیاب  هک  تفگ  و 

 . تفر

هک هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد 
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یـسیع هب  میرم  هار  نیا  زا  هداد و  ماـجنا  تفع  یفاـنم  لـمع  میرم  ترـضح  اـب  هک  دـندرک  مهتم  ار  وا  هک  دوب  نیا  يو  نتـشک  ببس 
 . هدش تیاور  زین  يرگید  تاهج  دز ،  یمن  رس  میرم  هب  یسک  ایرکز  زا  ریغ  هک  دوب  نیا  ناشلیلد  هدش و  هلماح  مالسلاامهیلع )  )

راگدرورپ زا  دنزرف  تساوخرد  يارب  اعد  رد  ع )   ) ایرکز بدا 

 : هدومرف هدرک و  لقن  ایرکز  ترضح  زا  هک  تسا  یئاعد  هلمج  نآ  زا  و 

کئاعدـب نکا  مل  ابیـش و  سارلا  لعتـشا  ینم و  مظعلا  نهو  ینا  بر  لاق  ایفخ .  ءادـن  هبر  يدان  ذا  ایرکز .  هدـبع  کبر  همحر  رکذ  )
هلعجا بوقعی و  لآ  نم  ثری  ینتری و  ایلو .  کندـل  نم  یل  بهف  ارقاع  یتارما  تناک  یئارو و  نم  یلاوملا  تفخ  ینا  و  ایقـش .  بر 

( . ایضر بر 

ناتـساد هدـهاشم  دـهاوخب ،  يدـنزرف  دوخ  راگدرورپ  زا  دـنک و  یئاعد  نینچ  هک  درک  بیغرت  راداو و  ار  بانج  نآ  هک  يزیچ  اهنت 
هک دوب  ینامـسآ  یبیغ  قزر  هدرک و  تمارک  يو  هب  دـنوادخ  هک  دوب  یتیدوبع  بدا  و  دوب ،  وا  تدابع  دـهز و  نارمع و  رتخد  میرم 

 : دهد یم  حرش  نینچ  ار  ناتساد  نیا  نآرق  و  دوب ،  هتشاد  شینازرا  دوخ  هیحان  زا 

نم قزری  هللا  نا  هللادنع  نم  وه  تلاق  اذه  کل  ینا  میرم  ای  لاق  اقزر  اهدنع  دـجو  بارحملا  ایرکز  اهیلع  لخد  املک  ایرکز  اهلفک  (و 
( . ءاعدلا عیمس  کنا  هبیط  هیرذ  کندل  نم  یل  به  بر  لاق  هبر  ایرکز  اعد  کلانه  باسح .  ریغب  ءاشی 

هب قوش  شتآ  تشاد  میرم  هب  هک  یتایانع  نآ  ندید  زا 
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 ، دنک تدابع  یضرم  روط  هب  ار  وا  راگدرورپ  دربب و  ثرا  وا  زا  هک  يدنزرف  دیـشک ،  هنابز  شلد  رد  حلاص  بیط و  يدنزرف  نتـشاد 
نآ هب  شا  هسدـقم  هیحان  زا  دیـسر و  تیاهن  هب  شراگدرورپ  تدابع  رد  شدـهج  دـج و  دـش و  نارمع  ثراو  میرم  هک  يروطناـمه 

سویام مه  شرـسمه  زا  نینچمه  هتفر و  تسد  زا  همه  شیاوق  هک  دید  یم  يدرم  ریپ  ار  دوخ  تسه  هک  يزیچ  دـمآ ،  لئان  اهتمارک 
سب دناد و  یم  ادخ  هک  تشاد  یضرمو  بیط  يدنزرف  زا  تیمورحم  زا  یترسح  رظن  نیا  زا  دوب ،  داز  ردام  يازان  ینز  وا  اریز  دوب ، 
دالوا  ) یتزع نینچ  هک  شراگدرورپ  زا  تساوخ  یم  تشاد و  دوخ  راـگدرورپ  هب  تبـسن  یتریغ  مه  یفرط  زا  لاـح  نیع  رد  نکیل  و 
دروآ شیپ  یعرـضت  هدومن و  عوجر  وا  هاگرد  هب  هک  تشاد  یم  نآ  رب  ار  وا  تساوخرد ،  نیا  دـهدب .  يو  هب  يریپ )  رد  ندـش  راد 

زا هک  دراد  ضورعم  لیـصفت  نیدب  هاگرد  نیا  زا  ار  دوخ  تارطاخ  هک  دوب  نیا  نآ  و  دشاب ،  وا  محرت  فطل و  نتخیگنارب  ثعاب  هک 
دیماان و تقو  چیه  هدوب و  هاگرد  نیا  يادگ  فکتعم و  امئاد  هدش  دیفس  شرس  تسس و  شیاهناوختـسا  هک  زورما  ات  یناوج  نارود 

ادخ هک  هدش  یم  ثعاب  دوخ  عرضت ،  وحن  نیا  تسا .  هتفای  اعد  ياونش  یئادخ  ار  ناحبـس  يادخ  وا  و  تسا ،  هتـشگن  رب  تسد  یهت 
ایرکز سفن  رب  طلسم  هودنا  مغ و  ناجیه  میتفگ  هکنیا  رب  لیلد  و  دراد .  ینازرا  هدیدنسپ ،  یثراو  ار  وا  هدینش و  زین  ار  شیاعد  نیا 
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ار شیاعد  تباجتـسا  یحو ،  هب  هکنیا  زا  دعب  لاعتم  راگدرورپ  هک  تسا  نیا  دومن ،  یتساوخرد  نینچ  هب  راداو  ار  بانج  نآ  هدـش و 
 : دیامرف یم  تیاکح  نینچ  بانج  نآ  لوق  زا  دنک  یم  مالعا 

کتقلخ دق  نیه و  یلع  وه  کبر  لاق  کلذـک  لاق  ایتع .  ربکلا  نم  تغلب  دـق  ارقاع و  یتارما  تناک  مالغ و  یل  نوکی  ینا  بر  لاق  )
( . ائیش کت  مل  لبق و  نم 

ار شیاعد  تباجتـسا  هدژم  ایرکز  یتقو  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  هفیرـش  هیآ  اریز  تسا ،  نشور  ام  ياعدـم  رب  هیآ  نیا  تلالد  هجو  و 
تروص هب  هک  يدـح  ات  هتفر  ورف  تریح  هب  هدینـش  هک  یباوج  هدوب و  هدرک  هک  یتساوخرد  تبارغ  زا  هدـش و  دوخیب  دوخ  زا  هدـینش 

مه شتساوخرد  نیا  تسا و  هدومن  نآ  رب  یلیلد  هناشن و  تساوخرد  رطاخ  نانیمطا  يارب  هدومن و  شسرپ  تباجتـسا  نیا  زا  داعبتـسا 
 . هدیسر تباجا  هب 

زا نانع  هک  ینزح  شینورد و  هودنا  زا  هک  تسا  یلاح  نایب  نامه  هدرب ،  راک  هب  دوخ  ياعد  رد  ترضح  نآ  هک  ار  یبدا  لاح  ره  هب 
ار تهج  نیا  اعد  رب  مدقم  دـنک  تقر  وا  رب  يزوسلد  هدـننیب  ره  هک  دـهد  رارق  یفقوم  رد  هکنیا  يارب  و  تسا ،  هدرک  هدوبر ،  شفک 

تلئـسم هبانا و  هقیرط  كولـس  رد  ار  دوخ  رمع  یمامت  روطچ  و  هدـیماجنا ،  اجکب  شراگدرورپ  تدابع  هار  رد  شلاح  هک  درک  رکذ 
زا شضرغ  درک ،  للعم  هجوم و  تسا  اعد  ياونـش  شراگدرورپ  هکنیا  هب  ارنآ  دومن و  دنزرف  تساوخرد  هاگنآ  تسا ،  هدرک  يرپس 

هتساوخ هکنیا  هن  دوب  نیا  شیاعد  همدقم 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 860 

http://www.ghaemiyeh.com


ربانب وا -  راتفگ  ینعم  سپ  وا -  توبن  ماقم  زا  اشاح  دـشاب -  هتـشاذگ  یتنم  دوخ  راگدرورپ  رب  دوخ  زارد  نایلاس  ياهتدابع  اب  دـشاب 
هک تسا  نـیا  ءاعدـلا ) عیمـس  کـنا  هـبیط  هـیرذ  کندـل  نـم  یل  بـه  بر   : ) تـفگ هـک  تـسا -  نارمع  لآ  هروـس  رد  هـک  هـچنآ 
دزن رد  یـشزرا  ما  هلاس  نیدـنچ  )ي  اعد  ) تیدوبع يارب  هک  دوب  تهج  نیا  زا  هن  مدرک  ار  تساوخرد  نیا  وت  زا  نم  رگا  اراگدرورپ !

 ، برطـضم نیلئاس  توعد  ياریذپ  تناگدـنب و  ياعد  ياونـش  ار  وت  هک  دوب  تهج  نیا  زا  هکلب  مراد ،  وت  رب  یتنم  نآ  رد  ای  ملئاق  وت 
هب ارم  دنک  یگدنب  ار  وت  هک  بیط  يا  هیرذ  نتـشاد  هب  مدیدش  هقالع  نینچمه  ما و  هدـنام  زاب  نادـنواشیوخ  سرت  زا  کنیا  و  متفای ، 

 . تشاد او  یتساوخرد  نینچ 

 : تفگ نادـنواشیوخ  زا  سرت  لابند  هک  دوب  نیا  هدرب  راک  هب  دوخ  مالک  رد  بانج  نآ  هک  يرگید  بدا  هک  تشذـگ  مه  قباـس  رد 
ییحی  ) فوصوم يارب  اضر  توبث  رب  دنک  یم  تلالد  هغیص  تءایه و  عبط  بسح  هب  هچ  رگ  یـضر )   ) هملک و  ایـضر ) بر  هلعجا  (و 

لآ هروس  رد  هکنیا  نکیل  ار ،  ییحی  ياضر  مه  ار و  ایرکز  ياـضر  مه  ار و  ادـخ  ياـضر  مه  دوش  یم  لـماش  قـالطا  بسح  هب  و  ( 
ایرکز ياضر  اضر ،  هب  دوصقم  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  تسین  یقالطا  نانچ  ياراد  هک  یئاجنآ  زا  هبیط )  هیرذ   : ) فگ ت نارمع 

هن دشاب  شبحاص  يارب  هک  تسا  بیط  یتقو  هیرذ  هکنیا  يارب  تسین ؟  یقالطا  نانچ  ياراد  روطچ  هکنیا  اما  تسا و 
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 . ریغ يارب 

نآرق رد  ع )   ) ییحی ناتساد 

 ( ع  ) ییحی زا  میرک  نآرق  شیاتس   . 1

هملک هدننک  قیدصت  ار  وا  هلمج  نآ  زا  هدوتـس ،  یلیمج  يانث  هب  ار  وا  هدرک و  دای  نآرق  ياج  دنچ  رد  ار  بانج  نآ  لجوزع  يادـخ 
نیحلاص زا  يربمغیپ  و  هدـناوخ ،  نز )  یب   ) روصح شموق و  يوربآ  هیام  دیـس و  ار  وا  هدـناوخ و  حیـسم )  توبن  ینعی   ) ادـخ زا  يا 

وا مان  و  ات 87 ) هیآ 85  ماعنا ،  هروس   ) هدناوخ ناگتفای  هار  نیـصلخم و  ینعی  نیبتجم  زا  زین  و  هیآ 39 . ) نارمع ،  لآ  هروس   ، ) هدیمان
توق هب  باتک  ذخا  هب  رومءام  ار  وا  و  هدشن ،  یمـسم  مان  نیدب  سک  چـیه  يو  زا  لبق  هک  هدـیمان ،  ییحی  ار  وا  و  هداهن ،  شدوخ  ار 

ایند زا  هک  يزور  و  دش ،  دلوتم  هک  يزور  هداتـسرف ،  مالـس  شیگدنز  زور  هس  رد  وا  رب  و  هداد ،  مکح  یکدوک  رد  ار  وا  و  هدومن ، 
هدومرف هدرک و  حدـم  ار  ایرکز  نامدود  یلک  روط  هب  و  ( 15 تایآ 2 -  میرم ،  هروس   ) دوش یم  هدـنز  هراـبود  هک  يزور  دور و  یم 

اـشوک یعاس و  تاریخ  رد  هک  دندوب  یمدرم  نانیا  نیعـشاخ )  انل  اوناک  ابهر و  ابغر و  اننوعدی  تاریخلا و  یف  نوعراسی  اوناک  مّهنا  )
وا ردام  ردـپ و  ییحی و  نانیا  هملک  زا  دوصقم  و  هیآ 90 ) ءایبنا ،  هروس   ) دـندناوخ یم  عوشخ  تبهر و  زا  تبغر و  هب  ار  ام  دـندوب و 

 . تسا

شیگدنز خیرات   . 2

ینز شردام  توترف و  يریپ  شردپ  نوچ  دش ،  دلوتم  شردام  ردپ و  يارب  هداعلا  قراخ  اسآ و  هرجعم  روط  هب  مالسلا )  هیلع   ) ییحی
و دوب ،  ازان 
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 ( مالـسلا هیلع   ) ییحی و  تشاد ،  ینازرا  ناشیا  هب  ار  ییحی  یلاعت  يادخ  یلاح  نینچ  رد  دندوب ،  سویءام  ندش  راددـنزرف  زا  ود  ره 
دینارذگ عاطقنا  دهز و  هب  ار  رمع  مامت  وا  دوب ،  هداد  تمکح  ار  وا  یکدوک  زا  یلاعت  يادخ  دش  تدابع  لوغـشم  یکدوک  نامه  زا 

 . تخاسن لوغشم  دوخ  هب  ادخ  زا  ار  وا  ایند  ذئاذل  زا  کی  چیه  تخیماین و  نانز  اب  زگره  و  ، 

فیرش دیس و  دوخ  موق  نایم  رد  وا  درک و  قیدصت  ار  وا  توبن  دوب و  مالسلاامهیلع )   ) میرم نب  یسیع  رصاعم  مالـسلا )  هیلع   ) ییحی
ار ناـشیا  وا  و  دـندش ،  یم  عمج  شنوماریپ  مدرم  درک ،  یم  لـیم  شیوس  هب  دوـمن و  یم  هجوـت  وا  هب  همه  اـهلد  هک  يروـط  هب  دوـب 

 . دش هتشک  هک  يزور  ات  داد  یم  روتسد  يوقت  هب  و  دومن ،  یم  توعد  ناهانگ  زا  هبوت  هب  و  درک ،  یم  هظعوم 

وا دهع  رد  راکانز  ینز  هک  دوب  نیا  شتداهش  ببس  هک  هدمآ  رابخا  رد  یلو  هدماین ،  يزیچ  شندش  هتـشک  هرابرد  میرک  نآرق  رد  و 
دوـمن و یم  یهن  راـک  نیا  زا  ار  يو  مالـسلا )  هـیلع   ) ییحی درک  هدوارم  وا  اـب  و  دـش ،  وا  نوـتفم  لیئارـسا  ینب  هاـشداپ  هتـسیز و  یم 

هیناز نز  هک  دش  ثعاب  انعم  نیا  دوب ،  ریزگان  شتعاطا  زا  هاشداپ  اذل  دوب  مرتحم  میظع و  هاشداپ  بلق  رد  نوچ  و  درک ،  یم  شتمالم 
زا ار  ییحی  رس  هکنآ  زا  دعب  رگم  داد  یمن  تسد  هاشداپ  هب  دعب  هب  نآ  زا  دنک ،  يزوت  هنیک  بانج  نآ  هب  تبسن 
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هیده هیناز  نز  يارب  ار  شسدقم  رس  هدناسر و  لتق  هب  ار  بانج  نآ  درک  نینچ  زین  هاشداپ  دتسرفب ،  هیده  شیارب  هدومن  ادج  شندب 
 . داتسرف

دنک جاودزا  وا  اب  تساوخ  یم  و  دش ،  دوخ  هدازردارب  قشاع  هاشداپ  هک  دوب  نیا  شلتق  ببـس  هک  هدمآ  رگید  رابخا  زا  یـضعب  رد  و 
هک درک  شیارآ  نانچ  نآ  ار  رتخد  شردارب  رـسمه  یتقو  هکنآ  اـت  دومن ،  یم  تفلاـخم  درک و  یم  یهن  ار  وا  مالـسلا )  هیلع   ) ییحی

دریگب ماک  وت  زا  تساوخ  نوچ  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  و  داتسرف ،  هاشداپ  دزن  ار  شرتخد  یعضو  نینچ  اب  دنک ،  رخسم  ار  هاش  بلق  مامت 
رد هدومن  ادج  ندب  زا  ار  ییحی  رس  گنردالب  زین  وا  ینک ،  رـضاح  میارب  ار  ییحی  رـس  هک  تسا  نیا  شطرـش  وگب  و  نک ،  تفلاخم 

 . تخاس رضاح  ردارب  رتخد  يارب  و  تشاذگ ،  الط  یتشط 

 . هدش دراو  وا  ياهتمکح  ظعاوم و  هرابرد  ادخ و  سرت  زا  وا  هیرگ  تدابع و  دهز و  هرابرد  يرایسب  ثیداحا  تایاور ،  رد  و 

لیجنا رد  ع )   ) ییحی ایرکز و  ناتساد 

زا دوب  ینز  وا  رـسمه  ایبا ،  هقرف  زا  ایرکز و  مان  هب  دوب  ینهاک  نایدوهی ،  هاشداپ  سدوریه  تنطلـس  ماـیا  رد  تسا :  هدـمآ  لـیجنا  رد 
هب لـمع  تداـبع و  لـها  ود  ره  رادربناـمرف و  یلاـعت  يادـخ  هب  تبـسن  ود  ره  رهوـش  نز و  نـیا  تاـباصیلا  ماـن  هـب  نوراـه  نارتـخد 

نوچ دـندوب  مورحم  دـنزرف  زا  و  دـنداد ،  یمن  مدرم  ياـهتمالم  هب  شوگ  ادـخ  تداـبع  رد  و  دـندوب ،  وا  ماـکحا  بر و  تاـشرافس 
ینالوط يرمع  هکنیا  رب  هوالع  دوب  ازان  ینز  تاباصیلا 
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 . دندوب هتشاذگ  رس  تشپ 

روخب زور  نآ  هک  درک  تباـصا  شماـن  هب  هعرق  ناـنهاک  تداـع  بسح  رب  دوب  دوـخ  هقرف  يارب  تنا  هک  مرگرـس  هک  ینیب  رد  يزور 
یم نوریب  لکیه  زا  نارازگزاـمن  یماـمت  نداد  روخب  عقوم  رد  هک  دوب  نیا  مدرم  مسر  دریگب ،  هدـهع  ار  اـسیلک )  ) بر لـکیه  نداد 
رهاظ شیارب  دوب  هداتـسیا  روخب  هاگنابرق  تسار  تسد  فرط  هک  یلاح  رد  راگدرورپ  هتـشرف  دش  لکیه  لخاد  ایرکز  یتقو  دندمآ ، 

ار تاباصیلا  ترـسمه  ار و  وت  شهاوخ  نم  سرتن  ایرکز  يا  تفگ  هتـشرف  دـش  برطـضم  درک و  تشحو  وا  ندـید  زا  ایرکز  دـش ، 
و دـهد ،  یم  تسد  وـت  هب  یترـسم  یحرف و  وا  تدـالو  زا  یماـنب ،  اـنحوی  ار  وا  دـیاب  دروآ و  یم  تیارب  يدـنزرف  يدوز  هـب  مدـینش 
هن و  دـشون ،  یم  يرمخ  هـن  دوـب ،  دـهاوخ  مـیظع  يدرم  راـگدرورپ  ربارب  رد  وا  اریز  دـنوش ،  یم  لاحـشوخ  وا  تدـالو  زا  يرایـسب 

یمرب ناشدوبعم  بر  هاگرد  هب  ار  لیئارـسا  ینب  زا  يرایـسب  و  دـیآ ،  یم  ایند  هب  سدـقلا  حور  زا  رپ  ردام  مکـش  نامه  زا  يرکـسم ، 
ناکین راربا و  ترکف  هب  ار  نایـصاع  نادنزرف و  هب  ار  ناردپ  ياهلد  ات  تسا  تکرح  رد  وا  يورین  ایلیا و  حور  وا  شیپاشیپ  دـنادرگ ، 

نم نوچ  منک ؟  ادـیپ  ناـنیمطا  نیا  هب  هنوگچ  تفگ  هتـشرف  اـب  اـیرکز  دوش ،  مهارف  بر  يارب  يوق  دعتـسم و  یبزح  اـت  دـنادرگرب ، 
 ، منامرفب شوگ  ادـخ  ربارب  رد  هراومه  هک  ملیئربج  نم  هک  داد  شخـساپ  هتـشرف  تسا ،  ریپ  ازان و  ینز  مرـسمه  هدروخلاس و  يدرم 

اب ات  هداتسرف  ارم  ادخ 
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یمن دوش  دـلوتم  دـنزرف  نیا  هک  يزور  اـت  يوش و  یم  لـال  نـالا  نیمه  زا  وت  و  مهد ،  دـیون  هدژم  نیا  هب  ار  وت  و  منک ،  وـگتفگ  وـت 
 . يدومنن قیدصت  ددنب  یم  تروص  يدوزب  هک  ارم  مالک  وت  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هجنکش  نیا  و  یئوگ ،  نخس  یسک  اب  یناوت 

دناوـت یمن  هک  دـندید  دـمآ  نوریب  یتـقو  و  دـندرک ،  یم  بجعت  شندرک  رید  زا  دـندوب و  اـیرکز  ندـمآ  رظتنم  لـکیه  نوریب  مدرم 
نینچمه دز و  یم  فرح  ناـشیا  اـب  هراـشا  اـب  اـیرکز  تسا ،  هدـید  یباوخ  و  هدرب ،  شباوـخ  لـکیه  رد  هک  دـندیمهف  دـنزب ،  فرح 

 . دوب تکاس 

تدم و  دش ،  هلماح  تاباصیلا  شرـسمه  هک  تشذگن  يزیچ  تفر ،  شا  هناخ  هب  و  دش ،  مامت  لکیه  رد  شتمدخ  مایا  هکنآ  زا  سپ 
تـشاد نم  هب  يرظن  هک  یمایا  رد  و  درک ،  راتفر  نم  اب  روطنیا  نم  راگدرورپ  تفگ  یم  دوخ  اب  و  درک ،  یم  ناهنپ  ار  دوخ  هام  جـنپ 

 . داد تاجن  متشاد  مدرم  رد  هک  گنن  راع و  زا  ارم 

شتمحر ادخ  هک  دندینش  یتقو  ناشیوخ  ناگیاسمه و  دروآ ،  يرسپ  و  دش ،  مامت  تاباصیلا  لمح  تدم  دیوگ :  یم  سپـس  لیجنا 
مـسا هب  ار  وا  و  دنک ،  هنتخ  ار  وا  ات  دندروآ  كالد  زور  نامه  رد  و  دـندرک ،  تکرـش  ترـسم  رد  وا  اب  هدرک  ناوارف  وا  هب  تبـسن  ار 
نینچ وت  هریـشع  هلیبق و  نایم  رد  دنتفگ  دوش ،  هدیمان  انحوی  دـیاب  هن ،  تفگ ،  و  درکن ،  لوبق  شردام  یلو  دـندیمان ،  ایرکز  شردـپ 

تسین یمان 
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ات تساوخ  یحول  دوبن  ندز  فرح  رب  رداق  زور ،  نآ  ات  هک  وا  دنراذگب ،  وا  رب  یمسا  هچ  دراد  لیم  دندیـسرپ  ایرکز  شردپ  زا  اذل  ، 
رکش ار  يادخ  و  دش ،  زاب  ایرکز  نابز  لاح  نامه  رد  و  دندرک ،  بجعت  همه  انحوی ،  تشون  نآ  رد  دندروآ  ار  حول  دسیونب  نآ  رد 

یمامت رد  ات  دنتفگ ،  یم  رگیدکی  هب  دندوب  هدید  هک  ار  یبئاجع  همهو  دندش  سرت  تشهد و  راچد  همه  همه و  ناگیاسمه  تفگ ، 
 ، تسا وا  اب  راگدرورپ  تسد  اعطق  و  دشاب ،  هچ  هچب  نیا  تبقاع  ینیبب  ات  دنتفگ  یم  لد  رد  همه  و  دـش ،  رپ  نیـشن  يدوهی  ياههوک 

 . . . درک یم  توبن  ياعدا  دوب و  سدقلا  حور  زا  رپ  مه  ایرکز  شردپ  نوچ 

رب سیئر  سدوریه  نایدوهی و  رب  یلاو  یطبن  سطالیب  هک  رـصیق  سویرابیط  تنطلـس  زا  مهدزناپ  لاس  رد  هک  هدـمآ  لیجنا  رد  زاـب  و 
نانح تسایر  مایا  رد  دندوب  هیلبا  عبر  رب  سیئر  سویناسیل  سنیتوخارت و  هروک  هیروطیا و  عبر  رب  سیئر  شردارب  سبلیف  لیلج و  عبر 

 . تفرگ تروص  ارحص  رد  ایرکز  دنزرف  انحوی  رب  ادخ  هملک  نانهاک  رب  افایق  و 

و دـنهد ،  ماجنا  ار  ناهانگ  ترفغم  هبوت و  هیدومعم  مدرم  هک  دیـسر  ندرا  نوماریپ  ياهرهـش  یمامت  هب  یناـمرف  تبـسانم  نیمه  هب  و 
دیزاس راومه  ار  وا  هار  و  دیشاب ،  ادخ  هار  هدامآ  هک  دمآ  رب  ارحص  زا  يزاوآ   : ) هک هدمآ  زین  ربمغیپ  يایعشا  لاوقا  رفس  رد  هصق  نیا 

یم رد  نامرف  هب  اهلت  اههوک و  همه  دوش و  یم  رپ  اهنابایب  همه  هک  دینادب  ، 
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 . دنیب یم  مشچ  هب  ار  يادخ  یصالخ  رشب  ددرگ و  یم  راومه  هار  اه ،  هرد  همه  و  دوش ،  یم  تسار  اه  یجک  همه  و  دیآ ، 

زا هک  داد  دای  امـش  هب  یـسک  هچ  اه  یعفا  نادنزرف  يا  تفگ  یم  دندوب  هدش  نوریب  نآ  زا  دـیمعت  يارب  هک  یمدرم  هب  هک  دندینـش  و 
نوچ يردپ  ام  هک  دیئوگن  دوخ  هرابرد  زگره  و  دینک ،  تسرد  دشاب  هبوت  راوازـس  هک  یئاه  هویم  هک  دیاب  دینک ؟  رارف  هدنیآ  بضغ 
هشیر رب  ربت  نالا  و  دنک ،  تسرد  میهاربا  يارب  ینادنزرف  اهگنـس  نیا  زا  تسا  رداق  ادخ  هک  میوگ  یم  امـش  هب  نوچ  میراد ،  میهاربا 

 . دزوس یم  شتآ  رد  دوش و  یم  هدیرب  هشیر  زا  دهد  یمن  راب  هک  یتخرد  ره  هدش  هتشاذگ  ناتخرد 

و تسا ،  هنهرب  هک  دهدب  یسک  هب  ار  نآ  تسد  کی  دراد  سابل  تسد  ود  سکره  داد  باوج  مینک ؟  راکچ  سپ  دندیسرپ  تیعمج 
ام ملعم  يا  دندیـسرپ  دـنوش ،  دـیمعت  هک  دـندمآ  ناریگب  تاـیلام  درادـن ،  هک  دـهدب  یـسک  هب  دراد  هفاـضا  ماـعط  سکره  نینچمه 

امش فگ ت  مینک  هچ  ام  دندیسرپ  دندمآ و  مه  نایرگشل  دیریگن ،  تسا  امش  قح  هک  هچنآ  زا  شیب  تفگ :  مینک ؟  دیمعت  هنوگچ 
 . دینک ءافتکا  دوخ  بجاوم  هب  دیدنبن و  ءارتفا  دینکن و  ملظ  یسک  هب 

همه هب  انحوی  دـشاب  حیـسم  نامه  وا  دـنکن  هک  دـندرک  یم  رکف  انحوی  هرابرد  ناشیاهلد  رد  همه  رظتنم و  مدرم  هک  یعقوم  ناـمه  رد 
زا دعب  نکیل  و  مهد ،  یم  دیمعت  بآ  هب  ار  امش  نم  تفگ :  باوج  نینچ 
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 ، منک زاب  ار  ششفک  دنب  هک  مناد  یمن  نآ  لباق  ار  دوخ  نم  هک  تسا  یـسک  تسا ،  رت  يوق  نم  زا  هک  دیآ  یم  امـش  دزن  یـسک  نم 
هدرک هریکاپ  ار  دوخ  نمرخ  يدوز  هب  تسا و  وا  تسد  رد  شقبط  هک  داد  دهاوخ  لسغ  شتآ  سدقلا و  حور  هب  ار  امش  يدوز  هب  وا 

و دـنز ،  یم  شتآ  رگید  يرایـسب  ياهریچ  هب  دوشن و  شوماخ  زگره  هک  یـشتآ  هب  ار  هاـک  هدومن ،  عمج  دوخ  راـبنا  رد  ار  اهمدـنگ 
 . داد یم  تراشب  درک و  یم  هظعوم  ار  مدرم  روطنیمه 

ترارش رطاخ  هب  زین  سبلیف و  شردارب  رسمه  ای  دوریه  هلءاسم  رد  مدرم  نایم  رد  شیوربآ  هکنیا  رطاخ  هب  عبر  سیئر  سدوریه  اما  و 
 . دنکفا نادنز  هب  ار  انحوی  هک  دوب  نیا  نآ  دش و  بکترم  همه  زا  رتگرزب  یئاطخ  کی  دوب ،  هداتفا  هرطاخم  هب  تشاد  هک  یئاه 

رطاـخ هب  ار  راـک  نیا  داـهن و  یم  وا  رب  دـنب  درب و  یم  نادـنز  هب  ار  اـنحوی  دوـخ  تسد  هب  شدوـخ  سدوریه  هک  هدـمآ  لـیجنا  رد  و 
هک درک ،  یم  تفلاخم  يو  لمع  نیا  اب  انحوی  و  دوب ،  هدرک  جاودزا  وا  اـب  شدوخ  نوچ  درک ،  یم  سبلیق  شردارب  رـسمه  اـیدوریه 

یمن دـشکب ،  ار  وا  تساوخ  یم  تشاد ،  لد  رد  ار  وا  هنیک  اـیدوریه  يور  نیمه  زا  و  تسین ،  لـالح  تردارب  رـسمه  اـب  وت  جاودزا 
تظفاحم ار  وا  هراومه  و  تسا ،  سدـقم  راکوکن و  يدرم  وا  هک  تسناد  یم  درب و  یم  باـسح  اـنحوی  زا  سدوریه  نوچ  تسناوت ، 

هدینش ار  شمالک  درک  یم 
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نـشج يارب  سدوریه  هک  داـتفا  قاـفتا  نینچ  يزور  هکنآ  اـت  دینـش  یم  یـشوخ  هب  ار  شنخـس  دروآ و  یم  اـج  هـب  يرایـسب  لاـمعا 
هدش عمج  همه  هک  یعقوم  دوب ،  هدرک  توعد  ار  رگشل  ياه  هرازه  شترا و  نارسفا  تکلمم و  ناگرزب  هدرک ،  هیهت  یماش  شدالیم 

 : تفگ ودب  هاش  دندش ،  لاحـشوخ  همه  وا  نانیـشن  یـسرک  سدوریه و  هک  درک  یـصقر  سلجم  رد  هدش  دراو  ایدوریه  رتخد  دندوب 
 ، دـشاب متکلمم  فصن  دـنچ  ره  مهد  یم  یهاوخب  نم  زا  هچ  ره  هک  درک  داـی  دـنگوس  مهدـب و  وت  هب  اـت  هاوخب  یهاوـخ  یم  هچ  ره 
هب هظحل و  نامه  رد  رتخد  هاوخب ،  ار  نادمعم  انحوی  هدیرب  رس  تفگ  مهاوخب ؟  هچ  هک  دیسرپ  تفگب و  شردام  هب  هدش  نورب  رتخد 
دش هودنا  رد  هاش  ینک ،  رضاح  میارب  یقبط  رد  ار  نادمعم  انحوی  هدیرب  رـس  نالا  نیمه  مهاوخ  یم  تفگ :  تفر و  هاش  دزن  تعرس 

يدالج اذل  دوب و  هدرک  دای  دنگوس  دوخ  نانیشن  یـسرک  ولج  رگید  يوس  زا  دنکب و  يراک  نینچ  تساوخ  یمن  وس  کی  زا  نوچ  ، 
هدروآ تشاذگ و  یقبط  رد  هدومن ،  ادج  انحوی  ندب  زا  رس  نادنز  رد  تفر و  مه  وا  دروایب ،  هدرک  ادج  وا  ندب  زا  رـس  ات  داتـسرف  ار 
دندرک نفد  هتشادرب  ار  وا  رس  یب  ندب  دندمآ و  دندینـشب  نیا  نوچ  انحوی  نادرگاش  داد ،  شردام  هب  ار  نآ  مه  رتخد  داهن  رتخد  دزن 

.

ام هچنآ  دودح  زا  هک  تسا  مالسلا )  هیلع   ) ییحی هب  عجار  زین  يرگید  رابخا  لیجانا  رد  هتبلا  هدمآ  لیجنا  رد  هک  هچنآ  دوب  نیا 
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اب میدرک ،  لقن  اه  لیجنا  زا  هک  ار ،  ام  ياه  هتفگ  دـناوت  یم  سانـش  رهوگ  ّربدـتم و  هدـنناوخ  دـنک ،  یمن  زواجت  میدروآ  اـجنیا  رد 
 . دروآ تسد  هب  ار  فالتخا  دراوم  دنک و  قیبطت  میدروآ  البق  هچنآ 

 ( مالسلاامهیلع  ) میرم شردام  یسیع و  ناتساد 

تایآ

(35) ُمِیلَْعلا ُعیِمسلا  تنَأ  کَّنِإ  ینِم  ْلَّبَقَتَف  ًارَّرَُحم  ینَطب  یف  اَم  َکل  تْرَذَن  ینِإ  بَر  َنَرْمِع  تَأَْرما  َِتلاَق  ْذِإ 

ِکب َو اَهُذیِعُأ  ینِإ  َمَیْرَم َو  اَهْتیَّمس  ینِإ  یثنُالاک َو  ُرَکَّذلا  ْسَیل  تَعضَو َو  اَِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  یثنُأ َو  اَهتْعـضَو  ینِإ  بَر  َتلاَق  اَهتَعـضَو  اَّمَلَف 
(36) ِمیِجَّرلا ِنْطیشلا  َنِم  اَهَتَّیِّرُذ 

َِکل ینَأ  ُمَیْرَمَی  َلاَق  ًاقْزِر  اَهَدنِع  َدَجَو  باَرْحِْملا  اَّیِرَکَز  اَْهیَلَع  َلَخَد  اَمَّلک  اَّیِرَکَز  اَهَلَّفَک  ًانـسَح َو  ًاتاَبَن  اَهَتَبنَأ  ٍنسَح َو  ٍلُوبَِقب  اَهُّبَر  اَهَلَّبَقَتَف 
(37) ٍباسِح ِریَِغب  ُءاشَی  نَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِم  َوُه  َتلاَق  اَذَه 

(38) ِءاَعُّدلا ُعیِمس  کَّنِإ  ًهَبِّیط  ًهَّیِّرُذ  کنُدَّل  نِم  یل  بَه  بَر  َلاَق  ُهَّبَر  اَّیِرکَز  اَعَد  ِکلاَنُه 

َنِّم اِیبـَن  ًاروـصَح َو  ًادِّیــس َو  ِهَّللا َو  َنِّم  ٍهَِـملِکب  اَقِّدــصُم  ییْحَِیب  كُرــشَُبی  َهَّللا  َّنَأ  ِباَرْحِْملا  یف  یلــُصی  ٌمئاـَـق  َوُـه  ُهَـکئَلَْملا َو  ُْهتَداـَـنَف 
(39) َنیِِحلصلا

(40) ُءاشَی اَم  ُلَعْفَی  ُهَّللا  ِکلَذَک  َلاَق  ٌِرقاَع  یتَأَْرما  ُرَبْکلا َو  َینَغََلب  ْدَق  ٌمَلُغ َو  یل  ُنوُکَی  ینَأ  بَر  َلاَق 

(41) ِرْکبالا ِّیشَْعلِاب َو  ْحِّبس  ًارِیثک َو  کَّبَّر  رُکْذا  ًاْزمَر َو  الِإ  ٍماَّیَأ  َهَثََلث  ساَّنلا  َمِّلُکت  الَأ  ُکتَیاَء  َلاَق  ًهَیاَء  یل  لَعْجا  بَر  َلاَق 

(42) َنیِمَلَْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكاَفطصا  ِكَرَّهط َو  ِكاَفطصا َو  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَمَی  ُهکئَلَْملا  َِتلاَق  ْذِإ  َو 

(43) َنیِعِکَّرلا َعَم  یِعَکْرا  يِدُجسا َو  ِکِّبَِرل َو  یُتْنقا  ُمَیْرَمَی 

(44) َنوُمِصَتْخَی ْذِإ  ْمِْهیََدل  تنک  اَم  َمَیْرَم َو  ُلُفْکَی  ْمُهُّیَأ  ْمُهَمَْلقَأ  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیََدل  تنُک  اَم  ْکَیلِإ َو  ِهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاَبنَأ  ْنِم  ِکلَذ 

َمَیْرَم ُْنبا  یسیِع  ُحیِسَْملا  ُهُمسا  ُْهنِّم  ٍهَِملِکب  ِكُرشَُبی  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَمَی  ُهَکئَلَْملا  َِتلاَق  ْذِإ 
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(45) َنِیبَّرَقُْملا َنِم  ِهَرِخَالا َو  اَْینُّدلا َو  یف  ًاهیِجَو 

(46) َنیِِحلصلا َنِم  ًالْهک َو  ِدْهَْملا َو  یف  ساَّنلا  ُمِّلُکی  َو 

(47) ُنوُکَیَف نُک  َُهل  ُلوُقَی  اَمَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اَذِإ  ُءاشَی  اَم  ُُقلْخَی  ُهَّللا  ِِکلَذک  َلاَق  ٌرَشب  ینسسْمَی  َْمل  ٌَدلَو َو  یل  ُنوُکَی  ینَأ  بَر  َتلاَق 

(48) َلیِجنالا َهاَرْوَّتلا َو  َهَمکِْحلا َو  بَتِْکلا َو  ُهُمِّلَُعی  َو 

ِهَّللا َو ِنْذِِإب  اَریط  ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخـُفنَأَف  ِریطلا  ِهَْئیَهَک  ِنیطلا  َنِّم  مَکل  ُُقلْخَأ  ینَأ  ْمکِّبَّر  نِّم  ٍهَیاَِئب  مُُکْتئِج  ْدَـق  ینَأ  َلیِءرـسِإ  یَنب  یلِإ  ًالوسَر  َو 
ُمتنُک نِإ  ْمُکَّل  ًهَیَال  ِکلَذ  یف  َّنِإ  ْمِکتُوُیب  یف  َنوُرِخَّدَـت  اَم  َنُولکْأَت َو  اَِمب  مُُکئِّبَنُأ  ِهَّللا َو  ِنْذِِإب  یتْوَْملا  ِیْحُأ  صَْربَـالا َو  َهَمکَـالا َو  ُيِْربُأ 

(49) َنِینِمْؤُّم

(50) ِنوُعیِطَأ َهَّللا َو  اوُقَّتاَف  ْمکِّبَّر  نِّم  ٍهَیاَِئب  مُکْتئِج  ْمْکیَلَع َو  َمِّرُح  يِذَّلا  ضَْعب  مَکل  َّلِحُال  ِهاَرْوَّتلا َو  َنِم  يَدَی  َنَیب  اَمِّل  ًاقِّدصُم  َو 

(51) ٌمیِقَتسُّم ٌطاَرص  اَذَه  ُهوُُدبْعاَف  ْمکُّبَر  یبَر َو  َهَّللا  َّنِإ 

(52) َنوُِملسُم اَّنَِأب  ْدَهشا  ِهَّللِاب َو  اَّنَماَء  ِهَّللا  ُراصنَأ  ُنْحن  َنوُّیِراَوَْحلا  َلاَق  ِهَّللا  یلِإ  يِراصنَأ  ْنَم  َلاَق  َْرفُْکلا  ُمُهنِم  یسیِع  سَحَأ  اَّمَلَف  * 

(53) َنیِدِهشلا َعَم  اَْنُبتکاَف  َلوسَّرلا  اَنْعَبَّتا  ْتلَزنَأ َو  اَِمب  اَّنَماَء  اَنَّبَر 

(54) َنیِرِکَْملا ُریَخ  ُهَّللا  ُهَّللا َو  َرکَم  اوُرکَم َو  َو 

ِمْوَی یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقْوَف  كوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ُلِـعاَج  اوُرَفک َو  َنیِذَّلا  َنِم  كُرِّهطُم  َّیلِإ َو  کـُِعفاَر  کـیِّفَوَتُم َو  ینِإ  یـسیِعَی  ُهَّللا  َلاَـق  ْذِإ 
(55) َنوُِفلَتْخَت ِهِیف  ُْمتنُک  اَمِیف  ْمُکَْنَیب  ُمکْحَأَف  ْمکُعِجْرَم  َّیلِإ  َُّمث  ِهَمَیِْقلا 

(56) َنیِرصَّن نِّم  مَُهل  اَم  ِهَرِخَالا َو  اَْینُّدلا َو  یف  ًادیِدش  ًاباَذَع  ْمُُهبِّذَعُأَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 

(57) َنیِِملظلا بُِحی  ُهَّللا ال  ْمُهَروُجُأ َو  ْمِهیِّفَُویَف  ِتَِحلصلا  اُولِمَع  اُونَماَء َو  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 

(58) ِمیِکَْحلا ِرْکِّذلا  ِتَیَالا َو  َنِم  ْکیَلَع  ُهُوْلتَن  ِکلَذ 

(59) ُنوُکَیَف نُک  َُهل  َلاَق  َُّمث  ٍباَُرت  نِم  ُهَقَلَخ  َمَداَء  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ 

(60) َنیِرتْمُْملا َنِّم  نُکَت  الَف  کِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا 

رآدای هب   . 35
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وت راکتمدـخ ) صلاـخ  ینعی   ) ررحم مراد ،  محر  رد  هچنآ  هک  ما  هدرک  رذـن  نم  اراـگدرورپ ،  تفگ :  نارمع  رـسمه  هـک  ار  یناـمز 
 . ییاناد ياونش  هک  ییوت  اهنت  يرآ  وت ،  هک  نک  لوبق  نم  زا  دشاب . 

و هدییاز )  هچ  هک  تسناد  یم  رتهب  وا  دوخ  زا  ادـخ  و   ) مدـییاز رتخد  ار  وا  نم  اراگدرورپ ،  تفگ :  درک  لمح  عضو  هک  نیمه   . 36
ناطیـش زا  ار  وا  لـسن  وا و  نم  مداـهن و  ماـن  میرم  ار  وا  نم  و  تسین ،  رتخد  نوچ  رـسپ  وت  دـبعم  يرازگتمدـخ  يارب  هک  تسا  مولعم 

 . مداد هانپ  وت  هب  میجر 

لیفک ار  اـیرکز  و  شرورپ ،  نیرتهب  مه  نآ  داد ،  شرورپ  ار  وا  و  لوبق ،  نیرتهب  هب  مه  نآ  درک ،  لوبق  ار  رتخد  شراـگدرورپ   . 37
ییاذک قزر  نیا  میرم ،  يا  دیـسرپ :  یم  دید .  یم  وا  دزن  صوصخم  یقزر  دش ،  یم  دراو  وا  رب  وا  بارحم  رد  تقو  ره  هک  درک  وا 

یب دـهاوخب ،  هک  سک  ره  هب  ادـخ  يرآ ،  تسادـخ .  هیحاـن  زا  قزر  نیا  تفگ :  یم  دـنا ؟  هدروآ  تـیارب  یـسک  هـچ  هیحاـن  زا  ار 
 . دهد یم  قزر  باسح 

دوخ هیحان  زا  ارم  اراـگدرورپ ،  تفگ :  دوخ  راـگدرورپ  هب  هتـشادرب  اـعد  هب  تسد  درک و  شراداو  اـیرکز  عمط  هک  دوب  اـجنیا   . 38
 . ییاعد ياونش  وت  هک  شخبب ،  كاپ  یلسن  يدنزرف و 

 ، دناوخ یم  زامن  بارحم  رد  وا  هک  یلاح  رد  دندرک و  شباطخ  دنتفگ ) یم  نخس  رود  یهار  زا  ییوگ  هک   ) هکئالم  . 39
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يدیـس و  یـسیع )  ینعی   ) تسادخ زا  يا  هملک  هدننک  قیدـصت  هک  يدـنزرف  دـهد ؛ یم  هدژم  ییحی  هب  ار  وت  یلاعت  يادـخ  دـنتفگ : 
 . ناحلاص زا  تسا  يربمایپ  دریگ و  یمن  نز  هک  تسا 

رد وا  هکنیا  رب  هوالع  مرسمه ،  رمع  نینچمه  هدیسر و  تیاهن  هب  مرمع  هکنیا  اب  دش  دهاوخ  يدنزرف  ارم  هنوگچ  تفگ :  ایرکز   . 40
 . دنک یم  دهاوخب ،  هچ  ره  ادخ  نینچنیا  دومرف :  دوب ؟  ازان  مه  یناوج 

نخـس مدرم  اب  زور  هس  هک  تسا  نیا  تندـش  راددـنزرف  تمالع  دومرف :  هد .  رارق  یتمـالع  میارب  اراـگدرورپ ،  تشاد :  هضرع   . 41
 . زادرپب حیبست  هب  ماش  حبص و  روآ و  دای  رایسب  ار  تراگدرورپ  هراشا .  هب  رگم  تفگ  یناوتن 

نایم زا  و  درک )  ) باختنا دراد ،  هک  یفادـها  يارب  ار  وت  ادـخ  هک  نادـب  میرم ،  يا  دـنتفگ :  هکئالم  هک  ار  نیاـمز  رآ  داـی  هب  و   . 42
 . دیزگرب ملاع  نانز  همه 

 . نک عوکر  ناگدننک  عوکر  ریاس  اب  نک و  هدجس  تدابع و  تراگدرورپ  يارب  میرم ،  يا   . 43

یم ار  دوخ  ياـه  هعرق  هک  یماـگنه  يدوبن  ناـشیا  دزن  وت  و  مینک ،  یم  یحو  وـت  هب  ار  نآ  اـم  هک  تسا  بیغ  ياـهربخ  زا  نیا   . 44
 . دندرک یم  وگموگب  هک  نامز  نآ  يدوبن  ناشیا  دزن  وت  و  دنوش ،  میرم  تسرپرس  کی  مادک  هک  دنتخادنا 

نب یـسیع  حیـسم  شمان  هک  شدوخ  زا  يا  هملک  هب  دـهد  یم  تتراشب  یلاعت  يادـخ  میرم ،  يا  دـنتفگ :  ناگتـشرف  هک  ینامز   . 45
ایند و رد  يدنموربآ  میرم ، 
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 . تسا نیبرقم  زا  و )  ) ترخآ

 . تسا ناحلاص  زا  دیوگ و  یم  نخس  يریپ  رد  هراوهگ و  رد  مدرم  اب  و   . 46

تفگ هتشرف  تسا ؟  هتفرگن  سامت  نم  اب  يرشب  چیه  هکنیا  اب  دش  دهاوخ  يدنزرف  نم  يارب  اجک  زا  اراگدرورپ ،  تفگ :  مدرم   . 47
دوجو رما  نآ  و  شاب ، )   ) هک دهد  یم  نامرف  انامه  دنارب ،  ار  ارم  ياضق  یتقو  وا  دنک .  یم  قلخ  دهاوخب ،  هچ  ره  ییادخ  نینچنیا  : 

 . دبای یم 

 . دهد یم  میلعت  لیجنا  تاروت و  تمکح و  باتک و  یسیع  هب  یلاعت  يادخ  میرم ،  يا   . 48

هیحاـن زا  يا  هزجعم  اـب  مدـمآ  امـش  يوـس  هب  نم  هک :  ماـیپ  نیا  هب  لیئارـسا و  ینب  يوـس  هـب  تـسا  يا  هداتـسرف  هـک  یلاـح  رد   . 49
ادخ نذا  هب  گنردالب و  ممد ،  یم  نآ  رد  سپس  مزاس ،  یم  غرم  لکش  هب  يزیچ  ناتیارب  لگ  زا  هک  تسا  نیا  نآ ،  ناتراگدرورپ و 

هریخذ ناتیاه  هناخ  رد  هچنادب  منک و  یم  هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  هدرم  مهد و  یم  افـش  ار  صرب  دازردام و  روک  زین  و  دوش ،  یم  یغرم 
 . دیشاب نم  ؤم  رگا  و  امش ،  يارب  تسا  يا  هناشن  تیآ و  تازجعم )   ) نیا رد  و  مهد .  یم  ربخ  دیا ،  هدرک 

هلیـسو هب  و  منک ،  لالح  هدش ،  مارح  امـش  رب  هک  ار  اهزیچ  زا  یـضعب  ات  ما  هدمآ  مراد و  قیدـصت  ار  تاروت  هک  یلاح  رد  زین  و   . 50
ادخ زا  سپ ،  ما .  هدمآ  ناتراگدرورپ  زا  یتیآ 
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 . دینک تعاطا  ارم  دیسرتب و 

 . میقتسم طارص  تسا  نیا  هک  دیتسرپب ،  ار  وا  سپ  تسامش ،  نم و  راگدرورپ  هللا  هک  دینادب  و   . 51

 : دنتفگ نویراوح  دـنوش ؟  یم  ادـخ  هار  رد  نم  ناروای  یناسک  هچ  تفگ :  درک ،  رفک  ساسحا  نانآ  زا  یـسیع  هک  نیمه  سپ   . 52
 . میناملسم ام  هک  شاب  هاوگ  میا و  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  ام  ادخ .  ناروای  مییام 

 . سیونب نادهاش  هرمز  رد  ار  ام  میدرک .  يوریپ  ار  لوسر  میراد و  نامیا  يا ،  هدرک  لزان  هچنادب  ام  اراگدرورپ ،   . 53

 . تسا ناراک  گنرین  نیرتهب  ادخ  و  درک .  گنرین  مه  ادخ  دندرک ،  گنرین  و   . 54

زا درب و  مهاوخ  الاب  دوخ  يوس  هب  تفرگ و  مهاوخ  ار  وت  نم  یـسیع ،  يا  تفگ :  یلاعت  يادـخ  هک  ار  ناـمز  نآ  رآ  داـی  هب  و   . 55
هاـگنآ مهد .  یم  تماـیق  اـت  يرترب  دـندش ،  رفاـک  هک  یناـسک  رب  ار  تناوریپ  درک و  مهاوـخ  كاـپ  دـندش ،  رفاـک  هـک  یناـسک  رش 

 . درک مهاوخ  مکح  دینک ،  یم  فالتخا  هچنآ  رد  امش  نیب  نم  تسا و  نم  يوس  هب  ناتتشگرب 

 . تشاد دنهاوخن  يروای  چیه  منک و  یم  هجنکش  ترخآ  ایند و  رد  دیدش  یباذع  هب  دندش ،  رفاک  هک  ار  یناسک  اما   . 56

ار نارگمتـس  ادخ  دهد و  یم  لماک  روط  هب  ار  ناشـشاداپ  یلاعت  يادخ  دندرک ،  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  اما  و   . 57
 . دراد یمن  تسود 

رکذ زا  تایآ و  زا  ار  رادقم  نیا   . 58
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 . میناوخ یم  تیارب  میکح 

دوجو وا  و  شاب )   ) داد نامرف  سپـس  درک و  قلخ  شکاخ  زا  ادخ  هک  تسا  مدآ  لثم  ریظن  ادـخ  دزن  یـسیع  لثم  ققحم  روط  هب   . 59
 . تفای

 . شابم ناددرم  زا  راهنز  سپ  تسوت ،  راگدرورپ  هیحان  زا  قح  مامت   . 60

 ( نارمع لآ  هکرابم  هروس  زا  )

تسا هنوگچ  نآرق  رد  ع )   ) شردام یسیع و  ناتساد 

ندـیئاز زا  دـعب  ار ،  دوخ  مکـش  رد  دـنزرف  درک  رذـن  دـش و  هلماح  يو  هب  میرم  ردام  دوب ،  نارمع  نارتخد  میرم  شمان  حیـسم  ردام 
ار وا  یتقو  یلو  دوب  دهاوخ  رسپ  شدنزرف  تشادنپ  یم  هک  درک  یم  ار  رذن  نیا  یلاح  رد  وا  و  دنک ،  دجـسم  مداخ  ینعی  دنک  ررحم 
وا تدالو  زا  لبق  میرم  ردپ  داهن ،  همداخ  ینعی  میرم  ار  شمان  دروخ و  ترسح  دش و  كانهودنا  تسا ،  رتخد  وا  هک  دیمهف  دیئاز و 

ایرکز نانآ  زا  یکی  هک  دجـسم  ناـنهاک  هب  ار  وا  دروآ و  دجـسم  هب  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  شرتخد  وا  دوخ  راـچانب  دوب ،  هتفر  اـیند  زا 
هعرق هراب  نیا  رد  هک  دـنداد  تیاضر  انعم  نیا  هب  رخآ  رد  دـندرک و  هرجاشم  مه  اب  میرم  تلافک  هراـبرد  ناـنهاک  داد ،  لـیوحت  دوب 

نآ رد  دیـسر ،  غولب  دح  هب  میرم  هک  یتقو  ات  تشگ  میرم  لفکت  راد  هدهع  وا  دش و  هدـنرب  ایرکز  دـنتخادنا  هعرق  نوچ  دـنزادنیب و 
وا رب  ایرکز  زجب  يدـحا  دوب و  تدابع  لوغـشم  باجح  نآ  لخاد  رد  میرم  دومن و  رارقرب  نانهاک  میرم و  نیب  یباجح  اـیرکز  ناوا ، 

وا بارحم  لخاد  دمآ و  یم  رد  وا  رب  ایرکز  تقو  ره  دمآ و  یمن  رد 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 877 

http://www.ghaemiyeh.com


سکره هب  ادخ  ادخ و  دزن  زا  تفگ :  دیآ :  یم  وت  دزن  اجک  زا  قزر  نیا  دیـسرپ :  میرم  زا  يزور  تفای ،  یم  وا  دزن  یقزر  دش ،  یم 
هدش ءافطـصا  دوب ،  هرهاط  دوب ،  موصعم  ادخ  تمـصع  هب  هقیدص و  مالـسلااهیلع )   ) میرم دهد و  یم  يزور  باسح  نودب  دـهاوخب 

دوب و نیتناق  زا  میرم  هدرک ،  ریهطت  ءافطـصا و  ار  وت  ادـخ  هک  تفگ  وا  هب  هکئالم  زا  یکلم  دوب .  هکئالم  اب  طـبترم  ثدـحم و  دوب ، 
 . تسا نآ  رگنایب  ریز  تایآ  هک  میرم  يارب  تسا  یتافص  اهنیا  دوب .  نایملاع  همه  يارب  ادخ  تایآ  زا  یکی 

گرزب ناگتـشرف  زا  یکی  هک   ) ار حور  یلاعت  يادـخ  تفرگ ،  رارق  بارحم )   ) باجح رد  دیـسر و  غولب  دـح  هب  میرم  هکنآ  زا  دـعب 
دزن زا  تسا  يا  هداتـسرف  هک  تفگ  وا  هب  دش و  مسجم  میرم  ربارب  رد  رایع  مامت  يرـشب  لکـش  هب  حور  داتـسرف و  وا  دزن  تسا )  ادخ 

هب هکنیا  هب  داد  تراشب  ار  وا  و  ردـپ ،  نودـب  يرـسپ  دـهدب ،  يو  هب  يرـسپ  وا  نذا  هب  ات  هداتـسرف  ار  يو  شراگدرورپ  و  شدوبعم ، 
 ، هدومن دـییءات  سدـقلا  حور  هب  ار  وا  يدوز  هب  یلاعت  يادـخ  هک  داد  ربخ  زین  دـنک و  یم  روهظ  یبیجع  تازجعم  شرـسپ  زا  يدوز 

ياراد یلوسر  دراد ،  یم  شلیـسگ  لیئارـسا  ینب  يوـس  هب  یلوـسر  ناوـنع  هب  دزوـمآ و  یم  شلیجنا  تاروـت و  تمکح و  باـتک و 
دیمدب و میرم  رد  هاگنآ  داد ،  ربخ  وا  تشذگرس  شرسپ و  نءاش  زا  میرم  هب  زین  و  تانیب ،  تایآ 
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نارمع لآ   : ) دوش یم  هدافتـسا  ریز  تایآ  زا  بلاطم  نیا  دوش ،  یم  هلماح  دوخ  دنزرف  هب  نز  رفن  کی  هک  روطنآ  درک ،  هلماح  ار  وا 
( . 44 هیآ 35 -  ، 

دوخ اب  دیناشک و  يا  هلخن  هنت  فرط  هب  ار  وا  ندیئاز  درد  تفرگ و  شندـیئاز  درد  اجنآ  رد  دـش و  لقتنم  رود  یناکم  هب  میرم  هاگنآ 
نیا رد  درب ،  یم  دای  زا  ارم  زیچ  همه  ار و  زیچ  همه  نم  مدوب ،  هدـش  شومارف  اه  هرطاخ  زا  هدرم و  نیا  زا  لبق  شاـک  يا  تفگ :  یم 
یپ ات  هدـب  ناکت  ار  تخرد  هنت  هداد ،  رارق  یبآ  رهن  تیاپ  نیئاپ  تراگدرورپ  هک  روخم  مغ  داد :  شیادـن  يو  نیئاپ  فرط  زا  ماگنه 

نایمدآ زا  رگا  شاب ،  دنـسرخ  نم  نوچ  يدـنزرف  زا  شونب و  بآ  نآ  زا  روخب و  امرخ  نآ  زا  دزیرب ،  ـالاب  زا  سرون  ياـمرخ  یپ  رد 
یمن نخـس  ناسنا  چـیه  اب  زورما  تهج  نیمه  هب  ما و  هتفرگ  هزور  ناـمحر  يارب  نم  وگب  دـید ،  یهاوخ  اـمتح  هک  يدـید  ار  یـسک 

 . میوگ

هب تشاد و  شوغآ  رد  ار  شدنزرف  هک  یلاح  رد  دمآ  مدرم  فرط  هب  دوب  هدیئاز  ار  دوخ  دـنزرف  هک  اجنآ  زا  دینـش  ار  نیا  نوچ  میرم 
خنـس زا  شدوجو  نو  ؤش  ریاـس  وا و  نتفگ  نخـس  شلمح و  عضو  شندـش و  هلماـح  دـیآ  یم  رب  نآرق  همیرک  تاـیآ  زا  هک  يروط 

 . هدوب اه  ناسنا  دارفا  ریاس  رد  نیوانع  نیمه 

هنعط يو  هب  وس  ره  زا  دندرک  عورش  دندید ،  لاح  نیا  هب  ار  وا  یتقو  میرم  نایرهشمه  مدرم و 
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 ! ، يدرک يروآ  تفگش  لمع  هچ  میرم  يا  دنتفگ :  تسا ،  هدش  راد  هچب  هتفرن  رهوش  يرتخد  دندید  نوچ  دندومن  شنزرس  ندز و 
دنتفگ مدرم  دیئوگب ،  نخس  وا  اب  هک  شکدوک  هب  درک  هراشا  میرم  راکانز ،  تردام  هن  دوب و  يدرم  دب  تردپ  هن  نوراه  رهاوخ  يا 

 ، متسه ادخ  هدنب  نم  تفگ :  دمآرد و  نخس  هب  یسیع  اجنیا  رد  تسا ،  هراوهگ  رد  یکدوک  هک  میئوگ  نخس  یـسک  اب  هنوگچ  ام  : 
درک شرافـس  تاکز  زامن و  هب  ارم  درک و  متکرب  اب  مشاب  هک  اج  ره  درک و  ناربمایپ  زا  يربمایپ  ارم  داد و  باتک  نم  هب  یلاعت  يادخ 

مدمآ و ایند  هب  هک  يزور  نم  رب  مالـس  و  یقـش ،  هن  درک و  رابج  هن  ارم  دومرف و  شرافـس  مردام  هب  ناسحا  رب  مشاب  هدنز  هک  مادام  ، 
 . مزیخ یم  رب  هدنز  هک  يزور  مریم و  یم  هک  يزور 

تعارب  ) هدوب لاله  تسا  تعارب  شتوبن  راک  همانرب  هب  تبسن  یملع ،  حالطصا  هب  درک ،  ءادا  یکدوک  رد  یـسیع  هک  مالک  نیا  سپ 
ادخ يانث  دمح و  هکنیا  نیع  رد  هک  دناجنگب  یتاملک  شباتک  لوا  يانث  دـمح و  رد  باتک  هدنـسیون  هک  تسا  انعم  نیا  هب  لالهتـسا 

تاملک نیا  اب  مه  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع دوش ، ) یم  ثحب  یلئاـسم  هچ  نوماریپ  باـتک  نیا  رد  هکنیا  هب  دـشاب  مه  يا  هراـشا  تسا 
زا هچنآ  دزاس و  یم  راوتـسا  هدنز و  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم تعیرـش  هدومن و  مایق  نایغط ،  ملظ و  هیلع  يدوز  هب  هک  دنامهف  دوخ 

هتشگ هنهک  سردنم و  تعیرش  نآ  فراعم 
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 . دزاس یم  نشور  نایب و  دنراد  فالتخا  شا  هرابرد  مدرم  هک  شتایآ  زا  هچنآ  دنک و  یم  دیدجت 

يرشب یگدنز  رد  يراج  تداع  قبط  اه  ناسنا  ریاس  دننام  شردام  اب  دیسر و  یناوج  نس  هب  ات  درک  امن  وشن و  مالسلا )  هیلع   ) یسیع
 . تشاد دوجو  تسه  نارگید  رد  هک  دوجو  ضراوع  یمامت  دندرک  یم  یگدنز  هک  مادام  ود  نآ  رد  دندیشون و  یم  دندروخ و  یم 

دیحوت نید  يوس  هب  ار  ناشیا  اـت  دـش  رومءاـم  دـش و  لیـسگ  لیئارـسا  ینب  يوس  هب  تلاـسر  هب  ناوا  نیا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع
امـش يارب  هک  تسا  نیا  نآ  ما و  هدمآ  ناتراگدرورپ  هیحان  زا  يا  هرجعم  اب  امـش و  يوس  هب  ما  هدمآ  نم  هک  دـنک  غالبا  و  دـناوخب ، 
روک نم  دوش و  یم  يا  هدنز  غرم  ادـخ  نذا  هب  ممد ،  یم  نآ  رد  سپـس  مزاس و  یم  غرم  لکـش  هب  يزیچ  لگ  زا  ناتیور )  شیپ  (و 
هناخ رد  هچنادب  دیروخ و  یم  هچنادب  منک و  یم  هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  مهد و  یم  افـش  ار  جالع  لباق  ریغ  یـصرب  دازردام و 

ار وا  دـیاب  تسا و  امـش  بر  نم و  بر  ادـخ  هکنیا  رب  تسا  یتـیآ  امـش  يارب  نیا  رد  هک  مـهد ،  یم  ربـخ  دـینک  یم  هریخذ  ناـتیاه 
 . دیتسرپب

 ، درک یم  توعد  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم تعیرـش  قیدصت  نامه  هک  دوخ  دیدج  تعیرـش  هب  ار  مدرم  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع
روظنم هب  تاروت  رد  هک  تسا  اهزیچ  زا  يا  هراپ  تمرح  نآ  دومن و  خسن  ار  یسوم  ماکحا  زا  یضعب  تسه  هک  يزیچ 
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نایب ناتیارب  ات  ما ،  هدش  لیـسگ  امـش  يوس  هب  تمکح  اب  نم  دومرف :  یم  اهراب  دوب و  هدـش  مارح  دوهی  رب  يریگتخـس  یلامـشوگ و 
هک یلاـح  رد  میامـش ،  يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف  نم  لیئارـسا  ینب  يا  دومرف :  یم  زین  تسا و  امـش  فـالتخا  دروـم  هک  ار  هچنآ  منک 

دـیآ و یم  نم  زا  دـعب  هک  یلوسر  هب  مهد  یم  تراشب  هک  یلاح  رد  مراد و  قیدـصت  هدوب  نم  زا  لبق  ینامـسآ  باتک  هک  ار  تاروت 
 . تسا دمحا  شمان 

ناگدرم مه  درک و  قلخ  غرم  مه  درک ،  افو  ما  هدروآ  ار  هزجعم  نالف  نالف و  هک  دوب  هداد  هک  یئاه  هدعو  هب  مالسلا )  هیلع   ) یـسیع
 . داد ربخ  بیغ  زا  ادخ  نذا  هب  مه  داد و  افش  ار  یصرب  دازردام و  روک  مه  درک و  هدنز  ار 

سویام ناشندروآ  نامیا  زا  هک  یتقو  ات  درک  توعد  دیدج  تعیرش  ادخ و  دیحوت  هبار  لیئارسا  ینب  نانچمه  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع
یمک هدع  نایم  زا  درک ،  هدهاشم  ار  شتوعد  نتفریذپ  زا  دوهی  رابحا  نانهاک و  رابکتـسا  دید و  ار  مدرم  دانع  نایغط و  یتقو  و  دش ، 

 . دننک يرای  ادخ  هار  رد  ار  وا  ات  درک  باختنا  يراوح  رفن  دنچ  دندوب  هدروآ  نامیا  يو  هب  هک 

داد تاجن  دوهی  تسد  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  یلو  دناسرب ،  لتق  هب  ار  وا  تفرگ  میمـصت  دـیروش و  بانج  نآ  رب  دوهی  رگید  يوس  زا 
یضعب دنتشک ،  ار  وا  هک  دندرک  لایخ  یضعب  دش ،  هبتشم  دوهی  يارب  مالسلا )  هیلع   ) یسیع هلءاسم  درب و  الاب  دوخ  يوس  هب  و 
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 . دش هبتشم  نانآ  رب  رما  هکلب  نیا ،  هن  دوب و  نآ  هن  دومرف :  یلاعت  يادخ  دنتخیوآ ،  شراد  هب  هک  دنتشادنپ  رگید 

 . تسا هدومرف  شردام  یسیع و  ناتساد  رد  میرک  نآرق  هچنآ  یمامت  دوب  نیا 

ادخ هاگرد  رد  شماقم  و  ع )   ) یسیع تیصخش 

تعیرـش بحاص  مزعلا و  یلوا  ناربمایپ  زا  یکی  لیئارـسا و  ینب  يوس  هب  لوسر  و  ادخ -  ربمایپ  ادـخ -  هدـنب  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع
ياراد و  دناوخ ،  ادـخ ) زا  یحور   ) و هّللا )  هملک   ) داهن و یـسیع  حیـسم  ار  وا  مان  یلاعت  يادـخ  تشاد ،  لیجنا  مان  هب  یباتک  هدوب و 
نیبرقم زا  ترخآ و  ایند و  رد  دنموربآ  هیجو و  دوب ،  مالـسا  ربمایپ  ندمآ  هب  ناگدـنهد  تراشب  و  لامعا ،  ناهاوگ  زا  تماما و  ماقم 

دوب یتیآ  دوب ،  بذهم  یکز و  دـشاب ،  هک  اج  ره  دوب  كرابم  دوب ،  ناحلاص  زا  ناگدـش و  ءابتجا  زا  و  ناگدـش ،  ءافطـصا  زا  دوب . 
زا درک و  مالـس  ناـشیا  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  دوب  یناـسک  هرمز  زا  و  شرداـم ،  هب  يرگناـسحا  دوب و  ادـخ  زا  یتـمحر  مدرم و  يارب 

 . تخومآ شتمکح  باتک و  ادخ  هک  دوب  یناسک 

نادب ار  شراوگرزب  ربمایپ  نیا  یلاعت  يادـخ  هک  یفاصوا  یمامت  دوب و  تیالو  تاماقم  زا  هصیـصخ  ود  تسیب و  دـش  هتفگ  هک  اهنیا 
دننام تسا ،  یباستکا  اهنآ  زا  یضعب  تسا :  مسق  ود  تفـص  ود  تسیب و  نیا  دوش و  یم  هصالخ  نآ  رد  هداد ،  ردق  تعفر  هدوتس و 

 . تسا یصاصتخا  یتبهوم و  اه  یضعب  حالص و  برق و  ماقم  یگدنب و  ماقم  هب  ندیسر 

هچ ع )   ) یسیع
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؟  دنتفگ یم  هچ  شا  هرابرد  و  تفگ ؟  یم 

یم تبـسن  يو  هب  هچنآ  درک و  یمن  اعدا  نیا  زج  يزیچ  چیه  هکنیا  و  لوسر ،  دوب  يدبع  یـسیع  هک  هتخاس  ناشنرطاخ  میرک  نآرق 
زا اتحارـص  ریز  هیآ  رد  ار  انعم  نیا  نآرق  هکنانچمه  هتفگن ،  ینخـس  ادخ  تلاسر  هب  زج  مدرم  اب  هدرکن و  ار  شیاعدا  وا  دوخ  دـنداد 

 : دیامرف یم  هدرک  لقن  بانج  نآ 

ام لوقا  نا  یل  نوکی  ام  کناحبـس  لاق  هّللا ؟  نود  نم  نیهلا  یما  ینوذـختا و  ساـنلل  تلق  تناء  میرم  نبا  یـسیع  اـی  هّللا  لاـق  ذا  (و 
ام الا  مهل  تلق  ام  بویغلا ،  مالع  تنا  کنا  کسفن ،  یف  اـم  ملعا  ـال  یـسفن و  یف  اـم  ملعت  هتملع  دـقف  هتلق  تنک  نا  قحب ،  یل  سیل 
لک یلع  تنا  مهیلع و  بیقرلا  تنا  تنک  ینتیفوت  املف  مهیف  تمد  ام  ادیهـش  مهیلع  تنک  و  مکبر ،  یبر و  هّللا  اودبعا  نا  هب :  ینترما 

 . ( مهقدص نیقداصلا  عفنی  موی  اذه  هّللا  لاق  میکحلا ،  زیزعلا  تنا  کناف  مهل  رفغت  نا  كدابع و  مهناف  مهبذعت  نا  دیهش ،  یش ء 

فشک تسا ،  نآ  نیرتروآ  تریح  بدا و  تاکن  نیرت  عماج  نمـضتم  تیدوبع و  زا  يا  هراصع  رب  لمتـشم  هک  بیجع  مالک  نیا  و 
یم هتـشاد ،  يدـید  هچ  ناـنآ  لاـمعا  مدرم و  ربارب  رد  شراـگدرورپ و  تیبوبر  ربارب  رد  دوخ  تیعقوـم  هب  تبـسن  هکنیا  زا  دـنک  یم 
رما هب  زج  درادن و  يراک  لاثتما  زج  هک  هتـسناد  یم  هدنب  کی  اهنت  شراگدرورپ  هب  تبـسن  ار  دوخ  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع دـیامرف : 

دنک یمن  هدارا  يزیچ  شیالوم 
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توعد یئاهنت  هب  وا  تدابع  هب  ار  مدرم  هک  هدادن  يو  هب  يروتـسد  نیا  زج  مه  یلاعت  يادخ  دهد و  یمن  ماجنا  یلمع  وا  رما  هب  زج  و 
 . دیتسرپب تسا  امش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  ار  هّللا  مدرم  يا  هک  تفگن  ار  نیا  زج  مدرم  هب  زین  وا  دنک ، 

اما و  سب ،  دـنک و  تداهـش  لمحت  نآ  هراب  رد  هتفرگ ،  رظن  ریز  ار  نانآ  راـتفر  هک  هتـشادن  یتیلوئـسم  نیا  زج  مه  مدرم  هیحاـن  زا  و 
بانج نآ  اب  یطاـبترا  چـیه  دـنک ،  یم  یمکح  هچ  ناـشیا  رد  ناـشیا و  اـب  دـندرگ  یمرب  شیوس  هب  مدرم  هک  يزور  رد  ادـخ  هکنیا 

 . دنک باذع  هچ  دزرمایب و  هچ  درادن ، 

دیدرب و مان  یسیع  ار  ءازج  زور  ناعیفش  زا  یکی  دیتشاد  ریسفت  نیا  رد  البق  هک  یتعافش  ثحب  رد  امـش  دیوگب :  یـسک  تسا  نکمم 
. ؟  تسا هراک  چیه  بانج  نآ  دیئوگ  یم  اجنیا  رد  دوش و  یم  مه  هتفریذپ  شتعافش  هک  دیتفگ 

و ال  : ) هفیرـش هیآ  تسا و  قحب  نادهاش  زا  هکنیا  يارب  تسا ،  ازج  زور  ناعیفـش  زا  وا  میئوگ  یم  مه  زاب  هلب ،  میئوگ  یم  خـساپ  رد 
دراد تلالد  دنتسه  ملاع  هک  قح  هب  نادهاش  تعافش  رب  نوملعی )  مه  قحلاب و  دهش  نم  الا  هعافـشلا  هنود  نم  نوعدی  نیذلا  کلمی 

ار بانج  نآ  ادیهـش ) مهیلع  نوکی  همیقلا  موی  و   : ) هیآ رد  هکنیا  يارب  تسا ،  ءازج  زور  ناعیفـش  زا  یـسیع  هیآ  نیا  مکح  هب  سپ  ، 
 ( لیجنالا هیاروتلا و  همکحلا و  باتکلا و  کتملع  ذا  و   : ) هیآ رد  هدناوخ و  دهاش 
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( . دنقطان نآ  رب  لیجنا  تاروت و  تمکح و  باتک و  هک  تسا  یفراعم  زا  یکی  مه  دیحوت  نوچ   ) هتسناد دیحوت  هب  ملاع  ار  وا  ، 

نآ ندرک  تعافش  نکیل  میدشن ،  شرکنم  اجنیا  رد  تسا  ناعیفش  زا  زین  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع میتفگ  تعافـش  ثحب  رد  رگا  سپ 
میتسه شنایب  ددص  رد  ماقم  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  رگید ،  يا  هلءاسم  نداد  هیدف  هلءاسم  هب  نایحیسم  داقتعا  تسا و  يا  هلءاسم  بانج 
هدادـن بانج  نآ  هب  يراـیتخا  تردـق و  نینچ  هدرکن و  تباـث  یـسیع  يارب  ار  هیدـفت  میرک  نآرق  میئوگب  میهاوخ  یم  هک  تسا  نیا 
تردـق ياراد  دوب و  رـسپ  يادـخ  هکنیا  اب   ( ) مالـسلا هیلع   ) یـسیع هک  تسا  نیا  دـندقتعم ،  نادـب  نایحیـسم  هک  يا  هیدـفت  تسا و 

رد ناراکهنگ  هک  ار  يرفیک  هکنیا  يارب  نکیل  دنک ، ) دوبان  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  ار  دوخ  نانمـشد  تسناوت  یم  دوب و  یئادـخ 
!! . دورب راد  يالاب  هب  روظنم  نیا  هب  دش  رضاح  دومن و  ناراکهنگ  يادف  ار  دوخ  دزاس ،  لطاب  دنراد  تمایق 

یمن مه  لقع  هدومن ،  یفن  ار  نآ  تشذگ  هدنناوخ  رظن  زا  هک  يا  هیآ  هکلب  هدرکن ،  تابثا  اهنت  هن  بانج  نآ  يارب  ار  انعم  نیا  نآرق 
هّللا ءاش  نا  هک  دوش  لطاب  یـسیع  لمع  اب  یهلا  هقلطم  تنطلـس  تردـق و  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  انعم  نیا  اریز  دریذـپب ،  ار  نآ  دـناوت 

 . دیآ یم  شنایب 

رگا نوچ  هدومن ،  یفن  هن  هدرک و  تابثا  هن  تسا ،  تکاس  تهج  نیا  زا  هدشن و  نآ  هب  یضرعت  چیه  هفیرش  هیآ  رد  تعافـش ،  اما  و 
هیآ
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مهل رفغت  نا  و   : ) دیامرفب تشاد  اج  يرادرایتخا )  هن  تسا  تلذ  راهظا  ماقم  هیآ  ماقم  هکنیا  وگ   ) دوب تعافش  تابثا  ماقم  رد  هفیرش 
اج رگید  تسین  ازج  زور  ناعیفش  زا  یـسیع  دیامرفب  تساوخ  یم  دوب و  تعافـش  یفن  ددص  رد  رگا  و  میحرلا ، )  روفغلا  تنا  کناف 

 . دروایب نایم  هب  ار  مدرم  لامعا  رب  تداهش  هلءاسم  تشادن 

ياه کلـسم  فلتخم و  بهاذـم  هب  بانج  نآ  زا  دـعب  مدرم  دـنچ  ره  دـنا ؟  هتفگ  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع هراـبرد  مدرم  هچنآ  اـما  و 
تایئزج تایلک و  رگا  هک  اسب  هچ  دنا ،  هدـیدرگ  تتـشتم  هدـش و  دـقتعم  دـنک -  زواجت  بهذـم  داتفه  زا  اسب  هچ  هک  ینوگانوگ - 

نایحیـسم زا  ینانخـس  لقن  هب  اـهنت  میرک  نآرق  نکیل  دـنک و  زواـجت  مه  رادـقم  نیا  زا  دوش ،  هتفرگ  رظن  رد  ناـش  يارآ  بهاذـم و 
يا هلءاسم  دراد ،  دروخرب  دیحوت  هلءاسم  اب  هک  تسا  نانخـس  نیمه  نوچ  دـنا ،  هتفگ  شردام  یـسیع و  هرابرد  هک  هدـیزرو  مامتها 

ار هیدفت  فیرحت و  هلءاسم  لیبق  زا  تایئزج  زا  یضعب  اما  و  دنک .  یم  توعد  نآ  هب   - میوق يرطف و  نید  الوصا  و  میرک -  نآرق  هک 
 . تسا هدادن  رارق  مامتها  دروم  دیاب  هک  روطنآ 

اهنآ رگنایب  ریز  تایآ  هک  تسا  ینانخـس  هداد ،  تبـسن  ناـنآ  هب  اـی  هدرک و  تیاـکح  هراـب  نیا  رد  نایحیـسم  زا  میرک  نآرق  هچنآ  و 
 : تسا

ذختا اولاق  و   : ) هیآ تسا و  ادـخ  رـسپ  حیـسم  دـنا  هتفگ  نایحیـسم  هیآ  نیا  مکح  هب  هک  هّللا ، )  نبا  حیـسملا  يراـصنلا  تلاـق  و   . ) 1
 ( هناحبس ادلو  نمحرلا 
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 . تسا هیآ  نامه  يارخا  ترابع  ، 

 . دنا هتسناد  ادخ  دوخ  ار  حیسم  نازیملاامسر  نایحیسم  هیآ  نیا  مکح  هب  میرم ، )  نبا  حیسملا  وه  هّللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل   . ) 2

هـس نایادخ  زا  ادخ  نیموس  ار  ادخ  هتفرگ ،  رارق  ( 72  ) هیآ زا  دـعب  هک  هیآ  نیا  رد  هثالث ، )  ثلاث  هّللا  نا  اولاق  نیذـلا  رفک  دـقل   . ) 3
 . دراد هراشا  انعم  نیمه  هب  مه  هثالث )  اولوقت  و ال   : ) هیآ دنا ،  هتسناد  هناگ 

زا اه  یـضعب  تهج  نیمه  هب  تسا و  فلتخم  يانعم  هس  نومـضم و  هس  بهذـم و  هس  رب  لمتـشم  شرهاظ  هب  دـنچ  ره  تاـیآ  نیا  و 
يدنزرف هب  لئاق  هیناکم  بهذم  تسا :  هتفگ  هدرک و  بهاذـم  فالتخا  رب  لمح  ار  اهنآ  لحن  للم و  باتک  بحاص  یناتـسرهش  لیبق 

نوچ فافش  یمسج  رب  رون  شبات  لیبق  زا  ادخ  يارب  شیدنزرف  یـسیع و  لوزن  دنا :  هتفگ  هیروطـسن  دنیادخ و  يارب  حیـسم  یقیقح 
ارهاظ نکیلو  تسا .  هدش  بلقنم  نوخ  تشوگ و  هب  ناحبس  يادخ  تسا ،  تیهام  بالقنا  باب  زا  دنا :  هتفگ  هیبوقعی  و  تسا ،  رولب 

فلتخم بهاذـم  تایـصوصخ  هب  زگره  دزادرپب و  بهاذـم  نیا  هب  دـهاوخب  ات  تسین  لحن  للم و  باتک  هّللاـب )  ذاـیعلا   ) میرک نآرق 
يادخ يارب  حیسم  يدنزرف  هلءاسم  نآ  تسا و  نانآ  همه  نیب  كرتشم  هک  دزادرپ  یم  یطلغ  داقتعا  هب  هکلب  دزرو  یمن  مامتها  نانآ 

هدرک بترتم  طلغ  داقتعا  نیا  ساسا  رب  هک  دزادرپ  یم  يراثآ  هب  زین  تسا و  ادـخ  سنج  خنـس  زا  حیـسم  سنج  هکنیا  تسا و  یلاعت 
اهنآ زا  یکی  هک  دنا 
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نیا انعم  نیا  رب  لیلد  دنا ،  هدرک  راد  هنماد  عازن  هرجاشم و  رایسب و  فالتخا  ثیلثت  هملک  ریسفت  رد  هک  دنچ  ره  تسا ،  ثیلثت  هلءاسم 
هلءاسم تیحیـسم  لک  زا  نآرق  رظن  دروم  دوش  یم  مولعم  هدرک ،  جاجتحا  نانآ  هیلع  نایب  کی  نابز و  کی  هب  میرک  نآرق  هک  تسا 

 . دنکیرش نآ  رد  همه  هک  تسا  يا 

زا و  تسا )  یکی  یلاعت  يادـخ   ) هکنیا رب  دـنراد  تحارـص  وس  کی  زا  ام ،  تسد  رد  دوجوم  ياـه  لـیجنا  تاروت و  هکنیا  حیـضوت 
ردپ نامه  رسپ  نیا   ) هکنیا هب  دنک  یم  حیرـصت  وس  رگید  زا  و  تسا !)  ادخ  رـسپ  حیـسم   ) دیوگ یم  تحارـص  هب  لیجنا  رگید  يوس 

( . ریغ تسا و ال 

اب دـندرکن  مه  ار  راک  نیا  دوب ،  ضامغا  لباق  زاب  يریگ  تشگرب  مارتحا و  فرـص  رب  دـندرک  یم  لمح  ار  يرـسپ  هلءاسم  رگا  یتح 
تـسود ار  دوخ  نانمـشد  میوگ  یم  امـش  هب  نم  و  دیوگ :  یم  هلمج  نآ  زا  هدـش ،  حیرـصت  انعم  نیا  هب  لیجنا  زا  يدراوم  رد  هکنیا 

ار امش  هک  سکره  دیئامن و  ناسحا  درک  ینمشد  امش  اب  هک  سکره  هب  دینک و  تکرب  يوزرآ  دوخ  ناگدننک  تنعل  يارب  دیرادب و 
وا نوچ  تسا ،  اه  نامـسآ  رد  هک  يردپ  نامه  دیوش ،  دوخ  ردپ  نادـنزرف  ات  دـینک  دـنویپ  وا  اب  امـش  درک  تحاران  دـنار و  دوخ  زا 

رگا و  ناملاظ ،  رب  مه  دناراب و  یم  نیقیدـص  رب  مه  ار  شناراب  و  نادـب ،  رب  مه  دـنابات و  یم  ناکین  رب  مه  ار  شدیـشروخ  هک  تسا 
امش وا  هک  دیرادب  تسود  ار  یسک  اهنت 
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دوخ ناردارب  هب  اهنت  رگا  زین  و  دننک ؟  یم  نیا  ریغ  ناراشع  رگم  دیـشاب ؟  هتـشاد  دیهاوخ  یم  يرجا  هچ  رگید  دراد ،  یم  تسود  ار 
لماک ناتینامسآ  ردپ  دننام  دیئایب  سپ  دننک ؟  یم  نیا  زا  ریغ  ناتسرپ  تب  رگم  دوب ؟  دهاوخ  امـش  يارب  یتلیـضف  هچ  زاب  دینک  مالس 

 ( . تسا لماک  وا  هک  دیشاب 

دزن تروص  نیا  رد  هک  دـیدنبن  راـکب  یئاـمندوخ  روـظنم  هب  مدرم و  ربارب  رد  ار  دوـخ  محارم  همه  هک :  تسا  لـیجنا  نیمه  رد  زین  و 
 . تشاد دیهاوخن  يرجا  تسا  اه  نامسآ  رد  هک  ناتردپ 

تسا سدقم  وت  مان  یئاه ،  نامسآ  رد  هک  ام  ردپ  يا  دیناوخب :  زامن  روطنیا  زین  امش   : ) دیوگ یم  زامن  هرابرد  باتک  نامه  رد  زین  و 
. . . ( .

هس نیا  همه  ( ، ) دشخب یم  ار  امـش  ياهاطخ  مه  ناتینامـسآ  ردپ  دیـشخبب  ار  مدرم  ياهاطخ  اه و  يراکافج  رگا  سپ   : ) هدمآ زین  و 
 ( . تسا یتم  لیجنا  زا  مشش  حاحصا  رد  میدرک  لقن  هک  هرقف 

( . دیشاب میحر  ناتمیحر  ردپ  دننام  زین  امش   : ) دیوگ یم  زین  و 

هلا هک  مهلا  يوس  هب  تسه و  زین  امـش  ردپ  هک  مردپ  يوس  هب  نم  وگب  ناشیا  هب  مناردارب و  دزن  ورب   : ) دـیوگ یم  هیلدـجم  میرم  هب  و 
( . درک مهاوخ  دوعص  تسه  زین  امش 

دروم رد  مه  هدرک ،  قالطا  سدقت  یلاعت و  يادخ  رب  هک  ار  ردپ )  ) هملک میدرک  لقن  لیجنا  هس  زا  هک  نآ  لاثما  تارابع و  نیا  سپ 
يروطب نیا  و  یسیع ،  ریغ  دروم  رد  مه  هدرک و  قالطا  یسیع 
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يردـپ يرـسپ و  زا  اهنآ  تارابع  زا  رگید  یـضعب  زا  هک  دـنچ  ره  دراد ،  ار  نآ  لاثما  تافیرـشت و  هبنج  افرـص  دـیدرک  هظحـالم  هک 
ماجنارس دوش  ققحم  یناسنا  رد  یتقو  هک  یلامک  تسا  دناسر ،  یم  ار  لامکتسا  زا  یعون  هکلب  دوش ،  یمن  هدافتسا  فیرـشت  فرص 

درک دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  نامشچ  تفگ و  نخس  مالک  نیا  هب  حیـسم -  عوسی -   : ) ترابع نیا  ریظن  دنک ،  یم  دحتم  ادخ  اب  ار  وا 
يارب هک  ار  یئاعد  هاگنآ  دنک ، ) دیجمت  ار  وت  مه  ترسپ  ات  نک ،  دیجمت  ار  ترسپ  دیـسر ،  ارف  ررقم  تعاس  نآ  ردپ ! يا  تفگ :  و 

 : دیوگ یم  هاگنآ  دنک و  یم  لقن  درک  شنادرگاش  زا  نالوسر 

ات مراد ،  تلئـسم  دـنا  هدروآ  نامیا  نم  هب  نابز  هب  هک  مه  یناسک  دروم  رد  هکلب  منک  یمن  نانیا  يارب  اهنت  ار  تساوخرد  نیا  نم  (و 
نم رد  زین  اهنآ  ات  مراد  تلئـسم  مدش ،  تباث  وت  رد  زین  نم  يدش و  تباث  نم  راگدرورپ  يا  وت  هک  روطنامه  دنوش ،  یکی  نانآ  همه 

يداد نم  هب  وت  هک  يدجم  نآ  مداد ،  وربآ  دجم و  ناشیا  هب  نم  يداتسرف و  ارم  وت  هک  دنروآ  نامیا  ملاع  همه  ات  دنوش و  یکی  وت  و 
ملاع همه  ات  دـنوش  لماک  یکی  يارب  اهنآ  همه  نم و  رد  وت  اهنآ و  رد  نم  میدـش ،  یکی  ام  هک  نانچنآ  دـنوش ،  یکی  همه  ات  يرآ  ، 

 ( . يراد یم  تسود  ارم  وت  هک  روطنآ  مراد ،  یم  تسود  ار  ناشیا  نم  يداتسرف و  ارم  وت  هک  دننادب 
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ینعی دـندرکن ،  ار  راک  نیا  تسا ،  فیرـشت  فرـص  يردـپ  يرـسپ و  زا  روظنم  هکنیا  رب  دراد  تحارـص  اه  لیجنا  هکنیا  اـب  میتفگ : 
لمح ار  اهنآ  دوش  یمن  هک  تسه  یتاملک  اه  لیجنا  رد  میئوگ  یم  اجنیا  رد  دندرکن ،  فیرـشت  رب  لمح  ار  يدنزرف  يردپ و  ناونع 

یم هکنیا  ریظن  دـنا ) هدزن  یلمح  نانچ  هب  تسد  نایحیـسم  هک  هدوب  تاملک  نیا  دوجو  رطاخ  هب  دـیاش  و   ) درک مارتحا  فیرـشت و  رب 
تفگ وا  هب  یسیع  میسانشب ؟  ار  هار  میناوت  یم  هنوگچ  و  يور ؟  یم  اجک  هب  وت  میناد  یمن  ام  اقآ  يا  تفگ :  یسیع  هب  اقول   : ) دیوگ

ارم امـش  رگا  نم ،  هلیـسو  هب  رگم  دیآ ،  یمن  مردـپ  يوس  هب  يدـحا  هک  مسق  یگدـنز  هب  دـنگوس و  قح  هب  مقیرط ،  نآ  نم  دوخ  : 
ار ردپ  دیس  يا  دیسرپ :  سبلیف  دیدید .  مه  ار  وا  نوچ  دیسانش  یم  ار  وا  نالا  نیمه  زا  و  دیدوب ،  هتخانش  مه  ارم  ردپ  دیدوب  هتخانش 

دیتخانش یمن  امش  یلو  مدوب  امـش  اب  اه  نامز  نیا  همه  رد  نم  سبلیف  يا  تفگ :  عوسی  مهاوخ ،  یمن  يزیچ  رگید  هدب ،  ناشن  ام  هب 
هک يا  هدرواین  نامیا  زونه  رگم  هدب ؟  ناشن  ام  هب  ار  ردپ  یئوگ  یم  وت  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسا .  هدید  ار  ردـپ  دـنیبب  ارم  سکره  ، 

یئاـهنت هب  نم  تاذ  زا  زین )  ) میوـگ یم  ناـتیارب  مراد  هک  ینخـس  نیا  تسا و  هدرک  لوـلح  نم  رد  ردـپ  مدرک و  لوـلح  ردـپ  رد  نم 
هک ردپ  زا  نم و  زا  هکلب  دوش  یمن  رداص 
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رد مردپ  مردپ و  رد  نم  میوگ  یم  هک  دـینک  مرواب  دـنک ،  یم  ار  اهراک  نیا  دراد  هک  تسا  وا  دوش ،  یم  رداص  تسا  نم  رد  لاحلا 
 . ( تسا نم 

 ( . هداتسرف ارم  وا  هکلب  مدماین  دوخ  شیپ  زا  مدمآ و  مدش و  جراخ  هّللا  زا  نم  نکیل   : ) هک تسا  لیجنا  رد  زین  و 

 ( . میدوجوم کی  ود  ره  مردپ  نم و   : ) دیوگ یم  زین  و 

ار ناشیا  دینک و  نم  نادرگاش  ار  ماوقا  اه و  تما  یمامت  دیورب و  دنک :  یم  تیاکح  نینچ  هتفگ  شنادرگاش  هب  هک  ار  ینخـس  زین  و 
دهد ماجنا  ار  نآ  دیاب  یحیسم  ره  هک  اسیلک  تابجاو  زا  تسا  یمسارم  دیمعت   ) دیهدب دیمعت  لسغ  سدقلا  حور  رسپ و  ردپ و  مان  هب 

( . دوش كاپ  ناهانگ  زا  ات 

وا هلیسو  هب  يزیچ  ره  دوب ،  ادخ  دزن  لوا  زا  نیا  دوب ،  هملک  نامه  ادخ  دوب و  ادخ  دزن  هملک  دوب و  هملک  ادتبا  رد   : ) دیوگ یم  زین  و 
 ( . تسا مدرم  رون  تایح  تفای و  دوجو  وا  هلیسو  هب  مه  تایح  هلمج  نآ  زا  تفاین ،  دوجو  يزیچ  وا  ریغ  هب  تفای و  دوجو 

هدوب نیا  اه  لیجنا  ناگدنـسیون  روظنم  و  تسا ،  اه  لیجنا  تاملک  نیمه  شتلع  دندش  یئادـخ  هس  هب  لئاق  اراصن  مینیب  یم  رگا  سپ 
سقرم لـیجنا  رد  هکناـنچمه  دـننک ،  ظـفح  هدرک  یم  حیرـصت  نآ  هب  شتاـمیلعت  رد  مالـسلا )  هیلع   ) حیـسم هک  ار  دـیحوت  مه  هـک 

هلا بر  لیئارسا  يا  هک )  تسا  نیا  نم  (ي  ایاصو زا  کی  ره  لوا   : ) دیوگ یم  مهدزاود  حاحصا 
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هدـش اه  یئوگ  ضقانت  نیا  شا  هجیتن  و   ) دـننک ظفح  ار  ادـخ  يارب  حیـسم  ندوب  رـسپ  مه  تسا و  وت  بر  وا  اـهنت  تسا و  دـحاو  وت 
 (( . مجرتم  ( . ) تسا

دراد و يدـحاو  رهوج  ادـخ  تاذ  هک  تسا  نیا  ددرگ ) یمنرب  يروصت  لباق  لوقعم و  يانعم  هب  هک  دـنچ  ره   ) ناشراتفگ لـصاح  و 
شیلجت يزیچ و  ره  زورب  روهظ و  هوحن  هک  تسا  یتفـص  نآ  موـنقا )   : ) هملک زا  ناـشروظنم  دراد و  موـنقا  هس  هدـحاو  تقیقح  نیا 

روهظ هولج و  اهنآ  اب  یلاعت  يادخ  هک  هناگ  هس  ياه  مونقا  دشاب و  فوصوم  ریغ  تفـص  هک  يروط  هب  هن  اما  دـشاب ،  نآ  اب  ریغ  يارب 
 . تسا حور  نامه  هک  تایح  مونقا  تسا و  هملک  نامه  هک  ملع  مونقا  یتسه و  مونقا  زا  تسا  ترابع  هدرک ، 

و دوجو ،  مونقا  ار  ردپ  ینعی  یلوا  دنیوگ ،  یم  حور  ار  یموس  رسپ و  ار  يرگید  ردپ و  ار  یکی  هک  تسا  هناگ  هس  ياه  مونقا  نیا  و 
 . دندیمان حور  تسا  تایح  مونقا  هک  ار  موس  رسپ و  تسا  هملک  ملع و  مونقا  هک  ار  یمود 

مونقا موس  و  هملک ،  ملع و  مونقا  مود  دوـجو و  موـنقا  لوا  سدـقلا ، )  حور   ) و رـسپ ) ( ، ) ردـپ  : ) زا دـنترابع  هناـگ  هس  میناـقا  نیا  و 
هک سدقلا -  حور  یهارمه  هب  تسا -  دوجو  مونقا  هک  شردپ -  هیحان  زا  تسا ، -  ملع  مونقا  هملک و  هک  رسپ -  سپ  تسا ،  تایح 

 . دش لزان  دنریگ -  یم  ینشور  نآ  هلیسو  هب  ءایشا  تسا و  تایح  مونقا 

ریسفت رد  هاگنآ 
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مه بهذم  داتفه  زا  هک  دنا  هدش  بعـشنم  يرایـسب  بهاذم  اه و  هبعـش  هب  اج  نیمه  زا  دنا ،  هتخادـنا  هار  میظع  یفالتخا  لامجا  نیا 
 . تشذگ دهاوخ  هدنناوخ  رظن  زا  شلیصفت  باتک  نیا  شیاجنگ  ردق  هب  يدوز  هب  دنک و  یم  زواجت 

ریز تایآ  رد  یلاـعت  يادـخ  هچنآ  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیئامرفب  تقد  میدرک  ناـشنرطاخ  ـالبق  هچنآ  رد  رگا  مرتحم  هدـنناوخ  امـش  و 
یئانعم هدش و  ادیپ  تینارصن  رد  مالـسلاامهیلع )   ) میرم نب  یـسیع  زا  دعب  هک  تسا  یبهاذم  همه  نیب  كرتشم  هجو  هدرک ،  تیاکح 

اولاق نیذلا  رفک  دقل   : ) درذگ یم  امش  رظن  زا  تایآ  نآ  رگید  راب  کنیا  دنک ،  یم  هدافا  ار ،  میدرک  یکی  ندوب  ات  هس  يارب  هک  مه 
( . اوهتنا هثالث  اولوقت  و ال   . . . ( ، ) هثالث ثلاث  هّللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل  میرم ، . . .  نب  حیسملا  وه  هّللا  نا 

ترثک و همه  اـب  نایحیـسم  دـیاقع  رب  هک  یلاکـشا  هک  دوب  نیا  يارب  درک ،  اـفتکا  كرتشم  ردـق  نیا  تیاـکح  هب  میرک  نآرق  رگا  و 
یم نشور  يدوز  هب  هک  تسا  هریتو  کی  هب  زیچ و  کی  هدومن ،  جاجتحا  نادب  نآرق  تسا و  دراو  تسه  ناشدئاقع  رد  هک  فالتخا 

 . دوش

ثیلثت بهذم  دض  رب  نآرق  جاجتحا 

 . دنک یم  در  قیرط  ود  زا  ار  نآ  دوش ،  یم  تیحیسم  ثیلثت  هیلع  جاجتحا  رد  دراو  یتقو  نآرق 

تـسا يرما  هسفن  یف  تسا و  لاحم  یلاعت  يادخ  رب  نتـشاد  دـنزرف  یلک  روطب  هک  انعم  نیا  نایب  ینعی  یمومع ،  نایب  قیرط  زا  لوا : 
یضرف دنزرف  هکنیا  هچ  نکممان ، 
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 . رگید سکره  ای  ریزع و  ای  دشاب  یسیع  ، 

هدنب هکلب  دوبعم ،  هلا  هن  دوب و  ادخ  رسپ  هن  بانج  نآ  هکنیا  میرم و  نب  یـسیع  صخـش  هب  طوبرم  یـصوصخ و  نایب  قیرط  زا  مود : 
 . وا ياه  هدیرفآ  زا  دوب  یقولخم  ادخ و  يارب  دوب  يا 

ياراد هدنز و  تادوجوم  زا  يزیچ  هک  تسا  نیا  رگید  زیچ  زا  يزیچ  دلوت  يدنزرف و  تقیقح  هک :  تسا  نیا  لوا  قیرط  حیضوت  اما 
دوش و یم  ادج  وا  زا  يزیچ  دنک ،  لثم  دیلوت  دهاوخ  یم  یتقو  تابن  یتح  ای  ناویح و  ای  ناسنا و  الثم  دوش ،  يزجتم  لسانت  دلاوت و 

تـسا شدوخ  لثم  زین  وا  هک  دوخ  عون  زا  رگید  يدرف  یجیردت  تیبرت  تسد  هب  هدومن ،  ادـج  دوخ  زا  ار  یئزج  يریگ  تفج  هار  زا 
دوجوم کـی  ـالثم  ددرگ ،  راـثآ  صاوخ و  نآ  ياراد  زین  ءزج  نآ  دراد  راـثآ  صاوـخ و  زا  وا  دوـخ  هچنآ  هجیتـن  رد  اـت  دراپـس  یم 

یم ادـج  تسا  وا  لگ )  هترک   ) حاقل ناـمه  هک  دوخ  زا  ار  یئزج  تاـبن  کـی  تسا و  وا  هفطن  ناـمه  هک  ار  دوخ  زا  یئزج  رادـناج ، 
يادـخ دروم  رد  يزیچ  نینچ  هک  تسا  مولعم  دوش و  دوخ  لثم  یتابن  اـی  یناویح  جـیردت  هب  اـت  دراپـس  یم  شتیبرت  تسد  هب  دـنک و 

 : دناد یم  لاحم  لیلد  هس  هب  ار  نآ  لقع  تسین و  روصتم  یلاعت 

و دشاب ،  يدام  شدوخ  هکنیا  زا  تسا  هزنم  هدام ،  قلاخ  يادـخ  تسا و  يدام  یمـسج  نتـشاد  لثم ،  دـیلوت  لوا  طرـش  هکنیا :  لوا 
تیدام مزاول  دوبن  يدام  یتقو  ارهق 
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 . درادن کلذ  ریغ  ناکم و  نامز و  جیردت و  تکرح و  هب  زاین  سپ  درادن ،  زین  تسا  جایتحا  اهنآ  همه  عماج  هک 

هقلطم تیمویق  شتیبوبر ،  تیهولا و  رد  قالطا  نیمه  رطاـخ  هب  تسا و  هقلطم  ناحبـس  يادـخ  تیبوبر  تیهولا و  هکنیا :  مود  لـیلد 
شدوجو تسا و  وا  هب  دـنمزاین  یتسه  مزاول  نتـشاد  رد  ندـش و  تسه  رد  ادـخ  ياوس  ام  هجیتن  رد  دراد و  دوخ  ياوس  ام  هب  تبـسن 

رد وا و  ياوسام  هکنیا  نیع  رد  هک  دوش  ضرف  يزیچ  تسا  نکمم  هنوگچ  لاـح  نیا  اـب  تسا ،  يو  مویق  وا  نوچ  تسا ،  وا  هب  مئاـق 
یـضرف دوـجوم  نیا  تسا ،  وا  جاـتحم  وا  ياوساـم  میتـفگ  هکنیا  نیع  رد  و  دـشاب ؟  وا  لـثامم  تیعوـن  رد  تسا ،  وا  تیموـیق  تحت 

هکنیا نودب  دشاب ؟  زین  وا  رد  تسه  ادخ  ماکحا  تافص و  تاذ و  رد  هک  اهتیصوصخ  مامت  دشاب و  دوخ  تاذ  هب  مئاق  وا و  زا  لقتسم 
 . دشاب هتفرگ  وا  زا 

هک  ) وا دروم  رد  مه  ار  یجیردت  لعف  هک  تسا  نیا  شا  همزال  میرامشب ،  زئاج  یلاعت  يادخ  رد  ار  دلو  داز و  رگا  هکنیا :  موس  لیلد 
هدام و سومان  بوچراهچ  رد  لخاد  مه  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  نآ  نتـسناد  زئاج  مینادـب و  زئاج  تسا )  نآ  زا  یلاعتم 

ضرف نآ  هدـنروآ  دـیدپ  لـعاف و  بوچراـهچ و  نیا  زا  جراـخ  ار  وا  اـم  نوچ  تسا ،  لاـحم  ضرف و  فلخ  نیا  دـیآ و  رد  تکرح 
وا تیشم  دنک و  یم  دوخ  تیشم  هدارا و  هب  دنک  یم  هچنآ  یلاعت  يادخ  هکلب  میدرک ، 
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 . تسین جیردت  تلهم و  هب  دنمزاین  دشاب و  یم  یفاک  شا  هتساوخ  ققحت  يارب 

تاومـسلا و عیدب  نوتناق  هل  لک  ضرالا  تاومـسلا و  یفام  هل  لب  هناحبـس  ادلو  هّللا  ذـختا  اولاق  و   : ) هیآ زا  هک  تسا  ینایب  نامه  نیا 
ادخ هتفرگ و  دنزرف  ادخ  دنتفگ :  رافک  دیامرف :  یم  نوچ  دنک ،  یم  شا  هدافا  نوکیف ، )  نک  هل  لوقی  امناف  ارما  یـضق  اذا  ضرالا ، 

عضاخ شربارب  رد  اهنآ  همه  تسا ، )  اهنآ  مویق  وا  و   ) وا نآ  زا  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هچنآ  همه  کلم  هکلب  تسا  نآ  زا  هزنم 
طقف دروآ ،  دوجوب  يزیچ  دهاوخب  دنکب و  يراک  دهاوخب  یتقو  وا  تسا ،  نیمز  اه و  نامـسآ  يوگلا  نودب  راگدیرفآ  وا  دنتـسه و 

 . دوش دوجوم  جیردت  و  گنرد ،  نودب  دوجوم  نآ  و  شاب )   ) دیوگب تسا  یفاک 

یف اـم  هل   : ) هلمج تسا و  تیداـم  زا  شتهازن  ناـمه  هک  تسا  ناـهرب  کـی  یئاـهنت  هب  هناحبـس )   ) هملک میدرک  اـم  هـک  یناـیب  هـب  و 
تاومسلا عیدب   : ) هلمج و  دشاب ،  ادخ  تیمویق  ینعی  مود  ناهرب  نامه  هک  تسا  يرگید  ناهرب  نوتناق )  هل  لک  ضرالا  تاومـسلا و 

 . دشاب ضرف  فلخ  ناهرب  نامه  هک  تسا  موس  ناهرب  ارما ) . . .  یضق  اذا  ضرالا  و 

نیمز نامـسآ و  دوخ  میئوگب :  هتفرگ و  شلعاف  هب  تفـص  هفاضا  باب  زا  ار  ضرـالا )  تاومـسلا و  عیدـب   : ) هلمج تسا  نکمم  هتبلا 
 ، هدمآ ناهرب  راهچ  هفیرش  هیآ  رد  هک  مینک  هدافتسا  ار  انعم  نیا  نآ  زا  هجیتن  رد  تسا و  بیجع  عیدب و 
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عیدب  : ) هلمج ار  موس  ناهرب  و  نوتناق )  هل  لک  ضرالا  تاومسلا و  یف  ام  هل   : ) هلمج ار  مود  ناهرب  و  هناحبس )   ) هملک ار  لوا  ناهرب 
 ( ضرالا تاومسلا و  عیدب   : ) هلمج زا  هک  بیرقت  نیا  هب  دنک  هدافا  یضق ) . . .  اذا   ) هلمج ار  مراهچ  ناهرب  و  ضرالا )  تاومـسلا و 

نیمه زا  يدوجوم  دوش و  راددـنزرف  یلاعت  يادـخ  تسین  نکمم  سپ  هدـمآ ،  دوجوب  لاثم  وگلا و  نودـب  نیمز  نامـسآ و  میمهفب : 
ادخ و نیع  ار  یـسیع  نایحیـسم  نوچ  هدش ،  قلخ  یلبق  يوگلا  اب  هک  تسا  يدوجوم  تروص  نیا  رد  نوچ  ددرگ ،  وا  دـنزرف  نیمز 

 . دوش یم  رگید  ناهرب  کی  شدوخ  یئاهنت  هب  هلمج  نیا  سپ  دنناد ،  یم  وا  لثم 

 ، وا لاعفا  تیجیردت  لاکـشا  زا  رارف  زین  یلاعت و  يادـخ  تیدام  تیمـسج و  لاکـشا  زا  رارف  روظنم  هب  نایحیـسم  هک  مه  ضرف  هب  و 
وا زا  يزیچ  هدش و  يزجتم  یلاعت  يادخ  اتقیقح  هکنیا  هن  تسا  یئوگزاجم  باب  زا  ادلو ، ) هّللا  ذختا   : ) میئوگ یم  ام  هکنیا  دـنیوگب 

اقافتا و   ) تیجیردت هب  هن  دشاب و  تیدام  هب  موکحم  هن  لاح  نیع  رد  دشاب و  وا  لثم  تافـص  تاذ و  تقیقح  رد  هک  دشاب  هدـش  ادـج 
هب تلثامم  لاکـشا  هزات  تسا ، )  نیمه  ناشیاه  هتفگ  یـسررب  زا  دعب  تسا ،  ادخ  دنزرف  حیـسم  دنتفگ :  هکنیا  زا  مه  اراصن  دوصقم 

 . دنام دهاوخ  یقاب  دوخ  ياج 

تابثا تسه و  ددع  تابثا  هرورضلاب  هک  دراد  ار  همزال  نیا  دشاب ،  هتشادن  يا  همزال  چیه  رگا  ردپ  دنزرف و  تابثا  هکنیا  حیضوت 
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ریظن دنـشاب ،  دحاو  هیعون  تقیقح  رد  ردپ  دنزرف و  نیا  میدرک  ضرف  ام  هک  مریگ  هکنیا  يارب  تسا ،  یقیقح  ترثک  تابثا  مه  ددع 
دـندرف و ود  عوـن  يارب  تیدرف  تهج  زا  هک  مینک  راـکنا  میناوـت  یمن  نکیل  دـنزیچ ،  کـی  تیناـسنا  تقیقح  رد  هـک  ناـسنا  درف  ود 

دنهاوخ وا  هب  جاتحم  وا و  كولمم  تسا  یـضرف  دنزرف  نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  وا  ریغ  هچنآ  مینادب  یکی  ار  هلا  ام  رگا  نیاربانب 
رگا تسا و  جاتحم  وا  تسین و  جاتحم  ادخ  نوچ  دشاب ،  ادخ  لثم  یهلا  دناوت  یمن  دندرک  ضرف  ادـخ  يارب  هک  يدـنزرف  سپ  دوب ، 

 ، دـشاب تاهج  مامت  هب  لقتـسم  وا  دوخ  نوچ  دـشابن و  جاتحم  ینعی  دـشاب  وا  لثم  مه  تهج  نیا  زا  هک  مینک  ضرف  شیارب  يدـنزرف 
 . میرامشب نیدحوم  زا  ار  دوخ  مینادب و  یکی  رد  رصحنم  ار  هلا  میناوت  یمن  رگید 

یف ام  هل  دـلو  هل  نوکی  نا  هناحبـس  دـحاو  هلا  هّللا  اـمنا  مکل  اریخ  اوهتنا  هثـالث  اولوقت  ـال  و   : ) هیآ هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ناـیب  نیا  و 
یم مولعم  سپ  تسا ،  ادخ  اهنت  اهنت و  هلا   : ) دـیامرف یم  نوچ  دراد ،  تلالد  نآ  رب  الیکو ) هّللاب  یفک  ضرالا و  یف  ام  تاومـسلا و 

دیابن رگید  دشاب ،  دوجو  رد  لقتـسم  دشابن و  ردپ  جاتحم  دـنزرف  دـیاب  دـشاب  نینچ  رگا  دنتـسناد و  یم  هلا  مه  ار  دـنزرف  اراصن  دوش 
 ( . تسا یکی  ادخ  دنیوگب  ثیلثت  هب  داقتعا  نیع  رد  هتسناد  دحوم  ار  دوخ  اراصن 

ادخ رسپ  مالسلاامهیلع )   ) میرم نب  یسیع  صخش   ) هکنیا نایب  ینعی  مود ،  قیرط  اما  و 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 900 

http://www.ghaemiyeh.com


تیرشب مزاول  راچان  هدش و  دلوتم  رگید  يرشب  زا  تسا و  رشب  وا  هک  تسا  نیمه  شلیلد  تسین ، )  تیهولا  تقیقح  رد  وا  کیرش  و 
 . دراد مه  ار 

وا هاگنآ  تفای ،  تیبرت  اه  نینج  همه  دننام  درک و  امن  وشن و  يو  محر  رد  وا  دش و  هلماح  وا  هب  مالسلااهیلع )   ) میرم هکنیا  حیـضوت 
تناضح تیبرت و  ار  دوخ  ناکدوک  ناردام ،  ریاس  هک  روطنآ  دومن  تیبرت  دوخ  نماد  رد  سپـس  دـیئازب و  رگید  يردام  ره  دـننام  ار 

ریاس دـننام  و  ندرک )  امن  وشن و  هدـنز  ناسنا  کی  یعیبط  تـالاح  ریاـس  ندیـشون و  ندروخ و  اـب   ) درک عورـش  سپـس  دـننک و  یم 
هنشت و ندرب ،  ملا  تذل و  ندش ،  تحاران  لاحشوخ و  نتشگ ،  ریس  هنسرگ و  ندش ،  ضراوع  شوختسد  یعیبط  هدنز و  تادوجوم 

 . نتفرگ دوخ  هب  ار  یعیبط  دوجوم  کی  رگید  مزاول  ریاس  و  ندش ،  تحار  هتسخ و  ندش ،  رادیب  ندیباوخ و  نتشگ ،  باریس 

نآ رد  یلقاع  چـیه  هک  تسین  يزیچ  دـش ،  هدـهاشم  هدوب  مدرم  نیب  رد  هک  یتدـم  رد  باـنج  نآ  زا  همه  هک  تسا  يروما  نآ  اـهنیا 
یتقو عون و  نیا  زا  رگید  دارفا  اه و  ناسنا  ریاس  دننام  تسا  یناسنا  یـسک  نینچ  هکنیا  رد  درادن  کش  یلقاع  چـیه  زین  دـنک و  کش 

زا و  عونصم ،  دنقولخم و  عون  نیا  دارفا  ریاس  هک  روطنآ  عونـصم ،  تسا  یقولخم  ارهق  دشاب  يدوجوم  نینچ  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع
 . درادن نارگید  اب  یتوافت  چیه  تهج  نیا 

لیبق زا  وا ،  تسد  هب  تداع  قراوخ  تازجعم و  رودص  هلءاسم  اما  و 
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 ، هدوب شندمآ  دیدپ  رد  هک  یقراوخ  نینچمه  و  اه ،  یـصرب  ناروک و  هب  نداد  افـش  ناغرم و  ندرک  تقلخ  ناگدرم و  ندرک  هدنز 
ملاع رد  يراج  تنس  رد  لومعم  ریغ  فولام و  ریغ  ینعی  هداعلا ،  قراخ  تسا  يروما  همه  همه و  ردپ ،  نودب  شنتفای  نوکت  لیبق  زا 

دیناوت یمن  دـینکب  شیارب  هک  يریبعت  ره  نکیل  دـینکب و  دـیهاوخ  یم  هک  يریبعت  ره  و   ) دوجولا ردان  رگید  تراـبع  هب  اـی  تعیبط و 
نیا يایوگ  همه  ینامـسآ  بتک  هکنیا  رب  هوالع  درادـن ،  نآ  ندوب  لاحم  رب  یلیلد  لـقع  هکنیا  يارب  دـینادب ، ) لاـحم  يرما  ار  اـهنآ 

هنوگنیا زا  مه  مالسلاامهیلع )   ) یسوم میهاربا و  حلاص و  لیبق :  زا  ادخ  يایبنا  و  ردام ،  هن  تشاد و  ردپ  هن  رشبلا  وبا  مدآ  هک  دنتـسه 
دننک و تابثا  نانآ  يارب  یتیهولا  هکنیا  نودب  تسا ،  ناشیا  تازجعم  رب  يایوگ  همه  ینامسآ  بتک  دنتشاد و  رایسب  تاداع  قراوخ 

 . دنهدب نانآ  هب  یئادخ  هخنس  جراخ و  ندوب  ناسنا  زا  ار  تارضح  نآ 

حیـسملا ام  دحاو . . .  هلا  الا  هلا  نم  ام  هثالث و  ثلاث  هّللا  نا  اولاق  نیذـلا  رفک  دـقل   : ) هیآ رد  هک  تسا  نامه  لالدتـسا ،  قیرط  نیا  و 
نوکفوی ینا  رظنا  مث  تایالا ،  مهل  نیبن  فیک  رظنا  ماعطلا ،  نالکای  اناک  هقیدص  هما  لسرلا و  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  الا  میرم  نبا 

چیه نوچ  دندش ،  رفاک  تسا ،  ادخ  هس  زا  ادخ  نیموس  یسیع  دنتفگ :  هک  یناسک  اققحم   : ) نآ همجرت  کنیا  تسا و  هدش  یط  ( ، 
 . تسین اتکی  دوبعم  زج  هب  يدوبعم 
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ار وا  هکنیا  ياعدا  رد   ) شردام دـنا و  هتـشذگ  رد  دـنا و  هدوب  ینالوسر  زین  وا  زا  لـبق  هک  هدوبن  یلوسر  زج  هب  میرم  رـسپ  حیـسم  . . 
نایب مدرم  نیا  يارب  ار  تایآ  هنوگچ  هک  نیبب  ربمایپ  يا  وت  دندروخ ،  یم  ماعط  شرـسپ  وا و  هدوب ،  وگتـسار  هدـیئاز )  رهوش  نودـب 

( . دندنب یم  ام  هب  اه  غورد  هنوگچ  هک  نیبب  سپس  مینک و  یم 

تیداـم و رب  رگید  لـمع  ره  زا  ندروخ  هک  دوب  نیا  يارب  دیـشک ،  نایحیـسم  خر  هب  ار  حیـسم  ندروـخ  لاـعفا ،  همه  ناـیم  زا  رگا  و 
رطاخ هب  هک  یـصخش  هک  دمهف  یم  یـسکره  نوچ  دـنراد ،  تافانم  تیهولا  اب  تیدام  جایتحا و  دـنک و  یم  تلالد  رتشیب  وا  جایتحا 

زج هب  يزیچ  شدوخ  هیحان  زا  ددرگ ،  یم  باریـس  بآ  یتبرـش  اب  ریـس و  همقل  دنچ  اب  دوش و  یم  هنـشت  هنـسرگ و  شیرـشب  تعیبط 
؟  دشاب هتشاد  دناوت  یم  یئانعم  هچ  یسک  نینچ  تیهولا  لاح  نیا  اب  دروآرب ،  ار  نآ  يرگید  دیاب  هک  یتجاح  درادن ،  هقاف  تجاح و 
هب ربدم  صقان و  هسفن  یف  دراد  دوخ  تاذ  زا  جراخ  هب  زاین  جئاوح  نآ  عفر  رد  هدرک و  شا  هطاحا  وس  ره  زا  تجاح  هک  یـسک  رخآ 

یهتنم يو  هب  ملاع  همه  وا و  ریبدت  هک  یـسک  تیبوبر  هب  ربدم  تسا  یقولخم  هکلب  تسین ،  تاذلاب  ینغ  هلا و  تسا و  يرگید  ریبدت 
 . دوش یم 

لق میرم ،  نبا  حیسملا  وه  هّللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل   : ) دیامرف یم  هک  دوش  عاجرا  انعم  نیمه  هب  تسا  نکمم  مه  ریز  هفیرش  هیآ 
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ام ضرالا و  تاومسلا و  کلم  و هللا  اعیمج ؟  ضرالا  یف  نم  هما و  میرم و  نبا  حیسملا  کلهی  نا  دارا  نا  ائیش ،  هّللا  نم  کلمی  نمف 
حیـسم نامه  هّللا  دنتفگ :  هک  یناسک  دندشرفاک  اققحم   : ) دـیامرف یم  نوچ  ریدـق ، ) یـش ء  لک  یلع  هللا  و  ءاشی ،  ام  قلخی  امهنیب ، 

همه یتح  دنک و  كاله  ار  شردام  ار و  میرم  نب  حیسم  دهاوخب  ادخ  رگا  هک  تسیک  سپ  تسا ،  نینچ  رگا  وگب  تسا ،  میرم  رسپ 
کلم هکنیا  اـب  دـنا ،  هدـش  دـقتعم  ار  یتاـیرفک  نینچ  هنوگچ  و  دریگب ؟  ار  وا  يوـلج  دـنک  كـاله  دنتـسه ،  نیمز  رد  هک  یناـسک 

 ( . تسا اناوت  زیچ  ره  رب  ادخ  دنک و  یم  قلخ  دهاوخب  هچ  ره  هک  تسا  وا  تسا ،  ادخ  زا  تسا  ود  نیا  نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و 

هللا نود  نم  نودبعتا  لق   : ) دیامرف یم  هدومن  اراصن  هب  باطخ  نآ  رد  تسا و  هدئام  هروس  ( 75  ) هیآ لیذ  رد  هک  يا  هیآ  نینچمه  و 
زا هک  تسا  یلاعفا  تافـص و  كالم  اه  جاجتحا  زا  عون  نیا  رد  نوچ  میلعلا ، )  عیمـسلا  وه  هّللا  و  اعفن ،  ارـض و ال  مکل  کلمی  ام ال 

ناسنا ریاس  دننام  یلومعم و  تسا  یناسنا  هک  دنا  هدید  مشچ  هب  بانج  نآ  زا  ار  نیا  مدرم  دوش و  یم  هدهاشم  مالسلا )  هیلع   ) حیسم
تسا فصتم  دنراد  عون  نیا  دارفا  همه  هک  یلاوحا  لاعفا و  تافص و  همه  هب  دنک و  یم  یگدنز  تایح  رد  يراج  سومان  قبط  رب  اه 

 ، دشون یم  دروخ ،  یم  ، 
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دنک و هولج  روطنیا  ام  مشچ  هب  هک  تسین  نانچ  شفاصتا  نیا  تسا و  تیرشب  صاوخ  همه  ياراد  يرشب و  جئاوح  ریاس  هب  جاتحم  و 
تافـص و نیا  ياراد  هدوب  یناسنا  حیـسم  هک  تسا  نیمه  شعقاو  رهاظ و  ریخ ،  دـشاب ،  نیا  زا  ریغ  عقاو  مینک و  لایخ  روطنیا  اـم  اـی 
زا تسا  رپ  هدـناوخ و  رگید  یناسنا  رـسپ  اه و  ناسنا  زا  یناسنا  ار  دوخ  بانج  نآ  هکنیا  زا  تسا  رپ  مه  اـه  لـیجنا  لاـعفا ،  لاوحا و 
یم تیاکح  يو  رگید  لاوحا  نتفگ و  نخس  ندش ،  هتسخ  ترفاسم و  نتفر ،  هار  ندیباوخ ،  ندیشون ،  ندروخ ،  زا  هک  یئاهناتساد 

لوبق اب  دنکب و  لیوءات  یئانعم  رب  رهاظ و  فالخ  رب  لمح  ار  رهاوظ  همه  نیا  دهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  یلقاع  چیه  هک  يروطب  دنک ، 
دوخ هیحان  زا  نیریاس  دننام  وا  سپ  دیآ ،  یم  اه  ناسنا  ریاس  رس  رب  هک  دیآ  یم  نامه  مه  حیسم  رـس  رب  هک  میریذپب  دیاب  بلطم  نیا 

 . دورب ایند  زا  هتشگ ،  تکاله  شوختسد  نیریاس  دننام  تسه  مه  نکمم  تسین و  زیچ  چیه  کلام  ، 

هچنآ هک  دـنام  یمن  یـسک  يارب  کش  ياج  هک  هدـمآ  لیجانا  بتک  رد  ردـقنیا  شندرک  اـعد  ندرک و  تداـبع  ناتـساد  نینچمه  و 
هب دشاب  هتـساوخ  دشاب و  ادخ  شدوخ  هکنیا  هن  هدوب ،  وا  سدقم  تحاس  ربارب  رد  عوضخ  ادـخ و  هب  برقت  يارب  هدرک ،  یم  تدابع 

 . دشاب هتفرگ  ار  نیا  ریظن  يا  هجیتن  ای  هداد و  دای  ار  تدابع  زرط  مدرم 

هیلع  ) یسیع ندرک  تدابع  ناتساد  نیمه  هب  مه  ءاسن  هروس  ( 172  ) هیآ
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 : دیامرف یم  هدومن ،  هراشا  نآ  هب  جاجتحا  و  مالسلا ) 

( . اعیمج هیلا  مهرشحیسف  ربکتسی ،  هتدابع و  نع  فکنتسی  نم  و  نوبرقملا ،  هکئالملا  ادبع هللا و ال  نوکی  نا  حیسملا  فکنتسی  نل  )

هتـسناد و یم  دوخ  ریغ  يارب  ار  تیهولا  و  هدوـبن ،  هلا  وا  هکنیا  يارب  تسا  لـیلد  نیلوا  ادـخ  يارب  حیـسم  ندرک  تداـبع  نیمه  سپ 
هدـنب و ار  دوخ  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دـننک  انعم  ام  يارب  دـیاب  نایحیـسم  سپ  هدوبن ،  لئاق  نآ  زا  یمهـس  چـیه  دوخ  يارب 
هب مه  نآ  دنادب ،  سفن  هب  مئاق  ار  دوخ  لاح  نیع  رد  دزادنیب و  بعت  هب  ار  دوخ  شکلام  دوبعم و  شتـسرپ  رد  دـنادب و  ریغ  كولمم 

نینچمه تسا و  نشور  همه  رب  نخـس  نیا  ندوب  لوقعمان  دـناد و  یم  ریغ  هب  مئاق  تهج  نادـب  هک  دـنادب  سفن  هب  مئاق  یتهج  نامه 
ناگدنب نانیا  همه  نوچ  سدقلا ،  حور  نینچمه  دنتـسین و  یلاعت  يادخ  نارتخد  ناگتـشرف  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  هکئالم  تدابع 

 : دومرف میرک  نآرق  هکنانچمه  دنیوا ،  ناراکتعاطا  ادخ و 

 ، مهفلخ ام  مهیدیا و  نیب  ام  ملعی  نولمعی ،  هرماب  مه  لوقلاب و  هنوقبسی  ال  نومرکم ،  دابع  لب  هناحبـس  ادلو ،  نمحرلا  ذختا  اولاق  (و 
 ( . نوقفشم هتیشخ  نم  مه  و  یضترا ،  نمل  الا  نوعفشی  و ال 

تسا وا  مکح  هب  موکحم  وا و  ربنامرف  و  وا ،  نالوسر  ادخ و  عیطم  حور  هک  تسا  انعم  نیا  هب  فارتعا  زا  رپ  اه  لیجنا  هکنیا  رب  هوالع 
عیطم شدوخ و  يامرفمکح  دنک و  رما  شدوخ  هب  شدوخ  یسک  هک  درادن  انعم  و 
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 . دشاب شیوخ  قولخم  دوخ و  داقنم  یسک  درادن  انعم  هکنانچمه  دشاب ،  شدوخ 

هیلع  ) یـسیع توعد  تسا ،  دوبعم  ریغ  دـباع  تسین و  ادـخ  یـسیع  هکنیا  رب  یـسیع  تدابع  ندرک  تلـالد  ینعی  ناـیرج  نیا  ریظن  و 
( ، دناوخب رگید  یئادخ  تدابع  هب  ار  ناگدـنب  یئادـخ  تسین  لوقعم  نیا  و   ) دـناوخ یم  ادـخ  تدابع  هب  ار  رـشب  هک  تسا  مالـسلا ) 

لیئارسا ینب  ای  حیـسملا  لاق  و  میرم ،  نبا  حیـسملا  وه  هّللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل   : ) دیامرف یم  هدومن  هراشا  نیمه  هب  یلاعت  يادخ 
هیآ و هار  و  راصنا ، ) نم  نیملاظلل  اـم  و  راـنلا ،  هیواـم  و  هنجلا ،  هیلع  هّللا  مرح  دـقف  هللااـب ،  كرـشی  نم  هنا  مکبر  یبر و  هّللا  اودـبعا 

 . تسا نشور  شجاجتحا 

هب یترابع  اه  لیجنا  رد  هکنیا  وگ  دنتسه ،  رپ  درک ،  یم  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  هنوگچ  یسیع  هکنیا  تیاکح  زا  زین  اه  لیجنا 
یلاعت يادخ  هکنیا  رب  دراد  فارتعا  دناسر و  یم  رگید  یتارابع  اب  ار  انعم  نیمه  نکیل  تسین ،  مکبر )  یبر و  هّللا  اودـبعا   ) تیعماج

و دناوخب ،  دوخ  تدابع  هب  ار  مدرم  احیرـص  یـسیع  هک  هدشن  هدـید  مه  راب  کی  يارب  یتح  لیجنا  ياج  چـیه  رد  تسا و  مدرم  بر 
هکنیا رب  درک  لمح  دیاب  دـشاب ،  لیجنا  مالک  یتسارب  تالمج  نیا  لاثما  هک  یـضرف  هب  میدـحاو )  مردـپ  نم و   : ) هدـمآ نآ  رد  رگا 

عطی نم   : ) دـیامرف یم  هدروآ ،  ار  انعم  نیمه  مه  نآرق  هکنانچمه  تسا ،  یکی  هّللا  تعاطا  نم و  تعاـطا  دـیامرفب :  تسا  هتـساوخ 
هللا عاطا  دقف  لوسرلا ، 
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( .

ناراکهنگ ياهبنوخ  هن  تسادخ  دزن  ناعیفش  زا  یکی  حیسم 

 ، هداد بانج  نآ  هب  يداف )   ) بقل تهج  نیمه  هب  هداد و  ضوع  ار  ناشیا  مئارج  دوخ  ياهب  رپ  نوخ  اب  حیـسم  هک  دـندقتعم  يراصن 
رد ثرا  هب  وا  يراکاطخ  نیا  دش و  راکاطخ  دروخ ،  تشهب  رد  هعونمم  هرجش  زا  درک و  ادخ  ینامرفان  مدآ  هکنآ  زا  دعب  دنا :  هتفگ 

ترخآ رد  باقع  مه  هئیطخ  يازج  دنیاز و  یم  راکاطخ  دننک ،  لسانت  دلاوت و  هک  مادام  وا  هیرذ  هجیتن  رد  دـنامب ،  شنادـنزرف  همه 
 . تسا لداع  میحر و  یلاعت  يادخ  هکنیا  اب  تسین  نکمم  نآ  زا  رارف  یصالخ و  هک  تسا  يدبا  كاله  و 

شتمحر اب  دـنک ،  باقع  شیاهاطخ  مرج  هب  ار  وا  هیرذ  مدآ و  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  دـش و  ادـیپ  اجنیا  رد  لحنی  یلاکـشا ال  اذـل  و 
نوچ  ) دراد تافانم  شتلادـع  اب  دزرمایب  ار  ناشیا  رگا  دـنک و  قلخ  ار  ناشیا  هک  تشاداو  ار  وا  شتمحر  نیمه  نوچ  دراد ،  تاـفانم 

دراذگب قرف  ار  ود  نآ  نیب  دنک  یم  اضتقا  هکلب  درادن ،  نآ  ياضتقا  تلادع  و  هدنار )  بوچ  کی  هب  ار  دب  بوخ و  تروص  نیا  رد 
هیرظن نیا  هتبلا  دـهد ،  باوث  شتعاطا  اـه و  یکین  شاداـپ  هب  ار  عیطم  راـکوکین  و  باـقع ،  شیاـطخ  مرج و  هب  ار  راـکاطخ  مرجم  ، 

یم زئاج  ار  راکاطخ  مرجم و  تازاجم  رد  فلخت  هک  دنتسه  قحسا )  رام   ) شیـشک نوچ  اه  یـضعب  هنرگ  تسا و  اه  شیـشک  رتشیب 
 . تسا زئاج  دیدهت  دیعو و  فلخ  یلو  تسین ،  زئاج  هدعو  فلخ  دنیوگ  یم  رگید  ترابع  هب  دنناد و 

زا لاکشا  نیا 
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هک وحن  نیا  هب  درک ،  لح  حیـسم  تکرب  هب  ار  نآ  دنوادخ  هکنآ  ات  دوب ،  هدنام  لحنی  ال  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع نامز  ات  تقلخ  لوا 
روطنامه دش ،  دلوتم  وا  زا  درک و  لولح  لوتب  میرم  ینعی  مدآ  ياه  هیرذ  زا  یکی  محر  رد  دوب ،  ادخ  دوخ  ادخ و  دـنزرف  هک  حیـسم 

زا یلو  دوب ،  هدـش  دـلوتم  یناسنا  زا  نوچ  دوب ،  رایع  مامت  ناسنا  کی  رظن  نیا  زا  دوش و  یم  دـلوتم  رگید  ناسنا  زا  ناـسنا  کـی  هک 
ناهانگ و همه  زا  تسا و  یلاعت  هّللا  نامه  هّللا  رـسپ  هک  تسا  مولعم  دوب و  هّللا  دـنزرف  هکنیا  يارب  دوب ،  لماک  دوبعم  کی  رگید  رظن 

 . تسا موصعم  ایاطخ 

دروخ و ناشیا  اـب  نوچ  دومن و  شزیمآ  ترـشاعم و  ناـنآ  اـب  درک و  یگدـنز  مدرم  نیب  رد  ناـمز  زا  كدـنا  يا  هرب ه  هکنآ  زا  دـعب 
وا ات  تخاس ،  رخسم  دوخ  رب  ار  نانمـشد  هتفر  هتفر  درک ،  دش  دمآ و  ناشیا  نیب  رد  دیزرو و  سنا  درک و  وگتفگ  ناشیا  اب  دیـشون و 

یتنعل و راد  نیا  یسیع  تسا ،  هدش  تنعل  شبحاص  یهلا ،  باتک  رد  هک  دوب  راد  هلیسو  هب  نتشک  نآ  دنشکب و  یهجو  نیرتدب  هب  ار 
تکاله راـچد  دـنبای و  تاـجن  ترخآ  باـقع  زا  شناگدـنب  اـت  تخاـس  ادـف  ار  دوخ  درک و  لـمحت  تشاد  هک  ار  یتیذا  رجز و  نیا 

هرافک هکلب  شدوخ  ناگدـنورگ  اهنت  هن  دـش ،  شدوخ  هب  ناگدـنورگ  نینم و  ؤم  ياهاطخ  هراـفک  یـسیع  سپ  دـندرگن ،  يدـمرس 
لوا لصف  انحوی ،  يالوا  هلاسر  رد   ، ) دش ملاع  همه  ناهانگ 
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درک هانگ  امش  زا  یکی  انایحا  رگا  دینکم و  هانگ  هک  تسا  نآ  يارب  مسیون  یم  امش  يوس  هب  هک  ظافلا  نیا  نم ،  نادنزرف  يا  هدمآ : 
ياهاطخ اهنت  هن  هکلب  تسا ،  ام  ياهاطخ  شزرمآ  هلیسو  نامه  نیا  تسا و  حیـسم  عوسی  وا  میراد و  لداع  یتیلـست  هیام  بر  دزن  ام 

 . ملاع همه  ياهاطخ  هک  ام ، 

 . دنا هتفگ  مالسلا )  هیلع   ) حیسم ندش  اهبنوخ  يداف )   ) يانعم رد  نایحیسم  هک  تسا  ینانخس  اهنیا 

چیه دنرادن و  نآ  زج  يرگزاغآ  هناهب و  چـیه  دـنا و  هداد  رارق  دوخ  توعد  ساسا  ار  ءادـف ) راد و  هلءاسم  ینعی   ) هملک نیا  يراصن 
لوسر هب  شباطخ  رد  و  هداد ،  رارق  دـیحوت  ار  دوخ  توعد  ساسا  میرک  نآرق  هکنانچمه  دـنهد ،  یمن  همتاخ  نآ  اب  زج  ار  یمـالک 

 : دیامرف یم  شیمارگ 

 ( . نیکرشملا نم  انا  ام  هّللا و  ناحبس  ینعبتا و  نم  انا و  هریصب  یلع  هّللا  یلا  اوعدا  یلیبس  هذه  لق  )

يایاصو نیلوا  تشذگ ، )  لبق  رطس  دنچ  رد  شلقن  دنراد و  حیرصت  اه  لیجنا  هک  يروط  هب   ) مه مالـسلا )  هیلع   ) حیـسم دوخ  یتح 
 . هداد یم  رارق  ناحبس  يادخ  هب  ندیزرو  تبحم  دیحوت و  ار  دوخ 

داسف و هوجو  دنا و  هداد  رکذت  تسا ،  نایحیـسم  دئاقع  اه و  هتفگ  رد  هک  ار  يرایـسب  ياهلاکـشا  نادنمـشناد  ریاس  مالـسا و  ياملع 
ار دئاقع  نیا  دنا و  هدرک  رپ  اهراموط  اه و  هحفص  هتـشون و  اه  هلاسر  اهباتک و  هراب  نیا  رد  دنا ،  هدرک  رکذ  ار  ناشیا  نانخـس  نالطب 

ضقانم زین  نیدهع  بتک  اب  یتح  یفانم و  یلقع  تایرورض  اب 
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يراگزاس ینآرق  میلعت  لوصا  اب  هک  تسا  یئاـهتافانم  نآ  باـختنا  دراد  تیمها  ناـمیارب  باـتک  نیا  رد  هچنآ  اـم  اـما  دـنا و  هتـسناد 
نآرق هک  یتعافـش  يانعم  هک  مینک  یم  نشور  هداد ،  همتاخ  ءادف  تعافـش و  نیب  قرف  نایب  اب  ار  ثحب  اه  نآ  نایب  زا  دـعب  دـنرادن و 

 . تسیچ دندقتعم  نادب  نایحیسم  هک  یئادف  يانعم  هدرک و  شتابثا 

یم ینایب  اب  دناوخ ،  یم  نادب  ار  رـشب  هک  فراعم  زا  هچنآ  هک  دـهد  یم  رکذـت  تحارـص  هب  میرک  نآرق  هک  میئوگب  البق  مه  ار  نیا 
لـصف دهد و  یم  دشر  ار  نانآ  كرد  مهف و  شتانایب  تسا و  نانآ  لوقع  اب  قفالا  بیرق  هک  دهد  یم  رارق  بطاخم  ار  رـشب  دناوخ و 

نیب زین  دیامن و  یم  يرود  لطاب  زا  دوش و  یم  قح  میلـست  هاگنآ  دهد ،  یم  صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  نآ  اب  ناسنا  هک  تسا  يزیمم 
رابغ هک  مه  یملاس  لقع  دنک ،  اهر  ار  رش  دریگب و  ار  ریخ  دناوت  یم  یناسآ  هب  ناسنا  دزاس و  یم  ادج  ار  رـضم  عفان و  رـش و  ریخ و 

ریخ و قح و  نآرق  هچنآ  سپ  دمهف ،  یم  ار  اه  نیمه  دـنک ،  هعجارم  زیزع  باتک  نیا  هب  هاگ  ره  هدـناشوپن ،  ار  شدـید  ولج  بصعت 
زین لقع  هدرک ،  یفرعم  رـضم  رـش و  لطاب و  نآرق  هک  ار  هچ  ره  دناد و  یم  عفان  ریخ و  قح و  ار  نامه  زین  لقع  هدومن ،  یفرعم  عفان 

 . دهد یم  صیخشت  رضم  رش و  لطاب و  ار  نامه 

؟  دنک یم  مکح  هچ  هتفگ  تیحیسم  هچنآ  هرابرد  ام  لقع 

لاکشا هد 

یم مکح  هچ  هتفگ  تیحیسم  هچنآ  هرابرد  ام  لقع  مینیبب  لاح 
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 : درذگ یم  هدنناوخ  رظن  زا  کنیا  هک  تسا  دراو  اهنآ  هب  لاکشا  هد  میدرک ،  لقن  ناشیا  زا  هچنآ  رد  تقد  اب  دنک ؟ 

هکنیا لوا   . 1

 : دنک یم  در  هجو  ود  هب  ار  نخس  نیا  میرک  نآرق  درک و  تیصعم  ار  ادخ  تخرد  نآ  زا  ندروخ  اب  مدآ  ترضح  دنتفگ : 

 ( ییهن هجیتن  رد  تسین ،  يولوم  یهن  رما و  فیلکت و  راد  تشهب  دوب و  هدـش  رداص  تشهب  رد   ) یلاـعت يادـخ  یهن  هکنیا  لوا  هجو 
هچنآ يوـس  هب  ار  وا  دـهاوخ  یم  هدـننک  یهن  دوـش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  هدـش  یهن  صخـش  لاـح  حالـص  نآ  رد  هک  دوـب  يداـشرا 

رب هن  دوش و  یم  بترتـم  یباوث  شلاـثتما  رب  هن  دنـشاب ،  لـیبق  نیا  زا  هک  يرماوا  زین  یهاون و  دـنک و  داـشرا  تسا  نآ  رد  شتحلـصم 
نکن  ) و نکب )   ) ای و  دـیوگ ،  یم  ام  هب  ام  تروشم  فرط  صخـش  هک  تسا  یئاه   ( نکن  ) و نکب )   ) دـننام انیع  یباـقع ،  شتفلاـخم 

یتحلـصم دـشر و  نامه  دوش  یم  بترتم  یئاه   ( نکن  ( ، ) نکب  ) هنوگنیا رب  هک  يزیچ  اهنت  دـیوگ  یم  شرامیب  هب  بیبط  هک  یئاـه  (
 ( شیاـه نکن   ) رد هک  تسا  یئاهررـض  هدـسفم و  ناـمه  هتفرگ و  رظن  رد  شیاـه )  نکب   ) رد بیبـط  اـی  تروشم و  فرط  هک  تسا 

یتحار و نداد  تسد  زا  تشهب و  زا  ندش  نوریب  زج  یهلا  يداشرا  روتسد  زا  شتفلاخم  اب  زین  رشبلا  وبا  مدآ  تسا ،  هدرک  ینیب  شیپ 
رما هکنیا  يارب  تشگن ،  ادخ  تبوقع  راچد  هجو  چیه  هب  دشن و  شریگنماد  يزیچ  وا  ياضر  رورس  و  یلاعت ،  قح  برق 
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هیآ ریسفت  هب  دشاب  بلاط  اجنیا  رد  رادقم  نیا  زا  شیب  رگا  زیزع  هدنناوخ  دشاب ،  باقع  شا  هجیتن  ات  درکن ،  ینامرفان  ار  ادخ  يولوم 
 . دنک هعجارم  هرقب  هروس  ات 39   35

باکترا زا  ياربم  ار  نانآ  هفیرـش  سوفن  هزنم و  ار  ناربمغیپ  تحاس  میرک  نآرق  دوب و  ربمغیپ  مالـسلا )  هیلع   ) مدآ هکنیا :  مود  هجو 
 . . . تسا هیرظن  نیا  دیوم  مه  یلقع  ناهرب  دناد ،  یم  ناحبس  يادخ  رما  زا  قسف  هانگ و 

هکنیا مود   . 2

( . دش وا  هیرذ  وا و  همزال  يراکهنگ  درک  مدآ  هک  یهانگ  رطاخ  هب   : ) دنتفگ

تشهب زا  ندش  نوریب  تخرد و  نآ  زا  ندروخ  زا  دعب  يده ، )  هیلع و  باتف  هبر  هیبتجا  مث   : ) دیامرف یم  هدومن  در  زین  ار  نیا  نآرق 
وه هنا  هیلع  باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف   : ) دیامرف یم  زین  و  دینادرگرب .  وا  هب  ار  دوخ  تمحر  رظن  دیزگرب و  ار  وا  یلاعت  يادخ 

 ( . میحرلا باوتلا 

هانگ و تاعبت  هکنیا  يارب  تسه ،  زین  رگنایب  تسا ،  دیوم  اهنت  هن  هکلب  تسا ،  ناهانگ  شزرمآ  ینعی  انعم  نیا  دیوم  مه  یلقع  رابتعا 
تفلاخم و زا  نآ و  زا  بانتجا  مه  یفرع  یلاوم  هدـش و  رابتعا  باـنتجالا  مزـال  لـقع  رظن  زا  دـنچ  ره  هک  تسا  يرما  نآ  موش  راـثآ 

یمن اپ  تیولوم  فیلکت و  رما  دـشابن ،  راک  رد  ربنامرف  شاداپ  و  فلختم ،  تبوقع  کتک و  ياپ  رگا  نوچ  دـناد ،  یم  مزال  ار  درمت 
مه ار  نیا  یفرع  یلاوم  نینچمه  لقع و  و  دوش ،  یمن  لاثتما  ییهن  رما و  چیه  دریگ و 
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دنادـب یـضتقم  اـج  ره  دـشاب ،  زاـب  تیولوم  هرئاد  رد  شلاـب  تسد و  یلوم  هک  دنرامـش  یم  تیولوم  نووـش  زا  دـنناد و  یم  ربـتعم 
نایـصاع تیـصعم  ناراکاطخ و  ياطخ  زا  دـنادب  حالـص  اج  ره  هداد و  شرتسگ  ناربنامرف  يارب  ار  شاداـپ  نیمرجم و  رب  ار  تبوقع 

لمع نیا  نسح  تسا و  تموکح  تیولوم و  نو  ؤش  زا  اـهنیا  همه  نوچ  دـنک ،  هلماـعم  ترفغم  وـفع و  هب  ناـشیا  اـب  دـشوپب و  مشچ 
سپ دنا ،  هتسب  راکب  ار  نآ  زورما  هب  ات  مه  اه  ناسنا  زا  يالقع  تسین و  دیدرت  ياج  هلمجلا  یف  توطس  نابحاص  یلاوم و  وفع  ینعی 
يارب يدروم  چـیه  رـشب  رد  دوب  نینچ  رگا  نوچ  تسین ،  یتسرد  نخـس  دـش ، ) وا  هیرذ  همزال  مدآ  هاـنگ   : ) دـنتفگ نایحیـسم  هکنیا 

هک ضرف  نیا  اـب  تسا و  هاـنگ  رثا  ندومن  لـطاب  اـطخ و  وحم  يارب  وفع  ترفغم و  نوچ  تشاد ،  یمن  دوـجو  ترفغم  وـفع و  لـصا 
هچ میرک و  نآرق  هچ  یهلا  یحو  هکنیا  اب  دنام ،  یمن  یقاب  ترفغم  وفع و  يارب  یعوضوم  رگید  دـشاب ،  رـشب  کفنی  مزال ال  هئیطخ 

ثحب لوغـشم  نونکا  مه  میدرک و  لقن  ناشیا  زا  اـم  هک  یمـالک  نیا  دوخ  یتح  ترفغم ،  وفع و  ناتـساد  زا  تسا  رپ  نیدـهع  بتک 
 . دوبن ترفغم  وفع و  زا  یلاخ  مینآ ،  نوماریپ 

مزال ال دز  رس  یسک  زا  هک  نیمه  اهاطخ ،  زا  یئاطخ  ای  ناهانگ  زا  یهانگ  هکنیا  رب  ینبم  تیحیسم  ياعدا  نیا  هکنیا  هاتوک  نخس  و 
هب عوجر  تمادن و  هبوت و  یتح  هن  تسا و  ترفغم  لباق  هن  رگید  دوش و  یم  وا  کفنی 
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 . دریذپ یمن  ار  نآ  میقتسم  عبط  میلس و  لقع  هک  تسا  یئاعدا  دنک ،  یم  كاپ  ار  نآ  ادخ 

هکنآ موس   . 3

 : دنتفگ

تسا نآ  مزلتسم  راتفگ  نیا  و  درک ،  راکاطخ  ار  وا  هیرذ  تمایق  ات  دش و  زین  وا  هیرذ  مزالم  دش  مدآ  مزالم  هک  روطنامه  مدآ  هئیطخ 
دوش و هدرمـش  مه  نارگید  هاـنگ  یناـسنا  ره  هاـنگ  یلک  روطب  دریگب و  ار  شا  هیرذ  ناـبیرگ  مه  شئوس  راـثآ  هئیطخ و  نآ  هعبت  هک 

مه تسا و  تسردان  لـقع  رظن  زا  مه  اـنعم ،  نیا  دریگب و  دـنا  هدرکن  ار  هاـنگ  نآ  هک  ار  رگید  دارفا  ناـبیرگ  یهاـنگ  ره  ءوس  راـثآ 
 . دنک یم  در  ار  نآ  میرک  نآرق 

دنچ ره  دنـشاب ،  یـضار  نآ  هب  نارگید  دوش و  بکترم  ار  یتشز  لمع  ناسنا  زا  درف  کی  رگا  هک  تسا  هدمآ  انعم  نیا  نآرق  رد  هلب 
ثحب دروم  هلءاسم  تسا ،  ثحب  دروم  هلءاسم  ریغ  هلءاسم  نیا  نکیل  دنریگ ،  یم  رارق  هذخاوم  دروم  دنـشاب  هدش  بکترم  ناشدوخ 

 ، دریگب تمایق  ات  ار  وا  هیرذ  نابیرگ  شئوس  رثا  وا و  هیرذ  یمامت  ياطخ  وا  ياطخ  هدش و  بکترم  یئاطخ  ناسنا  کی  هک  تسا  نیا 
وبا مدآ  درادن  انعم  تسین و  تسرد  هجو  چیه  هب  میتفگ  هک  دنشاب ،  هدادن  هچ  دنـشاب و  هداد  تیاضر  وا  ياطخ  هب  وا  هیرذ  هکنیا  هچ 

 : هیآ رد  میرک  نآرق  دـنزوسب و  وا  هانگ  شتآ  هب  دنتـسه  وا  هیرذ  رد  هک  مه  یموصعم  هانگ و  یب  دارفا  دـشاب ،  هدرک  یئاطخ  رـشبلا 
ام الا  ناسنالل  سیل  نا  و   : ) هفیرش هیآ  و  يرخا )  رزو  هرزاو  رزت  الا  )
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لقع تسا و  حیبق  رگید  راکهنگ  مرج  هب  هانگیب  هذـخا  ؤم  اریز  تسین ،  راگزاس  نآ  اب  مه  میلـس  لقع  دـنک .  یم  در  ار  نآ  یعس ، ) 
 . . . دنک یم  در  ار  نآ 

هکنیا مراهچ   . 4

 : هک تسا  نیا  رب  تیحیسم  راتفگ  ساسا  هکنیا  مراهچ  لاکشا 

هک تسا  نآ  نخـس  نیا  همزال  تسین و  هانگ  یگرزب  یکچوک و  رد  یقرف  چـیه  تسا و  يدـبا  تکاله  ناهانگ  اهاطخ و  یمامت  رثا 
رظن زا  نیا  دیآ و  باسحب  هکلهم  هریبک و  دشاب  زیچان  هک  مه  ردق  ره  یهانگ  ره  هتشادن ،  دوجو  يا  هریغـص  کچوک و  هانگ  الوصا 

یـضعب هریغـص ،  یـضعب  هریبک و  یـضعب  دنفلتخم ،  اه  تیـصعم  اهاطخ و  میرک  نآرق  رظن  زا  نوچ  تسین ،  تسرد  ینآرق  تامیلعت 
عون ود  نیا  هرابرد  یلاعت  يادخ  دوش و  یمن  هدیزرمآ  هبوت  نودب  هک  كرش  دننام  دنـشزرمآ ،  لباق  ریغ  یـضعب  ترفغم و  لومـشم 

( ءاشی نمل  کلذ  نودام  رفغی  هب و  كرشی  نا  رفغی  هّللا ال  نا  مکتائیس ،  مکنع  رفکن  هنع ،  نوهنت  ام  رئابک  اوبنتجت  نا   : ) هدومرف هانگ 
.

رگید یکی  هریبـک و  ناـهانگ  یکی  هدرک ،  مسق  ود  هدوـمرف  یهن  نآ  زا  هـک  ار  یتاـمرحم  یلاـعت  يادـخ  هـک  دـیدرک  هظحـالم  سپ 
شزرمآ لباق  ریغ  ار  رگید  یضعب  شزرمآ و  لباق  ار  یـضعب  زین  دوب و  دنهاوخ  هریغـص  ارهق  دنراد و  رارق  نآ  لباقم  رد  هک  یناهانگ 

شتآ و رد  دوـلخ  ثعاـب  ناـهانگ  یماـمت  هک  تسین  نینچ  دـنفلتخم و  داـسف ) یتـشز و  رظن  زا   ) ناـهانگ لاـح  ره  هب  سپ  هتـسناد ، 
 . دندرگ يدبا  تکاله 

 ، میرک نآرق  هیرظن  رب  هوالع 
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نیب و  ندز )  یلیـس  کی   ) نایم یقرف  وا  رظن  رد  هک  يروط  هب  دهد ،  رارق  فیدر  کی  رد  ار  ناهانگ  یمامت  هک  دریذپ  یمن  زین  لقع 
ندروخ اب  رگناوت  يدرم  لام  لایر  کـی  ندروخ   ) نینچمه دـشاب و  ناـسکی  وا  اـب  ياـنز  اـب  مدرم ،  نز  هب  هاـگن  دـشابن و  نتـشک )  )

هانگ ياج  رد  ار  یهانگ  چـیه  راودا  یمامت  رد  اه  ناسنا  زا  يالقع  و  دـشاب ) ناسکی  شرظن  رد  تسرپ  رـس  یب  یمیتی  لاوما  یماـمت 
رد هک  يریگمـشچ  فالتخا  نیا  اـب  دـنلئاق و  ینیعم  باـقع  شنزرـس و  یـصاخ و  رثا  هعبت و  یتیـصعم  ره  يارب  دـنا و  هداـهنن  رگید 
یم مکح  لقع  نآ ،  بتارم  فالتخا  ضرف  اـب  درک و  نآ  هراـبرد  یلک  هساـک و  کـی  مکح  ناوت  یم  هنوگچ  تسه ،  هاـنگ  بتارم 
لیبق زا  هانگ  نیرتگرزب  رفیک  ار  يدبا  كاله  ینادواج و  باذع  ینعی  درک  عیزوت  اهنآ  نیب  ار  باذع  فلتخم  بتارم  هکنیا :  هب  دنک 

هک تسا  مولعم  هدرک و  نینچ  نآرق  هک  روطناـمه  تسناد  رتکچوک  ناـهانگ  رفیک  ار  رتـمک  ياـه  باذـع  تسناد و  ادـخ  هب  كرش 
هب رفک  هیاـپ  هب  شتفلاـخم  دـشاب ،  هدوب  یعرـش  مکح  هکلب  دـشاب  هدوبن  يداـشرا  مکح  هکنیا  ضرف  هب  یتـشهب  تخرد  زا  ندروـخ 

 . . . مینادب یمئاد  باذع  ثعاب  ار  ییهن  نانچ  تفلاخم  هک  تسین  تسرد  نیا  سپ  دسر ،  یمن  نآ  ریظن  یناهانگ  میظع و  يادخ 

هکنآ مجنپ   . 5

 : دنتفگ هک  تسا  نیا  تسا  دراو  نایحیسم  فرح  هب  هک  مجنپ  لاکشا 

دش و لزان  یسیع  محازت  نیا  عفر  يارب  هاگنآ  دمآ ،  دوجوب  محازت  وا  تلادع )   ) ادخ و تمحر )   ) تفص نیب 
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هک دـمهف  یم  دـنک  تقد  نآ  مزاول  رد  مـالک و  نیا  رد  یـسک  رگا  میدرک و  لـقن  ناـشیا  زا  ـالبق  هک  یناـیب  هب  درک ،  دوعـص  سپس 
نکیل تسا ،  وا  هب  دنتسم  شیازجا  همه  اب  ملاع  نیا  تقلخ  هک  هدننیرفآ  تسا  يدوجوم  دنچ  ره  نایحیـسم  هاگدید  زا  یلاعت  يادخ 

ار راک  نیا  هک  دنک  یم  رکف  اهناسنا ) ام  دننام  انیع ،   ، ) هتفرگ راکب  ار  شیتاذ  ملع  دنکب  دهاوخ  یم  هک  يراک  ره  هک  تسا  یئادـخ 
یحلاصم اب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  نآ  ندیبرچ  دنک و  یم  رایتخا  ار  نآ  دیبرچ  شرظن  هب  فرط  ود  نیا  زا  کی  ره  دـنکن ،  ای  دـنکب و 

رب نآ  حلاصم  رگا  مینک ،  یم  نیگنس  کبـس و  ار  شدسافم  حلاصم و  يراک  ره  رد  ام  هک  روطنامه  دشاب ،  قباطم  دراد  رظن  رد  هک 
حلاصم اب  دوخ  لمع  قیبطت  رد  اه  ناسنا  ام  لثم  مه  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  همزال  میهد و  یم  ماجنا  دیبرچ  شدسافم 

زا ادخ  هک  هدمآ :  تاروت  زا  نیوکت  رفـس  زا  مشـش  حاحـصا  رد  هکنانچمه  دوش ،  نامیـشپ  هجیتن  رد  دنک و  هابتـشا  انایحا  دـسافم  و 
یئاج هب  شرکف  هن  ای  دـهدب  ماجنا  ار  لمع  نیا  اـیآ  هکنیا  رد  اـسب  هچ  دـماین و  شـشوخ  درک  قلخ  نیمز  رد  ار  مدآ  نادـنزرف  هکنیا 

 ، هتـشگن هجوتم  هلءاسم  نالف  هب  رگید ) ياهزیچ  هب  لاغتـشا  رطاخ  هب   ) وا رکف  اسب  يا  دهد و  صیخـشت  ار  شتحلـصم  دناوتن  دسرن و 
 . دشاب لهاج  نآ  هرابرد 

ناسنا کی  دننام  انیع  شفاصوا  لاعفا و  رد  تیحیسم  رظن  زا  یلاعت  يادخ  هکنیا  هاتوک  نخس  و 
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 ، دهد قفو  تحلصم  اب  ار  دوخ  لمع  هک  تسا  نیا  رد  شمه  همه  دنک و  یم  یـشیدنا  تحلـصم  رکف و  اب  دنک  یم  هچ  ره  هک  تسا 
مولعم و   ) دـهد ماجنا  بوچراهچ  نیا  رد  ار  لمع  هک  تسا  نیا  هب  روهقم  حـلاصم و  مکح  هب  موکحم  اه  ناسنا  اـم  دـننام  زین  وا  سپ 
حالص هب  جراخ  هیحان  زا  تسا  نکمم  هجیتن  رد  هدش ، )  ماکحا  نیا  هب  موکحم  دوخ  تاذ  زا  جراخ  هیحان  زا  یـسک  نینچ  هک  تسا 

ار يزیچ  هک  اـسب  هچ  و  دوش ،  تلفغ  هابتـشا و  راـچد  ددرگ و  هارمگ  هجیتـن  رد  دوشن و  تسا  نکمم  دوشب و  تیادـه  شتحلـصم  و 
یئادـخ نینچ  تردـق  سپ  ددرگ ،  بلاغ  يو  رب  وا  اسب  هچ  دوش و  بلاـغ  یجراـخ  لـماع  نآ  رب  اـسب  هچ  دـنادن ،  اـسب  هچ  دـنادب و 

لعاف کی  رب  هک  ضراوع  ریاس  دشاب ،  زئاج  ادخ  رب  فلتخم  ياهتلاح  نیا  یتقو  تسا و  دودـحم  شلمع  هکنانچمه  تسا ،  دودـحم 
تمالم دیاتـسب و  ار  دوخ  ددرگ و  نیگهودـنا  دوش و  لاحـشوخ  ینعی  دوش ،  يراط  زین  وا  رب  دوش  یم  يراـط  هدارا  رکف و  بحاـص 

ینامـسج و يدام و  يدوجوم  دراد  یعـضو  نینچ  هک  یـسک  لـیبق و  نیا  زا  رگید  یلاوحا  ددرگ و  زارفرـس  دوش و  راسمرـش  دـنک ، 
هتبلا تسا ،  قولخم  دوجولا و  نکمم  دشاب  روطنیا  هک  یـسک  دوب و  دهاوخ  لامکتـسا  رییغت و  تکرح و  سومان  هدودـحم  رد  لخاد 

 . تسا زیچ  ره  قلاخ  هک  يدوجولا  بجاو  هن  دوب ،  دهاوخ  یلومعم  ناسنا  کی  هکلب  هداعلا ،  قوف  یقولخم  هن 

هب رگا  مرتحم  هدنناوخ  امش  و 
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 ، هدمآ یلاعت  يادخ  هرابرد  احیرـص  میدرک  رکذ  تارـضح  راتفگ  همزال  ناونع  هب  ام  هچنآ  دید  دیهاوخ  دینک  هعجارم  نیدهع  بتک 
 . دناد یم  ناسنا  تافص  اصوصخم  ینامسج و  فاصوا  همه  هب  فصتم  مسج و  ار  ادخ  ینعی 

ناحبس  : ) دیامرف یم  هلمج  نآ  زا  دناد  یم  یفارخ  ماهوا  نیا  زا  هزنم  ار  یلاعت  يادخ  دش  رکذ  هک  یناعم  نیا  همه  رد  دیجم  نآرق  و 
وا سپ  لامک ،  تافـص  یمامت  عمجم  تسا  یتاذ  یلاعت  يادـخ  هکنیا  رب  تسا  مئاق  مه  یعطق  یلقع و  نیهارب  و  نوفـصی )  اـمع  هّللا 

بوشم هکنیا  نودب  تسا  هقلطم  شتردق  دراد و  تردق  اهنت  وا  درادـن و  مدـع  زا  يا  هبئاش  چـیه  شدوجو  سب و  دراد و  دوجو  اهنت 
شا همه  وا  دشاب  لاوز  ضرعم  رد  ای  لهج و  اب  هتخیمآ  شملع  هکنیا  نودـب  قلطم ،  ملع  مه  نآ  دراد ،  ملع  اهنت  وا  دـشاب و  زجع  هب 
یلقع یعطق  نیهارب  مکح  هب  یلاعت  يادخ  یتقو  دشاب و  نکمم  وا  رد  انف  گرم و  هکنیا  نودب  هقلطم ،  تایح  مه  نآ  تسا ،  تایح 

 . شتایح رد  هن  شتردق و  رد  هن  شملع و  رد  هن  شدوجو و  رد  هن  درادن ،  هار  وا  رد  یگنوگرگد  رگید  تسا ،  یئادخ  نینچ  ، 

رد و  دنلوحت ،  یگنوگرگد و  هطاحا  رد  تهج  ره  زا  تاینامـسج  ماسجا و  نوچ  هدوبن ،  ینامـسج  مسج و  یئادـخ  نینچ  هجیتن  رد 
فلتخم و تـالاح  ضرعم  رد  دوبن ،  ینامـسج  مسج و  یلاـعت  يادـخ  یتـقو  دـنتاجایتحا و  و  اـهدوشن ) اـی  دوشب   ) تاـناکما ضرعم 

 ، هابتشا وهس و  تلفغ و  دریگ ،  یمن  رارق  عونتم  ضراوع 
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 . تسا لاحم  وا  سدقم  تحاس  رد  اهنیا  لاثما  ندروخ و  تسکش  یکچوک و  يراوخ و  يراسمرش و  رثات ،  ینادرگرس ،  ینامیشپ و 
. .

 ، هتفگ نیدهع  بتک  هچنآ  دیوگ و  یم  هراب  نیا  رد  نآرق  هچنآ  ینعی  لوق ،  ود  نیا  نیب  هک  تسا  ربدت  تقد و  لها  هدـهع  هب  نیا  و 
صقن تفـص  ره  تابثا و  شیارب  ار  لامک  تفـص  ره  هک   : ) هدروآ ملاع  هلا  دروم  رد  میرک  نآرق  هک  یفراعم  ایآ  دنیبب  دـنک  هسیاقم 
يروما ای  تسا و  قح  دنکب ) یمکح  وا  هرابرد  دـناوتب  ام  دودـحم  مهف  هک  هتـسناد  نآ  زا  رتگرزب  ار  وا  هرخالاب  هدرک و  یفن  وا  زا  ار 
يروما دوش ،  یمن  تفای  نیچ  میدـق و  دـنه  تافارخ  نانوی و  ریطاسا  رد  زج  هک  يروما  دـیوگ ،  یم  هراب  نیا  رد  نیدـهع  بتک  هک 

 . تسا هتفرگ  رارق  نآ  ریثءات  تحت  ناشراکفا  هدمآرد و  یلوا  ياه  ناسنا  مهو  رد  هک 

هکنیا مشش   . 6

 : دنتفگ هکنیا  مشش  لاکشا 

رد ددرگ ،  دلوتم  محر  نآ  زا  یناسنا  تروص  هب  ات  دنک ،  لولح  اه  محر  زا  یکی  رد  داد  روتـسد  داتـسرف و  ار  حیـسم  شرـسپ  ادخ  )
نایب رد  شحیـضوت  هدومن و  مایق  نآ  لاطبا  يارب  میرک  نآرق  هک  تسا  یلوقعم  ریغ  نخـس  نامه  نیا  و  دـشاب !)! مه  ادـخ  هک  یلاح 

 . مینک یمن  رارکت  رگید  تشذگ و  قباس 

ار دوجولا  بجاو  لقع  مکح  هب  دـیاب  هک  یفاصوا  رد  رگا  هکنیا  يارب  دریذـپب ،  ار  نآ  دـناوت  یمن  مه  میلـس  لقع  هک  تسا  مولعم  و 
مدع ینوگرگد و  مدع  يدمرس و  تابث  لیبق  زا  دوش  تقد  مینادب  نآ  هب  فصتم 
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نآ زا  ناسنا  نوکت  رد  رگا  زین  و  ود ،  نیا  راـثآ  ناـکم و  ناـمز و  رد  ندـیجنگ  زا  تهازن  زیچ و  ره  هب  هطاـحا  دوجو و  تیدودـحم 
ریـسفت ناـیناکلم  هیرظن  قبط  ار  نوکت  نیا  هکنیا  هچ  دـیآ  یمرد  نینج  تروص  هب  هک  یتقو  اـت  هدوب  محر  رد  يا  هفطن  هک  يا  هظحل 

يدوجوم ینعی  هلا  ار  وا  میناوت  یمن  دـش ) هراشا  نادـب  البق  هک   ) ناشیا ریغ  هچ  ناـیبوقعی و  هچ  نایروطـسن و  هیرظن  قبط  هچ  مینک و 
درادن و تیمسج  هک  يدوجوم  نیب  دراد و  ار  نآ  راثآ  تیمسج و  فاصوا  همه  هک  ینامسج  دوجوم  کی  نیب  نوچ  مینادب ،  درجم 

نکمم هنوگچ  و  درادـن ،  دوجو  یتبـسن  تسین ،  وا  رد  کلذ  ریغ  تکرح و  ناکم و  نامز و  لیبق  زا  تیمـسج  فاصوا  زا  کـیچیه 
 . دوش روصت  هک  یهجو  ره  هب  داحتا  نیا  لاح  دوش ،  رارقرب  داحتا  ود  نآ  نیب  تسا 

یلقع ثحابم  هفسلف و  هیلع  نیسیدق  ياسور  ریاس  سلوب و  هک  هدش  ثعاب  یلقع ،  هیرورض  ماکحا  اب  لوق  نیا  ندشن  قبطنم  نیمه  و 
 . دننک حیبقت  ار  نآ  ماکحا  هدومن ،  مایق 

اـجک و میکح  میاـمن ،  هئطخت  ار  اـهقف  مهف  هدومن ،  بوکرـس  هناـعطاق  ار  اـمکح  تمکح  اـت  متـشون  ار  نیا  نم  دـیوگ :  یم  سلوب 
ار ملاع  نیا  تمکح  ادـخ  هک  دوبن  رگم  اجک ؟  ام  ینید  فراعم  رد  تقد  قمعت و  اجک و  راگزور  نیا  رگـشاکنک  اـجک و  هدنـسیون 

دنراد تءارج  ناینانوی  رگا  دهاوخب و  هزجعم  ام  زا  دـنک و  هزجعم  زا  نخـس  دراددوهی  رگا  دـیوگ -  یم  هک  اجنآ  ات  دومرف -  قیمعت 
زا مد 
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 . تسا تمکح  هزجعم و  بولصم  حیسم  کنیا  هک  میروآ  یمرب  گناب  ام  دننزب  تمکح 

زیزع هدنناوخ  رگا  درادن و  تاغیلبت  رشن و  تسایس  زج  یهجو  چیه  تسا و  رایسب  وا  ریغ  تاملک  يو و  مالک  رد  تاملک  نیا  ریظن  و 
دنک تقد  نانآ  اب  نتفگ  نخس  زرط  رد  مدرم و  يارب  شتانایب  قیرط  رد  هدومم ،  هعجارم  بتک  اه و  هلاسر  نیا  هب  يرگید  سکره  و 

( . دنیب یمن  يزیچ  يزادنا  مه  تشپ  يا و  هباطخ  بلاطم  زج  اریز   ، ) دنک یم  ادیپ  نیقی  میتفگ  ام  هچنآ  یتسرد  هب  ، 

 : دنتفگ هک  تسا  نیا  تمسق  نآ  دوش و  یم  نشور  تسا  دراو  تیحیسم  نانخـس  رگید  تمـسق  هب  هک  یلاکـشا  تشذگ  هچنآ  زا  و 
 ، تسین تمـصع  ياراد  دـنا ،  هدرک  روصت  نانیا  هک  یئادـخ  هک  تسا  نیا  شلاکـشا  و  تسا ، )  ایاطخ  ناهانگ و  زا  موصعم  ادـخ  )
اما درادن ،  تمـصع  الـصا  سپ  درادن ،  مه  ار  يرگید  و  درادن ،  روصت  وا  دروم  رد  یکی  هک  تسا  انعم  ود  رب  تمـصع  هکنیا  يارب 
اما و  دنتسین ،  ادخ  يارب  یقلاخ  هب  لئاق  تیحیسم  هک  تسا  قلاخ  ینامرفان  درمت و  زا  تمصع  درادن ،  روصت  وا  رد  هک  یتمـصع  نآ 
هک تسا  رکف  رد  ياـطخ  هابتـشا و  زا  تمـصع  دنتـسین ،  لـئاق  ادـخ  يارب  ار  نآ  تیحیـسم  یلو  دوش  یم  روصت  وا  رد  هک  یتمـصع 

 . درادن تمصع  یلک  روطب  تیحیسم  يادخ  سپ  دندرک ،  یفرعم  راک  هابتشا  ار  ادخ  احیرص  هک  درک  هجوت  زیزع  هدنناوخ 

هکنآ متفه   . 7

 : دنتفگ هک  تسا  دراو  نانآ  راتفگ  زا  تمسق  نیا  هب  متفه  لاکشا 

زا دعب  )
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ناـسنا کـی  ترـشاعم  دـننامه  مهنآ  تخادرپ ،  ترـشاعم  هب  مدرم  اـب  درک و  هوـلج  ناـسنا  زا  يدرف  تروـص  هب  رـسپ  يادـخ  هکنآ 
راتفگ نیا  هب  انب  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  یتسردان  هجو  درک ، ) نانمشد  رخـسم  ار  دوخ  رخآ  رد  هکنآ  ات  اه ،  ناسنا  ریاس  اب  یلومعم 
هکنیا نیع  رد  هدـش ،  مه  دوجولا  نکمم  تسا  دوجولا  بجاو  هکنیا  نیع  رد  هتفرگ و  دوخ  هب  ار  تاـنکمم  تافـص  دوـجولا  بجاو 

هب ینعی  دوش ،  دوخ  تاقولخم  زا  یقلخ  دـناوت  یم  دوجولا  بجاو  نایاقآ  رظن  زا  هکنیا  مالک  هصالخ  هدـش و  مه  ناـسنا  تسا  ادـخ 
يزور و  بسا ،  رگید  يزور  دوش و  اه  ناسنا  زا  یناسنا  يزور  الثم  ددرگ ،  فصتم  یجراـخ  عاونا  نیا  زا  یعون  تیعقاو  تقیقح و 

دنچ تسا ،  زیچ  کی  هکنیا  نیع  رد  دناوت  یم  ادخ  ناشیا  رظن  زا  یتح  دوش و  رگید  يزیچ  رگید  یتقو  و  هرـشح ،  رگید  زور  غرم و 
زا دوش  ضرف  تادوجوم  لامعا  زا  هک  لمع  مقر  ره  نینچمه  و  هرـشح !!!  مه  بسا و  مه  ناسنا و  مه  دشاب و  ادخ  مه  دـشاب ،  زیچ 

ار تادوجوم  صوصخم  لامعا  همه  دیاب  دنک ،  هولج  تادوجوم  همه  تروص  هب  دناوتب  یتقو  هکنیا  يارب  دوش ،  رداص  یئاهنت  هب  وا 
تردق و لهج ،  ملع و  لیبق  زا  لباقتم  یتافـص  هب  هداد و  ماجنا  ار  ملظ  لدـع و  لیبق  زا  لباقتم  یلامعا  دـناوتب  هجیتن  رد  دـنکب ،  مه 

ریغ لاکشا  نیا  تسا و  اهنیا  زا  رتگرزب  قح  کلم  يادخ  دوش و  فصتم  رقف و . . .  ینغ و  تامم ،  تایح و  زجع ، 
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يدوـجوم تسا  نکمم  هنوـگچ  میتـفگ  یم  مشـش  لاکـشا  رد  هکنیا  يارب   ) تشذـگ مشـش  لاکـشا  رد  هک  تـسا  يروذـحم  نآ  زا 
لاکـشا رد  دجنگب و  ردام  محر  رد  دوش و  هفطن  ناهگان  نامز  ناکم و  زا  هزنم  زیچ و  ره  هب  طیحم  دوجولا و  دودحم  ریغ  يدمرس و 

یم دوش ،  ناسنا  ادـخ  دوش و  زیچ  ود  زیچ ،  کی  دـش  اـنب  یتقو  مینک ،  رظنفرـص  مشـش  لاکـشا  زا  هک  یـضرف  هب  میئوگ :  یم  متفه 
تـسا رگید  یلوقعم  ریغ  دوخ  نیا  هک  دشاب  هتـشاد  ار  تادوجوم  عاونا  زا  کی  ره  تافـص  لاعفا  دوشب و  مه  زیچ  ود  زا  شیب  دـناوت 

 ( . مجرتم

هکنآ متشه   . 8

 : دنتفگ هک  تسا  دراو  ناشراتفگ  زا  تمسق  نیا  هب  متشه  لاکشا 

هک تسا  نیا  ام  لاکشا  تسا ، )  نوعلم  هدش  هتخیوآ  راد  هب  صخش  هکنیا  يارب  دیرخ ،  دوخ  هب  ار  نانمشد  تنعل  راد و  هبوچ  ادخ  )
هک تسا  یتنعل  نیمه  ایآ  تسیچ ؟  تنعل  نیا  زا  روظنم  و  درک ؟  لـمحت  ار  تنعل  ادـخ  هنوگچ  تسیچ و  نخـس  نیا  زا  ناـشروظنم 

نامه روظنم  رگا  تسا ؟  رگید  یئاـنعم  اـی  و  تمارک ؟  تمحر و  زا  ندرک  رود  ینعی  دـنمهف ؟  یم  هملک  نیا  زا  تغل  فرع و  لـها 
دوخ تسا  ادخ  شدوخ  هک  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  میـسرپ  یم  میمهف  یم  هملک  نیا  زا  تغل  لها  ام و  هک  دشاب  فورعم  يانعم 

تبهوم يدوجو و  ضیف  زا  ریغ  تمحر  رگم  و  دـنزاس ؟  رود  وا  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  نارگید  اـی  و  دـنک ؟  رود  دوخ  تمحر  زا  ار 
يرگید زیچ  یتسه  يایازم  هب  صاصتخا  تمعن و 
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ره ای  ترخآ و  ای  ایند و  رد  اهنیا  لاثما  هاج و  نتـشادن  یلام و  رقف  هب  ندرک  رود  تنعل و  يانعم  تشگرب  سپ  دشاب  نیا  رگا  تسا ؟ 
دنـشاب هدرک  شروصت  هک  یهجو  ره  هب  سدقت  یلاعت و  يادخ  هب  ندرک  تنعل  يانعم  میـسرپ  یم  هک  تسا  اجنیا  و  دوب ،  دهاوخ  ود 

تنعل رثا  رد  تسا  تاذلاب  ینغ  هک  یئادخ  هنوگچ  هک  دنیوگب  دننک و  ریوصت  ام  يارب  ار  نآ  دیاب  تیحیسم  تسا و  روصت  لباق  ریغ 
؟  دنک یم  دس  ار  يرقف  ره  باب  تاذلاب  يانغ  هکنیا  اب  دوش ،  یم  جاتحم  شقولخم 

متنا سانلا  اهیا  ای   : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  تسا ،  هملک  ياـنعم  ماـمت  هب  بیرغ  بیجع و  میلعت  نیا  فـالخ  رب  ینآرق  میلعت  اـما  و 
 ( . ینغلا وه  هّللا  هّللا و  یلا  ءارقفلا 

رد تسا  لاحم  رگید  تافـص ،  ءامـسا و  نآ  اب  هک  دناد  یم  فصتم  یتافـص  هب  دنک و  یم  دای  یئاهمـسا  هب  ار  يادخ  میرک  نآرق  و 
دریگ و رارق  شدوخ  دزن  رد  راوخ  یـسک و  ربارب  رد  تلذ  یتشز ،  يدـب و  مدـع ،  نتـشادن و  صقن ،  تجاح و  هقاف ،  رقف و  ضرعم 

 . تسا اهنیا  زا  هزنم  شیئایربک  سدق و  تحاس  هکنیا  هصالخ 

يدوخب ینعی  هسفن  یف  یلاعت  يادخ  زین  نایحیسم  رظن  زا  دیوگب :  هتساخرب و  تیحیسم  زا  يرادفرط  هب  یـسک  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
ضرعم رد  هک  دوب  نیا  زا  لجا  دوخب  دوخ  دوب ،  هدشن  دحتم  حیـسم -  اب  الثم  ناسنا -  زا  درف  کی  اب  رگا  تسا و  یئادخ  نینچ  دوخ 

روکذم لاوحا  ریاس  يراوخ و 
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 !! . تسا هتفریذپ  ار  ضراوع  لاوحا و  همه  هدش ،  دحتم  تسا  ینامسج  يدام و  هک  ناسنا  کی  اب  نوچ  دریگ و  رارق 

تسا هدربمان  داحتا  امش -  ياعدا  هب  شتلع -  هک  هدربمان  هقاش  روما  هب  شفاصتا  تنعل و  لمحت  شریذپ و  ایآ  میئوگ :  یم  خساپ  رد 
یم مزال  میتفگ  هک  روذحم  نامه  دـشاب  یقیقح  رگا  دـیناوخ ؟  یم  لمحت  ار  نآ  ازاجم  هکنآ  ای  و  تسا ؟  یقیقح  یعقاو و  لمحت  ، 
دوب شتمحر  ادخ و  لدع  محازت  لاکشا  رطاخ  هب  نایحیسم  امش  ینعی  ددرگ .  یمرب  هرابود  لاکـشا  تسا  يزاجم  لمحت  رگا  دیآ و 
یمن فرطرب  تمحازم  لاکـشا  دشاب  یخوش  فرـص  يزاجم و  هلءاسم  نیا  رگا  و  دـیدرک ،  ریوصت  ار  ادـخ  ندـش  هیدـف  هلءاسم  هک 

 . دوش

هکنآ مهن   . 9

 : دنتفگ هک  تسا  دراو  نانآ  راتفگ  زا  تمسق  نیا  هب  مهن  لاکشا 

نایحیـسم دـیآ  یم  رب  مالک  نیا  زا  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا )  ملاع  ياهاطخ  مامت  هراـفک  هکلب  نینم و  ؤم  ناـهانگ  هراـفک  یـسیع  )
دنروآ یم  یپ  رد  ار  يورخا  باقع  ناهانگ ،  هنوگچ  هک  دنا  هدرکن  كرد  زونه  دنا و  هدیمهفن  ار  اطخ  هانگ و  یقیقح  يانعم  الـصا 
فقوم زا  دـنا و  هتخانـشن  ار  عیرـشت  نیب  اـهاطخ و  ناـهانگ و  نیا  نیب  طاـبترا  تقیقح  دـنزاس و  یم  ققحم  هنوگچ  ار  باـقع  نیا  و 

 . دنرادن هدومن ،  ریوصت  دوخ  میلعت  نایب و  اب  میرک  نآرق  هک  ار  یتسرد  روصت  نآ  هطبار ،  نیا  ندومن  رارقرب  رد  عیرشت 

ییحتسی هّللا ال  نا   : ) هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هلمج  نآ  زا  باتک  نیا  قباس  ثحابم  رد  ام  و 
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رخآ رد  درمت و  تفلاخم و  هک  ینیناوق  ماکحا و  هک  میدرک  نایب  هدـحاو ، )  هما  سانلا  ناک   : ) هیآ لـیذ  رد  و  اـم ) ـالثم  برـضی  نا 
عمتجم حـلاصم  هک  تسا  نیا  نآ  رابتعا  عضو و  زا  روظنم  هک  تسا  يرابتعا  یعـضو و  يروما  دوش ،  یم  عقاو  نآ  رد  هئیطخ  هانگ و 
تـسا یئوس  تاعبت  دوش  یم  بترتم  نآ  تفلاخم  رب  هک  یباقع  دوش و  ظفح  تاروتـسد  نآ  تبقارم  ماکحا و  نآ  هب  لمع  اب  یناسنا 

نیا دزاس ،  فرـصنم  تعاطا  زا  درمت  تیـصعم و  سوه  زا  ار  فلکم  ياه  ناسنا  دـناوتب  اـت  دـندرک  راـبتعا  هدومن ،  عضو  ار  نآ  هک 
 . دننک یم  عضو  یناسنا  عمتجم  هب  نداد  ماظن  يارب  القع  هک  تسا  ینیناوق  لاح 

هک تسا  نیا  نآ  دـنک و  یم  دـییءات  ار  نآ  زین  ام  هتـشذگ  یلقع  ثحب  هک  یمدـق  هداهن ،  رتارف  یمدـق  هراب  نیا  رد  نآرق  میلعت  یلو 
هب فاصتا  هدامآ  یمدآ  لد  هک  دـناد  یم  نآ  ثعاب  ار  هدـش  عیرـشت  ادـخ  هیحاـن  زا  شیارب  هک  ینیناوق  ربارب  رد  ناـسنا  ندـش  داـقنم 

تافص شریذپ  يارب  شلد  هک  دناد  یم  نآ  ثعاب  ار  نیناوق  نآ  زا  شندرک  یـشکرس  هکنانچ  مه  ددرگ ،  هدیمح  هلـضاف و  تافص 
یگدامآ نیا  رثا  رد  دوش و  یم  هدامآ  شیارب  يورخا  یتمعن  هک  تسا  یگدامآ  نآ  هجیتن  رد  دوش و  هدامآ  هثیبخ  هسیسخ و  هلیذر و 

لئاذر لئاضف و  نامه  هتفاـی  لـثمت  ترخآ  خزود  تشهب و  نوچ  ددرگ ،  یم  مهارف  شیارب  يورخا  یتمقن  باذـع و  هنیمز  هک  تسا 
زا شیرود  ادخ و  هب  یمدآ  برق  انامه  مه  خزود  تشهب و  تقیقح  تسا و 
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یقیقح یماظن  هک  تسا  يروما  هب  یهتنم  تسا و  یقیقح  یعقاو و  دسافم  حـلاصم و  هب  یکتم  تائیـس  تانـسح و  سپ  تسا ،  ادـخ 
 . تسا رابتعا  فرص  هک  القع  نیناوق  نوچ  هن  دراد ، 

یم تسا ،  رـشب  تقلخ  لیمکت  يارب  هکلب  تسین  يرـشب  عماوج  هب  ندیـشخب  ماـظن  يارب  اـهنت  یهلا  عیرـشت  هک  تسا  حـضاو  زین  نیا 
هب و  دناسرب ،  تسا  وا  تقلخ  رد  هک  یفدـه  نآ  هب  ار  قولخم  هدومن ،  تیوقت  ار  ینیوکت  تیادـه  یعیرـشت  تیادـه  نیا  اب  دـهاوخ 

ناسنا يدوجو  تالامک  زا  یکی  دناسرب و  شتاذ  فدـه  دوجو و  لامک  هب  ار  تادوجوم  عاونا  زا  عون  ره  دـهاوخ  یم  رگید  یترابع 
تسا ینید  تداعـس ،  ود  نیا  نیمات  هار  تسا و  ترخآ  رد  هدیعـس  تایح  نتـشاد  رگید  یکی  ایند و  یگدنز  رد  حلاص  ماظن  نتـشاد 

اه نادب  اه  ناسنا  ات  دشاب  تادابع  مان  هب  ادخ  هب  برقت  زا  یتاهج  رب  لمتشم  زین  عامتجا و  حالـصا  يارب  هتـسیاش  ینیناوق  لفکتم  هک 
یلمع بذـهم و  ینارون و  یناج  اب  هجیتن  رد  ددرگ و  بذـهم  ینارون و  ناـشناج  مه  دـنک و  ادـیپ  مظن  ناشـشاعم  مه  دـننک ،  لـمع 

 . رما تقیقح  تسا  نیا  دنوش  ترخآ  راد  رد  یهلا  تمارک  هتسیاش  حلاص ، 

شعامتجا داسف  تیحالص و  رد  رایعم  شیمئاد و  تواقش  تداعـس و  رد  كالم  دراد و  يدعب  یبرق و  ناحبـس  يادخ  هب  ناسنا  سپ 
هکنیا هن  یقیقح  تسا  يروـما  بلاـطم  نیا  همه  تسا و  دـعب  برق و  نیا  داـجیا  يارب  لـماع  اـهنت  نـید  تـسا و  دـعب  برق و  نـیمه 

 . دشاب هدوب  هفارخ  وغل و  شساسا 

کی باکترا  مینک  ضرف  رگا  و 
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ات شنادـنزرف  همه  یمئاد  تکاله  هکلب  وا و  یمئاد  تکاله  ثعاب  نآ  زا  یهن  دوجو  اب  یتشهب  تخرد  زا  ندروخ  ـالثم  تیـصعم ، 
سپ حیـسم ،  ندش  ءادـف  رگم  دـشابن ،  یـسپاولد  نیا  تکاله و  نیا  زا  تاجن  يارب  مه  يا  هلیـسو  نیا  رب  هوالع  دوش و  تمایق  زور 

. ! ؟  دشاب هتشاد  دناوت  یم  يا  هدئاف  هچ  حیسم  زا  دعب  حیسم و  ای  حیسم و  زا  لبق  نایدا  عیرشت 

یم یلمع  هن  رگید  تسا ،  یمتح  تیـصعم ،  نآ  رودـص  تهج  زا  يورخا  باـقع  یمئاد و  تکـاله  هک  میدرک  ضرف  یتـقو  نوـچ 
اب و  سب ،  تسا و  ءادـف  جالع  هار  اهنت  اهنت و  يا  هبوت  هن  دـنک و  ظفح  هانگ  زا  رگید  ترابع  هب  ای  تکاله و  نآ  زا  ار  ناـسنا  دـناوت 

نونکات هچنآ  درادـن و  يروصتم  يانعم  چـیه  یلاعت  يادـخ  هیحاـن  زا  لـسر  لاـسرا  بتک و  لازنا  عیارـش و  عیرـشت  رگید  ضرف  نیا 
داسف و ندوب  یمتح  اب  نوچ  دوب ،  دـهاوخ  تحـص  هجو  زا  یلاخ  هدیـسر ،  یلاعت  يادـخ  هیحان  زا  ریـشبت  راذـنا و  دـیعو و  هدـعو و 

. ؟  دننک یم  حالصا  ار  يزیچ  هچ  اهدیعو  هدعو و  نیا  باذع  بوجو 

اب هک  حیسم  ندش  ءادف  زا  لبق  هتشذگ و  ياه  تما  رد  هک  ناسنا  رازه  نارازه  هرابرد  وا  لاثما  سلوب و  ياقآ  میرذگب  هک  مه  نیا  زا 
یـسوم میهاربا و  لیبق  زا  هتـشذگ  ياـه  تما  زا  نییناـبر  ءاـیبنا و  هراـبرد  لقادـح  دندیـسر و  لاـمک  هب  دوخ  ناـمز  عیارـش  هب  لـمع 

تلاح اب  زین  ناگرزب  نیا  نایاقآ  رظن  هب  ایآ  دنیوگ ؟  یم  هچ  ناشیا  لاثما  و  مالسلاامهیلع )  )
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؟  دنراد یعضو  هچ  تمایق  رد  گرم و  زا  دعب  ملاع  رد  و  دندیسر ؟  دوخ  تداعـس  لامک و  هب  ای  دنتفر و  ایند  زا  یهارمگ  تواقش و 
چیه بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  دنیوگب :  دـنناوت  یم  هنوگچ  هدیعـس ؟  تایح  باوث و  ای  تسا و  ناشراظتنا  رد  تکاله  باقع و  ایآ 

هداتـسرف ناراکاطخ  ناراکهنگ و  نداد  تاجن  يارب  هکنیا  هب  هدرک  حیرـصت  حیـسم  هکنیا  اب  دنک ،  یمن  اود  ار  يدرد  درادـن و  يرثا 
؟  دنرادن انعم  نیا  هب  یجایتحا  رایخا  ناحلاص و  هک  تسا  هدومن  حیرصت  زین  هدش و 

حیسم نادرگاش  امش  ارچ  هک  دندرک  اغوغ  حیسم  نادرگاش  رس  رب  راکایر  نایدوهی  نانهاک و  دیوگ :  یم  مجنپ  حاحـصا  اقول  لیجنا 
بیبط دنا  ملاس  حیحـص و  هکنانآ  داد :  خساپ  نادرگاش  ياج  هب  حیـسم  دوخ  دیـشون ،  یم  دـیروخ و  یم  ناراکاطخ  ناریگجاب و  اب 

یم هبوت  هب  ار  ناراکاطخ  نکیل  منک ،  توعد  ار  نیقیدص  هک  ما  هدماین  نم  دنهاوخ ،  یم  بیبط  هک  دـننارامیب  اهنت  و  دـنرادن ،  مزال 
 . مناوخ

زا لبق  هینید  سیماون  هیهلا و  عیارـش  عیرـشت  هک  دسر  یمن  رظن  هب  یحیحـص  ضرغ  چـیه  حیـسم  يادـف  زا  لبق  هکنیا  نخـس  هاتوک  و 
یحیحـص لمحم  دش  رداص  سدـقت  یلاعت و  يادـخ  زا  هک  بیجع  لمع  نیا  يارب  دـنک و  ظفح  تیوغل  ثبع و  زا  ار  حیـسم  يادـف 

دنکن فرطرب  ار  مدآ  هئیطخ  روذـحم  حیـسم )  يادـف  اب   ) رگا هک  هتـسناد  یم  یلاـعت  يادـخ  دـیوگب  یـسک  هکنیا  رگم  دـشاب ،  هدوب 
اب رگا  و  داد ،  دهاوخن  دوس  هجو  چیه  هب  اهنآ  ماکحا  اه و  تعیرش  نیا  زا  کیچیه 
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دناوتب يزور  دیاش  هک  دـیما  نیا  هب  هدوب ،  تیقفوم  دـیما  هب  طایتحا و  لیبس  رب  درک  عیرـشت  ار  یئاه  تعیرـش  کلذ  عم  یملع  نینچ 
دنیچب ار  ءادف  زا  دعب  ياهعیرشت  هویم  دنک و  فرطرب  ار  روذحم  نآ  یسیع )  ینعی  تعیرـش  نابحاص  زا  یکی  ندرک  ءادف  هلیـسو  هب  )

يدج ریغ  روطب  دوخ  رظن  هب   ) ار یعیارش  روظنم  نیمه  هب  دسرب ،  تقلخ  تسخن  زور  رد  يوزرآ  هب  و  ددرگ ،  لئان  دوخ  فده  هب  و 
هک يروذـحم  مادام  هک  تفگن  ناـنآ  هب  تسا و  یعقاو  يدـج و  هک  درک  دومناو  مدرم  ریاـس  دوخ و  ياـیبنا  يارب  هدومن ،  عیرـشت  ( 

ردـه هدوب و  هدوهیب  همه  عیارـش  دـشخب و  یمن  رثا  يا  هرذ  نینم  ؤم  ءاـیبنا و  امـش  تاـمحز  اـه و  تعیرـش  نیا  دوشن  فرطرب  تسه 
 . تفر دهاوخ 

دومناو نینچ  نانآ  يارب  هکنیا  يارب  هدز  لوگ  ار  مدرم  اما  ار ،  مدرم  مه  هدز و  لوگ  ار  شدوخ  مه  یلاـعت  يادـخ  هیـضرف ،  نیا  رد 
هکنیا يارب  هداد ،  بیرف  ار  شدوخ  اما  دنک و  یم  تنامض  ار  ناششزرمآ  تداعس و  دننک  لمع  اه  تعیرـش  ماکحا  هب  رگا  هک  هدرک 
نودب هکنانچمه  درادن ،  مدرم  تداعس  رد  يرثا  نیرتمک  تسا و  رثا  یب  وغل و  زین  ءادف  هلیسو  هب  روکذم  روذحم  عفر  زا  دعب  عیرـشت 

 . دوب نآ  ققحت  ءادف و  يارب  بسانم  عقوم  ندیسر  زا  لبق  نید  عیرشت  لاح  نیا  تشادن ،  رثا  مه  روذحم  نآ  عفر 

نشور هیهلا  تیاده  ینید و  توعد  تعیرش و  عیرشت  ندوب  وغل  هلءاسم  نآ  زا  دعب  دش و  بسانم  ءادف  يارب  عقوم  هک  ینامز  رد  اما  و 
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يا هدئاف  هچ  لاح  نیا  اب  دنک و  یمن  اطخ  یـسک  رگید  يراکاطخ ،  روذحم  ندش  فرطرب  زا  دعب  هکنیا  يارب  تسا ،  رت  حضاو  رت و 
مدرم رب  تمحر  ترفغم و  لوزن  روذحم  نیا  عفر  زا  دعب  نوچ  دوب ؟  دهاوخ  هحلاص  لامعا  رد  يرثا  هچ  هقح و  فراعم  هب  نامیا  رد 

دهاوخن ءایقشالا  یقشا  ءایقتالا و  یقتا  نایم  یقرف  رگید  دوش ،  یم  بجاو  ناشحلاط  هچ  حلاص و  هچ  ناشرفاک ،  هچ  ناشنموم و  هچ 
 . دوب دنهاوخ  تمحر  لومشم  ود  ره  ادف  هلیسو  هب  هئیطخ  عفر  زا  دعب  تکاله و  لها  فنص  ود  ره  هئیطخ  عفر  زا  لبق  نوچ  دوب ، 

ندش ادف  اب  هکلب  دشاب  هتـشادن  يرثا  چیه  ادـف  هک  تسین  روطنیا  دـیوگب :  هتـساخرب و  وا  لاثما  سلوب و  زا  يرادـفرط  هب  یـسک  رگا 
دوخ هکنانچمه  دـنوش ،  یم  دـنم  هرهب  دوخ  نامیا  زا  دـنروآ  نامیا  حیـسم  هب  هک  یناـسک  دوش و  یم  دـنمدوس  ینید  توعد  حیـسم 

هب و   ) نم عفن  هب  مدرم  ربارب  رد  زورما  هک  یـسک  میوگ  یم  امـش  هب  نم   : ) تسا هتفگ  لـیجنا  رد  هداد و  تراـشب  اـنعم  نیا  هب  حیـسم 
درک دنهاوخ  فارتعا  نادب  قیدصت و  ار  وا  نامیا  ادخ  هکئالم  ربارب  رد  ناسنا  نادنزرف  همه  ادرف  دنک  فارتعا  نم )  توعد  تیناقح 
هملک هک  سکره  دـنوش و  یم  وا  رکنم  ادـخ  هکئـالم  ربارب  رد  مه  اـه  ناـسنا  دوـش  رکنم  مدرم  ربارب  رد  ارم  توـعد )   ) هک یـسک  و 

دیوگب يراجنهان  نخـس  سدـقلا  حور  هب  تبـسن  هک  یـسک  اما  دـش ،  دـهاوخ  هدـیزرمآ  دـیوگب ،  ناسنا  دـنزرف  هراـبرد  يراـجنهان 
شخساپ رد  دوش . ) یمن  هدوشخب 
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 ، نم نادـنزرف  يا   : ) تفگ هک  میدرک  لقن  انحوی  هلاسر  زا  البق  هک  تسا  يراتفگ  ضقاـنم  نخـس  نیا  هکنیا  رب  هوـالع  میئوگ :  یم 
مراد و یلداع  لیکو  راگدرورپ  دزن  نم  درک  اطخ  امش  زا  یسک  انایحا  رگا  دینکن و  اطخ  ات  مسیون  یم  امـش  يوس  هب  ار  تاملک  نیا 

لطاب مه  ار  هتـشذگ  لوصا  یمامت  تسا ، )  ملاع  همه  ناهانگ  هرافک  هکلب  تسا  ام  هانگ  هراـفک  اـهنت  هن  هک  تسا  حیـسم  عوسی  نآ 
حیسم هب  هک  یئاهنامه  ینعی  دودعم ،  يا  هدع  رگم  دوش ،  یمن  هدیزرمآ  یسک  تمایق  ات  هتفرگ  مدآ  زا  ضرف  نیا  اب  نوچ  دنک ،  یم 

لومـشم همه  مدرم  هیقب  و  هقرف ،  دنچ  داتفه و  زا  هقرف  کی  هکلب  نانآ  هقرف  ود  داتفه و  همه  هن  مه  نآ  دنـشاب ،  هدروآ  نامیا  حور  و 
ياه تما  زا  نینموم  دیآ و  یم  دندوب  حیـسم  زا  لبق  هک  یمارگ  يایبنا  رـس  رب  هچ  میناد  یمن  نیب  نیا  رد  دـنوش و  یم  مئاد  تکاله 

یمکح هنوگچ  یتوعد و  هنوگچ  دـنا ،  هتـشاد  هدربمان  يایبنا  هک  یتوعد  نیا  میمهف  یمن  و  تشاد ،  دـنهاوخ  یتشونرـس  هچ  ناـشیا 
تاروت هناگراهچ و  ياه  لـیجنا  ارچ  سپ  دـنا ،  هدوب  وگغورد  رگا  و  وگغورد ؟  اـی  دـنا  هدوب  وگتـسار  دوخ  توعد  رد  اـیآ  هدوب ، 

ایآ و  هدرکن ،  توعد  نادب  ار  مدرم  هتفگن و  ءادـف  حور و  ناتـساد  زا  ینخـس  زگره  تاروت  هکنیا  اب  درک ؟  قیدـصت  ار  نانآ  توعد 
. ؟  ار نیغورد  یباتک  ای  هدرک و  قیدصت  ار  قداص  یباتک  اه  لیجنا 

ات حیسم  زا  لبق  ینامسآ  بتک  دیوگب  یسک  رگا 
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دنچ ره  تسا ،  حیسم  نید  نتفریذپ  هب  یلامجا  یتوعد  دوخ  نیمه  دوب و  هداد  تراشب  ربخ و  حیسم  ندمآ  زا  میراد  عالطا  هک  اجنآ 
ندمآ هب  ار  دوخ  يایبنا  لزا  زا  هراومه و  یلاعت  يادخ  سپ  دشاب ،  هتفگن  ار  شندش  ءادـف  حیـسم و  لوزن  تیفیک  لیـصفت  روطب  هک 
خساپ رد  دنـشاب .  لاحـشوخ  دنک  یم  وا  هچنادب  دنروآ و  نامیا  وا  هب  مدرم  دمآ ،  یتقو  هک  دوب  هداد  روتـسد  دوب و  هداد  ربخ  حیـسم 

نینچ زا  یـسک  هک  ارچ  تسا ،  نتفگ  نخـس  لیلد  یب  یئوگ و  بیغ  یـسوم ،  زا  لـبق  ءاـیبنا  هب  تبـسن  فرح  نیا  ـالوا  میئوگ :  یم 
نیدت نامیا و  هب  ار  امش   ) هکنیا هب  هن  هدوب  صالخ )   ) هب تراشب  هدوب  یتراشب  نینچ  مه  ضرف  هب  هکنیا  رب  هوالع  درادن  ربخ  یتراشب 
یلمع یقالخا و  تاروتـسد  نید و  عورف  رد  ار  توعد  ندوب  هدوهیب  تیوغل و  روذـحم  فرح  نیا  ایناث  و  دـنک ) توعد  دوخ  نید  هب 

روذحم اثلاث  و  دنتسه ؛ تاروتسد  هنوگنیا  زا  رپ  اه  لیجنا  هکنیا  اب  دهد  یمن  يدوس  مه  حیسم  دوخ  هرابرد  یتح  دنک ،  یمن  فرطرب 
نانآ همه  هب  ات  درک  قلخ  ار  مدآ  ینب  یلاـعت  يادـخ  هکنیا  يارب  تسا ،  یقاـب  دوخ  لاـح  هب  ندـش )  ضقن  ادـخ  ضرغ   ) و هئیطخ )  )

یمامت هک  دش  نیا  اه  سلوب  راتفگ  هجیتن  میدید  هکنآ  لاح  و  دهد .  شرتسگ  نانآ  همه  رب  ار  دوخ  تداعـس  تمعن و  دـنک و  محرت 
 . دنراد رارق  يدبا  تکاله  یهلا و  بضغ  دروم  رامش  تشگنا  يدارفا  زج  هبرشب  دارفا 

يو راتفگ  داسف  هوجو  زا  يا  هراپ  دوب  نیا 
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 ، هدومن دـییءات  ار  یلقع  مکح  نیا  زین  تسا )  نآ  فراعم  دـیوم  لقع  لقع و  دـیوم  شفراعم  همه  هک   ) میرک نآرق  و  لقع ،  رظن  زا 
یفده نآ  تیاغ و  يوس  هب  یلاعت  يادخ  هیحان  زا  زیچ  همه  هک  دنک  یم  نایب  يده ، )  مث  هقلخ  یـش ء  لک  یطعا  يذـلا   : ) هیآ رد 
يراج نیا  رب  یهلا  تنـس  سپ  یعیرـشت  مه  تسا و  ینیوکت  مه  تیاده ،  نیا  و  تسا ،  هدیدرگ  یئامنهار  هدـش  قلخ  نآ  يارب  هک 

 . نید هلیسو  هب  تسا  اه  ناسنا  صوصخ  تیاده  اه ،  تیاده  نآ  زا  یکی  دهد  شرتسگ  ار  تیاده  هک  تسا 

اورفک و نیذـلا  و  نونزحی ،  مه  مهیلع و ال  فوخ  الف  يادـه  عبت  نمف  يدـه  ینم  مکنیتای  اماف  اعیمج  اـهنم  اوطبها  اـنلق   : ) هیآ رد  و 
طوبه ماگنه  رد  شنایهارمه  مدآ و  هب  هک  تسا  یتیاده  نیلوا  هب  عجار  هک  نودلاخ ، )  اهیف  مه  رانلا  باحـصا  کئلوا  انتایاب  اوبذک 

هدرک و مسق  ود  ریذپان  دـیدرت  عطاق و  ینایب  اب  ار  مدرم  تمایق ،  زور  ات  عیارـش  لیـصافت  زا  تسا  يا  هصالخ  و  داد ،  وا  هب  تشهب  زا 
سکره دمآ ، ) دهاوخ  هتبلا  هک   ) دمآ امـش  يوس  هب  یتیادـه  نم  هیحان  زا  هاگ  ره  سپ  دـینک  طوبه  تشهب  زا  میتفگ   : ) دـیامرف یم 

دننک بیذکت  ار  ام  تایآ  دنزروب و  رفک  هک  یناسک  دـنوش و  یم  كانهودـنا  هن  تسه و  نانآ  رب  یـسرت  هن  دـنک  يوریپ  ار  متیادـه 
( . دننادواج اجنآ  رد  خزود و  لها 

مدآ هب  زور  نآ  رد  هچنآ  هک  هدرک  نایب  لوقا )  قحلا   : ) هلمج رد  و 
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یم هچنآ  یلاعت  يادـخ  هدومرف :  دـیبعلل ، ) مالظب  انا  ام  يدـل و  لوقلا  لدـبی  ام   : ) هیآ رد  تسا و  قح  دـیوگ  یم  تاـقوا  همه  رد  و 
دنک یم  ءاضما  دنار  یم  هک  ار  یئاضق  دیامن ،  یمن  ضقن  دنک  ذافنا  هک  ار  يرما  دوش و  یمن  دیدرت  راچد  دهد  یم  روتـسد  دیوگ و 

مزع و اب  ار  يزیچ  هکنیا  لـثم  شدوخ  هیحاـن  زا  هن  دوش ،  یمن  فرحنم  شا  هدارا  يارجم  زا  شلعف  و  دـنک ،  یم  دـیوگ  یم  هچنآ  و 
شماـجنا زا  یلقع  عناـم  نکیل  دـنک ،  هدارا  ار  يزیچ  هکنیا  لـثم  ریغ  هیحاـن  زا  هن  و  دوش ،  ددرم  شماـجنا  رد  هاـگنآ  دـنک  هارا  مزج 

عنام هبلغ  رهاق و  رهق  زا  یئاحنا  اهنیا  همه  هکنیا  يارب  ددرگ ،  شهار  دس  دوش و  ادیپ  یلاکـشا  لمع  هلحرم  رد  ای  دیامن و  يریگولج 
زا ادـخ  لوا ،  هیآ  مکح  هب  هک  هرما ، )  غلاب  هّللا  نا   ) هدومرف زین  و  هرما . )  یلع  بلاـغ  هّللا  و   : ) هدومرف میرک  نآرق  تسا و  یجراـخ 

هدرک تیاکح  مالسلا )  هیلع   ) یـسوم زا  زین  دناشن و  یم  یـسرک  هب  ار  دوخ  رما  مود ،  مکح  هب  و  دروخ .  یمن  تسکـش  یلماع  چیه 
ملظ ال  تبـسک ،  امب  سفن  لک  يزجت  مویلا   : ) هدومرف زین  و  یـسنی . )  یبر و ال  لضی  ال  باـتک ،  یف  یبر  دـنع  اـهملع   : ) تفگ هک 

 ( . باسحلا عیرس  هّللا  نا  مویلا 

تبسن دوبن و  لفاغ  نآ  رما  زا  هک  یلاح  رد  درک ،  قلخ  ار  قئالخ  یلاعت  يادخ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  شرئاظن  تایآ و  نیا 
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یعیارش نانآ  نیب  يرواد  يارب  هاگنآ  دوبن ،  نامیشپ  هدرک  دوخ  هچنآ  هب  تبسن  و  لهاج ،  دنز  یم  رـس  قلخ  زا  هچنآ  نآ و  هدنیآ  هب 
شلمع ربارب  رد  یلمع  بحاص  ره  يارب  هاگنآ  دشاب ،  هتشاد  يدیما  ای  سرت و  ای  یخوش و  هکنیا  نودب  درک ،  عیرـشت  يدج  روط  هب 

تموکح وا  رب  یمکاح  ای  بلاغ و  وا  رب  یسک  هکنیا  نودب  رش ،  دشاب  رـش  رگا  ریخ و  يارب  دشاب  ریخ  لمع  رگا  درک ،  ررقم  یئازج 
همه دشاب ،  هداد  نذا  شدوخ  هکنآ  رگم  دنک ،  تلاخد  وا  راک  رد  یتسود  یتراپ و  هیدف و  ای  دیامن و  تکرش  وا  اب  یکیرـش  ای  دنک 

 . تسا اوس  ام  هب  تبسن  وا  کلم  قالطا  شلیلد  میتفگ  هک  اهنیا 

هکنآ مهد   . 10

 : هک تسا  نیا  تسا ،  دراو  ناشیا  يادف  هلءاسم  نایحیسم و  نخس  هب  هک  مهد  لاکشا 

شنابیرگ نآ  یلام  یناج و  رفیک  ءوس و  رثا  هک  دـشاب  هداد  ماجنا  یفالخ  لمع  تنایخ و  ناسنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ءادـف  تقیقح 
 . دنمان یم  هیدف )  ای   ) ءادف دشاب  هک  هچ  ره  ار  زیچ  نآ  دنک ،  ضوع  رگید  زیچ  اب  ار  رفیک  نآ  دهاوخب  دریگب و  ار 

دوخ ضوع  هب  هدش ،  ریسا  گنج  رد  هک  یسک  الثم  دبای ،  یئاهر  ءوس  رثا  نآ  زا  ات  دهد  یم  ناسنا  هک  تسا  یـضوع  نآ  ءادف  سپ 
دزادرپ یم  همیرج  ای  هرافک  ناونع  هب  لام  يرادقم  هدش ،  بکترم  یتنایخ  یمرج و  هک  یسک  ای  ار و  یصخش  ای  دهد و  یم  یلام  ای 

دنیوگ ءادف  زین  هیدف و  ار  ضوع  نیا  ، 
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دیاب هک  یصخش   ( ) هنع يدفم   ) زا ار  شتنطلـس  قح و  بحاص  قح  نآ ،  هلیـسو  هب  هک  تسا  هلماعم  یعون  هیدفت  تقیقح  رد  سپ  ، 
 . ددرگن رفیک  راتفرگ  هنع  يدفم  صخش  ات  دنهدب  وا  هب  هتفرگ و  دهد ) هیدف 

يارب تسا ،  لوقعم  ریغ  دشاب ،  ناحبـس  يادخ  قح  هدـش ،  عیاض  قح  هک  يدروم  رد  نداد ،  ادـف  لمع  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا 
ریزو هاش و  يزاب  لیبق  زا  يرابتعا و  یعضو و  يرشب  ياهتنطلس  هک  ارچ  تسا  يرـشب  ياه  تنطلـس  فالخ  رب   ) یهلا تنطلـس  هکنیا 

ار نآ  ضوع  هیدف و  نداد  الثم  اب  دوش  یمن  درادن و  هار  نآ  رد  لیدبت  هک  یعقاو  یقیقح و  تسا  یتنطلـس  تسا )  يدادرارق  هدوب و 
 . مینادرگرب تسا  ام  هجوتم  هک 

دراد هک  یعـضو  زا  ملاـع  عقاو  هک  دوش  یم  روـصت  هنوـگچ  تسا و  ناحبـس  يادـخ  هب  مئاـق  ملاـع ،  يایـشا  رثا  نیع و  دوـجو  يرآ 
تنطلـس کلم و  فالخ  هب  دوشب ،  مه  ققحم  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  نکمم  ینوگرگد  عقاو  لـقعت  هکنیا  اـب  دوش ؟  نوگرگد 

يدادرارق نوچ  يدادرارق و  یعـضو و  تسا  يروما  تسا و  عامتجا  دارفا  ام  نیب  يراج  لئاسم  هنوگنیا  هک  یناـسنا  قوقح  يرـشب و 
یگدنز و حلاصم  رد  هک  یئاه  ینوگرگد  بسح  رب  هک  تسا  اه  ناسنا  ام  دوخ  تسد  هب  شندرک  هضواعم  شندوبن و  دوب و  تسا ، 
زا میدـناوخ  یم  دوخ  ناطلـس  نونکات  هک  ار  یـصخش  و  میـشک -  یم  وا  رب  نالطب  طخ  یلک  هب  تقو  کی  دوش  یم  ادـیپ  ام  شاـعم 

ار قح  نآ  رگید  یتقو  میزادنا -  یم  تنطلس 
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 . . مینک یم  لدبم  اهب  نوخ  نتفرگ  اب  ار  نامنتفرگ  ماقتنا  قح  تسا  ام  دنزرف  لتاق  هک  یـسک  الثم  میزاس -  یم  لدبم  رگید  یقح  هب 
.

هدرک و هراشا  هلءاسم  نیا  صوصخ  هب  تشذگ -  شنایب  هک  هیدف ،  یلقع  ندوب  لاحم  رب  هوالع  زین -  ناحبـس  يادـخ  سدـقم  تاذ 
تـشذگ مه  قباس  رد  رانلا ، ) مکاوام  اورفک  نیذلا  نم  هیدـف و ال  مکنم  ذـخوی  مویلاف ال   : ) دومرف هک  اجنآ  تسا  هدومن  یفن  ار  نآ 

 : تسا نیا  مالک  نآ  تسا و  لیبق  نیا  زا  هدومن ،  تیاکح  ار  نآ  میرک  نآرق  هک  مه  یسیع  مالک  هک 

ام لوقا  نا  یل  نوکی  ام  کناحبـس  لاـق  هللا ؟  نود  نم  نیهلا  یما  ینوذـختا و  ساـنلل  تلق  تناء  میرم  نبا  یـسیع  اـی  هّللا  لاـق  ذا  (و 
ینتیفوت اـملف  مهیف ،  تمد  اـم  ادیهـش  مهیلع  تنک  مکبر و  یبر و  هّللا  اودـبعا  نا  هب ،  ینترما  اـم  ـالا  مهل  تلق  اـم  قحب . . .  یل  سیل 
 ( . میکحلا زیزعلا  تنا  کناف  مهل  رفغت  نا  كدابع و  مهناف  مهبذعت  نا  دیهش ،  یش ء  لک  یلع  تنا  مهیلع و  بیقرلا  تنا  تنک 

وت ناگدنب  نیب  رد  هک  مادام  نم  اراگدرورپ  دشاب :  هدرک  ضرع  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ادیهش ) . .  مهیلع  تنک  و   : ) هلمج هکنیا  يارب 
اما و  لاـمعا ، )  رب  تداهـش  تلاـسر و  غیلبت   : ) زا دوب  تراـبع  نآ  يدرک و  نیعم  میارب  وـت  هک  هچنآ  زج  متـشادن  يا  هفیظو  مدوـب ، 

 ، تسا وت  هدهع  هب  ناشندش  هدیزرمآ  ای  ندش  باذع  نتفای ،  تاجن  ندش و  كاله 
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زا هدافتسا  اب  ات  يا  هدادن  نم  هب  یتارایتخا  هراب  نیا  رد  وت  مرادن و  نآ  هب  تبـسن  مه  یتیلووسم  چیه  نم  درادن و  نم  اب  یطابترا  چیه 
 . يوش طلسم  نانآ  رب  وت  مراذگن  الثم  منک و  ناش  جراخ  وت  باذع  زا  ار  مدرم  نآ 

هفیرـش هیآ  رد  دـیابن  تشاد  یم  دوجو  يزیچ  نینچ  رگا  نوچ  ءادـف ،  مان  هب  يا  هلءاسم  ندوبن  رب  دـنک  یم  تلالد  الماک  نایب  نیا  و 
هب طابترا  یب  یلک  روطب  ار  هلءاسم  هداد ،  عاجرا  ناحبـس  يادخ  هب  ار  ود  ره  ترفغم  باذـع و  دـنک و  هئربت  مدرم  لامعا  زا  ار  دوخ 

 . دنادب دوخ 

هعافش و ال اهنم  لبقی  ائیش و ال  سفن  نع  سفن  يزجت  اموی ال  اوقتا  و   : ) دیامرف یم  هک  تسا  ریز  هفیرـش  هیآ  تایآ  نیا  يانعم  رد  و 
یم هک  ریز  هیآ  و  هعافـش )  هلخ و ال  هیف و ال  عیب  موی ال   : ) دیامرف یم  هک  ریز  هیآ  نینچمه  و  نورـصنی . )  مه  لدع و ال  اهنم  ذخوی 
هملک مود و  هیآ  رد  عیب )   ) هملک لوا و  هیآ  رد  لدـع )   ) هملک نوچ  مصاع ، )  نم  هّللا  نم  مکل  اـم  نیربدـم ،  نولوت  موی   : ) دـیامرف

 . تسه زین  ءادف  یفن  اهنآ  یفن  تسا و  قبطنم  اه  نآ  رب  زین  ءادف  هک  تسا  یتاملک  ادخ ) هیحان  زا  يرادهگن  مصاع  )

تعافش زا  ریغ  ءادف  هدرک و  تابثا  دنا  هتفگ  نایحیسم  هک  یئادف  ياج  هب  ار  تعافش  مالسلا )  هیلع   ) حیـسم دروم  رد  میرک  نآرق  هلب 
یم ثحب  نآ  زا  هک  اجنآ  رد  هک  روطنامه  تعافش  نوچ  تسا ، 
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هاـگرد هب  تعافـش  بحاـص  هکنیا  زا  تسا  فشک  روهظ و  یعون  تشذـگ ،  يزجت )  ـال  اـموی  اوقتا  و   : ) هیآ لـیذ  رد  ینعی  میدرک 
عوفشم زا  ار  یتنطلـس  یکلم و  ای  دشاب و  تعافـش  رایتخا  بحاص  کلام و  عیفـش  دوخ  هکنیا  نودب  دراد ،  یتناکم  یبرق و  عوفـشم 
نوناـق یلک  روطب  دـناوتب  اـی  دـشاب و  هدرک  لـطاب  دوب  هدومن  تفلاـخم  نآ  اـب  مرجم  دوب و  هدرک  وا  هک  ار  یمکح  اـی  بلـس و  هدـنع 

ثحب رد  هک  هدنع  عوفشم  ات  دنک  یم  اعد  تسا  اعد و  یلاعت  يادخ  هاگرد  هب  برقت  نتـشاد  اب  عیفـش  هکلب  دنک ،  لطاب  ار  تازاجم 
کلم رد  دناوت  یم  یکلام  ره  هک  دنک  یفرـصت  تسا )  تعافـش  جاتحم  هک  يراکهنگ  ینعی   ) دوخ کلم  رد  تسا  یلاعت  يادـخ  ام 

ار دوخ  قح  نیا  تسا  زیاج  یلوم  يارب  هک  تسا  وفع  اهنآ -  زا  یکی  هک  دشاب -  قح  هک  یفرصت  دنکب ،  ار  تافرـصت  هنوگنآ  دوخ 
ینوناق زین  ندرک  باذع  نوچ  دنک  باذع  شنایـصع  رطاخ  هب  ار  دوخ  دـبع  هتـسبن و  راکب  ار  نآ  دـناوت  یم  هکنانچمه  دـنزب ،  راکب 

 . تسا نوناق  وفع  هک  روطنامه  تسا 

قاقح تسا  دبع  هک  يدروم  رد  دیامن  اعد  تسا  وا  زا  دـنک و  کیرحت  ار  الوم ) ینعی   ) هدـنع عوفـشم  هک  تسا  نیا  عیفـش  راک  سپ 
 . دنک هدافتسا  ترفغم  وفع و  ینعی  دوخ  رگید  قح  زا  دراد  تبوقع 

یعون میتفگ  هک  روطنامه  هک  ءادف  فالخ  هب  دـنک ،  بلـس  وا  زا  ار  الوم  تنطلـس  کلم و  دـهاوخب  هکنیا  هن  عیفـش ،  راک  تسا  نیا 
ناراکهنگ رب  الوم  هک  ار  یتنطلس  هک  تسا  هلماعم 
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رگید دـنک و  تبوقع  ناراکهنگ  ضوع  هب  ار  یئادـف  صخـش  هک  دـهد  یم  وا  هب  یتنطلـس  لـباقم  رد  دـنک ،  یم  بلـس  وا  زا  تشاد 
 . دشاب هتشادن  ناراکهنگ  هب  تبسن  یتنطلس 

هک تسا  نوملعی )  مه  قحلاب و  دهـش  نم  الا  هعافـشلا ،  هنود  نم  نوعدـی  نیذـلا  کلمی  و ال   : ) هفیرـش هیآ  میتفگ  هچنآ  رب  ام  لیلد 
 : هکنیا رب  دراد  حیرصت 

زا مه  مالسلا )  هیلع   ) حیسم تسا و  یندش  عقاو  يرما  دنهد  یم  تداهش  قح  هب  دنتسه و  ملع  ياراد  هک  یناسک  هیحان  زا  تعافـش  )
هکنیا هب  هدرک  حیرـصت  میرک  نآرق  یلو  دنناوخ ،  یم  ادخ  ياج  هب  هتـسناد ،  ادخ  ار  بانج  نآ  نایحیـسم  هکنیا  وگ  تسا ، )  ناشیا 
تمایق زور  نادیهـش  زا  ار  وا  و  همکحلا ، )  باتکلا و  هملعی  و   : ) هدومرف هراب  نیا  رد  هتخومآ و  تمکح  باتک و  وا  هب  یلاعت  يادخ 

( . ادیهش مهیلع  نوکی  همیقلا  موی  و   : ) هدومرف هراب  نیا  رد  زین  و  مهیف . )  تمد  ام  ادیهش  مهیلع  تنک  و   : ) هدومرف هدناوخ ، 

؟  هتفرگ ءاشنم  اجک  زا  ءارآ  نیا 

ناشنیب رد  ار  نآ  هدومن و  ءاـقلا  نایحیـسم  هب  ار  یفارخ )   ) دـیاقع ءارآ و  نیا  مالـسلا )  هیلع   ) حیـسم هک  تسا  نیا  رکنم  میرک  نآرق 
روک دـبعت و  روطب  دـننک و  یم  مه  زونه  هدرک و  دـیلقت  دوخ  ياـسور  زا  ینید  دـیاقع  نیا  رد  نایحیـسم  هکلب  دـشاب ،  هدرک  جـیورت 

 : دومرف میرک  نآرق  هکنانچمه  دندوب ،  هتفرگ  میدق  ناتسرپ  تب  زا  ار  دئاقع  نیا  مه  اسور  دنناشیا و  تاروتسد  میلست  هناروک 

نبا حیسملا  يراصنلا  تلاق  هّللا و  نبا  زیزع  دوهیلا  تلاق  (و 
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نم ابابرا  مهنابهر  مهرابحا و  اوذـختا  نوکفوی ،  ینا  هّللا  مهلتاق  لبق ،  نم  اورفک  نیذـلا  لوق  نوهاضی  مههاوفاب ،  مهلوق  کلذ  هللا ، 
 . . . . ( نوکرشی امع  هناحبس  وه  الا  هلا  ادحاو ال  اهلا  اودبعیل  الا  اورما  ام  و  میرم ،  نبا  حیسملا  هّللا و  نود 

دـشاب ناشیا  یتسرپ  تب  تیلهاج و  برع  دناوت  یمن  دـنتفرگ ،  وگلا  ناشیا  زا  اراصن  دوهی و  دـیامرف  یم  هک  يرافک  نیا  زا  روظنم  و 
زا رت  میدـق  خـیرات  رظن  زا  دراد  دـنزرف  ادـخ  هکنیا  هب  اراصن  دوهی و  داقتعا  هکنیا  يارب  دـنیادخ ،  نارتخد  هکئالم  دـندوب  دـقتعم  هک 
زا رت  میدق  تسا  مولعم  هک  دوهی  داقتعا  اصوصخم  دننک ،  ادیپ  طالتخا  اهنآ  اب  هدومن ،  ادیپ  سامت  تیلهاج  برع  اب  هک  تسا  یمایا 
زا لبق  هک  دنتفرگ  يرافک  زا  ار  دوخ  یفارخ  دئاقع  اراصن  دوهی و  هک  تسا  نیا  لبق )  نم   : ) هلمج رهاظ  هکنیا  اب  تسا  اراصن  داقتعا 

هدش لقتنم  ناشیا  هب  نارگید  زا  هک  دوب  یبهذم  تیلهاج  برع  یتسرپ  تب  هکنیا  رب  هوالع  دنا ،  هتـسیز  یم  شیـشک  ود  نیا  ندـمآ 
 . دندوبن نآ  رکتبم  دوخ  دوب و 

نب ورمع  درک ،  توعد  نآ  میظعت )  لقادح  ای  و   ) شتسرپ هب  ار  مدرم  درک و  بصن  هبعک  ماب  رب  ار  تب  هک  یـسک  نیلوا  دنیوگ :  یم 
يراد هدرپ  هتـشاد ،  هک  یتردـق  اب  هدوب و  هکم  رد  دوخ  موق  گرزب  ماـیا  نآ  رد  هدوب ،  فاـتکالاوذ  روپاـش  اـب  رـصاعم  هک  دوب  یحل 

هدش عقاو  ماش  یضارا  رد  هک  ءاقلب  رهش  هب  يرفس  سپس  دوب ،  هداد  صاتخا  دوخ  هب  ار  هبعک 
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 ، دیـسرپ ار  ناـشلمع  نیا  هجو  ناـشیا  زا  دـندیتسرپ ،  یم  ار  اـهنآ  دنتـشاد و  یئاـه  تب  هک  دروخرب  یمدرم  هب  اـجنآ  رد  تفر ،  دوـب 
میا هتخاس  رشب  زا  دنمورین )  ) یصاخشا و  ینامسآ )   ) يولع ياه  لکیه  لکش  هب  ار  اهنآ  ام  هک  دنتـسه  ام  بابرا  اه  تب  نیا  دنتفگ : 

زا یحل  نب  ورمع  دنتـسرف ،  یم  ناراب  ام  يارب  اهنآ  مینک و  یم  بلط  ناراب  میریگ و  یم  يرای  اـه  لـکیه  نآ  زا  اـهنآ  شتـسرپ  اـب  و 
هبعک ماب  رب  دروآ و  هکم  هب  دوخ  اب  ار  لبه  ورمع  دنداد ،  وا  هب  ار  لبه  ناشیا  دنهدب ،  يو  هب  ار  ناشیاه  تب  زا  یکی  تساوخ  ناشیا 

ار مدرم  دوب ،  وا  اـب  زین  رهوش  نز و  کـی  تروص  هب  هلئاـن  فاـسا و  تب  هتبلا  دومن ،  توعد  نآ  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  هدومن ،  بصن 
 . دنیوجب برقت  ادخ  يوس  هب  اهنآ  شتسرپ  اب  دنتسرپب و  مه  ار  تب  ود  نآ  هک  درک  توعد 

زا حون  هوکـش  نآرق  دنا و  هدوب  حون  نامز  بارعا  هب  طوبرم  هک  هدرک  رکذ  ار  تب  دـنچ  یماسا  نآرق  هک  تسا  نیا  رما  بئاجع  زا  و 
 : هدومرف لقن  روطنیا  ار  شموق  یتسرپ  تب 

( . ارسن قوعی و  ثوغی و  اعاوس و ال  ادو و ال  نرذت  مکتهلآ و ال  نرذت  اولاق ال  (و 

نیطسلف ینعی  نیشن  ینارصن  نیشندوهی و  طاقن  هب  دوب ،  دنه  هیروس و  رـصم و  نانوی و  مور و  رد  هک  تینث  بهذم و  هکنیا  رب  هوالع 
لها نایم  هب  نانآ  ینید  ماکحا  دئاقع و  لاقتنا  رت و  کیدزن  نآ  یلاوح  و 
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 . دوب رت  مهارف  لاقتنا  نیا  بابسا  رت و  ناسآ  باتک 

رافک زا  نآ  لاثما  ادـخ و  يارب  یـسیع  يدـنزرف  لیبق  زا  باتک  لها  زیمآرفک  دـئاقع  هک  يراـفک  زا  روظنم  میئوگب  میناوت  یمن  سپ 
مور و ینعی  برغ  تینثو  نیچ و  دنه و  میدق  تینثو  روظنم  هکلب  تسا  تیلهاج  برع  تسا  ناشیا  دئاقع  هب  هیبش  نوچ  هدـش  هتفرگ 
 ، يدنزرف ردپ و  هدـیقع  ینعی  تسا  دوجوم  باتک  لها  رد  هک  دـئاقع  نیا  ریظن  مه  خـیرات  هکنانچمه  تسا ،  اقیرفآ  لامـش  نانوی و 

دنک یم  نایب  ار  نآ  فیرش  نآرق  هک  تسا  یخیرات  قیاقح  زا  نیا  و  هدومن ،  تیاکح  ناشیا  زا  ار  نآ  لاثما  ءادف و  بیلص ،  ثیلثت ، 
.

قحلا و ال ریغ  مکنید  یف  اولغت  باتکلا ال  لها  ای  لق   : ) دـیامرف یم  هک  تسا  ریز  هیآ  تقیقح  نیا  رب  تلالد  رد  قباس  تاـیآ  ریظن  و 
 ، قح ریغ  هب  نید و  رد  باتک  لها  ولغ  دنک  یم  نایب  و  لیبسلا )  ءاوس  نع  اولض  اریثک و  اولـضا  لبق و  نم  اولـض  دق  موق  ءاوها  اوعبتت 

 . دندوب ناشیا  زا  لبق  هک  یمدرم  دندرک ،  هارمگ  مدرم  سوه  اوه و  زا  هک  تسا  يدیلقت  نامه 

برع هبوت  هروس  هیآ  رد  لـبق ) . . .  نم  اورفک  نیذـلا  لوق  نوهاـضی   : ) هلمج زا  دارم  هکنیا  رب  تسا  يرگید  دـهاش  دوخ  هیآ  نیا  و 
هارمگ ار  مدرم  زا  يرایـسب   ) هک هدرک  فیـصوت  نینچ  دندرک  يوریپ  نانآ  زا  نانآ  باتک  لها  هک  ار  يرافک  نوچ  تسین ،  تیلهاج 

هدوب هتفرشیپ  حالطصا  هب  یمدرم  دنتشاد ،  ار  تلالض  یئاوشیپ  تمس  دوش  یم  مولعم  دندرک ، )
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نوچ رگید  ياه  تما  اب  هسیاقم  رد  دندوبن و  یمدرم  نینچ  تیلهاج  برع  دـندرک و  یم  دـیلقت  اهنآ  زا  هتـسب  مشچ  نارگید  هک  دـنا 
 . دندوب دوخ  رصع  مدرم  نیرت  هدنام  بقع  ناشیا  ریغ  دنه و  مور و  سراف و 

دوب نابهر  رابحا و  دارم  رگا  تسا و  قلطم  هفیرـش  هیآ  هکنیا  يارب  تسین ،  نابهر  رابحا و  هبوت  هروس  رد  روکذم  هلمج  زا  دارم  زین  و 
دنه نیچ و  تینثو  نامه  زج  روکذم  هلمج  زا  روظنم  سپ  مکنم ، )  اریثک  اولضا  و  مکنم . . .  موق  ءاوها  اوعبتت  ال   : ) دومرف یم  دیاب  ، 

 . دشاب دناوت  یمن  برغ  و 

؟  تسا یباتک  هنوگچ  تسیچ و  دنناد ،  یم  نآ  هب  بوسنم  ار  دوخ  باتک  لها  هک  یباتک 

ثحب باتک  لها  دوخ  هرابرد  يا  هملک  دنچ  تسا  مزال  دنناد ،  یم  دوخ  ینامـسآ  بتک  ار  نآ  باتک  لها  هک  یبتک  یـسررب  زا  لبق 
اهنت ارهق  تسین  یلقع  هلءاسم  نوچ  ددرگ و  یم  زین  سوجم  لماش  ای  دوش و  یم  اراصن  دوهی و  اـهنت  لـماش  هملک  نیا  مینیبب  اـت  دوش 

نآ شا  همزال  هک  هدـناوخ ،  باتک  لها  ار  سوجم  دـنچ  ره  تایاور  تسا و  تیاور  نآرق و  ینعی  یلقن ،  لیلد  نآ  یفن  تابثا و  هار 
میهاربا و فحـص  حون و  باـتک  لـیبق  زا  یئاـهباتک  زا  یکی  هب  بوسنم  اـی  دـشاب و  هتـشاد  یباـتک  دوخ  يارب  زین  تلم  نیا  هک  تسا 

عـضو ضرعتم  چـیه  نآرق  نکیل  هدـناوخ و  ینامـسآ  باـتک  ار  اـهنآ  نآرق  هک  دـشاب  دواد  روبز  یـسیع و  لـیجنا  یـسوم و  تاروت 
هدربن و مان  نانآ  يارب  یباتک  هدشن و  سوجم 
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رد دـشاب  هدـمآ  نآرق  رد  شمان  هک  مه  يرگید  باتک  هدـماین ،  نآرق  رد  شمان  تسا  نایـسوجم  تسد  رد  العف  هک  اتـسوا )  ) باتک
یباتک نانآ  يارب  نآرق  دوخ  هک  تسا  اراصن  دوهی و  نآ  زا  دارم  هدش ،  رکذ  نآرق  رد  اج  ره  باتک )  لها   ) هملک و  دـنرادن .  تسد 

 . تسا هدرک  لزان  ناشیا  يارب  یلاعت  يادخ  هک  هدرب  مان 

تسا و تاروت  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  باـتک  جـنپ  یـس و  دـنناوخ  یم  هسدـقم  بتک  ار  اـهنآ  تسا و  دوهی  تسد  رد  هک  یبتک  اـما 
 . ءانثتسا رفس  ددع 5 -  رفس  رابحا 4 -  رفس  جورخ 3 -  رفس  هقیلخ 2 -  رفس   - 1 رفس :  جنپ  رب  تسا  لمتشم 

باتک لیئارسا 3 -  ینب  تاضق  باتک  عشوی 2 -  باتک   - 1 باتک :  هدزاود  رب  تسا  لمتشم  هک  تسا  ینیخروم  بتک  رگید  یکی  و 
زا رفس  ود  مایا 10 و 11 -  رابخا  زا  رفس  ود  كولم 8 و 9 -  رافسا  زا  رفس  ود  لیئومص 6 و 7 -  هب  طوبرم  رفس  ود  ثوعار 4 و 5 - 

 . ریتسا رفس  ارزع 12 -  رافسا 

 - لاثما 2 باتک   - 1 تسا :  باـتک  دـنچ  رب  لمتـشم  زین  نآ  هک  نامیلـس  بتک  یکی  دواد و  روبز  یکی  بویا و  باـتک  رگید  یکی 
 . حیباستلا حیبست  باتک  هعماج 3 -  باتک 

باتک ایمرا 3 -  توبن  باـتک  ءایعـشا 2 -  توبن  باتک   - 1 باـتک :  هدـفه  رب  تسا  لمتـشم  هک  تسا  تاوـبن  بتک  رگید  یکی  و 
لایناد توبن  باتک  لایقزح 5 -  باتک  ایمرا 4 -  یثارم 
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 - نانوی 11 توبن  باتک   - 10 ایذیوع توبن  باتک  صوماع 9 -  توبن  باتک  لییوی 8 -  توبن  باتک  عشوه 7 -  توبن  باتک   - 6
 - یجح 16 توبن  باتک  اینوفص 15 -  توبن  باتک  قوقیح 14 -  توبن  باتک   - 13 موحان ،  توبن  باتک  اخیم 12 -  توبن  باتک 

 . ایخالم توبن  باتک  ایرکز 17 -  توبن  باتک 

 . هدربن مان  ار  مالسلا )  هیلع   ) دواد روبز  یسوم و  تاروت  زج  هب  اهنآ  نایم  زا  میرک  نآرق  یلو 

سقرم و لیجنا  یتم و  لیجنا  ینعی  تسا :  هناگراهچ  ياه  لـیجنا  ناـمه  دوش  یم  هدـناوخ  ینامـسآ  باـتک  اراـصن  دزن  هچنآ  اـما  و 
 : تسا ریز  هلاسر  دنچ  یکی  نالوسر و  لامعا  باتک  رگید  یکی  انحوی و  لیجنا  اقول و  لیجنا 

مه یکی  اذوهی و  هلاسر  انحوی 8 -  ياه  هلاسر  سرطب 5 و 6 و 7 -  هلاسر  بوقعی 3 و 4 -  هلاسر  سلوب 2 -  زا  هلاسر  هدراهچ   - 1
 . تسا انحوی  يایور 

تسا یباتک  ینامـسآ  بتک  نیب  رد  هک  هدرکن  رکذ  ار  رادقم  نیا  زجب  اراصن  صوصخم  هسدقم  بتک  زا  ینعی  اهنآ  زا  میرک  نآرق  و 
هن هدوب  لیجنا  کی  یلاعت  يادـخ  هیحان  زا  لزان  لیجنا  هتبلا  هک  تسا  لیجنا  شمان  هدرک و  لزان  میرم  نب  یـسیع  رب  ار  نآ  ادـخ  هک 

هتخیرگ هتسج و  ناشیا  ياسور  تاملک  رد  نکیل  دنسانش ،  یمن  تیمـسر  هب  ار  نآ  تسیچ و  دنناد  یمن  دنچ  ره  اراصن  و  ات ،  راهچ 
يا هلاسر  رد  هلمج  نآ  زا  لیجنا ،  مان  هب  هتشاد  یباتک  مالسلا )  هیلع   ) حیسم هک  دوش  یم  تفای  یتافارتعا 
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حیسم هچنآ  زا  تعرس  هب  نینچنیا  امـش  هکنیا  زا  منک  یم  بجعت  نم  هک  هدمآ :  لوا  حاحـصا  رد  هتـشون ،  هیطالغ  لها  هب  سلوب  هک 
رگید یلیجنا  تقیقح  رد  نآ  هکنیا  اب  دیور  یم  رگید  لیجنا  غارـس  هب  تسا ،  حیـسم  تمعن  دوخ  هک  نآ  هب  دنک  یم  توعد  ار  امش 

نانآ هچنآ  هکنیا  هب  دننک  یم  راداو  رابجا  روز و  هب  ار  امـش  هک  دـنا  هدـش  ادـیپ  دارفا  یتشم  هکلب  تسین )  یعقاو  لیجنا  ینعی   ) تسین
 . دیریذپب دنا ،  هدرک  فیرحت 

 ، هتفای وا  ياه  هلاسر  رد  هک  يو  تاملک  زا  رگید  يدراوم  هب  میدرک و  لقن  سلوب  هلاـسر  زا  اـم  هچنآ  هب  اـیبنا  صـصق  رد  مه  راـجن 
 . حیسم لیجنا  مان  هب  هدوب  يرگید  لیجنا  فورعم ،  هناگراهچ  ياه  لیجنا  زا  ریغ  دوش  یم  مولعم  هکنیا  رب  تسا  هدرک  داهشتسا 

نینچمه هدوب و  دوجوم  دوهی  دزن  تاروت  یقیقح  یعقاو و  تایآ  یـضعب  هک  تسین  راعـشا  نیا  زا  یلاـخ  لاـح  نیا  اـب  میرک  نآرق  و 
و  : ) دوش یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ریز  تایآ  زا  هراشا  نیا  تسا و  هدوب  دوجوم  اراـصن  دزن  یقیقح  یعقاو و  لـیجنا  تمـسق  زا  یـضعب 
هک هب ، )  اورکذ  امم  اظح  اوسنف  مهقاثیم ،  انذخا  يراصن  انا  اولاق  نیذلا  نم   ) و هّللا )  مکح  اهیف  هیروتلا  مهدـنع  کنومکحی و  فیک 

 . تسا نشور  ام  ياعدم  رب  تایآ  نیا  تلالد 

یخیرات ثحب 

یلعف تاروت  تشذگرس   . 1

زا ار  نانآ  رصم  هنعارف  جیردت  هب  دنتشاد و  نیـشنارحص  يودب و  یگدنز  کی  زاغآ  رد  دنبوقعی  لآ  زا  یئاه  هداون  هک  لیئارـسا  ینب 
اب هدرب  تفلک و  رکون و  هلماعم  هدروآ ،  رهش  هب  اهنابایب 
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 . داد ناشتاجن  وا  راجنهان  لمع  نوعرف و  رش  زا  مالسلا )  هیلع   ) یسوم هلیسو  هب  یلاعت  يادخ  رخآ  رد  ات  دندرک ،  نانآ 

رد سپس  دندرک و  یم  یگدنز  راوگرزب  ود  نیا  يربهر  هب  مالـسلاامهیلع )   ) عشوی یـسوم  زا  دعب  یـسوم و  رـصع  رد  لیئارـسا  ینب 
نارود نآ  زا  دـعب  دـندومن و  یم  ریبدـت  ار  لیئارـسا  ینب  روما  اـهنیا  ریغ  و  نوعدـج )   ) و دوهیا )  ) نوـچ ینایـضاق  ناـمز  زا  يا  ههرب 
تولاط ار  وا  فیرـش  نآرق  هک  دوب  لواـش  درک  تنطلـس  ناـنآ  نیب  رد  هک  یـسک  نیلوا  دوش و  یم  عورـش  ناـنآ  یتنطلـس  تموکح 

 . دندرک تنطلس  نانآ  نیب  رد  نامیلس  وا  زا  دعب  دوواد و  تولاط  زا  دعب  هدناوخ و 

زا يرایسب  ناهاشداپ  لاح  نیع  رد  یلو  دش ،  میسقت  ناشزکرمتم  تردق  هعطق و  هعطق  ناشتکلمم  نامیلـس  تنطلـس  نارود  زا  دعب  و 
رد دـنوش ،  یم  هاشداپ  دـنچ  یـس و  مه  يور  هک  رگید  یعمج  و  ماروهی )   ) و طافاشوهی )  ) و ماعبری )   ) و مایبا )   ) و ماعبحر )   ) لـیبق
رد یتح  هتفای و  هبلغ  نانآ  رب  لباب  كولم  هکنآ  ات  دوب  ماسقنا  فعـض و  هب  ور  نانچمه  ناشتردـق  یلو  دـندرک .  تموکح  ناـنآ  نیب 

نیمه رد  دوب ،  حیسم  زا  لبق  لاس  دصـشش  دودح  رد  هعقاو  نیا  دندرک و  فرـصت  لخد و  تسا ،  سدقملا  تیب  نامه  هک  میلـشروا 
 ، دز زاب  رـس  وا  تعاطا  زا  دوهی  نوچ  تفرگ و  تسد  هب  ار  لباب  تموکح  رـصن ) دکونب  ( ) رـصن تخب   ) مان هب  یـصخش  هک  دوب  ناوا 

ار نانآ  دالب  سپس  هرصاحم و  ار  نایدوهی  رگشل  داتسرف ،  نانآ  یبوکرس  هب  ار  دوخ  ياهرگشل 
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ایوقا و نادـنمتورث و  زا  رفن  رازه  هد  هب  بیرق  دومن و  تراغ  ار  یـصقا )  دجـسم   ) لکیه نئازخ  یتنطلـس و  ياـه  هنیزخ  درک و  حـتف 
رـصن تخب  دـندنامن و  یقاـب  نیمزرـس  نآ  رد  ارقف  افعـض و  زا  يا  هدـع  زج  درب و  لـباب  هب  دوـخ  اـب  هدروآ و  درگ  ار  ناـشنارگتعنص 
یطرش هب  درک ،  بوصنم  تنطلس  هب  نیمزرس  نآ  رد  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  دوب  ایقدص )  ) شمان هک  ار  لیئارـسا  ینب  هاشداپ  نیرخآ 

 . دنک تعاطا  يو  زا  هک 

رگید يوس  زا  هدومن ،  ساسحا  تکوش  تردق و  يرادقم  دوخ  رد  ایقدص  هکنآ  ات  تشذگ  لاونم  نیدـب  نایرج  لاس  هد  هب  بیرق  و 
 . تفاترب رصن  تخب  تعاطا  زا  رس  جیردت  هب  دومن ،  رارقرب  هطبار  رصم  هنعارف  زا  یضعب  اب  هنامرحم 

هرصاحم ار  ایقدص  دالب  رگشل  تشاد ،  لیسگ  يو  دالب  يوس  هب  میظع  يرگشل  تخاس و  نیگمـشخ  تخـس  ار  رـصن  تخب  وا  راتفر 
نایم رد  ابو  یطحق و  هجیتن  رد  دیشک و  لوط  مین  لاسکی و  دودح  نصحت  تدم  دندش و  نصحتم  اه  هعلق  لخاد  هب  شمدرم  دومن ، 
داتشه ودصناپ  لاس  رد  نیا  دوشگب و  ار  نانآ  ياه  هعلق  همه  ات  دومن ،  يراشفاپ  نانآ  هرـصاحم  رب  نانچمه  رـصن  تخب  داتفا و  نانآ 

مه ار  ادخ  هناخ  یتح  ناریو و  ار  اه  هناخ  دننارذگب و  ریشمش  مد  زا  ار  نایلیئارسا  یمامت  داد  روتسد  هاگنآ  دوب ،  حیسم  دالیم  زا  لبق 
تروص هب  هدومن ،  ناسکی  كاخ  اب  ار  لکیه  دـندرب و  نیب  زا  دـندید  اجنآ  رد  نید  زا  هک  يا  هناشن  تمـالع و  ره  دـندرک و  بارخ 

رد كاخ  یلت 
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لاونم نیمه  هب  عضو  لاس  هاجنپ  دودـح  اـت  دـش .  دوباـن  دـنداهن  یم  نآ  رد  ار  تاروت  هک  یتوباـتو  تاروت  ناـیم  نیا  رد  دـندروآ ، 
هلت زج  هب  ناـشراید ،  زا  هن  ناشدجـسم و  زا  هن  دوب و  يرثا  نیع و  ناـشباتک  زا  هن  دـندوب  لـباب  رد  هک  رفن  رازه  دـنچ  نآ  تشذـگ و 

 . دوب هدنامن  یقاب  كاخ  یئاه 

ار لباب  رخآ  رد  و  درک ،  هک  ار  هچنآ  درک  لباب  مدرم  اب  دز و  هیکت  تنطلـس  تخت  رب  سراـف  كولم  زا  یکی  شروک  هکنآ  زا  سپ  و 
يارزع درک و  دازآ  دـندوب  رظن  تحت  لباب  رد  ناـمز  نآ  اـت  هک  ار  لیئارـسا  ینب  يارـسا  دـیدرگ ،  نیمزرـس  نآ  لـخاد  دومن و  حـتف 

رب ار  لـکیه  دـسیونب و  ار  تاروت  باـتک  ناـنآ  يارب  اـت  داد  هزاـجا  درک و  نایلیئارـسا  رب  ریما  دوب  شهاـگرد  نیبرقم  زا  هک  فورعم 
 ، حیـسم دالیم  زا  لبق  تفه  هاجنپ و  دص و  راهچ  لاس  رد  ارزع  دنادرگرب و  دنتـشاد  هک  یمارم  هب  ار  ناشیا  دنک و  انب  دـیدجت  ناشیا 

یتاروت نامه  نیا  درک و  حیحـصت  هدومن و  عمج  ناشیارب  ار  قیتع  دهع  بتک  سپـس  دینادرگرب و  سدـقملا  تیب  هب  ار  لیئارـسا  ینب 
یئاکیرمآ سکاه  رتسم  فیلات  سدـقم  باتک  سوماق  باتک  زا  تشذگرـس  نیا   ، ) تسا رئاد  دوهی  تسد  رد  زورما  هب  اـت  هک  تسا 

 ( . هدش هتفرگ  خیراوت  زا  يرگید  ذخام  ینادمه و 

یسوم نامز  هب  شدنـس  تسا  رئاد  دوهی  نیب  رد  زورما  هک  یتاروت  هک  دوش  یم  هجوتم  ناتـساد  نیا  رد  تقد  زا  دعب  زیزع  هدنناوخ  و 
هاجنپ تدم  رد  دوش و  یمن  لصتم  مالسلا )  هیلع  )
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یمن ایناث  تسا و  لوهجم  ام  يارب  شتیـصخش  الوا  هک  تسا  ارزع  وا  دوش و  یم  یهتنم  رفن  کی  هب  اـهنت  هدـش و  عطق  نآ  دنـس  لاـس 
مان هب  هچنآ  اعبار  هدوب و  نیما  نآ  لقن  رد  هزادـنا  هچ  ات  میناد  یمن  اـثلاث  و  هدوب ،  هنوگچ  شقمعت  تقد و  شعـالطا و  تیفیک  میناد 

 . تسا هتسج  دانتسا  يدنتسم  هچ  هب  نآ  ياهطلغ  حیحصت  رد  اسماخ  هتفرگ و  اجک  زا  هدروآ  عمج  تاروت  رافسا 

هب یبرغ  ناسیون  خـیرات  ناهوژپ و  شناد  زا  يا  هدـع  دـش  ثعاب  هک  دوب  نیا  نآ  دروآ و  راـبب  رگید  موش  راـثآ  موش ،  هثداـح  نیا  و 
هناـسفا ار  شتازجعم  هداد و  خر  وا  ناـمز  رد  هک  یئارجاـم  مه  باـنج  نآ  دوـخ  مه  هدوـمن ،  راـکنا  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم یلک 

زا نکیل  دنا ،  هدز  حیسم  ياسیع  هرابرد  ار  فرح  نیا  ریظن  هکنانچمه  هدوبن ،  یسوم  مان  هب  یـسک  خیرات  رد  دنیوگب  دننک و  یفرعم 
و  ) هدومن ناشدوجو  هب  حیرصت  فیرـش  نآرق  هکنیا  يارب  دنک ،  راکنا  ار  ربمایپ  ود  نیا  دوجو  دناوت  یمن  یناملـسم  چیه  مالـسا  رظن 

 ( . تسا هدروآ  ار  ناشتشذگرس  زا  یئاه  تمسق 

لیجنا حیسم و  ناتساد   . 2

ینید بتک  یمامت  رگا  لاح  نیا  اب  دنتسه و  متهم  دنتشاد  هتشذگ  راصعا  رد  هک  یثداوح  طبض  دوخ و  تیموق  خیرات  هب  تبسن  دوهی 
نآ رابخا  هدـش  فیرحت  اهنت  هن  تفای ،  یهاوخن  میرم  نب  یـسیع  حیـسم  زا  یمان  یهد ،  رارق  تقد  عبتت و  دروم  ار  ناـنآ  یخیراـت  و 

هک یتازجعم  شیگدنز و  هریس  شتوعد و  روهظ  شتدالو و  تیفیک  وا و  مان  الصا  هکلب  دنا ،  هدرواین  ار  بانج 
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يروط ای  دـنتخیوآ و  راد  هب  ای  دنتـشک و  ار  وا  ایآ  هدوب ،  هنوگچ  هک  شیگدـنز  همتاخ  تخاـس و  رهاـظ  وا  تسد  هب  یلاـعت  يادـخ 
تـشذگرس هک  هدش  ثعاب  هچ  و  دنا ؟  هدرکن  رکذ  ارچ  دید  دـیاب  دـنا ،  هدرکن  رکذ  ار  بلاطم  نیا  زا  هملک  کی  یتح  هدوب ،  رگید 

ناهنپ ار  وا  رما  دـنا  هتـساوخ  ادـمع  ای  و  دـنا ؟  هتفاین  عالطا  يربمایپ  نینچ  دوجو  زا  یتسار  هب  ایآ  دـنامب ،  یفخم  دوهی  رب  بانج  نآ 
؟  دنرادب

هداد انز  تبسن  هّللاب ، )  ذایعلا   ) یسیع هب  شندش  هلماح  رد  ار  وا  ینعی  دندرک ،  فذق  ار  میرم  هک  هدرک  لقن  نایدوهی  زا  میرک  نآرق 
 : تسا هتشک  ار  یسیع  دراد  اعدا  دوهی  هک  هدرک  لقن  زین  دنا و 

هبش نکل  و  هوبلص ،  ام  هولتق و  ام  هّللا و  لوسر  میرم  نبا  یسیع  حیسملا  انلتق  انا  مهلوق  امیظع و  اناتهب  میرم  یلع  مهلوق  مهرفکب و  (و 
( . انیقی هولتق  ام  نظلا و  عابتا  الا  ملع ،  نم  هب  مهل  ام  هنم  کش  یفل  هیف ،  اوفلتخا  نیذلا  نا  و  مهل ، 

هب دنتـسم  هدماین )  حیـسم  زا  هملک  کی  ناشبتک  رد  هکنیا  اب   ) میتشک ار  وا  ام  هک  دنا  هدرک  هک  یئاعدا  ایآ  هیآ  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
ياهناتساد زا  يرایسب  ریظن  دندرک ؟  یم  لقن  دوخ  یموق  ياهناتـساد  رد  هتـشگ و  یم  نانآ  نیب  رد  هنیـس  هب  هنیـس  هک  هدوب  یناتـساد 

یحیحـص دنـس  هکنیا  رطاخ  هب  هتبلا  هک  تسا ،  يراج  ناشیاه  نابز  رـس  رب  یلو  هدـماین  اهنآ  زا  یمان  ناـنآ  بتک  رد  هک  رگید  ماوقا 
زا درادن 
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ملـسم نایحیـسم  نیب  رد  نوچ  دنا و  هدینـش  اراصن  ینعی  حیـسم  دوخ  ناوریپ  زا  ار  اه  تشذگرـس  نیا  هکنیا  ای  و  تسا ،  یلاخ  رابتعا 
هرابرد تقیقح  رد  دـنا  هتفگ  هراب  نیا  رد  هچ  ره  دـندوب ،  هدینـش  ار  شتوعد  روهظ  شتدـالو و  باـنج و  نآ  ناتـساد  ررکم  هدوب و 

روطنامه دنا و  هتشک  ار  حیـسم  هک  دندرک  اعدا  زین  دندز و  تمهت  مالـسلااهیلع )   ) میرم هب  هلمج  نآ  زا  دنا ،  هتفگ  دوخ  ياه  هدینش 
نانخـس نیا  زا  دیآ ،  یم  تسد  هب  یلبق  هیآ  رد  تقد  اب  هک  يروط  هب  نآرق  اما  دنرادن ،  دوخ  ياهفرح  نیا  رب  یلیلد  چـیه  میتفگ  هک 

هاگنآ میا و  هتخیواین  راد  هب  میا و  هتـشک  ار  حیـسم  ام  دـنا :  هتفگ  هک  ار  اعدا  نیا  زج  هب  هدادـن ،  تبـسن  ناـشیا  هب  احیرـص  ار  يزیچ 
نیب رد  هصالخ  دنراد و  دـیدرت  شیوخ  راتفگ  رد  دوخ  هکلب  هتـشادن ،  دوخ  راتفگ  نیا  رب  یملع  كردـم  چـیه  نایدوهی  هک  هدومرف 

 . تسه فالتخا  اهنآ 

هناگراهچ ياهلیجنا   . 3

و مالـسلا )  هیلع   ) حیـسم ناتـساد  هک  تسا  نیا  تسا ،  تباث  اراصن  دزن  رد  تراشب  لیجنا و  حیـسم و  ناتـساد  زا  هچنآ  تقیقح  اما  و 
یتم و لیجنا  زا :  دـنترابع  هک  دوش  یم  یهتنم  هناـگراهچ  ياـه  لـیجنا  ینعی  ناـنآ  هسدـقم  بتک  هب  نایحیـسم  رظن  زا  نآ  تاـیئزج 

سلوب ياه  هلاسر  لیبق  زا  يا  هدع  تسا و  اقول  هتشون  زین  نآ  هک  نالوسر  لامعا  باتک  انحوی و  لیجنا  اقول و  لیجنا  سقرم و  لیجنا 
دوش یم  یهتنم  اه  لیجنا  هب  زین  اهنآ  همه  رابتعا  هک  اذوهی  انحوی و  بوقعی ،  سرطب ،  ، 
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 . میزادرپب لیجنا  راهچ  نامه  عضو  هب  تسا  مزال  نیاربانب  ، 

لاس رد  شراشتنا  باتک و  نیا  فینـصت  دنا ،  هتفگ  نایحیـسم  زا  یـضعب  هک  يروطب  تسا و  اه  لیجنا  نیرت  یمیدق  یتم :  لیجنا  اما 
فارتعا هب  تسا )  رت  یمیدق  اه  لیجنا  هیقب  زا  هک   ) لیجنا نیا  سپ  دنا ،  هتسناد   60 ات نیب 50  ار  نآ  رگید  یضعب  هدوب ،  يدالیم   38

رتسم فیلءات  یتم )   ) هدام سدـقملا  باتکلا  سوماق  باتک  اعدـم  نیا  رد  اـم  كردـم  هدـش ،  هتـشون  حیـسم  زا  دـعب  نایحیـسم  دوخ 
 . تسا سکاه 

نابز ریاس  ینانوی و  نابز  هب  سپس  دش و  هتشون  یناربع  نابز  هب  لصا  رد  باتک  نیا  هک  دننآ  رب  ناشیا  نیرخاتم  امدق و  زا  نیققحم  و 
لاحلا لوهجم  هدـنام  ياج  هب  نآ  زا  همجرت  هچنآ  سپ  هدـش ،  دوقفم  مه  نآ  یناربع  یلـصا و  هخـسن  هزات  تسا و  هدـش  همجرت  اـه 

سدـقملا باتکلا  سوماق  بحاص  هتبلا  تسا ،  قحلا  نازیم  باتک  اعدا  نیا  رد  ام  كردـم  تسیک ،  نآ  مجرتم  تسین  مولعم  تسا و 
 . تسا هدومن  فارتعا  نآ  هب  دیدرت  اب  مه 

هراشا هب  ار  دوخ  لیجنا  يو  دـنا  هتفگ  هک  اسب  هچ  هدوبن و  نییراوح  زا  دوخ  هدوب و  سرطب  درگاش  صخـش  نیا  سقرم :  لیجنا  اما  و 
ار دوخ  لیجنا  سقرم  دنا :  هتفگ  ناشیا  زا  یضعب  تاهج  نیمه  هب  و  هدوبن ،  حیسم  یئادخ  هب  دقتعم  وا  هتشون و  يو  روتسد  سرطب و 

باتکلا سوماق  رد  هدرک .  یفرعم  ادـخ  عیارـش  يارب  یغلبم  یهلا و  یلوسر  ناونع  هب  ار  حیـسم  اذـل  هتـشون و  نایتاهد  ریاشع و  يارب 
ار هلءاسم  نیا  سدقملا 
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تافو زا  دـعب  ار  نآ  هتـشون و  یمور  نابز  هب  ار  دوخ  لـیجنا  سقرم  هک  هدیـسر  رتاوت  دـح  هب  ناینیـشیپ  راـتفگ  دـیوگ :  یم  هدروآ ، 
يارب ار  نآ  هک  تسا  نیا  يو  لیجنا  رهاظ  هکنیا  يارب  درادن ،  رابتعا  دـیاش  دـیاب و  هک  روطنآ  نکیل  هدرک و  رـشتنم  سلوب  سرطب و 

لاح ره  هب  و  دیامرف . ) تقد  ترابع  نیا  رد  زیزع  هدنناوخ   ، ) نایمور اصوصخم  و  نانیشنرهش ،  يارب  هن  هتـشون  نایتاهد  لئابق و  لها 
 . تسا هتشون  حیسم  دالیم  زا  دعب  لاسکی  تصش و  ینعی  يدالیم  لاس 61  رد  ار  دوخ  لیجنا  سقرم ، 

سلوب هتفریذپ و  سلوب  نیقلت  هب  ار  تینارصن  شیک  شدوخ  هدیدن و  ار  حیـسم  الـصا  هدوبن و  نییراوح  زا  زین  اقول  اقول :  لیجنا  اما  و 
هدرک یم  هنوگژاو  نانآ  هیلع  ار  روما  تیذا و  ار  حیسم  هب  نینم  ؤم  هتشاد و  بصعت  تینارصن  اب  ینمـشد  رب  يدوهی و  يدرم  شدوخ 

ار وا  حیـسم  شغ  لاـح  رد  هدـش ،  شغ  راـچد  یتقو  هک  هدرک  اـعدا  هداد و  تهج  رییغت  هجرد   180 زورما حالطـصا  هب  ناهگان و  و 
حیـسم هدروآ و  نامیا  حیـسم  هب  لاح  نامه  رد  و  ینک ؟  یم  تیذا  ارم  ناوریپ  ردقنیا  ارچ  تسا :  هتفگ  تمالم  رد  زا  هدرک و  سمل 

 . ! دهد تراشب  شلیجنا  هب  ار  مدرم  ات  هداد ،  تیرومام  يو  هب 

انب ساسا  نیا  رب  ار  دوخ  میلعت  يو  هداهن ،  انب  ار  رضاح  تیحیسم  ناکرا  هک  تسا  وا  تسا ،  یسک  نینچ  رـضاح  تینارـصن  سـسوم 
درادن و لمع  هب  یجایتحا  چیه  تسا و  یفاک  تاجن  يارب  حیسم  هب  ندروآ  نامیا  هک  هداهن 
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میرحت ناـنآ  رب  ار  تاروت  تاروتـسد  زا  يرایـسب  ندرک و  هنتخ  لـالح و  نایحیـسم  رب  ار  كوخ  تشوگ  رادرم و  تشوـگ  ندروـخ 
هک ار  دودعم  زیچ  دنچ  زج  دنک و  قیدصت  ار  تاروت  ینعی  لبق ،  ینامسآ  باتک  هکنیا  يارب  رگم  دوب  هدماین  لیجنا  هکنیا  اب  هدومن ، 

دوب هدش  یتسس  راچد  هک  ار  تاروت  تعیرش  ات  دوب  هدمآ  مالسلا )  هیلع   ) یسیع هکنیا  نخـس  هاتوک  درکن و  لالح  دوب  مارح  نآ  رد 
رد رصحنم  ار  تداعس  هدومن ،  لطاب  ار  تاروت  هب  لمع  هکنیا  هن  دنادرگرب ،  نآ  يوس  هب  ار  نآ  زا  ناقساف  نیفرحنم و  دشخب و  ماوق 

 . دنک لمع  نودب  نامیا 

هکنیا هب  دـنا  هدرک  حیرـصت  یعمج  دوب و  سلوب  سرطب و  گرم  زا  دـعب  نیا  هتـشون و  سقرم  لـیجنا  زا  دـعب  ار  دوخ  لـیجنا  اـقول  و 
 . دراد تلالد  انعم  نیا  رب  زین  وا  لیجنا  لوا  بلاطم  هکنانچمه  هدوبن ،  یماهلا  اه  لیجنا  ریاس  دننام  اقول ،  لیجنا 

رارق ماهتا  دروم  میتسه  نادـب  فراع  ام  هک  ار  صـصق  بتک  مدرم  زا  يرایـسب  هک  یئاجنآ  زا  زیزع ،  يـالیفواث  يا  هدـمآ :  اـجنآ  رد 
مدید تحلـصم  اذل  دـنیادخ ،  نید  مادـخ  هدوب و  ثداوح  رظان  دوخ  هک  میتفرگ  اه  یلوا  تسد  زا  میراد  هک  ار  يرابخا  ام  دـنداد و 

نیا تلـالد  و  مراد )  ناگتـشذگ  زا  یتـیاور  یناتـساد  ره  زا  ینعی   ) مزیچ ره  عباـت  نم  نوچ  مسیونب ،  صـصق  رد  یباـتک  زین  نم  هک 
فیلاـت ماـهلا  هلاـسر  زا  اـنعم  نیا  تسا و  نشور  دـشاب  هدـش  ماـهلا  وا  هب  هکنیا  هن  تسا  وا  دوـخ  هیرظن  اـقول  باـتک  هـکنیا  رب  مـالک 

زین لدکرتسم 
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 . تسا هدش  لقن 

هک يا  هخسن  رد  نوچ  دنا ،  هدرک  کش  اقول  لیجنا  ینعی  باتک  نیا  لوا  باب  ود  رد  ناینیشیپ  زا  یضعب  هک  هدرک  حیرـصت  موریج  و 
زا هتفگ :  مزج  روطب  دوخ  باتک  زا  هحفص 95  رد  مه  نراهکا  هدشن و  هتشون  باب  ود  نیا  تسا ،  دوجوم  ینویـسرام  هقرف  تسد  رد 

باتک رد  اقول  هک  یتازجعم  رد  هتفگ :  شباتک  زا  هحفص 61  رد  نراهکا  زاب  تسا و  یقاحلا  اقول  لیجنا  باب 22  زا  ات 47  هحفص 43 
بلاـطم لـقن  رد  اـت  هتخیمآ ،  مه  هب  ار  تسار  غورد و  هدنـسیون  هدـش و  طولخم  مه  اـب  یتیاور  بذـک  یعقاو و  ناـیب  هدروآ ،  دوخ 

هدـش و يراوشد  رایـسب  راک  تسار  زا  غورد  صیخـشت  زورما  رگید  هک  تسا  اجنیا  بیع  دـشاب و  هتفرگ  راـکب  ار  هنارعاـش  تاـغلابم 
 ، دـشاب یکی  ود  ره  نخـس  هک  یئاج  ره  یلو  دـنراد ،  هخـسن  رد  فالتخا  مه  اب  سقرم  یتم و  لیجنا  هتفگ :  سیـش  یم  یلک  ياقآ 

 . دوش یم  هداد  حیجرت  اقول  لوق  رب  ود  نآ  لوق 

حیـسم درگاش  هدزاود  زا  یکی  یچراکـش  يدبز  رـسپ  انحوی  نامه  انحوی  نیا  هک  دـنا ،  هتفگ  اراصن  زا  يرایـسب  انحوی ،  لیجنا  اما  و 
هب  ، ) تشاد رارق  حیـسم  دـیدش  هقالع  دروم  نادرگاش  نیب  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  دـنیوگ و  یم  نییراوح  ار  ناـنآ  هک  تسا 

( . دیئامرف هعجارم  انحوی  هدام  سدقملا  باتکلا  سوماق  باتک 

ناسنا کـی  زا  شیب  حیـسم  هک  دـندوب  دـقتعم  هکنیا  رطاـخ  هب  ود ،  نیا  نادـیرم  و  نوسیبا )   ) و سوطنیریـش )   ) هک دـنا :  هتفگ  زین  و 
تسین قولخم 
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دزن حیسم  دالیم  زا  دعب  لاس 96  رد  ناشیا  ریغ  ایسآ و  فقـسا  اذل  تشادن ،  تقبـس  شردام  دوجو  رب  شدوجو  هکنیا  تداهـش  هب  ، 
دوخ ياه  لیجنا  رد  نارگید  هک  دـنک  جرد  یبلاطم  نآ  رد  دـسیونب و  یلیجنا  ناشیارب  دـندرک  شهاوخ  وا  زا  دـندش و  عمج  اـنحوی 

در ار  نانآ  شهاوخ  تسناوتن  انحوی  دنک و  نایب  ار  حیسم  تیهام  ماهبا  نودب  صخـشم و  ینایب  یـصوصخ و  یعون  هب  دنا و  هتـشونن 
 . دیامن

رد دنا :  هتفگ  اه  یضعب  تسا ،  فلتخم  هدش  هتـشون  اه  نابز  نآ  اب  لیجنا  نیا  هک  یئاه  نابز  اه و  همجرت  خیرات  رد  ناشتاملک  هتبلا 
 . دنا هتسناد  لاس 98  یضعب  لاس 96 و  ار  نآ  خیرات  یضعب  هتشون و  يدالیم  لاس 65 

هبلط نآ  هدنسیون  دنا :  هتفگ  يا  هدع  هدشن ،  هتشون  حیسم  درگاش  يانحوی  هلیـسو  هب  لیجنا  نیا  الـصا  دنا :  هتفگ  ناشیا  زا  یعمج  و 
وا هحفص 205 و  يدالیم  هنس 1844  پاچ  دلاره ) کلتاک   ) باتک متفه  دلج  زا  ار  انعم  نیا   ، ) هدوب هیردنکسا  هسردم  بالط  زا  يا 

 . تسا هدش  هراشا  نآ  هب  انحوی  هدام  رد  مه  سوماق  باتک  رد  دنا ،  هدرک  لقن  صصق  باتک  زا  نل  داتسا  زا 

مود نرق  رد  ار  نآ  نایحیسم  زا  یـضعب  هکلب  تسین  وا  دوخ  فیلات  انحوی  ياه  هلاسر  لیجنا و  نیا  یمامت  هک  دندقتعم  رگید  یـضعب 
 . دنبیرفب ار  مدرم  ات  دنا  هداد  تبسن  انحوی  هب  غورد  هب  هتشون و  يدالیم 

ار مکی  تسیب و  باب  سافا )   ) ياسیلک انحوی  گرم  زا  دعب  هدوب و  باب  تسیب  لصا  رد  انحوی  لیجنا  هک  دندقتعم  رگید  یضعب 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 961 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا هدوزفا  نآ  هب  شدوخ  زا 

لیجنا نیا  ياهدنـس  یمامت  میریگب ،  نقیتم  ردـق  نایوار  قرط و  نیا  زا  میهاوخب  رگا  هناگراهچ و  ياه  لیجنا  عضو  لاح و  دوب  نیا 
هب همه  داـمتعا  و  اذوهی ،  سلوب 7 -  سرطب 6 -  انحوی 5 -  اقول 4 -  سقرم 3 -  یتم 2 -   - 1 دوـش :  یم  یهتنم  رفن  تفه  هب  اـه 

یتم لیجنا  نآ  تسا و  رت  قباس  رت و  میدـق  همه  زا  هک  تسا  یکی  هب  مه  لیجنا  راهچ  نآ  دامتعا  تسا و  لوا  هناگراهچ  ياه  لیجنا 
ای تسا  قباطم  لصا  اب  ایآ  و  تسیک ؟  زا  یلعف  ياتم  لیجنا  همجرت  تسین  مولعم  هدش و  دوقفم  شلـصا  میتفگ  هتـشذگ  رد  هک  تسا 

حیـسم تلاسر )   ) هب لئاق  ایآ  هدوب ؟  يا  هدیقع  هچ  رب  وا  ینید  تامیلعت  ساسا  و  هدوب ؟  یکردـم  هچ  هب  نآ  هدنـسیون  دامتعا  و  هن ؟ 
؟  وا تیهولا )   ) هب ای  هدوب و 

تسا و راجن  فسوی  رسپ  یسیع  درک :  یم  اعدا  هک  درک  روهظ  يدرم  لیئارسا  ینب  رد  هک  هدمآ  یلاح  حرـش  دوجوم ،  ياهلیجنا  رد 
ردپ و  دش .  دلوتم  رشب  سنج  رد  يردپ ،  نتـشاد  نودب  و  تسادخ ،  رـسپ  هک  هدرک  یم  اعدا  وا  درک و  مایق  هّللا  يوسب  توعد  يارب 

یم هدنز  هدرم  هک  هدرک  اعدا  زین  و  دـشاب .  مدرم  ناهانگ  ضوع  شندـش ،  هتـشک  ای  و  شندـش ،  زیوآ  راد  اب  ات  هداتـسرف  ار  يو  وا ، 
یم نوریب  ناگناوید  دبلاک  زا  ار  نج  هداد ،  افش  ار  ناگناوید  یصرب و  دازردام و  روک  و  دنک ، 
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توـعد يارب  داد و  تکرب  ناـنآ  هب  ادـخ  هـک  هدوـب ،  لـیجنا  بحاـص  یتـم  ناـنآ ،  زا  یکی  هـک  هتـشاد ،  درگاـش  هدزاود  وا  دـنک و 
 . . . دننک و غیلبت  ار  حیسم  نید  ات  درک ،  ناشلاسرا 

 ، دیدید هک  روطنامه  و  تسا .  هدیچیپ  نیمز  برغ  قرش و  يانهپ  رب  هک  تیحیسم  توعد  ياهادص  ورـس  همه  هصالخ  دوب  نیا  سپ 
لوهجم و شمـسر  مسا و  تسیک ؟  هک  تسین  مولعم  مه  دحاو  ربخ  نآ  بحاص  هک  دـش ،  یهتنم  دـحاو  ربخ  کی  هب  اهفرح  یمامت 

 . تسا مهبم  شفصو  نیع و 

هک دننک  اعدا  اپورا  هدازآ  رح و  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هک  هدـش  ثعاب  تسا  هصق  نیا  زاغآ  رد  هک  بیجع  یگیاپ  یب  نهو و  نیا  و 
رد اهتموکح  عفن  هب  ای  اه و  تموکح  هیلع  مدرم  کیرحت  روظنمب  ناشارت  نید  هک  تسا ،  یلایخ  صخش  کی  الصا  میرم  نب  یسیع 
 ، هتـشاد یـسیع  هصق  اب  نو  ؤش  همه  رد  یلماک  تهابـش  هک  یفارخ  عوضوم  کی  اب  انعم  نیا  اقافتا  و  دـنا .  هدرک  میـسرت  مدرم  نهذ 

هدش لزان  ادخ  توهال  زا  هدوب و  ادخ  رسپ  دنا  هدرک  یم  اعدا  دنه  میدق  ناتسرپ  تب  هک  هدوب ،  انـشرک )  ) عوضوم نآ  هدش و  دییءات 
ناشناهانگ باذع  رزو و  زا  و  دـشاب ،  اهنآ  ناهانگ  هرافک  مدرم و  يادـف  ات  هدـش ،  هتخیوآ  رادـب  هدرک و  رادـب  موکحم  ار  دوخ  و  ، 
شناتـساد هّللا  ءاش  نا  هک   ( ) لعنلاب لعنلا  قباط   ، ) دـنیوگ یم  حیـسم  هرابرد  نایحیـسم  هک  یئاهفرح  دـننام  تسرد  دـشخب .  یئاهر 

( . دیآ یم  يدوزب 

هک دش  نآ  ثعاب  زین  و 
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يرگید هدشن و  هتخیوآ  رادب  هک  یحیـسم  یکی  دـنا :  هدوب  حیـسم  مانب  رفن  ود  خـیرات  رد  دـنیوگب  رگداقتنا ،  نادنمـشناد  زا  یعمج 
ینعی ام  زورما  خیرات  ءادبم  هک  يدالیم  خیرات  و  تسا ،  هلصاف  نرق  جنپ  زا  شیب  حیـسم  ود  نیا  نیب  دش و  هتخیوآ  رادب  هک  یحیـسم 
هاجنپ تسیود و  هدـشن ،  هتخیوآ  رادـب  هک  یحیـسم  نوچ  دوش .  یمن  قیبطت  حیـسم  ود  نیا  زا  کیچیه  روهظ  اب  تسا ،  لاس 1956 

دون تسیود و  زا  شیب  هدش ،  هتخیوآ  رادـب  هک  مود  حیـسم  و  تسا .  هدرک  یگدـنز  لاس  تصـش  دودـح  هدوب و  نآ  زا  رتولج  لاس 
تیمها ام  يارب  العف  هک  ینقیتم  ردق  و  تسا . . . .  هدرک  یگدـنز  لاس  هس  یـس و  وا  و  هدیـسر ،  روهظ  هب  یخیرات  نیا  زا  دـعب  لاس 

شوختـسد تیحیـسم )  دوخ  فارتعا  هب   ) هکلب هتـشادن ،  یتسرد  ءادبم  تیحیـسم  يدالیم  خـیرات  مینک ،  تابثا  هک  تسا  نیا  دراد ، 
 . تسا لالتخا 

کی دوخ  نیا  و  درادن .  قابطنا  حیسم  دالیم  اب  شیدالیم  خیرات  هک  دراد  رارقا  تیحیـسم  دوخ  میتفگ ،  هک  روطنامه  نیا ،  رب  هوالع 
 . تسا یخیرات  هتکس 

یم هتفگ  الثم  دـنک .  یم  دـیدرت  راچد  تیحیـسم  ياهلیجنا  هرابرد  ار  ناسنا  هک  تسه  مه  يرگید  روما  تشذـگ ،  هچنآ  رب  هوـالع 
ياهلیجنا هک  دنا  هدرمـش  لیجنا  دنچ  دص و  ات  ار  اهنآ  یـضعب  هک  هتـشاد  دوجو  يرگید  ياهلیجنا  مود ،  لوا و  نرق  ود  رد  هک  دوش 

هک ار  لیجنا  دنچ  نیا  الا  درک  میرحت  ار  اهنآ  همه  اسیلک  تسه ،  هک  يزیچ  تسا  اهنآ  زا  ددع  راهچ  فورعم 
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 ( سوسلیش  ) هلمج نآ  زا  تسا .  هتشاد  تقفاوم  اسیلک  میلعت  اب  هک  دنداد  تینوناق  لیجنا  راهچ  نیا  هب  تهج  نیا  زا  دیدومرف .  هجوت 
نآ رد  زورید  هچنآ  هدرک و  يزاب  اهلیجنا  اب  هک  هدرک  تمالم  یقیقحلا )  باطخلا   ) دوخ باتک  رد  ار  اراصن  مود ،  نرق  رد  فوسلیف 
داد روتسد  سویساماد )  اباب   ) يدالیم لاس 384  رد  و  دندرکیم .  وحم  ادرف  دنتشون ،  یم  زورما  دنا ،  هدرک  وحم  زورما  دندوب  هتـشون 

زورنآ هاشداپ  نوچ  دـنک ،  ادـیپ  تینوناق  ایند  ياهاسیلک  همه  رد  ات  دوش  هتـشون  ینیتـال  دـیدج  میدـق و  دـهع  زا  يدـیدج  همجرت  ، 
هک همجرت  نیا  دوب و  هدمآ  گنت  هب  نوگانوگ  ياه  لیجنا  بلاطم  هرابرد  اه  فقـسا  ياهوگموگب  تامـصاخم و  زا  سیـسودویت )  )

بیترت و  انحوی .  اقول و  سقرم و  یتم و  ياه  لـیجنا  صوصخ  زا  دوب  يا  همجرت  هک  دیـسر  ماـمتا  هب  دـش ،  هداـهن  اـناکلوف )  ) شماـن
 ، میداد نآ  هب  ار  بیترت  نیا  میدرک ،  هلباقم  مه  اب  ار  میدق  ینانوی  هخـسن  دنچ  ام  هکنآ  زا  دعب   : ) دوب هتفگ  لیجنا  راهچ  نیا  هدـنهد 

لاحب دوب  هک  روطنامه  ار  هیقب  و  میدرک ،  فذـح  میداد  صیخـشت  انعم  اب  ریاغم  یـسررب  حـیقنت و  زا  دـعب  هک  ار  هچنآ  هک  انعم  نیاب 
 ، دوب هدرک  تیبثت  نرق  هدزای  زا  دـعب  ینعی  لاس 1546  رد  ارنآ  ینیتندـیرت )   ) عمجم هک  همجرت  نیمه  هاگنآ  میتشاذـگ ) .  یقاب  دوخ 
ار هخسن  نیا  متشه  سوضنمیلک  زاب  دوش .  عبط  يدیدج  ياه  هخسن  داد  روتـسد  درک و  هئطخت  ارنآ  مجنپ  سوتـسیس  لاس 1590  رد 

يا هخسن  داد  روتسد  هدومن ،  هئطخت  مه 
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 . دوش عبط  تسا  کیلوتاک  مدرم  تسد  رد  زورما  هک  هدش  حیقنت 

دش و فشک  لبق  لاس  دنچ  نآ  زا  هخسن  کی  هک  تسا  ابانرب  لیجنا  دش ،  يروآ  عمج  شیاه  هخسن  هک  یئاه  لیجنا  نآ  هلمج  زا  و 
 ، حیـسم هرابرد  میرک  نآرق  هک  تسا  یناتـساد  قباطم  شیاهناتـساد  یمامت  هک  تسا  یلیجنا  نیا  و  دش ،  همجرت  یـسراف  یبرع و  هب 

دنمـشناد و  درک .  همجرت  رـصم  رد  ارنآ  هداعـس  لیلخ  رتکد  دـش و  ادـیپ  یئایلاتیا  طخ  هب  لـیجنا  نیا  تسا و  هدروآ  میرم  نب  یـسیع 
 . دینادرگرب یسراف  نابز  هب  ناریا  رد  ارنآ  یلباک )  رادرس   ) لضاف

زا دهد ،  یم  تبسن  حیسم  توعد  هب  لیجنا  هک  یتایئزج  زا  هدش ،  لقن  مه  دوهی  ریغ  زا  هک  يا  هیخیرات  داوم  هک  تساجنیا  بیجع  و 
ناو ملیو  کیردنه   ) ینعی فورعم ،  یئاکیرمآ  خروم  تسا .  تکاس  ود  نیا  ریغ  ادف و  هلءاسم  و  ادخ ،  يارب  یـسیع  يدـنزرف  لیبق 

رد یمور  سولتلوک )  سویبالوکسا   ) بیبط هک  درب  یم  مان  يا  همان  یباتک و  زا  هتشون ،  رشب  خیرات  هرابرد  هک  دوخ  فیلات  رد  نول ) 
رد درک و  یم  تمدخ  نیطسلف  رد  مور  شترا  رد  دوب و  یشترا  يدرم  هک  هتـشون ،  اسنا ) سویدالج   ) شردارب هب  يدالیم  خیرات 62 
ارم وا  متفرگ ،  رارق  ریثءات  تحت  وا  مالک  زا  دوب و  سلوب  شمان  هک  متفر  يراـمیب  نیلاـب  رب  هجلاـعم  يارب  مور  رد  نم  هک  تشون  نآ 

ار وا  رگید  دش و  عطق  وا  اب  نم  هطبار  یلو  تفگ .  میارب  ار  وا  توعد  حیسم و  رابخا  زا  يا  همش  درک و  توعد  تیحیسم  يوسب 
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زا مهاوخ  یم  یتسه  نیطسلف  رد  هک  وت  زا  کنیا  تسا .  هدیسر  لتق  هب  یتسوا )   ) رد مدینـش ،  وجتـسج  یتدم  زا  دعب  هکنآ  ات  مدیدن 
 . یتسرفب میاری  ما ،  هدرک  بسک  یتاعالطا  سلوب  دوخ  زا  دوب و  هداد  ربخ  سلوب  هک  یلیئارسا  ربمغیپ  نیا  رابخا 

 : تشون بیبط  سولتلوک )  سویبالوکسا   ) شردارب هب  مور ،  هاگودرا  زا  میلشروا ،  زا  يا  همان  هتفه ،  شـش  زا  دعب  اسنءا  سویدالج 
خساپ دنرادن  تسود  هک  متفایرد  یلو  مدیـسرپ ،  ار  حیـسم  یـسیع  ربخ  شناگدروخلاس  رهـش و  نیا  نادرمریپ  زا  يا  هدع  زا  نم  هک 

هکنآ اـت  دـندوب . ) درمریپ  هدرک ،  یم  لا  ؤس  اـهنآ  زا  يو  هک  يدارفا  ارهق  هدوـب و  يدـالیم  لاـس 62  رد  نیا  و   . ) دـنهدب ار  ملا  ؤس 
هب ارم  داد و  ناـشن  شوخ  يور  خـساپ ،  رد  وا  یـسانش ؟  یم  ار  یـسک  نینچ  مدیـسرپ :  وا  زا  مدروـخرب ،  یـشورف  نوـتیز  هب  يزور 

هاگآ ریـصب و  حیـسم  رابخا  هب  الماک  تسوا و  نارادتـسود  زا  ناوریپ و  زا  درم  نیا  هک  تفگ  و  فسوی ،  ماـنب  درک  یئاـمنهار  يدرم 
هک متفای  ار  وا  زور  دـنچ  زا  دـعب  متخادرپ و  صحفت  هب  زور  ناـمه  رد  دـهدیم .  ار  تباوج  دـشابن  شیارب  يروذـحم  رگا  هتبلا  تسا 

هدرک یم  دیص  یهام  فارطا  نیا  ياه  هچایرد  زا  یضعب  رد  شیناوج  مایا  میدق و  رد  دش ،  مولعم  دوب و  هدروخلاس  رایـسب  يدرمریپ 
شرمع رد  هک  یئایاضق  رابخا و  یمامت  دوب و  بوخ  يا  هظفاح  حیحـص و  يرعاشم  ياراد  شدایز ،  لاس  نس و  اب  درم  نیا  و  تسا . 

و هدید ، 
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 ( سویرب یت   ) ینعی مور ،  رصیق  نارادناتسا  زا  یکی  تفگ :  هلمج ،  نآ  زا  درک  فیرعت  میارب  دوب ،  هداد  خر  هنتف  شاشتغا و  مایا  رد 
سویتنوف  ) تساخاپب و يا  هنتف  میلشروا  رد  مایا ،  نآ  رد  هک  دش  نیا  میلشروا  هب  شندمآ  ببـس  و  درک ،  یم  ینارمکح  نیطـسلف  رد 

ار مدرم  راجن  نبا  مانب  هرصان  لها  زا  يدرم  هک  دوب  نیا  هنتف  نایرج  و  دنک ،  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  ات  درک ،  رفس  اجنادب  سوطالیف ) 
و نیتم .  لقاع و  تسا  یناوج  يو  هک  دـش  مولعم  دـندرک  قیقحت  ار  مهتم  راجن  نبا  يارجام  یتقو  یلو  دـناروش ،  یم  تموکح  هیلع 
ار تمهت  نیا  هدوب و  تمهت  فرـص  دنا ،  هداد  شرازگ  شا  هرابرد  هچنآ  هدرکن و  دـشاب  تسایـس  بجوتـسم  هک  یفالخ  راک  زگره 

ناوج نیا  هک  دندوب  هداد  عالطا  سوطالیف  ینعی  مکاح  هب  هریگنا  نیمهب  و  دندوب ،  نمـشد  رایـسب  وا  اب  نوچ  دندز .  يو  هب  نایدوهی 
رب تقفـش  تلادع و  اب  رگا  ینیطـسلف ،  هچ  و  یمور ،  هچ  دشاب و  ینانوی  هچ  دـنک  تموکح  مدرم  رب  سکره   : ) دـیوگ یم  يرـصان 

( دشاب هدرک  رس  نآ  تایآ  توالت  ادخ و  باتک  هعلاطم  هار  رد  ار  دوخ  رمع  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  لثم  ادخ  دزن  دنارب ،  مکح  مدرم 
نتـشک رب  ناـیدوهی  رگید  يوس  زا  یلو  دروخ .  گنـس  هب  نانمـشد  ریت  و  داـتفا ،  رث  ؤـم  سوطـالیف )   ) لد رد  نانخـس  نیا  اـیوگ  و  . 

شرظنب مرجال  دننک .  هکت  هکت  ار  نانآ  دیاب  هک  دندرک  اپب  شروش  دبعم  ربارب  رد  دنتشاد و  رارصا  شباحصا  یسیع و 
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 . دوشن هتشک  نانآ  ياغوغ  رد  مدرم و  تسدب  ات  دنک  ینادنز  هدومن ،  ریگتسد  ار  راجن  ناوج  نیا  هک  تسا  نیا  حالص  دیسر ، 

تبحـص و وا  هرابرد  مدرم  اب  تقو  ره  تسیچ و  یـسیع  زا  مدرم  یتحاران  تلع  دـیمهفن  تبقاع  درک  هک  یـششوک  همه  اب  سوطالیف 
وا تسا ،  رفاک  وا  هک  دندرک  یم  ادص  رس و  دننک ،  نایب  ار  تلع  هکنیا  ياجب  دیسرپ ،  یم  ار  نانآ  شروش  تلع  درکیم و  تحیـصن 

یـسیع دوخ  اب  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  شیار  رخآ  رد  ات  دیـسرن  یئاجب  سوطالیف  شـشوک  هرخالاب  و  تسا .  نئاخ  وا  تسا ،  دـحلم 
هن نم  داد :  خـساپ  یـسیع  ینک ؟  یم  غـیلبت  ار  ینید  هچ  و  تـسیچ ؟  وـت  دوـصقم  هـک  دیـسرپ  و  درک ،  راـضحا  ار  وا  دـنک  تـبحص 
نم مامتها  منک .  جیورت  ار  تیناحور  يونعم و  تایح  مهاوخ  یم  اهنت  نم  مراد ،  تسایس  راک  هب  يراک  هن  و  مهاوخ ،  یم  تموکح 

هناگی يادخ  دنک و  ناسحا  رگیدکی  هب  دیاب  ناسنا  مدقتعم ،  نم  و  تسا .  ینامـسج  یگدنز  هب  مامتها  زا  شیب  يونعم  تایح  رما  هب 
 . دراد ار  ردپ  مکح  تاقولخم  زا  تایح  بابرا  همه  يارب  هکیئادخ  دتسرپب ،  ار 

تشگنا یلاکشا و  چیه  ياج  یـسیع  نانخـس  رد  دید  دوب ،  هفـسالف  ریاس  نییقاور و  بهذمب  هاگآ  دنمـشناد و  يدرم  هک  سوطالیف 
لتق مکح  هداد ،  تاجن  دوهی  رش  زا  ار  نیتم  میلـس و  ربمایپ  نیا  تفرگ ،  میمـصت  مود  راب  يارب  تهج  نیمه  هب  و  تسین .  ندرک  دنب 

دوهی اما  دراذگاو .  ادرف  زورما و  هب  ار  وا 
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مه سوطالیف  هک  دـندرک  عیاش  مدرم  نیب  رد  هکلب  دوش .  راذـگاو  شدوخ  لاحب  یـسیع  هک  داد ،  یمن  تیاضر  دـش و  یمن  رـضاح 
تمهت نیا  رب  يداهشتسا  دندرک  عورش  و  دنک .  تنایخ  رصیق  هب  دهاوخ  یم  هدروخ و  ار  وا  چوپ  نانخـس  یـسیع و  ياهغورد  بیرف 

ياهبالقنا اه و  هنتف  مه  نیا  زا  لبق  اـقافتا  دـنک .  لزع  تموکح  زا  ار  وا  اـت  دنتـساوخ  رـصیق  زا  دنتـشون و  ییاـهراموط  هدومن و  هیهت 
تکاس ار  مدرم  دنتـسناوت  یمن  دـیاب  هک  روطنآ  و  دوب ،  مک  رایـسب  نامیا  اب  ياوق  رـصیق  رابرد  رد  دوب و  هدـش  اپب  نیطـسلف  رد  رگید 
ناشیا هک  دـننکن  راتفر  يروط  مدرم  اب  هک  دوب  هداد  روتـسد  دوخ  نیرومام  ریاـس  ماـکح و  یماـمت  هب  شیپ  اهتدـم  زا  رـصیق  دـننک و 

 . دندرگ یضاران  رصیق  زا  و  دنوش ،  تیاکش  هب  ریزگان 

اما دزاس .  یلمع  ار  مدرم  هتـساوخ  دنک و  یمومع  تینما  يادف  ار  ینادنز  ناوج  هکنیا  رگم  دیدن ،  يا  هراچ  سوطالیف  تهج  نیدـب 
لبق و  دومن ،  لابقتسا  نآ  زا  زاب  شوغآ  اب  تشاد  هک  یتماهش  رطاخب  هکلب  درکن ،  یبات  یب  عزج و  نیرتمک  شندش  هتشک  زا  یـسیع 
ناج راد  يالاب  رب  و  دش ،  ذـیفنت  شمادـعا  مکح  هاگنآ  تشذـگرد ،  دنتـشاد ،  تلاخد  شنتـشک  رد  هک  یئاهنآ  همه  زا  شگرم  زا 

 . دنتفگ یم  شیازسان  بس و  و  دندرک ،  یم  شا  هرخسم  مدرم  هکیلاح  رد  درپس ، 

هک یلاح  رد  درک ،  فیرعت  میارب  میرم  نب -  یـسیع  ناتـساد  زا  فسوی  هچنآ  دوب  نیا  هتـشون :  شا  همان  همتاخ  رد  اسنآ  سویدـالج 
یم تفگ و  یم 
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یلاوح نیا  رد  تفگ :  درکن و  لوبق  وا  اما  مدرک ،  شمیدقت  الط  هکس  يرادقم  دنک ،  یظفاح  ادخ  نم  اب  تساوخ  یتقو  تسیرگ و 
روطب مداد  یناشن  هچ  ره  مدیـسرپ ،  ار  سلوب  تراـمیب  قیفر  لاوحا  وا ،  زا  نم  هدـب .  اـهنآ  هب  دـنرتریقف ،  نم  زا  هک  دنتـسه  یناـسک 
تـسد شلغـش  نیا  زا  رخآ  رد  و  دوب ،  زود  همیخ  يدرم  وا  هک  دوب  نیا  تفگ ،  وا  هرابرد  هک  يزیچ  اهنت  تخانـشن .  ار  وا  صخـشم 
هتسویپ هک  دوهی  دوبعم  هوهی )   ) نیب وا و  نیب  هک  یهلا  میحر  فوور و  بر  بهذم  تخادرپ ،  دیدج  بهذم  نیا  غیلبت  هب  و  دیـشک ، 

 . تسه قرف  نامسآ  ات  نیمز  زا  میونش ،  یم  دوهی  ياملع  زا  ار  شمان 

 : هک هتفگ  یم  نازینک  نامالغ و  ناگدرب و  هب  اج  همه  هدرک و  رفـس  نانوی  هب  سپـس  و  ریغـص ،  يایـسآ  هب  تسخن  سلوب ،  ارهاـظ  و 
صاصتخا مدرم  زا  ینیعم  هقبط  هب  تداعس  و  دزرو ،  یم  تفار  و  دراد ،  یم  تسود  ار  امـش  همه  ردپ  و  دیردپ ،  نادنزرف  امـش  همه 

تراهط و اب  هدومن و  راتفر  يردارب  هب  مدرم  اب  اـینغا  هکنیا  طرـش  هب  ینغ .  هچ  ریقف و  هچ  دوش ،  یم  مدرم  همه  لـماش  هکلب  درادـن ، 
 . دننک یگدنز  تقادص 

هدروآ هدرب ،  مان  همان  زا  رـشب ) خـیرات   ) دوخ فیلات  رد  نول )  ناو  ملیو  کیردـنه   ) یئاـکیرمآ خروم  هک  یبلاـطم  هصـالخ  دوب  نیا 
 . تسا

دوب همان  نیا  ياه  هرقف  رد  هک  يا  هتسجرب  طاقن  ام  دوب ،  نیا  زا  رت  ینالوط  همان  هتبلا 
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دزاس یم  نشور  لمءات  لها  يارب  ار  انعم  نیا  همان ،  نیا  ياه  هلمج  نومـضم  رد  لمءات  میدرک و  لـقن  تشاد  طاـبترا  اـم  ثحب  هب  و 
و هدوبن ،  يزیچ  یلاعت  يادخ  هیحان  زا  یتلاسر  هب  يربمایپ  توعد  روهظ  زج  و  هدوب ،  یسیع  دوخ  زا  دعب  تیحیسم  توعد  روهظ  هک 

مـشچ هب  ءادـف ،  هلیـسوب  نایدوهی  نداد  تاجن  و  دوهی ،  رب  نآ  ندـش  لزان  توهال و  روهظب  تیهلا  روهظ  زا  ینخـس  توعد  نیا  رد 
 . دروخ یمن 

راد ناتساد  زا  دعب  شنادرگاش  ياهدرگاش  سلوب و  لیبق  زا  یسیع  هب  نیبستنم  ای  یسیع و  نادرگاش  زا  يا  هدع  هک  دیآ  یم  رب  زین  و 
زا نکیل  و  دنا .  هداد  راشتنا  ار  تیحیسم  توعد  و  دنا ،  هدرک  رفـس  طاقن  ریاس  مور و  اقیرفآ و  دنه و  ینعی  نیمز  فلتخم  راطقا  هب  ، 

توهال لیبق  زا  یلئاسم  هداتفا ،  فالتخا  میلعت  یلوصا  لـئاسم  رد  نادرگاـش  نیا  نیب  هک  هدوب  هتـشذگن  يداـیز  هلـصاف  راد  ناتـساد 
نید حیـسم  نید  ایآ  هکنیا  و  یـسوم ،  تعیرـش  ماکحا  هب  ندرک  لمع  زا  حیـسم  هب  نامیا  تیافک  هلءاـسم  و  وا ،  یئادـخ  و  حیـسم ، 

اه ندش  هقرف  هقرف  اه و  فالتخا  اج  نیمه  زا  تسنآ . ؟  لمکم  تاروت و  تعیرـش  عبات  هکنآ  ای  تسا و  یـسوم  نید  خسان  لیـصا و 
 . دراد هراشا  تقیقح  نیا  هب  هتشون ،  اراصن  هب  ضارتعا  رد  هک  سلوب  ياه  هلاسر  ریاس  نالوسر و  لامعا  باتک  و  هدش ،  زاغآ 

نیب رد  راب  نیلوا  يارب  تیحیسم  توعد  هک  یئاه  تما  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  تقد  دروم  هک  تسا  بجاو  هچنآ  و 
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نآ رد  و  دندوب ،  یئادوب  ای  یئام و  هرب  ای  یئباص ،  ینثو  یتما  البق  دـنه و ، . . .  مور و  لیبق  زا  هدرک  ادـیپ  شرتسگ  هتفای و  هار  نانآ 
نیا زا  رفاو  یمهـس  اـهنآ  همه  و  دوب ،  اـمرفمکح  رگید  تهج  زا  ینم  هرب  هفـسلف  زا  یتـهج و  زا  فوصت  قاذـم  زا  یلوـصا  بهاذـم 

 . تسا هدرک  روهظ  توسان  رهظم  رد  توهال  هک  دنتشاد  داقتعا 

رادب باذع و  توهال  هکنیا  و  توسان ،  سابل  رد  توهال  ندـش  لزان  و  دـحاو ،  ندوب  هناگ  هس  ینعی  تیحیـسم  دـیاقع  لوصا  زین  و 
رب سرف  روشآ و  نادلک و  رصم و  نیچ و  دنه و  میدق  ناتـسرپ  تب  رد  دوش ،  قلخ  ناهانگ  هرافک  ادف و  ات  تفریذپ  ار  ندش  هتخیوآ 
هک یبتک  و  هتشاد ،  هقباس  ناشیا  ریغ  نایوانیدناکـسا و  نایمور و  لیبق  زا  برغ  یمیدق  ناتـسرپ  تب  رد  نینچمه  و  هدوب ،  اهنابز  رس 

تاـفارخ  ) دوخ باـتک  رد  ناود )   ) هلمج نآ  زا  تسا .  هداد  ربخ  يدـئاقع  نینچ  دوجو  زا  هدـش  هتـشون  میدـق  بهاذـم  ناـیدا و  رد 
نیرت فورعم  نیرتـگرزب و  هک  مینیب  یم  مینکفا و  یم  دـنه  هب  يرظن  کـنیا  تسا :  هتـشون  تاروت )  نوـچ  رگید  یناـیدا  تاروـت و 

ود زا  بکرم  تسا  یماـن  نیا  و  دـنیوگ .  یم  یتروم )  يرت   ) دوخ یموـب  ناـبز  هب  ار  میلعت  نیا  و  تسا ،  ثیلثت  ناـشیتوهال  تداـبع 
 - 1 زا :  دـنترابع  مونقا  هس  نیا  و  اه ،  مونقا  اهتایه و  ینعی  یتروم )   ) یکی و  ات ،  هس  ینعی  يرت )   ) یکی یتیرکـسنس ،  تغل  هب  هملک 

2 امهرب ، 
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نیا نانآ  هدیقع  هب  هجیتن  رد  و  تسین ،  کفنم  اهنآ  زا  تدحو  دـنزیچ و  کی  دـنمونقا ،  هس  هکنیا  نیع  رد  هک  افیـس ،   - 3 ونشف ،  - 
 . تسا يدحاو  دوبعم  زیچ ،  کی 

ار افیس  ناگدربمان ،  هک  دنک :  یم  هفاضا  و  تسا .  سدقلا  حور  افیس  و  رسپ ،  ونشف  و  ردپ ،  نانآ  هدیقع  هب  امهرب  دیوگ :  یم  هاگنآ 
 ( ، - سرک  ) نامه انـشرک ،  نیا  و   . ) دوش یم  دـلوتم  وا  زا  ونـشف )  ) هک یمیظع  حور  و  صلخم ،  بر  ینعی  دـنناوخ ،  یم  انـشرک ) )

ار مدرم  اـت  هدرک  روـهظ  نیمز  توساـن  رد  هک  تسا  یهلا  ناـمه  ونـشف ،  سپ  تسا . )  صلخم -  حیـسم  ياـنعم  هب  یـسیلگنا  ناـبزب 
 . دندحاو هلا )   ) مه يور  هک  تسا  هناگ  هس  میناقا  زا  یکی  وا  سپ  دهد .  تاجن 

نآ زمر  ارنآ  نایحیـسم  هک  روطنامه  انیع  دنـشک ،  یم  رتوبک  لکـش  هب  ار  موس  مونقا  زمر ،  ناونعب  نایدنه  هک :  دنک  یم  هفاضا  زین  و 
 . دنناد یم 

نیا هب  مه  اهنآ  میبای ،  یم  زین  اهیدـنه  نیب  رد  ار  یئاـت )  هس   ) ثولاـث دـیوگ :  یم  هینثولا )  لـصا   ) دوخ باـتک  رد  مه  رباـف )  ) رتسم
مه اهنآ  نوچ  مینیب ،  یم  زین  نایئادوب  دزن  ار  ثولاث  نیا  و  افیس .  و  ونشف ،  و  امهرب ،  زا :  دنناد  یم  بکرم  ار  ادخ  دندقتعم و  هدیقع 

 . تسا میناقا  ثلثم  ءافیج )  ) دنیوگ یم  تیسنج )   ) ویذوب نینچمه  مونقا و  هس  ياراد  تسا  يدوبعم  ذوب )  ) دنیوگ یم 

ینیچ هک :  دنک  یم  هفاضا  سپس  و 
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 . دنتفگ یم  اهیدنه  هک  روطنامه  تسا ،  مونقا  هس  وف )  : ) دنیوگ یم  و  دنناد ،  یم  وف )  ) ار نآ  دننک و  یم  تدابع  ار  هذوب  مه  اه 

زا دنزومایب  ار  ینید  سورد  دنهاوخ  یم  هزات  هک  ینیئدتبم  يارب  رصم  سیفنم  ياسیلک  ناشیشک  دیوگ :  یم  باتک  نامه  رد  ناود ، 
سدقم ثولاث  مانب  دندش  یکی  هس  ره  هاگنآ  ار ،  یموس  یمود  درک و  قلخ  ار  یمود  یلوا  هک  دننک  یم  ریبعت  روطنیا  سدقم  ثولاث 

زا لـبق  شدوخ و  زا  رتـگرزب  ینهاـک  رگا  درک ،  شهاوخ  یکوشینت )   ) شیوـخ رـصع  نهاـک  زا  رـصم  هاـشداپ  وـسیلوت ،  يزور  و  . 
دوش یم  ادیپ  هلب  تفگ :  خساپ  رد  نهاک  دوب ؟  دهاوخ  وا  زا  رتگرزب  ینهاک  وا  زا  دعب  ایآ  دیسرپ :  زین  دیوگب و  دراد  غارـس  شدوخ 

هـس نیا  و  تسا .  سدقلا  حور  ودنآ  اب  تسا و  هملک  وا  زا  سپ  و  تسا .  زیچ  ره  زا  لبق  هک  تسادـخ  وا  تسا و  رتگرزب  هک  یـسک 
بحاص يا  یناف ،  يا  ورب  سپ  هدش .  رداص  يدبا  يورین  زیچ  کی  زیچ ،  هس  نیا  زا  و  دندحاو .  تاذ  رد  دنراد و  تعیبط  کی  زیچ 

 . هاتوک یگدنز 

راشتنا اهیرـصم  تناید  رد  هک  اهفرح  نیرت  بیرغ  بیجع و  دیوگ :  یم  نییرـصملا )  ءامدـق  دـئاقع   ) دوخ باتک  رد  مه  کیونوب )  )
و هدش ،  دوجوم  نآ  هملک  هطـساوب  يدوجوم  ره  يزیچ و  ره  هکنیا  و  هملک ،  توهال  هب  دندقتعم  هک  تسا  نیا  هدرک ،  ادیپ  یمومع 

 . تسا هّللا  نامه  لاح  نیع  رد  و  هدش ،  رداص  هّللا  زا  هملک 

نیا
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 . تسا هدش  زاغآ  نآ  اب  انحوی  لیجنا  هک  کیونوب ،  راتفگ  نیع  دوب 

یم ناـیناریا  شخب  تاـجن  هطـساو و  هملک و  ار ،  سورتـم  نایـسراف  دـیوگ :  یم  نوسکاـس )  ولگنا   ) دوـخ باـتک  رد  مه  نیجیه )  )
میناقالا ثلثم  دوبعم ،  هک  دندوب  دقتعم  میدق  ياه  ینثو  تسا :  هتشون  هک  دنک  یم  لقن  میدق  ياپورا  نانکاس  باتک  زا  و  دنتـسناد . 

 . تسا مونقا  هس  ياراد  ادخ  میوگب ،  رت  هداس  و  تسا . 

زا ار  هملک  هب  داقتعا  زین  و  دـنک .  یم  لـقن  ار  ثولاـث  ناتـساد  ناـمه  زین  اهیوانیدناکـسا  اهیدـنالنف و  ناـیمور و  اـهینانوی و  زا  زاـب  و 
 . تسا هدرک  لقن  اه  یقینف  اهیروشآ و  اهینادلک و 

هـصالخ هک  هدرک  لقن  یبلطم  ات 182  هحفـص 181  نآ )  ریظن  ینایدا  تاروت و  تافارخ   ) شباـتک ناـمه  رد  رکذـلا  قباـس  ناود  و 
 ، دـهد نتـشکب  ار  دوخ  هکنیا  هب  هدـش ،  رـشب  تاجن  هلیـسو  نایادـخ ،  ههلآ و  زا  یکی  هکنیا  روصت  داقتعا و  تسا :  نیا  شا  همجرت 

 . نارگید نابهذم و  ینثو  اهودنه و  نایم  رد  یمیدق  رایسب  تسا  يداقتعا 

هلا سفن  هک  رکب -  دولوم  انـشرک )  ) هک دندقتعم  ناودنه  دیوگ :  یم  هلمج  نآ  زا  تسا  هدرک  لقن  انعم  نیا  رب  يدهاوش  سپـس  يو 
ینیگنـس زا  ار  نیمز  اـت  درک ،  یتـکرح  تفوـطع  رهم و  رد  زا  اـهتنا - .  هن  دراد و  ادـتبا  هن  ناـنآ  داـقتعاب  هک  یئونـشف  تـسا .  ونـشف 

 . داد تاجن  ار  ناسنا  دوخ ،  هیحان  زا  ینابرق  نداد  اب  دمآ و  نیمز  هب  ریزگان  دهد .  تاجن  هدرک  لمحت  هک  یناهانگ 

یم زین  و 
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ینعی هدـش  ریوصت  دونه  بتک  رد  هک  یلکـش  نامه  هب  دوب  هدـش  هتخیوآ  رادـب  هک  یلاح  رد  ار  انـشرک  سکع  روم )  ) رتسم دـیوگ : 
هدـش ریوصت  ناـسنا  زا  يا  هنوراو  بلق  کـی  سکع  شنهاریپ  يور  رب  و  هدـش ،  بوکخیم  رادـب  شیاـپ  ود  تسد و  ود  هک  یناـسنا 

هدش هدید  دراد ،  رسب  الط  زا  یجات  هک  یلاح  رد  رادب ،  هدش  هتخیوآ  یناسنا  تروصب  انشرک  سکع  هک  هتشون  زین  و  تسا .  هدیشک 
 . تشاد رس  رب  راخ  زا  یجات  دش ،  هتخیوآ  رادب  یتقو  هک  دندقتعم  مه  دنا و  هتشون  مه  زین ،  حیسم  هرابرد  اراصن  اقافتا  و  تسا . 

یناسنا تروصب  نایادـخ  زا  یـضعب  هک  دـندقتعم  تسرپ  تب  ياهودـنه  هتـشون :  دوخ  همانرفـس  رد  زین  همانرفـس  بحاـص  كوه )  )
 . دنا هدرک  میدقت  ینابرق  شیاهاطخ ،  زا  ناسنا  تاجن  يارب  و  هدش ،  دسجتم 

هئیطخ هب  دقتعم  تسرپ ،  تب  ياهودـنه  هتـشون :  دوخ  باتک  رد  سمیلروفیروم )   ) ياقآ دونه )  ) باتک هدنـسیون  دـیوگ :  یم  زین  و 
هک یتالسوت  اه و  تاجانم  رد  هک  تسا  نیا  دراد ،  ناشیا  رد  يداقتعا  نینچ  دوجو  رب  تلالد  هک  يدهاوش  هلمج  زا  دنتسه ،  یلـصا 
ارم مردام  مراد ،  ریرـش  یتعیبط  و  ما ،  هدش  اطخ  بکترم  راکهنگ و  نم  کنیا  نم ،  دوبعم  يا  هک ،  هدمآ  دنراد ،  يرتایک )   ) زا دعب 
موش راثآ  زا  و  ناهانگ ،  زا  نیئطاخ  شخب  یـصالخ  و  هیقوقدنح ،  ناگدـید  بحاص  يا  هدـب ،  تاجن  ارم  سپ  دـش ،  هلماح  هانگ  هب 

 . نآ

 ( ، یمیدق ياه  تناید   ) دوخ باتک  رد  سکوک )  جروج   ) شیشک و 
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تماهش و اب  یعاجش  وا  هکنیا  هب  دننک  یم  فیصوت  ار  انشرک )  ) دوخ يادخ  اهودنه ،  دیوگ :  یم  دراد ،  اهودنه  زا  نخس  هک  اجنآ 
 . ناراک هنگ  هانگ  زا  دشاب  ضوع  ات  درک ،  شکشیپ  ار  دوخ  هکنیا  يارب  توهال ،  زا  دوب  رپ  و  دوب ،  رشب  يارب  يا  هریخذ 

هرابرد هک  هدرک  لقن  سوبوزورکلا )  ادارادنا   ) ياقآ ینعی  داهن ،  تبت  لاپن و  نیمزرـس  هب  اپ  هک  یئاپورا  درف  نیلوا  زا  مه  نیجیه )  )
ار رشب  ات  درک ،  خاروس  ار  شیاپ  تسد و  راد  خیم  و  تخیر ،  راد  هبوچ  هب  ار  دوخ  نوخ  وا  هتفگ :  دنتـسرپ  یم  ار  وا  هک  اردنا )  ) هلا

 . تسا دوجوم  نانآ  بتک  رد  راد  سکع  نونکا  مه  و  دشخبب .  یصالخ  شناهانگ  زا 

هب هتبلا  تسا .  دوجوم  هدـش ،  هدیـشک  راد  يالاب  رب  هکیلاح  رد  اردـنا )  ) هلا ریوصت  ینعی  سکع  بهار ،  سویجروج )   ) باتک رد  و 
نیئاپ زا  رت  هاتوک  راد  يالاب  هک  انعم  نیاب  تسا .  فلتخم  لوط ،  ثیح  زا  يواستم و  ضرع ،  ثیح  زا  نآ  عالضا  هک  یبیلـص  لکش 
یمن شنهذب  هدننیب  چیه  دوبن ،  وا  ندرگ  رس و  تروص  رگا  و  هدش ،  هدیشک  اردنا  ندرگ  رـس و  تروص  راد  يالاب  رد  و  تسا .  نآ 

 . تسا هدش  هتخیوآ  رادب  صخش  تروص  نیا  هک  دیسر 

 ، نایئادوب یتح  دراد ،  قابطنا  اراصن  تادـقتعم  اب  بهاذـم  ریاس  زا  رتشیب  تاهج  مامت  زا  هدـش ،  لقن  هذوب  رد  نایئادوب  زا  هچنآ  اما  و 
دنا و هدیمان  ملاع  شخب  یصالخ  هناگی و  دولوم  حیسم و  ار  دوخ  يادوب 
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تـسدب ار  دوخ  ات  تسا  هدمآرد  تیمـسج  توسان و  بلاق  رد  هک  تسا  لماک  یهلا  لاح  نیع  رد  لماک و  یناسنا  ادوب ،  دـنیوگیم : 
ربارب رد  اهنآ  هجیتن  رد  و  دشخب .  یصالخ  ناهانگ  زا  ار  رشب  دشاب و  رـشب  ناهانگ  هرافک  هلیـسو  نیدب  دوش و  ینابرق  دراپـسب و  حبذ 

زا دنا .  هدروآ  برغ  ياملع  زا  يرایسب  ار  انعم  نیا  و  دندرگ ،  اهنامـسآ  توکلم  ثراو  نآ ،  رب  هوالع  و  دنوشن ،  باقع  ناشناهانگ 
ریغ دوخ و  یتیرکـسنسلا )  بادـالا  خـیرات   ) باـتک رد  رلاوم )  ) و دوخ ،  همانرفـس  رد  كوه )   ) دوـخ و باـتک  رد  لـیب )   ) هلمج نآ 

ءاسن و هروس  ریسفت  مشش ،  دلج  رانملا  ریـسفت  هب  دنک ،  لصاح  عالطا  تالوقنم  همه  زا  دهاوخب ،  رگا  زیزع ،  هدنناوخ  تسا .  ناشیا 
 . دیامن هعجارم  اهنیا  ریغ  و  هینارصنلا )  هنایدلا  یف  هینثولا  دئاقع   ) باتک و  فراعملا ،  هرئاد  ياهباتک  هب 

هرافک نتشگ و  ادف  يارب  ندش  هتخیوآ  رادب  ناتساد  و  توسان ،  بلاق  رد  توهال  مسجت  هدیقع  زا  يا  هنومن  هکلب  هدیکچ و  دوب  نیا 
ياج رگید  سپ  نیمز .  يانهپ  رد  نآ  نتفای  شرتسگ  تیحیـسم و  روهظ  زا  لـبق  میدـق ،  ياـه  تناـید  رد  ندـیدرگ ،  قلخ  ناـهانگ 

 ، دنبای هار  نیمز  يانهپ  رد  نآ  نیغلبم  دنک و  زاغآ  ار  دوخ  توعد  تیحیـسم  هکنآ  زا  لبق  هک  دنامن  یقاب  زیزع  هدنناوخ  يارب  دیدرت 
ار لامتحا  نیا  ایآ  تشذـگ ،  رظن  زا  هک  یکرادـم  رطاخب  انعم ،  نیا  ندـش  ملـسم  اب  دوب و  هتفای  خوسر  ایند  مدرم  لد  رد  دـیاقع  نیا 

تیحیسم نیغلبم  نایعاد و  هک  دیهد  یمن 
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ياهلد ات  دـنتخیر ،  تینثو  بلاق  رد  هتفرگ ،  ار  تیحیـسم  عورف  لوصا و  دـنهدب ) زور  نآ  مدرم  دروخب  ار  دوخ  توعد  هکنیا  يارب  )
؟  دننک مضه  ار  تامیلعت  نآ  دنناوتب  مدرم  و  دنهدب ،  مدرم  دروخب  ار  دوخ  تامیلعت  دنناوتب  هدرک و  لیامتم  دوخ  هب  ار  مدرم 

قرط زا  یلک  روـطب  و  هدروآ ،  هـلمح  هفــسالف  اـمکح و  هـب  هـک  دــننک ،  یم  دــییءات  زین  وا  ریغ  سلوـب و  تاـملک  ار  لاـمتحا  نـیا 
 . دهد یم  حیجرت  القع  رکفت  رب  ار  ناهلبا  تهالب  بر  هلا  دنیوگ :  یم  و  دننک ،  یم  یئوگبیغ  یلقع  ياهلالدتسا 

لالدتـسا لقعت و  بتاکم  لقع و  ربارب  رد  تقیقح  رد  دوخ  یفارخ )  چوپ و   ) تامیلعت اب  نیغلبم  نیا  هکنیا  رطاـخب  رگم  تسین  نیا  و 
یهار چـیه  هکنیا  هب  دـنا  هدومن  در  ار  توعد  نیا  لالدتـسا  لقعت و  لها  اذـل  و  دـنا .  هتـساخرب  لقع  گنج  هب  هدرک و  یئارآ  فص 

یکی و ندش  ات  هس   . ) میریذپب ارنآ  روصت ،  زا  دعب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسین .  نآ  حیحـص  روصت  يارب  هکلب  و  نآ ،  نتفریذپ  يارب 
توعد ساسا  هک  دندیدن  نیا  زج  يا  هراچ  تیحیـسم  نیغلبم  اذل  و  نآ )  لوبق  هب  دسرب  هچ  ات  تسین ،  روصت  لباق  ات  هس  ندش  یکی 

 . دنارذگب سدقم  حور  زا  ندش  رپ  هفشاکم و  رب  ار  دوخ 

نالهاج هک  دندرک  ار  يراک  نامه  دنزادرپب ،  زیتس  گنج و  هب  رـشب  لوقع  اب  دنناوت  یمن  هک  دـندید  یتقو  تیحیـسم  نیغلبم  يرآ ، 
 . لقع شور  هقیرط و  ریغ  دنتفرگ  تسدب  ار  يا  هقیرط  ینعی  دندرک ،  هفوصتم  زا 
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دوخ راعـش  ار  ایند  كرت  تینابهر و  تیحیـسم  نیغلبم  دنک ،  یم  تیاکح  خـیراوتلا  لسرلا و  لامعا  باتک  هکیروطب  نیا ،  رب  هوالع 
ره رد  دنداد و  شرتسگ  ار  تیحیسم  توعد  هار  نیا  زا  و  دندرک ،  دوخ  راک  ار  يدرگ  هرود  هدیـشوپ ،  مشچ  دوخ  نطو  زا  هدومن ، 
زا مدرم  یگدروخرـس  مور ،  يروطارپما  رد  اصوصخم  ناـشتیقفوم و  رـس  تفرگ و  رارق  نیمزرـس  نآ  ماوع  لابقتـسا  دروم  ینیمزرس 

نیب لمحت  لباق  ریغ  هلـصاف  و  ناگراچیب ،  دابعتـسا  يریگ و  هدرب  ماکحا  جاور  يدـعت و  ملظ و  عویـش  نوچ  دوب .  ناشدوجوم  عضو 
ارقف و یگدـنز  شون و  شیع و  لـها  ءاـینغا و  یگدـنز  نیب  قـیمع  يربارباـن  و  روماـم ،  رمآ و  نیب  موـکحم و  هقبط  همکاـح و  هقبط 

دنچ ره  دنتـشگ ،  یم  یتاجن  هار  لابند  هدـمآ ،  ناجب  مدرم   . ) دوب هدرک  مهارف  توعد  نیا  لوبق  يارب  ار  هنیمز  ناـگدرب  نیکاـسم و 
( . دنربن یپ  تاجن ،  هار  نآ  لوصا  هب  هک 

توعد دندرک ،  یم  نیغلبم  هک  یتوعد  نیلوا  هکنیا  يارب  درک ،  یم  نیمات  ار  مدرم  هتـساوخ  تهج  نیا  زا  تیحیـسم  توعد  اقافتا  و 
هب ندروآ  ور  نآ و  رادـیاپان  ردـکم و  یگدـنز  اـیند و  كرت  مدرم ،  نیب  رد  وکین  ترـشاعم  قوقح ،  يواـست  یتسود ،  يردارب ،  هب 

اهرصیق نیطالس و  مکاح  هقبط  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  تسرد  و  دنراد .  نامسآ  توکلم  رد  هک  دوب  يدنمتداعس  هریکاپ و  یگدنز 
 . دندمآ یمن  رب  مه  ناشدرط  تسایس و  تیذا و  ددص  رد  هتبلا  دندرک  یمن  نیغلبم  هب  یئانتعا  دیاب  هک  روطنآ 

نودب هک  دش  ثعاب  عضو  نیمه 
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ات هتفای ،  يرتشیب  تدش  تردق و  توق و  و  دوش ،  دایز  تیحیسم  هب  ناگدنورگ  ددع  زورب  زور  تارهاظت ،  يریگرد و  ادص و  رس و 
نید نیاب  یهوبنا  تیعمج  دش ،  هدیـشک  دالب  رگید  دنه و  هب  اقیرفآ و  هب  مور و  يروطارپما  ياج  همه  هب  توعد  نیا  هنماد  هک  اجنآ 

نیغلبم دیدرگ و  هتسب  هدکتب  کی  زا  يرد  اسیلک ،  ره  ندش  زاب  اب  دش و  زاب  مدرم  يورب  اهاسیلک  رد  دش ،  اپرب  اهاسیلک  دندمآرد و 
نامز و ناهاشداپ  يور  هب  هجنپ  زگره  زین  دندش و  یمن  مارم  نیا  ساسا  مده  تینثو و  ياسور  محازم  ضرعتم و  هاگچیه  تیحیـسم 
هچ دندرک و  یمن  تفلاخم  ار  نانآ  تاروتسد  ماکحا و  دنتشادن ،  یئابا  زین  اهنآ  ربارب  رد  شنرک  زا  و  دندیشک ،  یمن  رگمتس  ماکح 

ینادنز رگید  يا  هفیاط  هتشک و  يا  هفیاط  هتسویپ  دش .  یم  ناشباذع  سبح و  لتق و  تکاله و  هب  رجنم  راتفر  نیمه  هک  دش  یم  اسب 
هب وا  دیـسر ،  نیتناتـسنک )   ) يروطارپما ناوا  ات  تشذگ ،  یم  لاونم  نیمه  هب  رما  تشگ .  یم  هراوآ  دـیعبت و  موس  هفیاط  دـش و  یم 

مور و رد  دومن و  مالعا  یمـسر  نید  ار  تیحیـسم  هکلب  درک و  مالعا  تلم  نیب  رد  ار  دوخ  ناـمیا  و  دروآ ،  ناـمیا  تیحیـسم  شیک 
تفای و زکرمت  مور  ياسیلک  رد  تینارـصن  و  دوب .  يدالیم  مراهچ  نرق  رخآ  همین  رد  نیا  تخاس و  اهاسیلک  مور ،  عباـت  ياـهروشک 

دنزاسب اه  هسردم  اهرید و  اهاسیلک و  اج  همه  رد  ات  دندش  یم  مازعا  نیمز  فانکا  فارطا و  هب  اه  شیشک  اجنآ  زا 
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 . دنهد میلعت  مدرم  هب  ار  لیجنا  و 

ردـپ هلءاسم  الثم  لیجنا  هملـسم  لوصا  ار  دوخ  توعد  ساسا  نیغلبم  هک  تسا  نیا  دریگ ،  رارق  تقد  هجوت و  دروم  تسا  مزال  هچنآ 
ره هدومن ،  یفرعم  ثحب  لباق  ریغ  ملـسم و  لصا  ار  اـهنآ  هداد ،  رارق  کـلذ  ریغ  ءادـف و  راد و  هلءاـسم  و  سدـقلا ،  حور  و  يرـسپ ، 

 . داد رارق  ریسفت  ثحب و  دروم  نآ  ساسارب  ار  يرگید  فرح 

تامیلعت نیا  یتسـس  رب  لـیلد  نیلوا  و  دوش .  یم  ناـنآ  ینید  ياـهثحب  هجوتم  هک  تسا  یفعـض  نیلوا  لاکـشا و  نیلوا  دوخ  نیمه  و 
ول نینچمه و  دـشاب ،  هدیـسر  هک  اج  ره  هب  ول  انب و  دوخ  هنرگ  تسنآ و  ناینب  ماکحتـسا  هب  یئانب  ره  ماکح  تسا  هکنیا  يارب  تسا . 

تیحیسم ساسا  و  دنک ،  یمن  ناربج  ار  دوخ  ساسا  فعض  یتسس و  کلذ  عم  دشاب .  هدش  هتخیر  برـس  زا  شتـشخ  ياه  هناد  هناد 
 ، راد هلءاسم  و  یکی )  ندوب  هس  ات و  هس  ندوب  یکی   ) ثیلثت هیا  ینعی  هدـش ،  هتخاس  نآ  يور  نید  نیا  هک  يا  هیاپ  ندوب  لوقعم  ریغ 

 . دزاس یمن  لوقعم  ار  ندش  ءادف  و 

روطنیا ار  نآ  رخآ  رد  یلو  تسا .  لوقعم  ریغ  يرما  هک  دنا  هدومن  فارتعا  انعم  نیا  هب  مه  بهذم  یحیـسم  نادنمـشناد  زا  يا  هدـع 
زا اسب  هچ  درادـن ،  تیحیـسم  رد  هدربمان  لـئاسم  هب  صاـصتخا  نیا  و  درک ،  لوبق  ادـبعت  دـیاب  ار  ینید  لـئاسم  هک  دـنا  هدرک  هیجوت 

مدرم لاح  نیع  رد  و  دناد ،  یم  لاحم  ار  اهنآ  لقع  هک  تسه  زین  نایدا  ریاس  لئاسم 
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 . دندقتعم اهنآ  هب 

دـشاب قح  رب  نید  کی  هک  دوش  یم  روصت  هنوگچ  هتفرگ ،  اشنم  دساف  لصا  نامه  زا  زاب  هک  تسا  يدساف  رادـنپ  هیجوت ،  نیا  نکیل 
هک میهد  یم  صیخـشت  میریذـپ و  یم  ار  ینید  رگا  رگید  لقاع  ره  ام و  دـشاب ؟  لاحم  لطاب و  شا  هیاپ  ساـسا و  لاـح  نیع  رد  و  ، 
لاح نیع  رد  و  دـشاب ،  قح  يا  هدـیقع  هک  دـناد  یمن  نکمم  ار  انعم  نیا  لقع  میهد و  یم  صیخـشت  دوخ  لـقع  اـب  تسا ،  قح  نید 

 . تسا لقع  هیلوا  تالاحم  زا  هک  حیرص  تسا  یضقانت  دوخ  نیا  و  دشاب .  لاحم  لطاب و  نآ  لوصا 

نآ لامتـشا  اما  یعیبط و  تنـس  زا  جراخ  هداعلا و  قراخ  ینعی  يداع ،  ریغ  نکمم و  دشاب  يرما  رب  لمتـشم  ینید  تسا  نکمم  یلب ، 
 . تسین نکمم  هجو  چیه  هب  یتاذ  لاحم  رب 

ینید ثاحبا  هب  نیلـصحم  ندروآ  ور  تینارـصن و  توعد  راشتنا  لئاوا  نامه  زا  هک  دش  ثعاب  میدرک  رکذ  هک  یثحب  هقیرط  نیمه  و 
رد ار  دوـخ  تبقارم  زورب  زور  اـسیلک  دـهد ،  خر  هرجاـشم  يریگرد و  تیحیـسم ،  سرادـم  ریاـس  هیردنکـسا و  مور و  سرادـم  رد 

یفقـسا ای  قیرطب و  هیحان  زا  تقو  ره  ات  هک  داد  لیکـشت  یعمجم  دومن و  رتشیب  هملک  تدـحو  ظـفح  اـهیریگرد و  نیا  زا  يریگولج 
لتق یتح  دیعبت و  ریفکت و  قامچ  اب  ای  دزاس و  عناق  ار  فقسا  قیرطب و  نآ  ای  عمجم ،  نآ  رد  و  دوش ،  ادیپ  يراگزاسان  هزات و  فرح 

هک دنامهفب  نارگید  هب  و   . ) دناشنب دوخ  ياج  رس  ار  وا  ، 
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( . دراد رب  رد  ار  یبقاوع  هچ  نید  رد  ندرک  یلوضف 

 . دیددرگ لیکشت  سویرا )   ) هیلع هک  دوب  هیقین )   ) نمجنا دش ،  لیکشت  روظنم  نیاب  هک  یعمجم  نیلوا 

 - ، حیـسم و -  تسا ،  میدق  یلاعت -  هّللا  ینعی  ردپ -  مونقا  هکلب  دشاب .  ردپ  مونقا  اب  يواسم  تسین  نکمم  رـسپ  مونقا  دوب :  هتفگ  وا 
مه درگ  هینطنطسق  رد  فقسا  قیرطب و  هدزیس  دصیس و  شنانخس  وا و  ندرک  بوکرس  يارب  اذل  تسا ،  ثداح  قولخم و  رـسپ  مونقا 
هب میراد  نامیا  ام   : ) دنتفگ هدحاو  هملک  هب  هدومن  فارتعا  دوخ  دئاقع  هب  نیتناتـسنک )   ) ینعی زورنآ  رـصیق  روضح  رد  هدـش و  عمج 

همه رکب  دحاو ،  هّللا  رـسپ  حیـسم  عوسی  دحاو  رـسپ  هب  و  تسا ،  اهیندیدن  اهیندید و  عناص  زیچ و  همه  کلام  هک  ردپ  دـحاو  يادـخ 
ملاوع و همه  وا  تسد  هب  هک  یسک  نآ  شردپ ،  رهوج  زا  رگید ،  قح  هلا  زا  تسا  یقح  هلا  هکلب  تسین  عونصم  هک  يرـسپ  قئالخ ، 

میرم زا  و  دش ،  مسجم  سدقلا  حور  زا  و  دمآ ،  نامسآ  زا  ام  یصالخ  رطاخب  ام و  رطاخب  هک  یسک  نآ  دش ،  نقتم  تادوجوم  همه 
دوعص نامـسآ  هب  دمآ و  رد  ربق  زا  زور  هس  زا  دعب  دش و  نفد  سپـس  هتخیوآ و  رادب  سوطالیف  مایا  رد  و  دش ،  هدیئاز  رکب -  لوتب - 

زین و  دنک ،  يرواد  ناگدنز  ناگدرم و  نیب  دـیایب و  نیمزب  رگید  راب  ات  تسا  هدامآ  وا  و  تسـشن .  شردـپ  تسار  فرط  رد  هدومن ، 
حور دحاو ،  سدقلا  حور  هب  میراد  نامیا 
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و ایاطخ ،  شزرمآ  يارب  نطاب )  تسادق  تراهط و  ینعی   ، ) هدحاو هیدومعم  هب  میراد  نامیا  و  دوش .  یم  جراخ  شردپ  زا  هک  یقح 
دزیخ یمرب  هرابود  ندرم  زا  دعب  ام  ياهندب  هکنیا  هب  میراد  نامیا  زین  و  هیقیلثاج ،  تیحیسم ،  هیسدق  هدحاو  تعامج  هب  میراد  نامیا 

 . دبای یم  يدبا  تایح  و 

بهاذـم یبوکرـس  يربت و  روظنم  هب  يرایـسب  ياهنمجنا  نآ  زا  دـعب  و  دـنداد ،  لیکـشت  روظنم  نیا  يارب  هک  دوب  ینمجنا  نیلوا  نیا 
لیکشت اهنیا  ریغ  و  هیسلوب ،  هیسوتئون ،  هیسویلابس ،  هیسونادقم ،  هیسرایلیلا ،  هینایلا و  هیبوقعی و  هیروطـسن و  لیبق  زا  تیحیـسم  رگید 

 . تفای

زور هکلب  دادن ،  جرخب  یتسس  دوخ  توعد  رد  و  یگتـسخ ،  راک  نیا  رد  زگره  و  داد ،  یم  همادا  دیاقع  شیتفت  هب  نانچمه  اسیلک  و 
سیلگنا و هسنارف و  لیبق  زا  اپورا  لود  ریاس  دـش ،  قفوم  يدـالیم  لاس 496  رد  هک  اجنآ  اـت  دوزفا ،  یم  دوخ  هرطیـس  توقب و  زورب 

نیا هب  اهدعب  هک  هیسور  الا  دنک .  بلج  تینارصن  يوسب  ار  نآ  ریغ  و  دنله ،  و  کیژلب ،  و  لاغترپ ،  و  ایناپسا ،  و  اسروب ،  و  شیرتا ، 
 . دیورگ نید 

ریاـشع یلامـش و  ياـهتما  هلمح  دروم  مور  يروطارپـما  رگید  يوـس  زا  و  دوـب ،  مدـقت  تفرـشیپ و  هب  ور  اـسیلک  اـمئاد  وـس  کـی  زا 
مور و نایموب  هک  اجنآ  ات  درک .  یم  فیعـضت  ار  يروطارپما  نیا  اـه  هنتف  یپ و  رد  یپ  ياـهگنج  و  تفرگ ،  رارق  اـپورا  نیـشنارحص 

رب دندوب ،  هتفای  ءالیتسا  مور  رب  هک  رو  هلمح  ماوقا 
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رد ار  نید  روما  مامز  هک  روطنامه  دنراپسب ،  وا  رب  مه  ار  ایند  روما  مامز  هداد ،  تموکح  دوخ  رب  ار  اسیلک  هک  دندرک  قفاوت  انعم  نیا 
لاس ینعی  مایا  نآ  رد  و  ینامسج .  ییایند و  تنطلس  مه  دش و  ینید  یناحور و  تنطلـس  ياراد  مه  اسیلک  هجیتن  رد  تشاد .  تسد 

تیحیـسم ملاع  همه  رب  هقلطم  تسایر  مور  ياسیلک  هجیتن  رد  زاب  هک  دوب  رگاوگیرگ ) پاپ   ) تسدـب اسیلک  تساـیر  يدـالیم ،   590
لوط يدـنچ  تسه  هک  يزیچ  تفرگ . )  یم  ماهلا  مور  ياسیلک  زا  ایند  ياهاسیلک  یماـمت  هکلب  مور  ياـهاسیلک  اـهنت  هن  و   . ) تفاـی
مور يروطارپما  و  دوب ،  مور  نآ  تختیاـپ  هک  یبرغ  مور  يروطارپما  دـش ،  بعـشنم  يروطارپما  ود  هب  مور  يروطارپـما  هک  دیـشکن 
یلو دنتـسناد ،  یم  تکلمم  ینید  ياـسور  ار  دوخ  یقرـش ،  مور  ياهرـصیق  و  دوب ،  لوبناتـسا )   ) هینطنطـسق نآ  تختیاـپ  هک  یقرش 

 ( مور ياسیلک  ناوریپ   ) کیلوتاک بهذم  ود  هب  تیحیـسم  باعـشنا  شیادیپ  ءادبم  نیمه  و  تفرن ،  فرح  نیا  راب  ریز  مور  ياسیلک 
 . دیدرگ لوبناتسا )  ياسیلک  ناوریپ   ) سکودوترا و 

نیرخآ زا  سوـکولوا )  یلاـب   ) مور رـصیق  و  دـیدرگ ،  حـتف  ناـمثع  لآ  تسدـب  هینطنطـسق  هکنآ  اـت  تشذـگ ،  لاوـنم  نیمه  هـب  رما 
ینید بصنم  نیا  مور  رصیق  ندش  هتشک  زا  دعب  و  دندش .  هتشک  هیفوصایا  ياسیلک  رد  زور  نآ  شیشک  زین  و  یقرش ،  مور  ياهرصیق 

اهنآ اـب  هکنیا  يارب  میرب ،  یم  ثرا  هب  مور  ياهرـصیق  زا  ارنآ  اـم  دـنتفگ  هدومن ،  اـعدا  هیـسور  ياهرـصیق  ار  هسینک  تساـیر  ینعی  ، 
هداد اهنآ  هب  رتخد  میراد ،  یببس  يدنواشیوخ 
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ناهاشداپ هجیتن  رد  و  دـندوب .  هدـش  یحیـسم  مه  اه  سور  دوب ،  يدالیم  مهد  نرق  هک  ماـیا  نیا  رد  و  میا ،  هتفرگ  رتخد  اـهنآ  زا  و  ، 
لاس 1454 رد  نیا  و  دـندمآرد ،  مور  ياسیلک  تیعبت  زا  اـت  هدروآ ،  تسدـب  ار  دوخ  نیمزرـس  ياـهاسیلک  یـشیشک  تمـس  هیـسور 

 . تسا هدوب  يدالیم 

یمامت شدوخ و  هک  دوب  هیسور  رـصیق  نیرخآ  وا  دش و  هتـشک  الوکینرازت )  ) هکنآ ات  دنام  یقاب  لاح  نیمهب  نرق  دودح 5  ات  نایرج 
زا لبق  ینعی  شلوا  لاحب  ابیرقت  مور  ياـسیلک  هجیتن  رد  دندیـسر .  لـتقب  اهتـسینومک  تسدـب  يدـالیم  لاس 1918  رد  شا  هداوناـخ 
نآ دش و  يزور  هریت  راچد  رگید  يوس  زا  نکیل  دش . ) طلسم  یقرش  یبرغ و  مور  ياهاسیلک  همه  هب  هرابود  و   . ) تشگرب شباعشنا 

و دوب ،  هتخادـنا  تسد  مدرم  یگدـنز  تاـهج  یماـمت  رب  یطـسو )  نورق  رد   ) شتردـق جوا  یقرت و  هحوبحب  رد  اـسیلک  هک  دوب  نیا 
هب دراک  یتقو  و  دوب ،  هتـسب  ار  مدرم  ياپ  تسد و  تهج  ره  زا  اسیلک  دـننکب .  دنتـسناوت  یمن  يراک  چـیه  اسیلک  هزاجا  نودـب  مدرم 

اسیلک ياسور  يوریپ  زا  رخآ  رد  هدش ،  يدازآ  راتـساوخ  دندرک و  شروش  اسیلک  هیلع  لیجنا ،  هب  نینیدتم  زا  يا  هفئاط  دیـسر  مدرم 
تعاطا دنتشاد ،  قافتا  نآ  مهف  رد  اه  شیشک  ءاملع و  دندیمهف و  یم  ناشعماجم  هچنآ  قبط  ار  یلیجنا  میلاعت  هدمآرد ،  اه  پاپ  و  ، 

 . دندناوخ سکودترا  ار  هفئاط  نیا  دندرک ،  یم 

ياسیلک تعاطا  زا  یلکب  یلیجنا  میلعت  رد  هکلب  دندمآرد ،  اه  پاپ  اسور و  تعاطا  زا  اهنت  هن  رگید  يا  هفئاط 
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اهزورنآ رد  تیحیسم  ملاع  هجیتن ،  رد  دندیمان ،  ناتستورپ  ار  اهنیا  دندرکن .  نانآ  زا  هرداص  تاروتسد  هب  یئانتعا  هدز ،  زاب  رس  مور 
 : دش بعشنم  هخاش  هس  هب 

 . دنیاهنآ تامیلعت  مور و  ياسیلک  وریپ  هک  کیلوتاک   . 1

ضارقنا زا  دعب  هخاش  نیا  میتفگ  هک  دندرب  یمن  نامرف  ار  اسیلک  دوخ  اما  دندوب ،  هدرب  مان  ياسیلک  تامیلعت  عبات  هک  سکودترا   . 2
 . دش ادیپ  وکسم  هب  یقرش  مور  زا  هینطنطسق  ياسیلک  لاقتنا  زا  دعب  اصوصخم  مور و  يروطارپما 

مهدزناپ نرق  رد  و  تفرگ .  شیپ  دوخ  هب  صوصخم  يا  هقیرط  و  دز ،  زاب  رس  اسیلک  میلعت  مه  يوریپ و  زا  یلک  هب  هک  ناتستورپ   . 3
 . دومن مالعا  ار  دوخ  تیدوجوم  يدالیم 

یئانشآ تریصب و  ریـسفت  نیا  عضو  هب  هک  یـصاخشا  نرق و  تسیب  هب  بیرق  ینامز  رد  تیحیـسم ،  یخیرات  ریـس  زا  یلامجا  دوب  نیا 
 : میتشاد رظن  رد  هتکن  دنچ  هکلب  دوبن ،  یئارس  هصق  بلاطم ،  نیا  لقن  زا  ام  روظنم  هک  دنناد  یم  دنراد ، 

دناوتب شدوخ  و  دشاب ،  انـشآ  هداد  خر  نایحیـسم  بهذـم  رد  هک  یخیرات  تالوحت  هب  تبـسن  باتک  نیا  زیزع  هدـنناوخ  هکنیا :  لوا 
هار نیا  زا  ایآ  هتفای ؟  هار  نآ  يوسب  اجک  زا  هتـشادن ،  دوجو  نید  نیا  رد  تیحیـسم ،  زاغآ  رد  هک  يا  هدیقع  نالف  هک  دـنزب  سدـح 

هدوب نآ  لاثما  ءادف و  ای  ثیلثت  هدیقع  الثم  ياراد  البق  دندمآ ،  یم  رد  حیسم  نید  هب  اهـشیشک  توعد  لابند  هک  یـصاخشا  هک  هدوب 
ظفح ار  دیاقع  نآ  نانچمه  مه  تیحیسم  شیک  رد  و  دنا ؟ 
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هدرک تیارـس  نآ  لخادب  تیحیـسم  جراخ  زا  ای  و  هداد ؟  هار  اه  لیجنا  تامیلعت  لخادب  ار  اهنآ  تثارو  لماع  هصالخ  و  دنا ؟  هدرک 
دناجنرب دوخ  زا  ار  یسک  دهاوخ  یمن  تیحیسم  غلبم  کی  هکنیا  رثا  رد  ای  و  یحیسم ،  ریغ  اب  یحیسم  طلخ  ترشاعم و  رثا  رد  ای  و   ؟

نآ لوبق  اب  زج  دـنا ،  هدـید  تیحیـسم  نایعاد  هکنیا  ای  و  دـنک ،  یم  تقفاوم  مه  بهذـم  ینثو  کی  دـیاقع  اب  يداـع  روطب  ارهق و  ، 
؟  دنربب شیپ  ار  تیحیسم  توعد  دنناوت  یمن  دیاقع 

رب مه  هکیروطب  دیـسر  شا  هجرد  تیاهن  هب  يدالیم  ياطـسو  نورق  رد  مور ،  ياسیلک  اصوصخم  اسیلک و  یئامن  تردق  هکنیا :  مود 
یم هرادا  اسیلک  هراشا  هب  اپورا  یتنطلس  ياه  تخت  هک  يا  هرطیس  مهنآ  نانآ ،  يایند  روما  رب  مه  و  دنتشاد ،  هرطیـس  مدرم  نید  روما 

 . دندومن یم  لزع  ار  رگید  هاش  و  دندرک ،  یم  بصن  هاش  دش ، 

نوچ  . ) درذگب شهانگ  زا  يو  ات  دوب  هدمآ  شدزن  ناهاشداپ  زا  یکی  یتقو  هک  دوب  هتفای  تردـق  ردـقنآ  گرزب ،  پاپ  دـنیوگ  یم 
 . درک ترپ  ار  هاشداپ  نآ  جات  دوخ  ياپ  اب  وا  تسا )  ندیشخب  هانگ  اسیلک  ياهراک  زا  یکی 

زور هس  داد  روتـسد  دزرمایب ،  ار  وا  هکنیا  يارب  پاپ  دوب و  هدرک  یئاطخ  ناـملآ  يروطارپما  یتقو  دـسیون :  یم  باـتک  ناـمه  زاـب  و 
 . دوب ناتسمز  لصف  لصف ،  هکنیا ،  اب  دتسیاب ،  شرصق  ولج  رد  هن  هرب  ياپ 

دقتعم يدج  روطب  هک  دندوب  هدرک  یفرعم  فیصوت و  دوخ  نادیرم  يارب  يروط  ار  ناناملسم  اسیلک  تموکح 
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يارب گـنج  نآ  رد  هک  يراعـشا  یبیلـص و  ياـهگنج  ياهراعـش  زا  اـنعم  نیا  تسا ،  یتـسرپ  تب  نید  مالـسا  نید  هک  دـندوب  هدـش 
همادا يداـمتم  ياـهلاس  هک  گـنج ،  نیا  لوط  رد  يرآ  دروـخ .  یم  مشچب  ـالماک  دندورـس ،  یم  ناناملـسم  هیلع  اراـصن  ندـناروش 
هکنیا رب  ینبم  يراعـشا  ناناملـسم  هـیلع  دوـخ  نازابرـس  ندروآ  ناـجیه  هـب  يارب  درک ،  یم  راداو  ار  دوـخ  يارعـش  اـسیلک  تـشاد ، 

 . دنیارسب دنتسرپ ،  یم  تب  دننانچ و  نینچ و  ناناملسم 

هلا هس  ياراد  دوخ  و  دنتسرپ ،  یم  تب  ناناملسم  دسیون :  یم  شلوا  لصف  رد  هیمالسالا  هنایدلا  دوخ  باتک  رد  يرتساکود )  يرنه  )
هک تسا  ناشیا  ههلا  نیلوا  نیا  و  دوش ،  یم  هدیمان  زین  دنموهام )  ) و دـیموفاب )  ) هک تسا  موهام )   - ) 1 بیترتب :  اهنآ  یماسا  هک  دنا 

يادـخ ناجافرت )   ) هلا موس  هبتر  رد  و   - 3 تسا .  ناـشیا  مود  يادـخ  هک  تسا  نیلیا )   ) هلا مود  هـبتر  رد   - 2 تسا .  دـمحم  نامه 
و نابترام )   ) ياه ماـن  هب  رگید  يادـخ  ود  ادـخ  هس  نیا  ریغ  هک  دوش  هدافتـسا  ناناملـسم  یـضعب  تاـملک  زا  اـسب  هچ  و  تسا .  موس 

دمحم هک  دنیوگ ،  یم  ناشدوخ  ناناملـسم  و  دنراد ،  رارق  ادخ  هس  نآ  زا  رت  نیئاپ  يا  هبتر  رد  ادـخ  ود  نیا  نکیل  دـنراد  نیبوج )  )
 . دراد الط  زا  یتب  یمنص و  دوخ ،  يارب  وا  دنا :  هتفگ  اسب  هچ  و  هداهن ،  انب  دوخ  تیهولا  يوعد  رب  ار  دوخ  توعد 

مایق  : ) هدمآ هدورس ،  نیملسم  هیلع  هسنارف  یحیسم  نازابرس  کیرحت  يارب  راشیر  هک  يراعشا  رد  و 
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( . دیئوج برقت  دوخ  يادخ  هاگراب  رد  ات  دیزادنا  شتآ  رد  هتخاس و  نوگنرس  ار  ناجافرت  دنموهام و  دینک و 

الط زا  ارنآ  الوا  هتفر ،  راکب  یلماک  تقد  ادخ  نیا  نتخاس  رد   : ) هدمآ ناناملـسم  يادخ  موهام )   ) فیرعت رد  نالور )   ) راعـشا رد  و 
رتابیز یتروص  تسین  نکمم  يرگتعنص  چیه  هک  ینک  یم  نیقی  ینیبب  ارنآ  رگا  هک  دنا  هتخاس  ابیز  ردقنآ  ایناث  و  دنا .  هتخاس  هرقن  و 
یتعنـص میظع و  يا  هثج  نینچ  و  دروایب ،  شجراخب  روصت  لایخ و  ملاع  زا  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دـنک ،  روصت  دوخ  لایخ  رد  نآ  زا 
شقرب هک  تسا  فافش  ردقنآ  هدش و  هتخیر  هرقن  الط و  زا  موهام  يرآ  دزاسب .  دشاب ،  ادیوه  تلالج  راثآ  شیامیـس  رد  هک  ار  ابیز 

 ، تسا تاعونـصم  نیرتابیز  زا  مهنآ  هدش ،  هتخاس  تارهاوج  زا  هک  دـنا  هداهن  یلیف  يالاب  رب  ار  ادـخ  نیا  هاگنآ  دـنز .  یم  ار  مشچ 
لیف نیمه  هزات  دنک و  یم  ساسحا  یئانـشور  رون و  لیف ،  نآ  نطاب  زا  هدننیب  هکنیا  لثم  تسادیپ  رهاظ  زا  شمکـش  لخاد  هکیروطب 

فافش ردقنآ  مه  تارهاوج  نآ  دراد ،  ار  دوخب  صاخ  ناعمل  تارهاوج ،  زا  کی  ره  هکیروطب  دنا  هدرک  زین  ناشنرهاوج  ار  یئاذک 
 . دوش یمن  تفای  شریظن  تعنص ،  ییابیز  رد  تسادیپ و  شرهاظ  زا  شنطاب  هک  تسا 

دندرک رارف  ناناملسم  هک  اهگنج  زا  یضعب  رد  اذل  دتسرف ،  یم  یحو  ناشیاب  گنج  یتخس و  عقاوم  رد  نیملسم  نایادخ  نیا  نوچ  و 
ناشیا هلا  دنناوتب  دیاش  ات  دننک ،  بیقعت  ار  نانآ  ات  داد  روتسد  نمشد  يورین  هدنامرف  ، 
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 . دنزاس ریگتسد  ار  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) دمحم ینعی   ) تسا هکم  رد  هک  ار 

 ، دمآ نیملسم  دزن  هب  هلآ )  هیلع و  هّللا  یلص   ) دمحم ینعی   ) ناناملسم هلا  دیوگ :  یم  هدوب ،  بیقعت  نیا  دهاش  هک  یناسک  زا  یـضعب 
هک یئانرس  قوب و  دنتخاون ،  یم  انرس  قوب و  روپیش و  لبط و  دندوب و  هتفرگ  ار  شنوماریپ  شناوریپ ،  زا  هوبنا  یتیعمج  هک  یلاح  رد 
رد شا  هفیلخ  و  دـندروآ ،  هاگرکـشل  هب  یلاحـشوخ  رورـس و  اـب  ار  وا  اـت  دندیـصقر ،  یم  دـندناوخ و  یم  زاوآ  دوـب ،  هرقن  زا  هـمه 

 . شربارب رد  عوشخ  عوضخ و  وا و  تدابع  هب  درک  عورش  داتسیا و  ونازب  دید  ار  وا  هکنیمه  دوب .  وا  رظتنم  هاگرکشل 

هدرک دوخ  رخسم  ار  نج  دارفا  زا  یکی  نارحاس  دیوگ :  یم  میدروآ ،  ار  شفـصو  هک  موهام )   ) هلا فصو  رد  راشیر )  ) نیمه زین  و 
یم نخـس  ناناملـسم  اب  نآ  زا  دعب  و  دـشک ،  یم  هدـبرع  و  دـنز ،  یم  هرعن  لوا  نج ،  نآ  و  دـنداد ،  ياج  تب  نیا  مکـش  رد  ار  وا  ، 

 . دنوش یم  شوگ  اپارس  مه  نیملسم  و  دیوگ ، 

خیرات اهگنج  نآ  زا  دـعب  هک  یئاهباتک  یتح  و  دوب ،  غاد  یبیلـص  ياهگنج  رونت  هک  یمایا  رد  اسیلک ،  بتک  رد  تاـماهتا  نیا  لاـثما 
 ، دراد یم  او  یتفگـش  کش و  هب  مه  ار  هدنناوخ  هک  تسا  رادـخاش  ناشیاهغورد  ردـقنآ  هک  دـنچ  ره  تسا ،  رایـسب  هتـشون  ار  اهنآ 

نآ رد  ییاهزیچ  هکنیا  يارب  دنک ،  یمن  رواب  ار  بلاطم  نآ  تحص  ابلاغ  هکیروطب 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 993 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دشاب هدید  يرادیب  رد  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  هدیدن ،  مه  ار  شباوخ  یناملسم  چیه  هک  دناوخ  یم  اهباتک 

رد شریـسم  رد  توعد  نیا  و  دـیدرگ .  یلوتـسم  حیـسم  توعد  رب  هنوگچ  تاروطت  هک  دوش  هجوتم  رکفتم ،  هدـنناوخ  هکنیا :  موس 
یتسرپ تب  دیاقع  هک  دمهفب  و  هدش ،  نازابـسوه  هبعلم  هنوگچ  و  هتفرگ ،  دوخب  ییاهینوگرگد  هچ  زورما  هب  ات  هتـشذگ  نورق  لالخ 
یفرعم یتوهـال  يدوجوم  ار  وا  هدومن ،  ولغ  حیـسم ،  قح  رد  ـالوا  دـندرک ،  تیحیـسم  توعد  رد  دراو  هنارهاـم  زومرم و  يروطب  ار 

مه ار  ادف  بیلـص و  هلءاسم  رخآ  رد  و  حور ،  ردپ و  رـسپ و  يادخ  دندروآ .  رد  یئادخ  هس  ثیلثت و  زا  رـس  جیردتب  ادعب  دندومن و 
نید تروصب  زاغآ  رد  اهنیا  همه  دننک .  افتکا  داقتعا  فرـص  هب  هدومن ،  لیطعت  ار  تعیرـش  هب  لمع  نآ  هیاس  رد  ات  دندرک ،  همیمض 
يارب تفرگ ،  یم  میمـصت  هک  دوب  اسیلک  دوب .  اسیلک  تسدـب  اهنآ  رد  يریگ  میمـصت  ماـمز  و  دـش ،  یم  رداـص  ینید  تاروتـسد  و 

دوب توق  هب  ور  هراومه  داحلا ،  ینید و  یب  یلو  دندرک ،  یم  لمع  نآ  هب  مه  مدرم  دنک و  تسرد  دیمعت  لسغ  هزور و  زامن و  مدرم 
ات دیدرگ  رجنم  اهباعشنا  هب  دش و  هک  دوش  یم  امرف  مکح  هعماج  رب  تیدام  حور  دشابن ،  مزال  عیارـش  هب  لمع  دش  رارق  یتقو  نوچ  ، 
 ، دوب امرفمکح  نآ  رد  جرم  جره و  تشادـن و  يا  هطباض  چـیه  هک  ینید  عیارـش  ماکحا و  ياجب  و  دـش .  اـپب  اهناتـستورپ  هنتف  هکنآ 

یمسر نیناوق 
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تیاعر اهنت  مدرم  دـش ،  رارق  و  دـش ،  اسیلک  ماکحا  نیـشناج  داد ،  یم  لیکـشت  نوناق  داوم  ریغ  رد  تیرح  ارنآ  ساـسا  هک  يرـشب  و 
زا ار  دوخ  رثا  زورب  زور  تیحیسم  تامیلعت  هک  دش  ثعاب  نیا  دنـشاب و  دازآ  دازآ  نوناق ،  دراوم  ریغ  رد  دننکب و  ار  يروشک  نیناوق 

 . ددرگ لزلزتم  تیناسنا  لئاضف  قالخا و  ناکرا  جیردتب  هجیتن  رد  و  دهدب ،  تسد 

 - کیتکلاید مسیلایرتام  هفسلف  دش و  ادیپ  كارتشا  تیعویـش و  هلءاسم  یناویح ،  يدازآ  یتسرپ و  هدام  حور  نتفای  شرتسگ  رثا  رد 
زا یلکب  ار  ینید  لامعا  هلـضاف و  قالخا  ادـخ و  دوخ ،  هطـسفس  قامچ  اـب  و  دیـسر ،  هار  زا  لوحت -  قطنم  لیلدـب  يرگیداـم  ینعی 

یگدـنرد و زا  هدـش  بیکرت  تسا  یئوخ  هک  داد  يداـم  تیناویح  هب  ار  دوخ  ياـج  يوـنعم  تیناـسنا  و  دـنار ،  نوریب  رـشب  یگدـنز 
 . تفاتشب هدیسر  هار  زا  هزات  نیا  يوس  هب  دنلب  یئاهماگ  اب  مه  ایند  و  یگدنرچ . 

 . تسیچ هتفرگ  ارف  ار  ایند  ياج  همه  هک  ینید  ياه  تضهن  همه  نیا  سپ  دیسرپ ،  دیهاوخ 

ياهوزرآ فادها و  هب  اهنآ  ات  دتفا ،  یم  هار  تسایـس  لاجر  تسدـب  هک  یـسایس  تسا ،  ییاهیزاب  اهنیا  همه  میئوگ :  یم  خـساپ  رد 
 . تسایـس مانب  هدمآ  راک  يور  یـشناد  نف و  زورما  دوش ،  یمن  ماجنا  ریـشمش  اب  یئاشگروشک  میدق  لثم  زورما  نوچ  دنـسرب ،  دوخ 

 . دزادنا یم  تسد  یهاگهانپ  خاروس و  ره  هب  دبوک و  یم  ار  يرد  ره  هقلح  رادمتسایس  کی  سپ 

 : دیوگ یم  وگاکیش  نارتول )   ) هاگشناد رد  ینید  مولع  داتسا  رلتیش ) فزوژ   ) رتکد
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هک دنتـسه  نارادمتـسایس  نیا  تسین ،  دیدج  ندمت  رهاظم  رب  نید  قیبطت  زج  يزیچ  هدـش ،  ادـیپ  اکیرمآ  رد  اریخا  هک  ینید  تضهن 
يداضت چیه  دیدج  ندمت  هک  دننالوبقب  دننامهفب و  مدرم  هب  دنهاوخ  یم  و  دننک ،  یم  هرادا  تیادـه و  هدرپ  تشپ  زا  ار  تضهن  نیا 

 . دـننالوبقب مدرم  هب  ینید  تضهن  کـی  تروـصب  نیقلت و  اـب  ار  اـنعم  نیا  رگا  هک  دـنا  هدرک  رطخ  ساـسحا  نوـچ  درادـن .  نـید  اـب 
نیا رگا  اما  و  دننک .  یم  مایق  ندـمت  نیا  هیلع  دـننک ) ادـیپ  تصرف  يزور  اضرف  رگا   ) یعقاو نید  هب  نیدـتم  مدرم  دوخ  هک  تسادرف 

نآ هب  مدرم  رگید  دتفیب ،  هارب  یتضهن  همزمز  روشک ،  زا  يا  هشوگ  رد  يزور  اضرف  و  دوش ،  ماجنا  تسرد  یبالق  یغورد و  تضهن 
 . دنا هدومن  قیبطت  زور  ندمت  اب  ار  دوخ  نید  و  دنا ،  هدرک  تضهن  ناشدوخ  نوچ  دننک ،  یمن  یئانتعا  همزمز 

 ، اکیرمآ رد  ینید  تامیلعت  دوب :  هتفگ  اکیرمآ  رد  مه  سکودوتروا  ياسیلک  یـسور  عفادم  نیرتگرزب  یکـسفورولف )  جرج   ) رتکد
رگا هک  تسا  نیا  مه  شلیلد  دـناهرب . ) ینید  یب  گنن  زا  ار  مدرم  هک   ) تسا یگنگ  یـشوخلد  هکلب  تسین ،  ینید  يدـج  تامیلعت 

 . دوب یم  یعقاو  قیمع و  تامیلعت  رب  یکتم  دیاب  دوب ،  نید  یقیقح  تضهن  یتسارب 

هدیقع  ) نید يایحا  مانب  زاغآ  رد  دش .  هدایپ  اجک  رد  دروآرب و  رـس  اجک  زا  نید  ناوراک  هک  دشاب  هجوتم  دیاب  زیزع ،  هدـنناوخ  سپ 
ینید و یب  رد  دروآرب و  رس  عیارش )  تایقالخا و  فراعم و   ) رگید ریبعت  هب  ای  و  لامعا )  قالخا و  و 
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رگم دوبن .  لوحت  روطت و  نیا  و  تفای .  همتاـخ  تیناویح  تاـیدام و  هب  يروآ  يور  نید و  ماـکحا  یماـمت  ندـش  وغل  یبهذـم و  ـال 
 . دنیوگ یم  شیراوح  سلوب  ای  دنناوخ ،  یم  شسیدق  مدرم  هک  یسک  دز ،  رس  سلوب  زا  هک  یفارحنا  نیلوا  رطاخب 

مان یـسلوب  ندـمت  دـنک ،  یم  دـیدهت  يدوبان  هب  ار  تیناـسنا  اـیند  فارتعا  هب  هک  ار  رـضاح  رـصع  ندـمت  نیا  نایحیـسم  رگا  يرآ ، 
ار بانج  نآ  دنرامـشب و  ندمت  نیا  ربهر  دئاق و  ار  حیـسم  هکنیا  ات  درک ،  شقیدصت  ناوت  یم  رتهب  و  تسا .  رت  هتـسیاش  دـنراذگب ، 

 . دننادب یندمت  نینچ  رادمچرپ 

اعد ماقم  رد  ع )   ) یسیع تیدوبع  بدا  زا  یفیطل  هوجو 

 : هدومرف لقن  نینچ  ارنآ  نآرق  تسا و  هدرک  هدئام  هلءاسم  هب  عجار  مالسلا )  هیلع   ) حیسم هک  تسیئاعد  ءایبنا ،  هیعدا  هلمج  زا 

 ( نیقزارلا ریخ  تنا  انقزرا و  کنم و  هیآ  انرخآ و  انلوال و  ادیع  انل  نوکت  ءامسلا  نم  هدئام  انیلع  لزنا  انبر  مهللا  میرم  نب  یسیع  لاق  )

هدرک لقن  دوش  لزان  ناشیا  رب  يا  هدئام  هک  دنتساوخ  بانج  نآ  زا  حیسم  نییراوح  هکنیا  هرابرد  میرک  نآرق  هک  یناتـساد  قایـس  زا 
هدرک تیاکح  نانآ  زا  هک  يراتفگ  اریز  هدوب ،  بانج  نآ  رب  هقاـش  تـالاوس  زا  هدـئام  لوزن  تساوخرد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ 

شتسرپ رب  هدوب  لمتشم  شرهاظ  هب  الوا  دنک . ؟  لزان  ام  رب  نامـسآ  زا  يا  هدئام  دناوت  یم  وت  راگدرورپ  ایآ  یـسیع  يا  دنتفگ :  هک 
لصا زا  هن  هدوب  تحلصم  زا  شسرپ  عقاو  رد  دوصقم  هچ  رگا  دزاس ،  یمن  تیدوبع  بدا  اب  شـسرپ  نیا  ناحبـس و  يادخ  تردق  زا 

تردق و
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یبدا یب  زین  نیا  هدوب و  يدـیدج  هرجعم  حارتقا  نمـضتم  اـیناث  و  تسا ؛  ظوفحم  دوخ  ياـج  رد  ریبعت  یتشز  ندوب و  کـیکر  نکیل 
هب تجاح  تازجعم  همهنآ  اب  تشاد و  هطاحا  نانآ  رب  تهج  ره  زا  مالسلا )  هیلع   ) حیـسم هرهاب  تازجعم  هکنیا  يارب  تسا ،  يرگید 

همکا و يافـش  ناـغرم ،  تقلخ  شندرک ،  هدـنز  هدرم  هراوهگ ،  رد  شملکت  ردـپ ،  نودـب  شدوجو  دوـبن ،  یهاوـخبلد  هزجعم  نیا 
 ، تشاذگ یمن  یقاب  دیدرت  کش و  یسک  يارب  دوب و  هرجعم  همه  تمکح  لیجنا و  تاروت و  هب  شملع  تابیغم و  زا  رابخا  صربا ، 

تایآ نتفرگ  هچیزاب  هب  تهابش  یب  دننک  دوخ  هب  صوصخم  يا  هزجعم  تساوخرد  حیسم  زا  یتازجعم  نینچ  اب  نییراوح  هکنیا  سپ 
ناشخیبوت نینم )  ؤم  متنک  نا  هللا  اوقتا   ) هلمج اب  مالـسلا )  هیلع   ) حیـسم تهج  نیمه  زا  تسین ،  بانج  نآ  دوخ  نتفرگ  يزاب  ادخ و 

انبولق و نئمطت  اهنم و  لکان  نا  دیرن   : ) تالمج اب  ارنآ  هدرک و  يراشفاپ  دوخ  ياضاقت  هرابرد  نییراوح  هک  یئاجنآ  زا  نکیل  درک ، 
اب ریزگان  دـندرک ،  یتساوخرد  نینچ  هب  روبجم  ار  وا  هصالخ  دـندومن و  هیجوت  نیدـهاشلا )  نم  اهیلع  نوکن  انتقدـص و  دـق  نا  ملعن 

شئایربک تزع و  هاگرد  هب  ناوتب  هک  يوحن  هب  ار  نانآ  یحارتقا  لا  ؤس  دوب  هتـشاد  ینازرا  باـنج  نآ  هب  ناحبـس ،  يادـخ  هک  یبدا 
 . دومن حالصا  درب 

نیب رد  ریظن  یب  يراکتبا و  دوب  یتساوخرد  نوچ  دومن ،  نونعم  دـشاب  هتـشاد  شتما  وا و  هب  صاصتخا  هک  يدـیع  ناونعب  ار  نآ  الوا 
ءایبنا تازجعم  هچ  مالسلا )  مهیلع   ) ءایبنا تازجعم 
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تفص ود  نیا  زا  کی  چیه  ياراد  حیـسم  تما  دندش و  یم  نآ  لوزن  هب  جاتحم  تما  هک  دوب  نیا  يارب  ای  دوب و  تجح  مامتا  يارب  ای 
 . دندوبن

رب ناشتداهش  حیسم و  راتفگ  قدص  هب  ناشملع  ناشیاهلد و  نانیمطا  لیبق  زا  نآ  لوزن  دئاوف  هرابرد  ار  نییراوح  ینالوط  نانخس  ایناث 
 . درک هصالخ  کنم  هیآ  هاتوک و  هلمج  اب  ار  همه  هدئام 

رب یسابل  هکنیا  مه  و  درک ،  رکذ  رخآ  رد  ارنآ  مه  يو  دندوب  هدرک  رکذ  دوخ  ضارغا  همه  رب  مدقم  اهنآ  هک  ار  ندروخ  ضرغ  اثلاث 
ات نیقزارلا )  ریخ  تنا  و   : ) تفگ شلیذ  رد  و  اـنقزرا ) و   : ) تفگ هک  دوب  نیا  نآ  دوب و  رت  قـفاوم  روـضح  بدا  هب  هک  دـیناشوپ  نآ 

 . یلاعت يادخ  يانث  رگید  یهجو  هب  مه  دشاب و  لا  ؤس  دیکات  یهجو  هب  مه 

ار دوخ  ياعد  ءایبنا ،  ریاس  هکنآ  لاح  دومن و  زاغآ  انبر ) مهللا   : ) يادـن هب  ار  دوخ  مـالک  هک  دوب  نیا  شرگید  بدا  نیارب ،  هوـالع 
هب تبـسن  بدا  تیاعر  يارب  مالـسلا )  هیلع   ) حیـسم ياعد  رد  ادـن  یتدایز  نیا  دـندرک ،  یم  حاتتفا  انبر )  ) ای و  بر )   : ) هملک اب  اهنت 

 . تشذگ قباس  رد  شنایب  هکنیا  امک  دوب  دوخ  رتراوشد  فقوم 

 : دنک یم  تیاکح  نینچ  ارنآ  نآرق  هتشاد و  دوخ  راگدرورپ  اب  مالسلا )  هیلع   ) حیسم هک  تسا  یئوگتفگ  هلمج  نآ  زا  و 

سیل ام  لوقا  نا  یل  نوکی  ام  کناحبـس  لاق  هللا  نود  نم  نیهلا  یما  ینوذـختا و  سانلل  تلق  تناء  میرم  نب  یـسیع  ای  هللا  لاـق  ذا  (و 
تنک نا  قحب  یل 
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یبر و هللااودبعا  نا  هب  ینترما  ام  الا  مهل  تلق  ام  بویغلا .  مالع  تنا  کنا  کسفن  یف  ام  ملعا  یسفن و ال  یف  ام  ملعت  هتملع  دقف  هتلق 
مهناف مهبذـعت  نا  دیهـش .  یـش ء  لک  یلع  تنا  مهیلع و  بیقرلا  تنا  تنک  ینتیفوت  املف  مهیف  تمد  اـم  ادیهـش  مهیلع  تنک  مکبر و 

 ( . میکحلا زیزعلا  تنا  کناف  مهل  رفغت  نا  كدابع و 

قیال هک  یئاهریچ  زا  ار  یلاعت  يادخ  مالک ،  زاغآ  رد  هک  دومن  نیا  هب  الوا  ار  بدا  تیاعر  دوخ  مالک  نیا  رد  مالسلا )  هیلع   ) حیسم
دوخ ياربدنزرف  نامحر  دـنتفگ  و  هناحبـس -  ادـلو  نمحرلا  اذـختا  اولاق  و   ) هفیرـش هیآ  هکنانچ  دومن ،  هزنم  تسین  وا  سدـق  تحاس 

( . وا تسا  هزنم  هدرک ،  رایتخا 

نآ راکنا  هب  ات  هدز  ار  یفرح  نینچ  هک  دـنک  مهوت  شا  هرابرد  یـسک  هک  تسناد  نآ  زا  رتکچوک  رت و  تسپ  ار  دوخ  هکنیا  هب  ایناث  و 
هدرپ ریز  هیانک و  روطب  تبون  دـنچ  هکلب  دوش ،  یمن  هدـید  مدرکن )   ) ای و  متفگن )   ) ظفل شمالک  رخآ  هب  ات  لوا  زا  اذـل  دـتفا و  زاین 
رگا و   : ) تفگ سپس  دومن ،  یفن  ارنآ  ببس  و  تسین . )  نم  قح  هک  میوگبار  يزیچ  تسین  هتسیاش  نم  يارب   : ) تفگ درک و  راکنا 

 ( . يدوب هدش  ربخ  اب  نآ  زا  انیقی  وت  مدوب  هتفگ  اضرف  مه 

 ، یـشاب هدـش  ربخ  اب  وت  هک  دوب  نیا  شا  همزال  مدوب  هتفگ  نم  رگا   : ) تفگ درک و  یفن  شا  همزال  یفن  هب  ار  بلطم  نامه  رگید  راب 
نم و هب  وت  ملع  نوچ 
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میوگب میوگب ،  يداد  مروتـسد  وت  هک  ار  یبلاطم  نامه  رگم  متفگن  ناشیا  هب  نم   : ) تفگ هاگنآ  تسا . )  طـیحم  اـه  بیغ  عیمج  هب 
نآ دروم  ضیقن  هک  يزیچ  داریا  اب  ار  بلطم  موس  راب  دـیتسرپب ) .  تسا  امـش  راـگدرورپ  نم و  راـگدرورپ  هک  ار  یلاـعت  يادـخ  هک 
ما هتفگ  ار  یئاهنامه  نکیل  ما  هتفگ  ار  یئاهریچ  نانآ  هب  نم  هک  تسا  تسرد   : ) تفگ درک و  یفن  ام )  ) و الا )  ) هب رـصح  اـب  تسا و 

هتفگ مه  ار  نیا  تسا  نکمم  روطچ  و  دیتسرپب ،  تسا  امـش  نم و  راگدرورپ  هک  ار  ادـخ  هک  دوب  نیا  نآ  يداد و  روتـسد  ارم  وت  هک 
. )! ؟  دیریگب دوبعم  ود  دنوادخ  ریغ  هب  ار  مردام  ارم و  هک  مشاب 

تدوخ وت  يدـناوخ  دوخ  يوسب  ارم  وت  هکنآ  زا  سپ  مدوب  نانآ  رب  رظان  دـهاش و  مدوب  ناشنیب  رد  هک  یمادام  نم  و   : ) تفگ هاـگنآ 
 ( . يدوب ناش  بقارم 

همه متفگ  هچنآ  متفگن و  مدوخ  زا  يزیچ  نانآ  هب  نم  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکنیا  يارب  تسا ،  روبزم  یفن  ممتم  هلزنم  هب  مالک  نیا 
نم هجوتم  يروتسد  مه  نیا  زج  و  تسا ،  امش  نم و  راگدرورپ  هک  ار  یئادخ  دیتسرپب  هک :  دوب  نیا  نانآ  و  دوب ،  تدوخ  روتـسد  هب 
دش عطقنم  نانآ  هب  تبسن  ما  هفیظو  مگرم  زا  سپ  متشادن و  يا  هفیظو  مدوب  اهنآ  نیب  رد  ات  ناشلامعا  تبقارم  تداهش و  زج  هدشن و 

نانآ و رب  هچ  نآ و  زا  دعب  هچ  مگرم و  زا  لبق  هچ  تیمومع  یمئاد و  تداهش  هب  وت ،  و 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 1001 

http://www.ghaemiyeh.com


 . یتسه هدوب و  دهاش  نانآ  ریغ  يرگید  زیچ  ره  رب  هچ 

یفن تسا  یلبق  هوجو  ممتم  تقیقح  رد  هک  يرگید  هجو  هب  ار  بلطم  نیا  هک  دیسر  شرظن  هب  دیشکاجنیا  هب  شمالک  هتـشر  یتقو  و 
زا هک  يروطب  شدارم  و  دناوت ) ناگدنب  ینک ،  ناشباذع  رگا   : ) تفگ اذـل  ددرگ و  لصاح  یفن  نآ  تیمامت  هلیـسو  نیا  هب  دـیامن و 

نانآ هناگیب و  ادج و  نانآ  زا  نم  سپ  متشاد  هضرع  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناتساد  یتقو  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  شمالک  قایس 
ناگدنب هک  تسازس  ار  راگدرورپ  الوم و  دناوت و  ناگدنب  ینک  ناش  باذع  رگا  تناگدنب ،  نآ  یناد و  وت  دنا ،  هناگیب  ادج و  نم  زا 
ناشمرج زا  مه  رگا  دنتـسه و  باذع  راوازـس  مه  نانآ  دنک ،  باذع  دنتفرگ  زابنا  شیارب  دندرک و  شینامرفان  هکنیا  مرج  هب  ار  دوخ 
یمیکح و  دوش ،  یمن  یقوفاـم  ذـخاوم  بولغم و  زگره  هک  یتـسه  یبلاـغ  وت  هچ  دوش  یمن  هتفرگ  وت  رب  يداریا  مه  زاـب  يرذـگرد 

 . تسا حلصا  نامه  دنک  یم  هچ  ره  دنک و  یمن  كالم  نودب  هناهیفس و  لمع  زگره  هک  یتسه 

و ددرگ ،  یم  رهاظ  تسوا  مالک  رد  هک  تیدوبع  بدا  زا  یفیطل  هوجو  میدرک  مالـسلا )  هیلع   ) حیـسم مالک  هرابرد  هک  ینایب  نیا  اـب 
شناسل نیرت  حیرـص  نایب و  نیرت  غیلب  انث و  نیرتابیز  اـب  هکنآ  رگم  هدرکن  داریا  ار  شمـالک  تـالمج  زا  کـی  چـیه  دوش  تقد  رگا 

 . تسا هتخیمآ 

ّسر باحصا  ناتساد 

تایآ

(38) ًارِیثَک ِکلَذ  َنَیب  اَنوُُرق  سَّرلا َو  بَحصَأ  اَدوُمَث َو  ًاداَع َو  َو 

دندوب ربمغیپ  دوه  موق  هک  داع  موق  ام   . 38
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حون موق  ینعی  دندرک ،  یم  یگدنز  ماوقا  نیا  نایم  هلصاف  رد  هک  ار  رایسب  یماوقا  سر و  باحصا  دندوب و  حلاص  موق  هک  ار  دومث  و 
 . میدرک كاله  ار  ناشیا  زا  دعب  ماوقا  و 

 ( ناقرف هکرابم  هروس  زا  )

یمدرم سر )  باحـصا   ) دـنیوگ یم  و  دـشاب ،  هدـش  ینیچ  هقوط  هک  تسا  یهاـچ  ياـنعم  هب  سر )   ) هملک هتفگ :  ناـیبلا  عمجم  رد 
 ، تشاد لیـسگ  ناشیوس  هب  يربمغیپ  دنوادخ  دندرک و  یم  یگدنز  یهاچ  بل  رب  دـندمآ و  راک  يور  دومث  موق  زا  دـعب  هک  دـندوب 

رانک رد  سر  موق  هک  دوب  يا  هناخدور  مان  سر )   : ) دنا هتفگ  رگید  یضعب  درک .  ناشکاله  ادخ  دندرک و  بیذکت  ار  وا  ناشیا  یلو 
 . تسا لامتحا  نیا  دی  ؤم  زین  هعیش  تایاور  و  دنتشاد .  لزنم  نآ 

سر باحصا  هرابرد  یتایاور 

 ( مالسلا هیلع   ) نینم ؤملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح  زا  يوره  تلـصلا  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  نویع  باتک  رد 
یم ار  يربونـص  تخرد  هک  دندوب  یمدرم  سر  باحـصا  دـندومرف :  تسا  سر  باحـصا  ناتـساد  هب  عجار  هک  ینالوط  یثیدـح  رد 
رانک رب  نافوط  ناتـساد  زا  دعب  ار  نآ  حون  دـنزرف  ثفای )   ) هک دوب  یتخرد  نآ  دـندوب و  هداهن  تخرد )  هاش   ) ار نآ  مان  دـندیتسرپ و 
رذآ نابآ ،  اهنآ :  مان  دنتشاد و  سر  مان  هب  يرهن  نوماریپ  دابآ  رهش  هدزاود  موق ،  نیا  دوب و  هتـشاک  بآ )  نشور   ) مان هب  يا  همـشچ 

هک دوب  رویرهش  رهم و  ریت ،  دادرم ،  دادرخ ،  تشهبیدرا ،  نیدرورف ،  دنفسا ،  نمهب ،  يد ،  ، 
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زا کی  ره  رد  هتفرگ  هناوج  هدزاود  ربونـص  نآ  زا  هدربمان  موق  دـنداد ،  رارق  دوخ  هناـگدزاود  ياـههام  رب  ار  یماـسا  نیا  سرف  مدرم 
اـه و هناوج  نآ  فرط  هب  يرهن  دوب -  نآ  راـنک  رب  گرزب  ربونـص  میتفگ  هک  همـشچ  نآ  زا  زین  دنتـشاک و  ار  یکی  دوخ ،  ياـهرهش 
هب ای  دیـشون و  یم  اـهرهن  نآ  زا  یـسک  رگا  هک  يروط  هب  دـندرک ،  مارح  دوخ  رب  ار  اـهرهن  نآ  بآ  زا  ندیـشون  و  دـندرب ،  اـه  هیرق 

سپ دراد  اهرهن  نیا  بآ  هب  یگتسب  ادخ  هدزاود  نیا  ندنام  هدنز  دنتفگ :  یم  نوچ  دندناسر ،  یم  شلتق  هب  داد  یم  دوخ  ياپراهچ 
 . دنک مک  ار  نایادخ  تایح  هیام  دروخب و  اهنآ  زا  یسک  تسین  راوازس 

یناب رق  هدش  عمج  رهـش  نآ  ربونـص  تخرد  ریز  رد  یگمه  دنتفرگ و  یم  دـیع  اهرهـش  نآ  زا  یکی  رد  ار  زور  کی  هام  ره  رد  زین  و 
دش یم  دنلب  نآ  دود  یتقو  دندنازوس ،  یم  دندوب  هتخورفا  هک  یشتآ  رد  ار  اهینابرق  نآ  و  دندرک ،  یم  نآ  میدقت  شکـشیپ و  ییاه 
 . دز یم  فرح  نانآ  اب  تخرد ،  نطاب  زا  مه  ناطیش  دندمآ و  یم  رد  يراز  هیرگ و  هب  دنداتفا و  یم  هدجس  هب  ربونص  تخرد  يارب 

زین ناشهاشداپ  دوب و  رادنفسا  رهش  نیا  مان  دیسر ،  یم  ارف  گرزب  رهـش  دیع  زور  هکنآ  ات  دوب  رهـش  هدزاود  نآ  رد  نانآ  تداع  نیا 
و دنتفرگ ،  یم  دیع  زور  هدزاود  زور  کی  ياج  هب  هدش  عمج  اجنآ  رد  هناگ  هدزاود  ياهرهش  لها  همه  تشاد و  تنوکـس  اجنآ  رد 

هک اجنآ  ات 
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و داد ،  یم  ناـشیا  هـب  اـه  هدـعو  مـه  سیلبا  دـندرک ،  یم  تداـبع  دـندروآ و  یم  یناـبرق  رگید  ياهرهــش  زا  رتـشیب  دنتــسناوت  یم 
یم ناشـشوگ  هب  ناـتخرد  ریاـس  زا  رگید ،  داـیعا  رد  رگید  ياهناطیـش  هک  ییاـه  هدـعو  نآ  زا  رتـشیب  هتبلا )   ) درک یم  ناشراودـیما 

 . دندیناسر

زا لیئارسا  ینب  زا  یلوسر  دنوادخ  هکنآ  ات  دنداد  همادا  ناتخرد ،  شتـسرپ  رفک و  رب  نانچمه  تشذگ و  لاونم  نیا  رب  زارد  ياهلاس 
نامیا ناشیا  یلو  دناوخ ،  یم  كرـش  كرت  ادخ و  تسرپ ش  هب  ار  اهنآ  یتدم  لوسر  نآ  داتـسرف  ناشیا  يوس  هب  ادوهی ،  نادـنزرف 

ار ام  نایادخ  درم  نیا  دنتفگ :  رگیدکی  هب  دندید  نینچ  نوچ  دندش  کشخ  ات  درک  نیرفن  ار  ناتخرد  نآ  هدربمان ،  ربمغیپ  دندرواین 
میزروب و رفک  اهنآ  رب  ات  دناوخ  یم  ار  ام  درم  نیا  هک  دندید  نوچ  دندرک ،  بضغ  ام  رب  نایادخ  هن ،  دنتفگ :  يا  هدـع  درک ،  وداج 

 . دندیکشخ دندرک و  رهق  مه  اهنآ  میدادن ،  جرخ  هب  یتریغ  دوخ  ههلآ  هرابرد  میدرکن و  درم  نآ  هب  يراک  چیه  ام 

رفح قیمع  یهاچ  سپ  دنـشکب .  ار  ربمغیپ  نآ  ینعی  دنهد ،  ناشن  یتریغ  دوخ  ههلآ  هب  تبـسن  هک  دنداهن  نیا  ربار  يءار  یگمه  اذـل 
نیا لابند  تشگ .  شوماخ  هشیمه  يارب  ات  دنداد  شوگ  ار  وا  هلان  ردق  نآ  دنتسب و  مکحم  ار  هاچ  رس  دندنکفا و  نآ  رد  ار  وا  هدرک 

 . تخاس كاله  ار  همه  هک  درک  طلسم  ناشیا  رب  یباذع  یلاعت  يادخ  تیانج 

نابحاص دنیاجک  هدومرف :  مالسلا )  هیلع   ) یلع هغالبلا ،  جهن  رد  و 
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. ؟  دندرک ءایحا  ار  نارابج  ياهتنس  و  شوماخ ،  ار  نیلسرم  ياه  تنس  دنتشک و  ار  دوخ  ناربمغیپ  هک  سر  ياهرهش 

هب نز  رفن  دنچ  هک :  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  صفح  ماشه و  هزمح و  یبا  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  و 
 : دومرف ترـضح  دیـسرپ ،  رگیدـکی ) اب  نانز  عامج   ) هقحاسم زا  ناـشیا  زا  یکی  دـندش  دراو  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  تمدـخ 

دیـسرپ یلب ،  دومرف :  هدرک ؟  رکذ  میرک  نآرق  رد  ار  هلءاسم  نیا  یلاعت  يادخ  ایآ  دیـسرپ  يرگید  نآ  تسا .  انز  دح  نامه  شدح 
 . سر نانز  دومرف :  تسا ؟  اجک  رد 

 ( مالـسلا هیلع   ) یلع نب  دمحم  نب  رفعج  زا  رکاسع  نبا  یقهیب و  و  یهالم )  تمذـم  رد   ) ایندـلا یبا  نبا  هک  تسا  روثنملاردـلا  رد  و 
 : دومرف یناد ؟  یم  مارح  ادخ  باتک  رد  ار  رگید  ینز  يور  نز  نداتفا  ایآ  دندیـسرپ :  بانج  نآ  زا  نز  رفن  ود  هک  دنا  هدرک  تیاور 

رهن و ره  هک  دـنا  هدرک  هفاضا  هاگنآ  دـندوب .  سر  اب  هک  نانز  نآ  دنتـسیز و  یم  عبت  دـهع  رد  هک  تسا  نانز  نامه  لـمع  نیا  یلب ، 
شتآ زا  يا  همکچ  جاـت و  دـنبرمک و  هرز و  باـبلج و  ناـشیا  رب  دـننک  نینچ  هک  یناـسک  دوـمرف :  سپـس  دـنیوگ ،  سر  ار  یهاـچ 

ار هلءاسم  نیا  دومرف :  رفعج  هاگنآ  دـننک ،  یم  ناشنت  رب  شتآ  زا  نفعتم  کشخ و  ظیلغ و  يا  هچراپ  اـهنآ  همه  يور  هدرک  تسرد 
 . دیهد دای  دوخ  نانز  همه  هب 

مه یمق  فل :  ؤم 
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 . هدروآ انعم  نیا  رد  یتیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  لیمج  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شردپ  زا 

دودخا باحصا  ناتساد 

تایآ

(4) ِدوُدْخُالا بَحصَأ  َِلُتق 

(5) ِدُوقَْولا ِتاَذ  ِراَّنلا 

(6) ٌدوُُعق اَهیَلَع  ْمُه  ْذِإ 

(7) ٌدوُهش َنِینِمْؤُْملِاب  َنُولَعْفَی  اَم  یلَع  ْمُه  َو 

(8) ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤی  نَأ  الِإ  ْمُهنِم  اوُمَقَن  اَم  َو 

(9) ٌدیِهش ٍءْیش  ِّلک  یلَع  ُهَّللا  ِضْرَالا َو  ِتَوَمسلا َو  ْکُلم  َُهل  يِذَّلا 

؛ دنتخاس یم  شتآ  زا  رپ  ییاه  هلاچ  نینم  ؤم  ندنازوس  يارب  هک  ینارگمتس  دندش  كاله   . 4

 . دندوب هدرک  تسرد  يا  هلیسو  شندناریگ  يارب  هک  یشتآ   . 5

 . دنتسشن یم  شتآ  نآ  هبل  رب  نینم  ؤم  نتخوس  نداد و  ناج  هلان و  ياشامت  يارب  ناشدوخ  هک  یلاح  رد   . 6

 . دنتشاد یم  اور  نینم  ؤم  رب  هک  دندوب  یتیانج  رگ  هراظن  دوخ  و   . 7

 . دندوب هدروآ  نامیا  يدیمح  ردتقم  يادخ  هب  هکنیا  زجب  دنتشادن  غارس  نینم  ؤم  زا  يریصقت  یفعض و  هطقن  چیه  هک  یلاح  رد   . 8

 . تسا رگ  هراظن  دهاش و  زیچ  همه  رب  ادخ  تسوا و  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  کلم   . 9

 ( جورب هکرابم  هروس  زا  )

اهنآ هرابرد  یتایاور  دودخُا و  باحصا  ناتساد 

نآ دنتفاکش و  یم  ار  نیمز  هک  دندوب  يرگمتس  نارابج  دودخا ) باحصا   ) و تسا ،  نیمز  گرزب  فاکش  يانعم  هب  دودخا )  ) هملک
 . دندنازوس یم  ار  ناشرفن  نیرخآ  ات  و  دنتخادنا ،  یم  نآ  رد  دنراد  نامیا  هکنیا  مرج  هب  ار  نینم  ؤم  هدومن ،  شتآ  زا  رپ  ار 

ار هشبح  مدرم  ساونوذ ، )   ) هک دوب ،  نینچ  هیآ  نیا  لوزن  تلع  هک :  هدمآ  دودخالا ) باحصا  لتق   ) هلمج لیذ  رد  یمق  ریسفت  رد  و 
 ، مدرم همه  تهج  نیمه  هب  و  دوب ،  ناـیدوهی  زا  و  ریمح )  ) ناـمدود زا  هاـشداپ  نیرخآ  وا  و  دروآ ،  ناـجیه  هب  نمی  اـب  گـنج  يارب 
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وا نید 
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زا ییایاقب  نارجن  رد  هک  دینـش  رخآ  رد  ات  دوب  هدرک  تنطلـس  اهلاس  دوب و  هداهن  مان  فسوی  ار  دوخ  وا  دندش ،  يدوهی  دـنتفرگ و  ار 
کیرحت ار  وا  شنایفارطا  تسا ،  نمایرب  نب  هّللا  دبع  ناشنید  گرزب  و  دنلیجنا ،  مکح  یسیع و  نید  رب  هک  دنا  هدنام  یقاب  نایحیسم 

نارجن هب  هدرک  تکرح  شرکشل  اب  ساونوذ  دزاس ،  راداو  دوهی  نید  لوبق  هب  ار  نانآ  دشکب و  رکشل  نارجن  موق  يوس  هب  هک  دندرک 
زاب درک و  هلداجم  نانآ  اـب  دـنتفریذپن ،  مدرم  دـنیآرد ،  دوهی  نید  هب  اـت  درک  داهنـشیپ  هدرک  عمج  ار  نابهذـم  یحیـسم  همه  دـمآ و 

 ، دـنتفریذپن اما  دـیزرو ،  صرح  راک  نیا  رب  تسناوت  هک  ییاج  ات  و  دومن ،  کـیرحت  نآ  لوبق  هب  ار  مدرم  رارکت و  ار  دوخ  داهنـشیپ 
و درک ،  تسرد  مزیه  زا  رپ  یلادوگ  ناشندرب  نیب  زا  يارب  ساونوذ  سپ  دنیاین ،  رد  دوهی  نید  هب  یلو  دـنوشب  هتـشک  دـندش  رـضاح 
تشگنا و ینیب و  ینعی  درک ،  هلثم  تشک و  ریـشمش  اـب  ار  یـضعب  تخادـنا و  شتآ  رد  هدـنز  ار  یـضعب  تخورفا ،  رب  میظع  یـشتآ 
وذ شود   ) مان هب  نانآ  زا  رفن  کی  دیـسر ،  رفن  رازه  تسیب  هب  ناـگتخوس  ناگتـشک و  ددـع  هک  ییاـج  اـت  دـیرب  ار  ناـشتروع و . . . 
هک تفرگ  شیپ  ار  لمر  هار  وا  نوچ  دنبایب ،  ار  وا  دنتـسناوتن  دنتفر  شلابند  هچ  ره  تخیرگ ،  دـش و  راوس  یکتزیت  بسا  رب  نابلعث ) 

مدرم نآ  نتشک  هب  نانچمه  تشگرب و  دوخ  رکشل  اب  ساونوذ  دنوش ،  یم  مگ  اجنآ  رد  انشآ  ان  دارفا 
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 . تسا نایرج  نیا  هب  طوبرم  دیمحلا ) زیزعلا  دودخالا . . .  باحصا  لتق   ) هفیرش هیآ  تخادرپ و 

هن ناـنیا  تفگ :  باـطخ  نب  رمع  دـندروخ ،  تسکـش  ناهدنفـسا  یلاـها  یتقو  هتفگ :  ریبـج  نب  دیعـس  هک  تسا  ناـیبلا  عمجم  رد  و 
هتـشاد یباتک  نوچ  دنباتک ،  لها  یلب ،  دومرف :  بلاط  یبا  نب  یلع  دنیـسوجم .  هکلب  دنرادن ،  یباتک  چیه  و  ینارـصن ،  هن  دندوهی و 

اب دومرف :  ای  و  درک - ،  انز  دوخ  رتخد  اب  یتسم  لاح  رد  ناشیا  ناهاشداپ  زا  یکی  هک  هدوب  رارق  نیدب  شنایرج  هتفر و  نیب  زا  هک  دنا 
 : تفگ شرهاوخ )  اـی  و   ) شرتخد دـمآ ،  رب  هراـچ  رکف  رد  هدرک ،  هچ  هک  دـیمهف  دـمآ و  دوخ  هب  یتسم  زا  هکنیمه  دوخ -  رهاوخ 

نارتخد اب  زین  ناشیا  هک  هدـب  روتـسد  و  تسا ،  زئاج  نارتخد  اـب  جاودزا  مدـقتعم  نم  هک  وگب  ناـشیا  هب  نک و  عمج  ار  تکلمم  لـها 
دننک يوریپ  لمع  نیا  رد  ار  وا  دندشن  رضاح  مدرم  یلو  دروآ ،  درگ  ار  مدرم  هاش  دننادب ،  لالح  ار  راک  نیا  و  دننک ،  جاودزا  دوخ 
کی کی  هب  و  تخاس ،  شتآ  زا  رپ  ار  نآ  هدرک ،  تسرد  يدودـخا -  یلادوگ -  دـنک و  ار  نیمز  ناـنآ  ندز  شتآ  يارب  ریزگاـن  ، 

 . درک شیاهر  تفریذپ  سک  ره  و  دنکفا ،  دودخا  نآ  رد  دیزرو  عانتما  سک  ره  دنریذپب ،  ار  وا  تنس  درک  داهنشیپ  نانآ 

 . هدش تیاور  بانج  نآ  زا  دیمح  نب  دبع  زا  مه  روثنملا  ردلا  رد  انعم  نیا  فل :  ؤم 

ریسفت زا  و 
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ار یصخش  مالسلا )  هیلع   ) یلع دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  هک  دننک  یم  لقن  یـشایع 
هتشادنپ وا  هک  روطنیا  دومرف  ماما  داتسرف  یخساپ  فقـسا  دندوب ،  یناسک  هچ  دودخا  باحـصا  دسرپب  ات  داتـسرف  نارجن  فقـسا  دزن 

 ، دـیزگرب توبن  هب  ار  هشبح  لها  زا  يدرم  لجوزع  يادـخ  میوگ .  یم  ناتیارب  ار  دودـخا  باحـصا  ناتـساد  نم  يدوز  هب  و  هدوبن ، 
زا یعمج  دوخ و  و  دندش ،  هتـشک  همه  شنارای  یلو  دندرک  زاغآ  ار  يدربن  رافک  اب  ناشربمایپ  دـندرک ،  بیذـکت  ار  وا  هشبح  مدرم 
ره دنتفگ  هدروآ  عمج  ار  مدرم  هاگنآ  دندرک ،  رپ  شتآ  زا  هدومن ،  تسرد  یلادوگ  شنتـشک  يارب  هاگنآ  دندش ،  ریـسا  شباحـصا 
رد لخاد )   ) دوخ ياپ  هب  دـیاب  تسا  مدرم  نیا  نید  رب  سک  ره  و  دورب ،  رانک  دـهن  یم  ندرگ  ار  ام  روتـسد  تسا و  ام  نید  رب  سک 

ههام کی  یکدوک  هک  دیسر  ینز  هب  تبون  ات  دنتفرگ ،  یم  تقبس  رگیدکی  زا  شتآ  رد  نتفر  يارب  ربمایپ  نآ  باحصا  دوش ،  شتآ 
كدوک یلو  دش ،  یلوتـسم  شلد  رب  كدوک  هرابرد  محرت  شتآ و  زا  سرت  دوش  شتآ  رد  ات  تفرگ  زیخ  هکنیمه  تشاد ،  لغب  رد 

ادـخ هب  ادـخ ،  هار  رد  تدـهاجم  نیا  هکنیا  يارب  زادـنیب ،  شتآ  رد  ار  تدوخ  نم و  سرتم ،  ردام  هک  دـمآ  نابز  هب  شا  ههام  کی 
 . هدمآ نابز  هب  یکدوک  رد  هک  تسا  یناکدوک  زا  یکی  نیا  و  دنکفا ،  شتآ  رد  ار  شکدوک  دوخ و  نز  تسا ،  زیچان  دنگوس 
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 . هدش لقن  بانج  نآ  زا  یجن  نب  هّللا  دبع  زا  هیودرم  نبا  زا  زین )  ) روثنملا ردلا  رد  انعم  نیا  فل :  ؤم 

یـشبح دودخا ،  باحـصا  ربمایپ  دومرف :  هک  هدرک  لقن  بانج  نآ  زا  یجن  نب  هّللا  دبع  قیرط  زا  متاح  یبا  نبا  زا  روثنملا  ردـلا  زین  و 
 . دوب

لها دومرف :  دودـخالا  باحـصا  هیآ  ریـسفت  رد  هک  هدروآ  تیاور  باـنج  نآ  زا  نسح  قیرط  زا  رذـنم  نبا  متاـح و  یبا  نبا  زا  زین  و 
 . دندوب هشبح 

عیاقو هکلب  هدوبن ،  ناتساد  کی  دودخا  باحـصا  ناتـساد  هک  دوش  هدافتـسا  دودخا  باحـصا  هرابرد  هدراو  تایاور  زا  تسین  دیعب  و 
هراشا اهناتـساد  همه  هب  دـهاوخ  یم  هفیرـش  هیآ  و  هداتفا ،  قافتا  مجع  رد  یکی  نمی و  رد  یکی  هشبح و  رد  یکی  هک  هدوب  يددـعتم 

 . تسا تکاس  ناتساد  نیا  عوقو  لحم  زا  هک  تسه  زین  يرگید  تایاور  نایم  نیا  رد  و  دنک . 

فهک باحصا  ناتساد 

تایآ

(9) ًابَجع اَِنتَیاَء  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  ِفْهَْکلا َو  بَحصَأ  َّنَأ  ْتبِسَح  ْمَأ 

(10) ًادشَر اَنِْرمَأ  ْنِم  اََنل  ْییَه  ًهَمْحَر َو  کنُدَّل  نِم  اَِنتاَء  اَنَّبَر  اُولاَقَف  ِفْهَْکلا  یلِإ  ُهَْیتِْفلا  يَوَأ  ْذِإ 

(11) ًادَدَع َنِینِس  ِفْهَْکلا  یف  ْمِِهناَذاَء  یلَع  اَْنبَرضَف 

(12) ًادَمَأ اُوِثَبل  اَِمل  یصْحَأ  ِنَیبْزِْحلا  يَأ  َمَْلعَِنل  ْمُهَْنثََعب  َُّمث 

(13  ) يًدُه ْمُهَنْدِز  ْمِهِّبَِرب َو  اُونَماَء  ٌهَْیِتف  ْمُهنِإ  ِّقَْحلِاب  مُهَأَبَن  ْکیَلَع  صُقَن  ُنْحن 

(14) ًاططش ًاذِإ  اَْنُلق  ْدَقَّل  ًاَهلِإ  ِِهنوُد  نِم  اَوُعْدَّن  َنل  ِضْرَالا  ِتَوَمسلا َو  بَر  اَنُّبَر  اُولاَقَف  اُوماَق  ْذِإ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اَنَطبَر  َو 

(15) ًابِذَک ِهَّللا  یلَع  يَرْتفا  ِنَّمِم  ُمَلظَأ  ْنَمَف  ٍنَیب  ِنْطلِسب  مِْهیَلَع  َنُوتْأَی  ْوَّل ال  ًهَِهلاَء  ِِهنوُد  نِم  اوُذَختا  اَنُمْوَق  ِءالُؤَه 

ِِهتَمْحَّر َو نِّم  مُکُّبَر  ْمَکل  ْرشنَی  ِفْهَْکلا  یلِإ  اُوْأَف  َهَّللا  الِإ  َنوُُدبْعَی  اَم  ْمُهوُُمْتلَزتْعا َو  ِذِإ  َو 
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(16) ًاقَفْرِّم مکِْرمَأ  ْنِّم  مَکل  ْییَُهی 

ِهَّللا ِتَیاَء  ْنِم  ِکلَذ  ُْهنِّم  ٍهَوْجَف  یف  ْمُه  ِلاَمشلا َو  تاَذ  ْمُهضِْرقَّت  َتبَرَغ  اَذِإ  ِنیِمَْیلا َو  تاَذ  ْمِهِفْهَک  نَع  ُرَوَزَّت  تَعَلط  اَذِإ  سْمشلا  يَرَت  َو 
(17) ًادِشْرُّم اِیلَو  َُهل  َدِجت  نَلَف  ِْللُضی  نَم  ِدَتْهُْملا َو  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهی  نَم 

ْمُْهنِم ْتیَّلََول  ْمِهیَلَع  ْتعَلطا  َِول  ِدیِـصَْولِاب  ِْهیَعاَرِذ  ٌطَِـسب  مُُهْبلک  ِلاَمـشلا َو  تاَذ  ِنیِمَْیلا َو  تاَذ  ْمُُهبِّلَُقن  ٌدُوقُر َو  ْمُه  ًاـظاَْقیَأ َو  ْمُهبـسْحت  َو 
(18) ًابْعُر ْمُهنِم  ْتِئلَُمل  ًاراَِرف َو 

مکَدَـحَأ اُوثَْعباَف  ُْمْتِثَبل  اَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  اُولاَق  ٍمْوَی  ضَْعب  ْوَأ  ًامْوَی  اَْنِثَبل  اُولاَـق  ُْمْتِثَبل  ْمک  ْمُهنِّم  ٌلـئاَق  َلاَـق  ْمُهْنَیب  اُولَءاـسَتَِیل  ْمُهَْنثََعب  ِکلَذـک  َو 
(19) ًادَحَأ ْمِکب  َّنَرِعُشی  فطَلَتَْیل َو ال  ُْهنِّم َو  ٍقْزِِرب  مِکتْأَْیلَف  ًاماَعط  یکْزَأ  اَهیَأ  ْرظنَْیلَف  ِهَنیِدَْملا  یلِإ  ِهِذَه  ْمُِکقِرَِوب 

(20) ًاَدبَأ ًاذِإ  اوُِحْلُفت  َنل  ْمِِهتَِّلم َو  یف  ْمکوُدیُِعی  ْوَأ  ْمکوُمُجْرَی  ْمْکیَلَع  اوُرَهظَی  نِإ  ْمُهنِإ 

ْمُهُّبَّر ًانَْیُنب  مِهیَلَع  اُوْنبا  اُولاَقَف  ْمُهَْرمَأ  ْمُهْنَیب  َنوُعَزَنَتَی  ْذِإ  اَـهِیف  ْبیَر  ـال  َهَعاـسلا  َّنَأ  ُّقَح َو  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنَأ  اوُمَْلعَِیل  ْمِهیَلَع  اـَنْرثْعَأ  ِکلَذـک  َو 
(21) ًادِجسَّم مِهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاَق  ْمِِهب  ُمَلْعَأ 

مِهتَّدِِعب ُمَلْعَأ  یبَّر  ُلق  ْمُهْبلک  ْمُهنِماَث  ٌهَْعبس َو  َنُولوُقَی  ِْبیَْغلِاب َو  اَمْجَر  ْمُهْبلک  ْمُهـسِداس  ٌهسْمَخ  َنُولوُقَی  ْمُُهْبلک َو  ْمُهُِعباَّر  ٌهَثََلث  َنُولوُقَیس 
(22) ًادَحَأ ْمُْهنِّم  مِهِیف  ِْتفَتسَت  ًارِهظ َو ال  ًءاَِرم  الِإ  ْمِهِیف  ِراَُمت  الَف  ٌلِیلَق  الِإ  ْمُهُمَْلعَی  اَّم 

(23) ًادَغ ِکلَذ  ٌلِعاَف  ینِإ  ياِشل ٍء  ََّنلوُقَت  َو ال 

(24) ًادشَر اَذَه  ْنِم  بَْرقَال  یبَر  ِنَیِدْهی  نَأ  یسَع  ُْلق  تیِسَن َو  اَذِإ  کَّبَّر  رُکْذا  ُهَّللا َو  َءاشَی  نَأ  الِإ 

(25) ًاعِست اوُداَدْزا  َنِینِس َو  ٍهَئاِم  ثََلث  ْمِهِفْهَک  یف  اُوِثَبل  َو 

(26) ًادَحَأ ِهِمْکُح  یف  كِرُشی  ٍّیلَو َو ال  نِم  ِِهنوُد  نِّم  مَُهل  اَم  ْعِمسَأ  ِِهب َو  ْرِْصبَأ  ِضْرَالا  ِتَوَمسلا َو  ْبیَغ  َُهل  اُوِثَبل  اَِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ُِلق 

يا هتشادنپ  رگم   . 9
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؟  دنا هدوب  زیگنا  تفگش  میقر  فهک و  لها  ام  ياه  هیآ  نایم  زا 

یباوص نامراک  رد  ام  يارب  نک و  اطع  یتمحر  شیوخ  دزن  زا  ار  اـم  اراـگدرورپ ،  دـنتفگ :  دـنتفر و  راـغ  هب  ناـناوج  نآ  یتقو   . 10
 . امرف ایهم 

 . میدرب ناشباوخ  هب  دودعم  ياهلاس  راغ  نآ  رد  سپ   . 11

 . دنرامش یم  رتهب  دنا ،  هدرک  گنرد  هک  ار  یتدم  هتسد  ود  زا  کی  مادک  مینادب  ات  میدرک  ناشرادیب  هاگنآ   . 12

میدوزفا ناشتیاده  رب  ام  دنتشاد و  نامیا  ناشراگدرورپ  هب  هک  دندوب  یناناوج  ناشیا  میناوخ .  یم  قح  وت  يارب  ار  ناشناتساد  ام   . 13
.

وا زج  زگره  ام  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  ام  راگدرورپ  دنتفگ :  دنتـساخ و  اپ  هب  هک  میدوب  هدرک  يوق  ار  ناشیاهلد  و   . 14
 . میشاب هتفگ  یلطاب  هنرگ  و  میناوخ ،  یمن  يراگدرورپ 

سک نآ  زا  رترگمتس  یتسار  دنروآ ؟  یمن  ینشور  یلیلد  اهنآ  دروم  رد  ارچ  دنا ،  هتفرگ  نایادخ  ادخ  ریغ  هک  ام ،  موق  نانیا ،   . 15
؟  تسیک دشاب ،  هتخاس  ادخ  هرابرد  یغورد  هک 

ات دــیورب  راـغ  يوـس  سپ  دــینک ،  یم  يرود  يریگ و  هشوـگ  دنتــسرپ  یم  هـک  ار  ادــخ  ریغ  نایادــخ  نآ  زا  اـهنآ و  زا  رگا   . 16
 . دنک مهارف  یشیاشگ  ناتراک  رد  امش  يارب  درتسگب و  امش  رب  ار  شیوخ  تمحر  ناتراگدرورپ 

ناشیا و  ددرگب .  پچ  بناج  هب  دور ،  ورف  نوچ  دوش و  لیام  تسار  فرط  هب  ناشراغ  زا  دیآرب ،  نوچ  هک  ینیب  ار  دیشروخ  و   . 17
يدنلب تمسق  انخارف و  رد 
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رگید دـنک ،  هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  تسا و  هتفاـی  تیادـه  وا  دـنک ،  تیادـه  ادـخ  ار  هک  ره  تسادـخ .  ياـه  هـیآ  زا  نـیا  دـنراغ . 
 . تفای یهاوخن  شیارب  يربهر  زوسلد و  رادتسود و 

هناتـسآ رب  ناشگـس  و  میدنادرگ ،  یمه  ناشتـسار  پچ و  يولهپ  هب  دندوب .  ناگتفخ  یلو  یتشادنپ  ناشرادیب  هک  دـندوب  نانچ   . 18
 . يدش یم  هدنکآ  ناشسرت  زا  يدنادرگ و  یم  يور  اهنآ  زا  رارف  هب  يدید ،  یم  ار  ناشیا  رگا  دوب .  هدوشگ  ار  شیوخ  ياهتسد 

ای يزور  دـنتفگ :  دـیدیباوخ ؟  ردـقچ  تفگ :  اـهنآ  زا  یکی  دـننک .  شـسرپ  رگیدـمه  زا  اـت  میدرک  ناشرادـیب  هک  دوب  نینچ   . 19
رهـش هب  ناتلوپ  نیا  اب  ار  ناـتیکی  دـیا .  هدوب  باوخ  تدـم  هچ  هک  دـناد  رتهب  ناـتراگدرورپ  دـنتفگ :  میا .  هدـیباوخ  زور  زا  یتمـسق 

زا یسک  هک  دنک  تقد  تخس  دیاب  و  دروایب ،  امـش  يارب  اجنآ  زا  ییندروخ  تسا و  رت  هزیکاپ  ناشیکی  مادک  ماعط  درگنب  ات  دیتسرفب 
 . دوشن هاگآ  امش  راک 

زگره و  دننادرگ ،  یم  رب  ناشدوخ  نییآ  هب  ای  درک و  دنهاوخ  راسگنس  ای  ار  امش  دنبای ،  رفظ  یهگآ و  امش  رب  رگا  اققحم  اریز   . 20
 . دید دنهاوخن  يراگتسر  يور 

نایم هک  یتقو  تسین .  يدیدرت  زیخاتـسر  رد  تسا و  قح  ادخ  هدـعو  هک  دـننادب  ات  میدرک  علطم  اهنآ  زا  ار  یناسک  ناس  نیدـب   . 21
هک یناسک  و  تسا -  رتاناد  ناشراک  هب  راگدرورپ  دـیزاسب -  ییانب  اهنآ  راغ  رب  دـنتفگ :  دـندرک ،  یم  هشقانم  اهنآ  راـک  رد  شیوخ 

هبلغ ناشیا  دروم  رد 
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 . تخاس میهاوخ  یهاگتدابع  اهنآ  راغ  رب  دنتفگ :  دندوب ،  هتفای 

لیلد نودب  اما  هدوب .  ناشگس  اهنآ  مشش  دندوب ،  نت  جنپ  دنیوگ  و  دوب .  ناشگـس  ناشیمراهچ  دندوب ،  نت  هس  تفگ :  دنهاوخ   . 22
یم رتهب  ار  ناشرامش  مراگدرورپ  وگب  هدوب .  ناشگـس  اهنآ  یمتـشه  دندوب ،  نت  تفه  دنیوگ  و  دننک .  یم  بیغ  هب  مجر  لثم  رد  و 

زا کی  چـیه  زا  ناشیا  هرابرد  و  رهاظب ،  يا  هلداجم  رگم  نکم  هلداجم  اهنآ  دروم  رد  دـننادن .  ار  ناشیا  هرامـش  یکدـنا  زج  دـناد و 
 . هاوخم رظن  باتک  لها 

 ، منک نینچ  ادرف  هک  وگم  زیچ  چیه  هرابرد   . 23

هک يزیچ  هب  ارم  مراگدرورپ  دیاش  وگب  نک و  دای  ار  تراگدرورپ  يدش ،  یـشومارف  راچد  نوچ  و  دـهاوخب .  ادـخ  هکنآ  رگم   . 24
 . دنک تیاده  دشاب ،  نیا  زا  رت  کیدزن  باوص  هب 

 . دندوزفا نآ  رب  لاس  هن  دندرب و  رسب  لاس  دصیس  ناشراغ  رد  و   . 25

وا زج  تساونـش .  انیب و  وا  هچ ،  تسوا ؛  صاخ  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  نتـسناد  دـندرب .  رـسب  تدـم  هچ  دـناد  رتهب  ادـخ  وگب   . 26
 . دنک یمن  کیرش  دوخ  نداد  نامرف  رد  ار  سک  چیه  دنرادن و  یتسود 

 ( فهک هکرابم  هروس  زا  )

خیرات نآرق و  رظن  زا  فهک  باحصا  ناتساد 

مدرم اب   ) هک دزاس  یم  بطاخم  ار  دوخ  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  ناتـساد  نیا  صوصخ  رد  میرک  نآرق  زا  هچنآ 
باحـصا سرپم .  ار  بلطم  تقیقح  ناشیا  زا  يدـحا  زا  و  نشور )  ای  يرهاظ و  يا  هلداجم  رگم  نکم  هلداـجم  ناتـساد  نیا  هراـبرد 

فهک
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نید هک  درذگ  یمن  يزیچ  دندومن .  امن  وشن و  دندیتسرپ ،  یمن  ار  اهتب  زج  هک  كرشم  يا  هعماج  رد  هک  دندوب  ینادرمناوج  میقر  و 
ضارتعا راکنا و  داب  هب  ار  اهنآ  مدرم  دنروآ .  یم  نامیا  نادـب  نادرمناوج  نیا  و  دـنک ،  یم  ادـیپ  هار  هعماج  نآ  رد  هنامرحم  دـیحوت 

دیحوـت نـید  كرت  اـهتب و  تداـبع  رب  و  دـنیآ ،  یم  رب  ناـنآ  باذـع  هـنتف و  ناـشیا و  رب  قییـضت  دـیدشت و  ماـقم  رد  و  دـنریگ ،  یم 
شیک تفلاـخم  دـیحوت و  نید  رب  هک  ره  دنتـشاد و  یم  رب  تسد  وا  زا  دـیورگ  یم  ناـنآ  تلم  هب  هـک  ره  و  دـننک .  یم  ناـشروبجم 

 . دندناسر یم  لتق  هب  یهجو  نیرتدب  هب  ار  وا  دیزرو  یم  رارصا  ناشیا 

تمکح تفرعم و  و  درک ،  رتدایز  ار  ناشتیاده  مه  ادخ  دندروآ ،  نامیا  ادخ  هب  تریصب  اب  هک  دندوب  يدارفا  ناتـساد  نیا  نانامرهق 
رد دز ،  هرگ  نانآ  ياهلد  اب  ار  نامیا  و  دومن ،  نشور  ار  ناشیاپ  شیپ  دوب  هداد  ناشیا  هب  هک  يرون  نآ  اـب  و  دومرف ،  هضاـفا  ناـنآ  رب 

تخادنا یم  تشحو  هب  ار  يرگید  سک  ره  هک  يا  هدش  باسح  هدنیآ  زا  و  دنتـشادن .  كاب  يرگید  زیچ  چیه  زا  ادـخ  زا  زج  هجیتن 
نیا زج  دننامب  عامتجا  نایم  رد  رگا  دندرک  رکف  نانآ  دنداد .  ماجنا  يا  همهاو  چیه  نودب  دندید  دوخ  حالص  هچنآ  اذل  دندیسارهن ، 

كرش بهذم  هکنیا  زا  و  دنرواین .  نابز  هب  قح  زا  هملک  کی  یتح  هدومن  كولـس  رهـش  لها  هریـس  اب  هک  تشاد  دنهاوخن  يا  هراچ 
 ، دنیوگن يزیچ  تسا  لطاب 
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 ، دننک يریگ  هرانک  مدرم  زا  هدومن  مایق  كرش  هیلع  دننامب و  دیحوت  نید  رب  دیاب  هک  دنداد  صیخـشت  و  دنورگن .  قح  تعیرـش  هب  و 
در رد  هدومن  مایق  ینیقی  نینچ  اب  دراذگ .  یم  ناشیاپ  شیپ  یتاجن  هار  ادخ  هرخالاب  دنوش  هدـنهانپ  يراغ  هب  دـننک و  نینچ  رگا  اریز 

انموق ءالوه  اططـش  اذا  انلق  دقل  اهلا  هنود  نم  وعدن  نل  ضرالا  تاومـسلا و  بر  انبر   : ) دـنتفگ ناشمکحت  حارتقا و  موق و  ياه  هتفگ 
شیپ ار  راغ  هب  ندرب  هانپ  داهنشیپ  هاگنآ  ابذک ) هّللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف  نیب  ناطلـسب  مهیلع  نوتای  ول ال  ههلا  هنود  نما  وذختا 

مکرما نم  مکل  ییهی ء  هتمحر و  نم  مکبر  مکل  رـشنی  فهکلا  یلا  اوواف  هّللا  ـالا  نودـبعی  اـم  مهومتلزتعا و  ذا  و   : ) دـنتفگ هدیـشک 
( . اقفرم

هب نوچ  و  دوب .  هدرتسگ  راغ  رد  مد  ار  دوخ  تسد  ود  ناشگس  هک  یلاح  رد  دنتفرگ ،  رارق  نآ  زا  يا  هشوگ  رد  هدش ،  لخاد  هاگنآ 
یتمحر دوخ  صاخ  فطل  هب  ام  قح  رد  وت  اهلا  راب   : ) دندرک ضرع  نینچ  نیا  داد  دهاوخ  ناشتاجن  ادخ  هک  دـندوب  هدـیمهف  تسارف 

( . زاس ایهم  لماک  تیاده  دشر و  هلیسو  ام  يارب  امرف و  اطع 

 . دوب ناشهارمه  زین  ناشگس  هک  یلاح  رد  درک ،  طلسم  اهنآ  رب  ار  باوخ  دنچ  ییاهلاس  دومن و  باجتـسم  ار  ناشیاعد  دنوادخ  سپ 
تمـس زا  عولط  ماگنه  هک  ینک  هدـهاشم  نانچ  ار  باتفآ  شدرگ  و  دـندرک .  گنرد  رتدایز  لاس  هن  لاـس و  دصیـس  راـغ  رد  اـهنآ  )

ناشیا پچ  بناج  زا  زین  بورغ  ماگنه  رانک و  رب  اهنآ  راغ  تسار 
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دندوب و باوخ  رد  هکنآ  لاح  یتشادنپ و  رادیب  ار  اهنآ  دـندوب و  شیاسآ  رد  دیـشروخ  ترارح  زا  الماک  اهنآ  دـیدرگ و  یم  رود  هب 
ناشیا لاح  رب  یـسک  رگا  تشاد و  هدرتسگ  راغ  نآ  رد  رب  تسد  ود  اهنآ  گس  میدینادرگ و  یم  پچ  تسار و  يولهپ  هب  ار  اهنآ  ام 

 . دیدرگ یم  ناساره  رایسب  نانآ  تمظع  تبیه و  زا  تخیرگ و  یم  اهنآ  زا  دش  یم  علطم 

هنوگچ دنامهفب  ات  درک  هدنز  راغ  رد  ناشدوخ  ياج  رس  ار  ناشیا  هراب  ود  دشاب  لاس  هن  دصیـس و  هک  ینالوط  يراگزور  نآ  زا  سپ 
دندید ار  باتفآ  دندرک  زاب  ار  ناشمشچ  هک  یضحم  هب  هتساخرب  باوخ  زا  یگمه  مرجال  درادب ،  ناشظوفحم  نانمـشد  زا  دناوت  یم 

رد نیا  هتبلا  دبات ،  یم  شرگید  فرط  زا  الاح  دـیبات  یم  راغ  فرط  نالف  زا  باوخ  ماگنه  رد  رگا  الثم  دوب ،  هدرک  رییغت  شیاج  هک 
دیدی باوخ  ردقچ  اقفر  دیـسرپ :  ناشیا  زا  یکی  دوب .  یقاب  ناگدید  اهندب و  رد  يرثا  باوخ  یگتـسخ  زا  زونه  هک  دوب  یئادتبا  رظن 

نیا زا  مه  ناشدیدرت  دـندز .  سدـح  دیـشروخ  ياج  ندـش  ضوع  نامه  زا  ار  نیا  و  زور .  کی  زا  یـضعب  ای  زور  کی  دـنتفگ :   ؟
و متثبل )  امب  ملعا  مکبر   : ) دنتفگ رگید  يا  هدع  دننک .  نییعت  فرط  کی  دنتـسناوتن  دیـشروخ  شبات  ندش  ضوع  زا  هک  دوب  تهج 
و  ، ) دیا هنـسرگ  رایـسب  هک  هنم )  قزرب  مکتایلف  اماعط  یکزا  اهیا  رظنیلف  هنیدملا  یلا  هذه  مکقروب  مکدحا  اوثعباف   ) درک هفاضا  سپس 

نتفر و رد  دیتسرف  یم  هک  یصخش  دینک  تیاعر  فطلتیل ) 
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اورهظی نا  مهنا   ) اریز ددرگن ،  رادربخ  امش  تشونرس  زا  يدحا  هک  دهد  جرخ  هب  ار  طایتحا  فطل و  لامک  ماعط  ندیرخ  نتشگرب و 
( . ادبا اذا  اوحلفت  نل  مهتلم و  یف  مکودیعی  وا   ) دننک یم  ناتراسگنس  دیئاجک  دنمهفب  رگا  مکومجری )  مکیلع 

باحـصا نیا  هک  یمدرم  نآ  اریز  ددرگ ،  یهتنم  ناـنآ  تشونرـس  زا  مدرم  ندـیمهف  هب  دـیاب  هک  تسا  يا  هنحـص  زاـغآ  ناـیرج  نیا 
کلم و ناشدوخ و  تسین .  نانآ  زا  يرثا  رگید  دـنا و  هتـشگ  ضرقنم  یلک  هب  دـندش  هدـنهانپ  راغ  هب  هتخیرگ  نانآ  ناـیم  زا  فهک 

تردق رب  دیحوت  تردق  تنطلس و  دنراد و  دیحوت  نید  هک  دننک  یم  یگدنز  رهش  نیا  رد  يرگید  مدرم  نالا  و  هدش ،  دوبان  ناشتلم 
دیحوت لها  دننک .  هیجوت  ار  نآ  هنوگچ  هک  دنتخادنا  هار  هب  یفالتخا  مه  اب  دیحوت  لها  ریغ  دـیحوت و  لها  دراد .  يرترب  نایدا  ریاس 

داعم لکـشم  هنحـص  نیا  ندـید  اب  دـندوب  داعم  رکنم  هک  نیکرـشم  و  دـش ،  رت  مکحم  داعم  هب  ناـشنامیا  دـندوب  داـعم  هب  دـقتعم  هک 
 . دوب نیمه  مه  فهک  باحصا  زار  نتخادنا  نورب  زا  یلاعت  يادخ  ضرغ  دش ،  لح  ناشیارب 

هک دوخ  ياه  يرهـشمه  زا  دوخ  لایخ  هب  ات  دش  رهـش  لخاد  دـمآ و  نوریب  شیاقفر  نایم  زا  فهک  باحـصا  هداتـسرف  یتقو  يرآ ، 
همه رد  و  دوب ،  توافتم  شدوخ  رهـش  اب  شعـضو  یلک  هب  هک  دید  يرگید  رهـش  درخب  یئاذغ  دوب  هدـش  نوریب  نانآ  نایم  زا  زورید 

نآ ریغ  زین  لاوحا  عاضوا و  دندوب .  شیاه  يرهشمه  ریغ  دید  هک  مه  ار  یمدرم  هوالع  دوب ،  هدیدن  یعضو  نینچ  شرمع 
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ار دوخ  لوپ  درخب  یماعط  ات  تفر  یناکد  ولج  هکنآ  اـت  دوش ،  یم  هدوزفا  شتریح  هب  هظحل  ره  دوب .  هدـید  زورید  هک  دوب  یعاـضوا 
رادناکد و نیب  هرجاشم  وگتفگ و  دوب -  لبق  لاس  دصیـس  جیار  لوپ  رهـش  نیا  رد  لوپ  نیا  و  هدـب -  ماعط  نم  هب  ار  نیا  هک  داد  وا  هب 
زا ناوج  نیا  هک  دـندیمهف  یم  و  داـتفا ،  یم  نوریب  هدرپ  زا  رت  نشور  هیـضق ،  هظحل  ره  و  دـندش ،  عمج  مدرم  تفرگ و  رد  رادـیرخ 

یگدنز كرـشم  هعماج  رد  و  دندوب ،  دحوم  یمدرم  هک  تسا  رـصع  نآ  ياه  هدشمگ  نامه  زا  یکی  هدوب و  لبق  لاس  دصیـس  مدرم 
هباجنآ هتفر  يراـغ  رد  و  دـندرک ،  يریگ  هشوگ  دوخ  مدرم  زا  ترجه و  دوخ  نطو  زا  دوخ  ناـمیا  ظـفح  رطاـخ  هب  و  دـندرک ،  یم 

 . دربب ماعط  ناشیارب  هک  دنصخش  نآ  رظتنم  نالا  هدرک و  ناشرادیب  ادخ  اهزور  نیا  رد  ایوگ  و  دنتفر ،  ورف  باوخ 

تارفن هیقب  اجنآ  رد  هدرب  دوخ  هارمه  مه  ار  ناوج  دندرب .  موجه  راغ  فرط  هب  هدش  عمج  یهوبنا  تیعمج  دش  رشتنم  رهش  رد  هیضق 
تروص ادـخ  هیحاـن  زا  هک  هدوـب  يا  هزجعم  هیـضق  نیا  و  هتفگ ،  یم  تسار  صخـش  نیا  هک  دـندیمهف  و  دـندید ،  دوـخ  مشچ  هب  ار 

 . تسا هتفرگ 

فالتخا هک  دوب  اجنیا  دنتفر و  ایند  زا  هزجعم  فشک  زا  سپ  هکلب  دـندرکن ،  یگدـنز  دایز  ناشندـش  رادـیب  زا  سپ  فهک  باحـصا 
میزاسب یناینب  ناشیا  راغ  يالاب  دیاب  دنتفگ :  نیکرشم  دنتساخرب .  لادج  هب  رهش  نیکرشم  اب  نیدحوم  تفرگ ،  رد  مدرم  نیب 
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 . میزاس یم  يدجسم  ناشراغ  يالاب  دنتفگ  نیدحوم  و  میشاب .  هتشادن  يراک  دنا  هدوب  باوخ  ردقچ  هک  هلءاسم  نیا  هب  و 

ناناملسم ریغ  رظن  زا  ناتساد 

هیلع و هّللا  یلـص  ) ادخ لوسر  یـسیع و  نیب  ام  ترتف  نارود  رد  فهک  باحـصا  هصق  هک  دننآرب  یخیرات  ياهدنـس  تایاور و  رتشیب 
یـسوم نارود  زا  لبق  رگا  دـمآ و  یم  لیجنا  رد  اعطق  دوب  حیـسم  دـهع  زا  لبق  رگا  هکنیا  لیلد  هب  تسا ،  هداـتفا  قاـفتا  ملـس )  هلآ و 

دراد تایاور  زا  يدادعت  رد  دنچ  ره  دنناد .  یمن  ربتعم  ار  نآ  دوهی  مینیب  یم  هکنآ  لاح  و  دمآ ،  یم  تاروت  رد  دوب  مالـسلا )  هیلع  )
ماـمتها نآ  هب  يراـصن  نوچ  هتفرگ  يراـصن  زا  ار  نآ  دوـهی  میناد  یم  نکیل  و  دـنا .  هتفرگ  هدرک و  یقلت  دوـهی  زا  ار  نآ  شیرق  هک 

 . هدرک لقن  سابع  نبا  زا  سئارع  رد  یبلعث  هک  تسا  یتیاور  اب  نومـضملا  بیرق  هدـش  تیاکح  يراصن  زا  هک  هچنآ  هتـشاد  يداـیز 
 : دراد فالتخا  نیملسم  تایاور  اب  يروما  رد  يراصن  تایاور  تسه  هک  يزیچ 

رداصم نیملـسم و  تایاور  هکنآ  لاح  و  دنا ،  هدوب  رفن  تشه  فهک  باحـصا  ددع  دیوگ :  یم  ناتـساد  ینایرـس  رداصم  هکنیا  لوا 
 . دنا هتسناد  رفن  تفه  ار  نانآ  ناتساد  یبرغ  ینانوی و 

 . تسا هدربن  یمسا  چیه  ناشیا  گس  زا  ناشیا  تایاور  رد  فهک  باحصا  ناتساد  هکنیا  مود 

دصیس و ار  نآ  مالسا  ياملع  مظعم  هکنآ  لاح  هتسناد و  رتمک  ای  لاس و  تسیود  راغ  رد  ار  فهک  باحصا  ثکم  تدم  هکنیا  موس 
هتسناد دیآ  یمرب  نآرق  رهاظ  زا  هک  یمقر  نامه  ینعی  لاس  هن 
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ار هدـع  نیا  هک  رابج  هاشداپ  نآ  دـنا  هتفگ  هک  تسا  نیا  لاس  تسیود  هب  ناـنآ  ثکم  تدـم  دـیدحت  فـالتخا و  نیا  تلع  و  دـنا . 
یگدنز 251 م  ياهلاس 249 -  دودح  رد  هک  هدوب  سویقد  شمـسا  دنا  هدرک  رارف  وا  رـش  زا  نانیا  هدرک و  یم  یتسرپ  تب  هب  روبجم 

رادیب باوخ  زا  ای 439  لاس 437 و  ای  لاس 425 و  رد  دنا  هتفگ  هک  يروط  هب  فهک  باحصا  هک  میناد  یم  مه  ار  نیا  و  هدرک ،  یم 
نیا ناشیا  نیخروم  زا  هک  یـسک  نیلوا  و  دنام ،  یمن  یقاب  رتمک  ای  لاس  تسیود  زا  شیب  فهک  رد  ثبل  تدم  يارب  سپ  دـنا  هدـش 
همه نارگید  هدوب و  يافوتم 521 م  دلوتم 451 م و  هک  هدوب  ینایرس  یغوراس  زمیج  تسا  هتفگ  هک  يروط  هب  هدرک  رکذ  ار  بلاطم 

 . تشذگ دهاوخ  هدنناوخ  رظن  زا  مالک  نیا  يارب  يا  همتت  يدوز  هب  و  دنا ،  هتفرگ  وا  زا  ار  دوخ  خیرات 

؟  تساجک فهک  باحصا  راغ 

يرفن تفه  يرفن و  جنپ  يرفن و  راهچ  ییاهلاثمت  نآ  ياهراوید  رد  هک  هدش  دروخرب  اهراغ  زا  يدادـعت  هب  نیمز  فلتخم  یحاون  رد 
دنهاوخ یم  هک  تسه  اهلاثمت  نآ  ولج  مه  یینابرق  لاثمت  اهراغ  نآ  زا  یضعب  رد  و  دنا .  هدیشک  تسا  ناشیا  اب  مه  یگـس  لاثمت  هک 

و دـتفا ،  یم  فهک  باحـصا  دای  هب  اروف  دـنک  یم  هدـهاشم  يراغ  رد  مه  نآ  ار  اـهریوصت  نیا  یتقو  علطم  ناـسنا  دـننک .  شیناـبرق 
اهنآ نانابهر و  ات  دنا  هدیشک  ار  نآ  دراد و  نانآ  هصق  هب  هراشا  اهلاثمت  اه و  هشقن  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ 
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 ، دنتفیب فهک  باحـصا  دای  هب  نآ  ندید  اب  دـننک  یم  لزنم  تدابع  يارب  راغ  نیا  رد  دـنا و  هدرک  درجتم  تدابع  تهج  ار  دوخ  هک 
 . تسا فهک  باحصا  راغ  اجنیا  هکنیا  يارب  دشاب  تمالع  هکنیا  هن  هدش  هدیشک  اهراغ  نیا  رد  هک  تسا  يراگدای  فرص  سپ 

دنچ هک  تسا  دیدش  فالتخا  دروم  دنتـشگ ،  بیاغ  اهرظن  زا  اجنآ  رد  باحـصا  دندش و  هدنهانپ  اجنآ  رد  هک  فهک  باحـصا  راغ 
 : دنا هدرک  اعدا  ار  اج 

هب هدش  هابتشا  بکترم  هک  عالطالا  دصارم  باتک  طبض  هب  انب  و  ءاف -  رـسک  زین  هزمه و  رـسک  هب  سوسفا  سوسفا .  فهک  لوا :  راغ 
راغ نیا  و  دراد ،  رارق  ریمزا  گرزب  رهش  يرتمولیک  هس  داتفه و  رد  هک  هیکرت  رد  تسا  يا  هبورخم  رهش  ءاف -  نوکـس  هرمه و  همض 
رارق غادریانی )   ) مان هب  یهوک  هنماد  رد  و  كولوصاـیا )   ) ماـن هب  يا  هیرق  کـیدزن  سوسفا  رهـش  رتمک -  اـی  و  يرتمولیک -  کـی  رد 

 . تسا هتفرگ 

رد مه  راغ  نیا  دوخ  تسه .  هدش  هتخاس  رجآ  اب  هک  ربق  اهدص  دـنیوگ  یم  هک  يروط  هب  نآ  رد  هک  تسا  یعیـسو  راغ  راغ ،  نیا  و 
يالاب رب  يرگید  دبعم  چیه  هصالخ  اسیلک و  ای  هعموص و  ای  دجسم و  زا  يرثا  چیه  و  تسا ،  یقرـش  لامـش  تهج  هب  ور  هوک و  هنیس 

تاـیاور زا  يرایـسب  رد  شماـن  و  تسا ،  رت  فورعم  يرگید  ياـج  ره  زا  يراـصن  نایحیـسم  دزن  رد  راـغ  نیا  دوش .  یمن  هدـید  نآ 
 . هدمآ زین  نیملسم 

دراد هک  یمهم  ترهش  مغر  یلع  راغ  نیا  و 
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 . دنک یمن  قیبطت  هدمآ  راغ  نآ  هب  عجار  میرک  نآرق  رد  هک  یتاصخشم  نآ  اب  هجو  چیه  هب 

یتقو باتفآ  دـیامرف  یم  هتفرگ  رارق  برغم  قرـشم و  بونج  لامـش و  زا  تهج  هچ  رد  هکنیا  هرابرد  یلاعت  يادـخ  هکنیا  يارب  ـالوا 
تسا نیا  فرح  نیا  همزال  و  راغ ،  پچ  فرط  زا  دنک  یم  بورغ  یتقو  دبات و  یم  نآ  نورد  هب  راغ  تسار  فرط  زا  دنک  یم  عولط 

و يرصتخم . )  رگم  تسین  ریگ  باتفآ  الصا  هک   ) تسا یقرش  لامـش  فرط  هب  سوسفا  راغ  و  دشاب ،  بونج  فرط  هب  راغ  برد  هک 
زا هن  دوش  راغ  دراو  دـهاوخ  یم  هک  دـنریگب  یـسک  پچ  تسار و  ار  پچ  تسار و  زا  دارم  هک  هدـش  ثعاـب  بلطم  يروجاـن  نیمه 

يزیچ ره  پچ  تسار و  زا  فورعم  میتـفگ  مه  ـالبق  هکنآ  لاـح  و  دوش ،  نوریب  راـغ  زا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تسار  تسد  فرط 
 . دور یم  نآ  فرط  هب  هک  یسک  هن  تسا  زیچ  نآ  دوخ  پچ  تسار و 

يذاحم هک  یبرغم  قرـشم و  نیرت  کیدزن  و  دراد ،  رارق  شعنلا  تانب  ناگراتـس  لباقم  رد  راغ  رد  هتفگ :  دوخ  ریـسفت  رد  يواـضیب 
رد لباقم  لئام و  روط  هب  باتفآ  دـشاب  یکی  نآ  رادـم  اب  باـتفآ  رادـم  هک  یتقو  تسا و  ناطرـسلا  سءار  برغم  قرـشم و  تسا  نآ 

عاعش دبات و  یم  حبص  يذاحم  فرط  زا  بورغ  ماگنه  رد  و  دوش ،  یم  هدیشک  برغم  فرط  هب  شعاعش  دبات و  یم  راغ  پچ  فرط 
هدرب نیب  زا  ار  راغ  تنوفع  و  دوش ،  یم  هدیشک  حبص  فرط  شبات  ياج  هب  شرصع  فرط 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 1025 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن ار  ناشیاهـسابل  دـنک و  یمن  ناشتیذا  دوخ  شبات  اب  دـبات و  یمن  ناـنآ  ندـب  رب  لاـح  نیع  رد  و  دـنک ،  یم  لیدـعت  ار  نآ  ياوه 
 . دنا هدز  ار  فرح  نیا  ریظن  زین  وا  ریغ  يواضیب .  مالک  دوب  نیا  دناسوپ . 

دراد رارق  یلامـش  بطق  تهج  رد  هک  شعنلا  تانب  اب  نآ  ندوب  لباقم  اب  یقرـش  لامـش  اب  راغ  رد  هلباـقم  هتـشذگ  لاکـشا  رب  هوـالع 
اریز دزاس ،  یمن  راغ  رد  ندوب  یقرـش  لامـش  اب  دنا  هتفگ  ناشیا  هک  روطنآ  باتفآ  شدرگ  میرذـگب  هک  مه  نیا  زا  تسین ،  راگزاس 

رد بورغ  عـقوم  رد  یلو  دـبات  یم  شا  یبرغ  بناـج  هـب  باـتفآ  حبـص ،  فرط  رد  دراد و  رارق  یقرـش  لامـش  تـهج  رد  هـک  یئاـنب 
هیاس هتفر و  باتفآ  رهظ  لاوز  زا  دـعب  هکلب  بورغ ،  ماگنه  رد  اهنت  هن  دور ،  یم  ورف  هیاس  ریز  رد  نآ  ناـخ  شیپ  یتح  ناـمتخاس و 

هب باتفآ  هک  تسا  نیا  لامـشلا )  تاذ  مهـضرقت  تبرغ  اذا  و   ) هلمج زا  دوصقم  هک  دـنک  اعدا  یـسک  هکنآ  رگم  دوش .  یم  هدرتسگ 
( . دیئامرف تقد   ) دریگ یم  رارق  ناشیا  تشپ  رد  باتفآ  ای  و  دبات ،  یمن  ناشیا 

يروط هب  سوسفا  راغ  و  دـنراد ،  رارق  راغ  يدـنلب  رد  فهک  باحـصا  دـیوگ  یم  هنم )  هوجف  یف  مه  و   ) هلمج هکنیا  يارب  ایناث  اما  و 
البق و  تسین ،  ملـسم  یلو  دـشاب ،  عـفترم  ناـکم  ياـنعم  هب  هوـجف )   ) هک تسا  یتروـص  رد  نیا  هتبلا  درادـن ،  يدـنلب  دـنا  هتفگ  هـک 

دراو لاکشا  نیا  سپ  تسا .  هاگرد  تحاس و  يانعم  هب  هوجف )   ) هک تشذگ 
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 . تسین

رب يدجـسم  رهـش  مدرم  هک  تسا  نیا  رد  رهاظ  ادجـسم ) مهیلع  نذـختنل  مهرما  یلع  اوبلغ  نیذـّلا  لاق   ) هلمج هکنیا  يارب  اثلاث  اـما  و 
هن هعموص و  رثا  هن  دجـسم  رثا  هن  دروخ ،  یمن  مشچ  هب  نآ  زا  يا  هبارخ  یتح  يرثا  سوسفا  راـغ  رد  و  دـندرک ،  اـنب  راـغ  نآ  يـالاب 

دراد رارق  راغ  يرتمولیک  هس  رد  ابیرقت  هک  تسا  ییاسیلک  دروخ  یم  مشچ  هب  راید  نآ  رد  هک  ینید  يانب  نیرت  کیدزن  و  نآ .  دننام 
 . دزاس طبترم  راغ  هب  ار  نآ  هک  دسر  یمن  نهذ  هب  یتهج  چیه  و  ، 

باحصا روبق  روبق ،  نآ  زا  ات  دنچ  ای  کی  دنک  تلالد  هک  هدشن  هدید  هتشون  میقر و  زا  يرثا  سوسفا  راغ  رد  میرذگب  هک  مه  نیا  زا 
ادـخ اـهلاس  زا  سپ  دـندوب ،  هتفر  باوخ  هب  یتدـم  نینوفدـم  نیا  زا  رفن  دـنچ  هک  يدـح  اـت  ول  دـهد و  تداهـش  اـی  و  تسا ،  فهک 

 . تسا هدومن  ناشحور  ضبق  هراب  ود  هدرک و  ناشرادیب 

نامع رهـش  يرتمولیک  تشه  رد  هک  تسا  بیجر  راغ  دـشاب  فهک  باحـصا  فهک  دـنا  هداد  لامتحا  هک  يراـغ  نیمود  مود :  راـغ 
فارطا هرخـص ،  زا  هدیـشوپ  یهوک  یبونج  هنیـس  رد  تسا  يراغ  دراد .  رارق  بیجر )   ) مان هب  یهد  کیدزن  یمـشاه  ندرا  تختیاپ 

و دراد ،  رارق  بونج  فرط  رد  راغ  رد  دـبات ،  یم  نآ  لخاد  هب  باتفآ  هک  تسا  زاب  برغم  قرـشم و  فرط  زا  ینعی  فرط  ود  زا  نآ 
نیا رد  ابیرقت 33 و  تحاسم  هب  یئوکس  کی  رد  رتم  تحاسم 5/32  هب  تسا  کچوک  یئامنقاط  راغ  لخاد  رد 
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 . تسا تفه  ای  تشه و  اهنآ  ددع  ایوگ  مور و  یناتساب  روبق  لکش  هب  تسه  ربق  دنچ  زین  راغ 

یمن هدناوخ  بوخ  هدش  وحم  نوچ  هک  دوش  یم  هدید  نایدومث  طخ  هب  میدق و  ینانوی  طخ  هب  یطوطخ  اه و  هشقن  راغ  نیا  راوید  رب 
 . دوش یم  هدید  هدش  هتسارآ  يرگید  ياه  تنیز  زمرق و  گنر  اب  هک  مه  یگس  سکع  راوید  رب  هتبلا  دوش ، 

مولعم تسا و  هدـیدرگ  فشک  اجنآ  رد  هک  تسا  يرگید  راثآ  اـه و  هنیجنگ  زا  هک  تسه  سنازیب )   ) هعموص راـثآ  راـغ  يـالاب  رب  و 
تلالد هک  يرگید  راثآ  هدش و  هتخاس   427 دودح 418 -  رد  ینعی  لوا  سونیتسوج )   ) تنطلـس دهع  رد  هعموص  نیا  يانب  دوش  یم 

 . دنا هداد  رارق  يدجسم  راید  نآ  رب  الیتسا  زا  سپ  ار  نآ  ناناملـسم  تسا و  هتفای  انب  دیدجت  رگید  راب  کی  هعموص  نیا  هک  دنک  یم 
يرگید دجـسم  راثآ  راغ  نیا  رد  ولج  ياـضف  تحاـس و  رد  و  دراد ،  هناـخوضو  هنذءاـم و  بارحم و  هعموص  نیا  هک  مینیب  یم  نوچ 

رب دجـسم  نیا  هک  تسادیپ  دـنا و  هدرک  تمرم  راب  کی  يدـنچ  ره  هداهن و  انب  مالـسا  ردـص  رد  ار  نآ  نیملـسم  تسادـیپ  هک  تسا 
هب هک  یتیانع  هتـشاد و  نادـب  مدرم  هک  یمامتها  مغر  یلع  راغ  نیا  و  هدـش ،  هتخاس  ناـیمور  زا  یمیدـق  ییاـسیلک  ياـه  هبارخ  يور 
هب و  هدوب ،  هدش  شومارف  كورتم و  يراغ  دنک  یم  تیاکح  تیانع  مامتها و  نیا  زا  نآ  رد  دوجوم  راثآ  دنداد و  یم  ناشن  شظفح 

یسانش ناتساب  هرادا  هکنآ  ات  هتشگ  ناریو  بارخ و  نامز  رورم 
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رهاظ هرابود  كاخ  ریز  زا  ءافخ  اهنرق  زا  سپ  ار  نآ  دنزب و  بقن  دـنک و  يرافح  نآ  رد  هک  هدـمآرب  ددـص  رد  اریخا  یمـشاه  ندرا 
 . دزاس

هک تسا  فهک  باحـصا  راغ  نامه  راغ  نیا  هک  دنک  یم  تلالد  هک  هدش  تفای  يدهاوش  دـندرک  جارختـسا  اجنآ  زا  هک  يراثآ  رد 
 . هدمآ میرک  نآرق  رد  شناتساد 

 . هدش عقاو  ندرا  رد  فهک  باحـصا  راغ  هک  تسا  هدمآ  انعم  نیمه  زین  دش  هراشا  نادب  هکنانچمه  نیملـسم  تایاور  زا  يدادعت  رد 
نب دـیزی  رـصق  هک  ناـمع  رهـش  هب  کـیدزن  تسا  یهد  مسا  مه  مـیقر  و  تـسا .  هدروآ  دوـخ  نادـلبلا  مـجعم  رد  ار  اـهنآ  توقاـی  و 

هک رعاـش  تسا و  رقوم  شماـن  هک  دراد  نآ  هب  کـیدزن  رگید  يا  هیرق  رد  مه  يرگید  رـصق  هتبلا  تسا .  هدوب  اـجنآ  رد  کلملادـبع 
 : هتفگ

ادیزی هینانت  یلع  نرزی 

میقرلا رقوملا و  فانک  اب 

يزورما نامع  رهـش  و  تسا .  ناشیا  زادنا  مشچ  رد  میقر  رقوم و  هک  یلاح  رد  دننک  یم  رادـید  ار  دـیزی  خاک  نآ  يالاب  رب  نامز  نآ 
روهظ زا  لبق  ات  رهـش  نیا  و  تسا ،  هدـش  هتخاس  هدوب  رـصع  نآ  ياهرهـش  نیرتابیز  نیرتفورعم و  زا  هک  ایفلدالیف  رهـش  ياـجرد  مه 

هاپس هکنآ  ات  دوب  مور  تموکح  يالیتسا  تحت  رد  يدالیم  مود  نرق  لئاوا  زا  شنوماریپ  رهـش و  نآ  دوخ  وا  هدوب ،  یمالـسا  توعد 
 . درک حتف  ار  سدقم  نیمز  رس  مالسا 

 . رگید ياهراغ  ات  دراد  قابطنا  رتهب  راغ  نیا  اب  فهک  باحصا  راغ  تاصخشم  هک  تسا  نیا  بلطم  قح  و 

نیا دراد و  رارق  نویساق  هوک  رد  هک  تسا  يراغ  موس :  راغ 
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 . دنهد یم  تبسن  زین  اجنآ  هب  ار  فهک  باحصا  هک  تسا  قشمد  هیحلاص  رهش  ياه  یکیدزن  رد  هوک 

 . دنهد یم  تبسن  زین  اجنآ  هب  ار  فهک  باحصا  هک  تسا  نیطسلف  ياهرهش  زا  یکی  ءارتب  رد  هک  تسا  يراغ  مراهچ :  راغ 

تفه هب  اجنآ  رد  هدش و  فشک  اپورا  لامـش  رد  يوانیدناکـسا  هریزج  هبـش  رد  دـنا  هتفگ  هک  يروط  هب  هک  تسا  يراغ  مجنپ :  راغ 
 . دنشاب فهک  باحصا  نامه  هک  دنا  هداد  لامتحا  هدوب  نایمور  تءایه  رد  هک  دندروخرب  ملاس  دسج 

ناوجخن رهـش  ياهیکیدزن  دـنیوگ  یم  هکنانچمه  دـنهد ،  یم  تبـسن  زین  اهنآ  هب  ار  فهک  باحـصا  هک  يرگید  ياهراغ  اـسب  هچ  و 
اجنآ ترایز  هب  مدرم  و  دشاب ،  فهک  باحـصا  راغ  هک  دنا  هداد  لامتحا  یحاون  نآ  یلاها  هک  تسا  يراغ  زاقفق  ياهرهـش  زا  یکی 

 . دنور یم 

 ، تسین تسد  رد  هدـش  دای  نآرق  رد  هک  دـشاب  يراغ  نامه  اـهراغ  نیا  زا  یکی  هک  نیا  رب  دـنک  تلـالد  هک  يدـهاش  چـیه  نکیل  و 
تـسا يا  هصق  لاح  يا  یلع  فهک  باحـصا  هصق  نوچ  دـنک ،  یم  بیذـکت  ار  يرخآ  راغ  ود  نیا  یخیرات  رداصم  هکنیا  رب  هوالع 

زاقفق و دودح  ات  ناشتمظع  دـجم و  تردـق و  هحوبحب  رد  یتح  نایمور  و  هداتفا ،  قافتا  نایمور  هرطیـس  هطلـس و  تحت  رد  یمور و 
 . دنتفاین طلست  يوانیدناکسا 

تایاور رد  فهک  باحصا  ناتساد 

اه و تیآ  وت  هب  ام  دومرف :  هک  هدروآ  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) ماما زا  فهکلا )  باحصا  نا  تبـسح  ما   ) هیآ لیذ  رد  یمق  ریـسفت  رد 
ایآ دوب ،  رت  مهم  فهک  باحصا  ناتساد  زا  هک  میداد  یئاه  هزجعم 
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هلآ هیلع و  هّللا  یلص   ) دمحم میرم و  نب  یسیع  توبن  هلـصاف  هک  ترتف  نورق  رد  دندوب  یناناوج  هک  ینک  یم  بجعت  ناتـساد  نیا  زا 
کح نآ  يور  ار  فهک  باحـصا  ناتـساد  هک  هدوب  یـسم  حول  ود  زا  ترابع  میقر )   ) اما و  دنا .  هدرک  یم  یگدـنز  دوب ،  ملـس )  و 

هتفریذپ ار  مالـسا  هدیچیپ  رـس  وا  روتـسد  زا  هنوگچ  نانآ  و  دوب ،  هداد  ناشیا  هب  يروتـسد  هچ  اهنآ  هاشداپ  سونایقد ،  هک  دـنا  هدومن 
 . دش هچ  ناشراک  ماجنارس  و  دندوب ، 

فهک هروس  لوزن  ببس  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ریصب  یبا  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  باتک  نامه  رد  زاب  و 
هّللا یلـص   ) ادـخ لوسر  نآ  اب  دـنزومایب و  ار  یلئاسم  راید  نآ  نایدوهی  زا  اـت  دنداتـسرف  نارجن  هلیبق  هب  ار  رفن  هس  شیرق  هک  دوب  نیا 

 . دندوب یمهس  لئاو  نب  صاع  طیعم و  یبا  نب  هبقع  هدلک و  نب  ثراح  نب  رضن  رفن  هس  نآ  و  دنیامزایب ،  ار  ملس )  هلآ و  هیلع و 

رگا دیـسرپب  وا  زا  هلءاسم  هس  دنتفگ  نایدوهی  دنتـشاذگ .  نایم  رد  دوهی  ياملع  اب  ار  نایرج  هدـش  نوریب  نارجن  يوس  هب  رفن  هس  نیا 
دینادب مناد  یم  تفگ  رگا  دیـسرپب  رگید  هلءاسم  کی  وا  زا  سپـس  و  تسا ،  وگتـسار  شیاعدا  رد  داد  خساپ  میناد  یم  ام  هک  روطنآ 

 . تسا وگغورد  هک 

هدش نوریب  دوخ  مدرم  نایم  زا  دندوب و  مایالا  میدق  رد  هک  دیسرپب  یناناوج  لاوحا  زا  هک  دنداد  باوج  تسیچ ؟  لئاسم  نآ  دنتفگ : 
دوخ هاگیفخم  رد  و  دنتشگ .  بیاغ 
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؟  دوب هچ  ناشناتساد  و  دوب ؟  ناشهارمه  دوخ  سنج  ریغ  زا  زیچ  هچ  و  دوب ؟  رفن  دنچ  ناشدادعت  و  دندیباوخ ؟  ردقچ  دندیباوخ ، 

نآ و  هدوـب ؟  هچ  ریگ  میلعت  وا  زا  نک و  يوریپ  ملاـع  زا  داد  رو  تسد  شیادـخ  هک  یـسوم  ناتـساد  دیـسرپب  وا  زا  هکنیا  مود  بلطم 
؟  دوب هچ  وا  اب  یسوم  تشذگرس  و  درک ؟  شیوریپ  هنوگچ  و  هدوب ؟  هک  ملاع 

وا دیسرب ،  جوجءام  جوجءای و  دس  هب  ات  دیدرگب  ار  ملاع  برغم  قرشم و  نایم  هک  دیسرپب  ار  یـصخش  تشذگرـس  وا  زا  هکنیا  موس 
 . تسا هدوب  هنوگچ  شناتساد  و  دوب ؟  هک 

داد باوج  میداد  حرـش  ام  هک  روطنیا  رگا  دنتفگ :  هداد  شیرق  ناگداتـسرف  هب  زین  ار  اهنآ  باوج  لئاسم  نیا  ضرع  زا  سپ  نایدوهی 
 . دیوگ یم  غورد  هنرگ  تسا و  قداص 

؟  تسیچ دیتفگ  هک  لا  ؤس  کی  نآ  دندیسرپ : 

و تسا ،  وگغورد  دوش  یم  اپ  هب  عقوم  هچ  مناد  یم  نم  هک  درک  اـعدا  رگا  دوش ،  یم  اـپ  هب  تقو  هچ  تماـیق  دیـسرپب  وا  زا  دـنتفگ : 
 . تسا وگتسار  دناد  یمن  ار  نآ  خیرات  یسک  ادخ  زج  تفگ  رگا 

یم شیارب  اهنامسآ  رابخا  هک  دنک  یم  اعدا  تردارب  رسپ  دنتفگ :  دندش و  عمج  بلاطوبا  دزن  دنتشگرب و  هکم  هب  شیرق  ناگداتسرف 
 . دیوگ یم  غورد  هک  میمهف  یم  هنرگ  تسا و  وگتسار  هک  میناد  یم  داد  باوج  رگا  مینک  یم  شسرپ  هلءاسم  دنچ  وا  زا  ام  دیآ ، 

دندرک حرطم  ار  لئاسم  نآ  اهنآ ،  دهاوخ .  یم  ناتلد  هچنآ  دیسرپب  تفگ :  بلاطوبا 
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.

 . تفگن هّللا )  ءاش  نا   ) داد هک  يا  هدعو  نیا  رد  مهد و  یم  ار  شیاهباوج  ادرف  دومرف :  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
هک شنارای  دیدرگ و  نیگمغ  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  اجنآ  ات  دش  عطق  وا  زا  یحو  زور  لهچ  تهج  نیمه  هب 

هودنا رد  تخس  بلاطوبا  و  رازآ ،  ءازهتسا و  هب  دندرک  عورش  هدش و  نامداش  شیرق  و  دنداتفا ،  کش  هب  دندوب  هدروآ  نامیا  يو  هب 
 . دش

ار ریخءات  ببـس  لیئربج  زا  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـش ،  لزاـن  يو  رب  فهک  هروس  زور  هنابـش  لـهچ  زا  سپ 
هدرک نامگ  وت  دـمحم  يا  دومرف :  هروس  نیا  رد  سپـس  ادـخ .  نذا  هب  زج  میوش  لزان  دوخ  شیپ  زا  میتسین  رداق  ام  تفگ  دیـسرپ ؟ 
عورـش ار  ناشیا  ناتـساد  دـعب  هب  هیتفلا )  يوا  ذا   ) هیآ زا  هاگنآ  تسا  بیجع  يرما  اـم  تاـیآ  زا  میقر  فهک و  باحـصا  ناتـساد  يا 

 . دومرف نایب  هدومن و 

هک دندرک  یم  یگدنز  رگمتس  رابج و  یهاشداپ  نامز  رد  میقر  فهک و  باحصا  هک  درک  هفاضا  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هاگنآ 
روشک نآ  رد  فهک  باحـصا  و  تشک ،  یم  ار  وا  دز  یم  زاب  رـس  هک  ره  درک و  یم  توعد  اهتب  شتـسرپ  هب  ار  دوخ  تکلمم  لـها 

اهتب هب  لوا  دوش ،  نوریب  تساوخ  سک  ره  ات  دوب  هدرامگ  رهش  هزاورد  رد  ینیرومءام  هاشداپ  دندوب .  تسرپادخ  نامیا و  اب  یمدرم 
راکش ناونع  هب  رفن  دنچ  نیا  دنکب ،  هدجس 
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هتفریذپ ار  ناشیا  توعد  وا  گس  یلو  تفریذپن  دندرک  توعد  دوخ  نید  هب  ار  وا  دندروخرب  ینابـش  هب  هار  نیب  رد  و  دـندش ،  نوریب 
 . داتفا هار  هب  ناشیا  لابند  هب 

ارف بش  نوچ  دـندرک .  رارف  یتسرپ  تب  شیک  زا  عقاو  رد  اما  دـندمآ ،  نوریب  راکـش  ناونع  هب  فهک  باحـصا  دومرف :  ماـما  سپس 
یف مهناذا  یلع  انبرضف   : ) هدومرف هکنانچمه  درک ،  طلـسم  ناشیا  رب  ار  باوخ  یلاعت  يادخ  دندش  يراغ  لخاد  دوخ  گس  اب  دیـسر 

ار راگزور  نآ  دومن و  كاله  ار  رهـش  نآ  لها  هاشداپ و  نآ  ادـخ  هک  يراگزور  اـت  دـندیباوخ  راـغ  رد  سپ  اددـع ) نینـس  فهکلا 
 . دروآ شیپ  يرگید  مدرم  رگید و  يراگزور  درک و  يرپس 

هب هاگن  میدیباوخ ؟  ردقچ  امش  رظن  هب  تفگ :  نارگید  هب  ناشیا  زا  یکی  هدش  رادیب  باوخ  زا  فهک  باحصا  هک  دوب  رصع  نیا  رد 
تارفن زا  یکی  هب  هاگنآ  میا .  هدوب  باوخ  زور  کی  زا  يا  هراپ  ای  زور و  کی  ام  رظن  هب  دـنتفگ :  هدـمآ  الاب  دـندید  دـندرک  باـتفآ 

ناـمیارب كاروـخ  يرادـقم  رازاـب  رد  سپ  دنـسانشن  ار  وـت  هک  يروـط  هب  اـما  ورب  رهـش  نورد  هب  ریگب و  ار  لوـپ  نـیا  دـنتفگ  دوـخ 
 . دننادرگ یم  رب  دوخ  نید  هب  ای  دنشک و  یم  ار  ام  همه  دنربب  یپ  ام  هاگناهن  هب  و  دنسانشب ،  ار  وت  رگا  هک  راهنز  نک  يرادیرخ 

رب دـید  یمدرم  دـندوب و  هدـمآ  نوریب  نآ  زا  هک  يرهـش  نآ  فالخ  رب  دـید  يرهـش  نکیل  دـش  رهـش  دراو  هتـشادرب  ار  لوپ  درم  نآ 
نانآ دارفا  زا  کی  چیه  مدرم  نآ  فالخ 
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رهش لها  تفگ  ار  نایرج  وا  يا ؟  هدمآ  اجک  زا  یتسیک و  وت  دنتفگ :  يو  هب  مدرم  دیمهفن ،  مه  ار  ناشیا  نابز  یتح  تخانـشن و  ار 
هک دنرفن  هس  دنتفگ  یـضعب  دـنتخادرپ  نآ  يوجتـسج  هب  و  دندیـسر ،  راغ  رد  هب  ات  هدـمآ  نوریب  درم  نآ  ییامنهار  هب  ناشهاشداپ  اب 
هک دنرفن  تفه  دنتفگ :  رگید  یضعب  تسا .  ناشگس  نانآ  یمشش  هک  دنرفن  جنپ  دنتفگ  یـضعب  تسا .  ناشیا  گس  نانآ  یمراهچ 

 . دشاب یم  ناشگس  نانآ  یمتشه 

لخاد رب  تردق  يدحا  هک  درک  داجیا  یلئاح  رهش  مدرم  فهک و  باحصا  نایم  تشحو  بعر و  زا  یباجح  اب  ناحبس  يادخ  هاگنآ 
زا ساره  رد  شیاـقفر  دـید  دـش  دراو  یتـقو  وا  دوب .  فهک  باحـصا  زا  دوخ  هک  يرفن  کـی  ناـمه  زا  ریغ  دومنن  ار  اجنادـب  ندـش 

هدمآ نوریب  زا  هک  يدرم  دنا ،  هدش  ربخ  اب  نانآ  هاگیفخم  زا  هک  دنیاهنامه  تیعمج  نیا  دندرک  یم  لایخ  دـنا و  سونایقد  باحـصا 
مدرم يارب  يا  هزجعم  ام  تشذگرـس  میا و  هدوب  باوخ  رد  ام  هک  تسا  لاس  دص  دنچ  دودـح  رد  هک  تفگ  ناشیا  هب  ار  نایرج  دوب 

 . دنادرگرب ناشیلوا  باوخ  نامه  هب  هرابود  دنتساوخ  ادخ  زا  هتسیرگ  هاگنآ  هتشگ ، 

یمدرم تیعمج  نیا  نوچ  دشاب ،  نامیارب  یهاگترایز  هک  میزاسب  يدجـسم  راغ  نیا  يالاب  رب  ام  دراد  اج  تفگ  رهـش  هاشداپ  سپس 
رب رگید  هام  شش  دنتسه و  تسار  يولهپ  رب  هام  شش  دنوش  یم  ولهپ  نآ  ولهپ و  نیا  تبون  ود  لاس  رد  نانآ  سپ  دنتـسه ،  نامیا  اب 

مد هدرتسگ و  ار  دوخ  ياهتسد  ناشیا  گس  پچ و  يولهپ 
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 . . . ( . قحلاب مهابن  کیلع  صقن  نحن   : ) هدومرف میرک  نآرق  رد  ناشیا  ناتساد  هرابرد  یلاعت  يادخ  هک  تسا ،  هدیباوخ  راغ  رد 

تسین نآ  رد  مه  یبارطضا  شیوشت و  نآ  نتم  ینشور  رب  هوالع  هک  تسا  ناتـساد  نیا  تایاور  نیرت  نشور  زا  تیاور  نیا  فلوم : 
تفگ یکی  رفن و  هس  تفگ  یکی  دـندرک و  فالتخا  اهنآ  ددـع  رد  هک  یمدرم  هک  تسا  نمـضتم  مه  ار  هتکن  نیا  فصو ،  نیا  اب  . 

و تسا .  هیآ  رهاظ  فالخ  نیا  و  دندوب ،  هدرک  عامتجا  راغ  رد  هک  دـنا  هدوب  رهـش  لها  نامه  رفن ،  تفه  تفگ  يرگید  رفن و  جـنپ 
راـغ رد  مه  زوـنه  ناشگـس  زین  دـندرمن و  دـنتفر و  باوـخ  هب  زین  مود  راـب  يارب  فـهک  باحـصا  هک  تـسا  هـتکن  نـیا  نمـضتم  زین 
قباـس تاـیه  ناـمه  هب  مه  زونه  و  دـنوش ،  یم  ولهپ  نآ  ولهپ ،  نیا  تبون  ود  لاـس  ره  رد  فهک  باحـصا  هدرتسگ و  ار  شیاهتـسد 

 . تسا هدروخن  رب  دنشاب  هتفر  باوخ  هب  يا  هدع  نآ  رد  هک  يراغ  هب  نیمز  يور  رد  نونکات  رشب  هکنآ  لاح  و  دنتسه ،  دوخ 

یمق دوخ  مالک  هکلب  دـشابن  تیاور  وزج  میداد  لامتحا  نوچ  میدرکن ،  لقن  ار  نآ  ام  هک  تسا  یترابع  تیاور  نیا  لیذ  رد  هوـالعب 
باتک لها  مالک  وزج  اعـست ) اودادزا  نینـس و  هئام  ثالث  مهفهک  یف  اوثبل  و   ) هلمج هک  تسا  نیا  نآ  و  دـشاب ،  يرگید  تیاور  ای  و 

رظن زا  انعم  نیا  ام  قباس  نایب  رد  هکنآ  لاح  و  تسا ،  نآ  در  اوثبل ) امب  ملعا  هّللا  لق   ) هلمج و  تسا ، 
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 . دریذپ یمن  ار  نآ  ینآرق  غیلب  مظن  تسا و  فلاخم  فرح  نیا  اب  تایآ  قایس  هک  تشذگ  هدنناوخ 

يروط هب  دنراد ،  فالتخا  مه  اب  یلیخ  نکیل  دراد و  دوجو  يرایسب  تایاور  ینس  هعیش و  قیرط  زا  فهک  باحصا  ناتـساد  نایب  رد 
نیا تسه  اهنآ  رد  هک  یفالتخا  کی  الثم  دنـشاب .  مه  لثم  تهج  ره  زا  هک  دوش  یمن  هدـید  تیاور  ود  یتح  اهنآ  همه  ناـیم  رد  هک 
مود فهک  باحصا  یکی  هدوب :  ات  راهچ  بانج  نآ  زا  شیرق  ياه  شـسرپ  هک  هدمآ  الاب  تیاور  دننام  اهنآ  زا  یـضعب  رد  هک  تسا 

باحصا هدوب :  زیچ  هس  زا  شسرپ  هک  هدمآ  رگید  یـضعب  رد  و  تمایق .  مایق  مراهچ  نینرقلاوذ  هصق  موس  ملاع و  یـسوم و  ناتـساد 
تـسا نیا  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  يوعد  قدص  تمالع  هک  هدمآ  تایاور  نیا  رد  حور .  نینرقلاوذ و  فهک و 

رد داد و  باوج  ود  نآ  زا  بانج  نآ  و  دهدن ،  باوج  حور  ینعی  يرخآ  زا  و  دـیوگب ،  باوج  نینرقلا  وذ  فهک و  باحـصا  زا  هک 
هجوتم روکذم  هیآ  نایب  رد  مرتحم  هدـنناوخ  امـش  و  دادـن .  باوج  نآ  زا  و  یبر ) . . .  رما  نم  حورلا  لق   : ) دـمآ هیآ  حور  زا  خـساپ 

سپ دـنک  یم  نایب  ار  حور  عقاو  تقیقح و  هکلب  دورب  هرفط  نداد  باوج  زا  هتـساوخن  دوبن و  ندادـن  باوج  ماقم  رد  هیآ  هک  دـیدش 
 . دادن باوج  حور  هرابرد  لا  ؤس  زا  بانج  نآ  هک  تفگ  دیابن 

باحصا هک  تسا  نیا  تسه  تایاور  رتشیب  رد  هک  یتافالتخا  هلمج  زا  و 
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يادـخ هک  دـنا  هدوب  يرگید  هفیاط  میقر  باحـصا  هک  هدـمآ  رگید  یـضعب  رد  و  دـنا .  هدوب  تعامج  کـی  میقر  باحـصا  فهک و 
هـصق روبزم  تیاور  هاـگنآ  هدومن .  ضارعا  میقر  باحـصا  ناتـساد  حیـضوت  زا  یلو  هدروآ .  فـهک  باحـصا  اـب  ار  ناـشمان  یلاـعت 

هب نابایب  رد  دـننک ،  هیهت  یقزر  دوخ  ياه  هداوناخ  يارب  اـت  دـندش  نوریب  هناـخ  زا  دـندوب  رفن  هس  هک  هدروآ  نینچ  ار  میقر  باحـصا 
هدرک تکرح  هوک  زا  یگرزب  رایـسب  گنـس  ناراب  شزیر  رثا  رد  اقافتا  و  دـندش ،  هدـنهانپ  يراغ  هب  راچان  دـندروخرب ،  ناراب  رابگر 

 . درک سبح  راغ  رد  ار  رفن  دنچ  نیا  تسب و  ار  نآ  دمآ و  راغ  ولج  تسرد 

یکین راک  یکی  دنک .  عفد  ام  زا  ار  الب  نیا  ات  دهد  دنگوس  نآ  هب  ار  يادـخ  دراد  یکین  راک  سک  ره  دـییایب  تفگ :  ناشیا  زا  یکی 
کین راک  یمود  دش .  راغ  لخاد  ییانـشور  هک  يروط  هب  تفر  رانک  يردق  گنـس  داد  مسق  نآ  هبار  يادـخ  درک و  نایب  تشاد  هک 

ار راک  نیا  هک  یموس  دـندید .  یم  ار  رگید  کی  هک  يردـق  هب  تفر ،  راـنک  گنـس  داد  دـنگوس  نآ  هب  ار  يادـخ  تفگ و  ار  دوخ 
لوسر زا  دنس  نودب  وا  هک  هدرک  لقن  ریشب  نب  نامعن  زا  روثنملا  ردلا  ار  تیاور  نیا  دندمآ .  نوریب  تفر و  رانک  یلک  هب  گنس  درک 

 . تسا هدرک  تیاور  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ

ار نآ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  یناتساد  هب  هراشا  تقو  چیه  هک  تسا  نیا  تسا  دوهعم  سونءام و  میرک  نآرق  زا  هچنآ  نکیل 
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نآ دربب و  ار  ناتـساد  ود  مسا  ای  و  دـیوگن ،  ینخـس  نآ  هرابرد  الـصا  دربب و  ار  یناتـساد  مسا  هک  تسین  دوهعمو  دـهد  یم  حیـضوت 
 . دنک شومارف  یلک  هب  ار  یمود  هدومن  نایب  ار  یکی  تقو 

شمـسا دـندرک  رارف  وا  رـش  زا  فهک  باحـصا  هک  روـبزم  هاـشداپ  دراد :  تاـیاور  يا  هراـپ  رد  هک  تسا  نیا  تاـفالتخا  هلمج  زا  و 
یضعب رد  و  هدرک .  یم  تیهولا  ياعدا  وا  هک  هدمآ  رگید  یـضعب  رد  و  هدوب .  مور  هاشداپ  3 م )   . 5 سیلکوید 285 م -   ) سونایقد

لها هاشداپ  نآ  و  تسا ،  هلصاف  لاس  هد  هاشداپ  ود  نیا  نیب  و  هدوب ،  مور  هاشداپ  251 م )  سویسد 249 م -   ) سویقد يو  هک  هدمآ 
مدرم هک  هدوب  یسوجم  يدرم  هک  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  هدرک .  یم  توعد  اهتب  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  هتـشک و  یم  ار  دیحوت 

یـضعب رد  و  دـشاب .  هتفای  عویـش  مور  دالب  رد  تیـسوجم  هک  دـهد  یمن  ناشن  خـیرات  هک  یلاـح  رد  هدـناوخ  یم  سوجم  نید  هب  ار 
 . دنا هدوب  مالسلا )  هیلع   ) حیسم زا  لبق  فهک  باحصا  هک  هدمآ  تایاور 

و دندش .  نوریب  اجنآ  زا  فهک  باحصا  هک  هدوب  يرهش  مسا  میقر  دراد :  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  نیا  تافالتخا  هلمج  زا  و 
رد و  هتفرگ .  رارق  نآ  رد  روـبزم  راـغ  هک  تسا  یهوـک  مسا  هدـمآ  رگید  یـضعب  رد  و  تسا .  یناـبایب  مـسا  هدـمآ  رگید  یـضعب  رد 

زا تسا  یحول  مسا  هک  هدمآ  یضعب  رد  و  تسا .  ناشیا  گس  مسا  هک  هدمآ  رگید  یضعب 
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باحصا یماسا  هدوب و  الط  زا  هک  هدمآ  رگید  یضعب  رد  سم و  زا  رگید  یضعب  رد  علق و  زا  هدش  هتفگ  رگید  یـضعب  رد  و  گنس . 
زا رگید  یضعب  دنا .  هدرک  بصن  فهک  رد  مد  ار  هتـشون  نیا  و  ناشناتـساد ،  ناشناردپ و  مسا  نینچمه  هدش و  کح  نآ  رد  فهک 
رد هک  هدمآ  رگید  یضعب  رد  و  هدوب ،  نازیوآ  رهش  رد  رـس  رب  هک  هدمآرگید  یـضعب  رد  هدوب و  فهک  لخاد  رد  دیوگ  یم  تایاور 

 . تسا هتسناد  حول  ود  ار  نآ  یضعب  رد  و  هدش ،  تفای  كولم  زا  یضعب  هنازخ 

رد دـنا  هدوب  هدازهاش  ناشیا  هک  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسا ،  ناناوج  عضو  هراـبرد  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  يرگید  فـالتخا 
هدمآ رگید  یضعب  رد  و  دنا .  هدوب  ءاملع  نادنزرف  زا  هک  هدمآ  رگید  یضعب  رد  و  دنا .  هدوب  فارشا  دالوا  زا  هک  هدمآ  رگید  یضعب 
بهو ثیدح  رد  و  هدمآ .  وااب  مه  شگس  هک  هدنارچ  یم  دنفـسوگ  هک  هدوب  یناپوچ  ناشیا  یمتفه  هدوب و  رفن  شـش  ناشدوخ  هک 

هک دنا  هدوب  یمامح  فهک  باحـصا  هک :  دـیوگ  یم  هدرک  لقن  لماک  رد  ریثا  نبا  مه  هدروآ و  ار  نآ  روثنملا  ردـلا  مه  هک  هبنم  نب 
نوریب رهـش  زا  دـنک  یم  راداو  یتسرپ  تب  هب  ار  مدرم  ناطلـس  هک  دندینـش  یتقو  دـنا ،  هدرک  یم  راک  رهـش  ياـهمامح  زا  یـضعب  رد 

روش دروم  تامهم  روما و  رد  هراومه  هک  دنا  هدوب  رصع  نآ  هاشداپ  ءارزو  زا  ناشیا  هک  هدمآ  تایاور  زا  رگید  یـضعب  رد  و  دندش . 
 . دنا هتفرگ  یم  رارق  وا 

یکی
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ار دوخ  تفلاخم  رهـش  زا  ندـمآ  نوریب  زا  لبق  فهک  باحـصا  هک  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک :  تسا  نیا  تاـفالتخا  زا  رگید 
رد و  دنتفر .  نوریب  رهش  زا  هکنآ  زا  دعب  ات  دشن  تفتلم  هاش  هک  دراد  رگید  یـضعب  رد  و  دوب .  هدیمهف  مه  هاش  و  دندوب ،  هدرک  ینلع 

هدوب یناپوچ  نانآ  یمتفه  رفن  هک  هدمآ  رگید  یضعب  رد  و  ندمآ .  نوریب  يارب  دندرک  هئطوت  مه  اب  هدع  نیا  هک  هدمآ  رگید  یضعب 
 . درک یهارمه  ار  ناشیا  ناپوچ  نآ  گس  اهنت  هک  هدمآ  رگید  یضعب  رد  و  تسا ،  هتسویپ  ناشیا  هب  هک 

ناشیا زا  يرثا  یلو  دمآرب  ناشیا  يوجتسج  رد  دیمهف  هاشداپ  و  دندرک ،  رارف  هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  یکی  فالتخا  دراوم  زا  زاب 
ار راغ  رد  داد  روتسد  دندوب ،  هدیباوخ  هک  درک  ادیپ  راغ  رد  ار  ناشیا  وجتـسج  زا  سپ  هک  هدمآ  رگید  تایاور  یـضعب  رد  و  تفاین . 
ات دوب  نیا  دـنبایرد .  ار  دوـخ  یناـمرفان  رفیک  اـت  دـنوش  روـگ  هب  هدـنز  و  دـنریمب ،  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  اـجنآ  رد  اـت  دـننک  هغیت 

دوخ نادنفـسوگ  يارب  يا  هغاز  ات  هدرک  بارخ  ار  ناینب  نآ  ات  داتـسرف  ار  یناپوچ  دنک ،  ناشرادیب  تساوخ  یم  ادخ  هک  يراگزور 
 . دوش یم  عورش  اجنیا  زا  ناشتشذگرس  و  درک ،  رادیب  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  عقوم  نیا  رد  دنک ،  تسرد 

و دنوش ،  یمن  رادـیب  تمایق  زور  ات  درک و  ناشباوخ  هب  هرابود  هک  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک :  تسا  نیا  رگید  فالتخا  دروم 
نیا زا  تبون  ود  لاس  ره  رد 
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 . دنک یم  ناشیولهپ  نآ  هب  ولهپ 

 ، هدومرف میرک  نآرق  هک  لاس  هن  دصیـس و  نامه  هدـمآ  تایاور  رتشیب  رد  هدـش .  ناشباوخ  تدـم  رد  هک  تسا  یفالتخا  رگید  یکی 
و تسا .  نآ  در  اوثبل ) امب  ملعا  هللا  لق   ) هلمج تسا و  باتک  لها  لوق  تیاکح  لاس  هن  دصیس و  هک  هدمآ  رگید  یضعب  رد  و  تسا . 

 . دنا هدرک  هفاضا  باتک  لها  ار  لاس  هن  هدوب و  لاس  دصیس  هک  هدمآ  رگید  یضعب  رد 

روثنملاردـلا و باتک  رد  هدـش  تیاور  هماع  قرط  زا  هک  هچنآ  رتشیب  و  تسا ،  رایـسب  هدـمآ  تایاور  رد  هک  تافالتخا  لـیبق  نیا  زا  و 
اهنآ همه  هب  دهاوخب  یسک  رگا  هدش ،  يروآ  عمج  نیلقثلا  رون  ناهرب و  ریسفت  راحب و  باتک  رد  هدش  لقن  هعیش  قرط  زا  هچنآ  رتشیب 

باحـصا هک  تسا  نیادنراد  قافتا  نآ  رد  تایاور  نیا  تفگ  ناوت  یم  هک  یبلطم  اهنت  دنک .  هعجارم  اهباتک  نیا  هب  دیاب  دـبای  تسد 
رد هدرب  هانپ  يراغ  هب  دنا و  هتخیرگ  هدرک  یم  كرش  هب  روبجم  ار  مدرم  هک  رابج  یهاشداپ  سرت  زا  و  دندوب ،  دحوم  یمدرم  فهک 

 . هدروآ ناشیا  ناتساد  زا  نآرق  هک  هچنآ  رخآ  ات  دنا -  هتفر  باوخ  هب  اجنآ 

نامیلـس يا  دومرف :  نم  هب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  ینادمه  رفعج  نب  نامیلـس  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و 
فهک باحـصا  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف :  دنیوگ ،  یتف )   ) ار ناوج  ام  دزن  موش  تیادـف  مدرک  ضرع  تسیک ؟  یتف )   ) زا دوصقم 

یلاعت يادخ  کلذ  عم  دندوب و  ینادرم  لماک  ناشیگمه 

نازیملا رد  ءایبنا  خیرات  نآرق و  www.Ghaemiyeh.comياهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1072زکرم  هحفص 1042 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دنک يراکزیهرپ  دروایب و  نامیا  ادخ  هب  هک  تسا  یسک  یتف  نامیلس  يا  هدیمان .  یتف  ار  ناشیا 

زا نکیل  هدروآ ،  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  يا  هعوفرم  تیاور  یمق  زا  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  تیاور  نیا  ياـنعم  رد  فل :  ؤم 
 . دندوب یناناوج  فهک  باحصا  هتفگ  وا  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا 

 . دندوب فارص  همه  فهک  باحصا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  رفعج  یبا  زا  متاح  یبا  نبا  هک  تسا  روثنملا  ردلا  رد  و 

ناشلغـش فهک  باحـصا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  زا  یفریـص  ریدـس  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  یمق  فل :  ؤـم 
زا وـگتفگ  ناـشروضح  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  تـسرد  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  نـکیل  و  هدوـب .  یفارص 

 . دندوب جنس  نخس  يدارفا  مالک و  فارص  هکلب  دندوبن ،  لوپ  فارص  دومرف :  دش  فهک  باحصا 

ناهنپ و ار  ادخ  هب  نامیا  فهک  باحصا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ریـصب  یبا  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و 
 . داد ربارب  ود  ار  ناشرجا  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  دنتشاد و  راهظا  ار  رفک 

زا یـشایع  نآ  يانعم  رد  زین  و  هدـش .  لـقن  باـنج  نآ  زا  ملاـس  نب  ماـشه  زا  یتیاور  ثیدـح  نیا  ياـنعم  رد  زین  یفاـک  رد  فل :  ؤم 
یم رانز  رهاظ  رد  فهک  باحصا  هک :  هدمآ  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  هدروآ  بانج  نآ  زا  ربخ  ود  رد  تسرد  زا  بانج و  نآ  زا  یلهاک 

 . دندرک یم  تکرش  مدرم  دایعا  رد  دنتسب و 

هب دیابن  و 
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هک دـیآ  یم  رب  اهلا ) هنود  نم  وعدـن  نل  ضرالا  تاومـسلا و  بر  اـنبر  اولاـقف  اوماـق  ذا   ) هیآ رهاـظ  زا  هک  درک  لاکـشا  تاـیاور  نیا 
هیقت لامتحا  مکودیعیوا ) . . .   ) دنا هتفگ  هک  ناشیا  مالک  تیاکح  ریسفت  رد  نیرسفم  هکنیا  و  دنا .  هدرک  یمن  هیقت  فهک  باحـصا 

هک هدوب  كرش  رهش  زا  ترجه  رهش ،  زا  نانآ  ندش  نوریب  هک  میتفگ  دشاب  هدنناوخ  دای  هب  رگا  هکنیا  يارب  تسین ،  حیحص  دنا  هداد 
لها اهفورعم و  زا  رفن  شـش  هک  نانآ  یطاوت  تسه  هک  يزیچ  دنا .  هدوب  عونمم  دـیحوت  نید  هب  نیدـت  قح و  هملک  راهظا  زا  نآ  رد 

رد فهک  باحـصا  سپ  هتـشادن .  يرگید  ناونع  تینثو  نید  اب  تفلاخم  زج  نطو  لام و  لها و  زا  ناشـضارعا  و  دـنا ،  هدوب  فرش 
دوخ موق  نید  لوبق  هب  روبجم  هکنآ  ای  دندش و  یم  راسگنـس  ای  دنتفای  یم  تسد  نانآ  رب  رگا  هک  يروط  هب  دـنا ،  هدوب  یمیظع  رطخ 

 . دنتشگ یم 

( اهلا هنود  نم  اوعدـن  نل  ضرالا  تاومـسلا و  بر  انبر   : ) نتفگ رما و  لوا  رد  ناشیا  مایق  هک  دوش  یم  نشور  ـالماک  هنیمز  نیا  اـب  و 
نینچ طیحم ،  یمومع  عاضوا  اریز  هدوبن ،  مدرم  هقیرط  هب  نیهوت  یتسرپ و  تب  تمذـم  رب  رهاـجت  مدرم و  اـب  تفلاـخم  ینلع  مـالعا 

 . دنا هتفگ  دوخ  نیب  رد  ار  فرح  نیا  هکلب  داد ،  یمن  نانآ  هب  يا  هزاجا 

نامیا هب  رهاظت  ناشیا  هکنیارب  دراد  تلالد  ضرالا )  تاومسلا و  بر  انبر  اولاقف  اوماق  ذا   ) هلمج هک  میوش  میلست  هک  مه  یضرف  هب  و 
تب اب  تفلاخم  و 
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و دنا ،  هدوب  مدرم  نایم  رد  هک  هدوب  ییاهزور  نیرخآ  رد  نیا  مییوگ  یم  هزات  دندوب ،  هتـشاذگ  رانک  ار  هیقت  دنا و  هدرک  یم  یتسرپ 
هیآ ود  زا  کی  چیه  قایـس  هک  دش  مولعم  سپ  دـنا .  هدرک  یم  یگدـنز  هیقت  اب  مدرم  نایم  رد  دـنریگب  یمیمـصت  نینچ  هکنیا  زا  لبق 

 . درادن دندوب ،  مدرم  نایم  رد  رهش و  رد  هک  يراگزور  رد  فهک  باحصا  ندرک  هیقت  اب  یتافانم 

ار رگیدکی  هن  فهک  باحصا  ومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  یمرضح  رکب  یبا  زا  زین  یشایع  ریس  فت  رد  و 
ینعی رگیدکی ،  زا  و  دنتسب ،  نامیپ  دهع و  مه  اب  هدید  ار  رگیدکی  ارحـص  رد  هکلب  دنتـشاد  يداعیم  دهع و  مه  اب  هن  دنتخانـش و  یم 
 . دنورب دوخ  تشونرس  یپ  رد  قافتا  هب  هتخاس  ینلع  ار  دوخ  تفلاخم  هراب  کی  هک  دنتشاذگ  رارق  هاگنآ  دنتفرگ ،  دهع  ود  هب  ود 

 : دوش یم  لقن  الیذ  هک  سابع  نبا  زا  تسا  يربخ  تیاور  نیا  يانعم  رد  فل :  ؤم 

گنج رد  هیواعم  اب  ام  تفگ :  هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  متاح  یبا  نبا  رذنم و  نبا  هبیش و  یبا  نبا  هک  تسا  روثنملاردلا  رد 
رد ادخ  ار  ناشناتساد  دندوب و  اجنآ  رد  فهک  باحصا  هک  فهک  فورعم  راغ  هب  میدرک و  تکرش  دوب  مور  فارطا  رد  هک  قیـضم 
وا هب  سابع  نبا  میدید .  یم  ار  فهک  باحـصاو  میدوشگ  یم  ار  راغ  نیا  رد  دـش  یم  هچ  تفگ :  هیواعم  میدروخرب .  هدروآ  نآرق 

ار راک  نیا  یناوت  یمن  وت  تفگ : 
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ارارف و مهنم  تیلول  مهیلع  تعلطا  ول   : ) دومرف تشاد و  یفخم  دـندوب  وت  زا  رتهب  هک  یناسک  رظن  زا  ار  صاخـشا  نیا  دـنوادخ  ینکب 
یمن رب  تسد  راک  نیا  زا  نم  تفگ :  هیواعم  يوش  یم  سرت  زا  رپ  يراذـگ و  یم  رارف  هب  اپ  ینیبب  ار  ناـنآ  رگا  اـبعر -  مهنم  تئلمل 
یتقو هدـع  نآ  دـنروایب .  ربخ  و  دـننک ،  وجتـسج  هدـش  راغ  لخاد  ات  داتـسرف  ار  يا  هدـع  مینیبب ،  دوخ  مشچ  هب  ار  نانآ  هصق  ات  مراد 
عورش وا  سپ  دیسر  سابع  نبا  هب  هیضق  درک .  ناشباترپ  نوریب  فرط  هب  ات  دومن  طلـسم  نانآ  رب  يدنت  داب  دنوادخ  دندش  راغ  لخاد 

تشاد و راـبج  یهاـشداپ  هک  دـندرک  یم  یگدـنز  یتکلمم  رد  فهک  باحـصا  هک  تفگ  فهک و  باحـصا  ناتـساد  لـقن  هب  درک 
همه دنوادخ  هدمآ  نوریب  دندید  ار  نیا  یتقو  دندوب ،  رهـش  نآ  رد  رفن  دنچ  نیا  و  دـیناشک ،  اهتب  شتـسرپ  هب  جـیردت  هب  ار  شمدرم 

رد دیراد ،  اجک  دصق  دندیسرپ  رگیدکی  زا  دندروخرب  مه  هب  یتقو  دنـسانشب .  ار  رگیدکی  البق  هکنیا  نودب  درک  عمج  اجکی  ار  ناش 
هک دنتفرگ  مکحم  قاثیم  دهع و  رگیدکی  زا  هکنآ  ات  تخانـش  یمن  ار  يرگید  کی  ره  نوچ  دنتـشاد  یم  ناهنپ  ار  دوخ  تین  باوج 
اب همه  تسا ،  كرـش  زا  رارف  راگدرورپ و  شتـسرپ  ناشروظنم  دنراد و  فده  کی  همه  هک  دش  مولعم  ادعب  دـنیوگب .  ار  دوخ  تین 

( . اقفرم ضرالا . . .  تاومسلا و  بر  انبر   : ) دنتفگ مه 

نز رگید  يوس  زا  دنتسشن ،  مه  رود  هک  دنک  یم  هفاضا  سابع  نبا  هاگنآ 
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تقو هاشداپ  شوگ  هب  ربخ  ات  دندش  رادربخ  رتمک  دنتشگ  رتشیب  هچ  ره  یلو  دنتساخرب  ناشیوجتسج  هب  اه  شیوخ  موق و  اه و  هچب  و 
يرگید روظنم  ای  دنا  هدش  نوریب  تنایخ  روظنم  هب  تسین  مولعم  تشاد ،  دنهاوخ  یمهم  نءاش  هدنیآ  رد  هدـع  نیا  تفگ  وا  دیـسر . 
یتنطلس هنیزخ  رد  ار  نآ  هاگنآ  دنسیونب  نآ  رد  ار  نانآ  یماسا  هدرک  هیهت  علق  زا  یحول  ات  داد  روتسد  تهج  نیمه  هب  و  دنا .  هتـشاد 

نوچ اـبجع ) اـنتایا  نم  اوناـک  میقرلا  فهکلا و  باحـصا  نا  تبـسح  ما   : ) دـیامرف یم  یلاـعت  يادـخ  هراـب  نیا  رد  داد و  ياـج  دوخ 
هار هب  دندوب  هک  اجنآ  زا  فهک ،  باحصا  اما  و  هدش .  موقرم  نآ  رد  فهک  باحـصا  یماسا  هک  تسا  یحول  نامه  میقر  زا  دوصقم 
یم ار  ناشیاهندب  باتفآ  دندوبن  راغ  رد  رگا  و  درک ،  طلـسم  ناشیارب  ار  باوخ  دز و  ناشـشوگ  هب  ادخ  و  دـندش ،  راغ  لخاد  هداتفا 

يادـخ هک  تسا  اجنیا  و  دروخ ،  یم  ار  ناشیاهندـب  نیمز  دـندش  یمن  ولهپ  نآ  هب  ولهپ  نیا  زا  راـب  کـی  دـنچ  ره  رگا  و  دـینازوس ، 
 . . . ( . سمشلا يرت  و   ) هدومرف یلاعت 

رب و  دوب ،  تسرپادـخ  يدرم  وا  تسـشن .  شیاج  هب  رگید  یهاـشداپ  تشگ و  یـضقنم  شنارود  روبزم  هاـشداپ  دـیوگ :  یم  هاـگنآ 
زا یکی  درک ،  رادـیب  تشاد  هک  يروظنم  نآ  يارب  ار  فهک  باحـصا  دـنوادخ  وا  دـهع  رد  درتـسگ ،  تلادـع  يرگید  نآ  فـالخ 

تفگ رگید  یکی  زور ،  کی  تفگ :  يرگید  نآ  میا ؟  هدیباوخ  ردقچ  امش  رظن  هب  تفگ :  ناشیا 
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دندرکن فالتخا  یموق  چـیه  هک  دـینکم  فالتخا  تهج  یب  تفگ :  ناـشگرزب  هکنآ  اـت  میا  هدـیباوخ  رتشیب  تفگ  یموس  زور ،  ود 
 . دنک يرادیرخ  یماعط  رهش  زا  ات  دینک  هناور  لوپ  نیا  اب  ار  رفن  کی  امش  دندش ،  كاله  هکنآ  رگم 

نآ دنا  هدش  يرگید  روط  هک  دید  ار  رهـش  مدرم  دوب .  هدیدن  نونکات  هکدید  ییاه  هرظنم  اه و  تایه  اهـسابل و  دش  رهـش  دراو  یتقو 
لوپ اونان  تخادنا  وا  دزن  دوب  رتش  هچب  ياپ  فک  هزادنا  هب  شا  هکس  هک  ار  دوخ  لوپ  تفر  ییاونان  کیدزن  دنتسین .  دوخ  دهع  مدرم 
ریما دزن  ار  وـت  هنرگ  نـک و  ییاـمنهار  مـه  ارم  يا  هدرک  ادـیپ  یجنگ  رگا  يا ؟  هدروآ  اـجک  زا  ار  نـیا  دیـسرپ  و  تفاـی ،  هناـگیب  ار 
نینچ ریما  ینالف ،  تفگ :  تسیک ؟  تردپ  دیسرپ  ریما  دندش ،  ریما  دزن  هب  ود  ره  یناسرت ،  یم  ریما  هب  ارم  ایآ  تفگ :  درب .  مهاوخ 

ربخ دندش ،  عمج  شرود  مدرم  هتفر  هتفر  تخانشن ،  مه  ار  وا  ینالف  تفگ :  تسیچ ؟  شمان  تهاشداپ  دیسرپ  تخانشن ،  ار  یـسک 
هک دید  و  دیسرپار ،  صخش  نآ  مسا  هاگنآ  دندروآ  ار  نآ  داد  روتسد  هداتفا  حول  نآ  دای  هب  رهش  ملاع  دیسر .  ناشیا  ملاع  شوگ  هب 

قباطم حول  رد  موقرم  یماسا  اب  ار  همه  دیسرپ ،  ار  شیاقفر  یماسا  هدش ،  طبـض  حول  رد  ناشمان  هک  تسا  يرفن  دنچ  نامه  زا  یکی 
مدرم دیزیخرب .  هدرک  ییامنهار  دندش  دیدپان  لبق  لاس  دص  دنچ  هک  ناتناردارب  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  داد  تراشب  مدرم  هب  تفای . 
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هاگنآ منک و  ربخ  ار  میاقفر  مورب و  نم  ات  دیـشاب  امـش  تفگ  ناوج  دندش  کیدزن  نوچ  راغ  کیدزن  دندمآ  ات  دندرک  تکرح  همه 
 ، دیهاشداپ نامه  نایرگشل  امش  دننک  لایخ  و  دننک ،  یهت  بلاق  سرت  زا  تسا  نکمم  هنرگ  و  دیرواین ،  موجه  و  دیوش ،  دراو  مارآ 
نا هک  داد  لوق  مه  وا  ییایب ،  نوریب  مه  زاب  یهدب  لوق  هک  یطرش  هب  نکیل  میرادن  یفرح  دنتفگ :  دیا .  هدمآ  ناشیریگتـسد  يارب  و 
هچ ره  مدرم  دـیدرگ ،  دـیدپان  مدرم  رظن  زا  و  تفر ،  اـجک  هـب  دـندیمهفن  رگید  دـش و  راـغ  لـخاد  سپ  مـیآ .  یم  نوریب  هـّللا  ءاـش 
هب دجـسم  نآ  رد  هشیمه  و  دندرک ،  نینچ  و  مینک ،  انب  يدجـسم  ناشراغ  يالاب  رب  دنتفگ  مرج  ال  دنتـسناوتن ،  دنوش  دراو  دنتـساوخ 

 . دنتخادرپ یم  رافغتسا  تدابع و 

یلاح رد  دـنا ،  هدرک  شلوبق  هب  یقلت  هصالخ  هدرک و  لقن  ار  نآ  دوخ  ریـسافت  رد  نیرـسفم  و  تسا ،  روهـشم  تیاور  نیا  فل :  ؤم 
 : تسین لاکشا  دنچ  زا  یلاخ  هک 

بـسک دـنهاوخب  هکنیا  زا  ار  رـشب  دـنوادخ  دنتـسه و  باوخ  لاح  رد  زونه  فهک  باحـصا  هک  دـیآ  یم  رب  شرهاظ  زا  هکنیا  یکی 
تـسا سوسفا  راغ  هب  فورعم  قیـضم و  هیحان  رد  هک  یفهک  هکنآ  لاح  و  هدومن ،  فرـصنم  دـننکب  ناشیا  زا  ییوجتـسج  یعالطا و 

 . تسین يزیچ  نینچ  نآ  رد  و  تسا ،  فورعم  مه  زورما 

ناشیرادیب زا  دعب  هن  دزاس ،  یم  مسجم  ندش  رادیب  زا  لبق  ار  ناشیا  باوخ  تلاح  هتـسج  کسمت  نادـب  سابع  نبا  هک  مه  يا  هیآ  و 
 . ار
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زا روثنملا  ردـلا  هک  تسا  یتیاور  نآ  و  تسا .  تیاور  نیا  اب  فلاخم  هک  هدیـسر  يرگید  تیاور  سابع  نبا  دوخ  زا  هکنیا  رب  هوالع 
ناوج دندمآ ،  راغ  رد  هب  ات  هدش  راوس  مدرم  اب  هاشداپ   : ) هک هدمآ  نآ  رخآ  رد  هدرک و  لقن  همرکع  زا  متاح  یبا  نبا  قازرلا و  دـبع 

شیاقفر دید و  ار  شیاقفر  وا  دش ،  راغ  دراو  رتولج  یمدق  دنچ  میوگب ،  ناشیارب  ار  نایرج  منیبب و  ار  میاقفر  ات  دینک  اهر  ارم  تفگ 
حور یب  ییاهدسج  دـندش و  راغ  دراو  درک  رید  دـندید  نوچ  رهـش  مدرم  دـندیباوخ ،  دز  ناشـشوگ  هب  دـنوادخ  دـندید ،  ار  وا  مه 

 . هداتسرف امش  يارب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یتیآ  نایرج  نیا  تفگ :  هاش  دوب ،  هدشن  هدیسوپ  اهنآ  ياج  چیه  هک  دندید 

 : تفگ يدرم  دندید  ییاهناوختـسا  نآ  رد  و  دـندروخ ،  رب  راغ  نیمه  هب  هار  رد  دوب ،  هتفر  گنج  هب  هملـسم  نب  بیبح  اب  سابع  نبا 
تسا هتفر  نیب  زا  لبق  لاس  دص  یس  زا  شیب  یتدم  رد  ناشیا  ياهناوختسا  تفگ  سابع  نبا  تسا ،  فهک  باحصا  ياهناوختسا  نیا 

( .

دیآ یم  رب  هتفر )  نیب  زا  لبق  لاس  دصیس  زا  شیب  یتدم  رد  ناشیا  ياهناوختسا   ) ترابع زا  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  رت  مهم  لاکشا 
تایاور یمامت  اب  فرح  نیا  و  هداد ،  خر  نآ  زا  لبق  ای  يدـالیم و  خـیرات  لـئاوا  رد  فهک  باحـصا  ناتـساد  تیاور  نیا  رظن  زا  هک 

 . هتسناد حیسم  زا  لبق  ار  نآ  خیرات  هک  یتیاور  نآ  زج  تسا ،  فلاخم  ناتساد  نیا 

نبا تیاور  هب  هک  يرگید  لاکشا 
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میرک نآرق  اب  فرح  نیا  و  زور ،  ود  تفگ  یکی  میدـیباوخ  زور  کـی  تفگ  یکی  هدـمآ :  نآ  رد  هک  تسا  نیا  تسا  دراو  ساـبع 
یلقع رابتعا  اب  میرک  نآرق  مالک  اقافتا  و  موی )  ضعب  وا  اموی  انثبل   : ) دـنتفگ هک  دـنک  یم  لقن  نآرق  هکنیا  يارب  تسا ،  فلاـخم  مه 

ای زور  کی  دشاب  هدـیباوخ  رایـسب  دـهد  لامتحا  هک  يا  هجرد  تیاهن  هدـیباوخ  ردـقچ  هدـیمهفن  هک  یـسک  اریز  تسا ،  راگزاس  مه 
 . دهد یمن  ار  شلامتحا  يا  هتساخرب  باوخ  زا  چیه  هک  تسا  دیعب  ردقنآ  زور  هنابش  ود  اما  و  تسا ،  زور  کی  زا  رتمک  یمک 

نیا و  تسا .  یموق  ره  تکاله  هیام  فالتخا  هک  دـینکم ،  فالتخا  تفگ  ناـشرتگرزب  تشاد :  تیاور  رد  میرذـگب  هک  مه  نیا  زا 
تـسین يرما  يرظن  فالتخا  اما  و  دشاب ،  يزیچ  هب  لمع  رد  هک  تسا  تکاله  هیام  یفالتخا  نآ  اریز  تسا ،  لطاب  نانخـس  زا  یکی 

 . دوش یمن  تکاله  هیام  زگره  و  دشاب ،  ریذپ  بانتجا  هک 

و تفر ،  اجک  دـندیمهفن  مدرم  دـش  راغ  دراو  ناوج  یتقو  تشاد :  شرخآ  رد  هک :  تسا  نیا  تسا  دراو  نآ  هب  هک  يرگید  لاکـشا 
دوخ هن  دش  دـیدپان  اهرظن  زا  راغ  هنهد  دـش  راغ  دراو  ناوج  یتقو  هک  هدوب  نیا  سابع  نبا  دوصقم  ایوگ  تشگ .  دـیدپان  ناشرظن  زا 

رب شرهاظ  زا  هک  دزاس  یمن  تسه  هیآ  دوخ  ردص  رد  هچنآ  اب  فرح  نیا  یلو  درک ،  دیدپان  ار  روبزم  راغ  ادخ  هصالخ  ناوج ،  نآ 
نآ ییوگب  هکنیا  رگم  هدوب .  فورعم  راید  نآ  رد  روبزم  راغ  هک  دیآ  یم 
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 . تسا هتخاس  شراکشآ  مدرم  يارب  اهدعب  هدرک و  دیدپان  شناهارمه  هاشداپ و  رظن  مشچ و  زا  ار  راغ  زور 

نآ رد  فهک  باحـصا  یماسا  هک  هدوب  علق  زا  یحول  میقر   : ) تفگ هک  هدـش  لقن  ساـبع  نبا  لوق  زا  تیاور  ردـص  رد  هکنیا  اـما  و 
زا دوخ  ریـسفت  رد  یـشایع  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا  هدمآ ،  زین  يرگید  تایاور  شیانعم  رد  هک  تسا  یبلطم  دوب ) هدش  هتـشون 
رد هچنانچ  هدـش ،  لقن  ساـبع  نبا  دوخ  زا  نآ  راـکنا  يرگید  تیاور  رد  و  هدروآ ،  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  یلع  نب  دـمحا 
زا هیودرم  نبا  و  یلاما )  باتک  رد   ) یجاجز متاح و  یبا  نبا  رذنم و  نبا  یباراف و  قازرلادـبع و  روصنم و  نب  دیعـس  زا  روثنملاردـلا 
زا هک  تسا  يا  هیرق  ماـن  تفگ  وا  مدیـسرپ  بعک  زا  تسیچ ،  میقر  ياـنعم  مناد  یمن  نم  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تـیاور  ساـبع  نـبا 

 . دندش نوریب  اجنآ 

هملک راهچ  يانعم  رگم  مناد  یم  ار  نآرق  یمامت  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  قازرلادبع  هک  هدـمآ  باتک  نامه  رد  زین  و 
( انانح  ) هملک مود  تسه .  نآرق  ظفل  تیاکح  رد  هک  تسا  یفـالتخا  رطاـخ  هب  نآ  رد  بارعا  فـالتخا  هک  نیلـسغ )   ) هملک لوا  ار 

 ( . میقر  ) مراهچ هاوا )   ) موس

اهلا هنود  نم  اوعدـن  نل   ) هیآ لیذ  رد  هک  هدـمآ  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  زا  دوراجلا  یبا  تیاور  رد  دـیوگ :  یم  یمق  ریـسفت  رد  و 
 . میا هدرک  روج  وا  رب  دراد  کیرش  ادخ  مییوگب  رگا  ینعی  دومرف :  اططش ) اذا  انلق  دقل 

رد و 
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ارارف مهنم  تیلول  مهیلع  تعلطا  ول   ) هیآ لیذ  رد  هک  هدروآ  مالسلا )  هیلع   ) رفعج یبا  زا  یخیطب  زا  نانس  نب  دمحم  زا  یشایع  ریسفت 
ؤم روظنم  هکلب  تسین ،  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  صخـش  یلاعت  يادـخ  دوصقم  هدومرف :  اـبعر ) مهنم  تئلمل  و 

ار فهک  باحـصا  رگا  هک  تسا  نینچ  نینم  ؤم  لاـح  و  دـننز ،  یم  رگیدـکی  هب  ار  فرح  نیا  دـنراد  نینم  ؤم  اـیوگ  دنتـسه .  نینم 
 . دنراذگ یم  رارف  هب  اپ  هدش  بعر  سرت و  زا  راشرس  دننیبب 

 - اخیلمی 3 اینیلسکم 2 -   - 1 هدمآ :  نینچ  سابع  نبا  زا  یحیحص  تیاور  قبط  رب  فهک  باحصا  ءامسا  یناعملا  حور  ریـسفت  رد  و 
هدوب ریمطق )  ) شگس مسا  هدوب و  ناپوچ  نامه  هک  سیـساونوطنم -  سوطیطیشافک 7 -  سنودرد 6 -  سنویبث 5 -  سلوطرم 4 - 

 . تسا

 - اینیلسکم 3 اخیلمی 2 -   - 1 هدرمـشرب :  نینچ  ار  نا  شیا  يامـسا  هک  هدـش  تیاور  هـهجو )  هـّللا  مرک   ) یلع زا  دـیوگ  یم  يوار 
دنا هدوب  شپچ  تسد  باحصا  هک  شونذاش  شونربد 6 -  شونرم 5 -  دنا 4 -  هدوب  هاشداپ  تسار ي  تسد  باحصا  هک  اینیلـسم ، 
یلو هدماین  شمسا  تیاور  نیا  رد  هک  هدوب  یناپوچ  نامه  فهک  باحـصا  یمتفه  هدرک و  یم  تروشم  رفن  شـش  نیا  اب  هراومه  و 

 . هدومن یفرعم  ریمطق  ار  گس  مسا  زین  اجنیا  رد 

رد یطویـس  همالع  هک  تسا  يرگید  راتفگ  تسین  حیحـص  اـی  تسا ،  حیحـص  دـنا  هداد  تبـسن  یلع  هب  تیاور  نیا  اـیآ  هکنیا  اـما  و 
نیا یناربط  هک  هتشون  يواضیب  یشاوح 
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یناربط تیاور  نیمه  زین  تسا  روثنملا  ردلا  رد  هک  هچنآ  و  هدروآ .  سابع  نبا  زا  حیحص  دنـس  هب  دوخ  طسوا )  ) مجعم رد  ار  تیاور 
 . هدرک تیاور  سابع  نبا  زا  حیحص  دنس  هب  میتفگ  هک  تسا  طسوا )  ) رد

 . هتــشون يراـخب  حرــش  رد  رجح  نـبا  ظـفاح  هـک  دــنا  هدرک  لـقن  ناـنآ  يارب  يرگید  یماـسا  يرگید  تاــیاور  یــضعب  رد  هـتبلا 
هک هدـمآ  رحب  باتک  رد  تسین و  دامتعا  لباق  دنتـسم و  طوبـضم و  مه  کـی  چـیه  هک  تسا  رایـسب  فهک  باحـصا  یماـساوگتفگ 

نانآ یماسا  نتخانـش  رد  دنـس  هصالخ  و  هتـشاد ،  هطقن  هن  ینیعم و  لکـش  هن  هک  هدوب  یبرع )  ریغ   ) یمجع فهک  باحـصا  یماـسا 
 . تسا فیعض 

روط هب  دوخ  باتک  رد  یملید  سئارع و  باتک  رد  مه  یبلعث  هک  تسا  ناـمه  دـنا  هداد  تبـسن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  هک  یتیاور  و 
 . هدش رکذ  یبئاجع  نآ  رد  هدروآ و  عوفرم 

 : دومرف ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا  هک  تسا  روثنملاردـلا  رد  و 
 . دنا يدهم  نارای  فهک ،  باحصا 

یم جورخ  هفوک  تشپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) مئاق هدومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماـما  تفگ  هک  هدروآ  یـسرافلا  نبا  زا  ناـهرب  رد  و 
وبا نون و  نب  عشوی  فهک و  لها  زا  رفن  تفه  و  دندرک ،  یم  تلادع  قح  اب  هتفای و  هار  قح  هب  هک  یـسوم  موق  زا  رفن  هدفه  اب  دنک ، 

دنتسه وا  ماکح  راصنا و  زا  بانج  نآ  دزن  نانیا  هک  رتشا  کلام  دوسا و  نب  دادقم  يراصنا و  هناجد 
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.

 : دومرف هک  هدرک  تیاور  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  شردپ  زا  مالسلا )  هیلع   ) هللادبع یبا  زا  نومیم  نب  هللادبع  زا  یـشایع  ریـس  فت  رد  و 
هیلع و هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  دوهی  زا  یموق  هکنیا  يارب  دراد ،  اینث  تلهم  زور  لهچ  ات  دروخ  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  یـسک  یتقو 

تفگ دزاس  قحلم  دوخ  مالک  هب  ار  روبزم  ءانثتسا  و  هللا )  ءاش  نا   ) دیوگب هکنیا  نودب  ترضح  دندرک  شسرپ  يزیچ  زا  ملس )  هلآ و 
دـمآ و لیئربج  نآ  زا  دـعب  درک ،  عطق  ترـضح  نآ  زا  ار  یحو  دـنوادخ  زور  لـهچ  تهج  نیمه  هب  میوگب ،  باوج  اـت  دـیئایب  ادرف 

 ( . تیسن اذا  ّکبر  رکذا  هّللا و  ءاشی  نا  الا  ادغ  کلذ  لعاف  ینا  یشل ء  نلوقت  و ال   : ) تفگ

تیاور نیا  يانعم  رد  و  ءانثتسا .  يارب  تسا  مسا  هروصقم -  فلا  شرخآ  رد  نون و  نوکس  ءاث و  همـض  هب  اینث - )  : ) هملک فل :  ؤم 
یعطق هدعو  دنگوس  زا  دارم  هک  دیآ  یمرب  اهنآ  یـضعب  زا  هک  هدیـسر  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  قداص و  ماما  زا  زین  يرگید  تایاور 

هیلع و هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  مالک  هب  تیاور  نیا  رد  مالسلا )  هیلع   ) ماما داهشتسا  هک  نانچمه  تسا ،  ندروآ  دک  ؤم  مالک  نداد و 
يدنگوس یسک  رگا  هک  لا  ؤس  نیا  اما  و  دراد .  انعم  نیا  رب  تلالد  الماک  دوب  هدرکن  دای  يدنگوس  بانج  نآ  هکنیا  اب  ملـس )  هلآ و 

هدرمش ثنح  ایآ  دنکشب  ار  نآ  دنگوس  داقعنا  زا  سپ  یلو  دیوگب ،  مه  هللاءاش  نا  دنک و  دای 
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 . یهقف تسا  یثحب  هن ،  ای  دیآ  یم  شا  هدهع  هب  هرافک  دوش و  یم 

هدش تیاکح  لصفم  روط  هب  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  همئا  زا  نیعبات و  هباحص و  زا  تایاور  زا  يدادعت  رد  فهک  باحصا  ناتساد 
هک سئارع  باتک  رد  قاحسا  تیاور  هدروآ و  ار  اهنآ  همه  روثنملاردلا  ریسفت  هک  دهاجم  همرکع و  سابع و  نباو  یمق  تیاور  دننام 

نامعن تیاور  و  دنا ،  هدرک  لقن  تبسن  نودب  ار  نآ  لماک  روثنملاردلا و  هک  هبنم  نب  بهو  تیاور  هدرک و  لقن  ناهرب  ریـسفت  ار  نآ 
 . هدروآ ار  نآ  روثنملاردلا  هدش و  دراو  میقر  باحصا  صوصخ  رد  هک  ریشب  نب 

رظن زا  ردقنآ  میدومن  يا  هراشا  شرگید  یضعب  هب  میدرک و  لقن  ار  اهنآ  زا  يرادقم  هتـشذگ  یتیاور  ثحب  رد  ام  هک  تایاور  نیا  و 
هـشوگ یـضعب  رد  هدراو  تایاور  رد  فالتخا  اما  و  دنرادن .  قافتا  مه  تهج  کی  رد  یتح  هک  دـنراد  فالتخا  مه  اب  نتم  بلطم و 

ای هدوب  ناشیا  اب  رـصاعم  هک  تسا  هاشداپ  نآ  مسا  ضرعتم  ای  و  تسا ،  نانآ  ماـیق  خـیرات  ضرعتم  هک  یتاـیاور  دـننام  ناتـساد  ياـه 
زا رتدیدش  رایسب  هدش  رگید  تایصوصخ  ریاس  میقر و  باحصا  هب  ناشندش  هدیمان  هجو  یماسا و  لغـش و  تمـس و  بسن و  ضرعتم 

 . تسا رتراوشد  دشاب  هتشاد  نانیمطا  نادب  سفن  هک  یعماج  تهج  کی  هب  نتفای  تسد  تسا و  ناتساد  لصا  تایاور 

 : تسا زیچ  ود  دنراد  تایاور  هنوگ  نیا  رد  بناجا  هک  اهتنایخ  اهدرب و  تسد  رب  هوالع  فالتخا  نیا  رد  هدمع  ببس  و 

تبسن باتک  لها  هک  هدوب  يروما  زا  هصق  نیا  هکنیا  یکی 
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نآ اب  دـنا و  هدینـش  باتک  لها  زا  ار  هصق  نیا  شیرق  هک  دـیآ  یمرب  مه  ناتـساد  تایاور  زا  و  دـنا ،  هتـشاد  تیاـنع  بصعت و  نآ  هب 
هب دـیمهف  ار  باتک  لها  تیانع  ناوت  یم  زین  اـه  همـسجم  زا  هکلب  دـندرک ،  ناـحتما  ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

ایـسآ و ياهراغ  تسه  ملاع  رد  هک  فلتخم  ياهراغ  رد  دوجوم  ياه  همـسجم  زا  يراصن و  زا  ار  بلاطم  نآ  خیرات  لها  هک  يروط 
هک تسا  حضاورپ  و  دنا ،  هتفرگ  هتساخ  اپ  هب  فهک  باحصا  زا  هک  یترهـش  قبط  رب  ار  اه  همـسجم  نآ  هدش و  هتفرگ  اقیرفآ  اپورا و 

راکفا و هدـننایامن  هک  يروط  ار  نآ  یمدرم  موق و  ره  هدوب  يراصن  هقالع  دروم  رـشب و  دز  ناـبز  ماـیالا  میدـق  زا  هک  یناتـساد  نینچ 
 . دوش یم  فلتخم  نآ  تایاور  هجیتن  رد  و  دننک ،  یم  نایب  دشاب  دوخ  دیاقع 

یم عمج  دوب  مه  نارگید  دزن  هک  هچنآ  و  دنتشاد ،  تایاور  نتشون  يروآ و  عمج  هب  يدایز  رایسب  مامتها  ناناملسم  هک  ییاجنآ  زا  و 
هاگنآ و  رابحالا ،  بعک  هبنم و  نب  بهو  دـننام  دـندش ،  ناملـسم  باتک  لها  ياملع  زا  يا  هدـع  هکنآ  زا  دـعب  اصوصخم  دـندرک و 

 ، دنا هدومن  طبض  هدرک و  ذخا  نانیا  زا  همه  ناناملسم  مود  هقبط  ینعی  نیعبات  و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  باحصا 
نیا دـندومن و  یم  یمالـسا  تایاور  اب  هک  هدرک  یم  ار  هفوقوم  راـبخا  هلماـعم  ناـمه  نآ  اـب  هتفرگ و  یم  دوخ  فلـس  زا  یفلخ  ره  و 

هدش تتشت  اولب و  ببس 
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 . تسا

هتسجرب و تاکن  یتاراتخم و  هب  هک  تسا  نیا  رب  دنک  یم  نایب  ار  اه  هصق  هک  اجنآ  رد  یلاعت  يادخ  مالک  شور  بءاد و  هکنیا  مود 
تیاکح ار  ناتساد  رخآ  هب  ات  لوا  زا  دزادرپ .  یمن  ناتـساد  تایئزج  هب  و  دنک ،  یم  ءافتکا  تسا ،  رث  ؤم  ضرغ  يافیا  رد  هک  یمهم 

نآرق نوچ  تسا ،  نشور  یلیخ  مه  شتهج  دیامن  یمن  رکذ  هدوب  هثداح  ثودح  اب  نراقم  هک  ار  یلاوحا  عاضوا و  زین  و  دنک ،  یمن 
 . تسا تیاده  باتک  هکلب  تسین  یئارس  ناتساد  خیرات و  باتک  میرک 

هک یتایآ  دننام  دیامن ،  یم  كرد  ادخ  مالک  رد  روکذـم  ياهناتـساد  رد  ربدـتم  صخـش  هک  تسا  یتاکن  نیرت  حـضاو  زا  هتکن  نیا 
مایق تلع  انعم و  هب  نآ  رد  و  دنک ،  یم  لقن  ار  ناشیا  يوگتفگ  هرواحم و  ءادتبا  دـنک ،  یم  نایب  ار  میقر  فهک و  باحـصا  ناتـساد 

راغ هب  ندش  دراو  نآ  لابند  مدرم و  زا  لازتعا  سپـس  دنک ،  یم  یفرعم  قح  هملک  رب  تابث  دـیحوت و  ار  نآ  دـیامن و  یم  هراشا  نانآ 
باوخ رد  ینالوط  سب  يراگزور  و  دوب ،  ناشهارمه  مه  ناشگـس  هک  یلاح  رد  دـنتفر  باوخ  هب  اـجنآ  رد  هنوگچ  هک  دروآ  یم  ار 

ار يا  هجیتن  رخآ  رد  و  هدومن ،  نایب  دنا  هدیباوخ  ردقچ  هکنیا  صوصخ  رد  ار  نانآ  مود  راب  يوگتفگ  ندش و  رادـیب  هاگنآ  دـندوب . 
عضو هب  مدرم  یهار  هچ  زا  هک  دزاس  یم  ناشن  رطاخ  ار  تهج  نیا  سپس  و  دنک .  یم  نایب  تسا  هتساوخ  دروآ  شیپ  نیا  زا  ادخ  هک 

دندش رادربخ  نانآ 
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هک تسا ،  يا  هلمج  ناشیا  راغ  يالاب  رب  دجـسم  نتخاس  اما  و  دنتفر .  باوخ  هب  یهلا  ضرغ  لوصح  زا  دعب  هراب  ود  هک  دـش  هچ  و  ، 
 . هدوبن روظنم  نآ  رد  یهلا  ضرغ  هنرگ  و  هدش ،  هدیشک  اجنادب  مالک 

هچ دـندوب ،  هتفای  امن  وشن و  تیبرت و  هنوگچ  و  دـنا .  هدوب  یلیماـف  هچ  زا  یـسک و  هچ  نارـسپ  هدوب و  هچ  ناـنآ  یماـسا  هکنیا  اـما  و 
و دنتـسج .  لازتعا  مدرم  زا  هدومن و  مایق  يزور  هچ  رد  دنتـشاد ،  یتیعقوم  هچ  هعماج  رد  دـندوب ،  هدرک  راـیتخا  دوخ  يارب  یلغاـشم 

دنا هدوب  یموق  هچ  زا  رهش  نآ  مدرم  و  هدوب ،  هچ  رهش  نآ  مسا  زین  و  هدوب ،  هچ  دندرک  رارف  وا  سرت  زا  ناشیا  هک  یهاشداپ  نآ  مسا 
؟  یگنر هچ  و  هلگ ،  گـس  اـی  هدوب  يراکـش  گـس  اـیآ  هکنیا  و  هدوـب ،  هچ  درک  راـیتخا  ار  ناـشیا  یهارمه  هک  گـس  نآ  مساو   ؟
هک یلاعت  يادـخ  ضرغ  رد  هک  يروما  ریاس  زین  اهنآ و  ضرعتم  ینیب  هدرخ  لاـمک  اـب  تاـیاور  هک  یلاـح  رد  تسا ،  هدـشن  ضرعتم 

ياه تقد  درد  هب  دراد و  تلاخد  خیرات  ضرغ  رد  اهزیر  هدرخ  هنوگنیا  هک  ارچ  هدش ،  درادـن  یتیلخدـم  چـیه  تسا  تیادـه  نامه 
 . دروخ یم  یخیرات 

لاصتا هجو  هک  دنا  هدمآ  یمرب  ددص  رد  دنا ،  هدرک  یم  صصق  تایآ  زا  ثحب  رد  عورش  یتقو  هتشذگ  نیرسفم  هکنیا  رگید  بلطم 
تاکن تایآ  رب  ور  ود  زا  دـنروآ  رد  بآ  زا  دوخ  هقیلـس  قباطم  راـیع و  ماـمت  یناتـساد  هکنیا  يارب  هدومن و  ناـیب  ار  ناتـساد  تاـیآ 

یکورتم
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هدوب فلتخم  تایآ  رب  رود و  زا  نانآ  هدافتسا  زرط  هیرظن و  نوچ  هدش ،  اهریسفت  فالتخا  ثعاب  تهج  نیمه  و  دنیامن ،  هدافتـسا  ار 
 . تسا هدش  هدیشک  مینیب  یم  هک  اجنیا  هب  راک  فالتخا  نیا  هجیتن  رد  و  تسا ، 

لیف باحصا  ناتساد 

تایآ

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمسب  ِ

(1) ِلیِْفلا ِبَحصَِأب  کُّبَر  َلَعَف  ْفیَک  َرَت  َْمل  َأ 

(2) ٍلِیلضَت یف  ْمُهَْدیَک  ْلَعْجی  َْمل  َأ 

(3) َلِیبَابَأ ًاریط  ْمِهیَلَع  َلسْرَأ  َو 

(4) ٍلیِّجِس نِّم  ٍهَراَجِحب  مِهیِمْرَت 

(5) ِلوکْأَّم ٍفصَعَک  ْمُهَلَعَجف 

میحر نامحر و  هللا  مان  هب 

؟  دروآ لیف  باحصا  رس  رب  هچ  تراگدرورپ  يدیدن  ایآ   . 1

؟  درکن یثنخ  ار  ناشموش  ياه  هشقن  ایآ   . 2

 . داتسرف ناشرس  يالاب  هب  دندوب ،  هتسد  هتسد  هک  ار  یناغرم  تراگدرورپ  يرآ ،   . 3

 . دنبوکب ناشرس  رب  خولک  سنج  زا  یگنس  اب  ات   . 4

 . دنروآرد هدش  هدیوج  یگرب  تروص  هب  ار  ناشیا  و   . 5

 ( لیف هکرابم  هروس  )

نآرق رد  ناشتکاله  لیف و  باحصا  ناتساد 

يادخ و  دـندرک ،  تکرح  همظعم  هبعک  بیرخت  دـصق  هب  دوخ  راید  زا  هک  دـنک ،  یم  هراشا  لیف  باحـصا  ناتـساد  هب  هروس  نیا  رد 
هدیوج تشوگ  تروص  هب  و  دندرک ،  ناشکاله  نانآ  رس  رب  یگنس  ياهخولک  ندیراب  اب  ناغرم  نآ  لیبابا و  غرم  نداتـسرف  اب  یلاعت 

ناسیون خیرات  هکنیا  يارب  دنک ،  شراکنا  دناوت  یمن  یـسک  هک  تسا ،  یهلا  گرزب  تازجعم  تایآ و  زا  هصق  نیا  و  دـندرک .  ناش 
 . تسا یکم  ياه  هروس  زا  هروس  نیا  دنا  هدرک  دای  نآ  زا  دوخ  راعشا  رد  تیلهاج  نارود  يارعش  و  هتسناد ،  ملسم  ار  نآ 
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 ( لیفلا باحصاب  کبر  لعف  فیک  رت  ملا  )

رهاظ و يرهاظ  ساوح  اب  ساسحا  دننام  هب  هک  تسا  یملع  هکلب  تسین ،  مشچ  هب  ندـید  ینعی  نآ  يوغل  يانعم  تی )  ؤر   ) زا روظنم 
اب تراگدرورپ  هنوگچ  هک  يدرکن  ادـیپ  ینیقی  ملع  رگم  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  تسا ،  يراـکنا  هیآ  رد  ماهفتـسا  و  تسا .  نشور 

درک راتفر  لیف  باحصا 
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 . دش عقاو  ملسو )  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  تدالو  لاس  رد  هصق  نیا  و  ، 

 ( لیلضت یف  مهدیک  لعجی  ملا  )

و لیلـضت )   ) هملک و  دننک ،  بیرخت  ار  مارحلا  تیب  دنتـساوخ  یم  دنتـشاد و  هکم  هراب  رد  هک  تسا  يدـصق  ءوس  نانآ  دـیک  زا  دارم 
بآ رب  شقن  ار  ناـنآ  هشقن  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  نداد ،  رارق  لیلـضت  رد  ار  ناـنآ  دـیک  و  تسا ،  اـنعم  کـی  هب  ود  ره  لالـضا )  )

كاله ناشدوخ  یهلا ،  لیلـضت  هجیتن  رد  یلو  دـننک ،  ناریو  ار  هبعک  ات  دـنداتفا  هار  اهنآ  دزاـس ،  هجیتن  یب  ار  ناـشتامحز  هتخاـس ، 
 . دندش

 ( لیبابا اریط  مهیلع  لسرا  (و 

يادخ هک :  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  تسا ،  هتسد  هتـسد  قرفتم و  ییاه  تعامج  يانعم  هب  دنا -  هتفگ  هک  يروط  هب  لیبابا - )   ) هملک
ملا  ) هیآ رب  تسا  ریـسفت  فطع  شیدـعب  هیآ  و  هیآ ،  نیا  و  داتـسرف .  نانآ  رـس  يالاب  رب  ار  ناغرم  زا  یقرفتم  ياـه  تعاـمج  یلاـعت 

 ( . لیلضت یف  مهدیک  لعجی 

 ( لیجس نم  هراجحب  مهیمرت  )

طول موق  صـصق  رد  لیجـس )   ) هملک يانعم  و  دـنتفرگ .  فدـه  نیخولک  ییاه  گنـس  اب  ار  لـیف  باحـصا  ناـغرم  لـیبابا  نآ  ینعی 
 . تشذگ

 ( لوکام فصعک  مهلعجف  )

ار شیاه  هناد  هک  تسا  مدـنگ -  الثم  یتعارز -  گرب  يانعم  هب  لوکاـم  فصع  و  تسا ،  تعارز  گرب  ياـنعم  هب  فصع )   ) هملک
نیا هیآ  روظنم  و  دنشاب ،  هدروخ  ار  شا  هناد  هک  ایبول ،  دوخن و  فالغ  دننام  تسا  یتعارز  تسوپ  يانعم  هب  زین  و  دنشاب ،  هدروخ 
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هزیر گنس  هک  تسا  نیا  ای  و  دندمآ ،  رد  حور  یب  ییاهدسج  تروص  هب  لیبابا  ناغرم  يریگ  فده  زا  دعب  لیف  باحصا  هک  تسا 
یتعارز گرب  لوکام )  فصع   ) زا دارم  دنا :  هتفگ  مه  یـضعب  دـینازوس .  ار  ناشنوردـنا  هتفر )  ورف  لیف  باحـصا  لد  نورد  هب   ) اه

انعم زین  يرگید  هوجو  هب  هفیرش  هیآ  و  دشاب .  هدرک  شدساف  هدروخ و  ار  نآ  مرک  هتـش و  ینعی  دشاب ،  هداتفا  نآ  رد  لاکآ  هک  تسا 
 . تسین نآرق  بدا  اب  بسانم  هک  هدش 

تایاور رد  لیف  باحصا  ناتساد 

یـصخش هتـشاد  ار  هبعک  ندرک  ناریو  دصق  هک  نمی  هاشداپ  هکنیا  رد  دنراد  قافتا  رابخا  نایوار  یمامت  دیوگ :  یم  نایبلا  عمجم  رد 
نیمه هتفگ  هک  هدـش  لقن  يدـقاو  زا  و  دوب .  موسکیوبا  وا  هینک  دـنا :  هتفگ  ناشیا  زا  یـضعب  و  مرـشا .  حابـص  نب  ههربا  ماـن  هب  هدوب 

 . تسا هدوب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  دهع  رد  نمی  هاشداپ  یشاجن  دج  صخش 

نآ رد  و  درک ،  انب  يا  هبعک  نمی  رد  وا  دـیوگ :  یم  هک  اـجنآ  اـت  دـنک  یم  لـقن  ار  نمی  رب  ههربا  يـالیتسا  ناتـساد  ناـنچمه  سپس 
فاوط نآ  نوماریپ  هدومن  ترایز  جـح  مسارم  نوچمه  ار  هناخ  نآ  ات  داد  نامرف  ار  دوخ  تکلمم  لـها  و  داـهن ،  ـالط  زا  ییاهدـبنگ 
اجنامه رد  سپ  دروخ ،  رب  یبالق )   ) هبعک نیا  هب  اـجنآ  رد  و  دـمآ ،  نمی  هب  دوخ  هلیبق  زا  هناـنک  ینب  زا  يدرم  نیب  نیا  رد  و  دـننک ، 

 ، تشذگ اجنآ  زا  ههربا  دوخ  اقافتا  و  دنک ،  تجاح  ياضق  ات  تسشن 
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ات درک  مهاوخ  ناریو  ار  هناخ  نآ  هک  دنگوس  متینارـصن  هب  هدرک ؟  تارج  یلمع  نینچ  هب  یـسک  هچ  دیـسرپ  دید ،  ار  تساجن  نآ  و 
مدرم و دنشاب ،  تکرح  هدامآ  هک  دننک  مالعا  مدرم  نیب  رد  دنروایب و  لیف  ات  داد  روتسد  هاگنآ  دورن ،  اجنآ  ترایز  جح و  هب  یـسک 

 . دندوب معثخ  نورعشا و  کع و  زا  شناوریپ  رثکا  دندش و  نوریب  نمی  لها  زا  شناوریپ  اصوصخم 

هبعک هناخ  ياجب  ات  دـنک  توعد  ار  مدرم  اـت  داتـسرف  میلـس  ینب  يوس  هب  ار  يدرم  هار  نیب  رد  دومیپ و  هار  یمک  سپـس  دـیوگ :  یم 
ثعاب نیا  دیناسر و  شلتق  هب  دروخرب و  وا  هب  هنانک  ینب  زا  سمح  زا  يدرم  فرط  نآ  زا  دـننک ،  ترایز  هدرک  انب  وا  هک  ار  يا  هناخ 

 . دوش هکم  هناور  رت  عیرس  و  هدش ،  رتشیب  ههربا  هنیک  هک  دش 

مان هب  لیذـه  زا  يدرم  فئاط  لها  دـنزاس ،  هناور  وا  اب  ییامنهار  يارب  ار  يدرم  ات  تساوخ  فئاط  لها  زا  دیـسر  فئاـط  هب  نوچ  و 
قارطا اجنآ  رد  هدیـسر ،  سمغم  هب  ات  تخادرپ  نانآ  ییامنهار  هب  داتفا و  هار  هب  ههربا  رکـشل  اب  لیفن  دـندرک ،  هناور  يو  اب  ار  لـیفن 

هفولع و هقوذآ و  هناخزپشآ و  هک   ) رکـشل تامدـقم  اجنآ  رد  تسا  هکم  یخـسرف )  هس   ) یلیم شـش  رد  یلحم  سمغم ،  و  دـندرک ، 
نوچ و  دندمآ ،  الاب  اه  هوک  ياهیدـنلب  هب  هتـسد  هتـسد  شیرق  مدرم  دنداتـسرف ،  هکم  هب  ار  دـنک ) یم  لمح  ار  رکـشل  جاتحیام  ریاس 

اب تمواقم  بات  زگره  ام  دنتفگ  دندید ،  ار  ههربا  رکشل 
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بلطملادبع دـنامن ،  یقاب  هکم  رد  یـسک  رادـلادبع  نب  نامثع  نب  هبیـش  مشاه و  نب  بلطملادـبع  زا  ریغ  هجیتن  رد  میرادـن ،  ار  نانیا 
دبع ساسح  تیعقوم  نیا  رد  درک  يرادـیاپ  هبعک  يراد  هدرپ  راـک  رد  زین  هبیـش  و  دومن ،  يرادـیاپ  دوخ  تیاقـس  راـک  رد  ناـنچمه 

 : تشاد هضرع  و  داهن ،  هبعک  برد  فرط  ود  هب  تسد  بلطملا 

کلالج عنماف  هلحر  عنمی  ءرملا  نا  مه  ال 

کلاحم اودع ،  مهلاحم  مهبیلصب و  اوبلغی  ال 

کلادب ام  رماف  اذا  مارحلا  دلبلا  اولخدی  ال 

ناشبیلص اب  راذگن  و  نک ،  عافد  تسا  وت  لالج  رهظم  هک  تا  هناخ  زا  زین  وت  دنک ،  یم  عافد  دراد  هچنآ  زا  یـسک  ره  اهلا  راب  ینعی : 
یلو تسا  نم  رظن  نیا  دنوش ،  مارح  رهـش  لخاد  راذـگم  دـننک ،  کته ،  ار  نآ  تمرح  هدومن ،  زواجت  وت  هبعک  رب  ناشیبالق  هبعک  و 

 . دوش یم  عقاو  نامه  یهاوخب  وت  هچنآ 

ار بلطملا  دبع  زا  رتش  تسیود  هلمج  نآ  زا  دنتفرگ ،  تمینغ  هب  ار  اهنآ  هدروخ  رب  شیرق  زا  ینارتش  هب  ههربا  رکشل  تامدقم  هاگنآ 
نابرد بجاح و  تشگ ،  هناور  ههربا  هاگرکـشل  فرط  هب  دـش و  جراخ  رهـش  زا  دیـسر ،  بلطملا  دـبع  هب  نارتش  ربخ  یتقو  دـندرب ، 
شیرق گرزب  کنیا  تفگ  و  تفرگ ،  يو  يارب  دورو  هزاجا  هاشداپ  زا  تخانش  یم  ار  بلطملا  دبع  و  دوب ،  اهیرعشا  زا  يدرم  ههربا 

 . دوش لخاد  ات  وگب  تفگ  ههربا  دهد ،  یم  ماعط  هوک  رد  ار  نایشحو  رهش و  رد  ار  اهناسنا  هک  تسا ،  رد  رب 

نیمه دوب ،  ابیز  دنمونت و  يدرم  بلطملا  دبع 
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یسرک رب  شدوخ  هک  یلاح  رد  دناشنب  نیمز  يور  ار  وا  دادن  هزاجا  دوخ  هب  درک ،  شمارتحا  رایـسب  داتفا  وا  هب  موسکی  وبا  مشچ  هک 
 ، تسـشن نیمز  يور  بانج  نآ  اب  و  دـش ،  هدایپ  یـسرک  زا  راچانب  دـناشنب ،  یـسرک  رب  دوخ  راـنک  رد  ار  وا  تساوخن  و  هدز ،  هیکت 
هب تفگ  موسکی  وبا  دنا ،  هدرب  نم  زا  وت  رکشل  همدقم  هک  تسا  رتش  تسیود  نم  تجاح  تفگ  یتشاد ؟  یتجاح  هچ  دیـسرپ  هاگنآ 
نم هکنیا  يارب  تفگ :  ارچ ؟  دیسرپ :  بلطملا  دبع  تخادنا ،  مرظن  زا  ار  وت  تنخس  یلو  درک ،  تا  هتفیش  ارم  تندید  دنگوس  ادخ 

مبوکب مهرد  ار  نآ  مزاس و  ناریو  دیتسرپ  یم  هک  ار  ناتینید  دبعم  بارعا و  امش  تلیضف  وربآ و  هیام  فرش و  تزع و  هناخ  ما  هدمآ 
یم فرح  تنارتش  هراب  رد  و  ییوگ ،  یمن  نخـس  چـیه  تا  ینید  هناخ  هراـب  رد  وت  ما ،  هتفرگ  وت  زا  مه  رتش  تسیود  نمـض  رد  و  ، 

 . ینک یم  عافد  تیصخش  لام  زا  ینک ،  یمن  یعافد  چیه  نآ  زا  ینز 

ظفح رب  فظوم  مراد و  ار  نآ  رایتخا  هک  میوگ ،  یم  نخـس  مدوخ  لام  هراب  رد  وت  اب  نم  کلم  يا  تفگ :  خـساپ  رد  بلطملا  دـبع 
نآ نخـس  نیا  تسین ،  نم  هدـهع  هب  نآ  ظفح  و  درک ،  دـهاوخ  عافد  نآ  زا  هک  دراد  یبحاص  دوخ  يارب  مه  هناـخ  نیا  متـسه ،  نآ 

 . تشگرب بلطملادبع  و  دنهد ،  زاب  يو  هب  ار  وا  نارتش  داد  روتسد  گنرد  نودب  هک  درک  بوعرم  ار  ههربا  نانچ 
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یم ایوگ  درک  ساسحا  ناـشیاهلد  هجیتن  رد  دیـسر  یم  رظن  هب  راـت  هریت و  شناگراتـس  دوب  نیگنـس  یبش  ههربا  رکـشل  يارب  بش  نآ 
 . دوش لزان  یباذع  دهاوخ 

رویط درک ،  یم  عولط  تشاد  باتفآ  هک  يا  هظحل  نامه  رد  هک :  اجنیا  هب  دـسر  یم  ات  دـهد  یم  همادا  سپـس  نایبلا  عمجم  بحاـص 
نایرکشل رس  رب  ار  اهگنس  نآ  دندرک  عورش  دنتـشاد و  دوخ  اب  ییاه  هزیر  گنـس  هک  یلاح  رد  دندش  رادومن  قفا  هنارک  زا  زین  لیبابا 

ار دوخ  ياهگنـس  یکی  نآ  هکنیمه  شلاگنچ ،  ود  هب  اتود  تشاد و  راقنم  رب  گنـس  کی  ناغرم  نآ  زا  کـی  ره  و  ندـنکفا ،  ههربا 
هکنآ رگم  داتفا  یمن  اهگنـس  نآ  زا  یگنـس  چیه  و  تخادنا ،  یم  ار  دوخ  گنـس  دیـسر و  یم  رگید  یکی  تفر  یم  تخادـنا و  یم 

كوپ و هکنآ  رگم  دروـخن  رب  یناوختـسا  هب  و  درک ،  شا  هراـپ  هکنآ  رگم  دروـخن  رب  یـسک  مکـش  هب  درک ،  یم  خاروـس  ار  فدـه 
ره هب  دزیرگب  هک  دـیرپ  اـج  زا  دوب  هدروخ  شندـب  رب  اهگنـس  نآ  زا  یـضعب  هک  موسکیوبا  دـمآ .  رد  شفرط  نآ  زا  درک و  شتـسس 

يزیچ رگید  دیسر  نمی  هب  یتقو  دناسر ،  نمی  هب  ار  دوخ  هرخالاب  ات  داتفا ،  یم  شندب  تشوگ  زا  هکت  کی  دیـسر  یم  هک  ینیمزرس 
زا يدحا  و  دیسر ،  تکاله  هب  دش و  رجفنم  درک و  داب  شمکش  هنیس و  دش  نمی  دراو  هکنیمه  و  دوب ،  هدنامن  یقاب  شرکشل  وا و  زا 

 . . . . دیسرن نمی  هب  معثخ  زا  يدحا  اهیرعشا و 

تایاور رد  فل :  ؤم 
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دیامن هعجارم  لوطم  ياه  هریس  خیراوت و  هب  دیاب  دهاوخب  یسک  رگا  تسه ،  نآ  تایصوصخ  هراب  رد  يدیدش  فالتخا  ناتساد  نیا 
.
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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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