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نارسپ هژیو  فیلکت  نشج 

باتک تاصخشم 

 - 1325 دمحم ، يرهش ، ير يدمحم  هسانشرس : 
.يرهش ير يدمحم  دمحم  فیلات  فیلکت / نشج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 - 1375 رشن ، پاچ و  زکرم  ثیدحلا ، راد  یگنهرف  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 
(. یگنر  ) روصم .ج : يرهاظ :  تاصخشم 

( مشش پاچ   � 2 .ج  ) لایر  2500 .ج 1 964-90001-2-7 ؛ :  کباش : 
.1275 رشن : پاچ و  زکرم  ثیدحلاراد ، یلبق : پاچ  تشاددای : 

( مشش پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 
(. 1385 مهد : پاچ   ) .ج 2 تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 
.نارسپ غولب  هژیو  .ج 2 . .نارتخد -- غولب  هژیو  .ج 1 . تاجردنم : 

فیلکت نشج  عوضوم : 
فلا BP258/45/م3ج5 1375 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/7242 ییوید :  يدنب  هدر 
م3299-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

↨
ص:2
↨

ص:3
↨

ص:4
↨
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↨
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↨
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ص:7
↨

ص:8
↨

ص:9
↨

ص:10
↨

ص:11

هراشا

تکرح نیا  رد  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیدمحم  بان  مالـسا  هب  ندیـسر  يارب  يونعم  یـشبنج  ناریا ، یمالـسا  دنمهوکـش  بـالقنا 
تخر یمالسا  هعماج  زا  دنسپان ، ياهتنس  اه و  هویش دش و  هدنز  هتفر ، دای  زا  يوکین  ياهتنس  دنمشزرا و  ياه  هویش زا  يرایـسب  یهلا ،

.تسبرب
.تفاـی جاور  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  نآ  يرازگرب  هک  تسا  شیاتـس  روخ  رد  ياهتنـس  دـنمجرا و  ياـه  هویـش زا  فیلکت » نشج  »

تنس نیا  .میتسه  فیلکت » نشج   » ناونع اب  يریذپلد  ابیز و  ياهنشج  دهاش  موب ، زرم و  نیا  ياهیدابآ  اهرهـش و  سرادم ، رد  نونکا 
رد ماگ  الاو  ّتنـس  نیا  اب  یمالـسا ، ناریا  نادنزرف  زا  يرایـسب  بیترت ، نیدـب  دوش و  یم رازگرب  زین  اه  هناخ رد  هدـنزومآ ، هدـنزرا و 

.دندنویپ یم رون  هلفاق  هب  هتشاذگ ، فیلکت  سدقم  يداو 
زا تافو 664  دلوت 589 - سوواط  نب  یلع  نیدلا  یـضر سوواط -§« » نب  دیـس  ، » هنومن ناسنا  هتـسراو و  فراع  گرزب ، دنمـشناد 

» باتک همدقم  .ك  .ر  .تفای  فرـشت  رـصع ع  ماما  روضح  هب  راب  نیدنچ  .تسا  تامارک  تاماقم و  بحاصو  هعیـش  هتـسجرب  ياملع 
زور داهن و  داینب  ار  هنسح » ّتنس   » نیا هک  تسا  یسک  نیتسخن  ۀجهملا »§.» ةرمثل  ۀجحملا  فشک باتک « همجرت  تداعـس ،» يامنهار 

هب فرشت 
↨

ص:12
: دسیون یم هراب  نیا  رد  وا  .درک  مالعا  دیع  ار  فیلکت 

، دیوگب ینخـس  نم  اب  هراب  نیا  رد  هک  ما  هتفاین ار  یـسک  نونکات  دش و  نومنهر  نادـب  ارم  هلالج  ّلج  دـنوادخ  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 
و مریگ ، یم نشج  ار  زور  نآ  ندیـسر  ارف  هلاس  همه  هک  اجنآ  ات  تسا ، نآ  گرزب  لیاضف  فیلکت و  هب  فرـشت  ماگنه  تشادـگرزب 

 »§- .دیامرف یم تیانع  نم  هب  ار  نآ  ناگراتس  اههام و  اهدیشروخ ، يانث  شیاتـس و  ساپـس و  نآ و  مسارم  يایحا  تفارـش  دنوادخ 
هجحملا فشک  همجرت  تداعـس » يامنهار  باتک « نایاپ  رد  باتک  نیا  ص 5 . سوواط ، نب  دیس  فیلکتلا ، تقو  فیرعتب  فیرـشتلا 

« ۀجحملا فشک  » شا هنادواج رثا  رد  گرزب  یبرم  نیا  تسا »§ هدـش  پاچ  نارهت  يدعـس  هناخپاچ  رد  لاس 1341  رد  هجهملا  ةرمثل 
: دسیون یم فیلکت ، نس  هب  ندیسر  زا  شیپ  شدنزرف  هب 

رد روضح  دوخ و  اب  وگتفگ  ینیشنمه و  هتسیاش  ار  وت  دینادرگ و  رختفم  لقع  فرـش  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  یماگنه  دّمحم ! مدنزرف ،
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ریگب و نشج  ار  فیلکت  تشگلاس  نادب و  اهدیع »  » نیرتهب نیرترب و  ار  نآ  نک و  تشاددای  ار  ماگنه  نیا  تسناد ، شسدقا  هاگشیپ 
دیع ار  زور  نآ  مدوب ، هدنز  فیلکت  ندیسر  ارف  ماگنه  رگا  نم  تسا ...  هدرک  هیده  وت  هب  ار  لقع  رهوگ  هک  يوگ  ساپـس  ار  يادخ 

نارگید وـت و  هب  متفگ ، دوردـب  ار  یگدـنز  وزرآ  نیا  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  و  مـنک ...  یم قاـفنا  نآ  هنارکـش  هـب  مـهد و  یم رارق 
فـشک .دینک -§«  قافنا  یهلا  تبهوم  نیا  هنارکـش  هب  دـینادب و  دـیع  ار  ندیـسر  فیلکت  هب  ندـش و  غلاب  زور  هک  منک  یم تیـصو 

وزرآ نیا  هب  هرـس  سدـق  سوواط  نب  دیـس  ص 142 »§ نوسحلا ، دمحم  خیـشلا  قیقحت  سوواط ، نب  دیـس  ۀـجهملا ، ةرمثل  ۀـجحملا 
، گرزب لضف  نیا  هنارکش  هب  دسر و  یم

↨
ص:13

رد هک  دراگن  یم هراب  نیا  رد  ابیز  یباتک  دریگ و  یم نشج  ار  رون  يداو  هب  وا  نداهناپ  فیلکت و  هب  دمحم »  » شدنزرف فرشت  ماگنه 
: تسا هدمآ  نینچ  نآ  لصف  نیتسخن 

لاس 659 مّرحم  هام  مهن  هبنش  جنپ زور  دیدرگ ، رّونم  لقع  راونا  هب  وا  دیـسر و  تلیـضف  نیا  هب  دمحم  مدنزرف  فرـشت  تقو  نوچ  ... 
نینـس زا  مامت  لاس  هدزناپ  دّمحم ، مدنزرف  زور  نآ  .میدوب  فرـشا » فجن   » يولع ینّابر  يارـسنامهم  رد  هداوناخ  اب  هارمه  نم  دوب و 

رد دوخ  هناخ  رد  ار  يربتعم  مّجنم  .درک  مامت  وا  ام و  رب  ار  دوخ  ماعنا  لابقا و  هلـالج  ّلـج  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دوب ، هتـشذگ  شرمع 
.دنک نیعم  ار  وا  تدالو  تعاس  تقو و  ات  مدرک  رضاح  هیلع  هّللا  تاولصیلع ترضح  نامیالوم  دهشم  راوج 

هک مدروآ  اج  هب  ار  هلالج  ّلج  دنوادخ  ساپس  ناوت ، ردقب  هظحل  نیا  رد  .دوب  روکذم  زور  هقیقد  جنپ  تعاس و  ود  وا  تدالو  خیرات 
زا هک  سوواط  نب  دّیـس  نامه »§ .دـش -§«  نومنهر  دـیزگرب ، وا  يارب  هک  یتمارک  تمعن  هب  ار  ام  دـناسر و  اج  نیدـب ار  دـنزرف  نیا 

هتـسناد و اهدـیع  نیرتگرزب  اه و  هظحل نیرترب  ار  فیلکت  هظحل  تسا ، یعیـش  ياـملع  ریظن  مک  ـالاو و  ياـه  هرهچ گرزب و  ناـیبرم 
قلاـخ اـب  طاـبترا  رون و  يداو  رد  دورو  هظحل  زا  رت  نیریـش رتاـبیز و  يا  هظحل اـیآ  یتـسار  .دـناوخ  یم نآ  تشادـگرزب  هب  ار  ناـسنا 

!؟ دراد دوجو  اهییابیز 
.درک تبث  دوخ  مان  هب  مالسا  خیرات  رد  ار  راختفا  نیا  داهن و  داینب  ار  فیلکت » نشج   » يوکین تنس  راوگرزب  نآ 

، تسا هتفای  ام  یمالسا  هعماج  رد  ردقنارگ  تنس  نیا  هک  یشرتسگ  همه  اب 
↨

ص:14
انـشآ نآ  یگنوگچ  اب  ار  نادـنزرف  يایلوا  نایبرم و  دـیوگزاب و  ار  نآ  يالاو  هاگیاج  دـنایامنب و  ار  فیلکت » نشج   » داعبا هک  یباتک 

.تسا هدشن  هتشاگن  دناسر ، يرای  ناشفیاظو  هب  ییانشآ  رد  دنراذگ  یم فیلکت  هصرع  هب  اپ  هک  ار  ینازیزع  دنک و 
دنک کمک  یمالسا  ياهروشک  نالاهنون  یناسنا  ياهدادعتسا  رتشیب  هچ  ره  ییافوکش  هب  راتـشون  نیا  دنوادخ ، فطل  هب  هکنآ ، دیما 

.دزاس راومه  هنیمز  نیا  رد  رتهب  ياهباتک  شراگن  يارب  ار  هار  و 
يرهش ير  يدمحم 

1373 / 8 / 21
↨

ص:15
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فیلکت نشج  هفسلف  لّوا شخب 

فیلکت يانعم 

؟ تسیچ فیلکت  هکنیا  لوا  دوش ؛ هداد  خساپ  لاؤس  دنچ  هب  تسا  مزال  فیلکت » نشج   » هرابرد ثحب  زا  لبق 
دشر غولب و  ّنس  هب  رتخد  رسپ و  ندیسر  يانعم  هب  حالطصا  رد  يرگید و  هب  راوشد  يراک  ندرک  راذگاو  يانعم  هب  تغل  رد  فیلکت 
ریاس رگا  دندیسر ، غولب  ّنس  هب  رتخد  رـسپ و  یتقو  مالـسا ، رظن  زا  ریثا »§ نبا  هیاهن ، هیلع » ّقشی  اهب  هرما  اذا  ئّـشلا  هفّلک  .تسا «-§« 

تاررقم نیا  .دننک  تیاعر  تقدب  ار  یهلا  تاررقم  دیاب  دنشاب ، اراد  ار  فیلکت »§ طیارش  مشـش : شخب  .ك  .ر  فیلکت -§«  طیارش 
ار اهنآ  دـنوادخ  هک  ییاهراک  ینعی   ) تامرحم و  هتـساوخ ) ناسنا  زا  ار  اـهنآ  ماـجنا  دـنوادخ  هک  ییاـهراک  ینعی   ) تاـبجاو لـماش :

.دوش یم تسا ،) هدرک  عونمم 
تاررقم هب  تسا ، راوشد  غولب ، زاغآ  رد  صوصخب  نآ ، يارجا  دنک و  یم داجیا  تیدودـحم  ناسنا ، يارب  یهلا  تاررقم  هک  اجنآ  زا 

هتفگ فیلکت  یهلا 
↨

ص:16
.دش فّلکم  دیسر و  فیلکت  هب  دنیوگ : یم دش ، مزال  وا  رب  تاررقم  نیا  تیاعر  هک  دیسر  یّنس  هب  ناسنا  یتقو  دوش ، یم

فیلکت هفسلف 

؟ تسا هدومن  دودحم  ار  ناسنا  هلیسو  نیدب  هدرک و  عضو  تاررقم  ناسنا ، یگدنز  يارب  دنوادخ  ارچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیمّود 
؟ تسا يدوجوم  هنوگچ  ناسنا  هک  مینادب  دیاب  ادتبا  لاؤس  نیا  هب  خساپ  يارب 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ار توهـش  لقع و  ناسنا ، رد  داهن و  لـقع  نودـب  ار  توهـش  تاـناویح ، رد  داد و  رارق  توهـش  نودـب  ار  لـقع  هتـشرف ، رد  دـنوادخ 

زوریپ شلقع  رب  شتوهش  هک  یـسک  تسا و  هتـشرف  زا  رتهب  دوش ، هریچ  شتوهـش  رب  شلقع  هک  یـسک  بیکرت ، نیا  اب  .درک  بیکرت 
لـقع و زا  يا  هتخیمآ ناویح و  هتـشرف و  زا  یبیکرت   » هب ناـسنا  ریـسفت  ص 4 »§ عیارـشلا ، للع  .تسا -§«  رتدـب  تاـناویح  زا  ددرگ ،

.ناسنا هتخانشان  تقیقح  زا  تسا  ینشور  ریوصت  توهش »
ار وا  یعقاو  ياهزاین  اهدادعتـسا و  دسانـش و  یمن ار  تفگـش  هدیچیپ و  دوجوم  نیا  تقیقح  یـسک  ناسنا ، راگدیرفآ  زج  دـیدرت ، یب

عوجر هدنـسیون  زا  یحو  هفـسلف  باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  .دنک -§«  يزیر  همانرب ناسنا ، لماکت  يارب  دناوت  یمن هجیتن ، رد  دـناد و  یمن
.تسا ناسنا  لماکت  يارب  ناهج  راگدیرفآ  همانرب  فیلکت ، دینک »§

هب تسوا - شنیرفآ  هفسلف  هک  لماکت - هب  ندیسر  هار  رد  ار  ناسنا  لقع ،
↨

ص:17
.دناشک یم دنسپان  راتفر  قالخا و  تسردان ، ياهرواب  هب  ار  وا  توهش  لباقم ، رد  دناوخ ؛ یم کین  راتفر  قالخا و  تسرد ، ياهرواب 

.دهد یم رارق  ددنسپ ، یم لقع  هک  یهار  رد  دنک و  یم اهر  نیغورد  ياهزاین  شکرس و  ياهسوه  لاگنچ  زا  ار  ناسنا  فیلکت ،
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  هب  دوخ  ياهتحیصن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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نع ّالإ  کهنی  مل  نسحب و  ّالإ  كرمأی  مل  ّهنإ  .تسا «-§«  هتـشادن  زاب  ار  وت  يدب ، زا  زج  هدادن و  نامرف  وت  هب  یکین ، هب  زج  دـنوادخ 
، تابجاو تسا ؛ ناسنا  لـماکت  تداعـس و  نیمأـت  يارب  لـقع  هماـنرب  ناـمه  عقاو  رد  فیلکت ، هماـنرب  همان 31 »§. هغالبلا ، جهن حـیبق »

.تساهیدب زا  نتشادزاب  تامّرحم ، اهکین و  هب  توعد 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

نع هّللا  هنی  مل  ول  .دـنک «-§«  بانتجا  اهنآ  زا  هک  دوب  بجاو  لقاع  ناسنا  رب  درک ، یمن یهن  دوخ  تامّرحم  زا  ار  مدرم  دـنوادخ  رگا 
تسا و یفاک  ناسنا  يارب  لـقع ، یعطق  ناـمرف  ثیدح 7595 »§. ص 117 ، ج 5 ، مکحلاررغ ، لقاعلا » اـهبنتجی  نأ  بجول  همراـحم 

دنسپان ياهراک  دنوادخ  رگا  یّتح  دیامرف : یم موصعم  ماما  ور ، نیا  زا  .تسا  هدرکن  عونمم  ار  تشز  ياهراک  زج  زین  لاعتم  دنوادخ 
.دندش یمن تشز  ياهراک  بکترم  دنریذپ ، یم ار  لقع  نامرف  هک  يدارفا  دوب ، هتخاسن  عونمم  ار 

: دهد یم حیضوت  نینچ  رتشیب  تحارصاب  ار  مهم  رایسب  هلأسم  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
« »§- حاّجنلا لیبس  یلع  ّلدت  اهنإف  قالخألا  مراکم  بلطن  نأ  انل  یغبنی  ناکل  ًاباقع  ًاباوثال و ال  ًاران و  یـشخنالو  ۀـّنج  وجرنال  اّنکول  »

§« ص 355 ۀعیفرلا ، تاجردلا  زا  لقن  هب  تیبلا ، لآ  هسسؤم  ص 193 ، ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم 
↨

ص:18
تسا راوازس  مه  زاب  میشاب ، هتشادن  هدیقع  یهلا  باقع  باوث و  هب  دشابن و  خزود  شتآ  زا  سرت  تشهب و  دیما  ام  رد  هکنیا  ضرف  هب 

.دنک یم تیاده  يزوریپ  تیقفوم و  هار  هب  ار  یمدآ  راک ، نیا  اریز  میشاب ، یقالخا  ياهشزرا  یپ  رد 
فاصنا اب  نارگشهوژپ  نآ  رد  تقد  هدش و  هتفرگ  لحن  هروس  هیآ 90  زا  تقیقح  رد  فیلکت ، هفسلف  هنیمز  رد  قیقد  رایـسب  هتکن  نیا 

.دنک یم انشآ  ناشیا  ینامسآ  میلاعت  قمع  مالسا و  ربمایپ  تقادصاب  ار 
: دنک یم فیرعت  نینچ  مالسا  اب  ار  دوخ  ندش  انشآ  ناتساد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصادخ  ربمایپ  باحصا  زا  نوعظم  نب  نامثع 

داهنشیپ نتفریذپ  بجوم  ایح  هک  هنوگ  نیدب دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ناوارف  رارـصا  لیلد  هب  مدش ، ناملـسم  هک  زاغآ  رد  نم 
تلاح هک  مدوب  ترـضح  نآ  تمدـخ  زور  کی  هکنیا  ات  مدوب ، هدرکن  رواـب  ار  مالـسا  عقاو ، رد  نم  .دـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

نآ لاح  تلاح ، نیا  لاوز  زا  سپ  .دنک  یم تفایرد  يزیچ  ایوگ  تخود ؛ نامـسآ  هب  مشچ  یتّدـم  مدـید  .داد  تسد  ناشیا  هب  یحو 
: دروآ میارب  ار  هیآ  نیا  لیئربج  هاگان  متفگ ، یم نخس  وت  اب  هک  یلاح  رد  دومرف : .مدیسرپ  ار  ترضح 

زردنا ار  امش  دراد ، یم زاب  متس  دنـسپان و  اشحف و  زا  دهد و  یم نامرف  نادنواشیوخ  هب  شـشخب  يراکوکین و  لدع و  هب  ادخ  نیقیب ،
رارقتـسا ملد  رد  مالـسا  دـناوخ ، میارب  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  یتـقو  هیآ 90 »§ لحن ، .دیریذپ -§«  دـنپ  هک  دـهد  یم
.متـشاذگ ناـیم  رد  وا  اـب  ار  ناـیرج  مدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يومع  دزن  گـنرد  یب .مدروآ  ناـمیا  تقیقح ، رد  تفاـی و 

: دومرف نینچ  شیرق  هلیبق  هب  نم ، نانخس  ندینش  اب  بلاطوبا 
↨

ص:19
ج نایبلا ، عمجم ریسفت  .دنک -§«  یمن توعد  هدوتس  قالخا  زج  يزیچ  هب  ار  امـش  وا  اریز  دینک ، يوریپ  دّمحم  زا  شیرق ، نادناخ  يا 

فیلاکت نسُح »  » دـناوت یم ییاهنتب  لقع  رگا  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  تسا ، نکمم  اجنیا  رد  میدـق »§ پاـچ  ، 381 ص 380 - ، 6
؟ تسایبنا ياه  همانرب نید و  هب  يزاین  هچ  سپ  دنک ، كرد  ار  نآ  كرت  حبق »  » ادخ و

، دـنک یم دـییأت  لقع  هک  ار  هچنآ  دسانـشب ؛ ار  ناسنا  لماکت  ياه  همانرب تایئزج  دـناوت  یمن ییاهنتب  لـقع  تفگ : ناوت  یم خـساپ  رد 
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زین اه  همانرب تایئزج  رد  لقع  دوش ، مهارف  لقع  يارب  ماـکحا ، دـسافم  حـلاصم و  كرد  طیارـش  رگا  .تسا  نید  ياـه  هماـنرب لوصا 
ات دـیایب  لـقع  کـمک  هب  دـیاب  توبن  یحو و  تسین ، مهارف  طیارـش  نیا  هشیمه  نوچ  یلو  تسا ، هتفگ  نید  هک  دـیوگ  یم ار  ناـمه 
§« دمآ دهاوخ  توبن ، هب  هدیقع  لیلد  مشش : شخب  رد  رتشیب  حیضوت  .دوش -§«  لیمکت  میظنت و  یبوخب  ناسنا ، لماکت  همانرب 

فیلکت نشج  هفسلف 

هراشا

؟ میریگب نشج  فیلکت  يارب  ارچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیموس 
: رتشیب حیضوت  اّما  .تسه  زین  فیلکت  نشج  هفسلف  تشذگ - نآ  حرش  هک  فیلکت - هفسلف  تفگ : دیاب  لاؤس  نیا  خساپ  رد 

دیع ددرگ ، یمزاب هعماج  ای  درف  هب  هتفر  تسد  زا  ياهتمعن  هک  مه  ییاهزور  تسا ، تشگزاب  ياـنعم  هب  دْوَع »  » هشیر زا  تغل  رد  دـیع 
نآ رد  هک  یکرابم  زور  فلا - دیع : .تسا -§«  هتفر  راک  هب  كرابم  هدنخرف و  زور  ره  رد  هملک  نیا  جـیردتب  یلو  دوش ، یم هدـیمان 

گنهرف .دنک  یم یلجت  بلق  لامعا  هجیتن  رد  هک  هچنآ  نتفرگ ج - دـیع  نشج  .نشج ب - زور  دـننک ، يداش  دـنریگ و  نشج  مدرم 
هک يزور  نیعم »§

↨
ص:20

رتگرزب یهلا  تمعن  هچ  ره  .يونعم  هچ  دـشاب و  يدام  تمعن  هچ  تسا ، دـیع  زور  نآ  دـسر ، یم ناسنا  هب  دـنوادخ  بناج  زا  یتمعن 
.تسا يرتشیب  ینامداش  هیام  هدوب و  رادروخرب  يرتشیب  هوکش  یگدنخرف و  زا  دیع  دشاب ،

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  دیع  زور  وا  يارب  دهدن ، ماجنا  يا  هتسیاشان راک  ناسنا  هک  يزور  ره  سپ 
§« تمکح 420 هغالبلا ، جهن دیع -§« » موی  وهف  هیف  هّللا  یصعیال  موی  ّلک  »

.تسا دیع  زور  دوشن ، ینامرفان  دنوادخ  نآ  رد  هک  يزور  ره 
يارب دـیآ و  تسد  هب  تیقفوم  نیا  هک  يزور  ره  .تسا  ریگمـشچ  یتیقفوم  گرزب و  یتمعن  هاـنگ ، زا  يرود  اهـسوه و  ندرک  راـهم 

.تسا كرابم  هدنخرف و  دوش ، مهارف  تمعن  نیا  هک  سکره 

: ینامسآ هدئام  فلا -

هدئام و  دیع » ، » دـش لزان  ترـضح  نآ  ياعد  هب  نارای و  ياضاقت  هب  هک  ار  ینامـسآ  هدـئام  لوزن  زور  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح 
: دیمان ادخ » يدیع   » ار ینامسآ 

ام هب  و  وت ، زا  يا  هناشن دشاب و  ام  رخآ  لّوا و  يارب  يدیع  ات  تسرف  ام  رب  نامـسآ  زا  يا  هدـئام اراگدرورپ ! ادـنوادخ ! تفگ : یـسیع 
کنم ۀیآ  انرخآ و  انلّوأل و  ًادیع  انل  نوکت  ءامّـسلا  نم  ةدـئام  انیلع  لزنا  اّنبر  مهللا  .یناگدـنهد «-§«  يزور  نیرتهب  وت  هک  هد  يزور 

لیکشت ار  نآ  كاروخ  یهام ، نان و  يردق  هک  دوب  يا  هرفـس ینامـسآ  هدئام  نیا  هیآ 114 »§. هدـئام ، نیقزاّرلا » ریخ  تنأ  انقزراو و 
! داد یم

هن یلو  تسا ، لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ینامسآ و  يا  هدئام زین  فیلکت 
↨
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ص:21
.تیناسنا ییافوکش  هدئام  تبحم و  قشع و  هدئام  تیونعم ، تیناحور و  هدئام  هکلب  یهام ! نان و  هدئام 
!؟ تسین دیع  یهلا ، فیلکت  هدئام  لوزن  زور  یلو  تسا ، دیع  یهام  نان و  هدئام  لوزن  زور  ایآ 

يداش راوازس  دهد ، یم زاورپ  یکاپ  يوس  هب  ار  ناج  هک  يا  هدئام نکیل  دراد ، رورس  نشج و  دنک ، یم ریس  ار  مکش  هک  يا  هدئام ایآ 
!؟ تسین تّرسم  و 

: فیلکت هَّللا  موی تشادگرزب  ب -

: تسا هَّللا » ماّیا  » تشادگرزب يروآدای و  دراد ، دیکأت  نآ  رب  میرک  نآرق  هک  يا  هدنزاس  یتیبرت و  هتسجرب  ياه  هتکن زا  یکی 
§« هیآ 5 میهاربا ، روکش -§« » راّبصلکل  تایآل  کلذ  یف  ّنإ  هَّللا  ماّیاب  مهرّکذو  »

.تسا رازگساپس  مواقم و  رایسب  هک  سکره  يارب  تسا  ینشور  ياه  هناشن نیا ، رد  یتسارب  هک  وش ، روآدای  اهنآ  هب  ار  هَّللا  ماّیا
ياهزور هَّللا  مایا تسا ، هدشن  هتفگ  نآ  هب  هَّللا » مایا  ، » تسادـخ ياهزور  اهزور ، مامت  هکنیا  هب  هجوت  اب  .ادـخ  ياهزور  ینعی  هَّللا  مایا

رب تمقن »  » ای و  تمعن »  » تروص هب  تسوا ، تمکح  ریبدـت و  تردـق و  هناـشن  هک  یهلا  ياـه  هیآ زا  يا  هیآ نآ  رد  هک  تسا  یـصاخ 
.دوش یم لزان  هعماج  ای  درف 

ناسنا و يرایـشه  رد  يا  هدنزاس شقن  دـناوت  یم اهتـسکش  اهتیقفوم و  لماوع  یـسررب  اهزور و  نیا  هرطاخ  تشادـگرزب  يروآدای و 
یمالسا بالقنا  مالـسا و  خیرات  مهم  ياهزور  هرطاخ  ام  هک  تسا  ینامـسآ  مایپ  نیمه  زا  ماهلا  اب  .دشاب و  هتـشاد  یناسنا  ياه  هعماج

.میراد یم یمارگ  ار  ناریا 
↨

ص:22
دیکأت شا  هرطاـخ تشادـگرزب  رب  میرک  نآرق  هک  تسا  هَّللا » ماـیا  » نشور ياهقادـصم  زا  یکی  فیلکت  زور  همدـقم ، نیا  هب  هجوت  اـب 

طابترا و یتسه و  راگدـیرفآ  رـضحم  هب  دورو  ِیمـسر  هزاجا   » تمعن زا  رت  هدـنزرا رتگرزب و  یتمعن  یهلا ، ياـهتمعن  ناـیم  رد  دراد ،
نآ زا  رتشیب  رتهب و  يرادرب  هرهب يارب  يزیر  همانرب رد  يرثؤم  ماگ  تمعن ، نیا  لوزن  زور  تشادـگرزب  تسین ! اهییابیز » قلاخ  اب  سنا 

.تسا

: یهلا ریاعش  تشادگرزب  ج -

هدرک و هیصوت  نادب  میرک  نآرق  هک  تسا  یهلا » ریاعش  میظعت   » ناونع فیلکت ، نشج  تشادگرزب  اب  قبطنم  ياهناونع  زا  رگید  یکی 
: تسا هدرب  مان  اهلد  ياوقت  ياه  هناشن زا  یکی  ناونع  هب  نآ  زا 

§« هیآ 32 جح ، بولقلا -§« » يوقت  نم  اهنإف  هَّللارئاعش  مّظعی  نم  «و 
.تساهلد يراکزیهرپ  هناشن  یهلا ، ریاعش  تشادگرزب  انامه 

ره ای  هتـشون و  ناکم ، نامز ، دناوت  یم رما  نیا  .دنک  یم وا  ياهنامرف  ادـخ و  هجوتم  ار  ناسنا  يا  هنوگب هک  تسا  يروما  یهلا ، ریاعش 
.دشاب يرگید  زیچ 

، نآ تشادـگرزب  هدـش ، بوسحم  یهلا  ریاعـش  زا  دـهد ، ناشن  یناسنا  هعماج  ناسنا و  هب  ار  وا  نامرف  ادـخ و  هک  يزیچ  ره  نیاربانب ،
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.دوب دهاوخ  راگدرورپ  هب  ییانتعا  یب نآ ، هب  ییانتعا  یب ادخ و  تشادگرزب 
.تسا يرتشیب  میظعت  هتسیاش  دهد ، ناشن  ار  وا  نامرف  ادخ و  رتنشور  رتهب و  یهلا ، ریاعش  ردق  ره 

هک سک  ره  هیآ 158 .»§. هرقب ، هللارئاعش » نم  ةورملا  افّصلا و  ّنإ  دناد «-§«  یم یهلا  ریاعش  زا  یکی  ار  هورم » افص و  ، » میرک نآرق 
↨

ص:23
.دتفا یم ادخ  دای  هب  رایتخا  یب دنیبب ، هوک  ود  نیا  نایم  ار  ادخ  هناخ  نارئاز  هناقشاع  تکرح 

، مادقا نیا  هیآ 36 »§. جح ، هللارئاعش » نم  مکل  اهانلعج  ندبلاو  .دناد «-§«  یم یهلا  ریاعـش  زا  زین  ار  انم »  » نیمزرـس رد  ینابرق  نآرق ،
تمظع زا  يرگید  هناـشن  تسادـخ ، هار  رد  نازیزع  نیرتهب  نداد  تسد  زا  يارب  یگداـمآ  مـالعا  رد  لـیلخ  میهاربا  تنـس  زا  يوریپ 

.تسادخ
، سوواط نب  دیـس  نوچمه  هک  یناسک  يارب  هتبلا  تساهنآ ؛ نیرتگرزب  زا  هکلب  یهلا و  ریاعـش  زا  زین  ناسنا  ندیـسر  فیلکت  هب  هظحل 

.دنراد انیب  هدید 
فرشت زور  ریظن ، مک فراع  هیقف و  نآ  سوواط ، نب  دیـس  ارچ  هک  دهد  یم ناشن  تشذگ ، فیلکت  نشج  هفـسلف  هرابرد  هک  یبلاطم 

: دناد یم اهدیع  مامت  ساسا  لصا و  ار  دیع  نیا  و  دنک ، یم مالعا  اهدیع  نیرتگرزب  زا  هکلب  دیع و  ار  فیلکت  هب 
! تسا اهدیع  مامت  ساسا  لصا و  نآ ، اریز  دهد ، رارق  اهدیع  نیرتگرزب  زا  ار  فیلکت  فرـش  هب  فرـشت  زور  هک  تسا  نینچ  راوازس 
§« ص 7 سوواط ، نب  دیـس  فیلکتلا ، تقو  فیرعتب  فیرـشتلا  دنتـسه -§« ...  نآ  عرف  اهدیع  ریاس  و  ترخآ ، رد  مه  ایند و  رد  مه 

رارق شهوکن  دروم  ار  اهنآ  ریز ، نانخـس  اـب  هداد و  رادـشه  دـنهد ، یمن تیّمها  اـهب و  فیلکت  دـیع  هب  هک  یناـسک  هب  راوگرزب ، نآ 
: دهد یم

نایم رد  شمان  لوهجم و  شزور  هک  هدوب  رادقم  یب ّدح  نیا  ات  تسا ، ناوتان  يا  هدنب هک  هداز  یمدآ دزن  فیلکت  هب  فرـشت  زور  ارچ 
!؟ تسا كورتم  فیلکت ، لها 

درامگ و تّمه  نآ  گرزب  قح  يادا  هب  دـشاب و  هدـش  هدامآ  مهم ، زور  نیا  يارب  هک  مشاب  هتفاـی  ار  یـسک  مرادـن ، داـی  نونکاـت  نم 
يارب میظعت  زا  هچنآ 

↨
ص:24

هک تسین  يزور  اـیوگ  دروـخ ؛ فسأـت  یتـمعن  نینچ  نداد  تسد  زا  يارب  اـی  دـنک و  تاـعارم  تسا ، بـجاو  هلـالج  لـج  دـنوادخ 
!؟ دنک لاؤس  نآ  زا  دنوادخ 

دروخرب نآ  اـب  لـیلجت  میظعت و  اـب  و  دـننک ، ادا  ار  گرزب  زور  نیا  قح  هک  منک  یم هیـصوت  ار  دوخ  ناـصاخ  نادـنزرف و  دوخ و  نم 
زا دنا  هتفای ناوت  نادـب  هچنآ  و  ترخآ ، ایند و  تداعـس  اهدـیع و  فرـش  زا  دـنا  هتفای تسد  نادـب  هچنآ  هک  دـننک  فارتعا  و  دـنیامن ،
هب اـهنآ  لوصو  هچیرد  تساـهنآ و  همه  دنمـشزرا  لـصا  زور ، نیا  اـنامه  .تسا  فیلکت  هب  فرـشت  تکرب  زا  يدنـسرخ ، یناـسآ و 

.تسا ترخآ  ایند و  تداعس 
مامت نآ ، تقیقح  تشادگرزب  زور و  نیا  تفارش  اب  هطبار  رد  دسر ، وا  هب  منخـس  هک  سکره  اهنآ و  نم و  رب  تّجح  هک  دننادب  دیاب 

§« 16 ص 15 - نامه ، تسا -§« ... 
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فیلکت نشج  یتیبرت  راثآ 

هراشا

کی ره  .تسا  یناسنا  هعماج  دشر  حالـصا و  رد  نآ  یتیبرت  شقن  فیلکت ، نشج  هلمج  زا  یهلا ، ریاعـش  همه  هفـسلف  هک  دش  نشور 
يرتـنوزفا تیمها  زا  دـشاب ، هتـشاد  اـهیبوخ  يوس  هب  ناـسنا  تکرح  يونعم و  هبذاـج  داـجیا  رد  يرتـشیب  تردـق  هک  یهلا  ریاعـش  زا 

.تسا رتیرورض  نآ  تشادگرزب  هدوب و  رادروخرب 
هدنزاس دیفم و  نآ  دننام  يراک  چیه  غولب ، هظحل  اب  بسانتم  یتیبرت  تامادقا  نایم  رد  هک  دهد  یم ناشن  فیلکت ، نشج  راثآ  یسررب 

یـشزرا و ماظن  ظفح  رد  یمهم  شقن  دـنک و  نوگرگد  ار  اهنآ  دـناوت  یم نادـنزرف ، نیون  یگدـنز  زاـغآ  رد  فیلکت  نشج  .تسین 
: زا دنترابع  راثآ  نیا  .دراد  هعماج  یتیبرت 

↨
ص:25

: هدنزاس يا  هرطاخ فلا -

هراشا

شومارف هاگ  چیه هک  يا  هرطاخ .تسا  رتخد  رسپ و  نهذ  رد  يونعم ، یتیبرت و  نیریـش  هرطاخ  کی  داجیا  فیلکت ، نشج  رثا  نیتسخن 
.تسا ناسنا  يامنهار  هشیمه  يارب  دوش و  یمن

: دنا هتسد هس  فیلکت ، هظحل  رد  ناملسم  نالاهنون 

: لّوا

هظحل زا  يا  هرطاخ نانآ  .دـنهد  یمن تیمها  نآ  هب  یلو  دـنراد ، ربخ  ای  تسا ، یعقوم  هچ  اهنآ  فیلاکت  هظحل  دـنناد  یمن هک  یناـسک 
.دنرادن دوخ  فیلکت 

: مّود

بجاو وت  رب  زامن  فیلکت ، يادرف  زا  دـنیوگ : یم اهنآ  هب  اًلثم  .دوش  یم هداد  اـهنآ  هب  فیلکت  ياهیتخـس  زا  یمهبم  ریوصت  هک  يدارفا 
.تساهیتخس اهتیدودحم و  زاغآ  فیلکت ، هظحل  زا  یناسک  نینچ  هرطاخ  دوش و ...  یم مزال  ناضمر  كرابم  هام  هزور  ددرگ ، یم

: مّوس

نانآ هب  دوش ؛ یم هداد  اهنآ  هب  ناسنا  یگـشیمه  تداعـس  رد  فیلکت  شقن  ادـخ و  اب  ناسنا  طابترا  زا  ینـشور  يانعم  هک  یـصاخشا 
: دنیوگ یم

يارب فیلکت  ینامـسآ  هدـئام  و  دـندرگ ، یم رختفم  راگدـیرفآ  يریذـپ  نامرف هب  هظحل  نیا  رد  تساهنآ ، فیلکت  نشج  غولب ، هظحل 
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.تسا نانآ  یگدنز  رد  اهییابیز  همه  لصفرس  یگدنز و  هظحل  نیرتابیز  فیلکت  هظحل  دوش ، یم لزان  اهنآ 
هتـشاد ینازرا  وا  هب  ار  تبحم  فطل و  همه  نیا  هک  تسا  ینابرهم  يادـخ  اـب  دـنویپ  نیریـش  هرطاـخ  فیلکت ، هظحل  زا  ناـنآ  هرطاـخ 

.تسا
.دوب دهاوخ  اهییابیز  اهیکین و  هب  ناسنا  يامنهار  یگدنز ، نایاپ  ات  هدنزاس  نیریش و  هرطاخ  نیا 

: یتیبرت تصرف  نیرتهب  زا  يریگ  هرهب ب -

يارب بسانم  ياهتصرف  زا  يریگ  هرهب یتیبرت ، مهم  لوصا  زا  یکی 
↨

ص:26
: دومرف هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  ترضح  .تساهدادعتسا  شرورپ  يزاسافوکش و 

تبظاوم دزو - یم نات  ییافوکـش يارب  امـش - راگدرورپ  بناج  زا  ییاهمیـسن  نآ  رد  هک  تسا  ییاهتـصرف  امـش  یگدـنز  نارود  رد 
ثیدح لامعلازنک ، .دش -§«  دیهاوخن  تخبدب  زگره  تروصنیا ، رد  .دوش  امـش  بیـصن  یمیـسن  دیاش  دیریگ ، هرهب  نآ  زا  هک  دینک 
بسانم تصرف  زا  يراک  ره  يارب  دنرمشب و  تمینغ  ار  تصرف  هک  دنک  یم هیصوت  ناناملـسم  هب  یمالـسا  تایاور  هرامش 21324 »§

« منغ ۀـصرفلا  دوـمرف «: تصرف  زا  هدافتـسا  تیمها  دروـم  رد  مالـسلا  هیلع یلع  ترـضح  هنوـمن ، ناوـنع  هـب  .دـننک -§«  هدافتـسا  نآ 
، مکحلاررغ دوعلا » ۀئیطب  توفلا و  ۀعیرـس  ۀـصرفلا  ثیدح 1083 «. مکحلاررغ ، ۀصغ » ۀـصرفلا  ۀـعاضا  ثیدح 194 «. مکحلاررغ ،
رد نتفرگ  رارق  عقاو ، رد  هظحل  نیا  تشادـگرزب  تسا و  ییافوکـش  ياهتـصرف  نیرتهب  زاغآ  فیلکت ، هظحل  و »§..  ثیدح 20197 .

.تسا راگدرورپ  هدنرورپ  هدنزاس و  میسن  نیا  ضرعم 
ار بسانتم  یشزومآ  هرود  کی  ًامتح  دیاب  ناوجون  نآ ، زا  لماک  حیحـصیرادرب و  هرهب يارب  هک  تساهبنارگ  یتصرف  فیلکت ، نشج 

نیا رد  دیاب  اهنآ  .تسا  نیگنـس  رایـسب  شرورپ ، شزومآ و  یتیبرت  نایبرم  لافطا و  يایلوا  تیلوؤسم  هنیمز  نیا  رد  .دـشاب  هدـنارذگ 
، فیلکت نشج  اب  نامزمه  ات  دننک  انـشآ  دهد ، ماجنا  ای  دـنادب  دـیاب  فلکم  هک  یبلاطم  نیرمت  میلعت و  اب  ار  ناوجون  یتامدـقم  هرود 

.دیامن زاغآ  یناسنا  فیاظو  يوس  هب  ار  دوخ  تکرح 

: یتیبرت یعامتجا - يزاس  هنیمز ج -

هعماج شقن  .تسا  تیبرت  یساسا  لوصا  زا  رگید  یکی  زین  يزاس  هنیمز
↨

ص:27
.تسین راکنا  لباق  دساف ، ياهناسنا  شرورپ  رد  دساف  هعماج  حلاصیاهناسنا و  شرورپ  رد  ملاس 

اراکـشآ هک  ار  یـسک  .دـهد  یم تیمها  هتـسیاش  ياهناسنا  تیبرت  يارب  بسانم  هنیمز  داجیا  یگدـنز و  طیحم  يزاس  ملاس هب  مالـسا 
زا اـت  تسا ، هدرک  عـضو  تاررقم  گرم ، ّدحرـس  اـت  يدراوـم  رد  دـناد و  یم تازاـجم  قحتـسم  هدـش ، هتـسیاشان  ياـهراک  بکترم 

، یعمج ياهتدابع  هنحصرد  ناناملسم  هک  دراد  دیکا  هیـصوت  مالـسا  .دزاس  ملاس  ار  یگدنز  طیحم  دنک و  يریگولج  داسف  شرتسگ 
رازگرب ادـخ  اب  طابترا  ادـخ و  مان  دای و  تشادـگرزب  يارب  هک  یمـسارم  همه  جـح و  گرزب  هرگنک  تعامج و  هعمج و  زامن  دـننام 
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.دنشاب هتشاد  يّدج  روضح  دوش ، یم
.دراد یساسا  شقن  هعماج ، دارفا  شرورپ  رد  هبذاج  نیا  .دنک  یم داجیا  یعامتجا  هبذاج  یهلا ، ریاعش  هنحصرد  روضح 

، عـقاو رد  فـیلکت  نشج  تشادـگرزب  .تـسوا  یگدـنز  عـطقم  نـیرت  ساـسح رد  ناوـجون ، یتـیبرت  صاـخ  هنحـص  ، فـیلکت نـشج 
راد هبذاج نالاهنون ، هژیوب  همه  يارب  ار  ادـخ  اـب  طاـبترا  نشج ، نیا  هب  نداد  تیمها  .تسا  لاـعتم  دـنوادخ  اـب  طاـبترا  تشادـگرزب 

زیزع مالـسا  هب  ار  نالاهنون  بذـج  هنیمز  ددرگ و  یم رتشیب  طابترا  نیا  قنور  دوش ، رازگرب  رت  هوکـش اـب  نشج ، نیا  هچ  ره  .دـنک  یم
.دنک یم رتشیب 

: دهعتم رنه  دشر  د -

رنه یلصا  ياه  هشیر هک  اجنآ  زا  .تسا  یناسنا  ياهدادعتسا  ییافوکش  تیبرت و  میلعت و  یـساسا  ياه  هیاپ زا  رگید  یکی  دهعتم ، رنه 
، دـهعتم رنه  دـشر  ياـهرازبا  نیرتـهب  زا  یکی  تسا ، هعماـج  ياهتـساوخ  اـهزاین و  اـبیز ، راـثآ  ندروآ  دـیدپ  يارب  دـنمرنه  هزیگنا  و 

یعقاو ياهزاین  يارب  یتاغیلبت  يزاس  هنیمز
↨

ص:28
.تساهناسنا

یبسانم یتاغیلبت  يزاس  هنیمز فیلکت ، نشج  .دوش  یم دـهعتمریغ  رنه  دـشر  بجوم  بذاـک ، ياـهزاین  دروم  رد  تاـغیلبت  هکناـنچمه 
.ادخ اب  طابترا  ینعی  ناسنا ، زاین  نیرت  یلصا هب  نادنمرنه  هژیوب  ناگمه ، نداد  هجوت  يارب  تسا ،

داعبا رد  ار  دوخ  رنه  ات  دننک  یم ادیپ  يرتشیب  هزیگنا  نادنمرنه  دشاب ، هتـشاد  يرتشیب  تیمها  مدرم  مومع  راکفا  رد  نشج  نیا  هچ  ره 
.دنهد رارق  اهناسنا  تیبرت  میلعت و  تمدخ  رد  ار  دهعتم  رنه  دنزاس و  افوکش  يزاس و ...  ملیف یشاقن ، مظن ، رثن ،

: یگدنز ییادز  تفآ ه -

.دراد نآ  تشونرس  ماجنا و  رد  یّمهم  شقن  يراک ، ره  زاغآ  یگنوگچ 
: تسا تسرد  زین  نآ  سکع  تسا ، هتسیاش  نایاپ  هنیمز  بوخ ، زاغآ 

جک راوید  دور  یم اّیرث  ات  جک  رامعم ، دهن  رگ  لوا  تشخ 
رخآ ات  جـک  راوید  دـننام  تسا  روبجم  درک ، باختنا  ار  یتسردان  هار  فیلکت ، زاغآ  رد  یـسک  رگا  هک  تسین  انعم  نادـب  نخـس  نیا 

ياهیژک دناوت  یم دنک ، هدارا  تقو  ره  دراد و  هدارا  ناسنا  یلو  دـنک ، تسار  ار  دوخ  دـناوتب  ات  درادـن  هدارا  جـک  راوید  .دـهد  همادا 
زا هک  یناسک  ور ، نیا  زا  .رتراوشد  دـشاب ، هتفر  رتولج  هچ  ره  تسا و  راوشد  یعیبط  روطب  وا  تشگزاب  یلو  .دـیامن  حالـصا  ار  دوخ 

.دنا هدش تشگزاب  هبوت و  هب  قفوم  رتمک  دنا ، هدوب یقالخا  فارحنا  هب  التبم  یگدنز  يادتبا 
هکنیا رب  مالسا  دیکأت  .دهد  ماجنا  هتسیاش  حیحصتروصهب و  ادتبا  زا  ار  يراک  ره  ات  دنک  شالت  دیاب  ناملسم  دنک  یم هیـصوت  مالـسا 

.تسور نیمه  زا  دشاب ، ادخ  دای  ادخ و  مان  اب  يراک  ره  عورش 
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصترضح  زا 

↨
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ص:29
یناهانگ دیوگ : دوخ  ناگتشرف  هب  دنوادخ  دهد ، همتاخ  یکین  اب  زین  ار  نآ  نایاپ  دنک و  عورش  یکین  اب  ار  دوخ  زور  زاغآ  هک  یسک 

نیا هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  دوصقم  هرامـش 43018 »§ ثیدح  لامعلازنک ، .دننکن -§«  تبث  ار  هداد  ماجنا  زور  نایم  رد  هک 
کی دوـصقم  هکلب  دـننک ، هاـنگ  دـنناوت  یم زور  ناـیم  دـنزاس ، یم نـیرق  ریخ  راـک  اـب  ار  زور  ياـهتنا  ادـتبا و  هـک  ناـنآ  هـک  تـسین 

.تسا يزاسدوخ  يارب  یقالخا  هدنزرا  لمعلاروتسد 
اب زور  ماجنا  زاغآ و  نتخاس  نیرق  يارب  شالت  هک  ارچ  دـهد ، یم دای  ناـسنا  هب  ار  یگدـنز  ياـهزور  ییادز  تفآ هویـش  ثیدـح  نیا 

یشزغل رگا  هک  تسا  نآ  تبقارم  تدهاجم و  نیا  هجیتن  .دشاب  تاریخ  اب  هارمه  تافآ و  زا  یلاخ  اهزور  مامت  دوش  یم ببـس  یکین ،
رد ار  وا  شزغل  یهلا  ناگتـشرف  دریگ و  یم رارق  دنوادخ  تیانع  دروم  دش - هظحالم  ثیدـح  رد  هک  روط  نامه دـنزب - رـس  ناسنا  زا 

.دننک یمن تشاددای  شلمع  هدنورپ 
فیلکت و نشج  .ددرگ  یم ناهج  راگدـیرفآ  باطخ  هتـسیاش  ناسنا  هک  يزاغآ  تسا ، ناـسنا  دـیدج  یگدـنز  زاـغآ  فیلکت  هظحل 

.دراد نآ  بولطم  نایاپ  رد  زاس  تشونرس یشقن  زور ، نیا  زاغآ  رد  نآ  هژیو  مسارم 
تداعـس تشونرـس  باختنا ، نیا  اب  دنک ، یم زاغآ  یهلا  ریاعـش  تشادگرزب  ادـخ و  دای  اب  ار  دوخ  فیلکت  نیتسخن  هظحل  هک  یـسک 

.دنک یم تکرح  زیمآ  تیقفوم نشور و  يا  هدنیآ يوس  هب  و  دنز ، یم مقر  دوخ  يارب  ار  دیواج 
نیا تارمث  زا  ار  یمالـسا  هعماج  نازاس  هدنیآ دوخ و  نالاهن  ون  دنهد و  تیمها  نآ  هب  دیاب  یتیبرت  روما  نالوؤسم  ناردام و  ناردـپ ،

.دنزاسن مورحم  يونعم  گرزب  دیع 
↨

ص:30

فیلکت نشج  مسارم  مّود شخب 

هراشا

يارب هک  دـیآ  یم شیپ  لاؤـس  نیا  تـسا ، یمالـسا  دـیع  نیرتـگرزب  تـفرعم  لـها  يارب  فـیلکت ، هـظحل  دـش  موـلعم  هـکنیا  زا  سپ 
؟ تسا بسانم  یتامادقا  هچ  فیلکت  نشج  مسارم  يرازگرب  يارب  و  درک ؟ دیاب  هچ  دیع  نیا  تشادگرزب 

: دنا هتسد ود  یمالسا  ياهدیع  تفگ  دیاب  خساپ  رد 
هیصوت یصاخ  ياهتدابع  لامعا و  هب  اهنآ  تشادگرزب  رد  دش و  حرطم  دیع  ناونع  هب  یمالسا  ثیداحا  رد  هک  ییاهدیع  لوا : هتـسد 

 .... ریدغ و ثعبم ، نابرق ، رطف ، ياهدیع  دننام  تسا ، هدش 
.تسا هدیسرن  ام  هب  نآ  هرابرد  یّصاخ  لیلد  هک  ییاهدیع  مود  هتسد 

، ناریا یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ياهنـشج  دـننام  رئاعـش  تشادـیمارگ  يارب  مالـسا  یلک  تامیلعت  ساسارب  اهدـیع  نیا  تشادـگرزب 
 ... رهشمرخ و حتف  یمالسا ، يروهمج  سیسأت 

رد مالـسا  یّلک  ياهدومنهر  زا  دیاب  نآ  ياه  همانرب میظنت  نشج و  نیا  تشادـگرزب  يارب  نیاربانب ، .تسا  لیبق  نیا  زا  فیلکت  نشج 
ریاعش میظعت  هنیمز 

↨
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ص:31
.تفرگ هرهب  یهلا  گرزب  ياهتمعن  ساپس  یمالسا و 

دیاب یـساسا  هتکنراهچ  دوش ، یم اپرب  اهدـیع  نیا  تبـسانم  هب  هک  یمـسارم  رد  هک  دـهد  یم ناشن  یمالـسا  ياهدـیع  همانرب  هظحالم 
: دشاب هجوت  دروم 

.ادخ اب  ناسنا  دنویپ  تیوقت  - 1
.هعماج زاین  دروم  ياهیهاگآ  دشر  - 2

.نادنمزاین هب  کمک  - 3
.ناناملسم ییوسمه  یلدمه و  یگنهامه و  شیامن  - 4

.تسا هظحالم  لباق  نابرق  دیع  رطف و  دیع  دننام  یمالسا ، گرزب  ياهدیع  همانرب  رد  تاکن  نیا 
يدابع یـسایس - گرزب  رونام  یمالـسا و  هعماج  ییوسمه  تدحو و  شیامن  ادخ ، اب  ناسنا  هطبار  تیوقت  رب  هوالع  نیدـیع ،»  » زامن

.دوش یم رازگرب  نابرق ) دیع  رطف و  دیع   ) راب ود  لاس  ره  هک  تسا  مالسا  نانمشد  ربارب  رد  ناناملسم 
داش يارب  نابرق  دـیع  رد  ینابرق ، رطف و  دـیع  رد  رطف ، تاکز  .تسا  یمالـسا  هعماج  ياـهیهاگآ  دـشر  يارب  دـیع ، زاـمن  ياـه  هبطخ

.تسا نادنمزاین  ندرک 
هنوگنیا ناوت  یم ار  فیلکت  نشج  مسارم  هماـنرب  .تسارجا  لـباق  فـیلکت » نشج   » هلمج زا  یمالـسا  ياهدـیع  ماـمت  رد  اـه  هتکن نیا 

: درک میظنت 

فیلکت نشج  ياه  همانرب

: یصوصخ مسارم  فلا -

هراشا

ياهدومنهر ساسارب  سوواط  نب  دیـس  موحرم  هک  یـشور  زا  ماهلا  اب  دوش ، یم ارجا  فلکم  طسوت  یـصوصخ  روطب  هک  مسارم  نیا 
: تسا رارق  نیا  زا  هدرک ، باختنا  دوخ  دنزرف  فیلکت  نشج  رد  مالسا  یلک 

↨
ص:32

رکش هدجس  - 1

يرازگساپس راهظا  يارب  دش ، روآدای  ار  یهلا  ياهتمعن  زا  یتمعن  ناسنا  هک  یتقو  تسا : هدومرف  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداصماما 
§« ص 98 ج 2 ، یفاک ، لوصا  .دـنک -§«  شیاتـس  شتمعن  رب  ار  دـنوادخ  دـهن و  كاخ  رب  ار  دوخ  تروص  تسا  مزال  دـنوادخ ، زا 

كاخ رب  تروصراب  جنپ  زا  سپ  دـش و  هدایپ  هاگان  هک  تفر  یم رتش  رب  راوس  يرفـس ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
.دندرک لاؤس  وا  زا  راک  نیا  تلع  هرابرد  ناهارمه  .دش  راوس  رتش  رب  هرابود  ندرک ، هدجس  ادخ  ربارب  رد  نداهن و 

ماشه نامه »§ .مدروآ -§«  ياج  هب  يرکـش  هدجـس  هدژم ، ره  يارب  نم  دروآ و  میارب  دـنوادخ  بناج  زا  ییاه  هدژم لیئربج  دومرف :
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هب دـمآ و  نییاپ  دوخ  بکرم  زا  ماما  هاگان  .میتشگ  یم هنیدـم  رهـش  فارطا  رد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هارمه  دـیوگ : یم مکح  نب 
هچ ینالوط  هدجس  نیا  تلع  موش ، تیادف  مدیسرپ : .دش  راوس  تشادربرـس و  یتدم  زا  سپ  .ینالوط  رایـسب  يا  هدجـس داتفا ؛ هدجس 

هدجـس نامه »§ .منک -§«  رکـشت  مراگدرورپ  زا  متـساوخ  مدروآ ، دای  هب  تشاد ، ینازرا  نم  هب  دنوادخ  هک  ار  یتمعن  دومرف : دوب ؟
.تسا مالسا  یعطق  تنس  کی  تمعن ، يروآدای  ماگنه  هب  رکش 

، فیلکت نشج  یصوصخ  همانرب  نیلوا  هک  تسا  هتـسیاش  .تسا  ناسنا  هب  ناهج  راگدیرفآ  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  مه  فیلکت  تمعن 
.دشاب رکش  هدجس 

نادنمزاین هب  کمک  - 2

رد ار  دوخ  یناد  ردق  رازگرکش ، هک  تسا  دیفم  یتروصرد  ینابز  رکش 
↨

ص:33
.دنک تباث  لمع 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
قفانملا رکـش  هلمع و  یف  رهظی  نمؤملا  رکـش  .دـنک «-§«  یمن زواجت  نابز  زا  قفانم  رکـش  دوش و  یم رهاـظ  وا  ِلـمع  رد  نمؤم  رکش 

، یهلا ياهتمعن  زا  ناسنا  يرازگرکـش  هناـشن  هک  ییاـهراک  نیرتهب  زا  یکی  .§« 5662 ثیدـح 5661 - مکحلاررغ ، هناسل » زواجتیال 
.تسا نادنمتسم  لد  ندرک  داش  نادنمزاین و  هب  کمک  تساهدیع ، رد  صوصخب 

: دسیون یم هراب  نیا  رد  سوواط  نب  دیس 
، تساهدیع مامت  ساسا  لصا و  نآ ، اریز  دـهد ، رارق  اهدـیع  نیرتگرزب  زا  ار  فیلکت  فرـش  هب  فرـشت  زور  هک  تسا  نینچ  راوازس 
هب فرـشت  تعاس  تقو و  هدرک و  ظفح  ار  زور  نیا  خـیرات  دـیاب  سپ  .دنتـسه  نآ  عرف  اهدـیع  ریاس  و  ترخآ ، رد  مه  ایند و  رد  مه 
وا ریگارف  هاگراب  حدم  و  نیمحارلا ، محرا  کلام  يانث  و  مظعا ، بهاو  رکـش  هب  يزور  نینچ  رد  لاس  ره  هک  دـنک  طبـض  ار  فیلکت 

اهتراشب رورـس و  مایا  هتـسیاش  هک  نانچ  دهد ، هقدص  نایاونیب  تجاح و  لها  هب  و  دزادرپب ، یگدنب  تیدوبع و  هفیظو  هب  هدرک و  مایق 
ص یناگیاپلگ ، يدیهش  رقاب  دمحم  دیـس  مجرتم  فیلکتلا ، تقو  فیرعتب  فیرـشتلا  همجرت  فیلکت ، هب  فرـشت  .تساهدیع -§«  و 

§« رییغت یکدنا  اب  نارهت ، يدعس ، هناخپاچ  ، 294 - 293

ناگتشرف رب  مالس  - 3

اهرطخ و زا  ار  وا  یصاخ  طیارـش  رد  زین  و  دننک ، تبث  ار  ناسنا  لامعا  همه  هک  دنراد  تیرومأم  دنا و  ناسنا هارمه  هشیمه  هتـشرف  ود 
.دنهد تاجن  تافآ ،

ناسنا اب  ار  ناگتشرف  نیا  دنوادخ  دومرف : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداصماما 
↨

ص:34
هب میمـصت  هک  یتقو  نمؤم  ناسنا  اسب ، هچ  .ددرگن  هانگ  بکترم  دـشاب و  یهلا  ياهنامرف  تعاطا  بظاوم  رتشیب  يو  ات  هتخاـس  هارمه 
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نم هیلع  تمایق  رد  دـنا ، هنحـصنیا دـهاش  هک  مظفاحم  ِناگتـشرف  دـنیب ، یم ارم  مراگدرورپ  دـیوگ : یم دوخ  اب  دریگ ، یم هاـنگ  ماـجنا 
.ددرگ یمرب دوخ  میمصت  زا  هجیتن  رد  داد ، دنهاوخ  تداهش 

نیمز و ناروناج  اهناطیـش ، رطخ  زا  ار  ناسنا  ات  هداد  تیرومأم  ناگتـشرف  نیا  هب  یناـبرهم ، فطل و  يور  زا  دـنوادخ  نیا ، رب  هوـالع 
ص 179، ج 56 ، راونالاراحب ، .دـننک -§«  تظافح  دـهاوخب - ادـخ  هک  یتقو  اـت  تسا - ربخ  یب نآ  زا  یمدآ  هک  اـهتفآ  زا  يرایـسب 

نیا تیرومأم  فیلکت ، هظحل  زا  ۀـظفحلا »§» هکئالملا  ناونع «: اب  ص 203  ج 9 ، همکحلا ، نازیم  توریب - یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحاراد 
نیا هب  تبسن  دیاب  هظحل  نیا  رد  دشاب ، تبقارم  لها  رگا  فلکم  نیاربانب ، .دوش  یم زاغآ  ناسنادب  کین و  لامعا  تبث  يارب  ناگتشرف 
نمض سوواط  نب  دیس  ردقنارگ ، فراع  زا  يوریپ  هب  دنک و  مارتحا  دناوخ ، یم نیبتاک » ًامارک   » ار اهنآ  نآرق  هک  راوگرزب  نارادساپ 

.دنک اعد  يراکمه و  ياضاقت  اهنآ  زا  زیزع ، ناهارمه  نیا  هب  مالس 
هک یتروصرد اهنآ  نیرفن  هک  نانچ تسا ، رثؤم  رایـسب  ناسنا  تالامک  دـشر و  تالکـشم و  ّلح  رد  اه  هتـشرف نیا  ياعد  ییامنهار و 

.داد دهاوخ  شیازفا  ار  وا  طاطحنا  دوش ، اهنآ  تیذا  رازآ و  بجوم  هتسیاشان  ياهراک  ماجنا  اب  ناسنا 

ناطیش زا  هذاعتسا  - 4

.دنک هارمگ  ار  ادخ  ناگدنب  همه  دناوت  یم ات  هک  درک  دای  دنگوس  دش ، هدنار  ادخ  هاگرد  زا  ناطیش  هکنآ  زا  سپ 
↨

ص:35
.تسا نداد  رارق  ادخ  هانپ  رد  ار  دوخ  شیاین و  اعد و  دراد ، یم هگن  ناطیش  هطلس  زا  ار  ناسنا  هک  یلماوع  نیرتمهم  زا  یکی 

ار دوخ  راک  ناطیش  هک  يا  هظحل دیاب  بقارم ، كریز و  ناسنا  تسا و  ناطیش  اب  هزرابم  رگنـس  عقاو  رد  ادخ ، هب  ندرب  هانپ  هذاعتـسا و 
.دشاب هتفرگ  هانپ  رگنس  نیا  رد  دنک ، یم زاغآ 

ناهج راگدیرفآ  زا  دادمتسا  - 5

لامک يوس  هب  تکرح  هدامآ  ناطیـش ، ّرـش  زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  ناگتـشرف و  رب  مالـس  رکـش و  هدجـس  ندروآ  اج  هب  زا  سپ  فّلکم 
.تسا تیناسنا 

.دیـسر دهاوخن  رمث  هب  لاعتم  دنوادخ  قیفوت  نودب  وا  ياهـشالت  هک  تسا  نیا  دشاب ، فلکم  هجوت  دروم  دـیاب  هک  يا  هتکن نیرتمهم 
زین یهلا  یبـیغ  ياهدادـما  زا  ار  وا  دراد ، یم نوصم  يدنـسپدوخ  هب  ندـش  راـتفرگ  زا  ار  ناـسنا  هکنیا  رب  هوـالع  هتکن ، نیا  هب  هجوـت 

.دزاس یم رادروخرب 
دوخ لامعا  رب  دصقم ، هب  ندیـسر  يارب  دیابن  دنهد ، یم ماجنا  کین  لامعا  هک  یناسک  دیامرف : یم لاعتم  دنوادخ  یـسدق  ثیدح  رد 

تـشهب رد  نم  تمعن  تمارک و  زا  هچنآ  لـباقم  رد  دنـشوکب ، نم  تعاـطا  هار  رد  ناوـت  هـمه  اـب  رمع  ماـمت  رگا  اـهنآ  .دـننک  هـیکت 
 »§- .دنشاب هتشاد  نانیمطا  نم  تمحر  لضف و  هب  لاح ، نیا  اب  دنا ! هدیـسرن نم  تدابع  تقیقح  هب  و  دنا ! هدرک یهاتوک  دنهاوخ ، یم
ربماـیپ يزور  هک  تـسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  توریب »§ یبرعلا ، ثارتلاءاـیحاراد  ثیدـح 53 ، ص 151 ، ج 68 ، راونـالاراحب ،

.تفای دهاوخن  تاجن  دوخ  راک  اب  اهنت  سک  چیه  هک  دینادب  دومرف : دوخ  باحصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا 
نیا دننادب  هکنیا  يارب  دندوب ، هدمآ  تفگش  هب  نخس ، نیا  زا  هک  باحصا 
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↨
ص:36

!؟ مه امش  ِدوخ  یتح  دندیسرپ : تسا ، ریگارف  هزادنا  هچ  نخس 
اب 5396 و 5397 ، هرامـش 5316 ، ثیدح  لامعلازنک ، .دریگارف -§«  ارم  دنوادخ  لضف  تمحر و  هکنیا  رگم  نم ! ِدوخ  یتح  دومرف :
رد دـیاب  تـسا و  فـلکم  ِتیقفوـم  طیارـش  نیرتـمهم  زا  یکی  دـنوادخ  زا  دادمتـسا  شیاـین و  نیارباـنب ، هدـنراگن »§ زا  یتاحیـضوت 

.دوش هدناجنگ  فیلکت  نشج  ياه  همانرب

: یمومع مسارم  ب -

هراشا

دناوت یم ناگدننک  رازگرب  هقیلـس  قوذ و  ناکم و  نامز و  فلکم ، یگداوناخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  فیلکت  نشج  یمومع  ياه  همانرب
: تسا يرورض  ریز  ياه  هتکن تیاعر  لاح  ره  رد  یلو  دشاب ، عونتم 

فیلکت نشج  هب  نداد  تیمها  - 1

، فیلکت هظحل  هک  دـنادب  دـنک و  كرد  ار  فیلکت  دـیع  تیمها  سوواـط  نب  دیـس  دـننام  فیلکت ، زاـغآ  رد  هک  تسا  یـسک  رتمک 
.تسا جاودزا  نشج  ناـسنا ، یگدـنز  ياهنـشج  نیرتـمهم  مدرم  رظن  زا  .تـسوا  یگدـنز  ياهدـیع  نیرتـگرزب  اـه و  هـظحل نیرتـهب 

يداـماد نشج  ندرک  رازگرب  ردـپ ، يوزرآ  نیرتگرزب  دور و  یم تخب  هناـخ  هب  شرتخد  هک  تسا  يزور  رداـم ، يوزرآ  نیرتگرزب 
.تسا رسپ 

اب جاودزا  نشج  هک  دناد  یم دنیبب ، تسه  هک  هنوگ  نآ ار  قیاقح  رگا  تسین ، انشآ  ناهج  قیاقح  اب  ناسنا  هک  تسا  تهج  نادب  نیا ،
.تسین ناسنا  یگدنز  رد  نآ  شقن  فیلکت و  نشج  اب  هسیاقم  لباق  نآ ، تیمها  همه 

ادص صوصخب  دنراد ، هدهع  هب  یمالـسا  ماظن  رد  ار  ون  لسن  تیبرت  داشرا و  تیاده و  تیلوؤسم  هک  ییاهناگرا  دارفا و  همه  هفیظو 
نییبت رد  امیس  و 

↨
ص:37

.تسا نیگنس  رایسب  تصرف ، نیا  زا  بسانم  يرادرب  هرهب تقیقح و  نیا 
.دنهدب تیمها  وا  جاودزا  نشج  زا  شیب  دوخ ، دنزرف  فیلکت  نشج  هب  مدرم  هک  يزور  دیما  هب 

یمالسا ياهیهاگآ  دشر  - 2

ياهیهاگآ دشر  هب  هجوت  هدرک ، يزیر  همانرب اهنآ  تشادگرزب  يارب  مالسا  هک  ییاهدیع  همانرب  رد  هتسجرب  ياه  هتکن زا  یکی  میتفگ 
.تسا هعماج 

سرادـم و طسوت  هک  یمـسارم  صوصخب  دـشاب ، فدـه  نیا  نیمأت  ياتـسار  رد  دـیاب  مه  فیلکت  نشج  یمومع  مسارم  ياه  هماـنرب
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.دنک افیا  فلکم ، ياهیهاگآ  حطس  ندرب  الاب  رد  يرتشیب  شقن  دناوت  یم ددرگ ، یم رازگرب  هنیمز  نیا  رد  یگنهرف  ياه  هسسؤم
: زا دنترابع  هراب  نیا  رد  يداهنشیپ  ياه  همانرب نیرتهب 

.اه هلاقم نیرتهب  هب  هزیاج  يادها  فیلکت و  نشج  هراب  رد  نازومآ  شناد طسوت  هلاقم  هئارا 
.دشاب فیلکت  ياهینتسناد  هرابرد  نآ  تالاؤس  هک  ییاه  هقباسم يرازگرب 

اهنآ كرد  قباـطم  ار  فیلکت  فلتخم  داـعبا  دـنناوت  یم دنیانـشآ و  كدوک  یـسانش  ناور اـب  هک  ینادنمـشناد  ینارنخـس  زا  هدافتـسا 
.دننک حیرشت 

فلکم ياهیگژیو  تیاعر  - 3

یحور و ياضف  دـیاب  دوش ، رتنوزفا  رتقیمع و  نآ  یتیبرت  راثآ  دـشاب و  هتـشاد  يرتشیب  هبذاـج  فیلکت  نشج  ياـه  هماـنرب هکنیا  يارب 
.دوش تاعارم  اه  همانرب میظنت  رد  دنراذگ ، یم فیلکت  ّنس  اپ  هک  ینالاهنون  يرکف 

↨
ص:38

فیلکت نشج  ياه  هیده مّوس شخب 

هراشا

ادـها ناگدـننک  تکرـش يوـس  زا  ییاـه  هیدـه فـیلکت ، دـلوت و  جاودزا ، دـننام  ییاهتبـسانم  هب  هک  ییاـه  نشج رد  هک  تـسا  مـسر 
.ددرگ یم

هاگدـید اـب  ییانـشآ  دـشاب ، هجوت  دروم  دـیاب  تسا - موسرم  نآ  رد  هیدـه  هک  اهنـشج  هنوگنیا  رد  هک  ییاـه  هتکن نیرت  مهم زا  یکی 
.درک میهاوخ  هراشا  نادب  هک  دراد  یتیصوصخ  فیلکت  نشج  .تسا  نآ  بادآ  هیده و  هرابرد  مالسا 

مالسا رد  هیده 

رد قلطم ، روطب  هکلب  فلتخم ، ياهتبسانم  اهنـشج و  رد  طقف  هن  دوش ، یم هتفگ  زین  شکـشیپ  ناغمرا و  هفحت ، وداک ، نآ  هب  هک  هیده 
.تسا دیکأت  شرافس و  دروم  مالسا 

:» مالـسا ص ربمایپ  تسا -§«  یمالـسا  يردارب  دنویپ  میکحت  تبحم و  رهم و  داجیا  توادـع ، هنیک و  ندودز  لماوع  زا  یکی  هیدـه 
ثارتلاءایحاراد ثیدح 2 ، ص 166 ، ج 74 ، راونالاراحب ، اّوباحت » اوداهت  ۀنیغـضلا ، بهذت  و  ةّوخالا ، ددجت  و  ةّدوملا ، ثروت  ۀیدهلا 

.تسا هقدص  تلیضف  زا  شیب  نآ  تلیضفو .توریب »§ یبرعلا ،
↨

ص:39
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هعفنت هیده  ملـسملا  یخأل  يدها  نأل  .هقدصات «-§«  مهد  هیده  ودب  تسا ، دیفم  مناملـسم  ردارب  يارب  هک  ار  هچنآ  مراد  تسود  نم 
.دراد یعاونا  نآ ، هدـنروآ  هزیگنا  رظن  زا  هیدـه  ثیدح 12 »§. ص 144 ، ج 5 ، یفاـکلا ، عورف  اـهلثمب » قّدـصتأ  نأ  نم  ّیلا  ّبحا 
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! تسا یهلا  رفیک  بجوتسم  نآ  هدنروآ  دراوم ، زا  یضعب  رد  یتح  هدش و  شهوکن  تخس  مالسا  رد  اه  هیده زا  یخرب 

اه هیده عاونا 

هراشا

(، هلباقم  ) تافاکم هیده  ار  لّوا  هتـسد  هدرک و  میـسقت  هتـسد  هس  هب  نآ  هزیگنا  هب  هجوت  اب  ار  هیدـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ 
ۀیده ةافاکم و  ۀـیده  هجوا : ۀـثالث  یلع  ۀـیدهلا  تسا «-§« : هدـیمان  ادـخ  يارب  هیدـه  ار  موس  هتـسد  هعناصم و  هیدـه  ار  مّود  هتـسد 

.§« ثیدح 1 ص 141 ، ج 5 ، یفاکلا ، عورف  هّلل » ۀیده  ۀعناصم و 

: هلباقم هیده  فلا -

لاثما و حدـق -§« .» درآ  زاب  هک  دور  ییاج  هساک  : » دـیوگ یم یفورعم  لَثَم  .دوش  یم هداد  رگید  يا  هیدـه لـباقم  رد  هلباـقم ، هیدـه 
مه هدیدنـسپ  یلو  تسین ، عونمم  مالـسا  رد  هیدـه  عون  نیا  .تسا  نینچ  اـه  هیدـه زا  يرایـسب  ص 1183 »§ ج 3 ، ادـخهد ، مکح ،

.تسین
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

↨
ص:40

ص 300، ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  کیلإ » يدهیال  نم  دهأ  .دروآ «-§«  یمن هیده  وت  يارب  وا  یناد  یم هک  ربب  هیده  یـسک  يارب 
.§« ثیدح 4076

: هعناصم هیده  ب -

هب يزاسرهاظ  نیا  .درادـن  يزاسرهاظ  زج  يا  هزیگنا نآ  هدـنروآ  هک  تسا  نآ  هعناصم ، هیدـه  تسا  يزاسرهاظ  ياـنعم  هب  هعناـصم 
.تسا يزاسراک  يارب  ای  ییامندوخ  یتسیابردور ، لیلد 

يارب هک  ییاـه  هیدـه .تسین  هوـشر  زج  يزیچ  هیدـه  نیا  .تسا  يزاـسراک  نآ  هزیگنا هـک  تـسا  نآ  هعناـصم ، هیدـه  عوـن  نیرتدـب 
مان تنایخ  ابر و  هوشر ، یمالـسا ، تایاور  رد  ایادـه  هنوگ  نیا  .تسا  لـیبق  نیا  زا  دـنرب ، یم يزاـسراک  روظنم  هب  تلود  نادـنمراک 

§« لامعلا ایاده  باب  ص 337 ، ج 10 ، ۀمکحلا ، نازیم  .ك  .ر  .تسا -§«  مارح  هدش و  شهوکن  تّدشب  هتفرگ و 

: ادخ يارب  هیده  ج -

قیرط زا  ادـخ  ياضر  زج  يا  هزیگنا هکلب  هلباقم ، هن  دـنک ، یم يزاـسرهاظ  هعناـصم و  هن  نآ  هدـنروآ  هک  تسا  نآ  ادـخ  يارب  هیدـه 
ار ادـخ  ياضر  ًامتح  نآ  تیفیک  وداک و  عون  باختنا  رد  تهج  نیدـب  درادـن و  دوخ  ینید  رهاوخ  ای  ردارب و  ندرک  داش  تمدـخ و 

.دنک یم تیاعر 
یتح اهنـشج  زا  یخرب  رد  هنافـسأتم  .درب  یمن هیده  هدادن ، هزاجا  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  هاگ  چیه درب ، یم هیده  ادـخ  يارب  هک  یـسک 

اب لُگ  ددعتم  ياهقبط  لاثم ، يارب  .درادن  یهلا  هزیگنا  هک  دنروآ  یم ییاهوداک  یمالسا ، بالقنا  مالـسا و  هب  نادنم  هقالع زا  يا  هدع
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!؟ دشاب مأوت  یهلا  هزیگنا  اب  دناوت  یم هنوگچ  ینونک  يداصتقا  طیارش  رد  مه  نآ  تعاس ! دنچ  يارب  و  فازگ ! ياهتمیق 
↨

ص:41
يارب دوش  یمن روبجم  هدنروآ  هیده  و  تسین ، هارمه  نداتفا  تمحز  هب  فّلکت و  اب  هک  تسا  نیا  ادخ  يارب  هیدـه  ياه  هناشن زا  یکی 

.دزادنیب یتخس  هب  ار  دوخ  نآ ، هیهت 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 

ار دوخ  وا  يارب  دربب و  هیده  وا  يارب  دراد  هچنآ  زا  دریذپب و  ار  وا  هیده  هک  تسا  نیا  ناملسم  ردارب  تشادگرزب  ياه  هناشن زا  یکی 
ج 5، یفاکلا ، عورف  ًائیش » هل  فّلکتی  الو  هدنع  امب  هفحتی  هتفحت و  لبقی  نأ  ملسملا  هیخأل  لجرلا  ۀمرکت  نم  .دزادنین «-§«  یتخس  هب 

.§« ثیدح 8 ص 143 ،

هیده نیرتهب 

هدرک رظن  راـهظا  زین  دـنرب  یم رگیدـکی  يارب  مدرم  هک  ییاـه  هیدـه عون  هنیمز  رد  مالـسا  اـیآ  تسیچ ؟ هیدـه  نیرتهب  مالـسا  رظن  زا 
!؟ تسا

داجیا یگدنز و  ياهزاین  نیمأت  يارب  يدام  ياه  هیدـه هب  هکنیا  اب  .دراد  یهجوت  بلاج  هاگدـید  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  .يرآ  خـساپ :
اه هفحت نیرت  هدنزرا نیرتهب و  هکلب  دنک ، یمن رصحنم  يدام  ياهوداکرد  اهنت  ار  هیده  یلو  دراد ، هیصوت  مدرم  نایم  تبحم  تفلا و 

.دنک نیمأت  ار  ناسنا  یحور  يونعم و  ياهزاین  زا  يزاین  هک  دناد  یم يا  هیده ار ،
: دومرف هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  ترضح 

طوقس و عنام  دنک و  نوزفا  ار  شتیاده  نآ  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  يا  هنامیکح نخـس  زا  رت  هدنزرا ناملـسم  ردارب  يارب  يا  هیده چیه 
نع هّدری  يدـه و  اهب  هّللا  هدـیزی  ۀـمکح  ۀـملک  نم  لضفا  ۀـیده  هیخا  یلع  ملـسملا  ءرملا  يدـها  ام  .تسین «-§«  ددرگ ، شتکـاله 

.ك .ر  .تسا  هدـش  لـقن  مالـسا ص  ربماـیپ  زا  يددـعتم  تاـیاور  زا  هراـب  نـیا  رد  ثیدـح 88 . ص 25 ، ج 2 ، راونـالاراحب ، يدر »
§« .ۀیدهلا لضفا  ناونع  ص 343 ، ج 10 ، همکحلا ، نازیم

↨
ص:42

، وداک هیهت  تمحز  ياج  هب  سپ  نیا  زا  دوش و  نالیخب  يارب  يا  هناهب اـت  تسین  يداـم  ياـه  هیدـه شزرا  یفن  ياـنعم  هب  نخـس  نیا 
شزرا هب  ار  یمالـسا  هعماـج  دـهاوخ ، یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـکلب  دـنربب ! ناـغمرا  هـب  نارگید  يارب  زردـنا  هظعوـم و 

رد ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  یمالـسا  هعماج  رد  وکین ، تنـس  نیا  ات  دنک  هاگآ  دنرادن ، هجوت  نآ  هب  مدرم  بلغا  هک  يونعم  ياه  هیدـه
.دبایب ناسنا  لامک  تداعس و  تهج 

هیده بادآ 

: تسا رارق  نیا  زا  هصالخ  روطب  هیده  بادآ  دش ، رکذ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
.یهلا ریغ  ياه  هزیگنا زا  ندش  یهت  ینعی  .صالخا  * 
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.تسا یمالسا  ریغ  یتافیرشت  ياه  هیده .ندوب  دیفم  * 
توافتم یگدنز ، نوگانوگ  طیارش  فلتخم و  نینس  رد  ناسنا  ياهزاین  .دوش  یم میدقت  وا  هب  هیده  هک  یـسک  زاین  نتفرگ  رظن  رد  * 

.دشاب ناسنا  ياهزاین  اب  بسانتم  دیاب  دریگ ، رارق  هدافتسا  دروم  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  هیده  هکنیا  يارب  .تسا 
.هدـنزومآ سیفن و  ياهباتک  دـننام  دـشاب ، يونعم  يدام و  شزرا  هدـنرادربرد  هک  تسا  يا  هفحت هیدـه ، نیرتلماک  .یگنهرف  ماـیپ  * 

یگنهرف ياهمایپ  تسا  رتهب  تروصنیا ، رد  .تسا  رتیرورـض  يدام  ياهکمک  هیدـه ، فرط  يدام  ياهزاین  نتفرگ  رظن  رد  اب  یهاـگ 
.ددرگ همیمض  نآ  هب  تسا ، مالسا  رد  هیده  نیرتهب  هک 

↨
ص:43

.دوش یم بوسحم  هیده  بادآ  زا  زین  اه  هیده عونت  دندعتم ، هیده  ناگدنروآ  هک  يدراوم  رد  .عّونت  * 
، تسادـخاب ناـسنا  دـنویپ  یمـسر  زاـغآ  نشج  هک  فیلکت  نشج  دروم  رد  یلو  تسا  هیدـه » ِقلطم   » هب طوبرم  دـش ، رکذ  هک  هچنآ 
سدـقم و هرهچ  ات  .دـشاب  یگنهرف  نایب  ياراد  يونعم و  رتشیب  هچ  ره  اه  هیدـه هک  دـنک  یم باجیا  نشج ، هیدـه و  بسانت  تیاـعر 

.دوشن فیرحت  يّدام  ياهنشج  ریاس  تروصهب  يونعم ، نشج  نیا  ینارون 
↨

ص:44

فیلکت طیارش  مراهچ شخب 

هراشا

؟ دسر یم فیلکت  هب  ناسنا  یخیرات  هچ  رد  شسرپ :
: دراد یلصا  طرش  راهچ  فیلکت  .دشاب  اّیهم  فیلکت  ماجنا  يارب  وا  یلمع  یملع و  يرکف ، یمسج ، ِناوت  هک  یماگنه  خساپ :

غولب لوا -
لقع مود -
ملع موس -

تردق مراهچ -
، یکدوک دننام : تسا ، هدمآ  فیلکت » عناوم  ناونع « هب  يروما  یمالسا ، نوتم  رد  طیارش -§« : نیا  هرابرد  يرصتخم  حیـضوت  کنیا 

.رارطضا هارکا و  ررض ، جرح ، زجع ، نایسن ، اطخ ، لهج ، نونج ،
یکاح نایـسن ، اطخ و  لهج ، .تسا  لقع  ینعی  مود  طرـش  نادقف  رگناشن  نونج  .تسا  غولب  ینعی  لوا  طرـش  نادقف  هناشن  یکدوک ،
عناوم تفگ : ناوت  یم نیاربانب ، .ددرگ  یمزاب تردق  ینعی  مراهچ  طرـش  نادقف  هب  عناوم  ریاس  .تسا  ملع  ینعی  موس  طرـش  نادقف  زا 

§« تسا فیلکت  طیارش  زا  يرگید  نایب  عقاو  رد  فیلکت 
↨

ص:45

غولب
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هراشا

.تسا فیلکت  طرش  نیتسخن  یهلا ، ياهفیلکت  ماجنا  يارب  مزال  یمسج  ناوت  هب  ندیسر  .ندیسر  ینعی  غولب ،

: غولب ياهتمالع  فلا -

: زا دنترابع  دنا ، هدرک رکذ  رسپ  رتخد و  غولب  يارب  اهقف  هک  ییاهتمالع 
رد .نیعم  گنهرف  هاگمرـش  دـیور ، نآ  زا  يوم  هک  نز  ای  درم  یلـسانت  تلآ  فارطا  راهز : .راـهز -§«  رب  تشرد  يوم  ندـیئور  - 1

-2 دوش »§ یم نشخ  تشرد و  غولب  ماگنه  تسا و  مرن  فیعـض و  غولب  زا  لبق  هک  تسا  یلـسانت  تلآ  فارطا  ياهوم  دوصقم  اجنیا 
.باوخ ای  يرادیب  رد  ینم  جورخ 

ج 2، هلیـسولا ، ریرحت  .رتخد -§«  لاس  ُهن  رـسپ و  یـسمش »§ لاس  هن  تسا ، يرمق  لاس  هبـساحم ، كالم  لاس -§«  هدزناپ  ناـیاپ  - 3
هک یتروصرد  هظحل  نآ  زا  و  تسا ، نس  هب  وا  ندیسر  ناسنا و  ندش  غلاب  ناشن  الاب  ياهتمالع  زا  کی  ره  هلأسم 3 »§ رجحلا ، باتک 

.تسا بجاو  ناسنارب  یهلا  ياهروتسد  همه  ماجنا  دشاب ، مهارف  زین  فیلکت  طیارش  ریاس 

: غولب هب  فّرشت  رد  نز  مّدقت  ب -

زا رتودز  رتخد  هاگ  نامز ، کی  رد  رـسپ  رتخد و  تسا  نکمم  نآ  ساسارب  تسا و  كرتشم  درم  نز و  نایم  غولب ، مّود  لوا و  هناـشن 
رتخد ساسا ، نیا  رب  ددرگ و  یم نشور  مّوس  هناشن  قیرط  زا  دارفا  غولب  لومعم ، روطب  یلو  .دوش  غلاب  رتخد  زا  رتدوز  رسپ  هاگ  رسپ و 

.دسر یم فیلکت  هب  رسپ  زا  رتدوز  لاس  شش 
↨

ص:46
دنوادخ تسا ، يزاب  لوغـشم  رـسپ  هک  یگلاس  ُهن  نس  رد  .دنک  یم ادیپ  ار  ادـخ  اب  دـنویپ  یگدامآ  رـسپ ، زا  رتدوز  لاس  شـش  رتخد 

لامک يوس  هب  فلکم  ياهناسنا  رگید  لثم  هک  دـهاوخ  یم وا  زا  دریذـپ و  یم روضح  هب  هتـسیاش  نز  کـی  ناونع  هب  ار  رتخد  لاـعتم 
.دنک تکرح  تیناسنا 

يایلوا تیلوؤسم  انعم ، نیا  تسا و  یناسنا  ياهتلیضف  عیرـس  تفایرد  يارب  وا  رتشیب  یگدامآ  هناشن  فیلکت ، هب  فرـشت  رد  نز  مدقت 
.دنک یم رت  نیگنس نارتخد  تیبرت  رد  ار  هسردم  لزنم و 

لقع

هتـشاد یفاک  دـشر  یمـسج ، رظن  زا  يدرف  تسا  نکمم  یلقع  دـشر  ای  لقع  ینعی  تسا ، فّلکم  يرکف  ِناوت  فیلکت ، طرـش  نیمّود 
.درادن یفیلکت  مالسا  رظن  زا  یصخش  نینچ  .دشابن  مزال  ِناوت  ياراد  يرکف  رظن  زا  نکیل  دشاب ،

.تسا یهلا  هذخآؤم  هبساحم و  رایعم  فیلکت و  يانبم  ناسنا  يرکف ِناوت 
: دیامرف یم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ج 1، یفاک ، لوصا  .دنک -§«  یم يریگ  هدرخ باسح  رد  هداد ، دوخ  ناگدـنب  هب  هک  یلقع  هزادـنا  هب  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  انامه 
هک دوش  یم عقاو  ناسنا  بلق  رد  يرون  غولب ، ماگنه  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ثیدح 1 »§ ص 10 ،
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طـسو رد  غارچ  دننام  لد ، رد  لقع  : » دیامرف یم سپـس  .دهد  صیخـشت  ار  دـب  کین و  بجاو و  ياهراک  دـناوت  یم ناسنا  نآ ، رثا  رب 
§« ثیدح 14 ص 99 ، ج 1 ، راونالاراحب ، .تسا -§« » هناخ 

↨
ص:47

وا هدهع  هب  یفیلکت  درادن ، ار  مارح  بجاو و  رفک ، نامیا و  لطاب ، قح و  صیخـشت  تردق  هدشن و  نشور  ناسنا  لد  رد  غارچ  نیا  ات 
.تسین

هرابرد مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  §«. 99 هیآ 98 - ءاـسن ، دـمان -§«  یم فعـضتسم  هدیـسرن ، یلقع  غوـلب  هب  هک  ار  یـسک  مـیرک  نآرق 
: دومرف یلقع  فعضتسم  ياهیگژیو 

درم ره  دنتسه ، سرون  ناکدوک  نانآ  .دروآ  نامیا  ای  دزرو  رفک  ات  درادن  ار  نامیا  رفک و  صیخشت  ناوت  هک  تسا  یسک  فعضتسم 
§«. ثیدح 1 ص 404 ، ج 2 ، یفاکلا ، لوصا  تسین -§«  يراج  وا  رب  فیلکت  ملق  دشاب ، كدوک  دننام  درخ  رد  هک  ینز  و 

ملع

نآ هب  تبسن  دنادن ، ار  یمکح  ناسنا ، ات  .تسا  فیلکت  یعطق  طیارـش  زا  زین  یهلا  ماکحا  تخانـش  یلقع ، یمـسج و  غولب  رب  هوالع 
هیلع قداصماما  زا  .دـنکن  لمع  دوخ  فیلکت  هب  هلأسم ، نتـسنادن  هناهب  هب  دـناوت  یم ناسنا  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  .درادـن  یفیلکت 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا 
، متـسناد یم دیوگب : رگا  یتسناد ؟ یم ار  دوخ  فیلکت  ایآ  دسرپ : یم هدرکن ، لمع  دوخ  فیلکت  هب  هک  یـسک  زا  تمایق  زور  دنوادخ 

§« ؟ ینک لمع  ات  یتفرگن  دای  ارچ  دوش : یم باطخ  وا  هب  متـسناد ، یمن دیوگب : رگا  يدرکن ، لمع  نآ  هب  ارچ  دوش : یم باطخ  وا  هب 
هجوت دوخ  فیلکت  هب  ناسنا  رگا  هک  تسانعم  نیدـب  فیلکت ، يارب  تفرعم  ندوب  طرـش  ثیدح 10 »§ ص 29 ، ج 2 ، راونالاراحب ،

.تسا طقاس  شفیلکت  درادن ، دوجو  وا  نتسناد  يارب  یهار  هک  تسا  يا  هنوگب وا  یگدنز  طیارش  ای  هتشادن ،
↨

ص:48

تردق

اهنت ییاناوت ، .تسا  هتـساوخ  ناسنا  زا  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  يراک  ماجنا  يارب  ییاـناوت  ینعی  تردـق  فیلکت ، طرـش  نیمراـهچ 
: تسا هدرک  مالعا  تحارصاب  هدومن و  دیکأت  نآ  رب  فیلکت ، طرش  ناونع  هب  میرک  نآرق  هک  تسا  یطرش 

،62 فارعا - ، 42 ماعنا - تایآ 152 ، رد  یظفل  توافت  یکدـنا  اب  اـنعم  نیا  هیآ 286 . هرقب ، اهعـسو -§« .» ّالإ  ًاسفن  هَّللا  فّلکی  ـال  »
§« دوش یم هظحالم  هرقب  نونمؤم و 233 ،

.دنک یمن فیلکت  شناوت  هزادنا  هب  زج  ار  سک  چیه  دنوادخ 
، یلقع یمسج ، ِناوت  لماش : ییاناوت  نیا  .تسا  فیلکت  ماجنا  يارب  فّلکم  ییاناوت  نآ ، درادن و  رتشیب  طرـش  کی  فیلکت  عقاو ، رد 

.تسا یلمع  یملع و 
.تسا طرش  نیا  حیضوت  تقیقح  رد  هدمآ ، فیلکت  طیارش  ریاس  هرابرد  یمالسا  تایاور  رد  هچنآ 
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: دومرف طرش  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دوخ فیلکت  هکنیا  رگم  درکن ، بلس  ار  یسک  تردق  و  تشادرب ، وا  زا  ار  دوخ  تعاط  هکنآ  رگم  تفرگن ، ار  یسک  تقاط  دنوادخ 
.§« ص 264 لوقعلا ، فحت هتفلک » هنع  عضو  ّالإ  هتردق  ذخأ  هتعاط و ال  هنع  عضو  الإ  دحأ  ۀقاط  هَّللا  ذـخا  ام  .تشادرب «-§«  وا  زا  ار 
یهلا ياهفیلکت  ماجنا  يارب  فلکم  ناوت  تیاعر  رد  مالـسا  ناـیاوشیپ  تقد  رگناـیب  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  یتیاور 

: دومرف راوگرزب  نآ  .تسا 
 »§- .دـشاب هتـشاد  تقاط  هک  ددرگ  یم بجاو  فلکم  رب  یماـگنه  هزور  دـنک ، كرد  هک  دوش  یم بجاو  فلکم  رب  یماـگنه  زاـمن 

§« ثیدح 43 ص 85 ، ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم
↨

ص:49

فیلکت ياهیگژیو  مجنپ شخب 

هراشا

.تسا يرورض  یتیبرت  روما  نالوؤسم  يارب  صوصخب  فیلکت ، ياهیگژیو  اب  ییانشآ 
: دوـش یم هصـالخ  نینچ  هلمج  کـی  رد  یگژیو  هس  نیا  .دوـش  یم یـسررب  لاـمجا  روـطب  فـیلکت ، مهم  یگژیو  هس  لـصف  نـیا  رد 

: بلطم حیضوت  کنیا  .تسا  ناسنا  ياهزاین  هب  وگخساپ  لاح  نیع  رد  كدنا و  ناسآ ، فیلکت ،

ندوب ناسآ 

: دینک هجوت  ریز  تایآ  هب  .تسین  تخس  فیلکت ، هک  هدرک  مالعا  تحارصب  نآرق 
رد دنوادخ  هیآ 6 »§. هدئام ، جرح » نم  مکیلع  لعجیل  هَّللا  دیریام  .دنک «-§«  لیمحت  امـش  رب  یتخـس  فیلکت  دهاوخ  یمن دـنوادخ 

.§« هیآ 78 جح ، جرح » نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  .تسا «-§«  هدرکن  لیمحت  امش  رب  یتخس  فیلکت  مالسا ، نید 
↨

ص:50
دنوادخ هیآ 286 »§. هرقب ، اهعـسو » اـّلإ  ًاـسفن  هَّللا  فلکیـال  .دـنک «-§«  یمن فیلکت  شناوت  هزادـنا  هب  زج  ار  یـسک  چـیه  دـنوادخ 

، هرقب رسُعلا » مکب  دیریال  رسیلا و  مکب  هَّللادیری  .دهاوخ «-§«  یمن امش  يارب  ار  تّقـشم  یتخـس و  دهاوخ و  یم امـش  يارب  ار  یناسآ 
، هدـش تیاـعر  یّقح  بحاـصره  ّقح  یهلا ، ياـهفیلکت  رد  هک  نخـس  نیا  همادا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هیآ 185 »§.

: دیامرف یم
يذ لک  یطعا  هَّللا  نا  .دادن «-§«  رارق  گنت  تخـس و  و  داد ، رارق  هداشگ  ناسآ و  لهـس و  ار  نآ  درک و  عیرـشت  ار  مالـسا  دنوادخ 

ًاعساو و ًاحمس  اًلهس و  هلعج  مالسإلا و  عرش  ًامارح و  مّرح  ًالالح و  ّلحاو  ًادودح  ّدح  ًاننس و  ّنس  ضئارف و  ضرف  هَّللا  ّنإ  هقح و  قح 
باجیا مدرم ، قوقح  تیاعر  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  الاب  ثیدح  ثیدح 2452 »§. ص 50 ، ج 3 ، یلعی ، یبا  دنسم  ًاقیض » هلعجی  مل 

.تسا هدوب  هجوت  دروم  یمالسا  تاررقم  رد  هتکن  نیا  .دنریگن  رارق  انگنت  رد  دوخ  یعرش  ياهفیلکت  ماجنا  رد  اهنآ  هک  دنک  یم
لکـشم يرادنید  تسا و  ناسآ  مالـسا  نید  هک  دومرف  یم دیکأت  اب  رّرکم  فلتخم و  ياهتبـسانم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 
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يرادـنید دـننک ، روصت  مدرم  هک  دـنهد  ماجنا  يراک  ینید  روما  ناـیلوتم  اداـبم  دـنریگب و  تخـس  دوخ  رب  ناداـن  دارفا  اداـبم  تسین ،
.دنهد يرارف  نید  زا  ار  مدرم  اجیب  ياهیریگتخس  اب  تسا و  لکشم 

ایآ هک  دـندرک  لاؤس  راب  نیدـنچ  .دندیـسرپ  یم هلأسم  وا  زا  هتفرگ ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  فارطا  مدرم  زاـمن ، زا  سپ  يزور 
ج 5، لبنح ، نبا  دنسم ، .تسا -§« » یناسآ  رد  ادخ  نید  مدرم ! يا  .درادن  لاکشا  هن  : » دومرف ترـضح  نآ  دراد ؟ لاکـشا  راک  نالف 

ار نخس  نیا  ص 69 »§
↨

ص:51
.درک رارکت  راب  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 

ندوب كدنا 

ناـسنا هب  هچنآ  طـقف  هن  و  تسوا ، فیلکت  زا  شیب  ناـسنا  ناوت  اـهنت  هن  .تسا  نآ  ندوب  كدـنا  فـیلکت ، ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی 
.تسا كدنا  هدش ، فیلکت  ودب  هچنآ  هکلب  تسا ، ناسآ  شیارب  هدش ، فیلکت 

: دیامرف یم نینچ  هدروآ ، ترضح  نآ  يارب  لیئربج  هک  ییاعد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 
یمک رب  تسوت  هژیو  ساپـس  راوـشد ...  عـفد  ناـسآ و  فـیلکت  رایـسب و  یکین  ناوارف و  ناـسحا  رب  تسوـت ، هژیو  ساپـس  ادـنوادخ !

رد زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  توریب »§ یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحاراد  ص 119 ، ج 91 ، راونـالاراحب ، .فیفخت -§«  يداـیز  فیلکت و 
: تسا هدروآ  نینچ  هریغ ) هیزج و  تایلام ،  ) جارخ نارازگراک  هب  يا  همان

تابجاو و هکنیا  هب  هجوت  اـب  همان 51 »§ هغالبلا ، جهن .تسا -§«  رایـسب  نآ  شاداپ  كدنا و  دیا ، هدش فّلکم  نادب  هچنآ  هک  دـینادب 
: درک میسقت  ناوت  یم انعم  ود  هب  ار  فیلکت  ندوب  كدنا  دنتسین ، مک  هدمآ  هدرتسگ  روطب  هقف ، فلتخم  ياهباب  رد  هک  یتامرحم 

.ناسنا ناوت  اب  هسیاقم  رد  فیلکت  ندوب  كدنا  - 1
.نآ شاداپ  اب  هسیاقم  رد  فیلکت  ندوب  كدنا  - 2

دوخ تقوم  یگدنز  نیمأت  يارب  ناسنا  دراد ؟ فیلکت  ردقچ  لیـصحت ، فلتخم  ياهعطقم  رد  شناد  لیـصحت  يارب  زومآ  شناد کی 
ردقچ ناهج  نیا  رد 

↨
ص:52

!؟ تسه ردقچ  و  دشاب ؟ دیاب  ردقچ  دوخ  یگشیمه  شیاسآ  نیمأت  يارب  وا  فیلکت  سایق ، نیا  اب  و  دنک ؟ یم شالت 
، نیا رب  هوـالع  .تسین  وا  تمحر  لـضف و  زج  يزیچ  دـنک ، یم تیاـنع  ناـسنا  هب  فـیلکت ، ماـجنا  ربارب  رد  دـنوادخ  هچنآ  عـقاو ، رد 

.تسا فیلکت  ماجنا  هیاس  رد  زین  ناهج  نیا  رد  ناسنا  شیاسآ 

ناسنا زاین  هب  وگخساپ 

.تسا ناسنا  ياهزاین  هب  ییوگخساپ  فیلکت ، هفسلف  یگژیو و  نیرتمهم 
تاررقم نیا  ماجنا  اب  زج  کین  تبقاع  تداعـس و  اب  بوخ و  یگدـنز  هدـش و  عضو  ناـسنا  یعقاو  ياـهزاین  ياـنبم  رب  یهلا  تاررقم 
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تمکح و نودـب  یمکح  مالـسا  رد  یلک ، روطب  تسا و  ناسنا  ياهزاین  زا  يزاین  هب  وگخـساپ  ماکحا ، نیا  زا  کی  ره  .تسین  رـسیم 
.درادن دوجو  تحلصم  نودب  یفیلکت 

مهم لصا  نیا  هب  تشاد ، مارح  لالح و  هرابرد  جاّرد  نب  لیمج  مان  هب  دوخ  نارای  زا  یکی  اب  هک  ینخـس  رد  مالـسلا  هیلع  قداـصماما 
: دومرف نینچ  هدرک ، هراشا 

نودب دنوادخ  ثیدح 1 »§. ص 8 ، عیارشلا ، للع  ئشل » ّالإ  ئش  لعجی  مل  ّهنإ  .درادن «-§«  دوجو  تمکح  نودب  یمکح  مالسا ، رد 
لالح وا  رب  ار  يزیچ  رگا  دـیامن ؛ یمن مارح  ای  لالح  وا  رب  ار  يزیچ  .دـنک  یمن فیلکت  وا  هب  ناسنا  حـلاصم  اـهزاین و  نتفرگ  رظن  رد 

.تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  وا  تحلصم  درک ، مارح  شیارب  ار  يزیچ  رگا  هتشاد و  رظن  رد  ار  يو  دوس  درک ،
؟ تسا هدرک  مارح  ناسنا  رب  ار  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم ، بارش ، دنوادخ  ارچ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یصخش 

: دومرف ناسنا  ياهزاین  هب  هراشا  اب  لاؤس  نیا  خساپ  رد  ماما 
↨

ص:53
هک هچنآ  هب  تبـسن  وا  یلیم  یب هدرک و  لالح  هچنآ  هب  دـنوادخ  لیامت  لـیلد  هب  اـهزیچ  ریاـس  ندرک  لـالح  روما و  نیا  ندرک  مارح 

نیمأت يارب  هک  ار  هچنآ  ور  نیا  زا  تسناد و  یمار دوخ  هدـیرفآ  ياـهزاین  دـیرفآ ، ار  ناـسنا  هک  دـنوادخ  هکلب  تسین ، هدومن  میرحت 
هرضحیال نم  .دومن -§«  مارح  وا  رب  تسناد ، یم روآ  نایز يو  يارب  ار  هچنآ  درک و  حابم  لالح و  وا  رب  تسا ، يرورـض  وا  ياهزاین 

ناسنا ياهزاین  هب  یهلا  فیلاکت  ییوگخـساپ  هرابرد  توریب »§ فراـعتلاراد ، بعـصلاراد ، ثیدح 1009 ، ص 218 ، ج 3 ، هیقفلا ،
: تسا يرورض  اه  هتکن نیا  هب  هجوت 

يو یگدنز  دوش و  یمن رصحنم  يّدام  ياهزاین  هب  وا  ياهزاین  ور ، نیا  زا  .ناج  مسج و  زا  تسا  یبیکرت  ناسنا  مالـسا ، شنیب  رد  - 1
نیمأت هشیمه  يارب  ار  وا  يونعم  يدام و  ياهزاین  هک  هدـش  میظنت  يا  هنوگب یهلا  ياـهفیلکت  .تسین  ناـهج  نیا  یگدـنز  هب  رـصحنم 

.دنک
§« قودص خیش  عیارشلا ، للع  .ك  .ر  .تسا -§«  هدش  هراشا  یهلا  تاررقم  ماکحا و  زا  يرایسب  هفـسلف  هب  یمالـسا  ثیداحا  رد  - 2

تایاور نیا  رد  هچنآ  زج  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  یلو  دـنک ، فشک  ار  ماـکحا  زا  يرایـسب  هفـسلف  دـناوت  یم زین  یملع  ياهیـسررب 
.درادن دوجو  يرگید  هفسلف  هدیسر ، نادب  ملع  لقع و  ای  هدمآ 

ار یهلا  نیناوق  همه  لماک  زار  دنا ، هتشاد انب  مالـسا  نایاوشیپ  هن  دنک و  فشک  ار  ماکحا  همه  لماک  قیقد و  هفـسلف  دناوت  یم لقع  هن 
نآ نتـشادن  هفـسلف  لیلد  نیناوق ، زا  یخرب  هفـسلف  نتـسنادن  هدـش و  عضو  ناسنا  یعقاو  ياهزاین  ساسا  رب  ماکحا  مامت  .دـننک  مالعا 

.تسین
↨

ص:54
هدرک هراشا  نادب  هغالبلا  جهن رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دراد  يا  هفسلف دوخ  دنوادخ ، ماکحا  زا  یخرب  هفسلف  ندوبن  صخشم  - 3

: تسا
 »§- .دزاس ادج  ار  دب  کین و  ات  دیامزآ  یم دنناد ، یمن ار  نآ  هفسلف  هشیر و  هک  ییاهفیلکت  زا  یخرب  اب  ار  دوخ  ياه  هدیرفآ دنوادخ 

ناـسنا لـماکت  رد  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  هک  هچنآ  .تسا  لـماک  ناـسنا  شرورپ  فیلکت ، ییاـهن  هفـسلف  هبطخ 192 »§ هغالبلا ، جهن
رد يرثا  تبرق ، دصق  نودب  حلاصلامعا  تسا و  لمع  نطاب  حور و  تین ، تهج  نیدـب  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  زا  تعاطا  دراد ، شقن 
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.درادن ناسنا  لماکت 
ار نآ  دوخ ، زاـین  فیلکت و  هفـسلف  هب  هجوت  نودـب  هک  تسادـخ  تعاـطا  فیلکت ، ماـجنا  رد  ناـسنا  هزیگنا  هک  دوش  یم مولعم  یتقو 

.تسا ققحت  لباق  لماک  روطب  تسین ، صخشم  نآ  هفسلف  هک  ییاهفیلکت  دروم  رد  طقف  نیا  دهد و  ماجنا 
↨

ص:55

فیلکت ياهینتسناد  مشش شخب 

هراشا

زیچ چیه  غولب ، هظحل  رد  .تسا  فیلکت  نشج  يارب  وا  يزاس  هدامآ هنیمز  رد  كدوک  یتیبرت  لئاسم  نیرتمهم  زا  فیلکت  ياهینتسناد 
دنکب و دیاب  هچ  دـعب  هب  هظحل  نآ  زا  هک  دـنادب  دـشاب و  انـشآ  دوخ  یهلا  یناسنا و  فیاظو  اب  كدوک  هک  تسین  نیا  زا  رت  تیمها اب 
هک ییاه  هتکن نیرتمهم  .تسا  نیگنـس  رایـسب  هطبار  نیا  رد  ردام  ردـپ و  هژیوب  یتیبرت ، روما  نالوؤسم  هفیظو  .دـهد  ماجنا  دـیابن  هچ 

.دوش یم حرطم  شخب  نیا  رد  تسا ، يرورض  فیلکت  هظحل  يارب  نآ  نتسناد 
: دوش یم میسقت  لصف  هس  هب  فیلکت  ياهینتسناد 

یتدیقع ياهینتسناد  - 1
یقالخا ياهینتسناد  - 2

یلمع ياهینتسناد  - 3
↨

ص:56

لّوا لصف 

يداقتعا ياهینتسناد 

حیحـصهار نتفای  يارب  ماگ  نیلوا  .تسا  هداد  تیمها  نادـب  مالـسا  هک  تسا  يا  هلأسم نیتسخن  عقاو ، اـب  قباـطم  تسرد و  ياـهرواب 
.تسا یتسه  ناهج  قیاقح  اب  قیقد  ییانشآ  تسرد و  ياهرواب  دیاقع و  یگدنز ،

.تسا ناهج  راگدیرفآ  دوجو  تقیقح  یتسه ، ناهج  تقیقح  نیرتگرزب 
: هک دنادب  .دشاب  انشآ  یبوخب  تقیقح  نیا  اب  دیاب  فیلکت  هظحل  رد  كدوک 

؟ تسا ییاهیگژیو  هچ  ياراد  تسیک و  ناهج  وا و  راگدیرفآ 
؟ تسا هداتسرف  وا  يربهر  ییامنهار و  يارب  ار  یناسک  هچ 

؟ دنا هدروآ وا  تیاده  يارب  راگدرورپ  بناج  زا  ار  ییاهمایپ  هچ  یهلا  ناربمایپ 
؟ تفر دهاوخ  اجک  هب  تفای ، نایاپ  ناهج  نیا  رد  يو  یگدنز  هک  یماگنه  دش و  دهاوخ  هچ  وا  ماجنارس 

دیلقت يانبم  رب  هن  دنادب ، لیلد  ساسا  رب  ار  اهلاؤس  نیا  همه  خساپ  ینعی  دشاب ، هتشاد  نیقی  دوخ ، دیاقع  لوصا  هب  تبـسن  دیاب  فلکم 
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! نارگید زا  هناروکروک 
هلاس هدزناپ  ای  هلاس  ُهن  كدوک  تسا  نکمم  هنوگچ  دییوگب : تسا  نکمم 

↨
ص:57

!؟ دراد لالدتسا  تردق  یناتسریبد  ای  یناتسبد  كدوک  ایآ  دربب !؟ یپ  یمالسا  دیاقع  لوصا  یتسرد  هب 
ره .تسا  رون  مه  دیشروخ  رون  تسا ، رون  عمش ، رون  .ییانشور  رون و  بتارم  دننام  دراد ، فلتخم  تاجرد  لالدتـسا ، تردق  خساپ :
زا يرگید  هبترم  زین  دیـشروخ  رون  تسا ، ییانـشور  بتارم  زا  يا  هبترم عمـش  رون  یلو  دنتـسین ، مه  اب  هسیاقم  لباق  رون ، ود  نیا  دنچ 

.تسا ییانشور  بتارم 
.دیاقع لوصا  رد  صوصخب  دنک ، رواب  ار  يزیچ  دیابن  لیلد  نودب  ناسنا 

.تسا توافتم  يو  تالیصحت  شوه و  نس ، بسانت  هب  ناسنا ، ياهرواب  لیلد 
تسا یلالدتسا  دوصقم  هکلب  تسین ، یفسلف  هدیچیپ  ياهلیلد  ساسا  رب  لالدتـسا  فیلکت ، هظحل  رد  فلکم  هک  لالدتـسا  زا  دوصقم 

.لاهنون كرد  مهف و  اب  بسانتم  نشور و  هداس و  ياهلیلد  يانبم  رب 
يردقب دیاقع  لوصا  هنیمز  رد  .دنیوگب  نخس  اهنآ  اب  مدرم  هدوت  كرد  مهف و  قباطم  دندوب  فظوم  دنوادخ  بناج  زا  یهلا  ناربمایپ 

هکلب دنراد ، ار  نآ  كرد  مهف و  ناوت  یناتسریبد ، یناتسبد و  ناکدوک  اهنت  هن  هک  دنا  هدروآ يا  هداس ياهلیلد  هدرک و  تبحـصنشور 
.دنوش دهتجم  دیاقع ، لوصا  رد  نآ  ساسارب  دنناوت  یم زین  داوس  یب دارفا 

یخرب هب  رـصتخم  روطب  فـیلکت  هناتـسآ  رد  زیزع  نـالاهنون  ییانـشآ  يارب  یلو  تسین ، دـیاقع  لوـصا  باـتک  باـتک ، نیا  دـنچ  ره 
: دوش یم هراشا  هدمآ ، یمالسا  دیاقع  لوصا  نییبت  یمالسا  ثیداحا  نآرق و  رد  هک  ییاهلیلد 

ادخ دوجو  لیلد 

ات تاّرذ  نیرتـکچوک  زا  ناـهج  تادوجوم  ینعی  دـناد ؛ یم ادـخ  دوـجو  نشور  ياـه  هناـشن اـهلیلد و  ار  ناـهج  رـسارس  میرک ، نآرق 
ات متا  زا  تارک ، نیرتگرزب 

↨
ص:58

راگدیرفآ هنیآ  نشور  لیلد  هک  دـنا  هدـش هدـیرفآ  يا  هنوگب کی  ره  سوسحمان ، ات  سوسحم  ياه  هدـیرفآ زا  اهناشکهک ، نیرتگرزب 
.دنتسه دوخ 

.درادن تابثا  يارب  لیلد  ادخ ، دوجو  هزادنا  هب  یتسه  ناهج  رد  زیچ  چیه 
، نیمز هنیآ  رد  .دنک  یم هدهاشم  ار  ادـخ  درگنب ، زیچره  هب  ناسنا  دـشاب ، زاب  لقع ، لد و  هدـید  رگا  تسادـخ ؛ دوجو  لیلد  زیچ  همه 

.دنیب یم ار  ادخ  انیب  هدید  اهناشکهک  ناگراتس و  هام ، دیشروخ ، ناتخرد ، ایرد ، ارحص ، ، هوک
دننیبب ار  ناهج  دنناوت  یمن اهنآ  دنتسه ، ناهج  راگدیرفآ  هاگیلجت  اه  هدیرفآ همه  تسا ، ملاس  اهنآ  لد  لقع و  هدید  هک  یناسک  يارب 

! دننیبن ار  ادخ  و 
کچوک رهاظب  باتک  هب  اهنت  رگا  ناسنا  تسین ، یتسه  ناهج  گرزب  باتک  هعلاطم  هب  يزاین  ناهج ، راگدیرفآ  اب  ندـش  انـشآ  يارب 

.دوش انشآ  دوخ  يادخ  اب  دناوت  یم یناسآ  هب  دنک ، هعجارم  شدوجو 
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: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
§« هرامش 79467 ثیدح  مکحلاررغ ، هبر -§« » فرع  هسفن  فرع  نم  »

.تسا هتخانش  ار  دوخ  يادخ  دسانشب ، ار  دوخ  هک  یسک 
، دسانش یمن ار  ادخ  هک  یسک  و  تسادخ ، اب  ییانشآ  دوخ  اب  ییانشآ  تفگ !؟ نخس  یسانشادخ  هرابرد  دوش ، یم نیا  زا  رت  هداس ایآ 

! تسا هتخاشن  ار  دوخ  هک  دوش  یم مولعم 
هب زاین  تسا و  هدیدپ  ناهج  هک  درک  تباث  ناوت  یم لیلد  مادـک  اب  دیـسرپ : ناشیا  زا  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ  يدرم 

؟ دراد راگدیرفآ 
: دومرف ماما 

ار شیوخ  هک  یناد  یم دوخ  و  یتفای ، یتسه  يدوبن و  وت  هک  لیلد  نیا  هب 
↨

ص:59
یلیخ ثیدح 11 »§ ص 36 ، ج 3 ، راونالاراحب ، .تسا -§«  هدرواین  دوجو  هب  ار  وت  تسوت ، دننام  هک  مه  یـسک  يا و  هدیرفاین دوخ 
دمهف یم یگداسب  دوخ ، شیادیپ  یگنوگچ  هعلاطم  هار  زا  سک  ره  .درک  تابثا  راگدیرفآ  هب  ار  ناهج  زاین  ناوت  یم نشور ، هداس و 
هدیرفآ ار  دوخ  شدوخ  درادن  ناکما  هک  دناد  یم ینـشورب  و  دمآ ، دوجو  هب  دعب  تشادن و  دوجو  شردام  ردپ و  جاودزا  زا  لبق  هک 

.دشاب
يزیچ هن  دنـشاب و  دوخ  هدـننیرفآ  دـنناوت  یم دوخ  هن  زین  اهنآ  تسا ، یفاک  راگدـیرفآ ، هب  یتسه  ناهج  زاین  تابثا  يارب  لـیلد  نیمه 

.دنتسه اناوت  اناد و  يراگدیرفآ  دنمزاین  نیاربانب ، .دشاب  اهنآ  هدننیرفآ  دناوت  یم ناشدوخ  لثم 

راگدرورپ ییاتکی  لیلد 

ییاعدا نایادـخ ، ددـعت  ياعّدا  هک  تسا  نیا  هدرک  ییامنهار  دـنوادخ  ییاتکی  دـیحوت و  هنیمز  رد  میرک  نآرق  هک  يا  هتکن نیتسخن 
: میناوخ یم نآرق  رد  .لیلد  نودب  تسا 

§« هیآ 117 نونمؤم ، هب -§« » هل  ناهرب  رخآ ال  ًاهلا  هَّللا  عم عدی  نم  «و 
.درادن اعدا  نیا  يارب  یلیلد  دناوخب ، ار  يرگید  يادخ  اتکی  يادخ  اب  هک  یسک 

ناـهج راگدـیرفآ  هک  مدـقتعم  نم  تفگو : دیـسر  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تمدـخ  یتـسرپ ) هناـگود   ) هیونث بتکم  ناوریپ  زا  یکی 
؟ تسا یکی  دییوگ  یم لیلد  هچ  هب  امش  تساتود ،

↨
ص:60

: دومرف خساپ  رد  ماما 
مولعم يوـش ، یم مّود  يادـخ  دوـجو  یعدـم  وـت  یتـقو  اریز  تسا ! یکی  وا  هک  تسا  نیا  لـیلد  تساـتود ، ییوـگ  یم وـت  هک  نیمه 

ص ج 3 ، راونالاراحب ، .فالتخا -§«  دروم  نآ  زا  رتشیب  تسا و  قفاوت  دروم  یکی  نیاربانب ، .يا  هتفریذپ ار  دحاو  يادخ  هک  دوش  یم
ماهلا نآرق  نشور  هداس و  نایب  نامه  زا  ناتـسرپ  هناگود  ياعّدا  ّدر  يارب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  وگتفگ  نیا  رد  ثیدح 18 »§ ، 228

.تسا ساسا  یب چوپ و  اهنآ  ياعدا  .دنرادن و  یلیلد  رگید ، ییادخ  تابثا  يارب  ناکرشم  همه  اهنآ و  هک  هتفرگ 
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يارب اـتمه  دوـجو  دـنک ، یم تباـث  يرایـسب  ياـهلیلد  درادـن ، دوـجو  دـنوادخ  يارب  اـتمه  تاـبثا  يارب  یلیلد  چـیه  هکنیا  رب  هوـالع 
.تسین نکمم  ناهج ، راگدیرفآ 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نخس  رد  لیلد ، نیرت  هداس
ياـه هناـشن دـندمآ و  یم تغارـس  هب  شناربـمیپ  ناـمگ  یب تشاد ، ییاـتمه  کیرـش و  تراـگدرورپ  رگا  هـک  شاـب  نـئمطم  مرـسپ !

فـصو ار  نتـشیوخ  دوخ  هک  نانچ تساتکی ، يادخ  وا  اّما  .يدرب  یم یپ  شتافـصو  رادرک  هب  و  يدید ، یم ار  وا  تردق  تموکح و 
راثآ تیأرل  و  هلـسر ، کّتتأل  کیرـش  کبرل  ناک  ول  هنأ  ّینب  ای  ملعاو  .تسین «-§«  زیتس  رد  وا  تیمکاح  اب  سک  چـیه  تسا ، هدرک 

.§« همان 31 هغالبلا ، جهن دحأ » هکلم  یف  هداضیال  هسفن  فصو  امک  دحاو  هلإ  هنکل  هتافص و  هلاعفا و  تفرعل  هناطلس و  هکلم و 

ادخ تلادع  لیلد 

ملظ یسک  .تسا  سرت  ای  ییوجدوس  ای  تلاهج  یمتس  عون  ره  ساسا 
↨

ص:61
تـسد زا  سرت  ای  تسا و  هدش  تشز  لمع  نیا  ماجنا  ثعاب  يو  ییوجدوس  دناد ، یم رگا  ای  دـناد و  یمن ار  نآ  دـسافم  هک  دـنک  یم

.دراد یماو ملظ  هب  ار  وا  دراد ، هچنآ  نداد 
هب زاین  ییوجدوس  ملع ، هب  زاـین  لـهج ، .تسا  زاـین  یعون  زین  سرت  ییوجدوس و  تلاـهج و  دریگ ، یم هشیر  ملاـظ  زاـین  زا  یملظ  ره 

.تسا تردق  هب  زاین  سرت  ینورد و  تالیامت 
.دنک یم ملظ  تسین ، دنمزاین  هکنیا  لیلد  هب  لاعتم  دنوادخ 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هاتوک  هلمج  کی  رد  دش ، هتفگ  دنوادخ  تلادع  لیلد  هراب  رد  هچنآ 
دنک یم باتش  یـسک  درادن ، دوجو  باتـش  ترفیک  رد  و  تسین ، ملظ  يا  هداد نامرف  نادب  هچنآ  رد  عطق  روطب  هک  مناد  یم ادنوادخ !

تملع دق  و  ییالاو «-§« ! یـسب  اوران  یتبـسن  نینچ  زا  وت  دشاب و  ناوتان  هک  تسا  ملظ  دنمزاین  یـسک  و  دزیرگب ، راکهبت  دـسرتب  هک 
ای تیلاعت  دق  فیعـضلا و  ملظلا  یلا  جاتحی  امنا  توفلا و  فاخی  نم  لجعی  اّمنإ  و  ۀلجع ، کتمقن  یفال  ملظ و  کمکح  یف  سیل  هنأ 

.§« ياعد 48 هیداجس ، هفیحص  ًاریبک » ًاّولع  کلذ  نع  یهلا 

یسانشادخ زرم 

هب هک  ینازیزع  هکنیا  يارب  تسا ، جراـخ  باـتک  نیا  عوضوم  زا  دـنوادخ  تافـصو  یـسانشادخ  هراـبرد هدرتـسگ  ثحب  هک  اـجنآ  زا 
: مینک یم هدنسب  ریز  تیاور  ود  رکذ  هب  دنوش  انشآ  دننادب ، دیاب  ادخ  تافصهنیمز  رد  هک  يزیچ  لقاّدح  اب  دنسر  یم فیلکت 

نآ زا  رتمک  هک  یسانشادخ  ّدح  نیرتمک  دیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یصخش 
↨

ص:62
؟ تسیچ تسین ، یفاک  راگدیرفآ  تخانش  هنیمز  رد 

: دومرف ماما 
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§« ثیدح 2 ص 86 ، ج 1 ، یفاکلا ، لوصا  ًاریصب -§« » ًاعیمس  ًاملاع  لزی  مل  ئش ، ههبشیالو  ئش  هلثمک  سیل  »
.تسا هدوب  اونش  انیب و  اناد ، هشیمه  درادن ، تهابش  وا  هب  يزیچ  و  تسین ، يزیچ  ادخ  دننام  هک  دنادب 

، تسین یفاک  راگدـیرفآ  ییاسانـش  رد  نآ  زا  رتمک  هچنآ  متـشون : نینچ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  هب  نم  دـیوگ : یم متاـح  نب  رهاـط 
؟ تسیچ

: تشون خساپ  رد  ماما 
لوصا ثیدح 4 - ص 284 ، قودص ، خیش  دیحوت ، دیری -§« » امل  لاعفلا  وه  ًاریصب و  ًامیلع و  ًاعیمـس و  لزی  مل  ئـش و  هلثمک  سیل  »

§« ثیدح 2 ص 86 ، ج 1 ، یفاکلا ،
.دهد یم ماجنا  دهاوخب ، هچ  ره  وا  و  هدوب ، انیب  اناد و  اونش و  هشیمه  تسین ، وا  دننام  يزیچ 

توبن هب  هدیقع  لیلد 

ناسنا زگره  ناهج  راگدیرفآ  هک  نیا  نتشاد  رواب  .تسادخ  ناربمایپ  ناگداتسرف و  اب  ییانشآ  فیلکت ، یتدیقع  ياهینتـسناد  نیمود 
ندیسر يارب  نآ  نتسناد  هک  ار  هچنآ  رشب  یگدنز  فلتخم  ياهنارود  رد  هکلب  تسا ، هدرکن  اهر  دوخ ، بناج  زا  ییامنهار  نودب  ار 

.تسا هداتسرف  وا  يارب  ناربمایپ  هلیسو  هب  تسا ، مزال  شیاسآ  اب  هارمه  یگدنز  یقالخا و  لامک  هب  ناسنا 
رد امنهار  نودب  ار  ناسنا  تسین ، نکمم  نابرهم  میکح و  دنوادخ 

↨
ص:63

! دنک اهر  یگدنز  مخ  چیپ و  رپ  ياههار 
تـسا مزال  دـنراد ، ار  رتشیب  قیقحت  هلـصوح  لاح و  هک  نانآ  يارب  اما  .تسا  یفاک  زیزع ، نالاهنون  يارب  هاتوک  هداـس و  لـیلد  نیمه 

.میهد حیضوت  یمک 
: مینک یم بلج  هراب  نیا  رد  بلاج  قیقد و  تیاور  ود  هب  ار  امش  هجوت  رتشیب ، حیضوت  يارب 

دنچ هب  هجوت  توبن  تابثا  يارب  دومرف : ماما  تسیچ ؟ نآ  هب  هدـیقع  موزل  توبن و  لیلد  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداصماما  زا  یـصخش 
: تسا مزال  بلطم 

.تساه هدیرفآ همه  ناسنا و  زا  رترب  هک  دراد  يراگدیرفآ  ناسنا  - 1
.دهد یمن ماجنا  هدوهیب  راک  تسا و  میکح  ناهج  راگدیرفآ  - 2

.درادن ار  دنوادخ  اب  سامت  ناکما  مدرم  مامت  - 3
تسا و دنمدوس  اهنآ  يارب  هچنآ  هب  ار  مدرم  هک  دـشاب  هتـشاد  یناربمایپ  دوخ  ياه  هدـیرفآ نایم  رد  میکح  راگدـیرفآ  دـیاب  نیاربانب ،
ج راونالاراحب ، .دـنک -§«  ییامنهار  تسا ، مدرم  یهابت  بجوم  نآ  يارجا  مدـع  هعماج و  ياقب  بجوم  نآ  يارجا  هک  ییاه  هماـنرب

ربمایپ نآ  دشاب و  هتـشاد  يربمایپ  مدرم  دوخ و  نایم  دیاب  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  یهار  انعم »§ هب  لقن  ثیدح 20 ، ص 29 ، ، 11
هچنآ ماـجنا  هب  ار  مدرم  دـناسرب و  مدرم  هب  هدـش ، یحو  وا  هب  هک  هنوگ  ناـمه ار  یهلا  ياـهمایپ  دـناوتب  اـت  دـشاب  نوـصم  اـطخ  زا  زین 

.دنک ییامنهار  تسارابنایز ، اهنآ  يارب  هچنآ  كرت  تسا و  دنمدوس  ناشیارب 

ناربمایپ دادعت 
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رفن ناربمایپ 124000  دادعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  زا  يرافغ  رذوبا  تیاور  هب 
↨

ص:64
.دنک صخشم  ار  ناربمغیپ  هرامش  هک  درادن  دوجو  زین  يرگید  عطاق  لیلد  ثیدح 24 »§ ص 32 ، ج 11 ، راونالاراحب ، تسا -§« ،

اهنآ لوا  هک  هداتـسرف  ناـسنا  ییاـمنهار  يارب  ار  يرایـسب  ناربماـیپ  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  تسا  مزـال  نآ  هـب  داـقتعا  یعطق و  هـچنآ 
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلصهَّللادبع  نب  دمحم  ناربمایپ  متاخ  اهنآ  رخآ  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح 

مزعلاولوا ناربمایپ 

« لـسرلا نم  مزعلاوـلوا  ربـص  اـمک  ربصاـف  .تسا «-§«  هدرک  یفرعم  مزعلاوـلوا »  » ناوـنع اـب  ار  یهلا  ناربماـیپ  زا  یهورگ  میرک  نآرق 
یـسیع و ترـضح  یـسوم ، ترـضح  میهاربا ، ترـضح  حون ، ترـضح  دـنا : هدوب رفن  جـنپ  مزعلاولوا  ناربماـیپ  هیآ 35 »§. فاـقحا ،
هک تسا  نآ  يراذگمان  نیا  تلع  .دنتسه  یهلا  يایبنا  نیرترب  نانیا  §« 35 ص 33 - ج 11 ، راونالاراحب ، ص -§« .»  » دمحم ترضح 

یکی هکنآ  ات  دـنیامن  يوریپ  نانآ  زا  هک  دـنا  هدوب فظؤم  اهنآ  زا  دـعب  ای  رـصاعم  ناربمایپ  دـنا و  هدوب تعیرـش  باتک و  بحاـصنانیا 
§« 35 ص 34 - ج 11 ، راونالاراحب ، ثیدح 2 - ص 17 ، ج 2 ، یفاکلا ، لوصا  .دنک -§«  روهظ  مزعلاولوا  ناربمایپ  زا  رگید 

مالسا ربمایپ  توبن  لیلد 

.تشاد مان  هنمآ  شردام  و  هَّللادبع ، شردپ  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  ترضح  ادخ  ربمایپ  نیرخآ 
زا لبق  یلو  دوب ، هتفرگن  دای  نتشون  هدناوخن و  سرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  ترضح 

↨
ص:65

هک هّکم  یکیدزن  رد  يراـغ  ءارح -§« »  » راـغ رد  هک  یماـگنه  یگلاـس  لـهچ  ّنس  رد  .دوب  فورعم  تناـما  بدا و  لـقع و  هب  تثعب 
تیرومأم دـش و  هدـیزگرب  توبن  هب  دوب ، هدرک  تولخ  ادـخ  اب  تسا »§ هدوب  تثعب  زا  لبق  مالـسا ص  ربماـیپ  رکفت  تداـبع و  لـحم 

.دنک توعد  مالسا  هناگی  يادخ  هب  ار  مدرم  هک  تفای 
.تسا میرک  نآرق  ترضح ، نآ  توبن  لیلد  نیرت  نشور نیرتهب و 

یباتک نیودـت  زا  یگنهرف  یملع و  تاسـسؤم  نیرتیوق  نادنمـشناد و  نیرتگرزب  هک  دروآ  یباتک  دوب ، هدـناوخن  سرد  هکنیا  اـب  يو 
.دنناوتان نآ  دننام 

: دنک یم مالعا  نینچ  تحارصاب  هراومه  هک  تسا  نرق  هدراهچ  زا  شیب  درادن و  اتمه  انعم  ظفل و  رظن  زا  نآرق 
یباتک دننک و  شیامزآ  دنراد ، کش  تیعقاو  نیا  رد  هک  یناسک  متـسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  توبن  هدنز  دنـس  نم 

! دننک فیلأت  نم  دننام 
.دنسیونب نآرق  دننام  یباتک  دنناوت  یمن دنوش ، عمج  سنا - نج و  زا  ناهج - نالقاع  همه  رگا 

هب ندز  هبرض يارب  یشالت  چیه  زا  دنتسه و  هدوب و  رادروخرب  تاناکما  هنوگره  زا  لاح ، هتشذگ و  رد  هک  مالسا  تخسرس  نانمـشد 
.دندوب هداد  خساپ  ار  یبلط  هزرابم نیا  نونکات  دنتسناوت  یم رگا  دنا ، هدرکن غیرد  یهلا  نییآ  نیا 
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تماما هب  هدیقع  لیلد 

هب ناربمایپ  قیرط  زا  اهنآ  يربهر  هک  تسا  یناربهر  ایبنا و  هار  ناگدنهد  همادا  ینعی  تماما ، اب  ییانشآ  يداقتعا ، ياهینتسناد  نیموس 
.تسا هدیسر  لاعتم  دنوادخ  دییأت 

دوخ زا  سپ  ار  مدرم  هاگ  چیه یهلا  ناربمایپ  هک  تسانعم  نیدب  تماما 
↨

ص:66
یهلا تّجح  زا  هاگ  چیه نیمز  دندرک ، یم یفرعم  اهنآ  هب  ار  دوخ  هار  ناگدنهد  همادا  هکلب  دندرک ، یمن اهر  نادرگرـس  فیلکتالب و 

» باتک هب  رتشیب ، قیقحت  يارب  تسین ، رـصتخم  نیا  هب  رـصحنم  ماما  هب  زاین  تماما و  هب  هدیقع  لیلد  .دوب -§«  دـهاوخن  هدوبن و  یلاخ 
تداعس يارب  یهلا  يایبنا  ياهشالت  همه  نآ ، نودب  تسا و  توبن  هار  همادا  تماما ، دینک »§ هعجارم  هدنـسیون  زا  مالـسا » رد  يربهر 

.دنام یم مامتان  ناسنا  لماکت  و 
.دروآ یمرد ياپ  زا  ار  ناربمایپ  بتکم  ناوریپ  یتدیقع ، یسایس و  تافالتخا  نآ ، نودب  تسا و  هعماج  تدحو  زمر  تماما ،

مالسا نایاوشیپ 

يارب ار  دوخ  زا  سپ  یمالـسا  هعماج  يربهر  تماـما و  هلأـسم  هک  دوب  فظوم  دـنوادخ  بناـج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ 
.دنک نایب  مدرم 

مالسا و رد  يربهر  موادت  هلأسم  یتبـسانم ، ره  رد  تافو ، ماگنه  ات  تثعب  نیتسخن  ياهلاس  زا  ترـضح  نآ  عوضوم ، تیمها  لیلد  هب 
زا تشگرب  زا  سپ  دوخ ، تافو  هناتـسآ  رد  يرجه و  مهد  لاس  رد  هکنیا  ات  تخاس  یم حرطم  ار  دوخ  زا  دعب  ربهر  تاصخـشم  مان و 
جح رفـس  زا  فـلتخم  طاـقن  زا  هک  ییاهناملـسم  همه  عـمج  رد  مخ » ریدـغ   » ماـن هب  هنیدـم  هکم و  هار  نیب  یناـکم  رد  ّجـح  نـیرخآ 

مدرم هب  دوخ  زا  دـعب  ماما  نیـشناج و  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  یمـسر  روطب  دـنوادخ و  روتـسد  هب  دنتـشگ ، یمزاـب
.تسا فورعم  ریدغ » ثیدح   » هب نانخس  نآ  .درک  یفرعم 

، تسا دوجوم  ینـس  هعیـش و  ياـهباتک  رد  هک  ربماـیپ  نشور  حیرـصیاهدومنهر و  نانخـس و  همه  اـب  یـسایس ، ياـهلیلد  هب  هنافـسأتم 
نیدب دش و  تفلاخم 

↨
ص:67

.دراد همادا  زونه  هک  تشگ  راچد  یتالکشم  هب  مالسا  ناهج  بیترت ،
ترضح نآ  تافو  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  یعطق  شیامرف  بجوم  هب  هک  میدقتعم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  ام 

: تسا بیترت  نیدب  اهنآ  سدقم  ياهمان  دنرفن و  هدزاود  مالسا  نایاوشیپ 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  لوا - ماما 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  مود - ماما 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  موس - ماما 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز نیسحلا  نب  یلع  ترضح  مراهچ - ماما 
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مالسلا هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  ترضح  مجنپ - ماما 
مالسلا هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ترضح  مشش - ماما 
مالسلا هیلع  مظاکلا  رفعج  نب  یسوم  ترضح  متفه - ماما 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  متشه - ماما 
مالسلا هیلع  یقتلا  یلع  نب  دمحم  ترضح  مهن - ماما 

مالسلا هیلع  يداهلا  دمحم  نب  یلع  ترضح  مهد - ماما 
مالسلا هیلع  يرکسعلا  یلع  نب  نسح  ترضح  مهدزای - ماما 

هجرف یلاعت  هَّللا  لجع دوعوم  يدهم  ترضح  مهدزاود - ماما 

( جع  ) رصع ماما 

هراشا

ماما ترضح و  نآ  مهدزاود  نیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  مانمه  مهدزای ، ماما  دنزرف  جع )  ) دوعوم يدهم  ترـضح 
.تسام رصع 

.دش دلوتم  ءارماس  رد  يرمق  يرجه  ای 255  لاس 256  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما 
.دیسر ترضح  نآ  هب  تماما  .ق  .ه  لاس 260  رد  شراوگرزپ  ردپ  تداهش  زا  سپ 

يدوبان نافعضتسم و  تاجن  يارب  یهلا  هریخذ  جع )  ) نامز ماما 
↨

ص:68
مالـسا ندش  یناهج  هنیمز  ات  تهج  نیدب  و  داد ، دـهاوخ  لیکـشت  ار  مالـسا  یناهج  تموکح  هک  يدوعوم  .تسا  ناهج  ناربکتـسم 

.دوب دهاوخ  بیاغ  اه  هدید زا  دوشن ، مهارف 
: دوش یم مسیقت  شخب  ود  هب  جع )  ) رصع ماما  تبیغ 

يرغص تبیغ  فلا -

تیاده و ترضح ، نآ  زا  یگدنیامن  هب  وا  صاخ  ناگدنیامن  هلصاف  نیا  رد  .دوب  لاس 329  ات  يرمق  يرجه  لاس 260  زا  تبیغ  نیا 
: زا تسا  ترابع  بیترت  هب  نانآ  یماسا  .دنتشاد  هدهع  هب  ار  مدرم  يربهر 

يرمع دیعس  نب  نامثع  - 1
نامثع نب  دمحم  - 2

یتخبون حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  - 3
يرمس دمحم  نب  یلع  - 4

رگید زور  شـش  ات  هک  دش  غالبا  يو  هب  ترـضح  نآ  بناج  زا  هک  هدوب  هدنام  رـصع  ماما  صاخ  بیان  نیمراهچ  گرم  هب  زور  دنچ 
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.تشاد دهاوخن  هّصاخ  تباین  سک  چیه  يو  زا  سپ  تفگ و  دهاوخ  دوردب  ار  یگدنز 
.ر .تفای -§«  دهاوخ  همادا  دهد ، روهظ  هزاجا  ترـضح  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  يزور  ات  دـش و  زاغآ  يربک  تبیغ  بیترت ، نیدـب 

§« ص 361 ج 51 ، راونالاراحب ، .ك 

يربک تبیغ  ب -

بیان نیرخآ  تشذگرد  زا  سپ  يرمق ، يرجه  لاس 329  زا  تبیغ  نیا 
↨

ص:69
.تفای دهاوخ  همادا  دوشن ، مهارف  مالسا  ندش  یناهج  هنیمز  هک  یتقو  ات  و  دراد ، همادا  نونکات  دش و  زاغآ  رصع  ماما  صاخ 

: دومرف یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ 
زا ار  ایند  هدرک و  روهظ  نم  نادنزرف  زا  يدهم  ات  درک  دهاوخ  ینالوط  ار  زور  نآ  دنوادخ  زور ، کی  رگم  دشاب  هدـنامن  ایند  زا  رگا 
§« ص 286 نیظعاولا ، ۀضور  ص 99 - ج 1 ، لبنح ، نبا  دنسم  .دشاب -§«  هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک ، رپ  داد  لدع و 

( جع  ) رصع ماما  ّماع  نابیان 

رد دننک ، لمع  دوخ  یهلا  فیاظو  هب  دنناوت  یمن ناناملسم  نآ  نودب  تسا و  توبن  همادا  مالسا ، ناهج  يربهر  تماما و  هک  اجنآ  زا 
يربهر تیادـه و  لوؤسم  دـنراد و  هدـهع  هب  ار  راوگرزب  نآ  ماع  تباـین  يربهر ، اوتف و  طیارـش  دـجاو  ياـهقف  يربک ، تبیغ  ناـمز 

لیکـشت اب  دننک و  نیمأت  ناوت - ّدح  ات  ار - یمالـسا  هعماج  یـسایس  یقالخا و  یهقف ، یتدیقع ، ياهزاین  دنفظوم  دـنا و  مالـسا ناهج 
زا مالـسا  ندـش  یناهج  نافعـضتسم و  ییاهر  يارب  تمواقم  ياـه  هتـسه وسکی و  زا  یهلا  تاررقم  يارجا  همدـقم  هک  ییاـهتموکح 

.دنزاس مهارف  ار  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  یناهج  تموکح  هنیمز  تسا ، رگید  يوس 

داعم هب  هدیقع 

.تسا گرم  زا  سپ  ناهج  اب  ییانشآ  یتدیقع ، ياهیتسناد  نیمراهچ 
.نآ شاداپ  ناسنادب و  کین و  لامعا  هب  یگدیسر  يارب  گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  نامیا  ینعی  داعم ، هب  داقتعا 

↨
ص:70

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمغیپ  .دوش  یم لقتنم  رگید  ناهج  هب  یناهج  زا  هکلب  دوش ، یمن دوبان  گرم  اب  ناـسنا  مالـسا ، رظن  زا 
: دومرف هراب  نیا 

، ءاقبلل متقلخ  لب  ءانفلل ، متقلُخ  ام  .دیدرگ «-§«  یم لقتنم  رگید  هناخ  هب  يا  هناخ زا  هکلب  دـیوش ، یم دوبان  ندرم  اب  هک  دـیربم  نامگ 
§« .توریب ءافولا ، ۀسسؤم  ثیدح 87 ، ص 249 ، ج 6 ، راونالاراحب ، راد » یلإ  راد  نم  نولقتنت  امنا  و 

خزرب ملاع 
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سپ دوش و  یم لقتنم  خزرب  ملاع  هب  گرم  زا  سپ  ناسنا  حور  .دوش  یم هدـیمان  ربق  ملاع  ای  خزرب  ملاع  تمایق ، ات  گرم  نایم  هلـصاف 
زاغآ ار  يراوگان  خـلت و  یگدـنز  دـشاب ، نادـب  زا  رگا  و  اراوگ ، نیریـش و  یگدـنز  دـشاب  ناکین  زا  رگا  هاـتوک ، ییوجزاـب  کـی  زا 

دهاوخ تمحز  جـنر و  رد  یهارمگ  نایاوشیپ  اهناطیـش و  رانک  رد  ای  تمعن و  رد  ادـخ  هاگرد  نابرقم  ناکاپ و  رانک  رد  ای  دـنک ، یم
.تشاد دهاوخ  همادا  تمایق  زور  ات  یگدنز  نیا  و  دوب ،

تمایق زور 

رازه هاجنپ  هزادنا  هب  زور  نیا  .دش  دنهاوخ  هدنز  دنا ، هداد ماجنا  ایند  رد  هک  یلامعا  هب  ییاهن  یگدیسر  يارب  مدرم  همه  تمایق ، زور 
هجیتن رگا  .دش  دهاوخ  یگدیـسر  قیقد  روطب  ناسنا  لامعا  همه  هب  و  دیـشک ! دهاوخ  لوط  ص 123 »§ ج 7 ، راونالاراحب ، لاس -§« 
روصت لباق  هک  ییاهیداش  اهتذل و  نیرتالاب  زا  هشیمه  يارب  اجنآ  رد  تفای و  دهاوخ  هار  دـیواج  تشهب  هب  دـشاب ، بوخ  یگدیـسر ،

رد دش و  دهاوخ  سوبحم  منهج ، مان  هب  ینادنز  رد  دشاب ، دب  یگدیسر ، هجیتن  رگا  دوب و  دهاوخ  رادروخرب  تسین ،
↨

ص:71
.تفرگ دهاوخ  رارق  اهجنر  اهباذع و  نیرت  تخس رد  هشیمه  يارب  اجنآ 

داعم هب  هدیقع  لیلد 

هراشا

هراشا نآ  هداس  هار  دـنچ  هب  دـنراذگ ، یم فیلکت  ّنس  هب  اپ  هک  ناـنآ  يارب  .تسا  تاـبثا  لـباق  یفلتخم  ياـههار  زا  داـعم ، هب  داـقتعا 
: مینک یم

: ادخ هدعو  فلا -

داعم هب  هدیقع  هداد ، هدعو  ار  گرم  زا  سپ  یگدنز  دنوادخ ، هک  دوش  تباث  رگا  .تسا  دنوادخ  هدعو  داعم ، تابثا  لیلد  نیرت  هداس
.تسا لوبق  لباق  لقع  يارب 

نیا زا  يا  هحفـصره رد  .تسا  داعم  هرابرد  میرک  نآرق  زا 14  شیب  .دنا  هدرک رارکت  ار  لاعتم  دـنوادخ  هدـعو  نیا  یهلا ، يایبنا  همه 
.تسا هدش  حرطم  يا  هنوگب یهلا  هدعو  نیا  ینامسآ  باتک 

.دشاب هتشادن  داقتعا  داعم  هب  دناوت  یمن تسا ، هتفریذپ  ار  توبن  دیحوت و  هک  یسک  نیاربانب ،

: تمکح ناهرب  ب -

شنیرفآ دسرب ، نایاپ  هب  ندرم  اب  یمدآ  یگدـنز  هدوبن و  راک  رد  یباتک  باسح و  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  گرم ، زا  سپ  ناهج  رگا 
اّمنا متبـسحفأ  .دهد «-§«  یمن ماجنا  هدوهیب  فدـه و  یب راک  میکح ، دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دوب ، دـهاوخ  هدوهیب  فدـه و  یب ناسنا 

زاب ام  يوس  هب  ار  امـش  میدیرفآ و  هدوهیب  ار  امـش  ام  هک  دـیا  هتـشادنپ ایآ  هیآ 115  نونمؤم ، نوعجرتال » انیلإ  مّکنأ  ًاـثبع و  مکاـنقلخ 

نارسپ هژیو  فیلکت  www.Ghaemiyeh.comنشج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 86زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


»§؟ دننادرگ یمن
↨

ص:72

: تلادع ناهرب  ج -

نیا دنـسر و  یم يواسم  هطقن  کی  هب  گرم  اـب  ناراکدـب  ناراـکوکین و  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  گرم  زا  سپ  ناـهج  هک  یتروصرد 
.دهد یمن ماجنا  تسا ، لدع  فالخ  هک  ار  يراک  لداع ، دنوادخ  تسا و  تلادع  فالخ 

↨
ص:73

مّود لصف 

یقالخا ياهینتسناد 

هراشا

.تسا یقالخا  ياهینتسناد  دراد ، ترورض  ناوجون  يارب  نآ  اب  ییانشآ  هک  يزیچ  نیرتمهم  یتدیقع  ياهینتسناد  زا  سپ 
یقالخا لئاسم  نیرت  يرورـض ات  مینک  یم شالت  لصف  نیا  رد  تسا ، جراخ  باتک  نیا  هلـصوح  زا  یقـالخا ، ياهینتـسناد  همه  حرش 

: مینک حرطم  ریز  بیترت  هب  تمسق  هس  رد  ار  ناناوج  زاین  دروم 
یسنج قالخا  - 1

یقالخا ياهتلیذر  - 2
یقالخا ياهتلیضف  - 3

یسنج قالخا  لّوا  ثحبم 

هراشا

زا شیپ  یقالخا و  ياهتلیذر  اهتلیضف و  زا  ادج  لیلد  نیمه  هبو  تسا  فیلکت  یقالخا  ياهینتسناد  تمـسق  نیرتمهم  یـسنج ، قالخا 
.دوش یم حرطم  اهنآ 

، ینمادکاپ تفع و  دننام : .دنراد  طابترا  یـسنج  هزیرغ  اب  هک  تسا  ییاهـشور  اهتلاح و  اهتداع ، تافـص ، ، یـسنج قالخا  زا  دوصقم 
طباور تمرح  باجح ، ایح ،

↨
ص:74
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 ... ییاضرادوخ و عورشمان ،
ینافوط هزیرغ ، نیا  يرادیب  اب  هارمه  .تسا  رسپ  ناناوجون  يارب  صوصخب  فیلکت ، زاغآ  هلأسم  نیرتمهم  یسنج ، هزیرغ  ندش  رادیب 

.دروآ دهاوخ  لابند  هب  ار  تافارحنا  عاونا  ددرگن ، راهم  عقومب  تسرد و  رگا  هک  دوش  یم داجیا  ناوجون  نورد  رد 

یسنج تافارحنا  زا  يریگشیپ  ياههار 

هراشا

ییاناوت هک  یناسک  يارب  یکی  تسا ، هدرک  هئارا  یساسا  دومنهر  ود  نآ  فارحنا  زا  يریگشیپ  یـسنج و  هزیرغ  تیاده  يارب  مالـسا 
.دـنرادن جاودزا  تردـق  هک  یناـسک  يارب  يرگید  دـنور و  یمن هداوناـخ  لیکـشت  راـبریز  یهاو  ياـه  هناـهب هب  یلو  دـنراد ، جاودزا 

يورین تیوقت  مود  دومنهر  دنراد و  جاودزا  تردق  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  نآ  كرت  شهوکن  جاودزا و  رب  دیکأت  لوا ، دومنهر 
: دومنهر ود  نیا  حرش  کنیا  .دنرادن  جاودزا  تردق  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  ینمادکاپ 

: جاودزا رب  دیکأت  - 1

هراشا

یلصمالسا ربمایپ  .درک  يریگشیپ  یـسنج  تافارحنا  بلغا  زا  ناوت  یم دنا ، هدیـسر یـسنج  غولب  هب  هک  نادنزرف  جاودزا  رد  عیرـست  اب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا 

! وا زا  ياو  وا ! زا  ياو  : » دـشک یم دایرف  تسوا ، یهارمگ  رومأم  هک  یناطیـش  دـنک ، جاودزا  یناوج  ياهلاس  زاـغآ  رد  هک  یناوج  ره 
هدنامیقاب ظـفح 13  رد  ار  یهلا  ياوـقت  دـیاب  جاودزا  زا  سپ  یـسک  نینچ  نیارباـنب ، .درک » ظـفح  نـم  سرتـسد  زا  ار  شنید  هک 23 

§« هرامش 7806 ثیدح  ج 4 ، همکحلا ، نازیم  .دنک -§«  تاعارم 
↨

ص:75
: دومرف جاودزا  رد  عیرست  رب  دیکأت  ناوج و  یهابت  یگدولآ و  رد  دّرجت  شقن  هنیمز  رد  و 

§« هرامش 44448 ثیدح  لاّمعلازنک ، لهأتم -§« » ریغ  نم  ۀعکر  نیعبس  نم  ریخ  لهأتم  نم  ناتعکر  مکباّزع ، مکرارش  »
.تسا دّرجم  صخش  زامن  تعکر  داتفه  زا  رتهب  لهأتم  صخش  ِزامن  تعکر  ود  دنتسه ! دّرجم  دارفا  امش  ِناَدب 

دناـسر یم مالـس  وـت  هب  تراـگدرورپ  تفگ : دـمآ و  دورف  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  رب  لـیئربج  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  اـضر  ماـما 
: دیامرف یمو

دیـشروخ و شبات  هنرگو  دیچ  ار  نآ  دیاب  ندش  دساف  زا  يریگـشیپ  روظنم  هب  دیـسر ، یتقو  هک  دنتخرد  رب  هویم  دـننامه  ناگزیـشود 
دوجو جاودزا  زج  یهار  اهنآ  ظفح  يارب  دندیسر ، یسنج  غولب  هب  یتقو  زین  ناگزیـشود  .دنک  یم نوگرگد  دساف و  ار  نآ  داب  شزو 

.دنک یم دیدهت  ار  اهنآ  هنتف  تروصنیا ، ریغ  رد  .درادن 
.درک غالبا  نانآ  هب  ار  یهلا  مایپ  ربنم ، زارف  رب  سپس  .دنوش  عمج  مدرم  هک  داد  روتسد  مایپ ، نیا  ندینش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 
نیا تسا و  یعاـمتجا  دـسافم  تاـفارحنا و  رتـشیب  أـشنم  دّرجت ، ثیداـحا ، نیا  قـبط  ص 38 »§ ج 14 ، راونـالا ، راــحب  .ك  .ر  »§- 
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.تسا يریگشیپ  لباق  یسنج ، غولب  زاغآ  رد  رسپ  رتخد و  جاودزا  اب  تافارحنا ،

هجومان ياهرذع 

هراشا

لومعم روطب  دیآ ، یم نایم  هب  ناوجون  جاودزا  ترورض  زا  نخس  یتقو 
↨

ص:76
.تسین ینتفریذپ  دندقتعم ، مالسا  ینابم  هب  هک  یناسک  يارب  اهنآ ، زا  يرایسب  هک  دوش  یم حرطم  عنام  ناونع  هب  ییاهرذُع 

: يرادان

رظن زا  هناهب  نیا  .تسا  يدام  تاناکما  ندوبن  هدامآ  دوش ، بوسحم  ناوجون  جاودزا  عنام  مدرم ، رظن  رد  رگید  زیچره  زا  شیب  هچنآ 
، درجم دارفا  جاودزا  تامدـقم  ندرک  مهارف  هب  مدرم  قـیوشت  نمـض  ینامـسآ ، باـتک  نـیا  رد  دـنوادخ  .تـسا  دودرم  مـیرک  نآرق 

هیآ رون ، .درک -§«  دهاوخ  نیمأت  ار  نانآ  ياهیدنمزاین  دنوادخ  هک  دهد  یم هدعو  دشاب و  جاودزا  عنام  دـیابن  يدـنمزاین  دـیامرف  یم
وا اریز  تسا ، نامگدب  دنوادخ  هب  دنکن ، جاودزا  يرادان  هناهب  هب  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداصماما  یهلا ، هدعو  قبط  §« 32

ثیدح ص 597 ، ج 3 ، نیلقثلارون ، ریـسفت  .دـنک -§« » یم زاین  یب دوخ  لضف  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  دنـشاب ، دـنمزاین  رگا  : » دـیامرف یم
§« 141

: موهوم لئاسم 

راـظتنا رد  يدارفا  اـسب  هچ تسا ؛ یلاـیخ  تازاـیتما  هـب  نداد  تـیمها  دوـش ، یم جاودزا  ریخأـت  بجوـم  هـک  ییاـهزیچ  زا  رگید  یکی 
.دنریگب میمصت  رسمه  باختنا  يارب  دنناوت  یمن اهلاس  رادلوپ ، ای  راد  مسر مسا و  يرسمه 

.یگداوناخو یعامتجا  تیعقوم  و  لامج ، لام و  هن  دناد ، یم يرادنید  ار  يرسمه  يارب  درف  یگتسیاش  كالم  مالسا ،
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

↨
ص:77

، لامعلا زنک  نیّدلا -§« » تاذب  کیلعف  اهبسن  اهبسح و  یلع  اهلامج و  یلع  اهنید و  یلع  اهلام و  یلع  لالخ : عبرا  یلع  ةأرملا  حکنت  »
§« هرامش 44602 ثیدح 

یگداوناخ یعاـمتجا و  تیعقوم  لـیلد  هب  هاـگ  وا و  ییاـبیز  هزیگنا  هب  هاـگ  وا ، نید  هزیگنا  هب  هاـگ  وا ، تورث  هزیگنا  هب  هاـگ  جاودزا 
.ینک جاودزا  راد  نید نز  اب  هک  تسا  نیا  نم  هیصوت  تسوا ،

هنوگره زا  رود  هداس و  دنناوت  یم ناناوج  زا  يرایسب  دنهدن ، تیمها  موهوم  نوؤش  يرادان و  هب  مالسا ، هیصوت  هب  ناملسم  مدرم  رگا 
ّلح جیردتب  ار  نانآ  یگدنز  تالکشم  دوخ ، هدعو  قبط  دنوادخ  عطق ، روطب  دنـشاب و  هتـشاد  یملاس  نیریـش و  یگدنز  تافیرـشت ،

.دیامن یم نیمأت  ار  نانآ  ياهزاین  دنک و  یم
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: تّفع يورین  تیوقت  - 2

هراشا

مالسا دومنهر  تسین ، رّسیم  ناوجون  يارب  جاودزا  طیارش  یهاو - ياه  هناهب هب  هن  راکنا - لباقریغ  یعقاو و  لیالد  هب  هک  يدراوم  رد 
.تسا تّفع  يورین  تیوقت  یسنج ، تافارحنا  زا  يریگشیپ  يارب 

روآداـی دـننک و  مهارف  ار  دّرجم  دارفا  جاودزا  تامدـقم  هک  دـنک  یم هیـصوت  رون ، هروـس  زا  هـیآ 32  رد  هـکنیا  زا  سپ  مـیرک  نآرق 
هب رداق  یعقاو  لیالد  ساسارب  هک  یناسک  هب  باطخ  دعب  هیآ  رد  ددرگ ، ّتنس  نیا  يارجا  عنام  يرادان ، رقف و  هناهب  ادابم  هک  دوش  یم

: دیامرف یم دنتسین ، جاودزا 
« هلضف نم  هّللا  مهینغی  یتح  ًاحاکن  نودجیال  نیّذلا  ففعتسیلو  »

.دزاس زاین  یب ار  اهنآ  شلضف  زا  دنوادخ  ات  دننک  هشیپ  تّفع »  » دیاب تسین ، مهارف  ناشیارب  جاودزا  تامدقم  هک  نانآ 
↨

ص:78
هک تسا  یسک  فیفع  هرامش 1927 »§. ثیدح  مکحلا ، ررغ  ۀّفع » ةوهّشلا  نع  ربصلا  .توهـش «-§«  ربارب  رد  تمواقم  ینعی  تّفع ،

.دنک ظفح  ار  دوخ  هدرک و  تمواقم  یسنج  ياهششک  یناسفن و  ياهتساوخ  ربارب  رد 
یقالخا مهم  یگژیو  نیا  شرورپ  زا  زین  ناراد  رسمه  یلو  دنراد ، تفع  يورین  تیوقت  لیصحت و  هب  يرتشیب  زاین  دّرجم  دارفا  دنچره 

التبم یقالخا  تافارحنا  هب  رـسمه  دوجو  اب  یـسنج ، ياهـششک  ربارب  رد  تمواقم  مدـع  لـیلد  هب  هک  يدارفا  اـسب  هچ دنتـسین ، زاـین  یب
 »§- .تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  تدابع  نیرتالاب  ناونع  هب  نآ  لیصحت  و  دنا ، هدش توعد  تفع ، لیصحت  هب  مدرم  مامت  .دنا  هدش

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  جرفلاو »§ نطبلا  ۀفع  باب  ص 361 ، ج 6 ، ۀمکحلا ، نازیم  .ك  .ر 
§« ثیدح 1 ص 79 ، ج 2 ، یفاکلا ، لوصا  جرفو -§« » نطب  ۀّفع  نم  لضفا  ٍء  یشب هَّللادبع  ام  »

.تسین یسنج  تّفع  مکش و  تّفع  زا  رتشزرا  اب  یتدابع  چیه 

تّفع تافآ  فلا :

هراشا

روـظنم هب  نآ  زا  زیهرپ  تسا و  تفع  ِتـفآ  دـنک ، تیوـقت  کـیرحت و  ار  توهـش  هـچره  تـسا ، توهـش  ربارب  رد  تمواـقم  تـفع ،
نیرتمهم اجنیا  رد  .تسا  مزال  بجاو و  دـنرادن ، جاودزا  تردـق  هک  یناناوجون  دروم  رد  صوصخب  یـسنج  تافارحنا  زا  يریگـشیپ 

.میهد یم حیضوت  راصتخا  روطب  ار  تفع  تافآ 

: ینارچ مشچ  - 1

هراشا

: فورعم لوق  هب  .دنک  یمن وزرآ  ار  نآ  لد  دنیبن ، يزیچ  هدید  ات  تسا و  یسنج  ِتافارحنا  زاغآ  هدولآ ، هاگن 
↨

نارسپ هژیو  فیلکت  www.Ghaemiyeh.comنشج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 86زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:79
دای دنک  لد  دنیب  هدید  هچره  هک  دایرف  ود  ره  لد  هدید و  تسد  ز 

: تسا هدرک  فیصوت  لد » یفخم  سیلپ   » ناونع هب  ار  هدید  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
§« ثیدح 52 ص 41 ، ج 104 ، راونالا ، راحب  بلقلا -§« » سوساج  نیعلا  »

.تسا لد  سوساج  مشچ ،
.دنک یم راتفرگ  یسنج  تافارحنا  كانرطخ  ماد  رد  ار  ناسنا  یفخم ، رومأم  نیا  قیرط  زا  ناطیش 

: تسا هدرک  هیبشت  ناطیش  نیگآرهز  ریت  هب  ار  هاگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر 
§« ثیدح 34 ص 38 ، ج 104 ، راونالا ، راحب  سیلبا -§« » ماهس  نم  مومسم  مهس  رظّنلا  »

.تسا ناطیش  ياهریت  زا  ینیگآرهز  ریت  هاگن ،

كاپان ِقشع  ِماد 

.دزاس یم هابت  هریت و  ار  وا  هدنیآ  دـشک و  یم نآ  زا  یـشان  یـسنج  تافارحنا  كاپان و  ِقشع  ِماد  هب  ار  ناوجون  هدولآ ، ِهاگن  اب  ناطیش 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

§« هرامش 5314 ثیدح  مکحلا ، ررغ  ۀظحل -§« » نم  تسرُغ  ۀبابّصبر  »
.دوش یم یناشفارذب  هاگن  کی  اب  هک  یقشع  اسب  هچ 

: دومرف خساپ  رد  ماما  .تساوخ  حیضوت  وا  زا  كاپان  قشع  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداصماما  نادرگاش  زا  یکی 
§« ثیدح 1 ص 158 ، ج 73 ، راونالا ، راحب  هریغ -§« » ّبح  هَّللا  اهقاذأف  هَّللا  رکذ  نع  تلخ  بولق  »

↨
ص:80

.دناشچ یم اهنآ  هب  ار  دوخ  ریغ  تبحم  ادخ  دوش ، یم یهت  ادخ  دای  زا  هک  ییاهلد 
قلطم ییابیز  هب  نتسب  لد  ياج  هب  و  دنک ، شومارف  ار  ادخ  هدمآرد و  ناطیش  ریخـست  هب  هتـسیاشان  ياهراک  هجیتن  رد  هک  یلد  يرآ ،

.دوش یم راتفرگ  كاپان  قشع  ماد  رد  وا ، ياه  هولجو

مشچ تّفع 

ّدح هچ  ات  یـسنج  تافارحنا  زا  يریگـشیپ  يارب  مشچ  تفع  هک  دـهد  یم ناـشن  ینـشور  هب  ینارچ ، مشچ كاـنرطخ  راـثآ  هظحـالم 
؟ دنک یم توعد  مشچ  تفع  هب  یسنج ، تّفع  هب  توعد  زا  شیپ  ار  ناملسم  نز  درم و  میرک ، نآرق  ارچ  دراد و  تیمها 
§« هیا 30 رون  نوعنصی §« » امب  ریبخ  هَّللا  ّنإ  مهل  یکزا  کلذ  مهجورف  اوظفحیو  مهراصبا  نم  اوّضغی  نینمؤملل  لق  »

هب دـنوادخ  کش  نودـب  دـیازفا ، یم نانآ  یکاپ  هب  مادـقا  نیا  دـننک ، تیاعر  ار  یـسنج  تفع  مشچ و  تّفع  وگب  نامیا  اـب  نادرم  هب 
.تسا هاگآ  دننک ، یم هچنآ 

§« هیا 32 رون  نهجورف §« » نظفحی  نهراصبا و  نم  نضضغی  تانمؤملل  لقو  »
.دننک تیاعر  ار  یسنج  تفع  مشچ و  تفع  وگب  نامیا  اب  نانز  هبو 

: دومرف ینخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نارسپ هژیو  فیلکت  www.Ghaemiyeh.comنشج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 86زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


§« هرامش 9924 ثیدح  مکحلا ، ررغ  راصبألا -§« » ّضغ  تاوهّشلا  فراص  معن  »
↨

ص:81
.تساهتوهش زا  يریگشیپ  يارب  یبوخ  عنام  مشچ ، تّفع 

مالـسلا هیلع  یلع  ماـما  .دراد  رثا  ناـسنا ، یناور  یگدـنزاس  رد  هکلب  دـنک ، یم يریگـشیپ  یـسنج  تاـفارحنا  زا  اـهنت  هن  مشچ ، تّفع 
: دومرف

§« نامه هفاصوا -§« » تنسح  هفارطا  تّفع  نم  »
.دوب دهاوخ  وکین  شفاصوا  دشاب ، فیفع  وا  ياه  هاگن هک  یسک 

: تسا هدش  هداد  هدژم  هدنزرا  شاداپ  هس  نآ ، هدنزاس  راثآ  زا  يرادروخرب  مشچ و  تفع  هب  قیوشت  يارب  یمالسا  تایاور  رد 
نامیا ینیریش  ندیشچ  - 1

تدابع ینیریش  ساسحا  - 2
نیعلاروح اب  جاودزا  - 3

هک یسک  .تسا  ناطیش  ياهریت  زا  نیگآرهز  يریت  هدولآ ، هاگن  دومرف : دنوادخ  تسا : تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  زا  * 
.دـنک ساسحا  دوخ  ناج  رد  ار  نآ  ینیریـش  هک  مهد  یم وا  هب  ینامیا  نآ ) رذـگدوز  تّذـل  ياـج  هب  ، ) دـنک كرت  نم  میب  زا  ار  نآ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هرامش 19985 *»§ ثیدح  ص 78 ، ج 10 ، ۀمکحلا ، نازیم  »§- 
نآ ینیریـش  هک  دهد  یم یتدابع  قیفوت  وا  هب دنوادخ  دـهنورف ، مشچ  دـتفیب و  ینز  ياهییابیز  هب  شمـشچ  رایتخا  یب هک  یناملـسمره 

§« هرامش 19986 ثیدح  نامه ، .دنک -§«  یم ساسحاار 

مشچ تفع  تابجوم 

↨
ص:82

دوخ مشچ  دنناوت  یم یهار  هچ  زا  ینارچ ، مشچ یسنج و  ياهششک  راتفرگ  ناناوجون  درک ؟ لیصحت  ار  مشچ  تفع  ناوت  یم هنوگچ 
؟ دننک ظفح  هدولآ  ياههاگن  زا  ار 

: دومرف ماما  تفرگ ؟ کمک  ناوت  یم مارح  ياههاگن  زا  یشوپ  مشچ يارب  هلیسو  مادک  زا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یصخش 
§« ثیدح 52 ص 41 ، ج 104 ، راونالا ، راحب  كرتس -§« » یلع  علطملا  ناطلس  تحت  دومخلاب  »

.تسا هاگآ  وت  ناهن  رارسا  رب  هک  یتسه  يدنمتردق  يادخ  رظن  ریز  هک  ساسحا  نیا  اب 
اب هزرابم  يارب  هلیـسو  نیرتهب  تسا ، هاگآ  ناسنا  ینورد  ياـهزار  زا  هک  ییاـناد  اـناوت و  دـنوادخ  روضح  ساـسحا  ناـمیا و  تیوقت 
ام نیعألا و  ۀنئاخ  ملعی  .دنیب «-§«  یم ار  وا  زیمآ  تنایخ ياههاگن  ادخ  هک  دراد  رواب  هک  یـسک  .تسا  مشچ  یگزره  ینارچ و  مشچ
نآ باسح  هب  يزور  دننک و  یم تبث  شلمع  همان  رد  هانگ  ناونع  هب  ار  یکاپان  هاگن  وا  ناگتشرفو  هیآ 19 »§. رفاغ ، رودصلا » یفخت 

.تسب دهاوخ  ورف  هدید  هانگ  زا  کش  نودب  دش ، دهاوخ  یگدیسر 

باجح نوناق 
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تّفع هب  ار  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  هکنیا  زا  سپ  میرک  نآرق  .دزاـس  یم مهارف  ار  مشچ  تفع  یعیبـط  هـنیمز  ناوناـب ، يارب  باـجح 
: دیامرف یم حرطم  ار  یمالسا  باجح  نوناق  دنک ، یم هیصوت  یسنج  تفع  مشچ و 

§« هیآ 32 رون ، ّنهبویج -§« » یلع  َّنِهِرُمُِخی  نبرضیلو  اهنم  رهظام  ّالإ  ّنهتنیز  نیدبیالو  »
.دننکفا دوخ  ياه  هنیس رب  ار  دوخ  ياهیرسور  دیاب  دننک و  راکشآ  تسا ، رهاظ  هک  رادقم  نآ  زج  ار  دوخ  رویز  دیابن  ناوناب 

↨
ص:83

بجاو نییاپ  هب  چـم  زا  اهتـسد  تروصندـناشوپ و  یلو  دـناشوپب ، مرحمان  درم  زا  ار  دوخ  يوم  ندـب و  دـیاب  نز  : » دـنا هداد اوتف  اـملع 
« .تسین

: یسنج ياه  هرظنم - 2

زا معا  یـسنج  ياـه  هرظنم عاونا  زیگنا و  توهـش ياـه  هرظنم ياـشامت  یـسنج ، تاـفارحنا  رازبا  نیرتـیوقو  تّفع  تفآ  نیرتکاـنرطخ 
.دنک یم دیدهت  ار  ون  لسن  يرگید  رطخ  ره  زا  شیب  زورما  هعماج  رد  تفآ  نیا  .دوش  یم ملیف و ...  هلجم ، سکع ،

راک هب  فلتخم و  ياهـشور  هب  ناناوجون  نایم  رد  نآ  عیزوت  یـسنج و  نجهتـسم  ياـهملیف  اـه و  هلجم اـه ، سکع هوبنا  دـیلوت  هیهت و 
هنیمز نتخاس  مهارف  یمومع و  تفع  ندرک  دوبان  يارب  هدـش  باسح  یگنهرف  هئطوت  کی  رگناـیب  نآ ، هعاـشا  يارب  هراوهاـم  نتفرگ 

.تسا یمالسا  ياهروشک  هژیوب  اهروشک  رب  يرابکتسا  ياهتردق  هطلس 
تمایق رد  یتفع  یب نیا  دننکن ، هبوت  رگا  دننک و  یم هابت  ار  دوخ  هعماج  شیوخ و  هدنیآ  زوس  تّفع  ياه  هرظنم نیا  ناگدـننک  اشامت 

: دومرف هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  .تفرگ  دهاوخارف  ار  نانآ ياه  هدید هدنزادگ ، یشتآ  تروصهب 
§« ص 334 ج 76 ، راونألا ، راحب  عجریو -§« » بوتی  نأ  ّالإ  رانلا  نم  ۀمایقلا  موی  هنیع  هَّللا  ألم  مارح  نم  هنیع  ألم  نم  »

.ددرگزاب هدرک و  هبوت  هکنآ  رگم  دنک ، یم رپ  شتآ  زا  ار  شمشچ  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک ، رپ  مارح  زا  ار  دوخ  هدید  هک  یسک 
↨

ص:84

: بِرطُم یقیسوم  - 3

.تسا تّفع »  » گرزب تافآ  زا  رگید  یکی  دوش ، یم هتفگ  انغ »  » نآ هب  یمالسا  تایاور  نابز  رد  هک  برطُم » یقیسوم  »
: دومرف یسنج  فارحنا  رد  انغ »  » شقن هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر 

§« ثیدح 26 ص 247 ، ج 79 ، نامه ، انّزلا -§« » ۀیقر  انغلا ، »
.تسانز نوسفا  انغ ،

.تسا یسنج  ياهیگدولآ  رد  برطم  یقیسوم  هنارگوداج  كانرطخ و  شقن  هرابرد  ریبعت  نیرتاسر  ابیز ، هیبشت  نیا 

: مرحمان اب  ندرک  تولخ  - 4

مرحمان ینز  ای  رتخد  اـب  یتقو  ناوجون  .تسا  مرحماـن  نز  اـب  درم  ندرک  تولخ  دـنک ، یم دـیدهت  ار  تفع  هک  یتاـفآ  زا  رگید  یکی 
.دریگ یم رارق  ناطیش  ياه  هسوسو ضرعم  رد  دنک ، تولخ 
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اب دـناوت  یمن سک  چـیه  تسا و  كانرطخ  دنتـسه  اوقت  ملع و  زا  ییـالاو  بتارمرد  هک  يدارفا  يارب  یّتح  مرحماـن  اـب  ندرک  تولخ 
.دهد رارق  تفآ  نیا  ضرعم  رد  ار  دوخ  اوقت  يوزاب  تردق  رب  هیکت 

: يراکیب - 5

تسا تفع  تفآ  يراکیب  .تسا  تغارف  تاقوا  يارب  یگمانرب  یبو يراکیب  رثا  رد  ناناوج  یسنج  تافارحنا  اهیراکهزب و  زا  يرایسب 
دسافم و زا  يریگشیپ  رد  نآ  زراب  شقن  هدوب و  یهلا  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  راک ، و 

↨
ص:85

.تسا نشور  یعامتجا  یقالخا و  تافارحنا 
.تسا هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  تدشب  يراکیب  یمالسا  تایاور  رد 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ 
§« ص 146 ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ةرخآلا -§« » لغش  یف  الو  ایندلا  لغش  یفال  غرافلا  حیحصلا  ضغبی  هَّللا  نإ  »

.دراد یم نمشد  تسا ، ترخآ  راک  ماجنا  هار  رد  هن  ایند و  راک  ماجنا  هار  رد  هن  هک  ار  يراکیب  ملاس و  صخش  دنوادخ 
.دنک یم يریگشیپ  دسافم  نآ  زا  يورخا ، یگدنز  نیمأت  يارب  هچ  دشاب و  يویند  یگدنز  نیمأت  يارب  هچ  راک  و 

: هدومرف تغارف  تاقوا  يارب  يزیر  همانرب ترورض  هرابرد  ترضح  نآ 
§« ص 60 ج 1 ، رطاوخلا ، هیبنت  ةدسفم -§« » غارفلاف  ةدهجم  لغُشلا  ناک  نإ  »

.دنیرفآ یم داسف  يراکیب  یلو  تسا ، هدننک  هتسخ  راک  هچرگا 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  ینخس  رد 

ص 303، ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ۀغالبلا ، جهن  حرـش  .ك  .ر  مثإلا -§« » یلا  عزانت  ۀغرافلا  دـیلاو  ءوّسلا  نع  ثحبی  غرافلا  بلقلا  »
§« ثیدح 473

.دوش یم زارد  هانگ  يوس  هب  راکیب  تسد  تسا و  تشز  ِراک  لابند  راکیب ، ِلد 
: دشابن راکیب  تقو  چیه  ات  دنک  يزیر  همانرب دوخ  تغارف  تاقوا  يارب  دیاب  ناسنا  هک  دنک  یم هیصوت  میرک  نآرق 

§« هیآ 7 حارشنا ، بصناف -§« » تغرف  اذإف  »
.زادرپب رگید  يراک  هب  يدش ، غراف  يراک  زا  هک  یماگنه 

↨
ص:86

: دیامرف یم نینچ  نمؤم  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنرادن  تغارف  تاقوا  عقاو ، رد  نامیا  اب  دارفا  دومنهر ، نیا  قبط 
§« مالک 333 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  هتقو -§« » ٌلوغشم  »

.تسا لوغشم  نمؤم ، تاقوا 
تاقوا مامت  يارب  تسین و  راکیب  تقو  چیه  ناملـسم  صخـش  هکلب  دنرادن ، تحارتسا  حیرفت و  نامیا ، لها  هک  تسین  انعم  نادب  نیا 

.دراد همانرب  دوخ 
یلع ماما  .تسا  حیرفتو  تحارتسا  دوش ، هدیناجنگ  تاقوا  يزیر  همانرب رد  هک  هدرک  دیکأت  یمالـسا  تایاور  هک  ییاه  همانرب زا  یکی 
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: دومرف مالسلا  هیلع 
§« هرامش 3641 ثیدح  مکحلا ، ررغ  کتحارو -§« » کلمع  نیب  اهمسقاف  کتاجاح  عیمجل  نابعوتسیال  كراهنو  کلیل  ّنإ  »

راـک و ناـیم  ار  دوخ  تاـقوا  دـیاب  نیا  رباـنب  یهد ، ماـجنا  نآ  رد  یهاوـخب  هچره  هک  تسا  نآ  زا  رتـمک  زور  بش و  رد  وـت  تصرف 
.ینک میسقت  تحارتسا 

ياه هتـساوخ همه  دناوت  یمن ناسنا  يزور ، هنابـش شالت  اب  تحارتسا و  نودب  تسا ، دودـحم  وا  تصرف  دودـحمان و  ناسنا ، ياهزاین 
.دیسر بولطم  هجیتن  هب  ناوت  یم تحارتسا ، راک و  نایم  تاقوا ، میسقت  حیحصیزیر و  همانرب اب  اهنت  دنک ، نیمأت  ار  دوخ 

زین هیـصوت  نآ  هب  رتهب ، راـک  هئارا  يارب  هکلب  تسین ، عورـشم  ياهتذـل  زا  يریگ  هرهب ملاـس و  ِتاـحیرفت  تحارتسا ، فلاـخم  مالـسا 
يزیر همانرب يا  هنوگب دوخ  تاقوا  يارب  دیاب  ناملسم  صخش  ثیدح 1 »§ ص 71 ، ج 77 ، راونألا ، راـحب  .ك  .ر  تسا -§« ؛ هدومن 

صوصخب هعماج و  تغارف  تاقوا  يارب  دیاب  زین  یمالسا  ماظن  دشاب ، هتشادن  یلاخ  تقو  هک  دنک 
↨

ص:87
راک اهنت  هن یهلا ، هزیگنا  فدـه و  اب  عورـشم  ياهتذـل  زا  يرادرب  هرهب ملاس و  تاحیرفت  مالـسا ، رظن  زا  .دـنک  يزیر  همانرب ناـناوجون 

.دنک یم تیانع  زین  شاداپ  نآ  هب  دنوادخ  تسا و  تدابع  هکلب  دوش ، یم بوسحم 

تّفع لماوع  ب :

هراشا

نامیا و هچره  تسا ؛ ریذـپ  ناکما هدارا ، تردـق  نامیا و  رب  هیکت  اب  اهنت  ینورد ، یفارحنا  ياهـششک  توهـش و  ربارب  رد  یگداتـسیا 
.ددرگ یم هدوزفا  وا  تّفع  رتشیب و  یسنج  ياه  هبذاج ربارب  رد  وا  تمواقم  دشاب ، رتیوق  هدارا 

لماوـع دـننک ، یم يریگـشیپ  یـسنج  ياـهیگدولآ  زاو  دـنرثؤم  تفع  یلـصا  رـصنع  ود  نیا  تیوـقت  رد  يا  هنوـگب هک  يروـما  ماـمت 
: تسا رارق  نیا  زا  تفع  لماوع  نیرتمهم  .دنا  تفع

: نامیا - 1

.تسا تفع  لماوع  نیرتیوق  گرم ، زا  سپ  یگدنز  ادخ و  هب  نامیا 
رد یهلا  ناگتـشرف  هلیـسو  هب  وا  ياهراک  همه  هک  دراد  رواب  دـناد و  یم رظان  رـضاح و  اج  همه ار  لاعتم  دـنوادخ  ناـمیا ، اـب  صخش 

رفیک خزود ، ناراـکوکین و  تشونرـس  تشهب ، تبقاـع ، تفرگ و  دـهاوخ  رارق  یگدیـسر  دروم  يزور  .دوـش و  یم تبث  يا  هدـنورپ
.تسا ناراکهبت 

.دنک لرتنک  ار  ناسنا  ینارتوهش  دناوت  یمن یلماع  چیه  نآ ، نودب  تسا و  یعامتجا  یقالخا و  ياهداسف  عنام  نیرتهب  داقتعا ، نیا 
ماما هتفگ  هب  هک  اجنآ  ات  دنک  تمواقم  دوخ  توهـش  ربارب  رد  دناوت  یم رتشیب  ددرگ و  یم هدوزفا  تّفع  رب  دوش ، تیوقت  نامیا  ردقره 

.دوش یمن التبم  یسنج  ياهیگدولآ  هب  زگره  تسا ، نمؤم »  » سدقم مان  هتسیاش  هک  یسک  مالسلا  هیلع  یلع 
↨

ص:88
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§« هرامش 9531 ثیدح  مکحلا ، ررغ  نمؤم -§« » ینزالو  لقاع  بذک  ام  »
.دنک یمن انز  نمؤم  دیوگ و  یمن غورد  لقاع 

نامیا حور  بلـس  بجوم  یتّفع ، یب هک  اجنآ  ات  دـبای  یم شهاـک  توهـش  ربارب  رد  تمواـقم  تّفع و  دوش ، رتفیعـض  ناـمیا  ردـق  ره 
.ددرگ یم

: ایح - 2

، تفع ببس  ایح  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هدومرف  هب  .تسا  تشز  ياهراک  زا  مرش  ساسحا  یسنج ، فارحنا  عناوم  نیرت  یلصا  زا  یکی 
: تسایح هرمث  تفع  و 

§« هرامش 5527 ثیدح  مکحلا ، ررغ  ءایحلا -§« » ۀّفعلا  ببس  »
.تسا مرش  تّفع ، ببس 

§« هرامش 4612 ثیدح  نامه ، ۀّفعلا -§« » ةرمث  ءایحلا  »
.تسا تّفع  هویم  ایح 

: ددرگ یم هدوزفا  وا  تفع  رب  دوش ، تیوقت  ناسنا  رد  اهیتشز  زا  مرش  ساسحا  ردق ، ره 
§« هرامش 2837 ثیدح  نامه ، مکایحا -§« » مکّفعأ  »

.تسامش نیرتایحاب  امش ، نیرت  تفعاب
: تسا رتابیز  ناوناب  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  ترضح  هتفگ  هب  یلو  تسابیز ، همه  يارب  ایح  مرش و  ساسحا 

↨
ص:89

§« هرامش 43542 ثیدح  لامعلازنک ، نسحأ -§« » ءاسنلا  یف  نکلو  نسح  ءایحلا  »
.تسا رتابیز  نانز  رد  یلو  تسابیز ، ایح 

رد تسا و  تسد و )...  نابز ، مشچ ، مکـش ، تفع   ) تّفع قلطم  تیوقت  بجوم  و  دـنک ، یم تیوقت  ناسنا  رد  ار  یـسنج  تّفع  اـیح 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  رثؤم  تافارحنا  عاونا  زا  يریگشیپ 
§« هرامش 1393 ثیدح  مکحلا ، ررغ  حیبقلا -§« » لعفلا  نع  ّدصی  ءایحلا  »

.تسا تشز  راک  عنام  مرش ،
: هلآ هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هدومرف  هب 

ءایبنألا لاثما  نم  قبی  مل  نکب «-§« »! یهاوخ  یم هچره  يرادن ، ایح  رگا  : » هک هدنامن  یقاب  نیا  زج  مدرم  نایم  رد  ناربمایپ  ياهلثم  زا 
يارب ار  یمدآ  ناج  دسافم ، زا  يریگشیپ  اب  ایح  ثیدح 1 »§. ص 412 ، قودصلا ، یلاما  تئشام » لمعاف  حتست  مل  اذإ  ساّنلا  لوق  ّالا 

: دومرف هراب  نیا رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنک  یم هدامآ  اهییابیز  تالامک و  عاونا  هب  ندش  هتسارآ 
مامت دـیلک  اـیح ، ص 84 »§. لوـقعلا ، فـحت  لـیمج » لـک  یلإ  ببـس  ءاـیحلا  .اـهییابیز «-§«  همه  يوـس  هـب  تـسا  يا  هلیـسو اـیح ،

هک تسا  رثؤم  اجنآ  ات  ناـسنا  یگدـنزاس  رد  اـیح  هرامـش 340 »§. ثیدـح  مکحلا ، ررغ  ریخ » ّلک  حاتفم  ءایحلا  .تساـهیکین «-§« 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ 

ص 424، ج 1 ، سودرفلا ، ییحتـسی » مادام  قفانملل  وجرا  .مراودـیما «-§«  هدادـن ، تسد  زا  ار  مرـش  هک  اجنآ  ات  قفانم  تاجن  هب  نم 
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.§« ثیدح 1722
↨

ص:90
ثیدح مکحلاررغ ، ءایحلا » اهرون  یقتلا و  اهعرف  نیقیلا و  اهلصا  ةرجـش  نامیالا  نامیا «-§« ، رون  ناونع  هب  یمالـسا  تایاور  رد  ایح 

ماظن ءایحلا  نامیا «-§« ، ماـظن  ص 504 »§. نیظعاولا ، ۀـضور  ءایحلا » هسابلو  نایرع  ناـمیالا  ناـمیا «-§« ، ساـبل  هرامش 1786 »§.
.§« ص 95 ج 10 ، دادـغب ، خـیرات  ناقرتفیال » نانورقم  نامیالاو  ءایحلا  ناـمیا «-§« ، نیرق  ص 105 »§. ۀـّیوبنلا ، تازاجملا  نامیإلا »

نیرتابیز ثیدح 4182 ،»§. ص 1399 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننـس  ءایحلا » مالـسإلا  ُقلُخ  نإ  ًاُقلُخ و  نید  ّلکل  نإ  مالـسا «-§«  قـالخا 
ياهیگژیو زا  ناسنا و  تافصنیرت  هدنزرا هرامـش 2997 »§. ثیدح  مکحلا ، ررغ  ءایحلا » نیدلا  سبالم  نسحأ  نید «-§« ، ياهرویز 

هرامـش ثیدـح  هحاـصفلا ، جـهن  رّطعتلاو » كاوـسلاو  هماـجحلاو  ملحلاو  ءاـیحلا ، نیلـسرملا : ننـس  نـم  سمخ  ناربماـیپ «-§«  هـمه 
.تسا هدش  فیرعت  .§« 1463

: دوش یم میسقت  عون  ود  هب  مرش  یمالسا  تایاور  رد  هکلب  تسین ، هدیدنسپ  مرش ، ِقلطم  مالسا ، رظن  زا 
هدیدنسپ مرش  - 1
هدیهوکن مرش  - 2

.دراد یمزاب تشز  ياهراک  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یمرش  هدیدنسپ ، مرش 
.تسا مرش  زا  عون  نیا  دش ، رکذ  مرش  ایح و  تلیضف  رد  هچنآ  .تسا  ناور  نامیا و  تردق  لقع و  هناشن  مرش  نیا 

.دراد یمزاب کین  ياهراک  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یمرش  هدیهوکن ، مرش 
لقعلا ءایحف  قمح ، ءایح  لقع و  ءاـیح  ناءاـیح  ءاـیحلا  .تسا «-§«  هتـسناد  یناوتاـن  یناداـن و  تقاـمح و  هناـشن  ار  مرـش  نیا  مالـسا 

مرش هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یتایاور  کنیا  ثیدح 6 »§. ص 106 ، ج 2 ، یفاکلا ، لوصا  لهجلاوه » قمحلاءایح  ملعلاوه و 
: هدیهوکن

ثیدـح 11، مکحلا ، ررغ  قمحا » وهف  قحلا  لوـق  نم  ییحتـسا  نم  .تسا «-§«  قـمحا  دـنک  یم مرـش  قـح ، نتفگ  زا  هک  یـسک  - 1
.§« هرامش 8650

↨
ص:91

« همّلعتی نأ  ئـشلا  ملعی  مل  اذإ  دحا  نییحتـسیال  .دنک «-§«  ایح  دناد ، یمن هک  يزیچ  نتفرگ  دای  زا  دیابن  سک  چیه  دیدرت  نودـب  - 2
 »§-» .دنک مرش  مناد » یمن  » نتفگ زا  دیابن  کش  یب دناد ، یمن هک  دنسرپ  یم يزیچ  یـسک  زا  یتقو  - 3 تمکح 82 »§. ۀغالبلا ، جهن 

.§« تمکح 82 هغالبلا ، جهن  ملعاال » لوقی  نأ  ملعیال  امع  لئس  اذا  مکنم  دحا  نییحتسیال 

: تریغ - 3

يارب هک  یـسک  .دوش  هتـسکش  وا  سومان  تمرح  دهد ، یمن هزاجا  هک  تسا  یـسک  رویغ »  » .دوش یم هدـیمان  تریغ  یـسومان  بّصعت 
يرگید سومان  هب  رگا  هک  دناد  یم .دنک  یتمرح  یب نارگید  سومان  هب  هک  دـهد  یمن هزاجا  دوخ  هب  دراذـگ ، یم مارتحا  دوخ  سومان 

.تفرگ دهاوخ  رارق  زواجت  دروم  وا  سومان  درک ، زواجت 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دهد  یمن یتفع  یب هزاجا  وا  هب  شتریغ 
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§« تمکح 305 هغالبلا ، جهن  ّطق -§« » رویغ  ینزام  »
.دنک یمن انز  هاگ  چیه  تریغ  اب  صخش 

یلع ماما  .دوش  یم رتمک  یقالخا  ياـهیگدولآ  یـسنج و  تاـفارحنا  ددرگ و  یم هدوزفا  وا  تّفع  دوش ، تیوقت  ناـسنا  تریغ  ردـقره 
: دومرف مالسلا  هیلع 

§« تمکح 47 ۀغالبلا ، جهن  هتریغ -§« » ردق  یلع  هتفع  و  هتّمه ...  ردق  یلع  لجّرلا  ردق  »
.تسوا تریغ  هزادنا  هب  شتّفع  و  وا ...  تمه  هزادنا  هب  سکره  تیصخش 
تفع تیوقت  ناناوج و  یسنج  تافارحنا  زا  يریگشیپ  ياههار  زا  یکی 

↨
ص:92

.تسا هعماج  رد  یسومان  بصعت  شرورپ  یعامتجا ،

: هزور - 4

هزور هدـش  هیـصوت  دنتـسین ، جاودزا  هب  رداـق  هک  ییاـهناوج  هب  یمالـسا ، تاـیاور  رد  .تسا  یـسنج  تّفع  هزور ، مهم  راـثآ  زا  یکی 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  .دنریگب 

لآ هسسوم  ص 410 ، ج 10 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  هؤاجو -§« » ّهنإف  مایـصلاب  مکیلعف  هوعیطتـست  مل  نإف  هابلاب  مکیلع  بابـشلا  رـشعم  اـی  »
§« توریب تیبلا ،

.دنک یم لرتنک  ار  یسنج  هزیرغ  هزور  هک  دیریگب  هزور  ًامتح  دیناوت ، یمن رگا  دینک ، جاودزا  اهناوج !
تفرگ میمـصت  دوخ ، یـسنج  هزیرغ  لرتنک  يارب  وا  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  گرزب  ناراـی  زا  یکی  نوعظم  نب  ناـمثع 

یهن تسردان  راک  نیا  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  .تشاذگ  نایم  رد  ترضح  نآ  اب  ار  دوخ  میمصت  دنک ! هتخا  ار  دوخ 
: دومرف دریگب و  هزور  هک  دومن  هیصوت  نآ  ياج  هب  درک و 

§« نامه مایّصلا -§« » یتما  ءاصتخا  ّنإ  »
.تسا هزور  نم  تما  یسنج  هزیرغ  لرتنک 

تردق شیازفا  اب  .دوش  یم بوسحم  زین  هدارا  تردق  نیرمت  دنک ، یم لرتنک  دهد و  یم شهاک  ار  یـسنج  هزیرغ  یعیبط  روطب  هزور ،
.تسین توهش  ربارب  رد  تمواقمزج  يزیچ  تفعو  ددرگ ، یم مواقم مارح  ياهسوه ربارب  رد  ناسنا  هدارا ،

: ادخ زا  دادمتسا  - 5

.تسین رـسیم  دـنوادخ  زا  نتفرگ  کمک  نودـب  تسا و  راوشد  يراـک  ناوج  يارب  صوصخب  همه  يارب  توهـش ، ربارب  رد  تمواـقم 
دای ام  هب  مالسا  نایاوشیپ 

↨
ص:93

زا یتمـسق  رد  .مینک  دادمتـسا  زین  دـنوادخ  زا  مارح ، ياهـسوه  ربارب  رد  تمواقم  يارب  ناوت  همه  يریگراک  هب  رانک  رد  هک  دـنا  هداد
: میناوخ یم نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شیاین 
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یلا ۀـیعاد  یـسفن  نم  یل  تلعجو  کیـضراو  کبـضغا  کیـصعا و  اـهب و  کـعیطا  تـالآ  هـیف  تـلعج  ًامـسج و  یل  تـقلخ  یهلا  »
کقفوتساو زرتحا  کبو  ریجتسا  کبو  مصتعا  کبو  رجزنأ  کبف  زجزنإ  یل  تلق  مث  تافآلا  نم  تئلم  دق  ًاراد  یتنکـساو  تاوهـشلا 

§« ص 107 ج 94 ، راونالا ، راحب  کیضری -§« » امل 
ار وت  میامن ، تفلاخم  وت  اب  ای  منک و  تعاطا  وت  زا  نآ  اب  مناوت  یم هک  يداد  رارق  يرازبا  نآ  رد  يدیرفآ و  یمـسج  نم  يارب  ایادخ !
هک يداد  تنوکس  يا  هناخ رد  ارم  و  يداهن ، دنک  یم توعد  اهتوهش  هب  ارم  هک  هچنآ  منورد  رد  .مزاس  دونـشخ  ای  منک و  نیگمـشخ 
وت کمک  هب  و  مرب ، یم هانپ  وت  هب  منز ، یم گنچ  وت  هب  متسیا ، یمزاب وت  کمک  هب  تسیاب ! يدومرف : نم  هب  سپـس  .تسا  تافآ  زا  رپ 

.مهاوخ یم يراد ، تسود  ار  هچنآ  ماجنا  قیفوت  وت  زا  منک و  یم زیهرپ  يرادن  تسود  هچنآ  زا 
زوریپ ناطیـش ، سفن و  ياه  هسوسو رب  ناسنا  دوش ، هارمه  دـنوادخ  زا  نتـساوخ  کمک  اب  اـهیگدولآ  زا  يریگـشیپ  يارب  شـالت  رگا 

.تسا هداد  يزوریپ  یعطق  هدعو  دوخ  دنوادخ  هک  ددرگ  یم
§« هیآ 69 توبکنع ، نینسحملا -§« » عم  هّللا  ّنإ  انلبس و  مهّنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو  »

اب ادـخ  هک  میوش  یم نومنهر  دوـخ  ياـههار  هب  ار  اـهنآ  اـم  کـش  نودـب  دـنتفرگ ، راـک  هب  ار  دوـخ  ناوـت  همه  اـم  هار  رد  هک  ناـنآ 
.تسا ناراکوکین 

↨
ص:94

یقالخا ياهتلیذر  مّود  ثحبم 

هراشا

امو سفنو  هدرک «-§«  ماهلا  اهناسنا  همه  هب  هدیدنـسپ  تافـصییابیز  نوچمه  ار  نآ  یتشز  كاردا  دنوادخ ، هک  یتشز  تافـص  مامت 
.دوش یم هدیمان  یقالخا  ياهتلیذر  .§« 8 هیآ 7 - سمش ، اهاوقتو » اهروجف  اهمهلاف  اهاوس 

هـشیر یقالخا ، ياهیگدولآ  اریز  دوب ، یقالخا  ياهتلیذر  زا  هعماج  يزاسکاپ  يارب  ناشـشالت  نیرتشیب  دـیاقع ، زا  سپ  یهلا  ناربمایپ 
.تسین هعماج  حالصا  هب  يدیما  دوشن ، کشخ  هشیر  نیا  ات  تسا و  یعامتجا  يدرف و  دسافم  همه 

رد تیقفوم  زا  سپ  ار  ناناملـسم  دـیمان و  یم ربکا » داهج   » ار یقالخا  ياـهتلیذر  سفن و  اـب  هزراـبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 
، ینورد نانمـشد  اب  هزرابم  رتگرزب و  داهج  رد  تیقفوم  بسک  يارب  شالت  هب  تسا ، یجراخ  نانمـشد  اب  هزراـبم  هک  رغـصا » داـهج  »

.درک یم توعد 
رد شا  يزوریپ دوشن ، زوریپ  نمـشد  نیا  اب  هزرابم  رد  ناسنا  ات  دنتـسه ؛ یناسنا  هعماـجو  تیناـسنا  یلخاد  نانمـشد  دنـسپان ، تاـفص 

.تسا رثا  مک  تدم و  هاتوک  یجراخ ، نانمشد  اب  هزرابم 

اهتلیذر نیرت  تشز

هراشا
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هب یـصاخ  طیارـش  رد  تشز  تافـصزا  یخرب  .تسا  هعماج  ناسنا و  طاطحنا  رد  نآ  رثؤم  شقن  یقالخا ، ياهتلیذر  یباـیزرا  راـیعم 
.تسا رت  تشز نآ ، رترثؤم  شقن  لیلد 

: مالسا گرزب  نایاوشیپ  نابز  زا  یقالخا  ياهتلیذر  نیرت  تشز زا  یخرب  دروم  رد  یهاتوک  حرش  کنیا 
↨

ص:95

: ملُظ فلا -

.نارگید ای  دوخ  قوقح  هب  زواجت  روما و  هاگیاج  ندرکن  تیاعر  ینعی  لدع ، لباقم  رد  ملظ ،
: دنک یم فیصوت  نینچ  ار  تلصخ  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.تساهناج قالخا  نیرتکاـنرطخ  روج ، هرامـش 804 »§. ثیدـح  مکحلا ، ررغ  لئاذرلا » ّما  ملظلا  .تساهتلیذر «-§«  همه  ِرداـم  ملظ ،
كایا هاـنگ «-§«  نیرتگرزب  ملظ  یمالـسا ، تاـیاور  رد  هرامـش 5753 »§. ثیدـح  مکحلا ، ررغ  روجلا » سوفنلا  قـالخا  رـش  »§-» 

« مکبولق برخی  هنإف  ملّظلاو  مکاـّیإ  لد «-§« ، ِیبارخ  بجوم  و  هرامش 2665 »§. ثیدح  مکحلا ، ررغ  یـصاعملا » ربکا  ّهنإف  ملظلاو 
.§«، هرامـش 4230 ثیدـح  مـکحلا ، ررغ  ۀـمعّنلا » لوزت  ملّظلاـب  تـمعن «-§«  لاوز  ثیدـح 34 »§. ص 315 ، ج 57 ، راونـألاراحب ،

لوصا تسا -§«  هدـش  هدرمـش  تمایق  یکیراتو  هرامـش 7750 »§. ثیدـح  مکحلا ، ررغ  هرمع » مصق  راج  نم  رمع «-§«  یهاـتوک 
 »§- .درادن لاعتم  دنوادخ  زج  يروای  هک  تسا  یسک  رب  متس  نآ ، لکـش  نیرت  كانرطخ و  ثیدح 10 »§ ص 332 ، ج 2 ، یفاکلا ،

§« ص 331 ج 2 ، یفاکلا ، لوصا 

: یقالخادب ب -

: دومرف هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  .تسا  دنسپان  تافصنیرتدب  زا  یکی  نارگید  اب  ندرک  دروخرب  دب  یقلخ و  جک 
نم .دوش -§«  یم هدولآ  يرگید  هاـنگ  هب  دـنک ، هبوت  یهاـنگره  زا  قالخادـب  صخـش  اریز  یقالخادـب ، رگم  دراد ، هبوـت  یهاـنگره 

§« ثیدح 5762 ص 355 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال 
↨

ص:96
: دومرف يرگید  ثیدح  رد 

صخش نیا ، ربانب  ص 93 »§. ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا  رفغیال » بنذ  قلخلا  ءوس  .دوش «-§«  یمن هدیزرمآ  هک  تسا  یهانگ  یقالخادب 
.درادن يدوس  وا  يارب  هبوت  هنرگو  دنک ، بوخ  ار  دوخ  تشز  قالخا  دیاب  هبوت  زا  لبق  قالخادب 

: دومرف هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداصماما  .تسا  کین  لامعا  یهابت  داسف و  بجوم  یقالخادب 
§« ص 296 ج 73 ، راونألا ، راحب  .دیامن -§«  یم دساف  ار  لسع  هکرـس  هک  هنوگ  نامه دنک ، یم دساف  ار  بوخ  ياهراک  دـب ، قالخا 

قالخادـب یلو  دـنارذگ ، یم تدابع  هب  حبـصات  ار  اهبـش  تسا و  هزور  اهزور  یمناخ  دـنداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب 
خزود لها  وا  تسین ، وا  رد  يریخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  .دوش  یم اه  هیاسمه ّتیذا  رازآ و  بجوم  نابز  اب  تسا و 
نیرت نییاـپ رد  ار  قالخادـب  صخـش  دوش  یم بجوم  هاـگ  یقالخادـب  ثیدـح 63 »§ ص 394 ، ج 71 ، راونـالا ، راـحب  تـسا -§« !

: تسا نینچ  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمغیپ  نخس  .دریگ  رارق  خزود » تاکرد  »
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، ءاضیبلا ۀجحم  منهج » كرد  لفـسا  هقلخ  ءوس  نم  غلبیل  دبعلا  نإ  .دـسر «-§«  یم منهج  تاکرد  نیرت  نییاپ هب  یقالخادـب  زا  ناسنا 
هابت زین  ار  وا  يایند  یگدـنز  تسا ، گرم  زا  سپ  ناهج  رد  ناسنا  ياـهیراتفرگ  نیرت  تخـس بجوم  یقلخ ، جـک  ص 93 »§. ج 5 ،

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنک  یم
هرامش ثیدح  مکحلا ، ررغ  سفنلا » باذع  شیعلا و  دکن  قلخلا  ءوس  .تسا «-§«  ناج  باذع  یگدنز و  یتخـس  بجوم  یقالخادب 

.§« 5639
↨

ص:97
هرامـش ثیدح  مکحلا ، ررغ  دیعبلا » رفنی  بیرقلا و  شحوی  قلخلا  ءوس  .تسا «-§«  رود  ندیمر  کیدزن و  تشحو  بجوم  یقلخدب 

: دومرف یم نینچ  شدنزرف  هب  میکح  نامقل  .§« 5593
دهاوخن وت  اب  ینیـشنمه  همادا  هب  تبغر  سک  چـیه تشز  تافـص  نیا  اب  هک  زیهرپب ، یبات  یب یقلُخ و  جـک  تلالم ، راـهظا  زا  مرـسپ !

قالخا شوخ  مدرم  مامت  اـب  نک و  لـمحت  ار  ینید  ناردارب  تمحز  یهدـن ، تسد  زا  ار  شمارآ  اـهراک  همه  رد  نک  یعـس  .تشاد 
§« ثیدح 14 ص 419 ، ج 13 ، راونالا ، راحب  .شاب -§« 

: يدنسپدوخ ج -

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  يدنسپدوخ  تشز ، تافصزا  رگید  یکی 
.§« هرامش 5723 ثیدح  مکحلا ، ررغ  سفنلا » نع  اضّرلا  رومألارـش  .دشاب «-§«  یـضار  دوخ  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  اهزیچ  نیرتدب 

: تسا هدمآ  رتشا  کلام  هب  ترضح  نآ  ياهتحیصن  رد  نینچمه 
نارگید شیاتـس  هب  هقالع  و  ینکن ، دامتعا  یناد ، یم دوخ  توق  هطقن  هچنآ  هب  شاب  بظاوم  نک ، زیهرپ  يدج  روطب  يدنـسپدوخ  زا 

باجعإلاو كایا  .دزاس «-§«  دوباـن  ار  ناراـکوکین  یکین  اـت  تسا  ناطیـش  ياهتـصرف  نیرت  نئمطم زا  همه  اـهنیا  هک  یـشاب  هتـشادن 
« نینسحملا ناسحا  نم  نوکیام  قحمیل  هسفن  یف  ناطیـشلا  صرف  قثوا  نم  کلذ  نإف  ءارطالا  ّبحو  اهنم  کبجعی  امب  ۀقثلاو  کسفنب 

تایاور رد  دـنیبب ؛ ار  دوخ  یلمع  یقالخا و  ياهفعـض  اهبیع و  دـناوتن  ناـسنا  دوش  یم ببـس  يدنـسپدوخ  همان 53 »§. هغالبلا ، جـهن 
هناشن ص 204 ،»§. ج 77 ، راونالا ، راحب  بابلألا » ۀفآو  باوصلا  دض  باجعالا  لقع «-§«  تفآ  يدنسپدوخ  یمالسا 

↨
ص:98

.تسا هدش  هدرمش  §« 2 اهینادان §«  نیرترابنایز  و  §« 1 تقامح §« 
يراک چیه  رد  .دنک و  یم هابتـشا  حیحـص  هار  باختنا  رد  لومعم  روطب  دوخ  هشیدنا  هب  هزادـنا  یب دامتعا  لیلد  هب  دنـسپدوخ  صخش 

§« 3 .دوش §«  یم وا  يدبا  كاله  بجوم  ناسنا  رد  تشز  تفصنیا  دشر  .درادن  يریگمشچ  تفرشیپ 

: رّبکت د -

راـتفر رد  رادـنپ  نیا  درادـنپ و  یم گرزب  ار  دوـخ  کـچوک و  ار  نارگید  ّربـکتم  ناـسنا  .تسا  ّربـکت  يدنـسپدوخ ، ِتـشز  راـثآ  زا 
.دوش یم هدید  یبوخب  وا  یعامتجا 

: دنک یم فیصوت  نینچ  ار  يرامیب  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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ناـهانگ و نیرتـگرزب  هـک  زیهرپـب  ربـکت  زا  §« 5 .تـسا §«  لـقع  تاـفآ  نیرتدـب  ربـک ، .§« 4 .تسا §«  قـالخا  نیرت  تـشز ّربـکت ،
ناسنا یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  يارب  یناوارف  رابنایز  راـثآ  ینیب  گرزب دوخ  §« 6 .تسا §«  ناطیـش  رویز  و  تساهبیع ، نیرت  تسپ

: دوش یم هراشا  هدمآ ، یمالسا  تایاور  رد  هک  نآ  زا  یشخب  هب  هک  دراد 
§« 8 یعقاو §«  تسود  زا  تیمورحم  - 2 §« 7 یملع §«  دشر  زا  تیمورحم  - 1

↨
ص:99

رد ندوب  کچوک  - 4 راونالاراحب ج 73 ص 233 32 »§ نسحلا  انثلا  یف  ربکلا  وذ  نئمطی  ـال  نارگید §«  شیاتـس  زا  تیمورحم  - 3
-5 بیهرتلا ج 3 ص 560 »§ بیغرتلا و  ریبک  سفن  یف  ریغص و  سانلا  نیعا  یف  وهف  انسحا  لاق  هللا و  ۀمـصق  ربکت  نم  مدرم §«  رظن 

 »§ ناـهانگ زا  يرایـسب  هب  یگدوـلآ  يارب  یناور  یگداـمآ  - 6 ثیدـح 4614 »§ مکحلا  ررغ  ۀبـسم  ربـکلا  رمث  مدرم §«  ییوگدـب 
§« ثیدح 1474 مکحلا  رورغ  رورسلو  منغی  رورشلاب و  حرفی  داسحلا 

: دسح ه -

تمحز تبیـصم و  زا  درب و  یم جـنر  نارگید  یـشوخ  هافرو و  تمعن  زا  ناسنا  نآ  هجیتن  رد  هک  تسا  یناور  يراـمیب  یعون  دـسح ،
، ور نیا  زا  رابخالا ص 156 »§ عماج  هسفنل  اهدری  مل  ناو  اهبحاص  نع  ۀـمغلا  لاوز  ینمتی  يذـلا  داـسحلا  .ددرگ §«  یم داـش  ناـنآ 

نع ۀمعنلا  لاوز  یّنمتی  يذلا  دساحلا  دسرن «-§« ! يزیچ  وا  هب  دـنچره  دوش ، هتفرگ  مدرم  زا  اه  تمعن هک  دراد  وزرآ  هشیمه  دوسح 
ۀلفغل بجعلا  راـمیب «-§«  ار  ندـب  هک  محر  یب تسا  ینمـشد  دـسح ، ص 156 »§. راـبخالا ، عماـج  هسفنل » اـهدری  مل  نإ  اـهبحاص و 
هرامش ثیدح  مکحلا ، ررغ  حورلا » سبح  دسحلا  راتفرگ «-§«  ار  حور  تمکح 225 »§. هغالبلا ، جهن  داسجألا » ۀمالس  نع  داسحلا 

مزال و نزح  دسحلا  رایـسب «-§«  ار  هودنا  هرامـش 10435 ،»§. ثیدح  مکحلا ، ررغ  دوسحل » ۀحارال  لیاز «-§«  ار  یتحار  .§«، 372
« دوسحلا ًاشیع  سانلا  ءوسأ  خلت «-§«  ار  یگدنز  ثیدح 97 ،»§. ص 267 ، ج 20 ، دیدحلا ، یبا نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  مئاه » لقع 
ص ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  لسعلا » ربصلا  دسفی  امک  نامیالا  دسفی  دسحلا  هابت «-§«  ار  نامیا  هرامش 2931 ،»§. ثیدح  مکحلا ، ررغ 
ص 1408، ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  بطحلا » رانلا  لکأت  امک  تانسحلا  لکأی  دسحلا  دوبان «-§«  ار  تانـسحو  ثیدح 3819 »§. ، 589

.§« ثیدح 4210
↨

ص:100
ثیدح مکحلا ، ررغ  ةرخآلاو » ایندلا  ءاقش  دسحلا  ةرمث  .دنک «-§«  یم تخبدب  ترخآ  ایند و  رد  ار  ناسنا  هلمج  کی  ردو  دیامن ، یم

ررغ ضارمألا » ّرـش  دسحلا  یناور «-§«  ياهیرامیب  نیرت  كانرطخ  ار  دـسح  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تهج ، نیدـب  هرامش 4632 »§.
.§« هرامـش 5242 ثیدـح  مکحلا ، ررغ  دـسحلا » لیاذرلا  سأر  یقالخا «-§«  ياهتلیذر  نیرتدـب  و  هرامـش 332 »§. ثیدح  مکحلا ،

.تسا هدرک  فیصوت 

: لخُب و -

ندرک فرـصم  هک  تسا  يدراوم  رد  لام  ندرکن  جرخ  يانعم  هب  تواخـس ، دـض  لخب ، .تسا  تافـص  نیرتدـب  زا  رگید  یکی  لخب 
.تسا هتسیاش  نآ 
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: دومرف هراب  نیا  رد  هتسناد ، یلمع  یقالخا و  ياهفعض  عاونا  زاس  هنیمز ار  لُخب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
بویعلا و يواسمل  عماج  لخبلا  .دـناشک «-§«  یم يدـب  ره  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يراسفا  تساهبیع و  همه  هدـنرادربرد  لـُخب 

فیـصوت نینچ  ار  لیخب  صخـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  تمکح 378 »§. ۀـغالبلا ، جـهن  ءوس » ّلک  یلا  هب  داقی  ماـمز  وه 
: تسا هدرک 

دیعب ۀنجلا ، نم  دیعب  هَّللا ، نم  دـیعب  لیخبلا  .تسا «-§«  کیدزن  خزود  شتآ  هب  هدوب و  رود  تشهب  مدرم و  ادـخ و  زا  لیخب  صخش 
.§« ثیدح 1961 ص 342 ، ج 4 ، يذمرتلا ، ننس  رانلا » نم  بیرق  سانلا ، نم 

یقالخا ياهتلیضف  مّوس ثحبم 

هراشا

↨
ص:101

: دومرف هراب  نیا  رد  هتسناد و  دوخ  تثعب  هفسلف  ار  یقالخا  ياهتلیضف  هب  نتسارآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمغیپ 
§« هرامش 36919 ثیدح  لامعلا ، زنک  ص 411 - ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  قالخألا -§« » مراکم  مّمتال  تثعب  »

.مدش ثوعبم  وکین  قالخا  هب  یناسنا  هعماج  نتسارآ  يارب  نم 
هب وا  نتـسارآ  ناـسنا و  نتخاـس  افوکـش  ینعی  تثعب  هفـسلف  همدـقم  هدـمآ ، ثیداـحا  نآرق و  رد  اـیبنا  تثعب  هفـسلف  ناوـنع  هب  هـچنآ 

.تسا یقالخا  ياهتلیضف 
دنوادـخ هک  تسا  یقالخا  ياهییابیز  همه  لماش  قـالخا » مراـکم   » هلآ هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  ریبعت  هب  یقـالخا و  ياهتلیـضف 
یمالسا تایاور  رد  هچنآ  هیآ 8 »§. سمـش ، اهاوقتو » اهروجف  اهمهلأف  .تسا «-§«  هدرک  ماهلا  اهناسنا  مامت  هب  ار  نآ  كاردا  لاعتم 

: دینک هجوت  ریز  تیاور  ود  هب  هنومن  يارب  .تسا  كاردا  نیمه  ریسفت  هدمآ ، قالخا  مراکم  نییبت  ناونع  هب 
: دنک یم لقن  هنوگ  نیا  ترضح  نآ  زا  ریکب  نب  هللادبع  مان  هب  مالسلا  هیلع  قداصماما  نارای  زا  یکی 

دنک شیاتـس  تمعن  نیا  رب  ار  ادـخ  تسا ، رادروخرب  یگژیو  نیا  زا  سکره  درک ، هتـسجرب  قالخا ، مراکم  اـب  ار  ناربماـیپ  دـنوادخ 
.دوش رادروخرب  هک  دهاوخب  دنوادخ  زا  هنرگو ،

؟ تسیچ قالخا  مراکم  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداصماما  زا  دیوگ : ریکب  نب  هللادبع 
ییوگتـسار و نارگید ، هـب  یکین  تریغ ، تعاجـش ، تواخــس ، اـیح ، يراـبدرب ، رکــش ، ییابیکــش ، تعاـنق ، يراـکزیهرپ ، دوـمرف :

§« ثیدح 3 ص 56 ، ج 2 ، یفاکلا ، لوصا  .يرادتناما -§« 
↨

ص:102
: دنک یم ریسفت  روط  نیا  ار  قالخا  مراکم  ناکسم ، نب  هللادبع  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  رگید  یتیاور  رد 

يرگید تیاور  رد  و  ثیدح 2 »§ نامه ، .تورم -§«  تعاجـش و  تریغ ، تواخـس ، قلخ ، نسح  ملح ، رکـش ، ربص ، ، تعانق نیقی ،
: دیامرف یم قالخا  مراکم  ریسفت  رد 
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ظفح اهیکین ، هب  نداد  شاداپ  ریقف ، هب  نداد  اذـغ  يزاون ، نامهم محر ، هلـص  ، تناما يادا  نتفگ ، نخـس  هناقداص  ، ندـیگنج هناـقداص 
§« نامه .تسایح -§«  یقالخا  مراکم  همه  زا  رتالاب  تبحصمه و  تمرح  ظفح  هیاسمه ، تمرح 

اهتلیضف نیرترب 

هراشا

زین یگدـنزاس و  رد  یقالخا  ياهتلـصخ  زا  یخرب  .تسا  هعماج  ناـسنا و  لـماکت  رد  نآ  شقن  یقـالخا ، ياهتلیـضف  یباـیزرا  راـیعم 
.تسا نشور  زراب و  رتشیب  دنشاب ، هتسارآ  نآ  هب  دیاب  هک  يدارفا  تایصوصخ  یبایشزرا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  هدش  تیاور 
رد یلو  تسابیز ، يراکزیهرپ  تسا ، رتابیز  نادنمتورث  رد  یلو  تسابیز ، تواخـس  تسا ، رتابیز  نارادمامز  رد  یلو  تسابیز ، لدع 
ایح تسا ، رتاـبیز  ناـناوج  رد  یلو  تساـبیز ، هبوت  تسا ، رتاـبیز  نادـنمزاین  رد  یلو  تساـبیز ، ییابیکـش  تسا ، رتاـبیز  نادنمـشناد 

§« هرامش 43542 ثیدح  لامعلازنک ، .تسا -§«  رتابیز  نانز  رد  یلو  تسابیز ،
↨

ص:103
: تساهنیا یقالخا  ياهشزرا  نیرترب  زا  یشخب 

: فاصنا فلا -

: دیامرف یم میرک  نآرق  .نارگید  اب  ندرک  راتفر  تلادع  هب  ینعی  فاصنا 
حیضوت رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هیآ 90 »§. لحن ، ناسحالاو » لدعلاب  رمأی  هّللا  ّنإ  .دهد «-§«  یم نامرف  ناسحا  لدع و  هب  دنوادخ 

زا رگید ، ینخـس  رد  ترـضح  نآ  .تسا  نارگید  هب  ندرک  یکین ناـسحا ، زا  دوصقم  فاـصنا و  لدـع ، زا  دوـصقم  دوـمرف : هیآ  نیا 
: تسا هدرک  دای  یناسنا  تلیضف  نیرتالاب  ناونع  هب  فاصنا 

هظحل رد  ناـسنا  هرامـش 805 »§. ثیدـح  مکحلاررغ ، لئاضفلا » لـضفا  فاـصنالا  .تسا «-§«  یقـالخا  تلیـضف  نیرترب  فاـصنا ،
دوخ رد  ار  تلـصخ  نیا  دـنک و  شالت  فاصنا  لدـع و  تلیـضف  بسک  يارب  ناوت  همه  اـب  دریگب  میمـصت  دـیاب  فیلکت  هب  ندیـسر 

: دیامرف یم تلادع  بتارم  نیرتالاب  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنک  تیوقت 
« هملظ نم  فصنا  نم  سانلا  لدـعا  دـنک «-§«  راتفر  فاصنا  اب  هدرک ، ملظ  وا  هب  هک  یـسک  نآ  اـب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتلداـع 

.§«. هرامش 3186 ثیدح  مکحلاررغ ،
ترضح نآ  نخـس  .تسا  نمؤم »  » مان هتـسیاش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  دیـسر ، فاصنا  لدع و  زا  هبترم  نیا  هب  یـسک  رگا 

: تسا نینچ 
هرامـش ثیدـح  مکحلاررغ ، هفـصنیال » نم  فصنی  نمؤملا  .دـهد «-§«  یم فاصنا  اب  ار ، یفاـصنا  یب خـساپ  هک  تسا  یـسک  نمؤم 

ماجنا ادـخ  يارب  ناسنا  هک  تسا  يراک  يراوشد  یهلا ، شاداپ  شیازفا  رایعم  تسا ، راوشد  سب  يراک  فاـصنا ، تیاـعر  .§« 1410
.تسین فاصنا  زا  رتراوشد  يراک  هک  دهد  یم ناشن  اهیکین ، همه  باوث  رب  فاصنا  باوث  ندوب  نوزفا  .دهد  یم
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: تسا هدرک  حیرصت  تیعقاو  نیا  هب  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
↨

ص:104
عـسوا قحلا  .تسا «-§«  رت  گنت زیچ  ره  زا  رادرک ، رد  رتعیـسو و  یعوضوم  ره  زا  راـتفگ ، رد  فاـصنا  قح و  زا  يرادـبناج  نادـیم 

.§« هبطخ 216 هغالبلا ، جهن فصانتلا » یف  اهقیضاو  فصاوتلا  یف  ءایشألا 

: راثیا ب -

.درادب مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  اهزاین ، نیمأت  رد  ناسنا  ینعی  .تسا  راثیا  یناسنا ، ياهتلیضف  نیرتهب  زا 
: دومرف تلیضف  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

تمارک و دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـصماما  زا  یخلب  قیقـش  هرامـش 986 »§ ثیدـح  مکحلاررغ ، .تساهتلیـضف -§«  نیرتالاب  راثیا ،
؟ تسیچ يراوگرزب 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  وت  رظن  دومرف : ماما 
.مینک یم ربص  ، دشن رگا  مییوگ و  یم رکش  دش ، اطع  ام  هب  رگا  هک  تسا  نیا  يراوگرزب  داد : خساپ  قیقش 

اج تخـس  ماما ، تحارـصزا  هک  قیقـش  دـنا ! هنوگ نیا  زین  دنتـسه  ام  دزن  هنیدـم  رد  هک  ییاهگـس  تسین - مهم  هکنیا  دومرف -: ناشیا 
: درک ضرع  دوب ، هدروخ 

.دینک ریسفت  ار  يراوگرزب  امش 
رکـش دـشن ، رگا  میراد و  یم مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  مینک و  یم راـثیا  دـش ، اـطع  اـم  هب  رگا  هک  تسا  نآ  يراوگرزب  دومرف : ماـما 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  نادناخ  ص 235 »§ ج 12 ، یشعرم ، ینیسح  هللارون  دیـس  یـضاق  قحلا ، قاقحا  .مینک -§«  یم
.درک تیاکش  یگنسرگ  زا  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تمدخ  يدرم  .دندوب  وگلا  اهتلیضف  ریاس  دننامه  یناسنا  تلیـضف  نیا 

وا يارب  دش ، تفای  ییاذغ  هناخ  رد  رگا  هک  داتسرف  لزنم  هب  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر 
↨

ص:105
.دروایب

! دش یمن تفای  بآ  زج  يزیچ  امش  لزنم  رد  درک : ضرع  تشگزاب و  یلاخ  تسد  اب  درم  نآ 
؟ دنک نامهم  ار  درم  نیا  دناوت  یم بشما  امش  زا  کی  مادک  دومرف : درک و  باحصا  هب  ور  ترضح  نآ 

.نم ادخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  دوب ، عمج  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
مالـسلااهیلع همطاـف  ترـضح  شرـسمه  زا  ناـنمؤم  ریما  دـندش ، هناـخ  دراو  یتقو  .درب  لزنم  هب  دوخ  هارمه  ار  هنـسرگ  درم  نآ  ماـما 

؟ يراد هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  رتخد  دیسرپ :
.میراد یم مدقم  دوخ  رب  ار  نامهم  هدرک و  راثیا  یلو  میرادن ، نامدوخ  هزادنا  زا  شیب  ماش  داد : باوج  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  هدروآ ، وا  يارب  ار  دوخ  ياذغ  نابزیم ، هک  دمهفن  هنـسرگ  نامهم  هکنیا  يارب  ماما ، داهنـشیپ  هب  سپس 

.درک هدامآ  ار  هرفس  دناباوخ و  ار  شنادنزرف 
راطفا دنتساوخ  یم دنتشادن و  رتشیب  مه  نان  صرق  ود  دندوب ، هزور  ود  ره  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح 
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نآ صقن  دهاوخ  یم ایوگ  تفر ، غارچ  غارس  ماما  ور ، نیا  زا  .دیشک  یم تلاجخ  هنـسرگ  نامهم  دیاش  دوب ، نشور  غارچ  رگا  دننک ،
هیلع یلع  ترـضح  .دومن  زارد  اذـغ  يوس  هب  تسد  تسـشن و  هرفـس  رـس  دوخ  درک و  شوماـخ  ار  نآ  دـمعب  یلو  دـنک ، فرطرب  ار 

وا .تشگ  نشور  غارچ  دـش ، ریـس  نامهم  یتقو  .دروخن  يزیچ  رخآ  ات  یلو  دروخ ، یم اذـغ  نامهم  اب  هک  درک  دومناو  نانچ  مالـسلا 
رـس هب  هنـسرگ  ار  بش  نآ  شرـسمه  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  تشادـن  ربخ  نکیل  دـش ، ریـس  وا  دـننام  مه  نابزیم  هک  درک  یم روصت 

.دندرب
ربمایپ رب  رشح  هروس  زا  ُهن  هیآ  راثیا ، نیا  زا  ینادردق  رطاخب  ادرف 

↨
ص:106

زا یتاحیضوت  اب  ص 144 ، ج 9 ، قحلا ، قاقحا ص 188 - ج 1 ، یسوطلا ، یلاما  .ك  .ر  دش -§« : لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
« هصاصخ مهب  ناک  ول  مهسفنا و  یلع  نورثؤی  .دنـشاب «-§«  دنمزاین  تخـس  دنچ  ره  دنراد ، یم مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  هدنراگن »§

.§« هیآ 9 رشح ،

: يدب شاداپ  رد  یکین  ج -

رد مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  هدرک  يدب  ناسنا  هب  هک  تسا  یسک  هرابرد  ندرک  یکین  یقالخا ، ياهتلیـضف  نیرترب  زا  رگید  یکی 
: دومرف هراب  نیا 

نـسحأ نَمل  ناسحإلاب و ...  ةءاسإلا  ۀـلباقم  نإ  .تسا «-§«  یقالخا  ياهتلیـضف  نیرتاـبیز  زا  نارگید ، يدـب  لـباقم  رد  ندرک  یکین 
: دومرف دوخ  باحصا  هب  ینارنخس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  يزور  هرامش 3492 »§. ثیدح  مکحلاررغ ، لئاضفلا »

؟ منک ییامنهار  ترخآ  ایند و  قالخا  نیرتهب  هب  ار  امش  دیهاوخ  یمن
ندرک یکین  هدیرب ، وت  زا  هک  تسا  یـسک  اب  ندرک  دنویپ  هدرک ، ملظ  وت  هب  هک  تسا  یـسک  ندرک  وفع  یقالخا ، ياهتلیـضف  نیرتهب 
§« ص 399 ج 71 ، راونالاراحب ، .تسا -§«  هدرک  مورحم  ار  وت  هک  تسا  یسک  هب  ندیشخب  هدرک ، يدب  وت  هب  هک  تسا  یسک  هب 

: ربص د-

نآ هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .اهیتخس  ربارب  رد  تمواقم  ییابیکش و  ینعی  .تسا  ربصتلیـضف  یقالخا ، ياهتلیـضف  نیرترب  زا  یکی 
: دومرف

« ناـسنإلا قئـالخ  فرـشا  ناـمیإلا و  لـلح  نسحا  ربـصلا  .تـسا «-§«  ناـسنا  تافـصنیرتفیرش  ناـمیا و  ياـهرویز  نیرتاـبیز  ربـص ،
.§« هرامش 1893 ثیدح  مکحلاررغ ،

↨
ص:107

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  یناسنا  تالامک  دنلب و  ياهنامرآ  هب  ندیسر  هلیسو  تیقفوم و  زمر  ربص ،
.§« هرامش 4276 ثیدح  مکحلاررغ ، رومألا » یلاعم  كردت  ربصلاب  .تسا «-§«  رسّیم  دنلب  ياهنامرآ  هب  یـسر  تسد  ربصهلیـسو  هب 

.دنشاب قفوم  دنناوت  یمن يراک  چیه  رد  هاگ و  چیه دنتسین ، رادروخرب  ربصزا  هک  يدارفا 
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: تّبحم يایمیک  ه -

قلاخ نابرهم ، دـنوادخ  هب  قشع  يایمیک  تسا ؛ ّتبحم » يایمیک   » اب وا  نتخاس  انـشآ  ناوجون ، یقالخا  شرورپ  رد  هتکن  نیرت  یلـصا
! اهییابیز

.تسا يزاسدوخ  یقالخا و  شرورپ  یلصا  زمر  لاعتم ، دنوادخ  تبحم 
: میناوخ یم هینابعش  تاجانم  رد  هراب ، نیا  رد 

« تنک نوکأ  نأ  تدرا  امک  کتبحمل و  ینتظقیأ  تقو  یف  الإ  کتیصعم  نع  هب  لقتنأف  لوح  یل  نکی  مل  یهلا  »
نانچ هاگ  نآ  ینک و  رادیب  ارم  دوخ  ّتبحم  يورین  هب  هک  هاگ  نآ  رگم  منک ، كرت  ار  وت  ینامرفان  هک  تسین  نآ  ناوت  ارم  ادـنوادخ !

.یهاوخ وت  هک  موش 
.دیامن یم هیده  ناسنا  هب  اجکی  ار  یقالخا  ياهییابیز  مامت  دیلک  دنک و  یم جالع  ار  یقالخا  ياهیتشز  ادخ  تبحم  يایمیک 

، تصرف نیا  زا  دـیاب  فلکم  یقالخا  ناـیبرم  .دراد  ار  اـیمیک  نیا  نتفاـی  یگداـمآ  رگید  تقو  ره  زا  شیب  فیلکت ، زاـغآ  رد  ناـسنا 
.درک دهاوخن  شومارف  هاگ  چیه ار  گرزب  تیانع  فطل و  نیا  وا  .دنشاب  هتشاد  ار  يرادرب  هرهب نیرتشیب  نیرتهب و 

↨
ص:108

زوماین قشع  زجب  چیه  ارم  دنزرف  داتسا  هب  تفگ  یم  هک  داش  مردپ  حور 
نیرتگرزب زا  دـنچ  ره  تسا ، هتخوماـین  زیچ  چـیه  تخوماـین ، رگا  هتخومآ و  زیچ  همه  تخومآ ، ار  ادـخ  قشع  ياـیمیک  ناـسنا  رگا 

.دشاب نادنمشناد 
: دومرف شیاین  ماقم  رد  نادیهش  رالاس 

!؟ تفاین ار  وت  هک  نآ  تفای  زیچ  هچ  دنرادن ...  تسود  ار  وت  زج  ات  يدودز  تناتـسود  ياهلد  زا  ار  دوخ  زج  هک  ینامه  وت  ادنوادخ !
نم دـجو  اذام  كاوس ...  اّوبحی  مل  یتح  کئابحا  بولق  نع  رایغألا  تلزأ  يذـلا  تنأ  تفاـی «-§« !؟ ار  وت  هک  نآ  تفاـین  زیچ  هچ  و 
§« .تافرع رد  مالسلا  هیلع نیـسح  ماما  ياعد  زا  یتمـسق  ص 226 ، ج 98 ، راونالاراحب ، كدجو »!؟ نم  دـقف  يذـّلا  ام  و  كدـقف !؟

هدرک و ریـسفت  تبحم ، هب  ار  نـید  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  هـک  تساـجنآ  اـت  ینید  یگدـنزاس  یقـالخا و  شرورپ  رد  تـبحم  شقن 
: دیامرف یم

§« ص 285 ج 5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  نیّدلا -§« » وه  ّبحلا  ّبحلا و  وه  نیدلا  »
.نید نامه  ّتبحم  تسا و  ّتبحم  نامه  نید 

↨
ص:109

مّوس لصف 

یلمع ياهینتسناد 

هراشا
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مزال دـنوش ، یم کیدزن  فیلکت  هظحل  هب  هک  یناسک  يارب  یلمع  ياهینتـسناد  اب  ییانـشآ  یقالخا ، یتدـیقع و  ياهینتـسناد  رانک  رد 
رد و  دنکن ؟ دیاب  هچ  دنکب و  دیاب  هچ  تسا ، هدرک  نیعم  وا  يارب  یفیاظو  هچ  دنوادخ  هک  دـنادب  دـیاب  فیلکت  زاغآ  زا  ناسنا  .تسا 

؟ تسیچ وا  یهلا  فیلکت  مالک ، کی 
رد ناکدوک  یتیبرت  نالوؤسم  هفیظو  تایقالخا ، تاداقتعا و  رد  لامعا  لباقتم  ریثأت  هب  هجوت  اب  .تسا  لمع  همدقم  قالخا ، هدـیقع و 

.تسا نیگنس  رایسب  هنیمز  نیا 
: دوش یم حرطم  روحم  راهچ  رد  فیلکت ، یلمع  ياهینتسناد  کنیا 

دیلقت - 1

لوصا رد  هک  هدرک  فـظوم  ار  ناناملـسم  همه  هدرک و  عوـنمم  ار  دـیلقت  یتدـیقع ، ياهینتـسناد  هنیمز  رد  مالـسا  هک  میداد  حیـضوت 
هب اهنت  یهلا ، تامّرحم  تابجاو و  اب  ییانشآ  یلمع و  ياهینتسناد  هنیمز  رد  اما  دننک ؛ انب  لالدتـسا  ساسارب  ار  دوخ  دیاقع  تاداقتعا ،

.دننک لیصحت  هتشر  نیا  رد  تسا  بجاو  دنراد ، ار  مزال  یگدامآ  هک  يدارفا  رب  دوش ، نیمأت  یمالسا  هعماج  زاین  هک  يا  هزادنا
↨

ص:110
یهلا تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  يارب  دننک ، طابنتـسا  ار  یهلا  ماکحا  دنناوت ، یمن دوخ  دنتـسین و  دـهتجم  هک  یناسک  نیاربانب ،

.دنراد شیپ  رد  هار  ود 
دنناد یمن رگا  لاثم ، يارب  .دنا  هدرک لمع  دوخ  یهلا  فیلکت  هب  دنـشاب  هتـشاد  نیقی  هک  دننک  لمع  يا  هنوگب ینعی  طایتحا ، لوا : هار 

لاـمتحا رگا  اـی  دـنیوگب ، راـب  هس  طاـیتحا  يور  زا  راـب ، کـی  اـی  تسا  بجاو  راـب  هس  هعبرا ، تاـحیبست  زاـمن ، موـس  تعکر  رد  هک 
هار نیا  باختنا  دنیوشب و ...  راب  هس  طایتحا  يور  زا  تسا ، مزال  نتـسش  راب  هس  هدـش ، سجن  هک  يزیچ  ندـش  كاپ  يارب  دـنهد  یم
يا هرهب هک  دننک  باختنا  ار  هار  نیا  دـنناوت  یم یناسک  اهنت  هکلب  تسین ، نکمم  لمع  رد  دنتـسه ، فیلکت  زاغآ  رد  هک  یناسک  يارب 

.دنشاب هتشاد  داهتجا  زا 
ناوت هک  تسا  یناـسک  يارب  یلمع  ياهینتـسناد  اـب  ییانـشآ  ِهار  اـهنت  نیا  .یهلا  ماـکحا  صـصختم  هب  عوـجر  ینعی  دـیلقت ، مود : هار 

.دنرادن ار  طایتحا  داهتجا و  هار  ندومیپ 
تـسا یهیقف  اب  ییانـشآ  دیلقت و  هلأسم  دنادب ، دـیاب  فیلکت  هظحل  زا  شیپ  یلمع ، ياهینتـسناد  هنیمز  رد  فّلکم ، هک  يزیچ  نیتسخن 

.دنک لمع  دوخ  یهلا  فیلکت  هب  وا  رظن  قبط  دناوتب  هک 
هزات هک  یناسک  يارب  .دشاب  یم فیلکت  زاغآ  رد  فّلکم  زاس  تشونرس لئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  دیلقت  طیارش  عماج  دهتجم  تخانش 

: تسا مزال  مالسلا  هیلع  قداصماما  فورعم  تیاور  نیا  هب  هجوت  دنوش ، یم فّرشم  فیلکت  هب 
یگتـسیاش دـشاب ، دوخ  يـالوم  ربناـمرف  شیوخ ، سفن  ياوـه  فلاـخم دوـخ ، نید رادـهاگن  دوـخ ، ناـبهگن  هک  ناـهیقف  زا  کـیره 

ءاهقفلا نم  ناک  نم  اماف  .اهنآ «-§«  همه  هن  هعیـش  ناهیقف  زا  یخرب  رگم  دنتـسین ، ناـنآ  دراد و  ار  مدرم  مومع  يارب  دـیلقت  تیعجرم 
ۀعیـشلا ءاـهقف  ضعب  ـالإ  نوکیـال  کـلذ  هودـّلقی و  نأ  ماوـعللف  هـالوم  رمـأل  ًاـعیطم  هاوـه  یلع  ًاـفلاخم  هنیدـل ، ًاـظفاح  هسفنل ، ًاـنئاص 

§« .فجن نامعنلا ، تاروشنم  ص 263 ، ج 2 ، یسربط ، جاجتحا ، مهعیمجال »
↨
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ص:111
طیارـش ياراد  هیقف  تخانـش  يارب  فـّلکم  هک  دـهد  یم ناـشن  هتکن  نیا  .تسا  مهم  رایـسب  هدـمآ ، تیاور  نیا  ناـیاپ  رد  هک  يا  هتکن

.دریگ راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  دیاب  دیلقت ،

تابجاو - 2

هراشا

، تسا يرورـض  دـیلقت ، عجرم  هیلمع  هلاسر  هب  هعجارم  هنیمز ، نیا  رد  تسا و  باتک  نیا  عوضوم  زا  جراخ  یهلا  تاـبجاو  همه  حرش 
هک تسا ، یلمع  تابجاو  لوصا  اب  ییانشآ  تسا ، يروف  دنراذگ ، یم فیلکت  هصرع  هب  اپ  هک  یناسک  يارب  نآ  نتـسناد  هچنآ  نکیل 

.اّربت ّالوت و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، جح ، تاکز ، سمخ ، هزور ، زامن ، ینعی : دنوش ، یم هدیمان  نید » عورف  »
نیا رد  رطاـخ ، نیمه  هب  .دنتـسه  نآ  دـقاف  دنـسر ، یم فـیلکت  نس  هب  هک  یناـسک  بلغا  هک  دراد  یطیارـش  اـهنیا  زا  یخرب  بوـجو 

.مینک یم هدنسب  دراوم  ریاس  هرابرد  مالسا  نایاوشیپ  نابز  زا  یهاتوک  حرش  هب  رصتخم 

: زامن فلا -

ثیدح ص 231 ، نامه ، اـیبنا -§« ، هماـنرب  ثیدح 20 »§ ص 209 ، ج 82 ، راونالاراحب ، لـمع -§« ، نیرتهب  زاـمن  ثیداـحا ، قبط 
، »§-» ناج هدنهد  وشتسش  باب 2270 »§ ص 369 ، ج 5 ، ۀـمکحلا ، نازیم  ثیدح 45 - ص 222 ، نامه ، نید -§« ، نوتـس  §« 56

دصقم هب  ندیـسر  هار   » هلمج کی  رد  نافراع و  جارعم  ثیدح 41 »§. ص 220 ، ج 82 ، راونالاراحب ، مکدـحا » باب  یلع  ٍراج  رهنک 
رارق دیکأت  هیصوت و  دروم  زامن  هزادنا  هب  زیچ  چیه  مالسا  رد  .تسا  تیناسنا » يالعا 

↨
ص:112
.تسا هتفرگن 

نم عورفلا  .مناد -§«  یمن زاـمن  زا  رتـشزرا  اـب  ار  یلمع  چـیه  نید - لوـصا  تخانـش - زا  سپ  نم  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  قداـصماما 
راکنا زا  نتشاد  رذحرب  زا  سپ  شدنزرف  هب  دوخ  یقالخا  همانتیصو  رد  هرس  سّدق  ینیمخ  ماما  ثیدح 1 »§ ص 264 ، ج 3 ، یفاکلا ،

تیناسنا لامک  هب  ندیـسر  هار  هرابرد  سفن  اب  داهج  رب  دـیکأت  ینیبدوخ و  یهاوخدوخ و  زا  بانتجا  هب  هیـصوت  و  تفرعم ، لها  ماقم 
: دسیون یم نینچ 

تعکر کی  ققحت  هب  میبای  یبای و  قیفوت  رگا  .تسا و  دصقم  نیا  هب  لوصو  هار  ناقشاع ، رفـس  نافراع و  جارعم  نیا  زامن ، مرـسپ ... 
ار ادـخ  ياـیلوا  دوصقم  دـصقم و  زا  يا  هّمـش شیوخ ، تقاـط  ردـقب  ولو  نآ ، زوـمرم  رارـسا  نآ و  رد  نوـنکم  راوـنا  هدـهاشم  نآ و 
هک میدرک ، هدهاشم  ار  مالسلاو  ةالصلا  هلآ  یلع  مهیلع و  هیلع و  ءافرع  ءایبنا و  دّیس  جارعم  ةالـصزا  ییامنرود  و  میدومن ، مامـشتسا 
§« یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  ص 372 ، ج 22 ، رون ، هفیحص  .دهن -§«  تنم  گرزب  تمعن  نیا  هب  ار  امـش  ام و  ناّنم  دنوادخ 

یهنت ةولـصلا  ّنا  ةولـصلا ، مقأ  .تسا «-§«  یعامتجا  دسافم  زا  يریگـشیپ  هدمآ ، میرک  نآرق  رد  هک  زامن  ياهزار  نیرتمهم  زا  یکی 
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تابثا يارب  زار  کی  نیمه  اهنت  تشادـن ، داسف  زا  يریگولج  زج  يا  هفـسلف زاـمن  رگا  هیآ 45 »§. توکبنع ، رکنملا » ءاـشحفلا و  نع 
، تسا نآرق  نآ  یـساسا  نوناق  هک  يروشک  .دوب  یفاـک  نآ  ندوب  ثیدح 20 »§ ص 209 ، ج 82 ، راونالاراحب ، لـمع -§«  نیرتهب 

.دهد صاصتخا  زامن  هماقا  حرط  هب  ار  دوخ  یگنهرف  هجدوب  نیرتشیب  دیاب 
↨

ص:113
هدنورپ هب  یگدیـسر  يارب  يو  هک  تمایق  زور  ور ، نیا  زا  .دراد  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  يا  هدرتسگ قیمع و  راثآ  زامن 

.دننک یم لاؤس  وا  زا  زامن  هرابرد  ادتبا  دریگ ، یم رارق  ییوجزاب  دروم  ادخ  رضحم  رد  شلامعا 
: دومرف نینچ  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

لامعا ریاس  دشاب ، هتفرگ  ماجنا  تسرد  رگا  دریگ ، یم رارق  یسررب  دروم  تمایق  رد  هک  تسا  یلمع  نیتسخن  هدوب و  نید  نوتس  زامن 
ص ج 82 ، راونالاراحب ، دش -§« ! دهاوخ  در  یـسررب  نودب  لامعا  ریاس  دشاب ، هدشن  ماجنا  تسرد  رگا  و  دش ، دـهاوخ  یـسررب  زین 

دنهد تیمها  زامن  هب  فیلکت  هظحل  زا  هک  تسا  نیا  دنوش ، یم لیان  فیلکت  هب  هک  یناسک  يارب  همانرب  نیتسخن  ثیدح 54 »§ ، 227
.دوش ماجنا  بلق  روضح  اب  تقو و  لوا  رد  هشیمه  یهلا  مهم  هضیرف  نیا  هک  دننک  شالت  و 

: هزور ب -

بجاو ناـضمر  كراـبم  هاـم  هزور  فـیلکت - هب  ندیـسر  زا  سپ  ناملـسم - نز  درمره و  رب  .تـسا  هزور  نـید ، عورف  زا  رگید  یکی 
نیرتهب لد و  ياه  هتـساوخ اب  هزراـبم  نیرمت  هزور ، دـینک »§ هعجارم  هیلمع  هلاـسر  هب  هزور  طیارـش  هب  ندـش  انـشآ  يارب  .تسا -§« 

ادـخ ینامهم  هام  ار  ناضمر  كراـبم  هاـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  تهج ، نیدـب  .تسا  يزاـسدوخ  هدارا و  تیوقت  هلیـسو 
 »§- ادـخ يایلوا  دـیع  ناونع  هب  ار  هام  نیا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  و  ثیدح 25 »§ ص 356 ، ج 96 ، راونالاراحب ، دـناد -§«  یم

تسادخ و نامهم  ناضمر ، كرابم  هام  رد  ادخ  يایلوا  ناج  يرآ  .دنک  یم یفرعم  ياعد 45 »§ ۀیداجسلا ، ۀفیحصلا 
↨

ص:114
.یحور لامک  تیناسنا و  ملاع  هب  جورع  دیع  تیناویح ، كرت  دیع  تسا ، دیع  اهنآ  يارب  هام  نیا  رسارس 

: رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ج -

.تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  هدش ، شومارف  ًابیرقت  یمالسا  ياه  هعماج رد  هک  یمهم  رایسب  تابجاو  زا  یکی 
: دومرف بجاو  نیا  تیمها  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دوش یم هماقا  نآ  هلیـسو  هب  یهلا  تابجاو  ریاس  هک  تسا  یگرزب  بجاو  ناـحلاصهمانرب و  اـیبنا ، هار  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
§«. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  ص 395 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ... »§- 

.تشز ياهراک  زا  نارگید  نتشادزاب  ینعی  رکنم  زا  یهن  کین و  ياهراک  هب  نارگید  ندرک  راداو  ینعی  فورعم  هب  رما 
ياهراک هب  نارگید  ندرک  راداو  دوش ، یم بجاو  وا  رب  هزور  زامن و  هک  روط  نامه  دیسر ، فیلکت  نس  هب  رتخد  ای  رسپ  هک  يا  هظحل
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.ددرگ یم بجاو  وا  رب  زین  دب  ياهراک  زا  اهنآ  نتشادزاب  کین و 
یهلا فیاظو  ماجنا  هب  زین  ار  نارگید  دـناوت ، یم هک  اجنآ  ات  دـیاب  هکلب  دـنک ، لمع  شا  ینید فیاظو  هب  دوخ  دـیاب  اـهنت  هن  ناملـسم 
هزور ندناوخ و  زامن  هب  دیاب  زین  ار  نارگید  هکلب  دریگب ، هزور  دـناوخب و  زامن  دـیاب  دوخ  اهنت  هن  وا  هک  انعم  نیدـب  دـنک ، راداو  دوخ 
دیاب دراد ، تردـق  هک  اجنآ  اـت  هکلب  دـنک ، زیهرپ  اـهمارح  زا  دـهد و  ماـجنا  ار  تاـبجاو  همه  دـیاب  دوخ  اـهنت  هن  دـنک ، راداو  نتفرگ 

.دنک راداو  تامّرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هب  زین  ار  نارگید 
نیا .تسا  هدیمان  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  فیلکت  نیا  مالسا 

↨
ص:115

.تسا راوتسا  اهیدب  اب  هزرابم  اهیکین و  هماقا  رب  مالسا  هک  دهد  یم ناشن يراذگمان 

: ادخ يارب  ینمشد  یتسود و  د -

.تسا یمالسا  ياه  هعماج رد  هتخانشان  یلو  مهم ، رایسب  بجاو  ود  يّربت ، ّیلوت و  ادخ  نانمشد  اب  ینمشد  ادخ و  ناتسود  اب  یتسود 
: تفگ ناوت  یم

! تسا رت  هتخانشان ناناملسم  نایم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  یتح  بجاو  نیا 
يدارفا اسب  هچ  .تساهینمشد  اهیتسود و  دراد ، هدننک  نییعت  شقن  وا  تواقش  تداعس و  ناسنا و  تشونرس  رد  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 
نینشمه تسود و  اب  ترشاعم  هجیتن  رد  هک  يدارفا  اسب  هچ  دندش و  دنمتداعس  بوخ ، نیـشنمه  تسود و  اب  ترـشاعم  هجیتن  رد  هک 

.دنوش هدیشک  داسف  فارحنا و  هب  دب ،
رد اه  ینمشد اه و  یتسود رایعم  دنک ، ینمشد  یسک  ره  اب  درادب و  تسود  ار  یسک  ره  ناسنا  دهد ، یمن هزاجا  مالـسا  تهج ، نیدب 

.تسادخ مالسا ،
ياـهییابیز اـب  ادـخ  ناتـسود  .تسوا  ییاـبیز  هولج  دراد ، دوـجو  یتـسه  ناـهج  رد  ییاـبیز  یبوـخ و  هچ  ره  .تسا  ياـبیز  دـنوادخ 

، سکعرب تساهییابیز ؛ اهیبوخ و  اب  دـنویپ  ياـنعم  هب  ادـخ  ناتـسود  اـب  یتسود  نیارباـنب ، .دـنراد  دـنویپ  یلمع  یقـالخا و  یتدـیقع ،
اهیتشز عاونا  زا  يرازیب  يانعم  هب  ادخ  نانمشد  اب  ینمشد  و  دنتسه ، یلمع  یقالخا و  یتدیقع ، ياهیگدولآ  عاونا  رهظم  ادخ  نانمشد 

.تساهیگدولآ و 
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  زا 

، لامعلازنک ۀضیرف » هَّللا  یف  ضغبلا  ۀضیرف ، هَّللا  یف  بحلا  .تسا «-§«  بجاو  ادـخ  يارب  ینمـشد  تسا ، بجاو  ادـخ  يارب  یتسود 
.§« هرامش 24688 ثیدح 

↨
ص:116

؟ تسا نامیا  زا  ینمشد  یتسود و  ایآ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دیوگ : راسی  نب  لیضف 
: دومرف خساپ  رد  ماما 

!؟ تسا ینمشد  یتسود و  زج  يزیچ  نامیا  ایآ 
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: درک توالت  ار  تارجح  هروس  زا  تفه  هیآ  سپ 
هداد رارق  امـش  ضوغبم  ار  هانگ  قسف و  رفک و  و  هدیـشخب ، تنیز  امـش  ياهلد  رد  ار  نآ  هداد و  رارق  امـش  بوبحم  ار  نامیا  دنوادخ 
هیلع قداـصماما  يرگید  تـیاور  رد  ثیدـح 5 »§ ص 125 ، ج 2 ، یفاـکلا ، لوـصا  .دـنناگتفای -§«  هار  دـنا ، نینچ هک  اـهنآ  تسا ،

: دومرف مالسلا 
نیدالف نیدلا  یلع  ضغبی  مل  نیدلا و  یلع  ّبحی  مل  نم  لک  .درادن «-§«  نید  دشابن ، نید  يانبم  رب  شا  ینمـشد یتسود و  سکره 

دـنک و باختنا  تسود  مالـسا ، ياهرایعم  ساـسارب  هک  تسا  یـسک  ناملـسم  ثیدـح 16 »§. ص 127 ، ج 2 ، یفاـکلا ، لوـصا  هل »
، دنتسین ناملسم  عقاو ، رد  دنا ، هدادن رارق  دوخ  ینمـشد  یتسود و  رایعم  ار  مالـسا  هک  یناسک  .دیامن  ینمـشد  ینید  نیزاوم  ساسارب 

.دنشاب مالسا  یعدم  دنچ  ره 
زین دنا و  هتـساخ اپ  هب  دوخ  هعماج  رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  مالـسا و  يایحا  يارب  هک  اهنآ  هژیوب  ناهج  ناناملـسم  اب  ام  یتسود 

.تسا یهلا  فیلکت  يادا  یعرش و  بجاو  ماجنا  هکلب  تسین ، یسایس  راعش  کی  اهنت  اکیرمآ ، ناربکتسم و  اب  ام  ینمشد 
زا ادخ  نانمشد  اب  یتسود  ادخ و  ناتسود  اب  ینمشد  رگید  فرط  زا 

↨
ص:117

.دوش یم بوسحم  قافن  رفک و  هناشن  گرزب و  رایسب  ناهانگ 
نآرق .دشاب  وا  یببس  ای  یبسن  کیدزن  رایـسب  ناگتـسباو  ماوقا و  زا  دنچ  ره  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  ادخ  نمـشد  دناوت  یمن ناملـسم 

: دیامرف یم
دنچ ره  دـننک ، یتسود  شلوسر  ادـخ و  نانمـشد  اب  لاح ، نیا  اب  دنـشاب و  هتـشاد  نامیا  ازج  زور  ادـخ و  هب  هک  ار  یمدرم  یباـی  یمن

هلوسر هَّللا و  ّداح  نم  نوّداوی  رخآلا  مویلا  هَّللاب و  نونمؤی  ًاموق  دجتال  .دنشاب «-§«  اهنآ  نادنواشیوخای  ناردارب ، ای  نادنزرف  ای  ناردپ 
رد هک  ینادب  یهاوخ  یم رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هیآ 22 »§. هلداجم ، مهتریشع » وا  مهناوخإ  وا  مهئانبا  وأ  مهئابآ  اوناک  ولو 

لها دراد و  تسود  ار  ادخ  تعاط  لها  يدید  رگا  نک ، هاگن  تلد  هب  نک : شیامزآ  هنوگ  نیا ار  دوخ  هن ، ای  تسه  يریخ  وت  دوجو 
تیـصعم لـها  هب  دراد و  نمـشد  ار  شتعاـط  لـها  رگا  و  دراد ، تسود  ار  وت  ادـخ  یتـسه و  یبوخ  مدآ  هک  نادـب  نمـشد ، ار  هاـنگ 

.دراد تسود  ار  وا  هک  تسا  یـسک  اب  هشیمه  ناسنا  دراد ، نمـشد  ار  وت  ادخ  تسین و  وت  دوجو  رد  يریخ  هک  نادب  تسا ، دنم  هقالع
§« ثیدح 11 ص 126 ، ج 2 ، یفاکلا ، لوصا  »§- 

تامّرحم - 3

هراشا

.ددرگن نآ  باکترا  هب  التبم  ات  دشاب  انشآ  زین  یهلا  تامّرحم  اب  یهلا  تابجاو  رب  هوالع  دیاب  ناسنا  فیلکت ، هظحل  رد 
.کچوک ناهانگ  گرزب ، ناهانگ  تسا : شخب  ود  هب  یهلا  تامّرحم 

: گرزب ناهانگ  فلا -
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هراشا

: دنا هدرمش گرزب  ناهانگ  هرمز  رد  ار  هانگ  هلیسولاریرحت 42  باتک  رد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما 
↨

ص:118
ادخ تمحر  زا  يدیماان  - 1

دنوادخ رکم  زا  ندوب  رطاخ  هدوسآ  - 2
وا يایصوا  ای  و  ص )  ) ربمایپ ای  ادخ  هب  نتسب  غورد  - 3

تسا مرتحم  شنوخ  هک  یسک  نتشک  - 4
ردام ردپ و  قوقع  - 5

قحان هب  میتی  لام  ندروخ  - 6
تفع اب  نز  هب  انز  نداد  تبسن  - 7

گنج ههبج  زا  رارف  - 8
ماحرا اب  یتسود  دنویپ  نتسسگ  - 9

وداج - 10
انز - 11
طاول - 12

يدزد - 13
غورد دنگوس  - 14
تداهش نامتک  - 15

غورد هب  یهاوگ  - 16
ینکش نامیپ - 17

تیصو رد  ملظ  - 18
يراسگیم - 19
يراوخابر - 20

مارح لام  ندروخ  - 21
يزابرامق - 22

رادرم ندروخ  - 23
↨

ص:119
نوخ ندروخ  - 24

كوخ تشوگ  ندروخ  - 25
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ترورض نودب  هدش ، حبذ  ادخریغ  مان  اب  هک  یناویح  تشوگ  ندروخ  - 26
یشورف مک  - 27

دیدـهت دروم  وا  نید  هک  یناکم  هب  دـنک ، ظفح  ار  دوخ  نید  دـناوت  یم هک  یناکم  زا  ترجه  ینعی  ترجه -§«  زا  دـعب  بّرعت  - 28
ملاظ هب  کمک  - 29 دریگ »§ یم رارق 

رگمتس هب  دامتعا  اّکتا و  - 30
رذع نودب  نارگید  قوقح  سبح  - 31

ییوگغورد - 32
ربکت - 33
يراکفارسا - 34

تنایخ - 35
تبیغ - 36

ینیچ نخس - 37
وهل روما  هب  یمرگرس  - 38

جح ندرمش  کبس  - 39
زامن كرت  - 40

تاکز ندرکن  تخادرپ  - 41
ناـهانگ رب  دوش »§ یم بوسحم  گرزب  ناـهانگ  زا  تروـص  نیا  رد  هک  تسا  کـچوک  ناـهانگ  رارکت  دوـصقم ، رارـصا -§«  - 42

§« ص 274 ج 1 ، هلیسولاریرحت ، کچوک -§« 
↨

ص:120
، لاح نیا  اب  تسا ، باتک  نیا  عوضوم  زا  جراخ  گرزب ، ناهانگ  همه  نوماریپ  یـسررب  .تسا  گرزب  ناهانگ  زا  یـشخب  طـقف  اـهنیا 

نابز زا  یهاتوک  حرـش  اب  دراد ، يرتشیب  تیمها  فّلکم ، نالاهنون  يارب  اهنآ  اب  ییانـشآ  هک  گرزب  ناـهانگ  زا  يدادـعت  تسا  مزـال 
.دوش حرطم  مالسا  نایاوشیپ 

ردام ردپ و  رازآ  - 1

نیا تیمها  .تسا  هدـش  بوسحم  گرزب  ناهانگ  زا  اهنآ  ینامرفان  رازآ و  تسا و  بجاو  ردام  ردـپ و  هب  یکین  مارتحا و  مالـسا ، رد 
: تسا هدرک  رداصدیحوت  نامرف  فیدر  رد  ار  نآ  ماجنا  ِنامرف  نآرق ، رد  دنوادخ  هک  تساجنآ  ات  فیلکت 

يریپ هب  وت  دزن  ود  ره  ای  ود و  نآ  زا  یکی  رگا  دـینک ، یکین  ردام  ردـپ و  هب  دـیتسرپن و  ار  یـسک  وا  زج  هک  داد  نامرف  تراگدرورپ 
.يوگب نخس  هتسیاش  اهنآ  اب  و  نزم ، اهنآ  رب  دایرف  و  نکم ، اهنآ  رب  یتناها  نیرتمک  دنسر ،

یکچوـک رد  ارم  هک  هنوـگ  ناـمه نک ، تمحر  ار  اـهنآ  اراـگدرورپ  وـگب  و  رآورف ، ناـشیا  يارب  ینتورف  ياـهلاب  یناـبرهم  رـس  زا  و 
رتبوبحم دنوادخ  دزن  راک  مادک  مدیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  دیوگ : دوعـسم  نب  هللادـبع  §« 1 .دـنداد §«  شرورپ 

؟ تسا
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.نآ تقو  رد  زامن  دومرف :
؟ لمع مادک  زامن  زا  سپ  متفگ :

§« ثیدح 1 ص 314 ، ج 3 ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  .ردام -§«  ردپ و  هب  یکین  دومرف :
↨

ص:121
؟ دنراد دوخ  دنزرف  رب  یقح  هچ  ردام  ردپ و  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  يدرم  دیوگ : هماماوبا 

ص نامه ، كران » کتّنج و  امه  دنتسه «-§« ! وت  خزود  تشهب و  اهنآ  هک  نادب  ردق  نیمه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
: دومرف ردام  ردپ و  هب  یکین  تیمها  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ثیدح 10 »§. ، 316

گنهرف رد  هرامـش 4423 »§. ثیدـح  مکحلاررغ ، ۀـضیرف » ربکا  نیدـلاولا  ّرب  .تسا «-§«  بجاو  نیرتگرزب  ردام ، ردـپ و  هب  یکین 
يردقب هانگ  نیا  .دوش  یم هتفگ  قاع » ، » هدیدرگ هانگ  نیا  بکترم  هک  يدـنزرف  هب  و  قوقع »  » ردام ردـپ و  ینامرفان  رازآ و  هب  ینید 

: دومرف نآ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  گرزب 
ینعی ثیدح 82 »§ ص 80 ، ج 74 ، راونـالاراحب ، مزرمآ -§« ! یمن ار  وت  نم  هک  نکب ، یهاوـخ  یم هچره  دوـش : یم هتفگ قاـع »  » هب

.دراد دنوادخ  تیاضر  رد  یساسا  شقن  دنزرف ، زا  ردام  ردپ و  تیاضر 
.دشاب یضار  وا  زا  ادخ  هک  دشاب  هتشاد  راظتنا  دیابن  تسین ، یضار  وا  زا  ردام  ردپ و  هک  یسک 

.دوش تناها  اهنآ  هب  دیابن  تسا و  مزال  دنشاب ، رجاف  رفاک و  هک  یتروصرد  یتح  ردام ، ردپ و  هب  یکین  مارتحا و 
: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دب و بوخ و  يارب  دـهع  هب  يافو  دـب ، بوخ و  هب  تناما  يادا  تسا : هدادـن  فلخت  هزاجا  سک  چـیه  هب  دـنوادخ  هک  تسا  زیچ  هس 
ّربلا و یلا  ۀـنامألا  ءادأ  ۀـصخر ، ّنهیف  دـحأل  ّلجوّزع  هَّللا  لـعجی  مل  ثـالث  .دـب «-§«  هچ  دنـشاب و  بوخ  هچ  رداـم  ردـپ و  هب  یکین 

.§« ثیدح 15 ص 56 ، ج 74 ، راونالاراحب ، نیرجاف » وا  اناک  نیّرب  نیدلاولا  ّرب  و  رجافلا ، ّربلل و  دهعلاب  ءافولا  و  رجافلا ،
↨

ص:122
.دوش یم زاغآ  ناهج  نیمه  زا  نآ  رفیک  هک  تسا  یناهانگ  زا  ردام  ردپ و  رازآ 

: دومرف هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
مدرم و رب  متـس  ردام ، ردـپ و  قوقع  گرم : زا  سپ  ناهج  زا  لبق  دـنیب ، یم ناهج  نیمه  رد  ار  شرفیک  راکهنگ ، هک  تسا  هاـنگ  هس 

یغبلا نیدلاولا و  قوقع  ةرخآلا : یلا  رخؤتال  اهتبوقع و  لجعت  بونّذلا  نم  ۀـثالث  .نارگید «-§«  یکین  ناسحا و  هب  تبـسن  یـساپسان 
اهنآ زا  ردام  ردـپ و  هک  یناـسک  هداد ، ناـشن  زین  هبرجت  ثیدح 7 »§. ص 373 ، ج 73 ، راونالاراحب ، ناـسحإلا » رفک  ساـنلا و  یلع 
نیا هب  ناسنا  هکنیا  يارب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دومنهر  .دنتسه  اهیراتفرگ  تالکـشم و  عاونا  راچد  یگدنز  رد  دنتـسین ، یـضار 

.تسا یکدوک  نارود  زا  اهنآ  هب  تبسن  یخاتسگ  هنوگره  زا  بانتجا  ردام و  ردپ و  هب  مارتحا  تیاعر  دوشن ، التبم  هانگ 
: تسا هنوگ  نیا ماما  شیامرف 

یف هدـلاو  یلع  دـلولا  ةأرج  .دزاـس «-§«  یم ـالتبم  قوقع  هاـنگ  هب  یگرزب  رد  ار  وا  یکدوک ، رد  ردـپ  رب  دـنزرف  تراـسج  تأرج و 
.§« ص 489 لوقعلا ، فحت هربک » یف  قوقعلا  یلا  وعدت  هرغص 
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ییوگغورد - 2

.§« هرامـش 2855 ثیدـح  مکحلاررغ ، بذـکلا » قئـالخلا  حـبقا  تافـصنیرت «-§« ، تشز ناـهانگ ، نیرتـگرزب  زا  یکی  ییوگغورد 
تسا و ثیدح 157 »§. ص 64 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ًاردـق » قالخألا  یندا  نم  هنإـف  بذـکلا  نم  اوظفحت  قـالخا «-§«  نیرت  تسپ

.§« ثیدح 22 ص 259 ، ج 72 ، راونالاراحب ، ءاهبلاب » بهذی  بذکلا  ةرثک  .دزاس «-§«  یم دوبان  ار  ناسنا  هوکـش  نتفگ  غورد  دایز 
تشهب هب  ار  ناسنا  هک  يراک  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  یصخش 

↨
ص:123

؟ تسیچ ددرگ ، یم نومنهر 
هار نامیا  يداو  هب  راکوکین  هک  دوش  یم ببـس  یکین  تسا و  راـکوکین  قداـصناسنا  .ییوگتـسار  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

.دنک یم تیاده  تشهب  هب  ار  ناسنا  زین  نامیا  و  دبای ،
؟ تسا مادک  دنک ، یم خزود  راچد  ار  ناسنا  هک  يراک  دیسرپ : درم  نآ 

رفک هب  ار  وا  يراـکهبت ، دوش ، یم تشز  ياـهراک  بکترم  وـگغورد  ناـسنا  .ییوـگغورد  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
§« ثیدح 13 ص 592 ، ج 3 ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  .تسا -§«  خزود  شتآ  هب  دورو  بجوم  رفک  دراد و  یماو

غورد دنگوس  - 3

رد یتسدـگنت  رقف و  بجوـم  يورخا ، رفیک  رب  هوـالع  گرزب ، هاـنگ  نـیا  .دـنک  یم نادــنچ  ود  ار  وـگغورد  هاـنگ  غورد ، دــنگوس 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح 19 »§ ص 209 ، ج 104 ، راونالاراحب ، .تسایند -§« 

بذاک هنا  ملعی  وه  نیمی و  یلع  فلح  نم  دور «-§« ! یم ادخ  اب  گنج  هزرابم و  هب  عقاو  رد  دروخ ، یم غورد  مسق  هتسناد  هک  یسک 
.§« ثیدح 15 نامه ، ّلجوّزع » هَّللا  زراب  دقف 

غورد یهاوگ  - 4

.تسا رت  نیگنس غورد  دنگوس  زا  غورد  یهاوگ  هانگ 
: دومرف یم وگغورد  دهاش  رفیک  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ 

زا شنابز  هک  دوش  یم هتخیگنارب  یلاح  رد  تمایق  زور  وگغورد  دهاش 
↨

ص:124
ص ج 2 ، ریثا ، نبا  هیاـهن ، راـنلا » یف  هناـسل  ًاعلدـم  ۀـمایقلا  موی  روّزلا  دـهاش  ثعبی  دزوس «-§« ! یم شتآ  رد  هدـش و  جراـخ  ناـهد 

.§« 130

ص)  ) ربمایپ ادخ و  هب  نتسب  غورد  - 5

.تسا یهلا  ناربهر  ادخ و  هب  نتسب  غورد  غورد ، نیرت  تشز
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: دومرف هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداصماما 
ص 239، ج 2 ، یفاک ، لوصا  رئابکلا » نم  هلوسر  هَّللا و  یلع  بذکلا  .تسا «-§«  گرزب  ناهانگ  زا  شلوسر  ادخ و  هب  نتسب  غورد 

هَّللا یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نمف  دنمدرم «-§«  نیرتملاظ  دـندنب ، یم غورد  ادـخ  هب  هک  یناسک  میرک  نارق  هاگدـید  زا  ثیدح 45 »§.
هیآ لحن ، نوحلفی » بذـکلا ال  هَّللا  یلع  نورتفی  نیذـلا  ّنإ  يراگتـسر «-§«  یعطق  عناـم  هاـنگ  نیا  و  هیآ 144 »§. ماعنا ، ًابذـک »... 

.§« هیآ 60 رمز ، ةّدوسم » مههوجو  هَّللا  یلع  اوبذک  نیّذلا  يرت  ۀمایقلا  موی  و  .تسا «-§«  تمایق  رد  ییور  هایس بجوم  و  .§« 116

تبیغ - 6

.تسا گرزب  ناهانگ  زا  تبیغ  .ناملسم  زا  ییوگدب  ینعی  تبیغ 
؟ تسیچ تبیغ  مدیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دیوگ : رذوبا 

.تسین یضار  هک  ینک  دای  يزیچ  هب  ار  دوخ  ینید  ردارب  هک  تسا  نیا  تبیغ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ 
؟ دشاب تسرد  دوش ، یم هتفگ  وا  هرابرد  هچنآ  دنچ  ره  متفگ :

، راونالاراحب يا -§« ! هدز تمهت  وا  هب  دشاب ، تسردان  رگا  تسا و  تبیغ  دـشاب ، تسرد  يا  هتفگ وا  هرابرد  هچنآ  رگا  يرآ ، دومرف :
§« ثیدح 3 ص 89 ، ج 77 ،

↨
ص:125

، ییورود قافن و  هناشن  هرامش 484 »§. ثیدح  مکحلاررغ  کفإلا » ّرـش  ۀبیغلا  غورد «-§« ، نیرتدب  تبیغ  یمالـسا ، تایاور  رظن  زا 
بیغرتلا و انزلا » نم  ّدشا  ۀبیغلا  انز «-§« ، ِهانگ  زا  رت  نیگنـس نآ  هانگ  هرامـش 899 »§. ثیدح  مکحلاررغ ، قفانملا » ۀیآ  ۀبیغلا  »§-» 
، مکحلاررغ راـنلا » بـالک  توق  ۀـبیغلا  تسا «-§« ! خزود  ياهگـس  ياذـغ  و  .رکفلاراد »§ ثیدح 24 ، ص 511 ، ج 3 ، بیهرتـلا ،
« هاخا باتغا  نم  نوعلم  تسا «-§«  رود  ادـخ  تمحر  زا  طقف  هن  دوش ، یم هاـنگ  نیا  بکترم  هک  یـصخش  هرامش 1144 »§. ثیدح 

ثیدح مکحلاررغ ، باتغملا » هَّللا  یلا  قئالخلا  ضغبا  تسادـخ «-§«  دزن  مدرم  نیرتروفنم  هکلب  ص 232 ،»§. ج 74 ، راونالاراحب ،
، تسین هتفریذپ  لاعتم  دـنوادخ  دزن  وا  هزور  زامن و  زور ، هنابـش  لهچ  ات  دـنک  ییوگدـب  یناملـسم  زا  هک  راب  ره  و  هرامش 3128 »§.

همایـص هتالـص و ال  هَّللا  لبقی  مل  ۀملـسم  وا  ًاملـسم  باـتغا  نم  دـشخبب «-§« ! ار  يو  هدرک ، ییوگدـب  وا  زا  هک  یـصخش  هکنیا  رگم 
.§« ثیدح 53 ص 258 ، ج 75 ، راونالاراحب ، هبحاص » هل  رفغی  نأ  ّالإ  ۀلیل  ًاموی و  نیعبرا 

ینیچ نخس  - 7

نایم ینمشد  ترودک و  بجوم  هک  دنک  لقن  يرگید  يارب  يزیچ  یسک  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  یماّمن ،» تیاعـس و   » ای ینیچ  نخس 
.دوش یم هتفگ  زین  ینز » مه  هب  ود   » لمع نیا  هب  .ددرگ  اهنآ 

باذع بجوت  ۀمیمنلا  ربق «-§«  باذع  بجوم  گرزب و  یهانگ  ناناملـسم  نایم  ینمـشد  داجیا  ینیچ و  نخـس یمالـسا  تایاور  رد 
.تسا ثیدح 6 »§. ص 67 ، ج 77 ، راونالاراحب ، ربقلا »

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
زا ار  ناسنا  دراک و  یم هنیک  مخت  لمع ، نیا  هک  زیهرپب ، ینیچ  نخس  زا 

↨
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ص:126
§« هرامش 2663 ثیدح  مکحلاررغ ، .دنک -§«  یم رود  مدرم  ادخ و 

ندرک هرخسم  - 8

هدرک یهن  نآ  زا  ار  ناناملسم  میرک ، نآرق  هک  تسا  یگرزب  ناهانگ  زا  دوش ، یم هتفگ  دنخـشیر  یـسراف  هب  هک  ءازهتـسا  ای  هرخـسم 
.تسا

: میناوخ یم نینچ  هیآ 11  تارجح ، هروس  رد 
يا هتسد نانز  زا  يا  هتسد هن  و  دنشاب ، رتهب  ناشیا  زا  نانآ  هک  دشاب  دننک ، هرخسم  ار  رگید  هتـسد  يا ، هتـسد دیابن  نامیا ! لها  يا  ناه 
مان تسا  دب  هچ  دینکن ، دای  ار  رگیدـمه  تشز  باقلا  اب  دـینزم و  هنعط  رگیدـکی  هب  .دنـشاب  رتهب  اهنیا  زا  اهنآ  تسا  نکمم  ار ، رگید 

.دنناراکمتس زا  نانآ  دنکن ، هبوت  سکره  و  نامیا ، زا  سپ  نداهن  تشز 
دجسم دراو  يو  هک  یماگنه  .دوب  نیگنس  شیاهـشوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  باحـصا  زا  سیق  نب  تباث  مان  هب  یـصخش 

دراو حبصزامن ، زا  دعب  يزور  .دونشب  ار  ترـضح  نآ  نخـس  ات  دندرک  یم زاب  ییاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تسد  رانک  دش ، یم
زاب اج  تفگ : یم تفاکش و  یم ار  تیعمج  مدرم ، رس  يالاب  زا  وا  .دوب  هتـسشن  دوخ  ياج  رد  سکره  هدش و  مامت  زامن  دش ؛ دجـسم 

.نیشنب تسا ، بسانم  اج  نیمه  تفگ : وا  .دیسر  ناناملسم  زا  یکی  هب  ات  تفر  ولج  نانچمه  يو  .دینک  زاب  اج  .دینک 
وا هتفگ  زا  دنیشنب ، ترـضح  نآ  رانک  دناسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هب  ار  شدوخ  تساوخ  یم لومعم  قبط  هک  سیق  نب  تباث 

.تسشن درم  نآ  رس  تشپ  اج  نامه  تفگن و  يزیچ  یلو  دش ، ینابصع 
ولج عنام  هک  روبزم  صخش  هک  تفایرد  تباث  اوه ، ندش  نشور  زا  سپ 

↨
ص:127

شهوکن دروم  يردام  نینچ  نتـشاد  رطاخ  هب  وا  هتـشادن و  یبوخ  هقباس  تیلهاج  نارود  رد  شردام  هک  تسا  یـسک  هدش ، وا  نتفر 
؟ تسیک نیا  تفگ : دز و  ادصار  وا  ییوجماقتنا  روظنم  هب  ور ، نیا  زا  .تسا  هتفرگ  یم رارق 

.تفگ ار  دوخ  مان  خساپ ، رد  درم  نآ 
! نز نالف  ِرسپ  تفگ : رخسمت  اب  سیق  نب  تباث 

.درک یهن  دنـسپان  لمع  نیا  زا  ار  ناناملـسم  دـش و  لزان  هیآ  نآ ، زا  سپ  .تفگن  يزیچ  تخادـنا و  ریز  ار  شرـس  مرـش  زا  درم  نآ 
§« توریب ۀفرعملاراد ، ص 202 ، ، 10 ج 9 - نایبلا ، عمجم ریسفت  .ك  .ر  »§- 

فارسا - 9

اهیندـیماشآ اهیندروخ و  فرـصم  رد  هک  یـسک  میرک ، نآرق  رد  .تسا  يراک  ره  رد  لادـتعا  ّدـح  زا  نتفر  نوریب  يانعم  هب  فارـسا 
ياـهراک بکترم  هک  یـسک  زین  و  هیآ 31 »§. فارعا ، نیفرـسملا » ّبحیال  ّهنا  اوفرـستالو  اوبرـشاو  اولک  دـنک «-§« ، یم يور  هداـیز

هیآ رمز ، ًاعیمج » بونّذـلا  رفغی  هَّللا  ّنإ  هَّللا  ۀـمحر  نم  اوطنقتال  مهـسفنا  یلع  اوفرـسا  نیذـلا  يدابع  ای  لق  دوش «-§« ، یم هتـسیاشان 
، سنوی نیفرـسملا » نمل  هنإ  ضرألا و  یف  لاعل  نوعرف  ّنإ  و  تسا «-§«  هدش  هدـیمان  فرـسُم »  » رگمتـس رادـمامز  نینچمه  و  .§« 53
، هعماج قوقح  اب  طابترا  رد  یمّوس  دوخ و  ناج  قوقح  اب  طابترا  رد  یمود  دوخ ، مسج  قوقح  اب  طاـبترا  رد  یلّوا  اریز  هیآ 83 ،»§.
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.تسا هدش  جراخ  لادتعا  زرم  زا 
ّنأو .دـنخزود ... «-§«  لها  ناراکفارـسا  هک  هدرک  مالعا  تحارـصاب  میرک  نآرق  تسا و  هدـش  هدرمـش  گرزب  ناهانگ  زا  فارـسا 

رادمامز هانگ  اب  دنک ، یم فارسا  بآ  اذغ و  فرصم  رد  هک  یسک  هانگ  هیآ 43 »§. رفاغ ، راّنلا » باحصا  مه  نیفرسملا 
↨

ص:128
ياهیراکفارـسا هب  ار  ناسنا  جـیردتب  کـچوک ، ياهیراکفارـسا  یلو  تسین ، ناـسکی  دـنک ، یم زواـجت  مدرم  قوقح  هب  هک  يرگمتس 

.تسا هداد  رارق  مزال  ار  فارسا  قلطم  زا  بانتجا  مالسا ، تهج  نیدب  دناشک ؛ یم گرزب 
؟ تسیچ فارسا  هجرد  نیرتمک  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداصماما  زا  حلاصنب : نامیلس  مان  هب  یصخش 

هک ار  یبآ  هدنامیقاب  و  ینک ، شا  هنهک یشوپب و  يرورض  ریغ  عقاوم  رد  ار  دوخ  يوربآ  ظفح  صوصخم  سابل  هکنیا  داد : خساپ  ماما 
، یفاکلا عورف  .يزادنیب -§«  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  يا ، هدرک فرصم  هکار  ییامرخ  ياه  هتـسه يزیرب و  رود  يا ، هدرک فرـصم 

نآ دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  راک ، ره  رد  لادتعا  میناوخ  یم نینچ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  ثیدح 10 »§ ص 56 ، ج 4 ،
زین و  تسا ، هدافتسا  لباق  هک  امرخ  ياه  هتسه نتخادنا  رود  یتح  دراد ، یم نمـشد  يدروم  ره  رد  ار  فارـسا  ادخ  دراد و  تسود  ار 
رگا هیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر ینیمخ  ماما  هک  دیشاب  هدینـش  دیاش  ثیدح 10 »§ ص 346 ، ج 71 ، راونالاراحب ، بآ -§« ! نتخیر  رود 

دوشن و هدوـلآ  اـت  تشاذـگ  یم نآ  يور  يزیچ  هکلب  تخیر ، یمن رود  ار  نآ  دـنام ، یم فرظ  رد  دوـب ، هدیـشون  هک  یبآ  زا  يردـق 
.درک یم هدافتسا  نآ  زا  سپس 

يراسگیم - 10

ص ج 17 ، ۀعیشلا ، لئاسو  مارح » رکسم  لک  مرکا ص «: لوسر  تسا -§«  عونمم  هدننک  تسم تابورـشم  زا  هدافتـسا  مالـسا  رظن  زا 
رد ثیدح 1 .»§. ، 259

↨
ص:129

ربـکا شحاوـفلا و  ّمأ  رمخلا  مرکا ص «: لوـسر  تشز -§«  ياـهراک  همه  ِرداـم  ناـهانگ ، نیرتـگرزب  يراـسگیم  یمالـسا  تاـیاور 
« رـش لـک  حاـتفم  رمخلا  بارـش  مرکا ص «: لوـسر  اهترارــش -§«  عاوـنا  دـیلک  و  هرامـش 13182 »§. ثیدـح  لاّمعلازنک ، رئاـبکلا »

.تسا هدش  هتخانش  ثیدح 48 ،»§. ص 140 ، ج 79 ، راونالاراحب ،
: دومرف يراوخبارش  میرحت  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداصماما 

، ددرگ یم التبم  شاعترا  هب  تسا ، یلکلا  تابورـشم  هب  داتعم  هک  یـسک  .تسا  هدرک  میرحت  نآ  دـسافم  لیلد  هب  ار  بارـش  دـنوادخ 
.دوش یم بلس  وا  زا  يدرمناوج  تینارون و 

.دزاس یم راداو  انز  يزیرنوخ و  دننام  رگید  ناهانگ  هب  ار  ناسنا  يراوخبارش ،
هک يرامآ  بجوم  هب  ثیدح 21 . ص 133 ، ج 79 ، راونالاراحب ، .تسا -§«  راوخبارش  يارب  رورش  عاونا  شیازفا  بجوم  يراسگیم 

، اهدروخ دز و  دصرد   75 يدمع ، ياهلتق  دصرد   60 درک ، زاربا  مولع  هلجم  درگلاس  نیمتسیب  تبسانم  هب  رگوه » مان « هب  يدنمشناد 
.تسا هدوب  یلکلا  تابورشم  لکلا و  هب  طوبرم  تقرـس ، میارج  دصرد  مراحم و 20  اب  انز  هلمج  زا  یقالخا  دـض  میارج  دـصرد   30

ص لکلا ، مویزوپمـس  زا  لـقن  هب  ص 75 ، ج 5 ، هنومن ، ریـسفت  .دنتـسه  کـیلکلا  رثا  هقباـس  ياراد  زین  مرجم  لاـفطا  زا  دـصرد   40
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نایالتبم ندرک  يوزنم  تهج  هب  راوخبورشم و  صاخشا  اب  ترشاعم  ندوب  كانرطخ  لیلد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  .§« 66
: دومرف هانگ ، نیا  هب 

عییشت يارب  درم  یتقو  دیورن ، شتدایع  دش  ضیرم  یتقو  دیهدن ، نز  وا  هب  درک ، يراگتساوخ  رگا  دینکن ، رواب  ار  راوخبورـشم  نخس 
، دنا هدش داتعم  يراسگیم  هب  هک  یناسک  ثیدح 7 »§ ص 127 ، ج 79 ، راونالاراحب ، .دیراپسن -§«  ودب  تناما  دیوشن و  رـضاح  يو 

خزود دراو  هنشت  دنوش و  یم روشحم  هنشت  دنور ، یم ایند  زا  هنشت  دنریمب ، لاح  نامه  اب  دننکن و  هبوت  رگا 
↨

ص:130
رانلا نولخدی  یشاطع و  نورشحی  یشاطع و  نوتومی  رکسملا  نم  ایندلا  یف  يّرلا  لها  ّنإ  مالـسلا «: هیلع قداص  ماما  دندرگ -§« ! یم

دیمون ادخ  تمحر  زا  : » هدش هتشون  اهنآ  یناشیپ  رب  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  ثیدح 43 »§. ص 139 ، ج 79 ، راونالاراحب ، یشاطع »
.§« هرامش 43958 ثیدح  لامعلازنک ، هَّللاۀمحر » نم  سیآ  هینیع  نیب  بوتکم  هربق  نم  رامخلا  جرخی  مالسا ص «: ربمایپ  تسا -§« »

نإ مالسا ص «: ربمایپ  دنیوگ -§« !! یم اشطعاو »  » هدیبوک و نیمز  رب  رس  یگنشت  تدش  زا  دنراد و  یمرب ربق  زا  رس  هایـس ، يا  هرهچ اب 
.§« ص 115 ج 2 ، رطاوخلا ، هیبنت  اشطعا » يدانی و  ضرألا و  هسأرب  برضی  ههجو  ًاّدوسم  همایقلا  موی  یتأی  رمخلا  براش 

رّدخم داوم  لامعتسا  - 11

.تسا مارح  ددرگ ، يرامخ  ریدخت و  یتسم ، بجوم  دنک و  لیاز  ار  لقع  هک  يزیچ  ره  مالسا  رظن  زا 
: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  زا 

یتسم بجوم  دایز  رادـقم  هب  نآ  لامعتـسا  هک  هچنآ  و  تسا ، مارح  يرّدـخم  ره  هدـننک و  تسم  زیچ  ره  لامعتـسا  هک  دیـشاب  هاگآ 
رکـسم ّلک  ّنإ  الأ و  .تسا «-§«  مارح  دـناشوپب ، ار  لقع  هچ  ره  لامعتـسا  یلک  روطب  و  تسا ، مارح  زین  نآ  كدـنا  لامعتـسا  دوش ،

ّما هرامـش 13273 »§. ثیدـح  لاّمعلازنک ، مارح » وهف  لـقعلا  رّمخ  اـم  و  هلیلق ، مارح  هریثک ، رکـسأ  اـم  مارح و  رّدـخم  ّلـک  و  مارح ،
.درک یهن  دوش ، یتسس  یتسم و  بجوم  هک  ار  يّداوم  لامعتسا  ترضح  نآ  دیوگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  رـسمه  هملـسلا 

زا ردـخم  داوم  عاونا  نایم  زا  تاـیاور  رد  ص 309 »§. ج 6 ، لـبنح ، نبا  دنـسم ، رتفم » رکـسم و  لـک  نع  هَّللا ص  لوسر  یهن  »§-» 
اجنیا زا  هدش و  هدرب  مان  توریب »§ تیبلا ، لآ  ثیدح 20815 ، ص 85 ، ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  گنب -§« » »

↨
ص:131

هک يا  هنوگب دوش ، یم بوسحم  یگرزب  هانگ  مالسا ، رظن  زا  هانگ  نیا  .تسا  هدوب  جیار  رصع  نآ  رد  نآ  لامعتسا  هک  دوش  یم مولعم 
: دومرف هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  زا 

ثیدح ص 86 ، ناـمه ، رفک » دـقف  جـنبلا  بنذ  رقتحا  نم  .تسا «-§«  رفاـک  درمـشب ، کـچوک  ار  گـنب  لامعتـسا  هاـنگ  هک  یـسک 
« گـنب §« » ناـمه .تـسا -§«  رترود  ادـخ  تـمحر  زا  نـیچ  نخـس  راـکانز و  راوخاـبر ، راوخبورـشم ، هـب  تبـسن  یگنب  .§« 20815

.تسا رتشیب  اهنآ  ریدخت  هک  يّداوم  صوصخب  تسا ، مارح  دوش ، ریدخت  بجوم  هچ  ره  درادن و  یتیصوصخ 
روظنم هب  یلو  تسا ، هدش  دیکأت  ندرک  مالس  همه  هب  مالس و  ياشفا  رب  .تسا و  ندرک  مالس  مالـسا ، مهم  ياهتنـس  زا  یکی  هکنیا  اب 

: تسا هدش  یهن  اهنآ  هب  ندرک  مالس  زا  داتعم ، دارفا  ندرک  يوزنم  دایتعا و  زا  يریگشیپ 
: دومرف هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  ترضح 
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§« نامه جنبلا -§« » لکآ  یلع  اومّلستال  يراصّنلا و  دوهیلا و  یلع  اومّلس  »
! دینکن مالس  گنب ، هب  داتعم  هب  یلو  دینک ، مالس  اراصن  دوهی و  هب 

يزابرامق - 12

.درک مالعا  جیردتب  ریبدت و  اب  ار  ود  نیا  میرحت  مالسا  ور ، نیا  زا  .دوب  تیلهاج  رصع  رد  جیار  هانگ  ود  يراسگیم  يزابرامق و 
: دیامرف یم ود  نیا  میرحت  هفسلف  هرابرد  میرک  نآرق 

↨
ص:132

زاب زامن  زا  ادخ و  دای  زا  ار  امـش  دنکفیب و  يزوت  هنیک ینمـشد و  امـش  نایم  رامق  بارـش و  رد  دهاوخ  یم ناطیـش  هک  تسین  نیا  زج 
!؟ دیتسه رادرب  تسد  امش  ایآ  فصو  نیا  اب  دراد ،

یگداـسب هدوـب و  لکـشم  رایـسب  ناناملـسم  يارب  گرزب  هاـنگ  ود  نـیا  كرت  نآرق ، لوزن  رــصع  رد  هـک  دـهد  یم ناـشن  هـیآ  نـیا 
زا سپ  تفرگ ، شیپ  رد  تشز  تداع  نیا  اب  هزرابم  رد  مالـسا  هک  یـشور  اب  اّما  .دننک  اهر  ار  يزابرامق  يراسگیم و  دنتـسناوت ، یمن

يالب نیا  دـش و  هدـیچرب  جـیردتب  زور  نآ  یمالـسا  هعماج  رد  يزابرامق  يراـسگیم و  طاـسب  راـمق ، بارـش و  یعطق  میرحت  مـالعا 
50 يرب ، بیج دصرد   90 نازابرامق ، میارج  هنیمز  رد  يریگرامآ  کی  بجوم  هب  .تسبرب -§«  تخر  ناناملـسم  نیب  زا  زوس  نامناخ

رامق رطاخ  هب  یشکدوخ  دصرد  حرج و 5  برض و  دصرد   40 قالط ، دصرد   30 قالخا ، داسف  دصرد   10 یسنج ، میارج  دصرد 
§« .ناریا ياهتفرشیپ  هعلاطم  زکرم  هیرشن  زا  لقن  هب  ، 76 ص 75 - ج 5 ، هنومن ، ریسفت  .تسا  هتفرگ  تروص 

يدزد - 13

ج راونـالاراحب ، هدرمـش -§«  ناتـسرپ  تب فیدر  رد  دزد  تسا و  ص 233 »§ ج 1 ، هلیـسولاریرحت ، هریبک -§« » ناـهانگ   » زا يدزد 
نآ دبای ، هار  يا  هناخ ره  هب  هک  تسا  زیچ  راهچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  .تسا  هدش  ثیدح 22 »§ ص 187 ، ، 79
هب يدزد  هار  زا  هک  یلام  نامه »§ .انز -§«  يراسگیم و  يدزد ، تنایخ ، دنک : یمن ادیپ  هار  هناخ  نآ  هب  تکرب  دیامن و  یم ناریو  ار 

.تسا تسار  تسد  تشگنا  راهچ  ندرک  عطق  هدش ، هتفگ  هقف  رد  هک  یطیارش  اب  مالسا  رد  دزد  تازاجم  .تسا  مارح  دیآ ، تسد 
گرزب ناهانگ  زا  انمتسا » «، » طاول «، » انز  » نوچمه يرگید  ياهراک 

↨
ص:133

.میشوپ یم مشچ  رتشیب  حیضوت  زا  هک  دراد  دیدش  تبوقع  تسا و 

: کچوک ناهانگ  ب -

نامرف اب  تفلاخم  یلک ، روطب  هانگ  نوچ  یلو  دـنوش ، یم میـسقت  گرزب » کچوک و   » هب رگیدـکی  اـب  هسیاـقم  رد  ناـهانگ  دـنچ  ره 
.درمشب کچوک  ار  یهانگ  چیه  درادن  قح  ناسنا  تسا ، دنوادخ 

: درک یحو  نینچ  ریزع  ترضح  هب  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکاربمایپ 
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اورظنا نکلو  بنّذلا  رغـص  یلا  اورظنتال  دـینک «-§« ! هاگن  دـیا ، هدرک وا  اب  تفلاخم  تأرج  هک  یـسک  هب  دـیرگنن ، هانگ  یکچوک  هب 
نآ ندرمـش  کچوک  تسا و  هلأـسم  کـی  هاـنگ  ندوب  کـچوک  ثیدـح 6 »§. ص 168 ، ج 77 ، راونـالاراحب ، متأرتـجا » نـم  یلا 

، تسا کچوک  مرحمان ، هب  زواجت  اب  هسیاقم  رد  مرحمان ، هب  زیگنا  توهـش هاگن  لاـثم ، ناونع  هب  هک  تسین  يدـیدرت  .رگید  يا  هلأـسم
.ددرگ التبم  گرزب  ناهانگ  هب  جیردتب  ناسنا  هک  دوش  یم ببس  هانگ  نیا  ندرمش  کچوک  نکیل 

: دومرف هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
دهاوخن میب  زین  رایـسب  هانگ  رد  درادـن ، میب  ادـخ  زا  كدـنا  هانگ  رد  هک  یـسک  .تسا  گرزب  ناـهانگ  ياـههار  کـچوک ، ناـهانگ 

ص ج 73 ، راونـالاراحب ، ریثکلا » یف  هفخی  مل  لـیلقلا  یف  هَّللا  فخی  مل  نم  و  رئاـبکلا ، یلا  قرط  بونذـلا  نم  رئاغـصلا  .تشاد «-§« 
کچوک هب  تبـسن  دـنا ، هدرک میـسقت  کـچوک  گرزب و  شخب  ود  هب  ار  ناـهانگ  هکنیا  اـب  یمالـسا  تاـیاور  ثیدـح 55 »§. ، 353

.دنا هداد رادشه  تدشب  کچوک ، ناهانگ  ندرمش 
: درک هیصوت  دوعسم  نب  هَّللادبع  هب  مالسا  ربمایپ 

ناهانگ هب  تمایق  زور  رد  یتقو  ناسنا  هک  رامشم  کچوک  ار  یهانگ  چیه 
↨

ص:134
رظن اذإ  دبعلا  ّنإف  رئابکلا  بنتجاو  ّهنرّغصتال  ًابنذ و  ّنرّقحتال  دوعسم  نبای  دیرگ «-§« ! یم نوخ  كرچ و  شناگدید  درگن ، یم دوخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداصماما  ج 77 »§. راونالاراحب ، ًامد » ًاحیق و  هانیع  تعمد  هبونذ  یلا  ۀمایقلا  موی 
 »§-» .درامش کچوک  ار  كدنا  هانگ  هدنب ، هک  دراد  نمـشد  دنک و  وفع  بلط  وا  زا  گرزب  هانگ  رد  هدنب  هک  دراد  تسود  دنوادخ 

ص 359، ج 73 ، راونـالاراحب ، ریـسیلا » مرجلاـب  فختـسی  نأ  دـبعلا  ضغبی  میظعلا و  مرجلا  یف  هیلإ  بـلطی  نأ  دـبعلا  ّبـحی  هـّللا  نإ 
.§« ثیدح 80

هبوت - 4

صوصخب همه  يارب  نآ  هب  هجوت  هک  ار  یمهم  رایـسب  هتکن  تساجب  میدیـسر ، فیلکت  یلمع  ياهینتـسناد  لصف  ناـیاپ  هب  هک  نونکا 
.تسا هبوت »  » هلأسم نآ  مینک و  نایب  تسا ، مزال  زیزع  ناناوجون 

هچ ره  تسا  بجاو  وا  رب  تروصنیا  رد  دـهد ؛ ماجنا  ار  یمارح  ای  دـنک  كرت  ار  یبجاو  اـی  دـنک  هاـنگ  هتـسنادن  ناـسنا  تسا  نکمم 
.دنک هبوت  رتدوز 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ج راونالاراحب ، ۀـبّوتلاب » اهوحم  لجعف  ۀئّیـس  تفراق  نإ  .نک «-§«  هلجع  هبوت  هلیـسو  هب  نآ  يزاسکاپ  رد  يدـش ، هانگ  بکترم  رگا 

نبا ننـس  هل » بنذال  نمک  بنذلا  نم  بئاتلا  مرکا ص «: لوسر  دزاس -§« ، یم كاپ  یگدولآ  زا  ار  راکهنگ  هبوت ، ص 208 »§. ، 77
.دزاس یم راتفرگ  يدبا  تکاله  هب  ار  یمدآ  هانگ  همادا  نآ و  كرت  و  ص 142 »§. ج 2 ، هجام ،

: دومرف هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
راتفرگ دنیامن ، رافغتسا  دننک و  هبوت  دندرک ، هانگ  هک  یماگنه  مدرم  رگا 

↨
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ص:135
، مکحلاررغ اوکلهی » مل  اوبّذعی و  مل  اورفغتـسا  اوبانأ و  اوصع  نیح  ساّنلا  ّنأ  ول  .دندرگ «-§«  یمن كاله  دنوش و  یمن یهلا  باذـع 

مهـسفنا یلع  اوفرـسا  نیذـّلا  يدابع  ای  لق  دـشاب «-§« ، سویأم  دـنوادخ  تمحر  زا  دـیابن  زگره  راکهنگ  هرامـش 7583 »§. ثیدح 
.تسا گرزب  ناهانگ  زا  یکی  ادخ  تمحر  زا  يدیمون  اریز  هیآ 53 »§. رمز ، ًاعیمج » بونذلا  رفغی  هللا  نإ  هَّللاۀمحر  نم  اوطنقتال 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 
هب هک  يا  هدشمگ دوش و  یم دنزرف  بحاصهک  تسا  یمیقع  يداش  زا  شیب  راکهنگ ، هدنب  هبوت  يارب  دنوادخ  ینامداش  کش ، نودب 

نآمّظلا نم  دجاولا و  لاضلا  نم  دلاولا و  میقعلا  نم  هدبع  ۀبوتب  حرفأ  هّلل  .دبای «-§«  یم تسد  بآ  هب  هک  يا  هنشت و  دسر ، یم دصقم 
تسود دننک ، هبوت  هانگ  زا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  دیوگ : یم میرک  نآرق  ثیدح 7193 »§. ص 397 ، ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  دراولا »
یفرعم ادخ » تسود   » ناونع هب  ار  هدننک  هبوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  هیآ 222 »§. هرقب ، نیباّوتلا » ّبحی  هّللا  ّنإ  .دراد «-§« 

ترـضح نآ  نخـس  نتم  .دشاب  ناوجون  رگا  صوصخب  ص 87 »§. ج 7 ، ءاضیبلا ، ۀـجحملا  هّللا » بیبح بئاـتلا  §-» 5 ، » تسا هدرک 
: تسا نینچ 

ثیدح لامعلازنک ، بئاّتلا » باشلا  نم  هَّللا  یلا  بحا  ئـش  نم  ام  .تسین «-§«  هدـننک  هبوت ناوج  زا  رتبوبحم  دـنوادخ  دزن  زیچ  چـیه 
لماکت ریـسم  ادـخ و  هار  زا  دوش ، یم هانگ  بکترم  هک  یـسک  تسا ؛ لاعتم  دـنوادخ  هب  تشگزاب  ياـنعم  هب  هبوت  هرامش 10233 »§.

.تسادخ اب  ندرک  یتشآ  هار و  نیا  هب  تشگزاب  هبوت ، دریگ و  یم هلصاف  تشهب  هار  ناسنا و 
: دهد یم حیضوت  نینچ  ار  تشگزاب  نیا  یگنوگچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

↨
ص:136

ندرکن رارکت  هب  میمصت  ندب و  ياضعا  اب  دنوادخ  نامرف  ماجنا  نابز ، اب  شزرمآ  بلط  لد ، ینامیشپ  تسا : نوتس  راهچ  ياراد  هبوت 
ص 81، راونالاراحب ، دوعیال » نأ  یلع  مزع  حراوجلاب و  لمع  ناسللاب و  رافغتـسا  بلقلاب و  مدـن  مئاعد : عبرا  یلع  ۀـبوتلا  .هانگ «-§« 

« راربألا عم  انّفوت  انتائیس و  اّنع  رّفک  انبونذ و  انلرفغاف  اّنبر  اّنمآف  مّکبرب  اونمآ  نأ  نامیإلل  يدانی  ًایدانم  انعمس  اننإ  انَّبَر  .§« » ثیدح 74
« ًاماما نیقتملل  انلعجاو  نیعا  ةرق  انتایرذ  انجاوزا و  نم  انل  به  انبر  »

يرهش ير  يدمحم 
1373 / 8 / 21

↨

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  اوُدِهاج 

محر ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
نانخـس رگا  مدرم  اریز  دـهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  اـم  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اـپرب ) و   ) هدـنز ار  اـم  رما  هک  ىا  هدـنب دـیامن 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
دندوب ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمـش  هللا  تیآ  دیهـش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
یلاعت هللا  لجع   ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک 

تقو چیه  هک  دش  یهار  زکرم و  راذگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف 
.دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ  نآ  غارچ 

هرس سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم 
ياـه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  هاگـشناد ، هزوـح و  ناـگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، فلتخم 
ناناوج و هزیگنا  تیوقت  مالسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

ياه نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبـسن  مدرم  هماع 
، فراعم رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  میرک و  نآرق  فراـعم  ساـسا  رب  یتاـعلاطم  عماـج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار  هارمه و 

موـلع ياـه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتـسگ  بـالط ، نیققحم و  هـب  یهد  سیورس 
ون رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبش  ماهبا و  عفر  تلوهس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالسا ،

روشک حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم 
.دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا  یمالسا  گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  و 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

تیاس نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید یبهذم 

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

...و  SMS کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
یبهذـم نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم  دننام 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتـــــنرتنیا هاگــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
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روما شورف 09132000109  یناگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

هدیدرگ و نیمات  هرادا و  شیدنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
زکرم نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج  یل 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودیما  هتـشاد و  دیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا  یلـصا  بحاص  مرک  لضف و  هب 
.هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت 

IR90-0180-0000-0000- ابـش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هراـمش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0621-0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
ادـج ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاـجتحالا - 
هدنب يا  : » دیامرف یم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک 

دای هک  یفرح  ره  ددع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتشرف  .مرتراوازس  وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اه ، تمعن رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه  تسا ، هداد 

: يراد یم رت  تسود ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
اونیب و ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَر ، یم شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا  يدرم 
اب دراد و  یم هاـگن  نادــِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هـک  ییاـشگ  یم وا  رب  ار  مـلع ] زا   ] يا هـچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اــم  ناوریپ  زا  فـیعض 

.»؟ دنکش یم ار  وا  دزاس و  یم تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياه  تّجح
، دنک هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرف یم لاعتم  يادخ  نامگ ، یب .یبصان  نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندـناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]

هدـنز ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ 
«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک 

يرجا دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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