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راتفگشیپ

« میظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َّکنِاَو  »

(4 ملق / « ) میظع یقلخ  تسار  وت  »

« قالخالا َمِراکَم  َمِّمَتُِال  تثعب  اّمنِا  »

ار یقالخا  مراکم  ات  مادش  ثوعبم  نم  »

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  « ) منک لماک  مامت و 

لاعفا دوش : یم  میسقت  عون  ود  هب  ناسنا  ياهرادرک )  ) لاعفا هک  تشاد  هّجوت  دیاب  شـسرپ ؛ نیا  هب  نداد  خساپ  يارب  تسیچ ؟ قالخا 
.دریذپ یم  ماجنا  ررض  عفد  تعفنم و  بلج  يارب  دنز و  یم  رـس  یمدآ  زا  هّرمزور  روط  هب  تسا و  ناسنا  تعیبط  ياضتقم  هک  یعیبط 

روخ رد  هن  دـنا و  نیـسحت  هتـسیاش  هن  لاعفا  عون  نیا  ...و  نتفخ  ندـیماشآ و  ندروخ ، دـننام : تسا ؛ كرتشم  تاناویح  اب  لاـعفا  نیا 
.شهوکن شنزرس و 

هتـسیاش اهنآ  ندادن  ماجنا  و  نیـسحت ، روخرد  اهنآ  نداد  ماجنا  دنـشاب و  یم  یناویح  ّدح  زا  رتالاب  هک  دنتـسه  یلاعفا  یقالخا : لاعفا 
تمکح ياه  هبعـش  زا  یکی  سفن  بیذهت  ای  قالخا : ملع  ...و .  تواخـس  تناما و  یتسرد ، یتسار ، دـننام : تسا  شهوکن  خـیبوت و 

.دنک یم  ثحب  اهدیابن ، اهدیاب و  دب و  کین و  ياهیوخ  زا  هک  تسا  یلمع 

ص:9
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؟ تسیچ یلمع  تمکح  يرظن و  تمکح  مینیبب  لاح 

زا تسا  ترابع  یلمع  تمکح  .دنتـسه  هک  نانچ  نآ  تادوجوم  ءایـشا و  لاوحا  هب  ملع  ییاسانـش و  زا  تسا  ترابع  يرظن  تمکح 
.دوـش یم  ثحب  ياهـشزرا  زا  رگید  تراـبع  هب  دـشاب ؛ دـیاب  هنوـگچ  وا  يراـیتخا  لاـعفا  ینعی  یمدآ  رادرک  راـتفر و  هک  نیا  هب  ملع 

يدرف و ياهـشزرا  زا  هن  دنک  یم  ثحب  مئاد  قلطم و  یّلک و  ياهـشرزا  يرایتخا و  لاعفا  زا  تسا و  ناسنا  هب  دودحم  یلمع  تمکح 
.تقوم یبسن و 

.تسا قالخا  نکر ، نیمّوس  ماکحا ، مود : دیاقع  لوا : تسا : مهم  نکر  هس  زا  یکی  مالسا  رد  قالخا 

هـس رد  هژیوـب  هتـسناد و  رـشب -  دارفا  هیکزت  تیبرت و  ار -  مالـسلا  مهیلع  ناربماـیپ  تثعب  زا  فدـه  هک  تسا  یتاـیآ  مـیرک  نآرق  رد 
هک حیحـص  تیبرت  میلعت و  تحت  دیاب  دشاب ؛ ناسنا  دوجو  لماکت  شنیرفآ  فده  یتقو  .تسا  هتـشاد  مّدقم  میلعت  رب  ار  هیکزت  دروم ،
زا هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یهلا و  ناربمایپ  رـشب : نیتسار  زوسلد و  نامّلعم  هلیـسو  هب  دریگ و  یم  همـشچرس  یحو  ءدبم  زا 

.دنوش هداد  قوس  تداعس  هارهاش  هب  دنا ؛ هدوب  رانک  رب  اطخ  هانگ و 

یتسرپ تب  رفک و  ياهیگدولآ  زا  ندـش  كاپ  سوفن و  تیبرت  هیکزت و  ینامـسآ  بتک  لازنا  یهلا و  نالوسر  لاسرا  زا  فدـه  نوچ 
رمث و یب  نآ  رد  رذـب  ندـناشفا  ددرگن ؛ كاپ  هزره  ياهفلع  راخ و  گنـس و  زا  دوشن و  هتـسیاش  ینیمز  اـت  هک  تسین  کـش  تسا و 

هـس رد  دیوگ ؛ یم  نخـس  هیکزت  میلعت و  زا  هک  دروم  راهچ  رد  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیا  زا  دوب ؛ دـهاوخ  هجیتن  یب  تعارز  شالت و 
تهج زا  دهد و  یم  ناشن  ار  تداعس  حیحـص  قیرط  هک  یهلا  تایآ  ندناوخ  ورف  اّما   (1) .تسا هتشاد  مّدقم  میلعت  رب  ار  هیکزت  دروم 

مرن ار  تخس  ياهلد  تسا ؛ هیقاب  هزجعم  راوتسا ، ماکحا  نیشیپ و  ماوقا  تشذگرس  تمکح و  دنپ و  رب  لامتـشا  تغالب و  تحاصف و 
یحو ضیف  رپ  راس  همـشچ  زا  دزومایب و  ار  یگدنز  حیحـص  ریبدـت  ات  هتـشاد  صاخ  ترورـض  دزاس ؛ یم  عضاخ  ار  شکرـس  دارفا  و 

.دنک ناشباریس 

هک تیبرت  هیکزت و  مه  دریگ و  یم  تروص  میلعت  مه  ماظع  يایبنا  تلاسر  رد  ناس  نیدب 

ص:10
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.دبای یم  قّقحت  تسا  یلصا  فده 

هب ار  هدارا  یبلق  نامیا  .دوش  یم  لصاح  قالخا  رارمتـسا  ماود و  ادـخ  هب  داقتعا  هیاـس  رد  .تسا  ءدـبم  هب  داـقتعا  میلعت  رد  لوا  مدـق 
.دزیگنا یم  رب  ار  راتفر  هدارا ، دروآ و  یم  رد  تکرح 

يدنویپ هدیقع  اب  قالخا  تسین و  یئاکّتا  هطقن  يداقتعا  هنیمز  نودب  تسام -  ثحب  عوضوم  هک  قالخا -  يارب  هکنآ ، نخـس  هاتوک 
.دراد ینتسسگان 

ناهج قلاخ  هب  هک  یـسک  رگید ، يوس  زا  .تسا  يرورـض  طرـش  تسا ، لمع  يارب  سفن  شمارآ  نانیمطا و  هیام  هک  ینیقی  نامیا و 
، عبنم نآ  زا  هراومه  تسا و  طاـبترا  رد  يرّ�وم  هدـنز و  تقیقح  اـب  دوخ  ترطف  قیرط  زا  هک  دـنک  یم  ساـسحا  دراد ، ناـمیا  یتـسه 
مازلا و موهفم  دـبای و  یمن  ن�وم  ریمـض  زا  رتافوکـش  ییاـج  چـیه  قـالخا  هک  تفگ  ناوـت  یم  تهج  نیدـب  .دریگ  یم  روـن  تّوـق و 

.درادن یبلق  نامیا  زا  رتراوتسا  یهاگیاپ  تسا ؛ یقالخا  مازلا  زا  یشان  هک  تیل�وسم  تسا و  یقالخا  ماظن  ره  هاگ  هیکت  هک  فیلکت 

زا ّلقتـسم  یقالخا  شزرا  تساهـشزرا و  هلأسم  اب  قالخا  راک  رـس و  اریز  تسین ؛ ییوج  دوس  ّدـح  رد  یقالخا  لاعفا  بولطم  لاـمک 
.يراکادف راثیا و  دننام  تسا ؛ نآ  ّدض  یهاگ  دوس و 

* * *

یّلقتـسم تافیلأت  دنا و  هدرک  ّصاخ  هّجوت  نآ  هب  زابرید  زا  یمالـسا  نارّکفتم  تسا ؛ مالـسا  ناکرا  زا  یکی  قالخا  هک  نیا  تهج  زا 
نرق  ) هیوکسم نبا  .هتشاگن  داعسالاو  هداعسلا  مان  هب  یباتک  يرجه ) مراهچ  نرق   ) يرماع نسحلاوبا  دننام  دنا ؛ هتشاگن  قالخا  ملع  رد 

مولعلا ءایحا  باـتک  يرجه ) مجنپ  نرق   ) یلازغ دـمحم  ماـما.قارعالا  ریهطت  قـالخالا و  بیذـهت  ماـن  هب  دراد  یفیلأـت  يرجه ) مجنپ 
نیدلاریـصن هجاوخ  .تشاذـگ  تداعـس  يایمیک  ار  نآ  ماـن  دـنادرگرب و  یـسراف  ناـبز  هب  درک و  صیخلت  ار  نآ  تشون و  ار  نیدـلا 

نرق  ) یسوط

ءایحا یف  ءاضیبلا  هَّجَحملا  باتک  يرجه ) مهدزای  نرق   ) یناشاک ضیف  نسحمالم  .تشاگن  ار  يرـصان  قالخا  يرجه ) متفه  مشش و 
.تسا یلازغ  دمحم  ماما  مولعلا  ءایحا  هدش  حّقنم  باتک  نیا  .درک  میظنت  هعیش  تایاور  يانبم  رب  قالخا  رد  ار  ءایحالا 
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یم رد  ناـشراثآ  ماـن و  رکذ  زا  مـالک -  لوط  زا  زیهرپ  يارب  اـم -  هک  دـنراد  يا  هدـنزرا  راـثآ  هتـشر  نیرد  زین  يرگید  نادنمـشناد 
زا هک  لاس 1209 ه )- هب  یفّوتم   ) یقارن يدـهم  دـمحم  یلوم  فیلأت   (1)« تاداعـسلا عماج   » شزرا اب  باتک  رکذ  هب  اهنت  میرذـگ و 

دنزرف فیلات  هداعـسلا » جارعم   » باتک زا  سپـس  مینک و  یم  افتکا  تسا ؛ هدوب  یعرـش  یلقع و  مولع  عماج  مالـسا و  ياملع  ناـگرزب 
عماـج  » باـتک .تـفگ  میهاوـخ  نخـس  تسامـش ؛ يور  شیپ  نآ  زا  يا  « هدـیزگ  » نوـنکا مـه  هـک  یقارن  دـمحا  یلوـم  شدنمــشناد 

بتک ناف�وم  یضعب  هک  يرظن ، یفسلف و  یلقع و  تاهج  رب  تسا  لمتـشم  هدش  هتـشاگن  يا  هژیو  بولـساو  کبـس  اب  هک  تاداعـسلا »
نآ زا  باتک  مان  هک  ناـنچمه  عماـج ، تسا  یباـتک  ظاـحل  نیدـب  یلمع ، ینید و  تاـهج  مه  و  دـنا ؛ هتـشاد  رظن  ّدـم  ار  نآ  یقـالخا 

.دنک یم  تیاکح 

عاـبط بذـج  يارب  هک  یتاداـیز  تسا و  یبرع  هب  هک  تاداعـسلا » عماـج   » باـتک زا  تسا  يا  همجرت  تـقیقح  رد  هداعـسلا ،» جارعم  »
.تسا هدش  هتسارآ  شکلد  يراعشا  نیگنهآ و  یتارابع  اب  هاگ  ناگدنناوخ 

هقف و رد  يو  .تسا  يرجه  مهدزیـس  نرق  رد  هّیماما  ياـهقف  نادنمـشناد و  زا  یقارن  يدـهم  دـمحم  یلوم  دـنزرف  یقارن  دـمحا  یلوم 
رـسپ دـسیون ؛ یم  ار  دـمتعم )  ) هقف رد  ردـپ  رگا  .تسا  هتفر  شردـپ  قیرط  رب  يرعاش  رعـش و  قالخا و  دـننام  فلتخم  مولع  لوصا و 

ار شراعشا  ناوید  ردپ  .دسیون  یم  ار  هداعسلا ) جارعم   ) رـسپ دراد ؛ ( تاداعـسلا عماج   ) قالخا رد  ردپ  .دراگن  یم  ار  دنتـسم )  ) باتک
هفلتخم مولع  رد  ردـپ  .دـنک  یم  عمج  سیدـقاط )  ) باـتک رد  ار  شیاـهیونثم  راعـشا  ناوـید  رب  هوـالع  رـسپ  دـمان ، یم  یـسدق  رئاـط 

تالکشم )

یقارن دمحاالم  .یئاهب  خیـش  لوکـشک  دـننام  تسا  يا  هعومجم  هک  هدرک  مهارف  ار  نئازخ )  ) باتک رـسپ  دروآ ؛ یم  درگ  ار  مولعلا )
لاح قوذ و  زا  هک  ار  شراعشا  زا  هنومن  دنچ  ریز  رد  ام  .تسا  هدرک  رایتخا  صّلخت  یئافص »  » رعش رد  دراد و  یناوارف  ینافرع  راعـشا 

: مینک یم  لقن  دیوگ ؛ یم  زاب  اهتیاکح  يو 

ص:12

نیا مقار  .تسا  هدـش  همجرت  يوبتجم  نیدـلا  لالج  دیـس  رتکد  داتـسا  هلیـسو  هب  یمالـسا » قالخا  ملع   » ناونع تحت  باـتک  نیا  - 1
.ما هتفرگ  هرهب  راتفگشیپ »  » نیا نتشون  رد  نآ  همّدقم  زا  روطس 
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اهنامیا هچبغم  يا  یک  ات  ینک  جارات 

!؟ اهناملسم ناج  زا  یهاوخ  یم  هچ  وت  رفاک 

یعمش ره  رس  درگ  مدرگ ، تفص  هناورپ 

اهناتسبش عمش  دش  نشور ، نوچ  وت  يور  زا 

دنداشگ میور  رب  هناخیم  رَد 

درک اعد  نم  رب  يا  هراوخیم  رگم 

دش ناشک  یم  دیرم  ات  یئافص 

درک اضق  ار  نیشیپ  ياهتدابع 

دندرک هسردم  ور  هچز  ایآ  متریح  رد 

درک ناوت  داینب  هدکیم  نآ  رد  هک  ییاج 

تسا هتسب  هدکیم  زا  مهر  تمالم  میب  زا 

دوب يرد  هناخیم  هب  شاک  ام  هناخ  زا 

دراد قشع  عنم  هک  هیآ  نآ 

؟ تسا مادک  نم  هب  امنب  ظعاو 

دیامن هر  تسود  هب  هک  یم  نآ  و 

تسا مارح  نید  مادک  هب  رخآ 

: تسا هدرمش  رب  يو  زا  ار  يرگید  فیناصت  بدالا  هناحیر  ف�وم 

رد هداعـسلا  جارعم  سیدقاط 5 -  راعـشا و  ناوید  جحلا 4 - رارسا  هقف 3 - لوصا  رد  ماکحالا  ساـسا  یهنلا 2 - رمالا و  عاـمتجا  - 1
رگید رثا  دنچ  قالخا و 

نخس نآ  تفرعم  ناسنا و  سفن  هراب  رد  ادتبا  رد  ف�وم  .تسا  هدش  هتـشاگن  تاداعـسلا  عماج  باتک  يانبم  رب  هداعـسلا  جارعم  باتک 
ره دهد و  یم  دانسا  سفن  ياوق  زا  یکی  هب  ار  یقالخا  لئاضف  زا  کی  ره  دنک و  یم  ثحب  یمدآ  زیارغ  اوق و  هرابرد  سپـس  هتفگ و 
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یم اوق ؛ لئاذر  لـئاضف و  زا  کـی  ره  ندناسانـش  هب  هاـگ  نآ  دزاـس و  یم  طوبرم  لـصّتم و  يا  هزیرغ  هب  ار  یقـالخا  لـئاذر  زا  کـی 
راعـشا هاگ  هاگ  دـهد و  یم  رارق  دـییأت  دروم  مالـسا  سدـقم  عرـش  تامیلعت  تایاور و  تایآ و  اـب  ار  دوخ  بلاـطم  سپـس  دزادرپ و 

ير�وم بسانم و 

ص:13
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شنخـس توالح  رب  هک  دنک  یم  لقن  ظفاح -  يدعـس و  يولوم ، زا  رتشیب  هتبلا  اهنآ و  مان  رکذ  نودـب  رگید -  نارعاش  زا  دوخ و  زا 
هب یبایتسد  هار  شخب  ره  نایاپ  رد  دیازفا ؛ یم 

نمـض رد  ياج  ياج  .دـیامن  یم  زاب  لباق ، يواکناور  نوچمه  هنامیکح ، يا  هویـش  هب  ار  یقالخا  لئاذر  نامرد  هجلاعم و  لـئاضف و 
باذع ترخآ و  باسح  هب  هّجوت  ایند و  يرادپاپان  هب  ار  وا  دهد و  یم  زردنا  دـنپ و  هاگآان  هاگآ و  هدـنناوخ  هب  یقالخا  بلاطم  لقن 

رب هراّما  سفن  ناطیش و  بیرف  لفاغت و  تلفغ و  زا  ار  وا  هتـساخرب  لد  زا  هک  رّ�وم  یمالک  اب  يزوسلد  رـس  زا  دنک و  یم  توعد  یهلا 
.دراد یم  رذح 

ناـتلود و بحاـص  ياـفج  روج و  زا  دـنک و  یم  زاـغآ  اـه  هوکـش  اـه و  هلگ  دوخ  راـگزور  مدرم  زا  بلاـطم  یخرب  لـقن  نمـض  رد 
.دلان یم  نارادمتردق 

يرارکت بلاطم  زا  اّما  ؛ هدرک ظفح  ار  نآ  يدنب  لصف  لوصا و  .تسا  هداعسلا » جارعم   » باتک ثلث  تقیقح  رد  هک  هدیزگ »  » نیرد ام 
ياهزتنارپ رد  هیآ  هروس و  اب  ار  تایآ  .میا  هدرک  رظن  فرـص  تسین  ام  نارود  رب  قبطنم  دراد و  ار  هدنـسیون  ّصاـخ  ناـمز  هغبـص  هک 

.دشاب ناسآ  اهنادب  یبای  تسد  نایوجشناد  يارب  هک  میدرک  هارمه  ناور  همجرت  لباقم و 

تالمج دوخ  یبدا  يرعـش و  قوذ  هقئاس  هب  ف�وم  دراوم  یخرب  رد  اـّما  تسا ؛ یظفل  ياـه  هیاریپ  زا  رود  هداـس و  ًاـمومع  باـتک  رثن 
: مینک یم  هدنسب  ترابع  دنچ  لقن  هب  کنیا  .تسا  نیسحت  دیلقت و  روخ  رد  هک  دسیون  یم  ییابیز  رایسب  نیگنهآ 

ذـفان و ترما  ناروت  ناریا و  هب  يراج و  تَمْکُح  نارک  ات  نارک  زا  یـشاب  ناهج  کلم  هاشداپ  نامز و  ردنکـسا  لـثملا  یف  رگا  سپ  »
ار كالفا  بکاوک  هدـید  تتّزع  هبکوک  دـیامن ؛ يربارب  هام  رهم و  اب  تهاگرخ  هّبق  دـیاس و  رهپـس  رب  تیرورـس  هالک  دـشاب ؛ يراـس 

نماد هب  یتسینراخ  دسر و  تامم  برغم  هب  تتایح  باتفآ  نوچ  دچیپ ؛ راّود  رهپـس  دبنگ  هن  رد  تتمـشح  هنطنط  نینط  دزاس و  هریخ 
حور رفاسم  دـهد ، رد  لیحرلا  يادـن  راگرورپ  يداـنم  دزیر و  ورف  اـنف  داـب  دـنت  هب  ترمع  لـخن  زا  اـقب  گرب  دزیوآ و  رد  تا  یتسه 

قیالع همه  تترسح  رپ  لد  دزیر و  ورف  تنیبج  زا  درس  قرع  دیآ و  رب  تدرد  رپ  لد  زا  ترسح  هلان  ددنبب ، ترخآ  رفـس  راب  تزیزع 
لدبم توبات  هتخت  هب  تلود  تخت  ...دیوگ و  كرت  ار 

ص:14
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رب نک و  يرذـگ  هتـشذگ  ناتـسود  كاخرب  یهاگ  ردارب ! ناج  يا  ص 457 ) نارهت ، يدیـشر ، تاراشتنا  هداعـسلا ، جارعم  « ) ...دوش
تبحـص هچ  ربخ و  هچ  هار  عرذ  ود  هب  تمدـق  ریز  رد  هک  نک  رّکفت  ور و  ناتـسروگ  هب  یتعاس  يامن ، يرابتعا  هاـگن  ناـشرازم  حول 

ناتسود و هتشگ و  ناس  کی  هریت  كاخ  اب  هک  نیب  ار  دوخ  ناسنجمه  تشحو  هلولو و  هچ  ربق  فاکش  هرهز  ياهفاکـش  رد  و  تسا ،
، هتفهن ام  زا  يور  دنناتسود  هتفگ ؛ یتسود  كرت  دنناقیفر  اج  نآ  رد  هک  نیببب  هتـشذگ  کلف  زا  ناشترـسح  هلان  هک  رگن  ار  نایانـشآ 

نادنزرف هدیباوخ و  گرم  هیاد  نماد  رد  دنیام  نالفط  هدیـشک ، لافطا  تسد  زا  نماد  دـنا  ناردام  هدـیرب ، يردـپ  رهم  دـنیام  ناردـپ 
...هدرک شوـغآ  رد  تـسد  لـجا  دـهاش  اـب  دـنیام  ناـنز  هدرک ، شوـمارف  يردارب  داـی  دـنناردارب  هداـهن ، دـحل  تـشخ  رب  رـس  دـنیام 

ریز هب  یتشخ  مین  دننارادج  ات  هتـسب ، دوخ  يورب  رد  كاخ  هلجح  رد  دننایاشگناهج  هتـشگ ، راومه  مرن و  ربق  گنـس  هب  دـننالدگنس 
هنییآ شیپ  رد  دـننایوروکن  نوگنرـس ، روگ  هاچ  هب  مه  یپ  زا  دـننالامج  فسوی  هدـنام ، سک  یب  اهنت و  دـنناشک  رکـشل  هداـهن ، رس 

مرک اطع و  هراـب  رد  هحفـص 521 ) نامه ،  ... ) هدیـشک مشچ  رد  روگ  كاـخ  همرـس  ياـج  هب  دـنناسورع  ون  نوبز ...  تشز و  گرم 
: هدروآ لاعتم  دنوادخ 

يایرد زا  یتمعن  ره  دوب ، وا  ّتیطع  ناسحا و  ناوخ  رد  هن  هک  تسین  یناسحا  چیه  دشاب و  وا  هرجش  هرمث  زا  هن  هک  تسین  یتّذل  چیه 
وا یمّرخ  ناوخ  هداـمآ و  وا  زا  يداـش  شیع و  بابـسا  .يا  هعرج  وا  ءـالآ  ياـهتنا  یبرحب  زا  یتـحار  ره  تسا و  يا  هرطق  وا  نارکیب 

، نامه  ) ...وا ناتـسرکش  دهـش  زا  هن  هک  دیـشچ  یـشون  سگم  مادـک  تسوا و  ناسحا  نمرخ  زا  هن  هک  دیـشک  هنادروم  مادـک  .هداهن 
هحفص 561)

.ناوارف اهب  شیب  ياهتمکح  دراد و  رایسب  ابیز  تارابع  نیا  زا  و 

لمع صالخا و  نادقف  زا  .دراد  اه  هوکش  اهلد و  درد  دروآ ؛ یم  نایم  هب  ثحب  فلتخم ، فانـصا  زا  هک  باتک  ياج  ياج  رد  ف�وم 
هک دیوگ  یم  زاب  ییاه  هشوگ  دوخ  نامز  ياهیگتفـشآ  زا  دلان و  یم  دوخ  عامتجا  نادـنمزاین  ناتـسد و  ریز  رب  تقفـش  تلادـع و  و 

تسادیپ

یب یمالـسا  ماکحا  نیزاوم و  تیاعر  یقلخ و  فیاظو  تادابع و  تاعاط و  هب  راگزور  نازودـنا  تورث  ناملاع و  نامکاح و  یخرب 
دلاو  » هدنسیون و عضو  نیمه  .دنهّجوت و 
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مدرم داشرا  هب  قیرط  نیا  زا  دسیونب و  یمالـسا  بادآ  قالخا و  رد  یباتک  راگزور  مدرم  يارب  هک  تسا  هدمآ  كرحم  ار  شدـجام »
.دزادرپب

رد دنا  هدوب  دوخ  نامز  ناحلـصم  ناملاع و  زا  ود  ره  هک  شراوگرزب ، ردـپ  گرزب و  درم  نیا  هتـساخرب  لد  زا  نانخـس  مرگ و  سفن 
نامز و نآ  عامتجا  رد  رثا  ود  نآ  زا  يریخ  راثآ  نیقیب  تسا و  هدرک  صاخ  هولج  هداعـسلا » جارعم   » و تداعـسلا » عماـج   » باـتک ود 
هک یناـسک  يارب  .ریگارف  هدرتـسگ و  یتـمحر  داـب ؛ درم  گرزب  ود  نآ  رب  ادـخ  تـمحر  .تـسا  هدرک  زورب  مدرم  حالــصا  رد  دــعب 

« هداعـسلا جارعم   » باتک دنیوجب ؛ ار  یبقع  ایند و  تداعـس  قیرط  تاجن و  هار  دـنهاوخب  دـنادرگ و  قیفر  ناش  قیفوت  گرزب  دـنوادخ 
 . ناور حور و  یگزیکاپ  سفن و  بیذهت  نشور  هار  تسا و  یتخبشوخ  ناکلپ 

دشاب و لمع  روتسد  ام  یمالسا  روشک  زیزع  ناناوج  يارب  لوا  هجرد  رد  هک  مدرک  صیخلت  یسیونزاب و  دیما  نیدب  ار  باتک  نیا  نم 
هچ دوخ  ام  دننادب  دناهرب و  قرش  برغ و  ناهاوخدب  و  دوخ » نتشیوخ   » ياه هسوسو  هرّاما و  سفن  ناطیش ، ياهیگدنبیرف  زا  ار  اهنآ 
نم یلع  مالسلاو  .تداعس  نابلاط  همه  يارب  مّود  هجرد  رد  میلفاغ ؛ نآ  زا  ام  زا  يا  هراپ  میراد و  تسد  رد  یـشخب  افـش  ياه  هخـسن 

يُدهلا عبّتا 

يدنجریب يدمحا  دمحا  دهشم -  تشهیبدرا 75 
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دب کین و  تافص  نتخانش  سفن و  تالاح  نایب  رد  . 1

یسانشادخ هار  رد  ار  ناسنا  یسانشدوخ  تسا  یسانش  نتشیوخ  ای  سْفَن  نتخانش  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  تداعس  یتخبشوخ و  دیلک 
َفَرَع ْنَم  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دنک  یم  يرای 

«. تسا هتخانش  ار  دوخ  راگدرورپ  دسانشب  ار  دوخ  هک  یسک  « ؛ ُهَّبَر َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن 

.دسرب دناوت  یمن  يرگید  نتخانش  هب  دسانشن ؛ تسوا -  هب  رتکیدزن  همه  زا  هک  ار -  دوخ  هک  یسک  تسا  نشور 

تقیقح رهوگ و  هب  اریز  دـنک ؛ یم  راداو  یقالخا  ياهیکاپان  ندودز  قالخا و  یکاپ  تالامک و  لیـصحت  هب  ار  ناسنا  یـسانشدوخ » »
یب ار  اهبنارگ  رهوگ  نیا  .دنا و  هداتسرفن  ملاع  نیا  هب  تهج  یب  ار  اهبنارگ  سیفن و  سفن  نیا  هک  دناد  یم  درب و  یم  یپ  دوخ  سفن 

.دنا هداهنن  ندب  هچقودنص  رد  ببس 

دوخ مسج  رهاـظ  زا  مراد و  اـپ  تسد و  ینیب و  شوگ و  مشچ و  هک  مناد  یم  .ما  هتخانـش  ار  دوخ  نم  ییوـگب : تسا  نکمم  یهاـگ 
یم وت  هک  اهنیا  نکن ! هابتشا.مراد  باوخ  ای  كاروخ  بآ و  هب  زاین  ما و  هنشت  ای  ما  هنسرگ  مناد  یم  .مربخ  اب  دوخ  نطاب  زا  مهاگآ و 

.دنا کیرش  وت  اب  دنراد و  مه  تاناویح  ار  اهنیا  لاثما  اهنیا و  .تسین  نتخانش  ییوگ 

يرایسب رب  ار  مدآ  نادنزرف  ام  « ؛ انْقَلَخ ْنّمِم  ٍریثک  یلَع  ْمُهاْنلّـضَف  و  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  ارچ  دشاب ؛ اه  نیمه  رد  وت  يرترب  رگا 
« میداد يرترب  دوخ  تاقولخم  زا 
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هک ینادب  دیاب  دنا ؟ هدـیرفآ  ار  وت  هچ  يارب  تفر ؟ یهاوخ  اجک  هب  و  يا ؟ هدـمآ  اجک  زا  یـسک ؟ هچ  ینادـب  دـیاب  سپ  (. 70/ ءارسا )
کی مادک  هک  ینادب  یـسانشزاب و  دوخ  یناویح  تشز و  تافـص  زا  ار  دوخ  یتوکلم  بوخ و  تافـص  دیاب  تسیچ ؟ رد  وت  تداعس 

دوصقم لزنم  يوسب  ات  يرب  یپ  دوخ  تقیقح  هب  یسانشب و  ار  دوخ  هک  تسا  نیمه  لوا  مدق  تسوت ؟ تقیقح  هتسیاش  تافص  نیا  زا 
.يرادرب ماگ 

دوخ نتخانش  تیفیک  رد  . 2

يرهاظ روما  رصانع و  زا  تسا  بّکرم  هک  نت  یکی  دنا : هدیرفآ  زیچ  ود  زا  ار  سک  ره  هک  ینادب  دیاب  یسانشب  ار  دوخ  یهاوخب  رگا 
سفن يرگید  .دید  مشچ  اب  ار  اهنآ  ناوت  یم  تسا و  ینامسج  ملاع  هب  طوبرم  اهنیا  .یپ  گر و  ناوختـسا و  تسوپ ، تشوگ ، دننام 

ادج تادّرجم و  ناگتـشرف و  سنج  زا  توکلم ؛ ملاع  زا  تسا  يرهوگ  نآ  دنیوگ و  یم  زین  لد  لقع و  ناج ، حور ، ار  نآ  هک  تسا 
يا هقالع  اب  ار  نآ  هدرک و  رارق  رب  ینامـسج  ملاع  نآ و  نیب  يا  هطبار  دوخ  تردق  هب  گرزب  دـنوادخ  هک  هّدام  ینامـسج و  ملاع  زا 

یلـصا ملاع  هب  سفن  دتفا و  یم  ییادج  سفن  مسج و  نیب  دسر و  یم  ارف  لجا  هک  نّیعم  تّدـم  ات  تسا  هدومن  یکاخ  ندـب  هب  دـّیقم 
.تسا ناسآ  دوش ؛ یم  ّسح  ساوح  اب  دوش و  یم  هدید  مشچ  اب  هک  ندب  نتخانش  .ددرگ  یم  رب  دوخ 

دهاوخ ادج  نآ  زا  تسا و  هتفای  ّقلعت  مسج  هب  یتّدم  يارب  تسا و  سوسحمان  ياهزیچ  تادّرجم و  زا  هک  حور  سفن و  تخانـش  اّما 
تـسین رود  دوش ؛ مک  ندب  هب  وا  هقالع  دناسرب و  لامک  ّدح  هب  ار  دوخ  سفن  هک  یـسک  يارب  رگم  تسین ؛ نکمم  ملاع  نیا  رد  دـش ،

.دبای تسد  سفن  تفرعم  هب  يّدح  ات  هک 
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تسین ینامسج  ملاع  سنج  زا  یمدآ  . 3

يور رب  ار  لد  ِرد  یهاگهاگ  و  دـنک ؛ كاپ  یناویح  تاوهـش  يّدام و  ياه  هقالع  تعیبط و  ملاع  راـبغ  زا  ار  لد  هحفـص  ناـسنا  رگا 
راگدـیرفآ ترـضح  تاجانم  هب  بلق  روضح  اب  دـیامن و  یتولخ  ناـبرهم ، دـنوادخ  ینعی  یقیقح  بوبحم  اـب  ددـنبب و  راـکبان  راـیغا 

ینامـسج ملاع  نیا  زا  وا  دوجو  رهوگ  تاذ و  هک  دـنک  یم  نیقی  نآ  ببـس  هب  هک  دوش  یم  لصاح  ینارون  تلاـح  وا  يارب  دزادرپب ؛
.تسا رگید  یملاع  زا  هکلب  تسین ،

سفن و رگا  تلاح  نیا  رد  دـنام ؛ یم  زاـب  تکرح  زا  ندـب  دوش و  یم  هتـسب  ساوح  هار  باوخ  رد  هک  تسا  باوخ  ملاـع  رگید ، هار 
.دهد یم  ربخ  اهنآ  زا  دسانش و  یم  دنیب و  یم  ار  هدنیآ  روما  یتح  دنک و  یم  ریس  ملاع  قافآ  فارطا و  رد  دشاب ؛ ییافص  ار  حور 

هاـگ .درب  یم  یپ  روما  ءایـشا و  تقیقح  هب  اـهنآ  هلیـسو  هب  تساهتعنـص و  اـهملع و  همه  تفرعم  تّوـق  ار  یمدآ  هک  نآ  رگید  یهار 
رکف هظحل  کی  رد  هاگ  دنا !؟ هدش  دراو  وا  بلق  حور و  رب  ناس  هچ  اجک و  زا  دـناد  یمن  هک  دوش  یم  نشور  وا  رب  قیاقح  نیا  نانچ 

.دیامن یم  ادیپ  تفرعم  یناوارف  روما  هب  دنک و  یم  زاورپ  الاب  ملاع  هب  كاخ  ملاع  زا  برغ و  هب  قرش  زا  وا 

تسوا سفن  یمدآ  تقیقح  . 4

یم دـنیوگ -  یم  مه  هقطان  سفن  نآ  هب  هک  سفن -  نامه  ناـسنا  تقیقح  اـّما  ندـب ؛ سفن و  زا  تسا  بّکرم  یمدآ  ره  هک  میتسناد 
ریاس .دیوگ  یم  نخـس  نآ  اب  دهد و  یم  صیخـشت  مه  زا  ار  يدب  یبوخ و  دشیدنا و  یم  دنک ، یم  كرد  ار  لوقعم  روما  هک  دـشاب 
راوس نآ  رب  هک  ناج  حور و  يارب  تسا  یبکرم  مکح  رد  هک  یتّقوم  یتیراع و  تسا  يرما  ندب ، .دـنا  مورحم  زایتما  نیا  زا  تاناویح 

هب دعب  دزودنیب و  یتالامک  دنک و  يدومن  تیّونعم  هار  رد  ات  تسا  هتفرگ  ّقلعت  ندب  هب  سفن  .دهد  یم  نامرف  وا  هب  تسا و 
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.ددرگ رب  دوخ  یلصا  نطو 

باسح و يارب  هرابود  راگدرورپ ، رما  هب  هک  يزور  ات  تسه  نینچ  دوش و  یم  هتخیر  مه  زا  ندرم  زا  دعب  هک  یناف  تسا  يرما  ندـب 
.تسین یئانف  وا  يارب  زا  ًالصا  هک  یقاب  تسا  يرما  سفن  اّما  دوش ؛ هدرک  عمج  شاداپ  باقع و 

دراد هتشرف  اب  تبسانم  سفن  هطساو  هب  یمدآ  . 5

.ناگتـشرف هزیکاپ و  هبّیط و  حاورا  اب  دراد  تبـسانم  هک  ّتیناحور  هبنج  یکی  دراد : هبنج  ود  ناسنا  هک  دـش  هتـسناد  میتفگ  هچ  نآ  زا 
تماقا ناهج  نیا  رد  هاتوک  یتّدـم  هبنج ، ود  نیا  اب  ناسنا  .هدـنرد  ناروناج  تاناویح و  اب  دراد  بساـنت  هک  ّتینامـسج  هبنج  يرگید 

هک سک  نآ  .دوش  یم  نیـشنمه  سدق  ملاع  نانکاس  اب  دـیامن و  یم  یلعا  ملاع  هب  ترفاسم  یناحور  هبنج  کمک  هب  سپ  دـنک ؛ یم 
ءزج راثآ  ات  دناشفیب  دوخ  زا  ار  ینامـسج  ياهترودک  دشاب و  لماکت  یّقرت و  رد  زوربزور  دیاب  تسا  سدق  ملاع  هب  ندیـسر  قاتـشم 

ءدـبم زا  دوش و  نشور  یهلا  رون  هب  شلد  تسا ، يّداـم  ناـهج  نیا  رد  زونه  اـت  دـنک  هبلغ  شا  ینامـسج  هبنج  رب  شدوجو  یناـحور 
همه دسر  ارف  ییادج  تعاس  یتقو  یلاح ، نینچ  اب  .دیامن  ادیپ  رطاخ  يافـص  لد و  ینـشور  ات  دـنک  تفایرد  يونعم  ياه  هرهب  ضیف 

يرون هظحل  ره  دسر و  یم  يدمرس  تحار  يدبا و  رورس  هب  .دوش  یم  هتـشاد  رب  شتریـصب  هدید  شیپ  زا  تعیبط  کیرات  ياه  هدرپ 
: دیوگ یم  دوش و  یم  ریزارس  شلد  رب  اقب  ملاع  قوش  دبات و  یم  شلد  رب  هزات 

منت رابغ  دوش  یم  ناج  هرهچ  باجح 

منکف رب  هدرپ  هرهچ  نآ  زا  هک  یمد  اشوخ 

دیوگن و تسوا  يارب  زا  هن  هک  ینخـس  دیوجن و  ار  ادخ  ياضر  زجب  كالفا  ملاع  بحاصم  وا  لد  تسا و  كاخ  هّطخ  میقم  وا  ندـب 
یـشوگ چیه  هدیدن و  یمـشچ  چیه  هک  ار  هچ  نآ  دبایب  ددرگ و  برق  مرحم  هک  ییاج  هب  دسرب  ات  دـیوپن  تسوا  يوسب  هن  هک  یهار 

؛ َنولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ٍُنیْعَا  ِهُّرق  نِم  مَُهل  َیِفُْخا  اَم  ٌسْفَن  ُمْلعَت  الَف  هک : هدینشن 
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(17 هدجس / « ) .تسا هدش  هتخودنا  شیارب  هدرک ، یم  هک  ییاهراک  شاداپ  هب  هک  درادن  ربخ  ینامداش  هیام  نآ  زا  سک  چیه  «و 

تسه ملاو  تذل  ار  سفن  . 6

یتّذـل ار  مسج  حور و  هک  ینادـب  دـیاب  دـشاب ؛ یم  ود  نیا  زا  بّکرم  یـسک  ره  تسا و  یندـب  یحور و  ار  یمدآ  هک  یتـسناد  نوچ 
فیعـض رغال و  ار  ندب  دوش و  یم  ندـب  ضراع  هک  تسا  ییاهیرامیب  ندـب  ياهتنحم  اهدرد و  .تسا  ییـشوخ  یـشوخان و  یملاو و 
ضارما نیمه  هجلاعم  تخانـش و  نایب و  يارب  تسا  عوضوم  بط  ملع  .دـنراد  یم  زاب  یمـسج  ياهّتذـل  كرد  زا  ار  نآ  دزاس و  یم 

.دوش یم  رجنم  گرم  هب  دوش  يراگنا  لهس  رگا  هک 

حور و دوش و  یم  یتخبدـب  تکاله و  بجوم  هک  تشز  هدـیهوکن و  قالخا  تافـص و  زا  تسا  ترابع  حور  ياـهیرامیب  ضارما و 
.دراد یم  زاب  یعقاو  تداعس  يونعم و  ياهتّذل  كرد  زا  ار  ناج 

یقالخا و ياهیرامیب  ادابم  زیزع ! يا  .میا  هتخادرپ  اهنآ  هب  باتک  نیا  رد  ام  هک  تسا  قالخا  ملع  رد  یناحور  ضارما  هجلاعم  ناـیب و 
هک تشز  همیمذ و  قالخا  .ینک  سایق  یمـسج  ياهیرامیب  اـب  ار  یحور  ضارما  یـشاب و  اـنتعا  یب  اهنادـب  يریگب و  لهـس  ار  یحور 

ّتقوم و تسا  يرما  نآ  يرامیب  ای  مسج و  تّحـص  سپ  .دراد  یم  زاب  يدبا  تداعـس  تّذـل و  زا  ار  یمدآ  تساهنآ  زا  حور  يرامیب 
دروآ یم  تسدب  ار  يدبا  تایح  هک  حور  تّحص  ربارب  رد  یلو  دزاس  یم  راوشد  ای  رسّیم  ار  یمـسج  تاّذل  كرد  اهنت  هک  رذگدوز 

تـالامک بسک  هب  دوـش و  یم  حور  لـماکت  هلیـسو  بکرم و  مسج  هک  تـسا  تـهج  نآ  زا  دراد  یـشزرا  رگا  تـسا و  شزرا  مـک 
.تسا حور  ریهطت  لیمکت و  یلصا  ضرغ  .دیآ  یم  لئان  يونعم 

زا کیرات  ياه  هدرپ  دوش  هدودز  نآ  زا  هدـیهوکنو  همیمذ  قالخا  گنز  دوش و  كاپ  اهترودـک  اهیرامیب و  زا  ناـج  حور و  هاـگره 
ياهتروص دوش و  یم  هتشادرب  نآ 
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یـسرتسد نیقی  تقیقح  هب  دزاس و  یم  نشور  ار  نآ  دـبات و  یم  بلق  رب  یهلا  فراعم  مولع و  .ددرگ  یم  رهاظ  نآ  رد  سدـق  ملاـع 
.دوش یم  ادیپ 

نآ تحص  دیاوف  سفن و  يرامیب  دسافم  رد  . 7

مک لامعا -  رارکت  رثا  رب  اهدعب  .دیپس  كاپ و  يا  هحفص  دننام  تسا  یلاخ  تاکلم  تافـص و  عیمج  زا  یگدنز  زاغآ  رد  یـسفن  ره 
یناوج یکدوک و  رد  تاکلم  قالخا و  رییغت  .دوش  یم  خسار  تباث و  رارکت  رثا  رب  رهاظ و  لد  رب  لامعا  نآ  زا  يراثآ  يرثا و  مک - 
گرم زور  هب  یتـقو  هدـش  هریچ  وا  رب  رورغ  تلفغ و  هک  یمدآ  .تـسا  راوـشد  رایـسب  يریپ  تلوـهک و  نارود  رد  اـّما  تـسا ؛ ناـسآ 

ناهج نیزا  هاگره  دـش و  دـهاوخ  هجوتم  شا  هدیـسر  تفآ  تشک  هب  دَـنَکب  يویند  ياه  هقالع  زا  لد  هاوخاـن  هاوخ  دوش و  کـیدزن 
انْفَشَکَف درک : دهاوخ  هدهاشم  نیبزیت  مشچ  اب  ار  دوخ  لامعا  همه  دوش ؛ هتشادرب  شناگدید  زا  هدرپ  دشک و  ترخآ  يارـس  هب  تخر 

« تسا هدـش  نیبزیت  تنامـشچ  زورما  میتشادرب و  تربارب  زا  هدرپ  ام  يدوب ، لفاغ  نیا  زا  وت  « ؛ ٌدـیدَح َمْوَیلا  َكُرَـصَبَف  َکئاطِغ  َکـْنَع 
َمْوَیلا َکِسْفَِنب  یفَک  ََکباتِکأ  َْرِقا  : ... دوش یم  هتفگ  وا  هب  و  ( 22 (ق /

تیصعم رثا  رب  هک  اهنآ  ( 14 ءارسا / « ) يا هدنسب  دوخ  زا  ندیشک  باسح  يارب  دوخ  وت  زورما  ار  تلمع ]  ] همان ناوخب  « ؛ ًابیِسَح َْکیَلَع 
رایتخا یب  دتفا ؛ یم  ناشلمع  همان  هب  نامشمشچ  نوچ  دنیآ ؛ یم  دوخ  هب  هرابکی  یمسج  ياهیشوخ  بعل و  وهل و  هب  لاغتشا  رایـسب و 

: دنیوگ یم 

نیا ام ، رب  ياو  دنیوگ : یم   [ دننیب یم  ار  دوخ  لمع  همان  یتقو   ] ناراکهانگ « ؛ اهیـصْحَا ِّالا  ًهْرَیبَک  ًهریِغَـص َو ال  ُرِداُغی  ِباتکلا ال  اَذِهلام 
کچوک و هانگ  چیه  هک  تسا  يرتفد  هچ 

(. 49 فهک / ( »!؟ تسا هدرکن  اهر  هدشان  باسح  ار  یگرزب 

.دروخ یمن  نتخوس  درد  هب  زج  هک  ینام  ار  هدیسر  تفآ  تشِک  زور  نآ 
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نآ تفارش  قالخا و  هبترم  ّولع  رد  . 8

هّیـسدق تافـص  بسک  هدـیهوکن و  تشز و  قـالخا  عفد  هب  تسا  هتـسباو  يدمرـس  تداعـس  يدـبا و  تاـیح  هک  يدرک  هّجوت  نوچ 
رـسّیم مه  راک  نیا  .يراذگ و  شیپ  مدق  دوجو  تشز  قالخا  تاداع و  بوخ و  تافـص  تخانـش  رد  دیاب  سپ  هتـسیاش ؛ یتوکلم و 

زا سْفَن  یگزیکاپ  بیذهت و  يارب  یهد و  زیمت  مه  زا  ار  یقالخا  تاکلم  لیاضف  تافـص و  لیاذر  رگم  دهد  یمن  هجیتن  دوش و  یمن 
.يزادرپب میا -  هتفگ  نخس  نآ  زا  قالخا  ملع  رد  هک  یحور -  ياهیرامیب  هجلاعم  نامرد و  هب  اهیکاپان 

لحارم نیرت  تسپ  زا  دـناوت  یم  ار  نانآ  هک  تسا  نایمدآ  صوصخم  هقطان  سفن  .تسا  یناسنا  هقطان ) سفن   ) قـالخا ملع  عوضوم 
.تسا رترب  مولع  ریاس  زا  شعوضوم  تفارش  تهج  هب  قالخا  ملع  .دهد  جوا  یهلا ؛ برق  توکلم و  ملاع  هب  یناویح 

.دوش یم  رز  یمدآ  دوجو  سم  ریسکا  نیا  اب  اریز  دنا ؛ هتفگ  یم  مظع » اریسکا   » ار قالخا  ملع  ناگتشذگ ، تهج  نیمه  هب 

زیچ ره  رب  مّدقم  ار  قالخا  بیذهت  دـندرک و  یم  انـشآ  ملع  نیا  اب  ار  دوخ  نادرگاش  ادـتبا  راوگرزب  ناملاع  مّهم  رما  نیا  هب  هّجوت  اب 
.دنتسناد یم 

هدیدنسپ قیرط  زا  فارحنا  ببس  رد  . 9

سفن ياوق  نایب  راجنهان و  تشز و  قالخا  لوصح  و 

دراد و ساوح  اضعا و  دننام  يرهاظ  ياوق  تکلمم  نیا  رد  حور  هتفرگ -  رارق  حور  رایتخا  رد  هک  تسا  يروشک  دـننام  ناسنا  سفن 
.دنراد رّرقم  یلغش  نّیعم و  یتمدخ  نایرکشل  نیا  زا  کی  ره  .دنا  حور  نایرکشل  هک  ینطاب  ياوق  زین 

.دنا حور  سفن و  نامداخ  زا  مْهَو  بضغ و  توهش ، لقع ، ینطاب : هوق  راهچ 

صیخـشت ار  اهیدب  اهیبوخ و  روما و  قیاقح  لقع  .دنـشاب  یم  اهنآ  نامرف  ریز  اوق  هّیقب  دنا و  ناهدنامرف  نارـس و  دـننام  هّوق  راهچ  نیا 
ياهراک نداد  ماجنا  هب  رما  دهد ، یم 
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.دراد یم  زاب  دب  ياهراک  زا  ار  ام  دنک و  یم  ریخ 

.دراد لسن  نتشاد  ییوشانز و  بآ و  اذغ و  هب  زاین  ندب  .دشاب  یم  سفن  لامک  لیصحت  تلآ  هک  تسا  ندب  ياقب  بجوم  توهش 

.دتسیاب راگزاسان  روما  ربارب  رد  عفد و  ندب  زا  ار  یجراخ  ياهتّرضم  دناوت  یم  يو  .تسا  دوجو  رهش  هغوراد  هنحش و  دننام  بضغ 

.دبای یم  رد  دناسر ، یم  حیحص  دصاقم  هب  ار  یمدآ  هک  ییاهراک  قیاقد  تسا و  هیئزج  روما  ندیمهف  رومام  هّیمهو  هّوق  ای  مْهَو 

هب هتـسباو  یمدآ  تکلمم  روما  ریبدـت  دوش و  یمن  ماـجنا  يراـک  يو  دـیدباوص  نودـب  هک  تسا  حور  ریزو  لـقع  رگید : تراـبع  هب 
.تسوا صیخشت 

.دـنک تفلاخم  تسا  لقع  هک  ریزو  اب  دـهاوخ  یم  هشیمه  .وگغورد  تسا و  راکعمط  تسا ، جارخ  لماع  رازگراـک و  دـننام  توهش 
يرومأم بضغ  .دوش  بجوم  ار  يداـسف  دـناشکب و  رذـگدوز  تاوهـش  تاّذـل و  هطرو  هب  ار  حور  دـهاوخ  یم  نزهار  يدزد  دـننام 

يدنت دناسر و  رازآ  دنک و  هراپ  دبوکب و  دنزب و  ار  همه  ناگدنرد  دننام  دوش و  جراخ  لقع  تعاطا  زا  دهاوخ  یم  هتسویپ  هک  تسا 
.تسا ییوج  هنتف  تنایخ و  هعدخ و  رکم و  مْهَو  راک  .دنک 

زیتس و گـنج و  هبراـحم و  نادـیم  یمدآ  دوجو  روشک  تسا ، ناـنآ  نیب  هک  یفـالتخا  هناـگراهچ و  ناـیاورنامرف  نیا  دوجو  ّتلع  هب 
.یناویح یناطیش و  تسپ  ياه  هناشن  ینامز  دوش و  یم  هدید  ناگتشرف  راثآ  نآ  رد  یهاگ  دوش ؛ یم  زیرگ 

اوق رگید  ِنآ  زا  يزوریپ  رگا  دنک و  یم  هولج  ناگتـشرف  راثآ  یمدآ  سفن  روشک  رد  دشاب  لقع  اب  لادـج  گنج و  نیا  رد  هبلغ  رگا 
زا ناگدنرد و  میاهب و  فیدر  رد  لخاد  دوجو  نآ  بحاص  دـناسر و  یم  مه  هب  لالتخا  داعم  شاعم و  بارخ و  دوجو  روشک  دـشاب 

.ددرگ یم  ناطیش  ناوریپ 

عیطم ار  سفن  دـننک و  زواجت  دوخ  ّدـح  زا  هک  دراذـگ  یمن  دوش و  یم  اوق  ریاس  عنام  هک  تسوا  اریز  تسا ؛ هلقاع  هّوق  عازن  نیا  أشنم 
: رگید هّوق  هس  نآ  .دنزاس  دوخ 
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مورحم هقطان  سفن  ای  لقع  زا  نوچ  تاناویح  هک  نانچمه  .تسین  یعازن  دوخ -  يدوخ  هب  رگیدـکی -  اب  ار  مْهَو  توهـش و  بضغ ،
.دنوش یم  هدنار  دوخ  بولطم  يوسب  ترطف  کمک  هب  اهنت  دنرادن و  یفالتخا  دوخ  نورد  رد  دنا 

.تسا هلقاع  ًارصحنم ، نانآ  هوق  اریز  دنرانک  رب  عازن  نیا  زا  زین  ناگتشرف 

: تسا هتسویپ  نیمز  رعق  هب  رگید  يوس  زا  نامسآ و  هب  وس  کی  زا  هک  تسا  یمدآ  اهنت 

تسا ینوجعم  هفرط  هدازیمدآ 

ناویحزو هتشرس  هتشرف  زا 

نیزا مک  دوش  نیا  يوس  دوررگ 

نآ زا  هب  دوش  نآ  يوس  دور  رو 

« یئانس »

.دنک هبلغ  دوخ  یبضغ  یمیهب و  يوهش و  ياوق  رب  لقع  کمک  هب  دناوتب  هک  تسا  نیمه  رد  یمدآ  تمظع 

مْهَو بضغ و  توهش ، لقع ، دنا : هّوق  راهچ  اهیدب  اهیکین و  همه  ردصم  . 10

تّذل ار  اوق  نیا  زا  کی  ره  هک  مینادب  دـیاب  لایخ ؛ مْهَو و  بضغ و  توهـش ، لقع ، تسا : هّوق  راهچ  ار  یمدآ  هک  دـش  هتـسناد  یتقو 
.تسا یملاو 

ببـس لقع و  ياضتقم  .نآ  تعیبط  فالخ  تهج  رد  َملَاو  دـشاب  هّوق  نآ  تعیبط  ياضتقم  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  کی  ره  تّذـل 
.دشاب یم  تریح  لهج و  رد  نآ  َملَاو  تفرعم  ملع و  رد  مه  لقع  تّذل  سپ  تسا  قیاقح  روما و  تفرعم  یمدآ  رد  نآ  داجیا 

.تسکش ّتیبولغم و  رد  نآ  ملاو  تسا  ماقتنا  رهق و  هبلغ و  رد  بضغ  تّذل 

ندروآ رب  اهیندیشون و  اهیکاروخ و  ناولا و  ياهاذغ  هب  یسرتسد  رد  توهش  تّذل 
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.روما نیا  زا  ّتیمورحم  رد  نآ  َملَاو  یناسفن  يوهش و  ياهشهاوخ 

ندیسرن رد  نآ  ملاو  اهراک  قیاقد  یئزج و  روما  هب  ندیسر  رد  لایخ  مهو و  تّذل 

ردـق و نآ  ربارب  رد  اهتّذـل  ریاس  دـنوش و  یمن  فلتخم  لاوحا  فالتخا  هب  هک  تسا  یلقع  تاّذـل  اهتّذـل ، نیرتـالاب  اـّما ، .تساهنادـب 
.دنرادن يرادقم 

ریاس رب  ّطلسم  لقع  تالامک ، هبرجت و  ییاناد و  بسک  رثا  رب  هّتبلا  تسا ، یمهو  یبضغ و  يوهش و  ياوق  شوختسد  ناسنا  زاغآ  رد 
.دسر یم  التعا  جوا  هب  دوش و  یم  اوق 

هویم ندروخ  ناملغ و  روح و  اهنت  زین  ترخآ  رد  دنناد و  یم  دوخ  لامک  ياهتنم  ار  یّسح  تاّذل  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  تفگش 
نیا هکنیا  زا  لفاغ  .تسا  تاّذـل  نیمه  عمط  هب  دـننک  یم  یتدابع  تعاط و  رگا  و  دنرامـش ؛ یم  دوخ  يوزرآ  تیاهن  ار  یتشهب  ياه 

.تسا یناحور  یلقع و  تاّذـل  رد  راگدرورپ  هب  برق  ثعاب  ناسنا و  یقیقح  لامک  .تسا  ناگدـنب  نارودزم و  تدابع  تداـبع ، عون 
ِهَدابِْعِلل ًالها  َُکتدَجَو  نِکل  َِکتَّنج َو  ِیف  ًاعَمَط  الو  َكِران  ْنِم  ًافْوَخ  َُکتْدَبَع  ام  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ایصوا ، دّیـس  هک  نانچ 
شتسرپ راوازس  ارت  هکلب  منک ؛ یمن  تابع  تشهب  هب  عمط  ببـس  هب  ای  خزود  شتآ  زا  سرت  تهج  هب  ار  وت  نم  ادنوادخ ! « ؛ َکتُدَبَعَف

«. میامن یم  یگدنب  تدابع و  ار  وت  تهج  نیزا  مناد و  یم 

تاناویح اب  ینامـسج  ياهتّذل  نیا  رد  ناسنا  اریز  تسین ؛ يرادقم  ردق و  رابتعا و  ار  ینامـسج  ياهتّذل  تریـصب ، لها  رظن  رد  يراب ،
یلاـمک اـهنآ  رد  هنرگ  دوش و  یم  لـصاح  ندـب  يارب  هک  تسا  یمـالآ  عـفد  ینامـسج ، تاّذـل  كرد  تقیقح  رد  تسا و  كرتـشم 

.تسین

لامک دور  وس  نادب  دنچ  ره  رتالاو و  نانآ  زا  هکلب  تسا  کیرـش  الاب  ملاع  ناگتـشرف  اب  یلقع  تاّذل  تهج  زا  ناسنا  رگید  يوس  زا 
.تسا یقیقح 

دوش و هریچ  وت  رب  یبـضغ  هوق  دزادـنا و  رد  رطخ  بادرگ  هب  ار  وت  دوش و  ّطلـسم  وت  رب  يوهـش  ياوق  هک  نآ  زا  شیپ  زیزع ! يا  سپ 
نتشک و نتسکش و  نتسب و  هب  ارت 
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ندرک راومه  يارب  ناهنپ  ياههار  نتسج  هلیح و  رکم و  رکف  هب  ارت  هّیمهو  هوق 

یگناـخ نانمـشد  نیرب  یلقع  ياوـق  کـمک  اـب  وـش و  رادـیب  تلفغ  باوـخ  زا  نک و  محر  دوـخ  رب  .دـناشکب  توهـش  بضغ و  هار 
.وشزوریپ

هچرگ .درک  وحم  ار  تیـصعم  ءوس  راثآ  هنـسح  لامعا  اب  تضایر  هدـهاجم و  اب  دـیاب  .دـش  سویأم  دـیابن  زگره  دـنوادخ  تیاـنع  زا 
.تسا تاجن  بجوم  لاح  ره  هب  یلو  دوشن  لصاح  یصاعم  باکترا  زا  لبق  یکاپ  افص و  نآ  تسا  نکمم 

هوق راهچ  زا  کی  ره  نأش  نایب  رد  . 11

روما كرادا  هب  هّیمهو  هوق  اّما  دـنک ؛ یم  ار  تاّیلک  كاردا  یلقع  هوق  تسا ؛ روما  كاردا  یمهو  یلقع و  هوق  نأـش  هک  مینادـب  دـیاب 
تایئزج رد  ندـب  کـیرحت  ءدـبم  سپ  دـشاب ؛ یم  یئزج  لاـعفا  وزج  دوش  یم  رداـص  ندـب  زا  هک  یلعف  ره  نوچ  .دزادرپ  یم  یئزج 

.دنا هتسناد  يرظن  لقع  ار  یلقع  هوق  دنمان و  یم  زین  یلمع  لقع  ای  هلماع  هّوق  ار  نآ  تهج  نیا  زا  تسا ؛ هّیمهو  هوق  کمک  هب  لاعفا 

ءدبم يوهـش  هوق  تسا و  راگزاسان  روما  عفد  يوسب  ندـب  تکرح  ءدـبم  یبضغ  هّوق  .تسا  ندـب  کیرحت  يوهـش  یبضغ و  هّوق  راک 
لاعفا راثآ و  دـینادرگ ؛ دوخ  عیطم  ار  همه  دـش و  بلاغ  اوق  ریاس  رب  هلقاـع  هوق  رگا  راـگزاس  مئـالم و  روما  يوسب  تسا  نآ  تکرح 

هب ار  اوق  زا  کی  ره  دـیدرگ و  دـهاوخ  لصاح  لداـعت  ماـظتنا و  دوجو  روشک  رد  دوب و  دـهاوخ  یتسرد  حالـص و  قیرط  رب  اوق  همه 
رهاظ تلادع  هکلم  هلماع  هوق  بیذهت  زا  دبای و  یم  تمکح  تفـص  هلقاع  هوق  هک  اج  نادب  ات  دوب  دهاوخ  یهار  یگزیکاپ  بیذهت و 

.دسر یم  مه  هب  تّفع  يوهش ، هوق  بیذهت  زا  دیآ و  یم  دیدپ  تعاجش  تفص  هّیبضغ  هوق  بیذهت  زا  ددرگ و  یم 

.دوش یم  لصاح  رگید  هنسح  تافص  قالخا و  تفص  راهچ  نیا  زا  يراب ،

یم راقو  ملح و  تّمه و  يدنلب  ربص و  ثعاب  تعاجـش  .تسا  ریبدت و ...  نسح  تسارف و  یکریز و  تنطف و  أشنم  تمکح  هک  نانچ 
تواخس و ببس  تّفع  دوش و 
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قالخا همه  زورب  أشنم  سپ  .تسا  تافص  نیا  دننام  ییور و  هداشگ  تناما و  ایح و 

.تسا تلیضف  راهچ  نیا  هنسح 

تـسا یتادوجوم  قیاقح  هب  ملع  نآ  يرظن و  تمکح  تسا : مسق  ود  نآ  تادوجوم و  نتخانـش  زا  تسا  تراـبع  نآ  تمکح و  لوا 
هک یلاعفا  دـننام  تسام  رایتخا  رد  هک  دـشاب  یم  یتادوجوم  قیاقح  هب  ملع  نآ  یلمع و  تمکح  .تسین  ام  رایتخا  هب  اهنآ  دوجو  هک 

.دوش یم  رداص  ام  زا 

اوه یگدنب  زا  نآ  بحاص  ات  نآ  یهن  رما و  زا  ندرکن  یـشکرس  هلقاع و  هوق  زا  یناوهـش  هوق  تعاطا  زا  تسا  ترابع  هک  تّفع  مّود 
.دبای ییاهر  سوه  و 

زیاج لقع  هک  يراب  تکـاله  روما  زا  یمدآ  هک  نآ  اـت  هلقاـع  هوق  زا  هّیبضغ  هوق  يرادربناـمرف  زا  تسا  تراـبع  نآ  تعاجـش و  موس 
.دسارهن دورب و  دناد ، یم  راوازس  ار  نآ  هلقاع  هوق  هک  يروما  يوسب  دنک و  زارتحا  دناد  یمن 

تحت رد  بضغ  توهـش و  زا  نآ  نتـشادزاب  روما و  مامت  رد  هلقاع  هوق  زا  هلماع  هوق  تعاطا  زا  تسا  تراـبع  نآ  تلادـع و  مراـهچ 
.عرش لقع و  رادتقا 

تسا هلیذر  ود  هنسح  تفص  ره  لباقم  رد  . 12

تـسا راهچ  لئاضف  همه  سانجا  هک  میتسناد  نوچ  .دراد و  دوجو  زین  يدـب  تفـص  قلخ و  یکین  تفـص  ره  لـباقم  رد  تسین  کـش 
تّفع ربارب  رد  نبُج و  تعاجـش  ربارب  رد  لهج و  نآ  ّدـض  تمکح  ربارب  رد  .دوب  دـهاوخ  راهچ  زین  تشز  ياـهقالخا  لـیاذر و  سپ 
طـسو دح  هلزنم  هب  هک  تسا  نّیعم  يّدح  یتلیـضف  ره  يارب  رگید ، يوس  زا  .تسا  متـس  روج و  تلادع  لباقم  رد  يدـنمزآ و  هَرَش و 

یتلیـضف ره  نوچ  .ددنویپ  یم  نآ  فلاخم  تفـص  تلیذر و  هب  طیرفت  بناج  هب  هچ  طارفا و  فرط  هب  هچ  نآ ، زا  زواجت  دشاب و  یم 
ای هریاد  لخاد  رد  هک  دوش  هتـسناد  ییاه  هطقن  هلزنم  هب  هلیذر  فاـصوا  دوش و  ضرف  يا  هریاد  زکرم  رد  درادرارق  طـسو  ّدـح  رد  هک 

دوجو يدنسپان  تافص  اهتلیذر و  ریذپان  نایاپ  طاقن  نیا  دادعت  هب  نیا  ربانب  دنراد ؛ رارق  هریاد  طیحم  رد 
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یتلیذر رد  طوقس  بجوم  رادقم -  ره  هب  یتلیضف -  ره  زا  فارحنا  .تشاد  دهاوخ 

هب میقتـسم  طخ  نیا  زا  فارحنا  راچان  تسا ، میقتـسم  طـخ  رد  هدیدنـسپ  بوخ و  فاـصوا  قیرط  رد  تماقتـسا  نوچ  .دـش  دـهاوخ 
يدب و ياههار  بابـسا و  دنا  هتفگ  تهج  نیمه  هب  .تسا  رایـسب  اهنآ  دادعت  هک  دش  دهاوخ  لّدبم  یجوعم  جـک و  ینحنم و  طوطخ 
و تسا ، راوشد  تخس و  يراک  ناوارف  ياههار  نایم  رد  میقتسم  طسو و  هار  نتفای  .یکین  ریخ و  ياههار  زا  تسا  رتشیب  رایسب  رورش 

نانچمه َتِرُما  امَک  ْمِقَتْساَف  هک : دش  یحو  مالسا  ردقیلاع  ربمایپ  هب  یتقو  هک  تسا  تماقتسا  نیمه  .رتراوشد  قیرط  نآ  رب  تماقتـسا 
نآ رد  میظع  روتسد  نیا  هک   ] دوه هروس  يرآ  .دُوه  ُهروُس  ینتَبَیَـش  دومرف : ترـضح  شاب ؛ هتـشاد  تماقتـسا  تسا  هدش  رما  وت  هب  هک 

.درک ریپ  ارم  تسا ]

یفاضا و طسو  دح  شـش  ود و  هب  تبـسن  راهچ  ددع  ای  هریاد و  زکرم  دننام  یقیقح  طسو  دح  دنا : هتـسناد  عون  ود  زین  ار  طسو  ّدـح 
طـسو دح  نتفای  تهج  نیدب  .تسا  فلتخم  صاخـشا  لاوحا و  رد  اّما  دوش ؛ یم  زاغآ  یقیقح  طسو  هب  يزیچ  رتکیدزن  زا  هک  یبسن 

هک تهج  نیدـب  ؛ تسا فلتخم  رایـسب  عـقاوم  دارفا و  رد  یفاـضا  طـسو  دـح  اـّما  .تسا  رّذـعتم  راوـشد و  نآ  رب  تماقتـسا  یقیقح و 
يدروم رد  یفاضا  بتارم  زا  يا  هبترم  هک  اسب  .دوش  یم  فلتخم  لاوحا  صاخـشا و  فـالتخا  هب  هاـگ  هدیدنـسپ  هدـیمح و  فاـصوا 

.دشاب تلیذر  رگید  یصاخشا  هب  تبسن  یلو  دوش  بوسحم  تلیضف  صاخ 

دنداد طسو  مکح  هدیمح  فاصوا  . 13

قـالخا هلیذر و  طـیرفت  تهج  هب  هچ  طارفا و  فرط  هب  هچ  نآ  فرط  ود  دـنراد و  طـسو  هطقن  مکح  هدـیمح  فاـصوا  هک  یتـسناد 
.دنوش یم  تشه  عومجم  رد  هک  دوب  دهاوخ  کی  ره  يارب  هلیذر  ود  دناراهچ  لیاضف  نوچ  سپ  .دنا  تشز 

رکف تابث  مدع  هتـسیاشان و  دئاز و  روما  رد  تسا  رکف  ندومرف  راک  هزبرُج  یکی  دراد : دوجو  تمکح  ّدض  ود  تمکح  رد  هک  نانچ 
راک رکف و  نتشاذگ  لّطعم  تهج  هب  نآ  لهج و  تهالب و  يرگید  .تسا و  طارفا  فرط  زا  نیا  نیعمان و  یعضوم  رد 
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.تسا طیرفت  تهج  رد  نیا  هک  ترورض  ّدح  رد  نآ  ندومرفن 

هتـسناد و بجاو  ار  اـهنآ  زا  زارتحا  لـقع  هک  تسا  يروما  هب  ندروآ  يور  نآ  تسا و  رّوهت  طارفا  تهج  رد  مه  تعاجـش  ربارب  رد 
يور اـهنآ  زا  لـقع -  مکح  هب  دـیابن -  هـک  تـسا  ییاـهزیچ  زا  ندـینادرگ  يور  هـک  تـسا  نـبُج  نآ  طـیرفت و  تـهج  رد  يرگید 

.دینادرگ

طارفا تهج  رد  نیا  لقع و  عرش و  هظحالم  نودب  تسا  يوهش  یمـسج و  ياهتّذل  رد  ندش  قرغ  هک  تسا  هرـش  زین  تّفع  ربارب  رد 
.تسا طیرفت  تهج  رد  نیا  تسا و  مزال  لسن  ياقب  ظفح  يارب  هچنآ  تسا و  توهش  هوق  ندیناریم  یتسـس و  دومخ و  يرگید  تسا 

ملظ و نتفریذپ  تهج  زا  زین  تلادـع  رد  طیرفت  .یقح و  چـیه  نودـب  تسا  مدرم  روما  هب  زواجت  ملظ و  طارفا  تهج  زین  تلادـع  رد 
.تسا هدیدنسپان  تشز و  هک  نآ -  عفد  رب  تردق  دوجو  اب  ینوبز -  يراوخ و  ّتلذ و  لوبق 

تشز تافص  اهتلیذر و  يارب  دنا و  جردنم  تافص  نیا  تحت  رد  هک  تسا  يرایـسب  عاونا  کین  تافـص  لئاضف و  يارب  هک  نانچمه 
زا هلیح و  رکم و  هزبرج  زا  هک  نانچ  .دـشاب  یم  جردـنم  يرایـسب  هدـیهوکن  تافـص  اهتلیذر و  دنتـسه  طیرفت  ای  طارفا  تهج  رد  هک 
زا یتسپ و  ینامگدـب و  نظ و  ءوس  نبُج  زا  بجُع و  یـشک و  ندرگ  ندز و  فـال  ّربـکت و  رّوهت  زا  بّکرم و  لـهج  قمح و  تهـالب 

.دوش یم  یشان  لسن  عطق  دومخ  زا  دسح و  ایر و  فارسا و  لخب و  یمرش و  یب  صرح و  هَرَش 

هدیمح تافص  هب  هلیذر  تافص  هابتشا  رد  . 14

یم قافّتا  رایـسب  هک  مینادب  تسا  مزال  میزادرپب ؛ اهنآ  هجلاعم  هار  و  دـب ، قالخا  کین و  تافـص  قالخا و  لیـصفت  هب  هک  نآ  زا  لبق 
یم رظن  هب  هنسح  قالخا  ياراد  اهنآ  بحاص  کین و  رهاظ  رد  هک  دسر  یم  روهظ  هب  دنچ  یلاعفا  تافـص و  نامدرم  یـضعب  رد  دتفا 

بیرف ات  تشاذگ  قرف  تساهنادب  هیبش  هچ  نآ  تافـص و  لئاضف و  نایم  دیاب  نیا  ربانب  تسین  نینچ  تقیقح  رد  هک  نآ  لاح  دسر و 
.میوشن هتفیرف  رهاظب  میروخن و 
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شاعم و تحلصم  هچنآ  هب  دنک و  یم  لمع  عرش  لقع و  قباطم  قفاوم و  هکنآ 

ای تاذ  یگرزب  سْفَن و  لامک  بلاط  یتسارب  دنک  یم  زیهرپ  دشاب  یم  هدسفم  بجوم  هچ  ره  زا  دیامن و  یم  مادقا  نآ  رب  دـشاب  داعم 
.تسا ترخآ  ایند و  تداعس  لیصحت 

تالآ و بابـسا و  ندوب  اّیهم  اهتّذـل و  تاّیفیک  نتـسناد  اهنآ و  تّوق  اوق و  تّحـص  دوجو  اب  هک  تسا  یـسک  لامک  لقع و  بحاـص 
نوریب عرـش  لقع و  هداج  زا  اپ  يویند  تاّذل  زا  ندرب  هرهب  رد  دـشاب  هدوب  جراخ  زا  یعنام  هکنآ  یب  تافآ  ضرم و  زا  شیوشت  مدـع 

.دراذگن

ار دراوـم  هکنیا  هب  تسا  هتـسباو  تواخـس  تلادـع و  تعاجـش ، تّفع ، تمکح ، زا  تافـص  زا  کـی  ره  رد  لادـتعا  ّدـح  صیخـشت 
دزات و كانمهس  رکشل  رب  ییاهنت  هب  دزادنا و  كانلوه  روما  رد  ار  دوخ  هک  یسک  تعاجش  دروم  رد  هک  نانچ  .میسانش  زاب  یتسردب 
بهذم و هکرعم  نازات  هکی  اّما  .تفگ  ناوت  یمن  عاجـش  ار  یـصخش  نینچ  ...ای  دنکن  راوخیمدآ  ناگدنرد  هلزلز و  هقعاص و  زا  اورپ 

تداهش زوف  هب  دندیسر و  یم  يدبا  تداعس  هب  دندیپت و  یم  نوخ  رد  ماجنارس  دندز و  یم  ریـشمش  نید ؛ میرحزا  عافد  رد  هک  نییآ 
عیطم ار  دوخ  هیبـضغ  هوق  هک  دـنا  هدوب  یعقاو  ناعاجـش  تسا -  هدومن  یم  ندرک  رطخ  ناـنیب  رهاـظ  رظن  رد  هچ  رگا  دندیـسر -  یم 

.دنا هدرک  لقع 

رارق تلفغ  دروم  لامک  لیـصحت  لایعو و  لـها  تظفاـحم  دـشاب و  فارـسا  هارمه  قاقحتـسا و  دروم  ریغ  رد  رگا  زین  لاـم  تواـخس 
.تسا نینچ  زین  تافص  ریاس  دوب و  دهاوخن  هلقاع  هوق  لوبق  دروم  دریگ ،

تـالامک يورخا و  دـصاقم  زا  يویند  رذـگدوز  ياهتّذـل  اـی  هزاوآ  ترهـش و  يارب  نتخود و  یگدـنز  رهاوظ  هب  مشچ  لاـح ، ره  هب 
.دناسر یم  ریذپان  ناربج  ینایز  هدیمح  تافص  هب  نتخود  مشچ  يونعم 
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هدیدنسپان قالخا  هجلاعم  لادتعا و  ّدح  زا  ندشن  جراخ  هدیمح و  قالخا  يرادهگن  نایب  رد  . 15

ام رایتخا  زا  ای  لاـمک  هب  صقن  يوس  زا  تکرح  .دومن  دـیابن  نآ  زا  زواـجت  هک  هتـسیاش  تسا  یبیترت  تافـص  لـئاضف و  بسک  يارب 
یم كدوک  .دـسر  یم  ّتیناویح  هبترم  هب  نوگانوگ  لحارم  رد  هک  هفطن  دـننام  دـنمان و  یم  یعیبط  تاکرح  ار  اهنآ  هک  تسا  نوریب 

هک تسام  رایتخا  رد  ای  .رتالاب  لحارم  ات  روط  نیمه  ردام  ناتسپ  زا  ای  درب  یم  هرهب  فان  يارجم  زا  ردام  ریش  زا  دنک  یم  دشر  دلاب و 
.دوش یم  لیدبت  رکیپ  رد و  تخت و  هب  رّاجن  هلیسو  هب  هک  بوچ  يا  هعطق  دننام  مییوگ  یم  یعانص  تاکرح  ار  نآ 

.تقلخ ناهج  مامت  لامک و  ماظن  تمکح و  تحلصم و  اب  تسا  قباطم  هک  یلاع  يدابم  رداصم و  هب  دراد  دنویپ  یعیبط  تاکرح 

.دننک یعیبط  تاکرح  زا  يوریپ  يرایتخا  یعانص و  تاکرح  رد  دیاب  نایمدآ 

رثا رب  زاغآ  رد  كدوک  تاـکرح  نیا  .تساذـغ  توق و  بلط  هوق  دوش ؛ یم  ادـیپ  لاـفطا  رد  هک  يزیچ  نیتسخن  یعیبط  تاـکرح  رد 
زا دعب  .دناسر  یم  بسانم  كاروخ  ریش و  تّذل  هب  ار  دوخ  هیرگ  اب  هاگ  دکم و  یم  ار  ردام  ناتـسپ  هک  دوش  یم  لصاح  يوهـش  هوق 

لیم هک  دوش  یم  دنمورین  وا  رد  هوق  نیا  مک  مک  .دنک  یم  عفد  ار  يذوم  ناروناج  دوخزا ، هک  دیآ  یم  دـیدپ  يو  رد  یبضغ  هوق  نآ 
.دنک یم  ادیپ  دوخ  نالاس  نسمه و  لاثما و  رب  يرترب  هب 

.ددرگ تاعانص  مولع و  میلعت  لباق  ات  دوش  یم  ادیپ  وا  رد  كاردا  زیمت و  هوق  سپس 

سفن لیمکت  هب  دیاب  یمدآ  هک  دـسر  یم  ارف  يا  هلحرم  يادـتبا  دـسر و  یم  لامک  هبترم  هب  اوق  ریبدـت  رد  تعیبط  لمع  تقو  نیا  رد 
هک دوخ  یقیقح  لامک  هب  دـنام و  دـهاوخ  یقاب  تلاح  نیمه  رد  دزادرپن ؛ دوجو  یعانـص  لیمکت  هب  هلحرم  نیرد  ناسنا  رگا  .دزادرپ 

سپـس هّیبضغ و  هوق  دعب  دروآ و  یم  روهظ  هب  ار  توهـش  هّوق  لّوا  تعیبط ، هک  میتسناد  نوچ  .دیـسر  دهاوخن  تسا  تقلخ  زا  فده 
رد زیمت ؛ لقع و  هّوق 

ار تّفع  تفص  درک و  زاغآ  توهش  هوق  بیذهت  زا  دیاب  زین  يرایتخا  یعانص و  لامعا 
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تـسدب تسا  هوق  نیا  تالامک  زا  هک  تعاجـش  ات  تخادرپ  نآ  بیذهت  هب  دروآ و  يور  هیبضغ  هّوق  هب  دعب  دروآ و  دوجوب  دوخ  رد 
بیذـهت رد  ار  بیترت  نیا  هاگره  .دوش  لصاح  تمکح  تلیـضف  ات  درک  یعـس  هلقاع  هّوق  لیمکت  بیذـهت و  رد  دـیاب  هاـگ  نآ  .دـیآ 

رتناـسآ اـم  رد  یبـضغ  هوق  ندرک  عیطم  میدومن  مادـقا  دوـخ  رد  تاوهـش  ندرک  مار  بیذـهت و  هب  ادـتبا  ینعی  میدرک  تیاـعر  سفن 
.دیدرگ دهاوخ  نکمم  یناسآ  هب  تمکح  هکلم  هلقاع و  يورین  دندش ، مار  هّوق  ود  نیا  نوچ  دمآ و  دهاوخ  دوجوب 

.دشاب سویأم  یبیغ  ياهدادما  لاعتم و  دنوادخ  تمحر  زا  درادب و  بلط  زا  تسد  یلاح  چیه  رد  دیابن  يدبا  تداعس  بلاط  سپ 

هجلاـعم عـفد و  رد  رگید  یـشخب  تسا و  تّحـص  ظـفح  رد  نآ  زا  یـشخب  تسا : رظن  روـظنم  بلطم  ود  بط  مـلع  رد  هـک  ناـنچمه 
لـیاذر و عفد  يرگید  یقـالخا و  لـیاضف  بسک  یکی  دوـش : یم  مسقنم  مسق  ود  رب  تسا  یقیقح  بط  هک  مه  قـالخا  ملع  .ضارما 

.تشز همیمذ و  تافص 

یقالخا لیاذر  عفد  سپ  ینامسج  بط  رد  تّحـص  ظفح  دننام  لامک  تافـص  ظفح  رد  تموادم  تسا  یناحور  بط  هک  قالخا  رد 
.تسا بجاو  ینامسج  ضارما  دننام 

تسا مزال  تداعس  هار  کلاس  يارب  هک  يروما  نایب  رد  . 16

نادب و ینیشنمه  زا  ندرک  يرود  لّوا : تسا : بجاو  زیچ  دنچ  تسوکین  تافص  هب  نآ  شیارآ  سفن و  یکاپ  بلاط  هک  یسک  يارب 
نابحاص ناکین و  اب  تساخو  تسشن  تسلاجم و  و  دوش ؛ یم  هتفگ  نخس  اه  یتشز  زا  اهنآ  رد  هک  ییاهتـشذگرس  اه و  هّصق  ندینش 

(1) .تسا رّ�وم  رایسب  هدازیمدآ  رد  نادب  ناکین و  تبحص  .نانآ  زیمآ  تربع  زومآ و  دنپ  نانخس  ندینش  هدیدنسپ و  هنسح و  فاصوا 
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چیپ یهاوخ  هکناـنچ  ار  رت  بوچ  يدعـس : لوق  هب  تسا ؛ رتشیب  رایـسب  یناوجون  یکدوک و  نارود  رد  دـب  بوخ و  قـالخا  ریثاـت  - 1
یگتخپ و هرود  رد  رییغت  نیا  یلو  داد  شرورپ  ناوت  یم  عون  همه  ار  ناوجون  كدوک و  قـالخا  تس  ار  شتآ  هب  زج  کـشخ  دوـشن 

.دراد ناکما  رتمک  يریپ 
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: دیوگ رعاش 

دنک نادنخ  ار  غاب  نادنخ  ران 

دنک ناکین  زا  تناکین  تبحص 

اب هتـسویپ  ود  نیا  دـنراد و  لیاذر  اهیدـب و  هب  شیارگ  زین  یـضعب  ودـنا  تاریخ  هب  لیام  هک  تسا  يداـیز  ياـه  هّوق  ناـسنا  سفن  رد 
دمآ شیپ  ترـشاعم  یتقو  .دروآ  یم  رد  دوخ  رادـتقا  تحت  ار  نارگید  دـش ؛ بلاغ  مادـک  ره  ودـنا  شکمـشک  عازن و  رد  رگیدـکی 

ندیسر هار  تسا و  تاوهـش  رورـش و  بلاط  رثکا  ناسنا  ياوق  نوچ  اّما  .تسا  رتدعاسم  نآ  هنیمز  هک  دور  یم  یتهج  نامه  هب  سفن 
زا شهار  هک  یقالخا  لئاضف  بسک  زا  تسا  رت  ناـسآ  اهیدـب  رد  نداـتفا  نیرباـنب  تسا ؛ بیـشن  هب  زارف  زا  ییوگ  اهیدـب  رورـش و  هب 

نتفر [« ؛ ِتاوَهَّشلِاب ُرانلا  ِتَّفُح  هِراکَملِاب َو  ُهَّنَجلا  ِتَّفُح  دیامرف : یم  یمالـسا  یمارگ  ربمایپ  تهج  نیمه  هب  .دـشاب  یم  زارف  هب  بیـشن 
«. دشاب یم  نیرق  یناسفن  ياهشهاوخ  تاوهش و  اب  نازوس  منهج  تسا و  هارمه  تامیالمان  اب  تشهب  هب ]

دهاوخب يو  رد  یکاپان  تفص  رگا  دیامن و  تیوقت  دوخ  سفن  رد  ار  هدیدنـسپ  تافـص  دنک و  دوخ  لامعا  رب  تبظاوم  هک  نآ  مّود :
.دراد زاین  تّمه  هدارا و  تردق  هب  تسا و  تضایر  یعون  راک  نیا  .دهد  رارق  تمالم  باتع و  دروم  ار  سفن  دبای ؛ زورب  لاجم 

ار نآ  تبقاع  دـنک و  لّمات  هشیدـنا و  نآ  هرابرد  يراکره  زا  لبق  دـشاب و  دوخ  لامعا  هّجوتم  لاوحا و  بقارم  هتـسویپ  هک  نآ  مّوس :
.دنکن هضواعم  هلماعم و  فَزَخ  كاخ و  یتشم  اب  ار  يدبا  تداعسات  دروایب ؛ لد  مشچ  شیپ 

هک يروما  لّیخت  يوهـش و  راثآ  رّوصت  زا  دـنک و  يرود  دوش  یم  بضغ  توهـش و  هوق  کیرحت  ثعاب  هچ  نآ  زا  هک ، نآ  مراـهچ :
بانتجا دوش  یم  بضغ  مشخ و  هیام 

ص:34

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیامن

ار شیوخ  يامرف  دب  سفن  ياهیناهنپ  دـیامن و  یعـس  سـسجت و  دوخ  ياهبیع  بلط  رد  دروخن و  ار  دوخ  سفن  بیرف  هک  نآ  مجنپ :
میمـص ناتـسود  زا  یّتح  .دوشن  لفاغ  هارمگ و  دروخن و  لوگ  تسا  دوخ  لاوحا  تافـص و  قشاـع  یـسفن  ره  هک  اـج  نآ  زا  دواـکب ؛

لاحـشوخ راک  نیا  زا  دیآ و  رب  دوخ  سفن  حالـصا  ددص  رد  ات  دننک  دزـشوگ  يو  هب  ار  وا  ياهبیع  یـشوپ  هدرپ  نودـب  هک  دـهاوخب 
دناد یم  بیع  ددنسپ و  یمن  ار  هچ  نآ  دنک  یعـس  دریگ و  دنپ  درادنپ ؛ یم  بیع  ار  اهنآ  تسا و  نارگید  رد  هک  ییاهزیچ  زا  دوش و 

.نابدا یب  زا  تفگ : یتخومآ ؟ هک  زا  بدا  دندیسرپ : میکح  نامقل  زا  .دیوج  يرود  اهنآ  زا 

هنازور رتفد  دننام  ار -  دوخ  هنازور  لامعا  رتفد  دور  یم  باوخ  رتسب  هب  هک  بش  ره  دـنک و  دوخ  سفن  هبـساحم  هشیمه  دـیاب  یمدآ 
ییاهراک هچ  دهدن و  ماجنا  دعب  ياهزور  زور و  دیاب  ار  ییاهراک  هچ  تسا و  هدرک  هچ  دنیبب  دیاشگب و  دوخ  شیپ  ناگرزاب -  کی 

.دهد ماجنا  دیاب  ار 

هلیذر قالخا  هیلک  هجلاعم  هدعاق و  نایب  رد  . 17

ددص رد  سپـس  دسانـشب ؛ ار  نآ  دیلوت  ّتلع  سپـس  دهد ، صیخـشت  ار  ضرم  ادتبا  بیبط  دیاب  ینامـسج  ضارما  رد  هک  روط  نامه 
ار نآ  زورب  ّتلع  سپـس  دـنک ؛ صّخـشم  ار  یحور  ضرم  ادـتبا  دـیاب  زین  سفن  بیبط  ای  یناحور  بیبط  دـیآ ؛ رب  ضرم  نآ  هجلاـعم 

.دبایرد

هک یناسنا  ياوق  هک  میتفگ  .دنوش  یم  ثداح  لادتعا  ّدح  زا  زواجت  فارحنا و  زا  ًامومع  دنتـسه  حور  ضارما  هک  يدنـسپان  تافص 
: تسا عون  هس  تساهنآ ؛ هب  قلعتم  تافص  قالخا و 

.دنمان یم  مه  بذج  هوق  ار  نآ  هک  هّیوهش  هوق  مّوس : .دنیوگ  یم  مه  عفد  هوق  ار  نآ  هک  بضغ  هوق  مّود : .كاردا  زییمت و  هوق  لّوا :
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.ّتیفیک رد  ای  تسا  ّتیمک  رد  ای  اهنیا  زا  کی  ره  فارحنا 

يروخرپ ینامـسج  ضرم  رد  هداس  لاثم  .صقن  طیرفت و  تهج  رد  ای  تسا  طارفا  فرط  هب  اـی  تسا : مسق  ود  رب  ّتیمک  رد  فارحنا 
لثم ّتیفیک  تهج  زا  .دنک  یمن  اذغ  هب  لیم  دهد و  یم  تسد  زا  ار  اهتـشا  هرابکی  دوش و  یم  ضیرم  صخـش  هک  تسا  ّدح  زا  شیب 

.اهنیا دننام  كاخ و  لِگ و  لاغز و  ندروخ  دننام : دبلط ، یمن  ار  اهنآ  حیحص  جازم  هک  تسا  ییاهزیچ  هب  لیام  وا  عبط  هک  نیا 

ینادان و یهلبا و  نآ  طیرفت  تسین و  وا  ّدح  هک  ییاهزیچ  رد  ندیشیدنا  ای  رکف  رظن و  رد  زواجت  دننام  هلقاع  كاردا و  هوق  رد  طارفا 
.يرورض روما  ندیمهف  زا  رظن  روصق 

( يرحاس يریگلاف و   ) تناهک دننام  .دوش  یمن  لصاح  سفن  يارب  یلامک  اهنآ  زا  هک  یمولع  نتـسناد  هب  لیم  دننام  ّتیفیک  تهج  زا 
لادتعا ّدح  زا  ماقتنا  رد  دوش و  یم  ناگدنرد  دـننام  صخـش  هک  تسا  نانچ  بضغ  تردـق  رد  طارفا  .اهنآ  دـننام  يزاب و  هدبعـش  و 

ّلمحت ار  تناها  ّتلذ و  سک  ره  زا  .دـهد و  یم  تسد  زا  ار  ّتیمح  تریغ و  هک  تسا  نیا  لثم  طیرفت  تهج  رد  .ددرگ  یم  جراخ 
.دنک یم 

هراپ ار  دوخ  سابل  و  دوش ؛ یم  نیگمـشخ  تاناویح  تاداـمج و  رب  صخـش  هک  دوش  یم  ناـنچ  بضغ  تردـق  مه  ّتیفیک  تهج  زا 
.دنکش یم  ار  دوخ  هزوک  هساک و  دنک و  یم 

ياهیکاروخ ماعط و  تبغر ، نودب  دـنک و  ّدـح  زا  شیب  ینارتوهـش  راک ، ماجنا  هب  هّجوت  نودـب  هک  تسا  نآ  يوهـش  تّوق  رد  طارفا 
ار دوخ  لـسن  دـنک و  جاودزا  كرت  هک  تسا  نآ  هّوق  نیرد  طـیرفت  دزاـس و  راـچد  هتخانـشان  ياـهیرامیب  هب  ار  دوخ  دروخب و  عّونتم 

يرود تروص -  ره  هب  مارح -  ياه  همقل  زا  دـنک و  لیم  دوخ  سنج  نارـسپ و  هب  هک  نآ  هّوق  نیا  ّتیفیک  رد  یتسپ  دزاـس و  عطقنم 
.دیامنن

: تسا مسق  هس  رب  لادتعا  ّدح  زا  قالخا  فارحنا  یناسفن و  ضارما  ياه  ببس  اّما 

تقلخ زاغآ  زا  تسا  نکمم  یناسفن  ضارما  ياهّتلع  .یمسج  یجراخ و  یناسفن ،
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.دشاب هتشادن  دوجو  ًالصا  توهش  هوق  وا  رد  ای  دشاب  فیعض  وا  كاردا  هوق  هک  نیا  دننام  دشاب ؛ ترطف  هب  طوبرم  و 

یـضراوع وا  رد  ترـشاعم  ای  طیحم  ریثأت  ای  هدرک و  رثا  يدرف  رد  جراخ  زا  یـضراوع  هک  تسا  نیا  لثم  یجراخ  ياـهتّلع  بابـسا و 
.دشاب هدروآ  دوجوب 

هّیلک هجلاعم  يراب ، .دشاب  هدـش  لصاح  يدـب  تافـص  درف ؛ رد  ضرم  يرامیب و  رثا  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  ینامـسج  ياهتّلع 
هچ مییآ ، رب  اهنآ  هجلاعم  ددصرد  دوب  ینامسج  ياهتّلع  زا  رگا  میتخانش ؛ ار  اهنآ  ببس  هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  یناسفن  ضارما 

.دیامن یم  زیوجت  بیبط  هک  راوگان  ّصاخ و  ياهاود  قیرط  زا  هچ  اهاذغ و  قیرط  زا 

.دوش یم  لصاح  قیرط  نیمه  هب  زین  تسپ  هلیذر و  تافص  عفد  یناسفن و  ضارما  هجلاعم 

دنهد یم  ماجنا  نآ  ّدض  اب  ار  هجلاعم  ینامسج  ضارما  رد  هکنانچمه  تخانـش و  ار  فارحنا  ّدح  دیاب  زین  یناسفن  ضارما  هجلاعم  رد 
يارب از  تدورب  ياهاذغ  زیوجت  سکعلاب  ای  هدرک  فارـسا  از  تدورب  ياهاذغ  ندروخ  رد  هک  یـضیرم  هب  مرگ  ياهاذغ  نداد  دننام 

ای دیامن  یم  زیوجت  هجلاعم  رد  ار  مومـس  اهاود و  یـضعب  بیبط  یهاگ  ای  تسا ؛ هدرک  طارفا  مرگ  ياهاذغ  ندروخ  رد  هک  یـضیرم 
دیاب يا  هلیذر  تفـص  ره  ربارب  رد  .درک  دـیاب  نینچ  زین  یناـسفن  ضارما  رد  دـناد ؛ یم  زیاـج  ندـب  رد  ار  يوضع  عطق  اـی  ندرک  غاد 

رب تموادم  درک و  هجلاعم  دنـسپدرخ  ّدـح  رد  تواخـس  اب  ناوت  یم  هک  ار  لخب  دـننام  درک ؛ نیزگیاج  ار  هدیدنـسپ  هنـسح و  تفص 
تمالمو شهوکن  هب  مود  هلحرم  رد  .درک  تموادم  راک  نیرب  داد و  ماجنا  لقع  نامرف  هب  لادتعا و  ّدح  رد  دوخ و  ياج  هب  شـشخب 

.دناسرت تسا  يدبا  یتخبدب  تواقش و  هک  دب  تبقاع  زا  ار  وا  و  دومن ؛ هیبنت  ار  شیوخ » نتشیوخ   » تخادرپ و سفن 

.هجلاعم يارب  تسا  مومـس  ندروخ  دـننام  راـک  نیا  دز و  تسد  تسا  یمدآ  نأـش  زا  رت  نییاـپ  هک  ییاـهراک  هب  ندز  تسد  اـب  هاـگ 
یشکوراج ای  دریگب  تشپ  رب  راب  هکنانچ 
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رورغ نامرد  يارب  دنک  دوخ  يراکهانگ  لهج و  هب  فارتعا  ای  .دورب  نیب  زا  جیردتب  دبای و  شهاک  وا  رد  ّربکت  هلیذر  تفـص  ات  دنک 
.هدش ّطلسم  وا  رب  هک  بجُع  و 

ضارما جـالع  يارب  .دراداو و  تحارتسا  باوخ و  هاـگ  اذـغ و  زا  ّتیمورحم  هب  ار  دوخ  يوهـش ، ضارما  شهاـک  يارب  دـیاب  ناـسنا 
یناسفن ضارما  نامرد  قیرط  رد  نوچ  .دـیامن  لّمحت  رپ  روبـص و  اهتمالم  اهتناها و  یـضعب  لّـمحت  سفن و  طبـض  هب  ار  دوخ  هّیبضغ 

يریپ و زا  تسا  راچان  تداعس  هار  کلاس  ددرگ ؛ نشور  جالع  هار  ضرم و  صیخـشت  دوش و  تیاعر  لاح  همه  رد  دیاب  یقیقد  ّدح 
هار لادتعا و  ّدح  وا  ات  دهاوخب ؛ نامرد  هار  دنک و  هضرع  اوشیپ  رب  ار  دوخ  لکـشم  دـیوج و  هرهب  نادـهار  ربهار و  قذاح و  ییاوشیپ 

.دهد ناشن  يو  هب  ار  جالع 

اهنآ باستکا  تّیفیک  لئاضف و  تفارش  قالخا و  عاونا  باب  رد  . 18

: تسا راهچ  دراد  قالخا  تافص و  رد  تلاخد  هک  یناسنا  ياوق  هک  میتسناد  نیا  زا  شیپ 

.يوهش هوق  یبضغ و  هوق  هلماع ، هوق  هلقاع ، هوق 

یم لصاح  تلادـع  سفن  ياوق  لامک  رثا  رب  .تسا  هنـسح  لامعا  رد  اوق  ریاس  ندروآ  هار  هب  هلقاع و  هوق  زا  تعاطا  هلماع  هوق  لامک 
.تسا تالامک  لئاضف و  نیرتفیرش  تهج  نیمه  هب  لامک و  تافص  عیمج  عماج  تسا  يرما  تلادع  .دوش 

روما عیمج  رد  تلادع  تفارش  نایب  رد  . 19

فلاخم ياوق  نیب  دـنک و  لیدـعت  ار  دوخ  تافـص  لاعفا و  عیمج  دـناوت  یم  ناسنا  نآ  ببـس  هب  دـمآ  دـیدپ  سفن  رد  تلادـع  یتقو 
ءازجا زا  یئزج  ره  دمآ  تسد  هب  اوق  لیدـعت  تلادـع و  یتقو  .درادـهاگن  طسو  دـح  رد  ار  اهنآ  همه  دـیامن و  رارق  رب  تفلا  داّحتا و 

هدوشگ سفن  ياه  هدید  دنک و  یم  ییانشور  رون و  بسک  يرگید  زا  سفن 

ص:38

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


فلاخم ياوق  هرهچ  زا  ار  لادـج  عازن و  درگ  تلادـع  .ددرگ  یم  یلاعت ، يراب  ترـضح  لک ، ءدـبم  برق  طاسب  هتـسیاش  دوش و  یم 
عون ره  هک  میناد  یم  .دوش  یم  لصاح  سفن  رد  تدحو  یعون  قیرط  نیدب  دوش ؛ یم  ربهار  طسو  ّدـح  هب  ار  اهنآ  همه  دـیادز و  یم 

: تسا قح  تدحو  هیاس  دیآ  دوجوب  ناکما  ملاع  رد  هک  یتدحو 

ام ّتیعمج  ثعاب  وت  یئاتکی 

وت یئاتکی  دهاش  ام  ّتیعمج 

لادـتعا ناسنا  ندـب  يارب  رگا  هک  نانچ  .تسا  ّتیعمج  تدـحو و  لادـتعا و  هطـساو  هب  تسا  یتفارـش  نسُح و  ناـهج ، رد  ار  هچره 
.دوش یم  ادج  نآ  زا  دریگ و  یمن  ّقلعت  نآ  هب  یسدق  سفن  ینّابر و  حور  دوشن  لصاح  جازم 

دنیوگ و یم  جازم  لادتعا  نآ  هب  یمدآ ، ندب  رد  هک  نانچ  دنک ؛ یم  ادـیپ  ّصاخ  يا  هولج  ّلحم  فالتخا  هب  تدـحو  لادـتعا و  نیا 
تلادع و یناسفن  قالخا  رد  تحاصف و  راتفگ ، رد  ابرلد و  همغن  یقیسوم و  تاوصا ، زاوآ و  رد  لامج  نسح و  حراوج ، اضعا و  رد 

.بوبحم دنک  هولج  هک  یـسابل  ره  هب  تسا و  بولطم  دنک  روهظ  هک  يرهظم  ره  رد  تدحو  لادتعا و  نیا  .دوش  یم  هدیمان  لادـتعا 
یم رّطعم  ار  لاح  لها  ماـشم  دروآ و  یم  رد  زازتها  هب  ار  قوش  قوذ و  لـها  دـشاب و  یم  رظن  روظنم  درآ  ردـب  رـس  هک  ینزور  ره  زا 

.دزاس

تسایس تموکح و  تواضق و  لامعا و  لاعفا و  رد  شراک  تلادع  هک  مینک  هّجوت  رما  نیا  هب  دیاب  میتسناد  ار  تلادع  تفارـش  نوچ 
.ضیعبت ای  طیرفت  طارفا و  زا  رودب  طسودح ، تیاعر  هیوست و  زا  تسا  ترابع  نامدرم ، نایم 

رایعم و نازیم و  نتـشاد  هب  دراد  یگتـسب  نیا  .تسا  طـیرفت  طارفا و  لداـعتمان  تهج  زا  زیهرپ  طسودـح و  نتخانـش  رد  لاکـشا  اـّما 
.قیقد يوزارت 

تهج نیدب  .تسا  هدش  رداص  یقیقح  تدحو  همـشچ  رـس  زا  هک  تسا  يوبن  ّتنـس  یهلا و  هّقح  تعیرـش  روما  همه  رد  لدع  نازیم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  نشور  ياهتّنس  یهلا و  تعیرش  هب  اناد  تسا  یمیکح  یعقاو  لداع 

: دنا هدرک  میسقت  عون  هس  هب  ار  اهلداع ) لوُدُع =(  قالخا  ياملع 
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.دیامن ناگدنب  نایم  تاواسم  تظفاحم  ات  هدش  رداص  یلاعت  قح  بناج  زا  هک  یهلا  تعیرش  ای  ربکا  لداع   - 1

.دوش عراش  نیشناج  دشاب و  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  تعیرش  عبات  هک  يرما  یلو  اورنامرف و  طسوا :  لداع   - 2

دورن و یمتس  یـسک  رب  ات  دزاس  یم  رارق  رب  مدرم  نیب  هنالداع  دحرد  ار  اهالاک  هلدابم  هک  تسا  ییوزارت  رایعم و  رغـصا :  لداع   - 3
.دشاب رارق  رب  تالدابم  تالماعم و  رد  لادتعا 

: تسا هدش  هراشا  هس  نیا  هب  دیجم ، نآرق  یهلا ، باتک  رد 

ِطْسِْقلِاب ُساّنلا  َموُقَِیل  َناَزیِملا  َباتکلا َو  ُمُهَعَماْنل  َْزنَا  ِتانّیَبلِاب َو  ِانَلُسُر  اَْنلَسْرَا  ْدََقل 

میداتـسرف و قلخ ) هب   ) تازجعم نشور و  ياهلیلد  اب  ار  دوخ  ناربمغیپ  ام  انامه  « ؛  ...ِسانّلل ُِعفانَم  ٌدـیدَش َو  ٌسَأب  ِهِیف  َدـیدَحلا  اَْـنلَْزنَا  َو 
)و رازراک گنج و   ) یتخـس مه  نآ  رد  هک  ار  نهآ  دنیارگ و  تلادع  یتسار و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  لدع  نازیم  باتک و  ناشیارب 

(. 25 دیدح / « ) ...میدیرفآ تلادع ) ظفح  يارب  زین   ) تسا مدرم  يارب  رایسب  عفانم  مه 

ّدح تیاعر  دوش و  هدیجنـس  نآ  اب  زیچ  همه  هک  ینازیم  لدـع  يوزارت  تسا و  تعیرـش  ماکحا  لـماش  هک  تسا  نآرق  ناـمه  باـتک 
( ...و صاصق  داهج و  گنج و  رد   ) تسا ماکحا  يارجا  تردـق  رهظم  هک  نهآ  دوشب و  اهدتـسوداد  تالماعم و  رد  لادـتعا  هناـیم و 

.دشاب یم  زین  يرگید  عفانم  لماش  هکنیا  نیع  رد  دربب ؛ هرهب  نآ  زا  دوخ  عقوم  رد  لداع  مکاح  رما و  یلو  هک 

دننک یچیپرس  لداع  مکاح  ماکحا  زا  هک  نانآ  دنارفاک و  دنوشن  میلـست  ءایبنا  نشور  لیالد  تازجعم و  ادخ و  ماکحا  هب  هک  یناسک 
.تازاجم روخ  رد  دنا و  قراس  نئاخ و  دندرگن  میلست  لدع  نازیم  هب  هک  یناسک  دنا و  یغای  یغاط و 
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تلادع ماسقا  نایب  رد  . 20

: دنا هتسناد  مسق  هس  رب  ار  تلادع 

رد ناگدـنب  هچ  نآ  هدرتسگ و  ناگمه  يارب  ناسکی  ار  دوخ  تمعن  مرک و  هرفـس  دـنوادخ  .لاعتم  قلاخ  ناگدـنب و  نیب  تلادـع  - 1
ياـهتمعن نیمه  لـیلد  هب  .دـنیآ  یمن  رد  شرامـش  هب  هک  ینارکیب  ياـهتمعن  یتـسه و  دوجو و  .تسوا  زا  همه  دـنراد  ترخآ  اـیند و 

.تسا مّلـسم  دوخ  ناگدنب  هب  یناسر  ضیف  رد  دنوادخ  تلادع  .تسا  هتـشگ  بجاو  دنوادخ  بناج  زا  ناگدـنب  رب  یقوقح  رامـشیب ،
هچرگ .دوب و  دـنهاوخ  ملاظ  دـنرواین  ياجب  یـساپس  تافاکم و  رـشب  دارفا  رگا  هدومرف  ینازرا  تاـقولخم  هب  هک  اـهتمعن  نیا  ربارب  رد 

: تسا هّزنم  ناگدنب  تناعا  هب  جایتحا  زا  یلاعت  يراب  ترضح 

منک يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم 

منک يدوج  ناگدنب  رب  ات  هکلب 

هب هک  وا  نامرف  زا  دنیامن و  لصاح  ار  وا  ّتبحم  دننک و  تفرعم  بسک  هک  تسا  بجاو  ناگدنب  رب  یهلا ، ضیف  تیانع و  همه  نیا  اب 
دنروآ اجب  ار  وا  ياهتمعن  رکـش  دـنیامنن و  یچیپرـس  وا  نید  بادآ  تعیرـش و  ماکحا  نتـسب  راکب  زا  هدـش و  غالبا  ناربماـیپ  هلیـسو 
نـسح تسا ، یهلا  ياهتمعن  زا  مه  نآ  هک  يرایتخا  زا  دننک و  تیاعر  ار  تسیاشان  لامعا  یـصاعم و  زا  يرود  تاعاط و  فیاظو و 

.دنیامنب ار  يرادرب  هرهب  لامک  هدافتسا و 

رد فاصنا  دهع -  هب  يافو  تناما -  ّدر  نارگید -  قوقح  ندرک  ادا  دـننام : دـنوادخ  تاقولخم  مدرم و  هب  تبـسن  مدرم  تلادـع  - 2
ین�وم ردارب  زا  وفع  تشذگ و  نافیعـض -  يریگتـسد  نامولظم -  زا  یـسردایرف  ناریپ -  مارتحا  ناگرزب -  تشادـگرزب  تالماعم - 
ن�وـم ردارب  رگا  یــشوپ -  بـیع  هداوناـخ -  نـطو و  زا  هداـتفا  رود  بـیرغ و  ردارب  شزاوـن  یناـبرهم و  دـشاب -  هدرک  ییاـطخ  هـک 
هتـشاد زاین  ندرک  تحیـصن  هب  رگا  دراد و  زاب  تبیغ  زا  ار  نارگید  دنکن و  ن�وم  ردارب  تبیغ  دریذپب -  ار  وا  رذع  دنک ؛ یهاوخرذـع 

رگا دروآ -  اجب  ار  یتسود  طیارش  دنک و  تیاعر  ار  یتسود  دنک -  تحیصن  ار  وا  دشاب ؛

وا هزانج  عییشت  رد  دریمب  ین�وم  رگا  دورب و  وا  تدایع  هب  دش  ضیرم  ن�وم  ردارب 
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دیامن يرازگـساپس  دنک  تفایرد  يو  زا  یتمعن  رگا  .دنک  یفالت  عقوم  هب  دنک و  لوبق  دتـسرفب  وا  يارب  يا  هیده  رگا  دنک -  تکرش 
هب دهد -  خـساپ  یبوخب  ار  نارگید  مالـس  ای  دـنک  مالـس  دـشوپب -  تنایخ  زا  مشچ  دـنک و  ظفح  ار  وا  يوربآ  ضرع و  سومان و  - 
رب ار  هچ  نآ  دـشاب و  هتـشاد  تسود  دوخ  ن�وم  ردارب  يارب  دراد  تسود  دوخ  يارب  ار  هچ  نآ  دـیوگ -  نخـس  وا  اب  هدیدنـسپ  راتفگ 

.ددنسپن زین  وا  رب  ددنسپ  یمن  دوخ 

رگا ای  .دننک  تخادرپ  دیاب  هک  یضرق  دننام  دراد ؛ دوجو  دنا  هتفر  ناهج  نیزا  هک  نانآ  قوقح  نابحاص  مدرم و  نیب  هک  یتلادع   - 3
راتفر تفطالم  یکین و  هب  ناگدـنامزاب  اب  دـنک و  دای  ترفغم  بلط  قّدـصت و  اب  هتـسویپ  ار  ناـنآ  دروآ و  ياـجب  دـنا  هدرک  یتّیـصو 

.دیامن

تسا يور  هنایم  تلادع و  هب  یصخش  ره  لامک  . 21

تافص و عیمج  رد  يور  هنایم  تسا و  تلادع  تفص  نتشاد  یـصخش  ره  يارب  تداعـس  لامک  تیاهن  هک  میتسناد  دش  نایب  هچنآ  زا 
رگید يوس  زا  .تسا  نارگید  وا و  نیب  هک  يرما  ای  وا  هب  ّقلعتم  وا و  تاذ  صوصخم  دـشاب  يروما  زا  هاوخ  ینطاب ؛ يرهاـظ و  لاـعفا 

.لادتعا تلادع و  تیاعر  طسوّدح و  رب  تماقتسا  اب  رگم  دوش  یمن  لصاح  ترخآ  ایند و  رد  تاجن 

اریز ینکن ؛ لمع ) ملع و   ) ود نیا  زا  یکی  هب  افتکا  .ود  ره  عماج  یـشاب و  طسوتم  لمع  ملع و  ناـیم  نک  یعـس  ادـتبا  زیزع ! يا  سپ 
رد دراد  رتشیب  تیل�وسم  هک  ملاع  زا  یلو  دنرذگ ؛ رد  دـنک ، رگا  شزغل  داتفه  لهاج  زا  .تسا  لابَو  نارـسخ و  هیام  لمع  نودـب  ملع 

.دنرذگ یمن 

مه لـمع  رد  دـیاب  ملاـع  .دوـش  رداـص  تفرعم  ملع و  زا  هک  تسا  نآ  یعقاو  لـمع  اریز  تسا ؛ هدـیاف  یب  تمحز  مه  ملع  یب  لـمع 
تثابخ و عاونا  هب  نطاب  رد  دیارایب و  تعاط  تدابع و  هب  ار  دوخ  رهاظ  هکنیا  هن  دنک ؛ تیاعر  ار  نطاب  رهاظ و  نیب  طسوّدح 

زا یلکب  دنک و  یعس  دوخ  نطاب  یکاپ  تاذ و  یکین  رد  هکنآ  هن  دشاب و  هدولآ  یتسپ 
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رد دیاب  لاح  ره  هب  .دشاب  كاپ  اهیگدولآ  تافاثک و  عیمج  زا  تنطاب  .دشاب و  نطاب  هینیآ  رهاظ ، دیاب  .دشاب  لفاغ  دوخ  رهاظ  تیاعر 
رد .ییامن  زیهرپ  ود  نیا  زا  کی  ره  رد  طیرفت  طارفا و  بناج  زا  يرادـهگن و  ار  طسوتم  ّدـح  يرهاظ  لاعفا  ینطاـب و  تافـص  ماـمت 

فرط زا  یعرـش  يرهاظ  مولع  ییوس و  زا  ینطاـب  یلقع و  مولع  نیب  .درک  تیاـعر  ار  لادـتعا  يور و  هناـیم  دـیاب  زین  مولع  لیـصحت 
نطاب زا  .تشاد و  شوخ  لد  دیلقت  دّرجم  هب  تشاد و  بّصعت  دومج و  رابخا  تایآ و  رهاوظ  رب  هن  .درک  رایتخا  دیاب  ار  تلادع  رگید 

.دوب لفاغ  تعیرش  فراعم  قیاقح و 

ییامنهار نودـب  لقع  اب  هک  تسا  مّلـسم  .ینک  رایتخا  يور  هنایم  ود  ره  رد  دـیاب  یـشاب  یلقن  یلقع و  مولع  ناـیم  عماـج  هکنیا  يارب 
دریگ مظن  داعم  شاعم و  رما  ات  درک  دیاب  رایتخا  دهد ، یم  روتسد  حیحص  لقن  حیرص و  لقع  هچنآ  .تشاد  ناوت  یمن  رب  یمدق  عرش 

.دوش لصاح  يدبا  تداعس  و 

هلقاع هوق  تفارش  لقع و  رهوگ  نایب  رد  . 22

ار يوهـش و ...  یبضغ و  ياوق  زا  کی  ره  دشاب و  بلاغ  سفن  ياوق  ریاس  رب  دیاب  تسادخ و  هفیلخ  هک  تسا  یـشزرا  اب  رهوگ  لقع 
رد ار  تلادع  دنک و  حالصا  ار  دوخ  تافص  اوق و  دناوتن  هک  یـسک  .دوشن  دساف  یناسنا  دوجو  تکلمم  ماظن  ات  دنک  راداو  يراک  هب 

: تشاد دهاوخن  ار  نارگید  حالصا  تیلباق  دزاس  رهاظ  دوخ  ندب  سفن و  تکلمم 

يور درز  ارو  دشاب  هک  یبیبط 

يوجم ییور  خرُس  يوراد  وزا 

ياهاوه رب  لـقع  ددـم  هب  دـنک و  رارق  رب  ار  تلادـع  دوخ  سفن  دـنب  رهـش  رد  دروآ و  حالـصا  هب  ار  دوخ  تافـص  اوق و  هک  ره  سپ 
رهـش و رب  یتح  دوخ و  لزنم  ریبدت  شاعم و  داعم و  رب  هک  تسا  نآ  راوازـس  دهن ؛ مدق  طسو  لادتعا و  هداج  رب  دوش و  بلاغ  یناسفن 

همه یمکاح  نینچ  ییاورنامرف  تحت  رد  .دشاب  اورنامرف  مکاح و  دوخ  راید 

، هجیتن رد  .دش  دهاوخ  حالصا  مدرم  يایند  نید و  داهن و  دهاوخ  ینادابآ  هب  يور  زیچ 
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نوچ .دـیدرگ  دـهاوخ  نکمم  دـیآ ، یم  تسدـب  رطاخ ، نانیمطا  لاب و  غارف  هیاس  رد  هک  سفن  بیذـهت  فراـعم و  مولع و  لیـصحت 
میکح و مکاح ، یتقو  تسا ؛ نامدرم  رما  یلو  مکاح و  تلادـع  هب  هتـسباو  شاعم  داـعم و  لزنم و  ریبدـت  ناـسنا و  دارفا  همه  تلادـع 

جیورت رد  یعـس  نوچ  حلاص  مکاح  .دبای  یم  شیازفا  تاریخ  تاکرب و  دوش و  یم  لصاح  داعم  شاعم و  روما  ماظتنا  دـشاب ؛ حـلاص 
دـسر و یم  اهناج  ماشم  هب  شوخ  میـسن  دوش و  یم  رهاظ  اه  هناخ  دالب و  همه  رد  نآ  ریخ  راـثآ  دـیامن ؛ یم  تعیرـش  ماـکحا  نید و 

.دنک یم  هدنز  مالسلا  هیلع  یسیع  مد  نوچ  ار  همه 

املع ملع و  تفارش  رد  . 23

لامج فاصوا  فرـشا  لامک و  تفـص  نیرترب  ملع  .ءایـشا  قیاـقح  ملع و  زا  تسا  تراـبع  هک  اـهب  شیب  تسا  يرهوگ  زین  تمکح 
ملاع هب  دـبای و  یم  رد  ار  يدـبا  تداعـس  دـسر و  یم  نیملاعلا  ّبر  راوج  فرـش  هب  یمدآ  ملع ، هلیـسو  هب  .تسا  ناـسنا  سفن  يارب 
دزن رد  مارتحا  رابتعا و  تّزع و  هیام  زین  ایند  رد  تسا  رورس  تّذل و  هیام  دوخ  ملع ، هکنیا  رب  هوالع  .دبای  یم  تسد  توکلم  دّرجت و 

: مینک یم  هدنسب  اهنآ  زا  یخرب  لقن  هب  ماقم  نیرد  ام  هک  تسا  رایسب  ثیداحا  تایآ و  ملاع ، ملع و  ماقم  رد  .دشاب  یم  ناگمه 

(. هیآ 28 زا  یشخب  رطاف / « ) دنسرت یم  وا  زا  نادنمشناد  اهنت  ادخ ، ناگدنب  نایم  زا  هنیآ  ره  « ؛  ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهّللا  یَشْخَی  امَّنِا 

هیآ زا  یـشخب  رمز / ( »؟ دناربارب دنناد  یمن  هک  ییاهنآ  اب  دنناد  یم  هک  ییاهنآ  ایآ  « ؛  َنومَْلعَیال َنیِذـّلا  َنومَْلعَی َو  َنیذـّلا  يوَتْـسَی  لَه 
(. 9

تقیقح نیا  هدومرف  رایسب  تیانع  تمحرم و  وا  هرابرد  دهد  شناد  تمکح و  هک  ره  هب  و  « -؛  ًارِیثَک ًاْریَخ  َِیتُوادَقَف  َهمکحلا  َ�وی  ْنَم  و 
(269 هرقب / « ) دنباین رد  نادنمدرخ  زج  تساطع ) نیرتهب  ملع  هک   ) ار

ُلیلَخ َْملِعلا  َّنِاَف  ْملِعلِاب  َْکیلَع  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
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يرابدرب تسا و  ن�وم  رای  شناد  هک  شناد ، « ؛  ...ُُهلیلَد َلْقَعلا  ُهُریزو و  َْملِحلا  ِنِموُْملا َو 

(. هحاصفلا جهن  « ) ...تسوا يامنهار  لقع  شریزو و 

دنا ملع  لها  هک  یناسک  زا  سپ  .تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  ملع  بلظ  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا 
راگدرورپ ندرک  دای  حیبست و  ملع  ثحب  رکذ و  تدابع و  نآ  بلط  تسا و  هنـسح  ادخ ، يارب  نتخومآ  ملع  اریز  دـیریگ ؛ ارف  شناد 

.تسا ندرک  قّدصت  تسا  لهاج  هک  یسک  هب  نآ  نداد  دای  ادخ و  هار  رد  داهج  ملع  هب  ندرک  لمع  و 

تشهب يوس  هب  میقتسم  قیرط  دوش و  یم  نشور  تداعـس  بسک  دوش و  یم  هتخانـش  زاب  مارح  زا  لالح  هار  ملع  میلعت  نتخومآ و  اب 
.ددرگ یم  راکشآ  يدنوادخ 

مّلعت میلعت و  بادآ  رد  . 24

: دراد یطورش  بادآ و  میلعت  مّلعت و 

اریز دومن ؛ ترـشاعم  دـیابن  سوه  اوه و  لها  اب  درک و  زیهرپ  دـیاب  یناسفن  ياهاوه  يوریپ  زا  هک  تسا  نآ  نتفرگ ) داـی   ) مّلعت طرش 
.دنک یم  بیصن  یب  یسدق  راونا  زا  ار  ملع  بلاط  یناسفن ، ياهاوه  هب  ندش  هدولآ 

لادـج و دـیابن  وجـشناد  دوـصقم  .دـشاب  اـهتنم  یب  تداعـس  هب  ندیـسر  ادـخ و  هب  بّرقت  دـیاب  تسخن  هجرد  رد  ملع  بلاـط  فدـه 
لیـصحت يارب  ار  شناد  هک  تسا  یـسک  ملع  بلاط  نیرتهب  .دشاب  نارگید  هب  ندناسر  تّفخ  ازهتـسا و  یـشورف و  رخف  ییامندوخ و 

دـشابن لقع  سفن و  لیمکت  قح و  تیاـضر  يارب  تسخن  هجرد  رد  ملع  لیـصحت  رگا  دزوماـیب ؛ یلقع  یناـسفن و  لاـمک  تریـصب و 
بجاو مّلعتم  ملع و  بلاط  رب  تسا  یناحور  ردـپ  هک  مّلعم  قح  تیاعر  .دوش  یم  یبقُع  ایند و  نید و  یهاـبت  داـسف و  رکم و  بجوم 

قح وا  رب  میقتـسم -  ریغ  نانآ -  هدرب و  هرهب  اهنآ  ياهباتک  زا  هک  یناـسک  هب  تبـسن  یّتح  داتـسا و  هب  تبـسن  عضاوت  مارتحا و  .تسا 
.تسا بجاو  دنراد ؛ میلعت 

قح و راونا  ات  دنک  كاپ  تسپ ، هلیذر و  تافص  زا  ار  دوخ  لد  دیاب  ملع  بلاط 
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.دباتب نآ  رد  تقیقح 

.ییوجدوس یشورفرخف و  ترهش و  هن  دشاب ؛ هتشاد  ادخ  هب  تبرق  دصق  میلعت  رد  دیاب  زین  مّلعم  میلعت : بادآ  اّما 

ناـمّلعتم هب  هّقح  فراـعم  تـالامک و  نتخومآ  تحیـصن و  زا  دزروـن و  لـخب  میلعت  رد  دـشاب و  زوـسلد  مّلعتم  هب  تبـسن  دـیاب  ملعم 
ار دوخ  ملع  هجیتن  قیقحت -  هعلاطم و  زا  دعب  صالخا -  اب  هکلب  دنکن ؛ ییارآ  رهاظ  هب  یعس  دناد  یمن  هچنآ  رد  اّما  .دنکن  يراددوخ 

.دهد دای  ملع  بلاط  هب 

عون ود  هب  ناوت  یم  یتهج  زا  ار  مولع  .دـنا  فلتخم  تفارـش ، بتارم  رد  اّما  لامج ؛ ار  سفن  دـنا و  لاـمک  ار  حور  مولع ، همه  هچرگ 
: درک میسقت 

...و یعیبط  مولع  تایضایر و  بط و  دننام  يویند ؛ روما  هب  تسا  طوبرم  لوا -  هجرد  رد  اهنآ -  هدیاف  هک  ییایند  مولع   - 1

هس اهنیا  و  دنشاب -  رانک  رب  زین  يویند  دیاوف  زا  هک  نآ  یب  تسا -  يورخا  تداعس  لیـصحت  اهنآ  یلـصا  هرمث  هک  يورخا  مولع   - 2
: دنیوگ یم  نید  ملع  ار  اهنآ  هک  دنا  ملع 

.دوش یم  هتخانش  داعم  ءدبم و  لاوحا  نید و  لوصا  نآ  هب  هک  یهلا  ملع   - 1

.ددرگ یم  نشور  تکاله  ای  تاجن  هار  زین  هتخانش و  تداعس  لیصحت  هار  نآ  هب  هک  قالخا  ملع   - 2

.دوش یم  هتخانش  ماکحا  بادآ و  مارح و  لالح و  تالماعم و  تادابع و  ّتیفیک  نآ  هب  هک  هقف  ملع   - 3

.تسا بجاو  ملع  هس  نیا  لیصحت 

مومذم حودمم و  مولع  ماسقا  رد  . 25

: هک نیا  تسناد  دیاب  یهلا  مولع  زا  هچنآ 

یسک هب  دوخ  یتسه  رد  هک  دوجولا  بجاو  دوجوم و  تسا  يراگدیرفآ  ملاع  يارب 

ضراوع ّتیمسج و  زا  .تسا  هّزنم  بیکرت  ءازجا و  زا  .درادن  یکیرش  .تسین  هتسباو 
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.تسا رتالاو  رتالاب و  اهنآ  زا  مدقم و  ناکم  نامز و  رب  شتافص -  نیع  وا  تاذ  وا و  تاذ  نیع  وا  دوجو  .تسا  رانک  رب  سّدقم و  نآ 
شـسّدقم تاذ  يارب  ییاهتنا  تسا و  يدبا  میدق و  یلزا و  تسا  يا  هدنز  .دشاب  یم  هاتوک  شیایربک  نماد  زا  ناکم  نامز و  شیالآ 

چیه .دـنک  یم  قلخ  دـهاوخ  ار  هچ  ره  .دراد  ماـت  راـیتخا  هدارا و  دـنک  یم  هک  يرما  ره  رب  تسا و  رداـق  يزیچ  ره  رب  .درادـن  دوجو 
تسا و لدـع  وا  مکح  .دراد  هطاـحا  زیچ  همه  هب  وا  ملع  .وا  ّتیـشم  هدارا و  هب  رگم  دـیآ  یمن  دوجو  ياـضف  هب  مدـع  متک  زا  يزیچ 

یهار شـسدقا  تحاس  رد  ار  ناصقن  صقن و  تسا و  لامک  تافـص  مامت  عمجتـسم  عماج و  درادن و  دننام  لثم و  .قدـص  وا  هدـعو 
ربماـیپ ار  هچ  نآ  .تسوا  مـالک  وا و  باـتک  نآرق  تسوا و  ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هک  تسناد  دـیاب  .تسین و 
ترخآ رـشن و  ثعب و  هب  طوبرم  هچ  نآ  زا  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  نییعت  تعیرـش و  ماـکحا  زا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

درگ .تسا و  تباث  قح و  همه  لامعا  همان  نازیم و  طارص و  باذع و  شزرمآ و  ّتیفیک  باقع و  باوث و  خزود و  تشهب و  تسا و 
.دنیشن یمن  شنماد  رب  دیدرت  کش و 

یتح .تسه  يا  هدننادرگ  هدـندرگ  اب  هک  ملاع  نیا  عناص  دوجو  هب  دـنک  یم  مکح  دوخ -  يدوخ  هب  یمدآ -  ترطف  رگید  يوس  زا 
هزیرغ و تسا و  هدـش  بیـسآ  نیا  بجوم  يروناج  ای  یـسک  هک  دـنمهف  یم  دروآ ؛ يور  اـهنآ  هب  یبیـسآ  لـگنج  رد  رگا  ناروناـج 

.دراد یم  زاب  ررض  نایز و  زا  دناشک و  یم  بولطم  يوسب  ار  اهنآ  ترطف 

تسین و وا  دننام  يزیچ  تسا و  مّلکتم  دیُرم و  ملاع ، رداق ، ّیح ، دنوادخ  هک  دشاب  هتـشاد  داقتعا  دیاب  لاعتم  دنوادخ  تافـص  رد  اّما 
.دنک ثحب  ادخ  تافص  تقیقح  هرابرد  هک  تسین  مزال  تسانیب و  اونش و 

ار اوقت  عرو و  دزادرپب و  سفن  هیکزت  هب  دـیاب  دوش ؛ هتـشادرب  شتریـصب  شیپ  زا  هدرپ  دـسرب و  نیقی  ّتینارون  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا 
اهسوه و اوه و  زا  ار  سفن  دنک و  هشیپ 

َنیّذلاو .دباتب  شلدرب  یهلا  رون  هک  نآ  ات  دـیوج  ددـم  گرزب  دـنوادخ  زا  دزادرپب و  تضایر  تدـهاجم و  هب  دراد و  رودـب  دـسافم 
رد هک  یناسک  « ؛ انَُلبُس مُهَّنَیِدْهََنل  اَنِیف  اُودَهاج 

ص:47

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


(. 69 توبکنع / « ) .مییامن یم  نانآ  هب  ار  نشور  ياههار  ام  دننک  هدهاجم  ام  هار 

مهف توالت و  اب  دنیـشن و  یم  رمث  هب  مک -  مک  تدابع -  تعاطاب و  دوش  یم  هدـنکفا  لد  رد  زاـغآ  زا  هک  یحیحـص  حـلاص و  رذـب 
.دبات یم  لد  رب  نیقی  رون  دوش و  یم  روراب  ادخ  نادرم  اب  تبحاصم  تسرد و  دیاقع  ندینش  نآرق و 

یم مزال  شا  هلصوح  دادعتسا و  ردق  هب  یسک  ره  رب  دشاب و  یم  ینیع  بجاو  تسا ، سفن  تافآ  تالامک و  ملع  هک  قالخا  ملع  اّما 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .نآ  نتشادهگن  هزیکاپ  بیذهت و  رد  وا  يراگتسر  تسا و  نادب  ییانتعا  یب  رد  سفن  تکاله  اریز  دشاب 

دیمون دیشوپ  ورف  شیدیلپ  رد  هک  ره  دش و  راگتسر  دیشوک ، سْفَن )  ) نآ یکاپ  رد  هک  ره  « ؛ اهیّسَد ْنَم  َباَخْدَق  اهیّکَز و  ْنَم  َحَْلفَا  دَق 
(. 9 و 10 سمش /  « ) دیدرگ

يارب نم  انامه  « ؛ قالْخَالا َمِراکَم  َمَّمت  ُْتثُِعب ُِال  ّینِا  تسا : یقالخا  مراکم  نتخومآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  تثعب  زا  یلک  ضرغ  و 
«. ما هدش  هدیزگرب  یقالخا  لیاضف  مراکم و  ندرک  مامت 

ياه یتسپ  بیاعم و  هجلاعم  قیرط  .دنک  نآ  تالامک  سفن و  بیاعم  نتخانـش  فرـص  ار  دوخ  تاقوا  زا  یـضعب  دیاب  سک  ره  سپ 
ای يدابع  لامعا  ریاس  تالماعم و  تادابع و  رد  ترورـض  تجاح و  ردـق  هب  زین  هقف  ملع  اـّما  .دـنک  مادـقا  نادـب  دـنادب و  ار  قـالخا 

دیآ یم  شیپ  يو  يارب  هک  یتالکـشم  رد  دناوت  یم  طیارـش  عماج  لماک و  دهتجم  زا  دیلقت  قیرط  زا  تسا و  ینیع  بجاو  یعامتجا 
.دنک عوجر 

هقف و هب  سپـس  دزادرپب  قطنم  نایب و  یناعم و  تغل و  وحن و  فرـص و  دننام : تامّدـقم  لیـصحت  هب  دـیاب  ادـتبا  تسا  ملع  بلاط  رگا 
.دسرب طابنتسا  هلحرم  هب  ات  دروآ  يور  یلوصا  لئاسم  ریاس 
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اهنآ هجلاعم  تریح و  کش و  بّکرم و  لهج  . 26

.دناد یمن  هک  دناد  یمن  نآ  هدنراد  هک  تسا  بکرم  لهج   - 1 دوش : یم  دارفا  ریگنماد  گرزب  تفآ  ود  ملع  ربارب  رد 

تالوهجم تاـمولعم و  ندرک  هضرع  زا  ندز  زاـب  رـس  تقیقح و  كرد  زا  تلفغ  اـی  بّصعت  رثا  رب  اـی  هک  تسا  کـش  دـیدرت و   - 2
دنامب و لاح  نآ  رد  دشاب و  يداقتعا  ینامیا و  لئاسم  رد  رگا  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  دـیآ و  یم  شیپ  قیقحت  نازیم  رایعم و  رب  دوخ 

.تسا هتسبرب  مشچ  ناهج  زا  رفاک  دورب  ایند  زا 

شمشچ شیپ  زا  کش  هدرپ  ات  دنک ، هضرع  اهنآ  رب  ار  دوخ  تالالدتسا  بّصعت ؛ نودب  دنیشنب و  ملع  لها  اب  دیاب  یصخش  نینچ  نیا 
ار دیدرت  کش و  دنابات  یم  شلد  رب  هک  يرون  اب  دهاوخب  نابرهم  دـنوادخ  زا  دـیامن و  تدابع  تعاط و  رب  تبظاوم  ای  دوش  هتـشادرب 

.تسا یعطق  مزاج  داقتعا  نآ  هجیتن  هک  تسا  نیقی  تریح ؛ کش و  بّکرم و  لهج  تفآ : ود  نیا  ربارب  رد  .دهنوس  کیب 

نیقی لصا  نامیا  اریز  تسا ؛ تداعـس  هب  لوصو  بجوم  نیقی  .لامج  نسُح و  ار  حور  دـهاش  تسا و  لاـمک  ار  یناـسنا  سفن  نیقی ،
لیاضف فرـشا  نیقی  نیا  ربانب  .دوش  یمن  لصاح  نآ  نودب  ترخآ  رد  يراگتـسر  نآ و  گرب  خاش و  مولع  ریاس  نآ و  نیع  تسا و 

.تسا تافص  مظعا  و 

رد تسا  رتهب  نیقی  رب  ماود  نیقی و  اب  كدنا  لمع  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .دشاب  یم  ناهج  ود  تداعـس  يایمیک  نیقی 
زاب ادخ  يوسب  دنک و  یم  هبانا  هبوت و  شهانگ  زا  رافغتسا و  دنک  یهانگ  رگا  دراد  نیقی  هک  نآ  .نیقی  نودب  رایسب  لمع  زا  ادخ  دزن 

: تسا تمالع  دنچ  ار  نیقی  لها  نیقی و  .ددرگ  یم 

تّدش و یتخـس و  رد  .دناد  وا  زا  دهاوخ و  وا  زا  ار  زیچ  همه  دنکن و  هّجوت  ادـخ  هب  زج  شیاهیدـنمزاین  یگدـنز و  ياهراک  رد   - 1
کی زا  ار  زیچ  همه  دشوپب و  طئاسو  زا  مشچ  دناد  ضحم  ریخ  ار  ادخ  .دشاب  ادخ  تساوخ  میلست  انغ  هافر و  ای  رقف 

.دنک بلط  تسادخ  هک  عبنم  همشچرس و 
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رد تسا و  دـنوادخ  دوهـش  ماقم  رد  هک  دـناد  یم  اریز  تسا  یهلا  رماوا  نداد  ماجنا  یپ  رد  تدابع و  تعاط و  ماقم  رد  هتـسویپ   - 2
.تسوا تردق  هضبق 

هکلب دیاشگ ، یمن  تیاکش  هب  بل  دوش و  یمن  لصاح  وا  رد  يرییغت  يدنوادخ  ردق  اضق و  زا  تسا و  میلست  اضر و  ماقم  رد  هتسویپ 
.تسا لوغشم  يرازگساپس  هب  قطان و  يرازگرکش  هب  شنابز 

تانیاک داوم  عیمج  رد  فّرصت  تردق  دنوش  کیدزن  نیقی  هب  يرادقم  ره  .تسا  تامارک  بحاص  تسا و  باجتـسم  شیاهاعد   - 3
دنوادـخ ّصاـخ  ناگدـنب  زا  دـنراگدرورپ و  بوبحم  نوچ  یناـسک  نینچ  .دوش  یم  لـصاح  رتشیب  ناـنآ  يارب  تادوجوم  رـصانع  و 

.دیامرف یم  تمحرم  اهنآ  هب  ار  ءایشا  رد  فّرصت  تردق  دنک و  یم  باجتسم  ار  اهنآ  تاوعد  لاعتم ،

: تسا هبترم  هس  نیقی  يارب 

هدهاشم دننام  .دوش  یم  لصاح  لالدتسا  تّامدقم و  بیترت  زا  هک  عقاو  قباطم  مزاج و  تباث  داقتعا  زا  تسا  ترابع  نیقیلا : ملع   - 1
.دوش یم  نیقی  شتآ  دوجو  هب  ار  ام  هک  دود 

.تسا رهاظ  هدـید  زا  رتنـشور  بتارم ، هب  هک  تریـصب  مشچ  هب  نآ  ندـید  بولطم و  هدـهاشم  زا  تسا  تراـبع  هک  نیقیلا :  نیع   - 2
ار ییادخ  دومرف : يا ؟ هدید  ار  دوخ  راگدرورپ  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  هک  ینامی  بلعذ  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نانچ 

لاح نیا  ینطاب و  تریـصب  لد و  مشچ  اب  ندید  دـیامرف : یم  هفاضا  بلطم  ندـش  نشور  يارب  منک و  یمن  یگدـنب  مشاب  هدـیدن  هک 
.رهاظ نامشچ  اب  تسا  شتآ  ندید  دننام 

.دوش یمن  لصاح  دّرجت  سفن و  بیذهت  نطاب و  هیفصت  اب  زج  هک  تسا  يا  هلحرم  نیا 

ضیف باحـس  زا  يا  هحـشر  ار  دوخ  تاذ  لقاع  هک  يروطب  دوش ، لصاح  یقیقح  طبر  لوقعم  لـقاع و  نیب  هک  تسا  نیقیلا  قح   - 3
هکنانچ .دنیبب  وا  هب  طبترم  لوقعم و 
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.دبایرد ار  نآ  یگدنزوس  دوش و  لخاد  شتآ  رد  صخش 

؛ دیدرگ رادید  هتـسیاش  ات  تسـسگ  تعاط ، تضایر و  اب  یناسفن  ياهاوه  زا  درک و  كاپ  اهیکاپان  همه  زا  ار  دوخ  هلحرم  نیرد  دیاب 
: اریز

لاله نوچ  دید  ناوت  كاپ  مشچ  هب  ار  وا 

تسین هراپ  هام  نآ  هولج  ياج  هدید  ره 

نآ تسا و  كرش  موس  تفص  .دوش  یم  طوقس  یتسپ و  هیام  هلیذر و  تافص  زا  هک  میتفگ  نخس  کش  تریح و  بکرم و  لهج  زا 
كرـش یکرـش  نینچ  .دنک  تدابع  ار  وا  دـنادب و  ملاع  رد  يرثا  ردـصم  أشنم و  مه  ار  يرگید  ادـخ  زا  ریغ  هک  نیا  زا  تسا  ترابع 

 - تروص ره  هب  كرـش -  کش ، نودـب  تسا و  یفخ  كرـش  دـیامن  تعاطا  تعاط و  دوخ  سفن  رد  ار  وا  رگا  دوب و  دـهاوخ  یلج 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .دوب  دهاوخ  منهج  رد  یگنادواج  تمایق  رد  تسا و  يدبا  تواقـش  كاله و  بجوم  ثعاب و  نیرتگرزب 

« .تسا یگرزب  ملظ  كرش  انامه  « ؛  میظَع ٌملَُظل  َكرّشلا  ّنِا 

یتمسق ره  هدیاف  دیحوت و  نایب  رد  . 27

: تسا مسق  دنچ  نآ  ادخ و  یگناگی  هب  داقتعا  ینعی  تسا  دیحوت  كرش  دض 

.دنادب شسّدقم  تاذ  نیع  ار  شتافص  یلقع و  یجراخ و  بیکرت  زا  هّزنم  هناگی و  ار  قح  تاذ  ینعی  تاذ : رد  دیحوت   - 1

.وا سّدقم  تاذ  يارب  کیرش  یفن  ادخ و  رد  ندرک  رصحنم  ار  ادخ  دوجو  ینعی  دوجولا : بجاو  رد  دیحوت   - 2

.دنادب راگدرورپ  رد  رصحنم  ار  دوجو  رد  رّ�وم  ینعی  لاعفا : داجیا و  ریثأت و  رد  دیحوت   - 3

: دراد یبتارم  زین  دیحوت  هب  داقتعا 

دنارذگب و ار  دیحوت  هملک  نابز  هب  یمدآ  اهنت  نآ  رد  تسا  رشق  رشق  هک  لوا  هبترم 

هک نیقفانم  دیحوت  دننام  نآ ، رکنم  هاگ  دشاب و  لفاغ  ینعم  نیا  زا  وا  لد  نکیل 
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.تسین ّبترتم  نآ  رب  يا  هدیاف 

ثعاب هچرگ  هک  نیملـسم  ماوع  رثکا  هدیقع  دننام  دـنکن  نآ  بیذـکت  دـشاب و  هتـشاد  یبلق  داقتعا  هک  نآ  .تسا  رـشق  هک  مود  هبترم 
.دنک یم  تظفاحم  يدبا  باذع  زا  ار  دوخ  بحاص  نکیل  دوش و  یمن  بلق  يافص 

وا لد  رب  قح  بناـج  زا  يروـن  هدـش و  رهاـظ  وا  لد  رب  ینعم  نیا  .تسا  هدیـسر  زغم  هب  تسوـپ  زا  تسا و  زغم  ُّبل و  هک  موـس  هبترم 
.تسا نیبّرقم  ّصاخ  هبترم  نیا  .دنیب  یم  ردصم  کی  زا  رداص  ار  زیچ  همه  نآ  وترپ  رد  تسا و  هدیبات 

هبترم نیا  .دـنیوگ  یم  هللا  یف  ءانف  تفرعم  لها  ار  هبترم  نیا  .دـنیبن  دـجوم  دوجوم و  کـی  زا  ریغ  هب  هک  تسا  ّبل  ّبل  مراـهچ  هبترم 
هبلغ قح  لالج  لامج و  تمظع  يایرد  رد  قارغتـسا  تّدـش  لد  رب  دـهد و  تسد  تلاـح  نیا  یتقو  .تسا  دـیحوت  هب  لوصو  تیاـغ 

هعـشا ربارب  رد  هک  ناگراتـس  دننام  دنوش  یم  بیاغ  شتریـصب  رظن  زا  تادوجوم  ریاس  دیامن ، هطاحا  نآ  رب  قلطم  دوجو  راوناو  دـنک 
.دنیب یمن  ار  وا  ریغ  دشاب  قوشعم  لامج  وحم  هک  یقشاع  نوچمه  دندرگ و  یم  دیدپان  دیشروخ 

ضیوفتال وربجال  نایب  دیحوت و  لها  تمالع  نایب  رد  . 28

مـشچ دنک و  ادـخ  رب  لّکوت  روما  مامت  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ  موس  هبترم  هب  لوصو  دـیحوت و  مود  لوا و  هبترم  زا  یّقرت  تامالع  زا 
قزر و شنیرفآ و  زا  ناهج  روما  رد  يرّ�وم  چـیه  قح  سّدـقم  تاذ  زا  ریغ  هک  تسناد  هک  نآ  زا  دـعب  اریز  دـناشوپب ؛ طئاسو  همه  زا 

شلد یتقو  .دشاب  وا  هب  شدیما  ادخ و  زا  وا  میب  .دوشن  وا  ریغ  هب  تفتلم  زیچ  چیه  رد  تسین ؛ تایح  توم و  تّزع و  ّتلذ و  يزور و 
ناسنا و تعارز و  دشر  ناراب و  ربا و  نامـسآ و  نیمز و  هک  تسناد  دهاوخ  دـش ؛ كاپ  يّدام  ياهراگنز  ناطیـش و  ياه  هسوسو  زا 

.دشاب یم  وا  زا  یشوخان  یشوخ و  .درادن  ریزو  کیرش و  هک  تسا  يدنوادخ  رما  روهقم  همه  ناویح 

؟ تشاد رب  دناوت  یم  هک  دنکفا  كاخ  رب  وا  هک  ار  يرس 
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شدنلب دهاوخ  وا  هک  رس  نآ  دنلب 

شدنژن دهاوخ  وا  هک  لد  نآ  دنژن 

: دراد ینازرا  وا  رب  یتمعن  همه  دروآ ؛ دوخ  تمحر  هیاسرد  هک  ار  سک  نآ 

دهد ناراب  نامسآ  زا  وا  هک  نآ 

دهد نان  تمحر  وک ز  دناوت  مه 

، قاّزر ِدنوادخ  ياج  هب  دنا ؛ هدرک  مقر  ار  وا  هریج  نآ  رب  هک  دنادب  یبّکرم  ذغاک و  زا  ای  دنادب و  ناراب  زا  ار  دوخ  يزور  یـسک  رگا 
.تسا هدرک  مگ  ار  هار  هدش و  ناطیش  هسوسو  ریسا  تقیقح  رد  دشاب ؛ هدش  لّسوتم  بکرم  ذغاک و  ای  ناراب  نوچمه  یطیاسو  هب 

هب بوشم  تسا و  یناکما  ناسنا  دوجو  هکنانچمه  تسا  رایتخا  ّرـش  ریخ و  نداد  ماجنا  یناکما و  یفیلکت و  لاـمعا  رد  ار  ناـسنا  اـّما 
دودـحم شدوجو  دـننام  تسا  هدـش  ینازرا  ناسنا  هب  هک  يرایتخا  تردـق و  تهج  نیمه  هب  .دوجو  هب  بوشم  تسا  یمدـع  مدـع و 

 - دوخ زیمت  كرد و  لقع و  وترپ  رد  ار -  هار  هچ  ات  تسا  یمدآ  ناحتما  ءالتبا و  يارب  مه  رادقم  نیا  تسا و  فرص  رایتخا  هن  تسا 
نیمه هب  .تسا  روبجم  درادـن و  رایتخا  يرگید  اـی  دوخ  تقلخ  تاـیح و  توم و  رد  تسا و  روبجم  ینیوکت  روما  رد  اـّما  .دـنیزگرب 
تسا يرما  هکلب  رایتخا  هن  تسا  ربج  هن  .ْنیَْرمَْألا  نیب  ٌْرمَا  لب  ضیوفت  َْربَجال و َال  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  موصعم  هک  تسا  تهج 

.ود نیا  نیب 

هار رد  ار  دوخ  رایتخا  سدقم  تعیرـش  مکح  هب  تسا  يرایتخا  وا  يارب  رگا  هک  دـنادب  دـنمدرخ ، دنمتداعـس  ناسنا  دـیاب  لاح  ره  رد 
فطل هب  دهاوخب و  قیفوت  ددم و  وا  زا  لاح  ره  رد  تسا و  لاعتم  دنوادخ  ِنآ  زا  لماک  تردق  رایتخا و  هک  دنادب  درب و  راکب  یلـصا 
سفن بیذـهت  هیکزت و  زا  دـشوکب و  دـشوجب و  فدـه  هار  رد  درادـن و  رب  شـشوک  راک و  زا  تسد  .دـشاب و  راودـیما  وا  تمحر  و 

.دزرون تلفغ 

یناطیش ياه  هسوسو  یناسفن و  رطاوخ  نایب  رد  . 29

رطاوخ روطخ  لحم  هتسویپ  تسین و  يرکف  یلایخ و  زا  یلاخ  زگره  یمدآ  لد 

یلو دهاوخ  یمن  ای  دناد  یمن  دوخ  صخش  هاگ  .راکفا  تالایخ و  دورو  لحم  تسا و 
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دـساف و راکفا  تالایخ و  نیا  زا  یـضعب  .دوش  یم  دراو  بآ  نآ  هب  فلتخم  ياهبآ  هار  اهیوج و  زا  هک  تسا  یـضوح  نوچمه  شلد 
ٌهَُّمل ناتَُّمل  ِْبلَقلا  ِیف  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هتکن  نیمه  هب  هراشا  .تسا  یتوکلم  یَکلَم و  یخرب 

؛ ّقحلِاب ٌبیذْکَت  ِرَّشلِاب َو  ٌداعیا  ناطیَشلا  َنِم  ٌهَُّمل  ِّقحلِاب َو  ٌقیِدَصت  ِْریَخلِاب َو  ٌداعِیا  ِکلَملا  َنِم 

ریخ روما  رب  مزع  رب  لمتـشم  تسا  يراکفا  هک  نآ  کلم و  بناج  زا  یکی  دوش ، یم  دراو  تالایخ  هشیدـنا و  عون  ود  یمدآ  لد  رد  »
ناطیـش بناج  زا  تسا و  هّقح  روما  بیذکت  ّرـش و  رب  نآ  يانب  هک  تسا  يراکفا  يرگید  دشاب ؛ یم  هّقح  یقیقح و  روما  قیدـصت  و 

« .ددرگ یم  نیقلت 

دوخرد و هک  دننک  یم  یلامعا  نداد  ماجنا  رب  کیرحت  ار  یمدآ  دنا و  حالـص  ریخ و  أشنم  هک  دسر  یم  يراکفا  ناسنا  نهذ  هب  هاگ 
يزارد رود و  لطاب و  ياهوزرآ  .دنوش  یم  داسف  أشنم  هک  دـنک  یم  روطخ  رطاخ  رب  يراکفا  هاگ  دـنراد ؛ وکین  رثا  هعماج  هداوناخ و 

دوخ یلصا  دوجو  زا  صخش  ییوگ  هک  دننک  یم  ریخست  نانچ  هاگ  ار  يرکف  هزوح  تسا  هتـشذگ  اهنآ  نامز  ای  دنتـسین و  یلمع  هک 
مهارف شا  هداوناخ  دوخ و  يارب  نغور  يا  هزوک  هک  یناپوچ  دـننام  ددرگ ؛ یم  زیگنا  لایخ  ياهنافوط  شوختـسد  دوش و  یم  هدـنک 

داز و رثا  رب  دنفـسوگ  کی  دـنک و  یم  يرادـیرخ  هدام  يدنفـسوگ  نآ  لوپ  اب  درب و  یم  رازاب  هب  لایخ  ملاـع  رد  ار  نآ  دوب و  هدرک 
ییاطخ وا  ناپوچ  دـنک  یم  رّوصت  تسا ؛ قرغ  لایخ  ملاع  رد  هک  نانچمه  سپـس  دـنک ، یم  ریجا  یناـپوچ  دوش و  یم  يا  هلگ  دـلو 

اـضق زا  .دـیامن  هیبنت  ار  وا  هک  دـنک  یم  دـنلب  ار  بوچ  لاـیخ  ملاـع  رد  دـنک  هلمح  وا  هلگ  هب  هک  تسا  هدرک  اـهر  ار  گرگ  هدرک و 
یم تسد  زا  مه  ار  هیامرـس  هدیـسرن ، اهوزرآ  هب  ناپوچ  هراـچیب  دزیر و  یم  نیمز  يور  اـهنغور  دروخ و  یم  نغور  هزوک  هب  بوچ 

.دهد

دوجو لیلد  نودب  دنک و  یم  مرگ  رس  ار  دوخ  ندز  لاف  ّریطت و  اب  صخش  هاگ 

هتشذگ هب  ار  دوخ  ای  دنیـشن و  یم  یلایخ  هناخ  رد  رگا  رگم و  اب  هاگ  دیامن و  یم  تافارخ  هلطاب و  تالایخ  ماهوا و  ریـسا  ار  شیوخ 
دننام دنک  یم  مرگرس  هتفر  تسد  زا  يا 
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.تسا هتشذگرد  شیپ  لاس  دنچ  شرسپ  هک  یلاح  رد  مدرک ! یم  نانچ  نینچ و  وا  کمک  هب  دوب  هدنز  مرسپ  رگا  دیوگ : یم  هک  نیا 

یم داقتعا  نامیا و  زرم  زا  ندش  جراخ  هب  ماجنارـس  دنک و  یم  دراو  کش  يداو  هب  يداقتعا  لئاسم  رد  ار  ناسنا  یتالایخ  نینچ  هاگ 
.دناشک

کی ره  تامالع  یناطیش و  هسوسو  ماهلا و  نایب  رد  . 30

هاگ .دنیوگ  یم  ماهلا  اهنآ  هب  دنـشاب و  یم  هدیدنـسپ  دـنریخ و  لامعا  رب  كرحم  هاگ  دـسر ، یم  لد  نهذ و  هب  هک  یتالایخ  راکفا و 
تفرگ رارق  لد  رد  هسوسو  لـطاب و  تـالایخ  یتقو  .دـنمان  یم  هسوسو  ار  اـهنآ  دنارـش و  ياـهراک  رب  كرحم  هک  دنتـسه  یتـالایخ 

.دسر یم  دوخ  دصاقم  هب  دنک و  یم  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  دنیب و  یم  دعاسم  ار  هنیمز  ناطیش 

راکفا نآ  اّما  .تسا  تاجن  اوقت و  عرو و  نآ  هجیتن  تسا و  یهلا  ناگتشرف  بناج  زا  یماهلا و  دوش  یم  تاریخ  أشنم  هک  يراکفا  نآ 
یتخبدـب و نآ  هجیتـن  هک  دوش  یم  یهتنم  یناطیـش  دـصاقم  هب  زیمآ و  هسوسو  راـکفا  سوه و  اوـه و  هب  تسا  دـساف  هک  یتـالایخ  و 

یم رارق  هکئالم  ینّابر و  تاماهلا  رایتخارد  لد  تحاس  تخادرپ ؛ هاـنگزا  زیهرپ  اوقت و  هب  دـش و  ادـخ  هّجوتم  لد  رگا  .تسا  باذـع 
هلمح لد  هب  یناطیـش  نایرکـشل  درک  لیم  هانگ  یهابت و  داسف و  هب  رگا  اّما  دوش ؛ یم  گـنت  لد  هب  دورو  يارب  ناطیـش  ياـج  دریگ و 

.دندنب یم  كاپ  تاماهلا  هکئالم و  رب  ار  هار  اهدیدرت  کش و  اه و  هسوسو  دننک و  یم  ریخست  ار  نآ  دنروآ و  یم 

کمک هّیبضغ  هّیوهش و  همهاو ، ياوق  رگا  .نآ  هاگ  دوش و  یم  زوریپ  نیا  هاگ  .تسا  رکشل  ود  نیا  هاگنالوج  هتـسویپ  لد  هک  تسنیا 
اب تسکش  دوش  نابیتشپ  یبیغ  تاماهلا  دناسر و  ددم  هلقاع  هوق  رگا  اّما  دبای ؛ یم  رفظ  وا  ياه  هسوسو  ناطیش و  دنناسر 

.دزاس یم  نشور  ار  نآ  دبات و  یم  لد  راوید  رد و  رب  ینامحر  ضیف  نامیا و  رون  تسا و  ناطیش 
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دوجو اهیکاپان  اهیورجک و  عاونا  اوقت  ربارب  رد  هک  تسا  رایـسب  لد  هب  ناطیـش  ياههار  اّما  تسا ؛ یکی  یبیغ  تاـماهلا  هکئـالم و  هار 
: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  .دراد 

؛ ...ِهلیبَس ْنَع  مُِکب  َقَّرَفَتَف  ُلبُّسلا  اوُعبَّتَت  ُهُوُِعبَّثاَف َو ال  ًامیقتسم  یِطارِص  اذه  َّنِا  و 

/ ماعنا « ) ...دزاس یم  هدنکارپ  ادخ  هار  زا  ار  امـش  هک  دیورم  نوگانوگ  ياههار  هب  دـینک و  يوریپ  نآ  زا  .نم  تسار  هار  تسا  نیا  «و 
(. هیآ 153 زا  یشخب 

 : يراب

تسا ینابنُج  سرج  نابایب و  لوغ و  فرط  ره 

ورم هار  زا  همزمز  ره  هب  قشع  هر  رد 

هداشگ تسا و  رایسب  یناطیش  ياههار  یلو  دراد  زاین  نیب  قح  يربهر  قذاح و  ییامنهار  هب  تسا و  راوشد  رایسب  قح  هار  هب  ندیسر 
: تسج ددم  قح  زا  لاح  ره  رد  دیاب  .تسا  ناسآ  نادب  ندیسر  ياههار  و 

ادخ يا  تسا  هناد  ماد و  نارازه  دص 

اونیب صیرح  ناغرم  وچ  ام 

یهارمگ و يداو  هب  ار  اهنآ  مرب و  یم  ردـب  هار  زا  همه  ار  صلخم  ناگدـنب  زج  هک  تسا  هدروخ  دـنگوس  دـنوادخ  تّزع  هب  ناـطیش 
نیع رد  دـیاب  .دـیارآ  یم  زاون  مشچ  سابل  اب  ار  هانگ  لطاب و  هاگ  دـهد و  یم  قح  هرهچ  ار  لطاب  ناطیـش  هاـگ  .مزادـنا  یم  رد  هاـنگ 

.تسا فوخم  هدنزغل و  سب  هار  هک  دوب  رایشه  رادیب و  قح  هب  لّسوت 

یناطیش ياه  هسوسو  تمذم  رد  . 31

ار زیزع  رمع  تاظحل  دـشاب و  یم  سفن  تملظ  لد و  یگریت  بجوم  نآ  تبقاع  تسا و  ناـیز  ررـض و  هیاـم  یناطیـش  ياـه  هسوسو 
هـسوسو تالایخ و  راکفا و  نیا  رگا  اّما  .دشاب  حابم  روما  هرابرد  تالایخ  راکفا و  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .دزاس  یم  رده  عیاض و 

هب دـسرن ؛ لمع  هب  هچ  رگا  هانگیب ؛ دارفا  يارب  کلهم  بّرخم و  ییاـه  هشقن  حرط  يرگ و  هلیح  دـننام  دـشاب ، زاـجم  ریغ  روما  رد  اـه 
ادخ دای  زا  ار  یمدآ  دوخ  يدوخ 

.تسا باذع  راوازس  دناشن و  یم  هریت  راگنز  لد  رب  دنک و  یم  لفاغ 
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یناطیش ياه  هسوسو  هجلاعم  رد  . 32

نامرد يارب  .يزاس  كاپ  نآ  زا  ار  لد  ییآ و  رب  نآ  هجلاـعم  ددـصرد  دـیاب  یتخانـش ؛ ار  یناـسفن  هدوهیب  ياـه  هسوسو  ناـیز  نوچ 
: تسا ییاههار 

نآ هراب  رد  ار  یهلا  ياهباذع  یـشیدنیب و  ناهانگ  تبقاع  يدـب و  رد  دـیاب  تسا ؛ ناهانگ  نداد  ماجنا  هرابرد  ییاه  هسوسو  رگا   - 1
.ینک ّدس  ار  وا  هار  ینارب و  دوخ  زا  ار  ناطیش  ات  يروآ  رظن  شیپ  ناهانگ 

اب ندرازگ  زامن  .یـشوکب  یناسفن  ياهاوه  اه و  هسوسو  كرت  رد  هدـهاجم  رکف و  رکذ و  اب  دـیاب  دوشن  هجلاـعم  هار  نیا  زا  رگا   - 2
نتخود ادخ  تعاط  تبظاوم  رب  مشچ  .دنک  یم  ظفح  ناطیش  ّرش  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  یهار  نتسویپ  ادخ  هب  هرـسکی  بلق و  روضح 

هّیبضغ هیّوهش ، ياوق  زا  تسا و  ناجیه  تکرح و  رد  دازیمدآ  ياهگر  رد  هتسویپ  ناطیش  .دناهر  یم  یناطیـش  ياه  هسوسو  زا  ار  لد 
رما ربارب  رد  هکنآ  لاـح  .دراد و  یم  رب  وا  زا  تسد  دراذـگ و  یماو  ار  فیعـض  رـشب  ناطیـش  هنوـگچ  .دـهاوخ  یم  کـمک  همهاو  و 
یم همه  رب  ناطیـش  دهن -  یم  رترب  تسا  هدش  قلخ  كاخ  زا  هک  مدآ  رب  هدش  هدیرفآ  شتآ  زا  هک  ار  دوخ  دنک و  یم  ّربکت  دـنوادخ 

هدناشفا ناکم  نوکرب و  تّمه  نیتسآ  هدنک و  رب  لد  نیمز  زا  ار  يویند  قیالع  هشیر  هک  صلخم  ناگدنب  رب  زج  دبای  ّطلـست  دـهاوخ 
راکشآ و ياههار  زا  تسا  نیمک  رد  هتسویپ  هک  ناطیش  دشاب ، لفاغ  ادخ  رکذ  زا  یمدآ  هظحل  ره  .دنا  لوغشم  ادخ  دای  هب  اهنت  دنا و 

.دنک یم  هلمح  لد  هب  ناهنپ 

يادـخ داـی  زا  سک  ره  « ؛  ٌنیرَق َُهلَوُهَف  ًاناطیـش  َُهل  ْضّیَُقن  ِنمحّرلا  ِرکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
(. 36 فرخز / « ) .دشاب شهارمه  هراومه  هک  میرامگ  یم  وا  رب  یناطیش  دنادرگ ؛ يور  نامحر 

نیا ربارب  رد  میلست  یعون  نتخاس  ناطیش  هاگنالوج  ار  دوخ  لد  نتسشن و  راکیب 

دنوادـخ « ؛ َغرافلا َّباّـشلا  ُضِْغبَی  َهّللا  َّنِا  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  تهج  نیمه  هب  .تسا  راـبوا  ناـج  نمـشد 
یتسشن راکیب  یتقو  دشاب » راکیب  هک  ار  یناوج  دراد  نمشد 
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.دنک یم  ریسا  دریگ و  یم  ورف  تهج  شش  زا  ارت  .دیامن و  یم  دلو  داز و  دنک و  یم  هنایشآ  تلد  رد  ناطیش 

لخب و عمط و  ربک و  دسح و  صرح و  بضغ ، توهـش ، دننام : تشز  همیمذ و  تافـص  دـیاب  یتشگ  زاب  ادـخ  هب  هک  نآ  زا  سپ   - 3
قیفوت مهم  رما  نیدب  یتقو  ینارب ؛ لد  زا  تضایر -  هدهاجم و  اب  دـنا -  ناطیـش  نایرکـشل  هک  ار  ّتیبصع  هقاف و  رقف و  زا  میب  نبج و 
تدابع رب  تبظاوم  اوقت و  رب  تمزالم  هدیدنـسپ و  تافـص  هب  ار  لد  دـیاب  .دـیآ  رد  هتـشرف  دور  نوریب  وچ  وید  هکنآ : مکح  هب  یتفای 

؛ َنوُرِْـصبُم ْمُه  اذِاَـف  اوُرّکَذَـت  ِناـْطیِّشلا  َنِم  ٌِفئاـط  مُهَّسَم  اَِذا  اوَقّتا  َنیِذَّلا  َّنِا  دـیامرف : یم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ناـنچ  .يزاـس  هتـسارآ 
« .دـنبای تریـصب  مد  رد  و  دـننک ، یم  داـی  ار  ادـخ  دـسرب ، اـهنآ  هب  يا  هسوسو  ناطیـش  زا  نوچ  دـننک  یم  يراـگزیهرپ  هک  یناـسک  »

(201 فارعا / )

سّدقت و تمظع و  تردق و  یبلق و  رکذ  .دنک  یم  ّدس  لد  هب  دورو  رد  ار  ناطیش  هار  هک  دهد  یم  تسد  یتریـصب  ار  لد  ادخ  دای  اب 
ماوت ینابز  رکذ  اب  یبلق  رکذ  رگا  هّتبلا  .دزاس  یم  نشور  ار  تریـصب  هدید  ندروآ  لد  مشچ  شیپ  ار  دنوادخ  لامج  لالج و  تافص 

ادـخ و ياقل  هب  قوش  سنا ، زا  دوش و  یم  لـصاح  ادـخ  هب  سنا  دـش ، داـبآ  ادـخ  رکذ  هب  لد  یتقو  .تسا  رتشیب  نآ  هدـیاف  دـیدرگ ؛
لد رب  شمارآ  نانیمطا و  دوش و  یم  هدوشگ  لد  رب  ضیف  ملاع  زا  فراعم  باوبا  دیآ و  یم  تسدب  تسا  بتارم  مظعا  هک  وا  ّتبحم 

« .دـبای یم  شمارآ  ادـخ  دای  هب  اهلد  هک  دیـشاب  هاگآ  « ؛ ُبُولُقلا ُّنئَمْطَت  هللا  ِرْکِذـِب  الَا  دـیامرف : یم  لاـعتم  دـنوادخ  .دـنکفا  یم  هیاـس 
(. 28 دعر / )

ار سفن  رما ؛ نیا  رب  تموادـم  ادـخ و  رکذ  هب  ندـش  هتـسارآ  هیلحت و  یناطیـش و  ياه  هسوسو  هلیذر و  تافـص  زا  لد  هیلخت  زا  دـعب 
رد دوخ  فّرصت  تحت  رد  ار  رگید  ياوق  هک  دوش  یم  دنمورین  نانچ  نآ  هلقاع  هوق  دوش و  یم  لصاح  یتجهب  یئافص و 

یم زارفا  رس  دنوادخ  باطخ  هب  مه  ماجنارس  .دننراذگ و  یم  تداعس  اب  ار  يرمع  هک  تسادخ  دای  هب  مارآ  ياهلد  نیمه  .دروآ  یم 
حور يا  « ؛ یتَّنَج یلُخْداَو  يدابِع  ِیف  یلُخْداَف  ًهّی�رم  ًهَیِضار  َّکبَر  ِیلا  یعِجِْرا  هِّنئَمْطُملا  ُسفَّنلا  َاُهتَّیَا  ای  هک : دنوش 
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/ رجف « ) يآرد نم  تشهب  هب  وش و  لـخاد  نم  ناگدـنب  هرمز  رد  درگ و  زاـب  تراـگدرورپ  يوسب  هدیدنـسپ  دونـشخ و  هتفاـی  شمارآ 
دودـسم لد  رب  یتوکلم  یکلَم و  ياههار  هدـش و  هتـشابنا  تشز  تافـص  زا  هک  تسا  هسوکنم  سفن  اهنآ  لباقم  رد  (. 27/28/29/30

هدرپ ناشاهلد  رب  ییوگ  .تسا  رثا  یب  اهنآ  رد  یهلا  ياهباذع  زا  راذـنا  تحیـصن و  هک  تسا  نآ  يدارفا  نینچ  هناشن  .تسا  هدـیدرگ 
رش و راک  زج  دنناد و  یمن  دوخ  هاوخ  ریخ  ار  سکچیه  دنونش و  یمن  ار  دوخ  فرح  زج  هک  دنا  هتـسب  ار  ناشاهـشوگ  هدیـشک و  يا 

.دیآ یمن  رب  اهنآ  تسد  زا  دساف 

يوس نادب  ینامز  دنلیام و  يوس  نیدب  یهاگ  ناطیـش -  اب  یـشوگ  دنراد و  نمحر  اب  یـشوگ  هک  دنا  ماوع  مدرم  هفیاط ، ود  نیب  رد 
.تسا فلتخم  بتارم  اهنیا  نیب  .دنا  بغار 

ادخ عنص  رد  رّکفت  هنسح و  راکفا  تفارش  رد  . 33

ناسنا رد  ریخ  لامعا  هزیگنا  ای  راکفا  نیا  .تسا  نسحتسم  ًالقع  ًاعرش و  هک  تسوکین  هنسح و  راکفا  یناطیش  ياه  هسوسو  لباقم  رد 
راثآرد و رّکفت  ای  ادـخ  دای  رکذ و  دـننام : .دـناریخ  هب  یهتنم  ماجنارـس  وکین و  لاح  ره  رد  یلو  دنتـسین  یلمع  أـشنم  اـی  دـنوش و  یم 
دابع و قالخا  هب  یهاون  رماوا و  ماکحا و  داعم و  ءدـبم و  رد  ندیـشیدنا  ای  .هدـنزرا  تسا  یتدابع  دوخ  هک  یهلا  عنـص  ياه  یتفگش 
، نانآ لاوحا  زا  نتفرگ  تربع  ناگتشذگ و  اب  نآ  ییافویب  یند و  يایند  رهاظ و  ناهج  يانف  رّکذت  ای  نآ  لاثما  رشن و  رشح و  تیفیک 
رد راگدرورپ  تردق  عنـص و  بیاجع  رد  رّکفت  ماجنارـس  تشذگ و  دهاوخ  هتـشذگ و  وا  رب  هچنآ  دوخ و  لاوحا  لاح و  رد  رّکفت  و 

ای لاس  لصف  راهچ  زور و  بش و  نتفر  ندمآ و  نامسآ و  رامشیب  تارک  نیمز و  نامسآ و  تقلخ 

.ناروناج تامم  تایح و  اهیکشخ و  اهایرد و  بیاجع 

هب یپ  اـهنآ  زا  ینک و  ریـس  سفناو  قاـفآ  تاـیآ و  رد  لد  هار  زا  هک  نـیا  زا  تـسا  تراـبع  رّکفت  اریز  تـسا ؛ نـشور  رّکفت  تـفارش 
هب یسانشب و  ار  وا  يرب و  اهنآ  هدننیرفآ 
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یم هلمج  زا  .تسا  هداد  دنپ  ندرک  رّکفت  هب  ار  ناگدنب  لاعتم  دنوادخ  دیجم  نآرق  رد  اهراب  .یـشیدنیب  تقلخ  رد  شا  هلماک  تردـق 
دندرکن رّکفت  دوخ  سوفن  شیپ  رد  ایآ  « ؛ ّقَْحلِاب ِّالا  امُهَْنَیب  ام  َضْرَْالاَو َو  ِتاوَمَّسلا  ُهّللا  َقَلَخ  ام  ْمِهِسُْفنَا  یف  اَوُرّکَفَتَی  َملَوَا  دیامرف :

(. 8 مور /  ...« ) تسا هدیرفاین  قح  هب  زج  ار  همه  تساهنآ ، نیب  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامسآ و  ادخ  هک 

رکف تعاس  کی  « ؛ هَنَـس نیعبَـس  ِهَدابِع  ِنم  ٌریخ  ٍهعاس  رّکفت  تسا : هدومرف  هک  تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  و 
« تدابع لاس  داتفه  زا  تسا  رتهب  ندرک 

نآ زا  هک  راگدرورپ  سّدقم  تاذ  رد  رّکفت  هن  لاعتم  قلاخ  رما  هب  تاقولخم  شنیرفآ  عنص و  بیاجع  رد  تسا  رّکفت  تادابع  نیرتهب 
.تسا هدش  عنم 

رپ اج  همه  كاخ  هّطخ  ات  كالفا  روشک  زا  .لیف  هدنرد و  ریش  ای  فیعـض  رغال و  هشپ  هرابرد  هچ  تادوجوم  زا  کی  ره  رد  رّکفت  اّما 
همه دوجو  أشنم  تسوا  .تسا  هدیـسر  قلطم  رداق  ضیف  يایرد  زا  يا  هحـشر  تادوجوم  زا  کی  ره  هب  هک  قح  تردق  راثآ  زا  تسا 

: تانیاک

همه دوجو  وت ، دوجو  يا ز 

همه دوب  وت ، دوب  زا  يوترپ 

هتسارآ وت  زارضخ  هحفص 

هتساریپ وت  زاربغ  هصرع 

تفای وت  زا  دوهش  رون  لزا  بیغ 

تفای وت  زا  دوجو  شقن  مدع  حول 

وتز ناشخدب  لعل  ینشور 

وت ناشخرد ز  دیشروخ  وترپ 

رهپس تدوجو  رحب  زا  یشبنج 

رهم هام و  تخر  سکع  زا  يوترپ 

دهاوخن هار  هدرپ  ارـس  نادـب  ام  رّکفت  دیـسر و  دـهاوخن  اهنآ  نماد  هب  زگره  ام  تسد  هک  تسا  ناـکما  ملاـع  رد  بیاـجع  رایـسب  هچ 
هاگنالوج ملاوع  نیا  زا  کی  ره  .تفای 
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.دوب دناوت  بابلالاولوا  هشیدنا و  نابحاص  هشیدنا 

رایشوه رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 

راگدرک تفرعم  تسا  يرتفد  یقرو  ره 

رب دـنا  قداص  ناهاوگ  اهنآ  همه  تسا و  راگدرک  تفرعم  تریـصب و  ثعاب  تربع و  رّکفت و  لحم  تقلخ  تعیبط و  راثآ  زا  کی  ره 
تردق و لامک  قلاخ و  ّتینادحو 
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.وا تمظع 

لاب ود  اب  دـکمب و  ار  ناسنا  نوچمه  رگید ، تادوجوم  نوخ  دوخ  موطرخ  اـب  دـناوت  یم  هک  هثج  یکچوک  نآ  اـب  هّشپ  هراـبرد  رّکفت 
.دنک زاورپ  وس  نادب  وس  نیا  زا  یتحارب  دوخ  فیرظ 

رد دنز و  یم  ییاهبقن  هچروم  .دـننک  یم  یگدـنز  زیمآ  زمر  یتروص  هب  مادـک  ره  هک  لسع  روبنز  هنایروم و  هچروم و  هرابرد  رّکفت 
یگدنز زین  هنایروم  .دـنک  هیذـغت  اهنآ  زا  دـعاسمان  عقاوم  ناتـسمز و  رد  ات  دـنک  یم  عمج  ناتـسبات  رد  ار  اه  هناد  مدـنگ و  نیمز  ریز 

دوخ يارب  مکحم  یهاـگهانپ  تسا  هدرک  مهارف  قیرط  نیا  زا  هک  يا  هدبنـسچ  هداـم  زا  درب و  یم  هرهب  بوـچ  زا  .دراد  يزیمآرارـسا 
.دنک یم  هدامآ 

تسا لسع  ناروبنز  یگدنز  يارب  نکمم  لکـش  نیرتهب  هک  یـسّدسم  ياهودنک  .تسا  يزیمآرارـسا  رایـسب  یگدنز  ار  لسع  روبنز 
اهروبنز .دـنراد  يزیمآ  تملاسم  یگدـنز  ناروبنز  هکلم  رظن  تحت  هدام  رن و  ياهروبنز  .تسا  فیرظ  روناج  نیا  هتخادرپ  هتخاـس و 

زا .دکمب  ار  ییوبدب  لگ  درادن  قح  يروبنز  چیه  .دندرگ  یم  رب  ودنک  هب  دنکم و  یم  ار  اهلگ  دـنوش و  یم  جراخ  ودـنک  زا  دادـماب 
(1) .دوش یم  مهارف  شخبافش  لسع  موم و  اهروبنز  يراکمه 

هداهن ییاهزار  زمر و  مسج ، حور و  تهج  زا  ناسنا ، تقلخ  رد  لاعتم  دنوادخ 

هدام رن و  سنج  نیب  یلک  روطب  و  درم ، نز و  نیب  هلمج ، زا  .تسا  هدـشن  لح  گرتس ، ناملاع  يارب  یّتح  اهنآ ، زا  يرایـسب  هک  تسا 
دزیر یم  یبآ  نز  محر  رد  سنج  ود  نیا  یکیدزن  رثا  رب  .دـناشک  یم  مه  يوس  هب  ار  ود  نیا  هک  تسا  هداد  رارق  يا  هبذاج  ّتبحم و 

رد يا  هراپ  تشوگ  تروص  هب  هتسب  نوخ  تروص  زا  ینعی  هغضم  هب  هقلع  تروص  زا  دلاب  یم  جیردتب  نز  بآ  اب  جازتما  زا  سپ  هک 
نآ رد  اهناوختسا  سپس  دیآ و  یم 
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هتشون و باتک  یکیژلب  فوسلیف  گنیلرتم  سیروم  دننام  اهنآ  زج  یسانش و  تسیز  نادنمـشناد  اه  هچروم  لسع و  روبنز  هرابرد  - 1
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نوخ دش  هلماح  نز  هک  نیا  ضحم  هب  .دنیرفآ  یم  درم  ای  تسا و  نز  ای  هک  يا  هچب  تشوگ  هراپ  نیا  زا  لزا  دنبشقن  .دوش  یم  دیلوت 
ردام محر  زا  هچب  هک  رتمک -  هاـگ  هاـم -  هن  زا  دـعب  دـبای ؛ یم  صاـصتخا  هچب  هیذـغت  هب  فاـن  دـنب  قیرط  زا  دوش و  یم  عطق  ضیح 

هدامآ و ییاذغ  ردام  ناتـسپ  ندیکم  اب  هچب  دـتفا و  یم  نایرج  هب  ریـش  تروص  هب  ردام  ناتـسپ  ياه  هّدـغ  رد  نوخ  نیا  دوش ، جراخ 
.دنک یم  دشر  دماشآ و  یم  يّوقم 

باجعا و هیام  دوخ  هک  زیگنا  تفگش  تسا  یملاع  مادک  ره  هک  اهگر  باصعا و  رس و  زغم  اهناوختـسا و  تالـضع و  هراب  رد  رّکفت 
.تسا تریح 

يدنمشوه ره  لد  شقن  دَُوب 

يدنبشقن ار  اهشقن  دشاب  هک 

ارفـص و هسیک  هدعملازول و  دـبک و  هدـعمو و  هیلک  هیر و  دـننام  اضعا  ریاس  نآ و  راک  بلق و  مظنم  تکرح  هب  تریـصب  هدـیداب  رگا 
هدرپ هیپ و  يرادقم  زا  یلوا  هک  ود  نآ  نامتخاس  شوگ و  مشچ و  هژیوب  ندب و  ياهناوختسا  تالـضع و  اپ و  تسد و  دننام  حراوج 

.درب میهاوخ  یپ  رتشیب  قلاخ  تقلخ و  تمظع  هب  یتسارب  میرگنب  تسا  هدش  هدیرفآ  مه  هب  لصتم  زیر  ياهناوختسا  زا  یمود  و 

دوجو راوید  رد و  رب  بجع  شقن  همه  نیا 

راوید رب  دوب  شقن  دنکن  ترکف  هک  ره 

یتقو دهدن ؛ رازآ  ار  ردام  ناتسپ  دوخ  زیت  ياهنادند  اب  كدوک  ات  دتفا  یم  ریخأت  هب  اهنادند  دشر  دروخ ، یم  ریـش  لفط  هک  یتّدم  ات 
ياهاذغ زا  دناوت  یم  كدوک  دنک و  یم  دشر  جیردتب  اهنادند  دش ، راوتسا  كدوک  ندب  تالـضع  اهناوختـسا و  تشذگ و  لاس  ود 

لامک رد  هک -  يا  همانرب  دازیمدآ و  تقلخ  رد  تقد  .دوش  دنم  هرهب  فلتخم 

یبلق نامیا  وا  هب  دوجو  مامت  اب  دزادنا و  یم  ریصب  عیمـس و  میلع ، قلاخ  دای  هب  ار  رّکفتم  ناسنا  تسا -  هدش  یحارط  ّتقد  تمکح و 
رگا مهف  كرد و  نیا  هّتبلا  .دروآ  یم 

نشور هار  هب  نیقیب  دریگن ؛ رارق  تاموهوم  تافارخ و  کیرات  طیحم  ردام و  ردپ و  یـشیدنا  ژک  بّصعت و  لهج و  ياه  هدرپ  ریز  رد 
.تسویپ دهاوخ  یبقع  ایند و  تداعس  هب  یسانشادخ و 
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.تسا ینامسج  ملاع  زا  رت  هدیچیپ  یسب  ملاع  نیا  ینیب  یم  ییآ  رد  حور  ملاع  هب  رگا  مسج  ناهج  زا 

َکَنُولَئْسَی دیامرف : یم  دیجم  نآرق  رد  دوخ  نأشلا  میظع  ربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ 

ارس نادب  ار  یسک  و   ] تسا نم  راگدرورپ  رما  زا  یئزج  حور  وگب  دنـسرپ  یم  حور  هرابرد  وت  زا  « ؛ ّیبَر ِْرمَا  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع 
كدنا زج  ار  امش  و  تسین ] یهار  هدرپ 

(85 ءارسا / « ) دنا هدادن  یشناد 

دور و یم  برغ  هب  قرش  زا  يا  هظحل  رد  هک  رگنب  لایخ  تردق  هب  .تفایرد  يّدح -  ات  رُّکفت -  اب  ناوت  یم  ار  ناور  حور و  راثآ  اّما 
ار يا  هزات  تالآ  روما و  هچ  دنک و  یم  بیکرت  مه  اب  ار  اهزیچ  هچ  هک  رگنب  همهاو  تردق  هب  .دنک  یم  نالوج  اهنامـسآ  نیمز و  رد 

یناسفن رگید  ياوق  .ددرون  یم  رد  ار  توکلم  ات  کلم  زا  .دنک  یم  ادیپ  هار  اجک  ات  نک  هاگن  هشیدـنا  تردـق  هب  .دـیامن  یم  عارتخا 
اهناشکهک ناگراتس و  هام و  دیشروخ و  اهنامـسآ و  رد  رگید  يوس  زا  .دنتـسه  يراک  رد  مادک  ره  دنراد و  يرگید  يداو  مادک  ره 

هاگیاج و رد  دیـشروخ  .دنتکرح  رد  صخـشم  يریـسم  نّیعم و  یمظن  رد  همه  .دناد  یمن  ادـخ  زج  ار  اهنآ  هزادـنا  رامـش و  هک  رگنب 
یم امرگ  تدـش  زا  ای  میتشاد  یعـضو  هچ  ام  نآ ؛ زا  رترود  اـی  نیمز  هب  رتکیدزن  ینعی  دوب  یم  نیزج  رگا  هک  دراد ؛ رارق  دوخ  ریـسم 

.میدش یم  هدرسف  امرس  تدش  زا  ای  میتخوس 

عبنم اهـسونایقا  اهایرد و  ملاع  .ددرگ  یم  رب  لاله  تروص  هب  ردـب  زا  دور و  یم  ردـب  هب  لاله  تلاـح  زا  قیقد  یتعاـس  نوچمه  هاـم 
تردق رشب  زونه  هک  تسا  بیاجع 

اهنابایب اههوک و  يالبال  رد  رکیپ  لوغ  دـننام و  هّرذ  تاناویح  اهیکـشخ ، اه و  هرد  اههوک و  .تسا  هدرکن  ادـیپ  ار  اـهنآ  هب  یـسرتسد 
.دنراد تیاکح  صاخ  یبیارغ  بیاجع و  زا  مادک  ره  دننک و  یم  تسیز 

تسا یهار  ییور و  نادب  هّرذ  ره  هب 

تسا یهاوگ  وا  دوجو  تابثا  رب 

ماجنا یپ  رد  دنروانـش و  نارکیب  ياضف  رد  هتـسویپ  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  یفلتخم  ياه  هموظنم  هک  اهناشکهک  اه و  هراتـس  همه  نیا 
لّوحم اهنآ  هب  هک  يا  هفیظو  نداد 

ص:63

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنشاب یم  تسا ؟ هدش 

كالفا ناحّایس  هک  يراد  ربخ 

؟ كاخ زکرم  درگ  دندرگ  ارچ 

ندیشک لمحم  نیازا  دنهاوخ  یم  هچ 

ندیرب لزنم  نیا  زا  دنیوج  یم  هچ 

؟ تسیچ ناشدوصقم  ندش  دمآ  نیا  زا 

؟ تسیک ناشدوبعم  هگبارحم  نیا  رد 

راگرپ وچ  نادرگرس  دنتسه  همه 

راکبلط ار  دوخ  هدنرآ  دیدپ 

رد ار  لد  حول  راموط و  يدرگرب و  دوخ  سفن  ناور و  حور و  هب  دراد  اج  یتسیرگن ، قافآ  رد  لالج  تمظع و  همه  نیا  هب  هک  لاح 
نشور و یلد  اب  ات  یهد  لقیـص  اهراگنز  اهترودک و  زا  ار  لد  يزادرپب و  سفن  هبـساحم  هب  بش  ره  زور و  ره  ییاشگب و  دوخ  ربارب 

تبساحم تبقارم و  ار  نآ  هک  دوخ  لّمأت  زا  یشوکب و  سفن  بیذهت  رد  یـشیدنیب و  يرگنب و  نشور  راثآ  همه  نیا  هب  كانبات  یبلق 
ساپس يدید  كاپ  اهنآ  زا  هنیک  لخب و  رورغ و  ربک و  دننام  تسا  هلیذر  تافص  هنایشآ  هک  ار  دوخ  لد  رگا  .ینکن  شومارف  دنیوگ ؛
يداو رد  جـیردتب  و  روآرد ، ناـحتما  ضرعم  رد  ار  دوخ  نک و  كاـپ  یناطیـش  تافـص  نیا  زا  ار  لد  هنرگ  روآ و  ياـجب  ار  يادـخ 

.يرامشب نامیا  لها  زا  ار  دوخ  یناوتب  ینیبب و  دوخ  ناج  لد و  رد  یکانبات  ياه  هولج  ات  هن  ماگ  تضایر  بیذهت و 

لامعا یـصاعم و  زا  ار  هچنآ  زور  ره  دندرک و  یم  دوخ  لامعا  هدـیرج  تبث  ار  سفن  هبـساحم  نیا  هتـشذگ  ناحلاص  زا  یخرب  یتح 
دنداد و یم  رارق  باطخ  باتع و  دروم  ار  سفن  دندیشوک و  یم  نآ  حالصا  هب  سپس  دنتشون ؛ یم  دندوب  هداد  ماجنا  ریخ 

اب دـنهدن و  ماـجنا  راـب  رگید  دـندوب  هدـیزرو  يّربکت  رگا  .دوشن  رارکت  دـندوب  هدرک  هک  یتبیغ  اـی  وغل  نخـس  نآ  دـندرک  یم  یعس 
ّصاخ مامتها  ًاقیقد  ّمهم  رما  نیا  رد  دیاب  زین  ام  .دنتفای  یم  قیفوت  سفن  بیذهت  هب  دوخ  لامعا  تاّین و  هب  یگدیسر  قیقد و  هبساحم 

.مینک

ریخ و هچنآ  مینک  یعـس  میهد و  صاصتخا  ریخ  لاـمعا  تداـبع و  هب  ار  یـشخب  یهلا ، عنـص  رد  رّکفت  هب  ار  رمع  تاـعاس  زا  یـشخب 
.دوش يراج  ام  ياضعا  حراوج و  نهذ و  رکف و  رب  تسام  نید  ایند و  حالص 
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زا دـنک  یم  یعـس  صخـش  هک  تسا  هلیح  رکم و  دوـش ؛ یم  یهایـس  ور  أـشنم  دزیخ و  یم  رب  هلقاـع  هوـق  زا  هک  يا  هلیذر  تافـص  زا 
هداس دامتعا  ات  دنک  یم  اوقت  سدـق و  راهظا  راّکم  صخـش  یهاگ  .دزادرپب  نارگید  ندرک  هارمگ  رازآ و  ّتیذا و  هب  یناهنپ  ياههار 

.دزادرپب نانآ  قوقح  عییضت  هب  دنک و  فّرصت  ار  مدرم  لام  ات  دنک  یم  نامیا  یتسرد و  راهظا  ینامز  دیامن ؛ بلج  دوخ  هب  ار  ناحول 
هلیح ياههار  نم  دندومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  یلاوملا  یلوم  ترـضح  تهج  نیمه  هب  .تسا  منهج  شتآ  هلیح  رکم و  تبقاع  اّما 
یم قح  رب  ربص  دـسر ؛ یم  خزود  شتآ  هب  يرگ  هلیح  هار  نوچ  یلو  مناد  یم  شدوخ  زا  رتـهب  ار  هیواـعم  دـننام  يدـیلپ  دارفا  يرگ 

.میامن یمن  زارد  هلیح  هب  تسد  منک و 

.دنک رکم  هلیح و  یناملسم  هب  تبسن  هک  یسک  تسین  ام  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

.تسا هاچ  هت  رد  هشیمه  نکهاچ  هیف  عَقَو  هیخال  ًارئب  رِفَح  نَم  دتفا : یم  نآ  رد  دوخ  دنک  یم  هاچ  نارگید  يارب  هک  يراّکم 

: مینک یم  هراشا  اج  نیا  رد  تفص  ود  هب  ام  هک  دریگ  یم  أشنم  هیبضغ  هوق  زا  يدایز  تافص 

.دناسر یم  تکاله  هب  ار  یمدآ  تسا و  تعاجش  رد  طارفا  فرط  هک  رّوهت  - 1

یم هک  دیجم  نآرق  حیرص  فالخ  رب  دنک و  مادقا  دوخ  سفن  تظفاحم  هب  لقع  مکح  هب  دراد  ار  تشز  تفص  نیا  هک  یصخش  دیاب 
اهنآ .دنک  زیهرپ  دوخ  ناج  يدوبان  زا  دـیزادنین » كاله  هطرو  هب  دوخ  ياهتـسد  اب  ار  دوخ  « ؛ ِهکلْهَتلا َیِلا  مُکیِدـْیَِاب  اوُقُلت  ال  دـیامرف :

.دنوش یم  راچد  یبقع  ایند و  تواقش  هب  دنور  یم  تکاله  يوسب  دوخ  هک 

دنک و یم  يرود  دنک ، زیهرپ  دیابن  هک  ییاهزیچ  زا  تفص  نیا  بحاص  .تسا  تعاجـش  طیرفت  فرط  هک  تسا  یلد  دب  نبُج و   - 2
كرد زا  ار  وا  دنزرو و  یم  عمط  وا  لام  ناج و  هب  مدرم  دزاس ؛ یم  راوگان  خلت و  دوخ  رب  ار  یناگدنز  لیلذ و  راوخ و  ار  دوخ 
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باستکا زا  ّتیمورحم  هب  ار  شیوخ  لایخ  ملاع  رد  دـهد و  یم  رد  نت  يراوخ  ّتلذ و  هار  نیا  هب  زین  دوخ  دـنراد و  یم  زاب  تداـعس 
.دزاس یم  راچد  لیاضف 

هرّهطم تعیرـش  يانبم  رب  هلقاع ، هوق  ییامنهار  تحت  دریگ و  یم  أشنم  هّیبضغ  هوق  زا  هک  تسا  تعاجـش  مومذم  تفـص  ود  نیا  ّدـض 
.دنک یم  لمع 

ناعاجش فصو  رد  .تسا  راوتسا  هوک  نوچمه  دسرت و  یمن  دیسرت  دیابن  هچنآ  زا  عاجش  صخش  .تسا  هّیلامک  تافـص  زا  تعاجش 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  نارای  « ؛ مُهَنیب ُءامحُر  راّفکلا  َیلَع  ُءاّدشَا  دـیامرف : یم  لاعتم  دـنوادخ  داهج  نادـیم  ناروالد  مالـسا و  ردـص 

نادیم روالد  ناریش  بش و  نادهاز  نامه  اهنیا  .دنا » قفشم  رگیدکی  هب  تبسن  اّما  نشخ  ریگتخس و  دنت و  رایسب  نارفاک  هب  تبسنهلآ 
.تسا فوخ  دریگ  یم  أشنم  هّیبضغ  هوق  زا  هک  يرگید  هلیذر  تافص  زا  .دندوب  داهج 

ای نیقی و  ای  دـشاب و  لمتحم  شلوصح  هک  یـشوخان  رما  ندیـسر  شیوشت  زا  ندـش  ّملأـتم  ندـش و  هدرـسفا  زا  تسا  تراـبع  فوخ 
حودـمم و فوخ  تسا : عوـن  ود  دوـخ  فوـخ  .تسا  تکـاله  بجوـم  دریگ و  یم  همـشچرس  سفن  فعـض  زا  همه  نیا  نوـنظم و 

.دراد زیهرپ  نآ  زا  ناملسم  ن�وم و  هک  تسا  هانگ  باکترا  زا  یلاعت و  يراب  تمظع  ادخ و  زا  فوخ  نآ  هدیدنسپ و 

.تسا یلد  زب  نبج و  تفص  هجیتن  هک  هدیهوکن  مومذم و  فوخ  مود 

نآ ماسقا  فوخ و  . 34

: تسا یماسقا  ار  فوخ 

یم رب  ینادان  لـهج و  زا  یفوخ  نینچ  کـش  نودـب  .تسین  رـشب  هوق  رد  نآ  عفد  یلو  دـش  دـهاوخ  عقاو  هّتبلا  هک  يرما  زا  فوخ  - 1
درف .تسین  ّبترتم  نآ  رب  يرگید  هدیاف  دراد  زاب  ترخآ  ایند و  راک  زا  ار  وا  دنک و  لوغشم  دوخ  هب  ار  یمدآ  لد  هک  نآ  زج  دزیخ و 

.دشاب هتشاد  لآم  تداعس  لاح و  تحار  ات  دراپس  یم  یهلا  ياضق  هب  ار  دوخ  يدراوم  نینچ  رد  نامیا  اب  لقاع 
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اریز تسا  رتدـب  یلوا  زا  فوـخ  عوـن  نیا  .تسا  جراـخ  رـشب  يورین  زا  نآ  عـفد  یلو  یلاـمتحا  نآ  عوـقو  هـک  يزیچ  زا  فوـخ   - 2
زا تسا و  لـقع  ياـضتقم  فـالخ  زین  فوخ  عوـن  نیا  .تسا  نوریب  ناـسنا  تردـق  زا  لاـح  ره  هب  تسا و  یلاـمتحا  رما  زا  ندیـسرت 

.دریگ یم  همشچرس  تلاهج 

راک نآ  ادابم  هک  دسرت  نیا  زا  .دشاب و  هدشن  تفای  نآ  ببس  زونه  اّما  دشاب  یم  صخش  تسد  رد  نآ  ببس  هک  يرما  زا  فوخ   - 3
بقارم دـنک  یعـس  دـیاب  تسوا -  تسد  رد  نآ  ببـس  نوچ  فوخ -  عون  نیا  رد  .دروآ  رابب  ار  میخو  هجیتن  نالف  دنزرـس و  يو  زا 

.ددنویپن عوقو  هب  دسرت ؛ یم  نآ  تبقاع  زا  هک  ار  یلمع  هک  دشاب  لاوحا 

زا فوخ  دننام : .دریگ  یم  همـشچرس  همهاو  تردق  زا  فوخ  عون  نیا  .تسا  یلایخ  موهوم و  نآ  ببـس  هک  ییاهزیچ  زا  فوخ   - 4
دنک و يرتشیب  تبقارم  تهج ، یب  فوخ  عون  نیا  رد  دیاب  صخـش  .تسا  لقع  فالخ  زین  فوخ  عون  نیا  .اهنیا  لاثما  نج و  ای  ّتیم 
تسا و نینچ  زین  ّنج  زا  سرت  .تسا  هدناسرن  يرازآ  وا  هب  هدرکن و  هلمح  هدنز  مدآ  هب  تسا  هدرم  هک  يدرف  هزانج  زگره  هک  دنادب 
رد ییاـهنت و  رد  ندـیباوخ  هب  دـهد  تداـع  ار  دوـخ  سفن  دـیاب  دوـش  رود  وا  زا  یفوـخ  نینچ  هک  نیا  يارب  .تـسین  ینقّیتـم  رما  نآ 

هدرک هشیر  یسرت  يو  لد  رد  اهنآ  زا  هک  ییاهزیچ  ای  هدرم  ترواجم 

.دور یم  نیب  زا  دوش و  یم  مک  وا  رد  موهوم  روما  زا  فوخ  جیردتب  دنک  مادقا  اهراک  نیدب  هاگره  .تسا  هدومن  ریسا  ار  وا  و 

: تسج ناوت  یم  ّتلع  دنچ  نآ  يارب  هک  تسا  گرم  زا  فوخ  رگید 

ءدبم و هب  لهج  نیـسپزاب و  ناهج  هب  داقتعا  مدع  فوخ  نیا  أشنم  .دوش  یم  مودـعم  یلکب  گرم  اب  هک  دـنک  رّوصت  هک  نآ  لوا   - 1
.تسا داعم 

لصاح يو  يارب  نیقی  ات  تسا  يداقتعا  ینالقع و  ياهناهرب  اهلیلد و  اب  اهنآ  ماکحتسا  دیاقع و  لوصا  لیصحت  فوخ  نیا  جالع  هار 
دوخ زا  ار  ندب  هماج  سفن ، هکنیا  زج  گرم ، .رت  نیرفآ  تجهب  رت و  میظع  یـسب  تسا  يرگید  ناهج  ناهج ، نیا  زا  سپ  هک  ددرگ 

زا ناج  حور و  .تسین  يزیچ  دیامن ، یم  یکاخ  ندب  زا  هقالع  عطق  دنک و  یم  رود 
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.دوش یم  نیزگیاج  ندع  تشهب  رد  ای  ددرگ  یم  راچد  يدبا  باذع  هب  ای  .دریگ  یم  رارق  سدق  ملاع  رد  دنک و  یم  زاورپ  نت  سفق 

لهج تلفغ و  هدـیئاز  رّوصت  نیا  .دوـش  یم  لـصاح  يو  يارب  یلّزنت  دـناسر و  یم  وا  هب  یـصقن  گرم  هک  دـنک  رّوـصت  هک  نآ   - 2
: یمور يّالم  لوق  هب  .تسا  یناسنا  هبترم  لامک  بجوم  گرم  .تسا  گرم  تقیقح  هب  تبسن 

مدش یمان  مدرم و  يدامج  زا 

مدز رس  ناویح  هب  یمان  زا  مدرم 

مدش مدآ  یناویح و  زا  مدرم 

مدش مک  ندرمز  یک  مسرت  هچ  سپ 

رشب زا  مریمب  مه  رگیدراب 

رپ لاب و  کئالم  زا  مرآ  رب  ات 

موش ناّرپ  کلم  زا  رگید  راب 

موش نآ  دیان  مهو  ردنا  هچنآ 

دنزرف هک  دـنگوس  دـنوادخ  هب  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  .تسا  ندرم  بلاط  گرم و  قاتـشم  هشیمه  هاوخ  لامک  لماک و  ناسنا 
ناتـسپ هب  كدوک  سنا  زا  گرم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  سنا  هکلب  ردام ؛ ناتـسپ  هب  لفط  هک  دراد  سنا  گرم  هب  نانچ  نآ  بلاط  یبا 

.تسا رتشیب  ردام 

ینازرا وت  هب  ار  ترخآ  میعن  يدبا و  کُلم  دناتس و  یم  وت  زا  یناج  مین  گرم ،

رد ار  كاخ  گنت  سفق  ناشفیب و  دوخ  زا  ار  ینامـسج  ملاع  ردـک  رابغ  درگ و  نز ، مه  رب  ار  یـسدق  حور  رپ  لاب و  سپ  دراد : یم 
: نک زاورپ  سدق  نایشآ  هب  نکش و  مه 

رآدوخ شوغآ  رد  تلود  دهاش 

رادب ییاج  ره  قوشعم  نیا  زا  تسد 

ار ماد  نکشب  شاب و  كریز  غرم 

ار ماّیا  نکف  رس  رب  هر  كاخ 
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یفوخ نینچ  ندرب  نیب  زا  يارب  .تسا  هدرک  مهارف  غاب  لزنم و  کلم و  اـیند و  رویز  رز و  زا  هچ  نآ  يرود  تقراـفم و  زا  فوخ  - 3
ای رید  درادن و  ار  یگتسبلد  همه  نیا  شزرا  يویند  تاقّلعت  فراخز و  هک  دنک  رّکفت  ترخآ  هب  دقتعم  رادنید و  لقاع  تسا  هتسیاش 

.درک اهر  نارگید  يارب  ار  اهنآ  دنک و  لد  اهنآ  زا  دیاب  دوز 

رما نیا  تسا و  ناطیش  ياه  هسوسو  زا  فوخ  نیا  أشنم  هک  تسین  یکش  .نانآ  یلاحشوخ  رّوصت  نانمـشد و  تتامـش  زا  فوخ   - 4
دنز و یم  ررض  صخش  نید  هب  هن 
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ار نانمشد  درک و  یحالصا  دوخ  راتفر  رد  دیاب  .دراد  يراتفر  نینچ  زین  تایح  رد  تبکن و  الب و  رد  نمـشد  .دشخب  یم  يا  هدیاف  هن 
.دنرادرب تسد  ببس  یب  ياه  ینمشد  زا  ات  درک ؛ یضار  یعون -  هب  زین -  - 

قح تاذ  هب  لّکوت  مدع  فوخ  نیا  ّتلع  .دش  دنهاوخ  جاتحم  تسرپرـس و  یب  گرم  زا  سپ  شنادـنزرف  نز و  هکنیا  زا  فوخ   - 5
: هک تسا  يدنوادخ  یقیقح  ناسر  يزور  .تسا  تاقولخم  عیمج  قاّزر  هک  تسا 

درتسگ مرک  ناوخ  نهپ  نانچ 

دروخ يزور  فاق  رد  غرمیس  هک 

رد هک  یتورث  همه  اب  هک  دنا  هدوب  ناگدرورپزان  زا  يرایسب  هدیـسر و  دنلب  تاماقم  هب  هک  میا  هدید  ار  میتی  ناکدوک  اسب  یگدنز  رد 
فطل و رب  هیکت  اب  .دنا  هدرک  رده  كدنا -  یتّدم  رد  ار -  ردپ  تورث  هدز و  ریذـبت  فارـسا و  هب  تسد  ماجنارـس  دـنا  هتـشاد  تسد 

.تفای ییاهر  یفوخ  نینچ  گنچ  زا  ناوت  یم  لاعتم  دنوادخ  تمرکم 

یبلق نانیمطا  . 35

ربارب رد  صخش  هک  تسا  یبلق  نانیمطا  فوخ ، ینعی  مومذم  تفص  نیا  ّدض 

هرهب یناسنا  تیلضف  نیا  زا  هک  يدارفا  .دشاب  هتشاد  تماقتسا  تمواقم و  یگدنز  ياهداب  دنت  ربارب  رد  دتـسیاب و  هوک  نوچ  فواخم 
زج زگره -  نانیا  .دـنراد  زیگنا  مارتحا  يراقو  تمـشح و  مدرم  رظن  رد  دنـشاب  یم  هّنئمطم  سوفن  راوتـسا و  بولق  بحاص  دـندنم و 

.دنهد یمن  هار  لد  هب  ار  ادخ  زا  فوخ 

باذع و زا  تفرعم ، نامیا و  يورین  اب  هک  یسک  .تسا  راگدرورپ  رکم  زا  ینمیا  دراد  هّیبضغ  هوق  رد  هشیر  هک  يرگید  هلیذر  تفص 
تعاط هار  رد  هک  یلامعا  هب  یـصخش  نینچ  .تسا  بْجُع  رورغ و  ای  تلفغ  لهج و  راچد  دنیـشن ، نمیا  لـالج  تمظع  زا  ناـحتما و 

ای دوش  یم  يدنـسپدوخ  بجع و  راـچد  دـشیدنا  یم  دوـخ  هنـسح  لاـمعا  هب  هاـگره  ددرگ و  یم  رورغم  نئمطم و  هداد  ماـجنا  قـح 
.دزاس یم  لفاغ  یهلا  ناحتما  زا  ار  وا  دنوادخ  تمحر  هعس  هب  نانیمطا 
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؛ دـشاب هدـش  نآ  ببـس  بجع  هچ  رورغ و  هچ  دـشاب ، هدرک  هنایـشآ  يو  لد  رد  ادـخ  رکم  زا  ینمیا  هک  تروص  ره  هب  لاح و  ره  هب 
.تسا نارسخ  لاکن و  شماجنارس 

رگم دنوش  یمن  نمیا  دـنوادخ  شیامزآ ) باذـع و   ) رکم زا  َنُورِـساْخلا « ؛ َمْوَْقلا  ِّالا  ِهّللا  َرْکَم  ُنَمأَی  الَف  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد 
(. 98 فارعا / « ) تخب هتشگرب  راکنایز و  موق 

یم هتـسویپ  ادـخ  فوخزا  دـندوبن و  نمیا  شکاندرد  باذـع  دـنوادخ و  رکم  زا  ماـقم  تمظع  نآ  اـب  مالـسلا  مهیلع  یهلا  ناربماـیپ 
میهاربا ترضح  هلمج  زا  ناربمایپ  همه  .دندیشوپ  یم  مشچ  شیاسآ  باوخ و  زا  دنداتسیا و  یم  تاجانم  زامن و  هب  اهبـش  .دنتـسیرگ 

، دنتخادنا شتآ  زا  ینمرخ  يوسب  .دنتشاذگ و  قینجنم  رد  ار  ترضح  نآ  یتقو  .تفرگ  رارق  یهلا  ناحتما  ءالتبا و  دروم  مالسلا  هیلع 
 - وگب يراد  یتجاح  رگا  میهاربا  يا  تفگ : لیئربج  .دـنک  کمک  يو  هب  ات  داتـسرف  ار  لـیئربج  دوخ  بّرقم  کـلم  لاـعتم  دـنوادخ 
ْنَع یبسَح  یلاحب  ُهُملِع  تفگ : میهاربا  .وگب  ادـخ  هب  ار  دوخ  تجاح  تفگ : لیئربج  وت ! هب  هن  اـّما  مراد  تجاـح  داد : باوج  میهاربا 

نتفگ هب  نم  لاح  هب  وا  ملع  دوجو  اب  یلاقَم :

: دومرف يو  قح  رد  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیدب  دمآ و  رب  دنلب  رس  اهشیامزآ  نیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  .تسین  يزاین 
مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  « ؛ یّف يذَّلَا َو  َمیهاْربِا  َو 

رورغ و هب  دنیـشنب و  عومجم  يرطاخ  اب  نمیا و  یهلا  ناحتما  رکم و  زا  زگره  دـیابن  نموم  هدـنب  (. 37 مجن /  ) دنام رادافو  هک  یـسک 
: دوش یم  مسقنم  مسق  هس  رب  هک  تسادخ  زا  فوخ  هللا  رکم  زا  ینمیا  ربارب  رد  .دوش  هتفیرف  دوخ  بجع 

.دنیوگ یم  تیشخ  ار  نآ  هک  دنوادخ  ءایربک  لالج و  تمظع  زا  هدنب  فوخ   - 1

.تسا هدش  بکترم  هک  یناهانگ  هداد و  ماجنا  ًالبق  هک  یتشز  لامعا  زا  هدنب  فوخ   - 2

.یصاعم زا  مه  قح و  لالج  تمظع  زا  مه  ینعی  ود  ره  زا  فوخ   - 3

رتدایز وا  فوخ  سرت و  دـشاب ، رتانیب  ناهانگ  بویع و  هب  دـشاب و  رتشیب  دـنوادخ  لـالج  تمظع و  هب  تبـسن  هدـنب  تفرعم  ردـق  ره 
نآرق رد  لاعتم  دنوادخ  .دوب  دهاوخ 
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/ رطاف « ) دنـسرت یم  ادـخ  زا  هک  دـنا  ناهاگآ  ناملاع و  اهنت  مدرم  فانـصا  زا  « ؛ ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  نِم  َهّللا  یَـشْخَی  اّمنِا  دـیامرف : یم  میرک 
(. 28

تیشخ هجیتن  تسا .» رتشیب  امش  همه  زا  ادخ  زا  نم  سرت  « ؛ ِهللا َنِم  مکفَوْخَا  َاَنَا  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
.تسا تادابع  تاعاط و  هب  تبغر  ناهانگ و  زا  زیهرپ  ادخ  زا  سرت  و 

.دیآ یم  رد  نیقیّدص  هرمز  رد  دناسر و  یم  عرو  هب  ار  ناسنا  هبترم  نیا 

تیشخ فوخ و  . 36

لیـصحت رب  تسا  نآ  ندرک  تناعا  ردـق  هب  یتفـص  ره  تلیـضف  اریز  تسا ؛ عینم  تاجرد  عیفر و  بتارم  زا  ادـخزا  تیـشخ  فوخ و 
تاوهـش زا  ار  یمدآ  دـناوت  یم  دـنوادخ  زا  فوـخ  .تسین  یهلا  برق  ماـقم  هـب  ندیـسر  زا  رتـالاب  یتداعـس  چـیه  يدـبا و  تداـعس 

لاعتم دنوادخ  .تسا  قح  هب  نامیا  مزاول  زا  ادخ  زا  فوخ  .دنک  توعد  ادـخ  تمظع  لالج و  رد  رکف  رکذ و  سنا و  هب  دزاسرود و 
َنُونِمْوُْملا اَمَّنِا  دیامرف : یم  دیجم  نآرق  رد 

نوچ دوش و  سرت  راچد  ناشاهلد  دـنروآ  داـی  ار  ادـخ  یتقو  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـن�وم  اـنامه  « ؛ ْمُُهبُوُلق ْتَلِج  ُهّللا َو  َرِکُذ  اِذا  َنیذَّلا 
(2 لافنا / « ) .ددرگ هدوزفا  ناش  نامیا  دوش  هدناوخ  نانآ  رب  یهلا  تایآ 

ِّهِبَر َماقم  َفاخ  ْنَم  اّماَو  هدومرف : هدعو  ار  نآ  نایاپ  یب  میعن  نادواج و  تشهب  دـنراد  ادـخزا  فوخ  هک  یناسک  يارب  رگید  ياج  رد 
َّنِاَف يوَهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَنَو 

تـشهب انامه  تشادزاب  سوه  اوه و  زا  ار  شکرـس  سفن  دیـسرت و  ّتیبوبر  ترـضح  ماقمزا  هک  سک  نآ  اّما  و  « ؛ يوْأَْملا َیِه  َهَّنَْجلا 
(. 40/ تاعزان « ) دوب دهاوخ  وا  هاگیاج  نادواج 

دهاوخ تشهب  ود  وا  يارب  زا  دـسرتب  یهلا  ءایربک  رهق و  زا  سک  ره  و  « ؛ ِناتّنَج ِّهِبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَِمل  َو  دـیامرف : یم  رگید  ياج  رد  و 
(. 46 نمحر / هروس  « ) .دوب

: دوب دهاوخ  نادنخ  تمایق  رد  دوش  نایرگ  ادخ  فوخ  زا  هک  یمشچ 
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دوش رت  زبس و  خاش  نایرگ  ربا  ز 

دوش رتنشور  هیرگ  زا  عمش  رون 

تسوت نایرگ  نآ  هک  یمشچ  کنخ  يا 

تسوت نایرب  وا  هک  لد  نویامه  ياو 

ادخزا فوخ  یمک  تلع  . 37

: تسا زیچ  هس  ادخزا  فوخ  یمک  ّتلع 

.نیقی فعض  داقتعا و  یتسس  ازج و  زور  باقع  هذخ�وم و  هب  تبسن  لهج  لاعتم و  دنوادخ  لالج  تمظع و  زا  يربخ  یب   - 1

.رطخ رپ  زور  نآ  ياهباذع  لاوها و  هب  یهّجوت  یب  تمایق و  زور  هبساحم  زا  تلفغ   - 2

شـشوک ناوت  یم  اهتّلع  نیا  جالع  يارب  .دوخ  تاعاط  هب  ندش  رورغم  ای  دـنوادخ  هلماک  تمحر  هب  یعمج  رطاخ  نانیمطا و  زا   - 3
دـنک و یم  تمحز  تّقـشم و  رب  ربص  ایند  رد  دـمآ  شیپ  نیقی  تلاح  یتقو  .دومن  شاداپ  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  نیقی و  لیـصحت  رد 

یگدنب تعاط و  ادخ و  رکذ  هدهاجم و  هب  درک ؛ ادیپ  ربص  هوق  نوچ 

باذع عاونا  رّکذتم  هتـسویپ  دیاب  يا  هدنب  نینچ  .دهد  یم  یهلا  تارّدقم  هب  تیاضر  يو  هب  دنوادخ  هب  تفرعم  سنا و  دزادرپ و  یم 
ییحی ترـضح  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  دشیدنیب ، قح  ءایلوا  نیفئاخ و  لاوحا  هب  دـیاب  .دروآ  رظن  شیپ  ار  گرم  دـشاب و  یهلا 

مالسلا هیلع 

مالسلا هیلع  دّاجس  دّیس  نیدباعلا  نیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ردقیلاع  ربمایپ 

دـندرک و یم  هیرگ  دـنوادخ  تیـشخ  فوخ و  زا  دـندوب و  یلاعت  قح  اب  زاین  زار و  اعد و  تاجانم و  رد  هتـسویپ  ام  نایاوشیپ  ریاس  و 
؟ تسا هنوگچ  میناگدولآ  ناراک و  تیصعم  هک  ام  لاح  .دندوب  نینچ  دوخ  ندوب  موصعم  اب  ناراوگرزب  نیا  .دنداتفا  یم  شوهیب  هاگ 
رورغم و نیا  ربانب  دراد ؟ یـشزرا  هچ  قح  يوزارت  رد  وا  لامعا  دـناد  یمن  تسا  ربخیب  تخـس  دوخ  هدـنیآ  لاوحا  زا  فیعـض  ناسنا 

هاگ .تساوخ  يرای  وا  زا  دیلان و  ادخ  هب  دیاب  .تسین  یعقاو  نارادـنید  نایوج و  ادـخ  راک  دوخ ، تشونرـس  هدـنیآ  زا  ندـش  نئمطم 
هب گرم ؛ ياهیشوهیب  تارکس و  یّتح  تایح و  ياهزور  نیرخآ  رد  ادخ  ناگدنب 
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.دنوش یم  راچد  تبقاع  يدب  تمتاخ و  ءوس  هب  ای  تبقاع  نسح 

.دزاس ماجرف  کین  ار  يا  هدنب  تسا  نکمم  ندیلان ، ادخ  هب  هتشذگ و  ءوس  لامعا  رب  تمادن  قدص و  رس  زا  هبانا  هبوت و 

هب یتلاح  نانچ  تسا  نکمم  هتـساوخ ، لام و  نادنزرف و  نازیزع و  زا  ندش  ادج  رثا  رب  یتح  يداقتعا و  روما  رد  دـیدرت  کش و  هاگ 
رفاک یتح  دنک و  هبنپ  تسا  هتشر  یگدنز  زاغآ  زا  ار  هچنآ  ددرگ و  يراج  شنابز  رب  زیمآرفک  نانخس  یتح  هک  دهد  تسد  صخش 

.دورب ایند  زا 

ٌهراـجت اـهوُمْتفَرْتْفا َو  ٌلاوـمَا  مُُکت َو  َِریِـشَع  ْمُکُجاوْزَا َو  ْمُُکناوِْـخاَو و  مُک  ُءاـْنبَا  ْمُک و  ُءاـبآ  َناـک  ْنِا  لـُق  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد 
( ام لوسر  يا  (« ؛ هِْرمَِاب ُهّللا  َِیتأَی  یّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  ٍداهِج  ِِهلُوسَر َو  ِهّللا َو  َنِم  ْمُْکَیِلا  َّبَحَا  اهَنْوَضْرَت  ُنِکِاسَم  ِاـهَداسَک َو  َنْوَشْخَت 

لام دـیا و  هدروآ  عمج  هک  یلاوماو  ار  دوخ  نادـنواشیوخو  نانز  ناردارب و  نارـسپ و  ناردـپ و  امـش  رگا  مدرم  يا  هک  ار  تما  وگب 
دیکانمیب و نآ  يداسک  زا  هک  يا  هراجتلا 

ذفان رماات  دیـشاب  رظتنم  دیراد ؛ یم  تسود  وا  هار  رد  داهج  لوسر و  ادخ و  زا  شیب  دیا ؛ هتـشاد  شوخ  لد  نآ  هب  هک  یلاع )  ) یلزانم
(. هیآ 24 هبوت  « ) .ددرگ يراج  ادخ 

لام و عمج  ای  زیمآ  توهـش  ياه  هنحـص  هب  شرّکفت  رّوصت و  دوب و  یناسفن  ياهاوه  تاوهـش و  عیطم  یگدنز  زاغآ  زا  درف  یماگنه 
.دزاس اهر  زیمآ  سوه  دیلپ و  راکفا  هطلس  ریز  زا  ار  دوخ  دناوت  یمن  مه  توم  تارکس  رد  دوب ؛ هّجوتم  لانم 

مه رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  دنا ؛ هدیـشیدنین  ادخ  هب  زج  هدنکفا و  ندرگ  رد  ار  ادخ  یگدنب  قوط  تایح  زاغآ  زا  هک  اهنآ  سکع  رب 
.ددنب یم  شقن  اهنآ  بل  رب  تسا  رادید  قوش  زا  تیاکح  هک  یمّسبت  دور ، یم  قوشعم  يوسب  هک  یقشاع  نوچمه 

میوگ وت  اب  ن�وم  درم  ناشن 

تسوا بل  رب  مّسبت  دیآ  گرم  وچ 

یهن ًاحیرـص  ادـخ  تمحر  زا  سأی  زا  هک  تسا  یتایآ  دـیجم  نآرق  رد  .تسادـخ  تمحر  زا  سای  کـلهم ، هکلب  مومذـم  تافـص  زا 
: دیامرف یم  تسا : هداهن  رفک  یّتح  یهارمگ و  ربارب  ار  نآ  هدومرف و 
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سفن رب  فارسا  نایصع ) هب   ) هک مناگدنب  نادب  تمحر ) لوسر  يا  (« ؛ ِهّللا ِهَمْحَر  ْنِم  اُوطَنْقَت  مِهِسُْفنَا ال  یلَع  اُوفَرْـسَا  َنیذَّلا  َيِدابِع  ای 
(. 53 رمز / « ) ...دیشابم دیما  ان  ادخ  ياهتنمان )  ) تمحر زا  زگره  وگب  دندرک  دوخ 

، هارمگ يّدام ) نادان   ) مدرم زجب  زگره  يرآ  تفگ : میهاربا  « ؛ َنُوُّلاّضلا َِّالا  هِّبَر  ِهَمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  ْنَم  َلاق َو  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد 
(. 56 رجح / « ) .تسین دیمَا  ان  ادخ  فطل  زا  یسک 

« .تسین دـیما  ان  سویأم و  ادـخ  تمحر  زا  نارفاک  زج  سک  چـیه  « ؛ َنوُِرفاـْکلا ُمْوَْقلا  ّـِالا  ِهّللا  ِحْوَر  ْنِم  ُسَْئیاَـی  ـال  دـیامرف : یم  زین  و 
(. 87 فسوی / )

اریز شابم  راگدرورپ  تمحر  زا  سویأم  زگره  دـندومرف : دوب  سویأم  هدرک و  هاـنگ  رایـسب  هک  يدرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.تسا رتدب  يا  هدرک  هک  یناهانگ  زا  وت  سأی 

تسا ینایز  نیا  دراد و  یم  زاب  دنوادخ  هب  ّتبحم  یتسود و  زا  ار  ناگدنب  سأی ،

.ریذپان ناربج 

ادخ تمحر  هب  ءاجر )  ) يراودیما . 38

رما راظتنا  تهج  هب  لد  رورـس  طاسبنا و  زا  تسا  ترابع  ءاجر  .دنیوگ  ءاجر  نآ  هب  هک  تسا  يراودـیما  ادـخ  تمحر  زا  سأی  ّدـض 
رد یتدابع  تعاط و  .دشاب  هدرک  لیصحت  ار  بوبحم  هب  ندیسر  بابسا  زا  يرایـسب  ناسنا  هک  دوش  یم  لصاح  یتقو  ءاجر  .یبوبحم 

یحلاص نیمز  رد  ار  یبیع  یب  رذب  هک  تسا  يزرواشک  دننام  هب  یـسک  نینچ  لاح  .دشاب  هداد  ماجنا  دوخ  نامیا  تردق  ناوت و  ّدـح 
ياهنداد بآ  رایـسب و  تبظاوم  زا  دـعب  دـنیچ  رب  هعرزم  نآ  زا  ار  محازم  هزره و  ياهفلع  دـهد و  بآ  دوخ  تقو  رد  ار  نآ  دـشاپب و 

.دشاب هتشاد  نمرخ  دیما  دایز 

هتـسیاش و لامعا  دـننام  تادابع  تاـعاط و  حیحـص و  رذـب  دـننام  ناـمیا  تسا و  حـلاص  نیمز  دـننام  لد  .تسا  ترخآ  هعرزم  اـیند 
لد هعرزم  زا  دیاب  هک  تسا  یلددب  هنیک و  دسح ، لخب ، دننام  يدنسپان : تافص  همیمذ و  قالخا  دننام  هزره  ياهفلع 
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.دیآ لصاح  بولطم  نمرخ  بوغرم و  لوصحم  ات  دنوش ؛ هدیچرب 

یمن ءاجر  ار  نآ  دـشاب ؛ هدرکن  رود  دوخ  لد  زا  ار  هزره  ياهفلع  هتـشاکن و  ار  نامیا  رذـب  هدرکن و  مهارف  ار  راک  بابـسا  یتقو  اـّما 
.تسا تقامح  رورغ و  شمان  هکلب  دنیوگ 

یـسک دننام  .دـنمان  وزرآ  لَمَا و  ار  نآ  تسا  هدرک  تلفغ  یخرب  زا  هدرک و  مهارف  ار  نیمز  یگدامآ  بابـسا  زا  یخرب  یـسک  رگا  و 
.تسا هدادن  ماجنا  عقومب ، دشاب ، هتسیاش  هک  یتدابع  تعاط و  تسا و  هدش  لفاغ  هعرزم  نداد  بآ  زا  هک 

لـضف هتبلا  .تسا  نسحتـسم  ًالقع  ًاعرـش و  هدرک  باریـس  ار  نآ  تعاط  بآ  اب  هدرک و  مهارف  ار  لد  یگدامآ  هک  یـسک  يارب  ءاجر 
.دوش یم  يدرف  نینچ  لاح  لماش  یهلا  مرکو 

الب تبحم و  تبرش  دندیشوک و  راگدرورپ  تعاط  رد  يرمع  نادباع  ناحلاص و 

نودـب هک  دنتـسناد  یم  کین  دنتـشاد و  قثاو  ءاجر  مه  وا  مرک  لـضف و  هب  اـّما  دـندیزرل ؛ یم  هتـسویپ  ادـخ  فوخ  زا  دندیـشون و  ار 
.تفای هار  یبوبر  سدق  تحاس  هب  ناوت  یمن  راک  بابسا 

دارم هب  دسر  یهگ  نمیا  يداو  نابُش 

دنک بیعش  تمدخ  ناج  هب  لاس  دنچ  هک 

نامیا مزاول  زا  تسا ؛ بونذلا  راّفغ  بویعلا و  راّتس  قزار و  ریدق و  میلع ، میکح ، وا  هک  نتـشاد  لاعتم  دنوادخ  هب  نظ  نسح  ءاجر و 
.دنک یم  لمع  دوخ  هب  تبسن  ّشنظ  نسح  ردق  هب  هدنب  اب  دنوادخ  تسا و  قح  ّتینادحو  هب 

مالسلا و مهیلع  نیموصعم  همه  هک  وا  راوگرزب  تیبلا  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  شردقیلاع ، ربمایپ  ادخ و  ّتبحم 
قلخ تحلـصم  ادخ و  يارب  زج  ینخـس  دنداهنن و  ادـخ  رهب  زج  یمدـق  هک  قح  ءایلوا  دـندوب و  رـشب  دارفا  هدـیزگرب  هنومن و  هوسا و 

هب ار  ناگدنب  لاعتم ؛ دنوادخ  نذا  هب  یـصاع  ناگدنب  زا  تعافـش  .تسا  تاجن  هیام  نیقیب  دندیـشکن ؛ وا  دای  هب  زج  یـسفن  دنتفگن و 
دنک یم  فّصتم  یلاعت  يادخ  هب  نظ  نسح  ءاجر و  تفص 
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: دنا هتفر  اهنآ  هک  دنور  یم  یهار  نامه  هب  و 

نابیتشپ وت  نوچ  دشاب  هک  ار  تّما  راوید  مغ  هچ 

نابیتشک حوندشاب  هک  ار  نآ  رحب  جوم  زا  میب  هچ 

سفن تّوق  تّزع و  رد  . 39

لاعتم دنوادخ  .دزرلب  يداب  ره  هب  هک  دشابن  يدیب  دـشاب و  هتـشاد  لّمحت  دـئادش  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  سفن  تّزع  یگرزب و 
راوخ نوبز و  دیابن  ن�وم  هدنب  (. 8 نوقفانم / « ) تسا نان�وم  لوسر و  ادخ و  ّصاخ  تّزع  «؛ َنینِ�وْمِلل ِِهلوُسِرل َو  ُهَّزِعلا َو  ِهِّلل  و  دیامرف : یم 

یتسود زا  یعقاو  ن�وم  .دزاس  راوخ  قلخ  ادخ و  دزن  رد  ار  دوخ  .دوش  راچد  تناهم  ّتلذ و  هدارا و  یتسس  سفن و  فعـض  هب  دشاب و 
زا دوش و  یمن  لزلزتم  راگزور  لّدبت  ّریغت و  زا  .دهد  یمن  هار  دوخ  هب  یبارطـضا  نانآ  ینمـشد  زا  رورغم و  هنامداش و  راگزور  يانبا 

.دهد یمن  هار  لد  هب  یمیب  هنامز  رابدا  لابقا و 

ناراوس هّکی  زج  هک  تسا  ینادیم  شیاتس ، لباق  تلیضف  هدیدنسپ و  يوخ  نیا 

.دنهنن نآ  رد  مدق  نالدریش  زجب  هک  تسا  یهار  دننکن و  نالوج  نآ  رد  یگنادرم  هکرعم 

زا دهد و  یم  رد  نت  تسپ  ياهلغش  هب  صخش  هک  عبط  یتسپ  تّمه و  تئاند  ربارب  رد  تسا و  یتسس  فعض و  سفن ، تّزع  ربارب  رد 
تـسد یلاع  لغاشم  گرزب و  ياهراک  هب  دـنددص  رد  دـنلب  تّمه  نابحاص  .تسا  تّمه  ّولع  دـنام ؛ یم  زاـب  گرزب  ياـهراک  بلط 

.دروآ یمن  دورف  رس  هدنبیرف  يرهاظ  عفانم  يویند و  فراخز  ربارب  رد  تسا  یلاع  وا  تّمه  هک  یسک  .دنزای 

میاپ رس و  یب  نادنر  تّمه  مالغ 

هاک کی  ناششیپ  هب  دزرین  نْوَک  ود  ره  هک 

زا دوخ  یلاع  فده  قّقحت  هار  رد  و  دنتسیا ؛ یمن  زاب  يراکادف  ششوک و  چیه  زا  دوصقم ؛ هب  ندیسر  هار  رد  تّمه  اب  نانز  نادرم و 
: دنزرو یمن  غیرد  لام  ناج و  لذب 
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دیآرب نم  ماک  ات  مرادن  بلط  زا  تسد 

دیآرب نت  ناج ز  ای  ناناج  هب  دسر  ناج  ای 

رد هک  دنا  مدرم  هورگ  نیا  زا  نادیهـش  ناراکادف و  .دـننک  یم  لابقتـسا  نآ  زا  هکلب  دنـساره ، یمن  گرم  زا  یتّمه  دـنلب  دارفا  نینچ 
: دنیوگ یم  نانیا  .دنا  ّتیرشب  عمج  عمش  تقیقح 

ادخ هداد  ارم  تیراع  هب  تسا  یناج 

دیآ میلست  تقو  وچ  منک  میلست 

: تسا هتفگ  شوخ  هچ  لاقم  نیرد  زین  يزاریش  ظفاح 

تسود درپس  ظفاح  هب  هک  تیراع  ناج  نیا 

منک يو  میلست  منیبب و  شخر  يزور 

.دریگ یم  همشچ  رس  تمه  ّولع  زا  هک  تسا  هنسح  تافص  زا  زین  تماهش 

مزـال نآ  یناـبهاگن  هچ  نآ  تظفاـحم  رد  ندرک  لاـمها  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  یتّیمح  یب  یتریغ و  یب  رگید  همیمذ  تافـص  زا 
.دراد ترورض  هچ  نآ  رد  تسا  ّتیمح  تریغ و  نآ  ّدض  .لاوما  دالوا و  ضرِع و  نید و  زا  تسا 

یهن رد  دنک و  یگداتـسیا  تسا  نید  فالخ  تعدب و  هچنآ  ربارب  رد  دـنک و  تاعاط  رد  تبظاوم  دوخ  هک  تسا  نیا  نید  رد  تریغ 
لامها فورعم  هب  رما  رکنم و  زا 

فالخ لامعا  نداد  ماجنا  رد  دنا و  تیـصعم  رهاجم  هک  یناسک  اب  دنک و  دهج  ّدج و  مارح  لالح و  جیورت  نید و  رـشن  رد  .دـیامنن 
ندیـشوپ اوراـن و  ياهترـشاعم  زا  ار  اـهنآ  هک  تسا  نیا  ضرِع  لـها و  رد  تریغ  اـّما  .دـنکن و  ترـشاعم  دـنا ؛ خاتـسگ  يرج و  عرش 

ّدح رد  نتفگ  نخس  .دراد  زاب  دنا ؛ تمهت  ماقم  رد  هک  یعماجم  اهرازاب و  رد  تهج  یب  دمآ  تفر و  اوقت و  تّفع و  فالخ  ياهسابل 
زاجم و ناـنز  يارب  عرـش  ّدـح  زا  جراـخ  ّتیلاـعف  نتفگ و  نخـس  رد  طارفا  یلو  درادـن  یلاکـشا  عرـش  ّدـح  رد  ّتیلاـعف  ترورض و 

.تسین نسحتسم 

دریگب و تخس  دوخ  لایع  لها و  رب  ناملسم  درف  تهج  یب  دماجنا و  طارفا  هب  دیابن  اّما  تسا  نسحتسم  وکین و  تریغ  تفص  هچرگ 
نیا .دنک  اهنآ  لاوحا  سُّسجت  ًامئاد 
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راداو ایر  يزاس و  رهاظ  هب  ار  اهنآ  دـناشک و  یم  داسف  هب  ار  هداوناخ  رما  دزیگنا و  یم  رب  دوش  رّوصت  هچ  نآ  زا  رتشیب  یّنظ  ءوس  رما ،
.دنک یم 

اب بیجن و  ینز  دراد ؛ يروآ  ریش  نز  رگا  هک  ییامن  تبقارم  يو  یگراوخ  ریش  يادتبا  زا  هک  تسا  نیا  دالوا  رب  ّتیمح  تریغ و  اّما 
ندینـش و نتفگ و  ندروخ و  بادآ  .يزوماـیب  يو  هب  کـین  بادآ  دـیاب  دیـسر  زیمت  دـح  هب  كدوـک  یتـقو  .دـشاب  تّفع  تفارش و 

مسب اذغ  ندروخ  هب  ندرک  عورش  ماگنه  دروخب و  اذغ  تسار  تسد  اب  دیاب  كدوک  .یهد  دای  دنزرف  هب  دیاب  ار  نتساخرب  نتـسشن و 
نارگید ندروخ  اذغ  هب  دروخن ، اذغ  دنت  دربن ، تسد  اذغ  هب  نارگید  زا  شیپ  درادرب ، اذغ  دوخ  شیپ  زا  .دیوگب  میحرلا  نمحرلا  هللا 

دیاب يروخرپ  زا  دزاسن ، هدولآ  اذغ  هب  ار  دوخ  هماج  تسد و  دوجب ، تسرد  مارآ و  ار  اذغ  دماشاین ، دروخن و  باتـش  اب  .دـنکن  هاگن 
زان هک  یناناوج  ناـناوجون و  اـب  تسلاـجم  زا  .دـنک  زیهرپ  ییارآدوخ  تنیز و  زا  دـشاب و  عناـق  تسا  هناـخرد  هچ  ره  هب  .دـنک  زیهرپ 

.دیاین راب  تیبرت  دب  ادا و  دب  ات  تشاد  رودب  دیاب  ار  وا  دنراد  قالخا  داسف  ای  دنشورف ، رخف  هدرورپ و 

یتمرح یب  دنکن و  یسک  هب  تشپ  نداتسیا  نتسشن و  رد  داد  دای  كدوک  هب  دیاب 

هک یلامتـسد  اب  .دربن  ینیب  هب  تشگنا  .دنک  زیهرپ  نارگید  روضح  رد  ینیب  نهد و  بآ  نتخادـنا  زا  .درادـن  اور  اهرتگرزب  هب  تبـسن 
نهد رب  تسد  دـنک و  زیهرپ  نارگید ، يوربور  ندیـشک ، هزایمخ  زا  .دـنک  كاپ  ار  نهد  ینیب و  نارگید ، زا  رانک  رب  دراد ، بیج  رد 
هژیوب نارگید ، ءازهتـسا  حازم و  زا  .تشاد  رذـح  رب  نارگید  ریقحت  ناتهب و  و  ینخـسرپ ، ییوگ ، غورد  زا  دـیاب  ار  كدوک  .دراذـگ 

، مک مک  یبهذم و  بادآ  اب  ار  وا  يزومایب و  ار  ادخ ، مالک  نآرق ، دـیاب  كدوک  هب  میلعت  زاغآ  رد  .دـنک  يراددوخ  دـیاب  نارتگرزب ،
داد و دای  اه  هچب  هب  ار  نید  همئا  رابرهگ  نانخس  زومآ و  دنپ  نیریش  تایاکح  دیاب  .دیجم  هللا  مالک  زا  دعب  .یهد  تداع  هزور  زامن و 

نالاسمه اب  داد  هزاجا  ار  اه  هچب  دیاب  ترورـض ، ّدـح  رد  یهاگهاگ ، .تشاد  رذـح  رب  تشز  وغل  لامعا  ندـید  ندینـش و  زا  ار  اهنآ 
كدوک ردقچ  ره  .دنیاین  راب  هدرمژپ  هدرم و  لد  ات  دننک  طاشن  يزاب و  دوخ 
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يزومایب اه  هچب  هب  افص  قدص و  تواخس و  تعاجش و  اضر و  لکوت و  رکش و  ربص و  لیبق  زا  هنـسح  تافـص  دنک ، یم  دشر  رتشیب 
يوریپ یناسک  نینچ  زا  ناکدوک  هک  ینک  نیسحت  ار  نانآ  ییوگب و  اهتشذگرس  دنا  هتـشاد  ای  دنراد  یتافـص  نینچ  هک  یناسک  زا  و 

(1) .دننک

.دنیاین راب  لهاج  ناریح و  یگدنز  رد  هک  داد  میلعت  ناناوجون  هب  دیاب  ًامتح  ار  دیاقع  لوصا  تعیرش و  بادآ  زامن ، تراهط ،

زا یتشز  راک  رگا  .یهدب  وا  هب  روخ  رد  يا  هزیاج  ینک و  نیـسحت  قیوشت و  ار  وا  دـیاب  دـمآ  روهظ  زورب و  هب  هچب  زا  یکین  راک  رگا 
یتشز حبق و  هک  يزاسن  خاتسگ  نارهاوخ  ناردارب و  شیپ  رایسب ، تمالم  اب  ار  وا  ینک و  یشوپ  مشچ  زاغآ ، رد  دز ، رس  وا 

دیاب .ییامن  تعنامم  نآ  رارکت  زا  یـشاب و  اشوک  يو  هیبنت  رد  ًامتح  دش ، رارکت  شدب  راک  رگا  اّما  .دورب  نیب  زا  شرظن  رد  دـب ، راک 
گرزب راظنا  رد  ار  يو  ّتیصخش  ینک و  ظفح  ار  دنزرف  تمرح  يزیرن و  ار  وا  يوربآ  ینکن و  طارفا  تسا ، نکمم  ات  يو ، هیبنت  رد 

.یهد هولج 

ات ینک  مادقا  يو  تیبرت  میلعت و  هب  رسپ  زا  رتدوز  یشوکب و  يو  سفن  تمالس  تفع و  رد  ردام ، کمک  اب  دیاب  زین  رتخد  تیبرت  رد 
.دیآ راب  مرزآ  ایحاب و  نمادکاپ و  فیفع و 

رمع و ندرک  رده  زا  ات  دنراد  دادعتسا  نآ  رد  هک  يزومایب  یتعنص  بسک و  راک و  اهنآ  هب  دیاب  دندیسر  دشر  ّدح  هب  ناکدوک  یتقو 
.يوشن التبم  یبقع  ایند و  رد  نانآ  یگراکیب  لابو  هب  یشاب و  رانک  رب  اهنآ  یگدنز 
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رد ًالمع -  ار  کین  تافص  نتـشاد  ریوصت ، شیامن و  اب  ناوت  یم  .تسا  هدش  ادیپ  اه  هناخ  رتشیب  رد  نویزیولت  ویدار و  هک  زورما  - 1
اب بسانتم  هّصق ، ياهباتک  .دنرب  یپ  ًالمع  بوخ  تافص  بادآ و  جیاتن  هب  ات  درک  میهفت  اه  هچب  هب  میقتـسم -  ریغ  همانـشیامن و  سابل 

ناوارف کمک  یّلم ، یمالـسا و  قالخا  بادآ و  هب  اه  هچب  ییانـشآ  هب  دـشاب ؛ ابیز  ریوصت  ذـغاک و  اب  رّوصم و  هک  زین  ناـکدوک  نس 
.دنک یم 
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؛ دراد جایتحا  لاوما  لام و  هب  شدنزرف  نز و  دوخ و  ناج  ظفح  يارب  لاح -  ره  رد  یمدآ -  نوچ  هک  تسا  نیا  لاوما  رد  تریغ  اّما 
ات .دیامنن  طارفا  نارگید  زا  دیلقت  فارـسا و  هار  رد  دوخ  تورث  ندش  فلت  زاو  دنک  یفاک  یعـس  غیلب و  ّدـج  نآ  تظفاحم  رد  دـیاب 

.دیامن فرصم  ریخ  ياههار  رد  ار  نآ  دوش و  دنم  هرهب  عّتمتم و  دوخ  لام  زا  تسا  هدنز 

ینأت لمأت و  یناطیش و  تسا  یتفص  هلجع  .تسا  يراکباتـش  هلجع و  دزادنا ؛ یم  ناطیـش  ماد  هب  ار  ناسنا  هک  يرگید  مومذم  تفص 
زا هاگ  نتخورف  ایند  لیلق  عاتم  هب  ار  نید  ندش و  ایند  ناطیش و  هتفیرف  .تسا  ّقح  ءایلوا  ناربمایپ و  تافص  زا  ینامحر و  تسا  یتفص 

دوش نخـس  نیا  قادصم  ادابم  دنک  ّینأت  لمأت و  اهراک  تبقاع  رد  شیدنا  رود  ن�وم  ناملـسم و  لقاع  درف  دیاب  .دریگ  یم  أشنم  هلجع 
: دنا هتفگ  هک 

ریگ سگم  ناتوبکنع  باعل 

!؟ ریچخن درک  نوچ  رگن  ار  یئامه 

زا ار  دوخ  دـنک و  عطق  ار  شرمع  هشیر  يراکباتـش  اـب  دـتفارد و  ناطیـش  ماد  هب  تسا  راـگدرورپ  برق  قیـال  هک  یمدآ  دـشاب  فیح 
.دزاس مورحم  ترخآ  يدبا  تّزع 

تاکرح رادرک و  راتفگ و  رد  نآ  نوکس  سفن و  نانیمطا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  لمأت  راقو و  يراکباتـش  هلجع و  تفـص  ّدض 
تافـص زا  دوخ ، عقوم  هب  دوخ  ياـج  هب  یلمع  ره  نداد  ماـجنا  رد  لـمأت  دـنک ؛ عورـش  اـهنآ  زا  یکی  رد  هک  نآ  زا  شیپ  تانکـس  و 

: تسا هدش  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشالاو  ربمایپ  هب  هک  یتافص  زا  .تسا  هدش  دای  یکین  هب  نآ  زا  هک  تسا  ییوکین 
.دشاب یم  هنیکسلا  راقولا و  بحاص 

ادخ هب  نظءوس  سفن و  فعض  . 40

یم همـشچرس  سفن  فعـض  نبج و  زا  تفـص  نیا  .تسا  قلخ  ادـخ و  هب  تبـسن  یلد  دـب  نظءوس و  هدـیهوکن ، تشز و  تافـص  زا 
.دنک یم  ادیپ  داقتعا  نادب  دنک و  یم  گرزب  ار  نآ  همهاو  هوق  هب  دسر  یم  شرطاخ  هب  هچ  نآ  یسفنلا  فیعض  نابج  ره  اریز  دریگ ؛

َنِم ًاریثَک  اُوبنَتِْجا  اُونَمآ  َنیِذلا  اهُّیَا  ای  دیامرف : یم  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
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تیـصعم و اهینامگدب  زا  یـضعب  اریز  دـینک  يرود  رگیدـکی ) قح  رد   ) اهنامگ يرایـسب  زا  نامیا  لها  يا  « ؛ ٌمَِثا ِنَّظلا  َضَْعب  ّنِا  ّنَظلا 
(. 12 تارجح / « ) تسا هانگ 

يربن دـب  نامگ  يو  هب  ینک و  لمح  يزیچ  نیرتهب  هب  ار  دوخ  ن�وم  ردارب  لـمع  رما و  دـیاب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
رد دربب ، دب  نامگ  ن�وم  ردارب  هب  یتسرد -  لیلد  ببـس و  نودب  ناسنا -  یتقو  هک  تسادـیپ  .یبایب  نآ  يارب  یبوخ  لمحم  هک  مادام 

.تسین ناملـسم  هتـسیاش  لمع  نیا  درک و  دـهاوخ  یمارتحا  یب  یـسک  نینچ  هب  ًاعبط  تسا ، هدرک  زواجت  وا  ضرع  میرح  هب  تقیقح 
دـنزادرپ و یم  نظءوس  هب  دـنا ؛ نطاـب  دـب  دـنراد و  یثـیبخ  سفن  هک  یناـسک  .دوش  یهتنم  وا  زا  تبیغ  هب  نظءوـس  نیا  تسا  نکمم 

.دننک یم  سایق  دوخ  هب  ار  نارگید 

باهش دشرم  ياناد  ریپ  ارم 

بآ يور  رب  دومرف  زردنا  ود 

شابم نیبدوخ  سفن  رب  هک  نآ  یکی 

شابم نیبدب  قلخ  رب  هک  نآ  رگد 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ردقیلاع  ربمایپ  .دزادنا  یم  رد  تیـصعم  هانگ و  هب  ار  ام  هک  تسا  ناطیـش  ياه  هسوسو  هجیتن  نظءوس  ًابلاغ 
هک ییاهاج  زا  « ؛ مَُهْتلا عِضاوَم  ْنِم  اوُقَِّتا  دیامرف :

نارگید هراـب  رد  هن  درک و  راـچد  تمهت  هب  ییاـهاج  نینچ  رد  دـمآ  تفر و  اـب  ار  دوـخ  هـن  درک .» زیهرپ  دـیاب  تـسا  تـمهت  ثعاـب 
زا لاعتم  دنوادخ  زج  .دشاب  هتشاد  يریخ  ّتین  هتفرگ ؛  رارق  ًارهاظ -  ام -  تمهت  دروم  هک  یصخش  دیاش  .دومن  هدز  باتـش  تواضق 

دارفا هب  تبسن  نظءوس  ندز و  تمهت  زا  تسا  رتهب  .دشاب  حیحـص  تواضق  يانبم  دناوت  یمن  مه  دارفا  رهاظ  درادن و  ربخ  دارفا  نطاب 
.مینک رود  دوخ  زا  میشاب -  هتشادن  يدنسپ  لقع  لیلد  رگا  ار -  ینامگدب  نظءوس و  یلک  روطب  میزیهرپب و  ناملسم 

ییاوران لمع  هک  یـسک  دروم  رد  ناوت  یم  دناسرب ؛ نیقی  هب  دنک و  يرای  ار  ام  نشور  ياهلیلد  یجراخ و  نیارق  هک  يدروم  رد  اهنت 
.دومن موکحم  ار  وا  ای  درک  تواضق  تسا ، هدرک 

هّیفـص دندوب ؛ فکتعم  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  زا 
دمآ دجسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  ندید  هب  بطخا  ییح  رتخد 

ص:81

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هار  رد  .دندومرف  یهارمه  هار  زا  يرادقم  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  .دورب  شا  هناخ  هب  تساوخ  ماش  زا  دعب  و 
.تسا نم  نز  هّیفص  نیا  دندومرف : درم  نآ  هب  ترضح  .دندرک  دروخ  رب  راصنا  زا  يدرم 

؟ تسا نخس  نیا  ياج  هچ  دومن ، ضرع  ودرک  بّجعت  يراصنا  درم 

دیاب دوش  راچد  نظءوس  هب  ...دـنک و  کـیدزن  كـاله  هب  ار  وا  هک  دـشاب  دوز  تسا  مدآ  ینب  نیمک  رد  ناطیـش  دـندومرف : ترـضح 
! دوب رایشوه  رادیب و 

ادخ هب  نظ  نسح  . 41

.تسا نظ  نسح  قلخ ، ادخ و  هب  نظءوس  دض 

ساسحا لد  رد  تسا  دنوادخ  ّتبحم  ینابرهم و  يراودـیما و  طاشن و  هک  نآ  دـئاوف  زا  دـشاب  هتـشاد  ادـخ  هب  نظ  نسح  یـسک  رگا 
دهد یم  ماجنا  هقالع  قشع و  هارمه  یتدابع  دنک و  یم  ساسحا  لد  رد  لاعتم  دنوادخ  هب  تبـسن  صاخ  یتّبحم  .درک  دـهاوخ  رورس 

.ددرگ یم  يو  يراگتسر  تاجن و  هیام  تبقاع ، هک 

ار نظ  نسح  نیا  .شدنبلد  دنزرف  هب  تبسن  تسا  ردام  ّتبحم  ربارب  نیدنچ  يو  هب  تبـسن  دنوادخ  ّتبحم  رهم و  هک  دنادب  دیاب  هدنب 
.ددرگ اهنآ  یگشیمه  تلصخ  هکلم و  ات  دنزاس  قیمع  خسار و  دوخ  لد  رد  هتسویپ  دیاب  ناگدنب 

ریغ هک  دندید  اهنآ  زا  یلمع  رگا  دنشاب و  هتشاد  نظ  نسح  ّتین و  نسح  هشیمه ، دوخ ، نارهاوخ  ناردارب و  هب  تبسن  دیاب  ناناملسم 
فالخ نیارق  لیالد و  دوش و  رّرکم  عّقوت  فالخ  هک  نیا  رگم  دنیامن ؛ حالـص  ریخ و  رب  لمح  ار  نآ  دشاب  عّقوت  فالخ  رب  هرظتنم و 

هبلغ يوسب  دوش  یم  یناویح  حور  تکرح  ثعاب  هک  تسا  بضغ  مشخ و  دب ، رایسب  تافص  کلاهم و  زا  .دیامن  تباث  ار  نظ  نسح 
ترارح نآ  زا  يدود  ییوگ  دوش و  یم  لصاح  اهگر  غامد و  رد  یترارح  بضغ  تدش  رثا  رب  .یصخش  زا  نتفرگ  ماقتنا  ای  یسک  رب 

.دناشوپ یم  ار  لقع  مشچ  هک  دزیخ  یم  رب 

هجیتن هاگ  تسین  رّ�وم  وا  رد  دنپ  تحیصن و  دنک ؛ هبلغ  یسک  رب  كانبضغ  هاگره 
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.دیازفا یم  صخش  ماقتنا  تردق  بضغ و  رب  دهد و  یم  سوکعم 

عوقو هک  تسا  يرما  رطاخ  هب  بضغ  یناـمز  .دراد  رما  نآ  زا  يریگـشیپ  هبنج  هتفاـین و  عوقو  زونه  هک  تسا  يرما  يارب  بضغ  هاـگ 
و دنک ؛ یم  تیارس  نوریب  هب  نورد  زا  نوخ  دشاب ، اناوت  ماقتنا  رب  درف  رگا  .تسا  صخـش  هیبنت  ای  ماقتنا  تهج  هب  بضغ  تسا و  هتفای 
زا نوخ  دـهد و  یم  تسد  يدـیماان  یگدروخرـس و  تلاح  دوبن ، ماقتنا  رب  رداق  رگا  یلو  دوش  یم  زمرق  كانبـضغ  صخـش  تروص 

.دوش یم  درز  صخش  تروص  دنک و  یم  ادیپ  نایرج  نورد  هب  جراخ 

: دنوش یم  میسقت  هتسد  هس  رب  بضغ  تهج  زا  دارفا 

.دنوش یم  جراخ  فرع  عرش و  لقع و  تعاطا  زا  بضغ  عقوم  رد  دنتسه و  طارفا  فرط  رد  یخرب   - 1

.دنبنج یمن  ياج  زا  تسا  مزال  بضغ  هک  ییاجرد  یتح  دنرادن و  بضغ  تردق  یخرب   - 2

بـضغ عون  نیا  .دنا  مارآ  تسا ؛ مزال  هک  ییاج  رد  دنوش و  یم  كانبـضغ  دوخ  ياج  رد  هک  لادـتعا  دـح  رد  دنتـسه  یهورگ   - 3
زا هاگ  دنوش  یمن  بضغ  راچد  ًالـصا  هک  یناسک  دروم  رد  .دـیآ  یم  رامـشب  سفن  توق  تعاجـش و  یعون  تسا و  نسحتـسم  اجب ،
زا عاـفد  نسحتـسم و  دوخ -  ياـج  رد  بضغ  .تسین  هتـسیاش  وـکین و  نیا  تسا و  یتـّیمح  یب  یتریغ و  یب  زا  یناـمز  تسا و  نبج 

لتق ثعاب  دوش و  یهتنم  يدبا  تواقـش  هب  تسا  نکمم  تسا و  تاکلهم  زا  دح  زا  هدایز  طرفم و  بضغ  .تسوربآ  سومان و  میرح 
تاـفآ تسا و  ّتقوم  یعفد و  نوـنج  دروـم  ریغ  رد  دـیدش و  بضغ  دـنا : هتفگ  تهج  نیمه  هب  .ددرگ  یـسک  وـضع  عـطق  اـی  سفن 

.تساه یتشز  دیلک  بضغ  .دوش  یم  تاجافم  گرم  هتکس و  ثعاب  بضغ  هک  تسا  هداتفا  قافتا  هاگ  .دراد  يرایسب 

یتح دیوگ و  یم  ازسان  مانشد و  كانبضغ  صخش  .دنک  یم  دساف  ار  نامیا  بضغ  دنا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
: درب یم  نیب  زا  ار  دوخ  تّزع  مارتحا و  دوش و  یم  نارگید  هّیرخس  ندز و  تمهت  بجوم  دنار و  یم  نابز  رب  زیمآرفک  تاملک 
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دنک لوحا  ار  درم  توهش  مشخ و 

دنک لَدبم  ار  حور  تماقتسا  ز 

نامرد يارب  .دوش  ّطلسم  دوخ  دروم  یب  عقوم و  یب  مشخ  رب  هک  تسا  یسک  عاجش  دنا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
.درک رود  سفن  زا  ار  دسح  لخب و  رورغ و  بجع و  ّربکت و  دننام : دنا  بضغ  أشنم  هک  هلیذر  تافص  زا  یخرب  دیاب  بضغ  يرامیب 

دای يدـب  هب  بضغ  زا  هدرک و  دـیجمت  راـقو  ملح و  زا  همه  هک  دروآ  رظن  شیپ  بضغ  تّمذـم  رد  ار  قح  ءاـیلوا  ءاـمکح و  ناـنخس 
هک دنادب  دشیدنیب و  بضغ  بقاوع  رد  دیاب  صخش  دوش ؛ یم  یهتنم  صخـش  تمادن  ینامیـشپ و  هب  هشیمه  بضغ  نوچ  .دنا  هدرک 

.تسا رتشیب  نآ  هدیاف  زا  هشیمه  بضغ  ررض 

ار دوخ  بضغ  هرمث  يدوزب  دوش و  راچد  یهلا  ماقتنا  هب  ادابم  هکنیا  نتـسناد و  راّـهق  رداـق و  ار  وا  ندرک و  لاـعتم  دـنوادخ  هب  هّجوت 
ورف يو  رد  ار  بضغ  شتآ  يدایز  ّدح  ات  تسا ؛ دنسپان  ندش  كانبضغ  ببس -  یب  ادخ -  ناگدنب  رب  هک  دنادب  دنیبب و 

.درب یم  نیب  زا  ار  بضغ  راثآ  نداتسیا  قح  اب  تاجانم  اعد و  زامن و  هب  ندرک و  لسغ  درس و  بآ  اب  نتفرگ  وضو  .دناشن  یم 

ملع و .تسا  هدیاف  یب  ملح  نودب  ملع  .دشاب  یم  ناربمایپ  هنسح  تافص  زا  ملح  .تسا  راقو  ملح و  هدیدنسپ  تفـص  بضغ  ربارب  رد 
.دشاب رادروخرب  ربص  ملح و  زا  دیاب  ملع  بلاط  .دنرگیدکی  ياپب  اپ  ملح 

رتزیت نهآ  غیت  زا  ملح  غیت 

رتزیگنا رفظ  رکشل  دصز  لب 

نآرق رد  هک  تسا  شزرا  رپ  الاو و  یتفـص  دنک و  یم  وحم  ار  بضغ  راثآ  یلو  تسین  ملح  هچ  رگا  مشخ ) ندروخ  ورف   ) طیغ مظک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  .تسا  هدش  دیجمت  ناراک  اطخ  زا  نانک  وفع  و  مشخ ) ناگدنروخ  ورف   ) ظیغ نیمظاک  زا  میرک 

.دـینک بلط  ار  دـنلب  هبترم  ادـخ  زا  دـندومرف : زین  .هد و  تنیز  ارم  ملح  تفـص  اب  نک و  مزاـین  یب  ملع  ببـس  هب  ادـنوادخ  دـندومرف :
وت اب  سک  ره  .نک  دنویپ  وا  اب  دنک  عطق  وت  اب  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زیچ ؟ هچ  هب  دندرک : ضرع  باحـصا 

ملح وا  هب  تبسن  درک  راتفر  وت  اب  ینادان  تهافس و  اب  سک  ره  نک و  یکین  ناسحا و  وا  هب  دنک  يدب 

ص:84

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


.زروب

.تسا شزرا  اب  تافص  زا  تشذگ  ندرک و  وفع 

یگرخسم هب  دز و  تمهت  تفگ و  ازسان  یـسک  رگا  هکنانچ  .دهد  یم  لزنت  ار  یمدآ  نأش  هک  تسا  ندیـشک  ماقتنا  ندرک  وفع  دض 
.تساک میهاوخ  ار  دوخ  شزرا  مینک ، راتفر  يواب  دنسپان  هویش  نامه  اب  مییآ و  رب  ماقتنا  یفالت و  ددصرد  مه  ام  تخادرپ  ازهتـسا  و 

هشیپ ار  وفع  « ؛ ِفْرُْعلِاب ُْرمَأ  َوُفَْعلا َو  ِذُخ  : دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  نسحتسم  رایـسب  تشذگ  وفع و  سکع ، رب 
َو تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد  زین  و  (. 199/ فارعا « ) .هد نامرف  یکین  هب  نک و 

(. 237 هرقب / « ) تسا رتکیدزن  يراگزیهرپ  هب  امش  ندیشخب  و  « ؛ يْوقَّتِلل ُبَْرقَا  اوُفْعَت  ْنَا 

.دهد یم  شیازفا  ار  تّزع  تشذگ  وفع و  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هک یسک  زا  مدرم  .تسا  ییوخ  تشرد  یلد و  تخس  دنسپان  هلیذر و  تافص  زا 

: دنزیرگ یم  دشاب ، نشخ  يوخ و  تشرد 

تخس راک  نتشیوخ  رب  هجاوخ  نکم 

تخب راسنوگن  دشاب  يوخدب  هک 

؛ َِکلْوَح ْنِم  اُوُّضَْفن  ْبلَقلا َال  َظیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  َْول  دومرف : تسا ، قیالخ  ییامنهار  داشرا و  رومأم  هک  نأـشلا  میظع  ربماـیپ  هب  دـنوادخ 
(. 159 نارمع / لآ  « ) دندش یم  هدنکارپ  وت  درگ  زا  مدرم  يدوب  یم  لد  تخس  وخ و  دنت  رگا  »

ارادـم و قفر و  مومذـم  تفـص  نیا  ّدـض  .دوش  یم  ناسنا  یگدـنز  لالتخا  ثعاب  دـشاب  رادرک  رد  هچ  راتفگ و  رد  هچ  تنوشخ  نیا 
: تسا یبقع  ایند و  ریخ  هیام  مدرم  اب  ندرک  ارادم  قفر و  .تسا  مدرم  نادنزرف و  لایع و  لها و  اب  یمرن 

رظن لها  دیص  درک  ناوت  قلُخ  فطل  هب 

اراناد غرم  دنریگن  ماد  دنب و  هب 

.تسا هدش  رایسب  شرافس  مدرم  اب  يراتفر  کین  قلخ و  نسُح  هرابرد 

.دزادگ یم  ناتسبات  رد  ار  خی  فرب و  باتفآ  هک  نانچمه  دزادگ ؛ یم  ار  ناهانگ  قلخ  نسُح  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ٍُقلُخ یلََعل  َکَّنِا  هدومرف : فیصوت  تروص  نیدب  نآرق  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنوادخ 
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(. 4 ملق / « ) میظع یقلخ  تسار  وت  و  « ؛ میظَع

اب دینک  دونـشخ  لاحـشوخ و  ار  مدرم  هک  دیرادن  يّدـح  هب  تنکم  لام و  رگا  دـندومرف : یم  دوخ  نارای  ناشیوخ و  هب  یمارگ  ربمایپ 
یم همـشچرس  هیبضغ  هوق  زا  هک  رگید  دنیاشوخان  تافـص  زا  .دـینک  یـضار  دوخ  زا  نامداش و  ار  نامدرم  قلخ  نسح  ییورـشوخ و 

ای دنک  یم  زورب  دـعب  نآ  دـب  راثآ  هک  دـنیوگ  یم  هنیک  دـقح و  نآ  هب  هک  تسا  ناهنپ  ای  توادـع  .تسا  ینمـشد  توادـع و  دریگ ،
.دنیوگ یم  ینمشد  توادع و  نآ  هب  هک  تسا  راکشآ 

رایـسب دـسافم  همـشچرس  مادـک  ره  هک  دوش  یم  ناتهب  غورد و  تبیغ ، دـسح ، دـننام  يرگید  هلیذر  تافـص  أشنم  زین  دوخ  توادـع 
.تسا

ناملسم ینامیا و  ناردارب  ًاصوصخ  نارگید ، هب  تبسن  توادع  هنیک و  دقح و  نتـشاد  زا  مالـسا ، یمارگ  لوسر  هژیوب  نید ، ناگرزب 
: تسا فورعم  مالک  نیا  هلمج  زا  .دنا  هدورس  يزیمآدنپ  نیماضم  هنیمز  نیرد  زین  نارعاش  .دنا  هدرک  عنم 

درآ رابب  لد  ماک  هک  ناشنب  یتسود  تخرد 

درآ رامشیب  جنر  هک  نک  رب  ینمشد  لاهن 

.هتخاس لّدبم  ّتلذ  هب  هک  ار  اهتّزع  هچ  تسا و  هدناشاپ  مهزا  ار  هناگیب  تسود و  مدرم  اه و  هداوناخ  ناینب  هک  ییاهتوادع  اسب  هچ 

شمارآ یباداش و  توارط و  تفـص  نیا  بحاص  هب  هک  تسا  يزوسلد  ّتبحم و  یهاوخ و  ریخ  تحیـصن و  ینمـشد  توادع و  دض 
هوق زا  هک  تسا  نعل  شحف و  برـض و  هنیک  دـقح و  مزاول  زا  .دـیامن  یم  ظفح  اه  یتخـس  کـلاهم و  زا  ار  نارگید  مه  دـهد و  یم 

.دریگ یم  أشنم  هّیبضغ 

.تسا هدش  یهن  نآ  زا  رایسب  رابخا  رد  هکلب  تسین ؛ اور  زاجم و  یبهذم  چیه  رد  نوناق -  عرش و  هزاجا  نودب  یسک -  ندز  برض و 
.تسا شابوا  لذارا و  تداع  دریگ و  یم  همشچرس  سفن  ثبخ  زا  هک  ییوگازسان  شحف و  نینچمه 

هزره وگ و  شحف  صخش  رب  تشهب  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 
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رد یعرـش  زّوجم  نودب  زین  راک  نیا  لاعتم و  دنوادخ  تمحر  زا  ندش  هدنار  نتـسناد و  رود  زا  تسا  ترابع  نعل  .تسا  مارح  يارد 
هللا هنعل  تفگ : ناوت  یم  ًالثم  هک  نانچ  .ناقـساف  ناملاظ و  نارفاک ، تسا : زیاـج  نداتـسرف  نعل  هقبط  هس  هب  .تسین  زیاـج  یـسک  قح 

 ... نیرفاکلا و یلع 

دنک یم  تنعل  ار  اهنآ  دنوادخ  دننک ) یم  قح  نامتک   ) هک اهنآ  « ؛ َنُونِعّاللا مُُهنَعْلیَو  ُهّللا  ُمُُهنَْعلَی  َکِئلُِوا  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد 
(. 159/ هرقب « ) ناگدننک تنعل  رگید  مه  و  - 

تسا و هدیدنـسپ  رایـسب  ناملـسم  ردارب  رب  اعد  .تسا  تشز  مومذـم و  دنـشابن  نآ  قحتـسم  هک  یناسک  رب  نیرفنو  نعل  هک  ناـنچمه 
.ددرگ یم  ناهانگ  شزرمآ  بجوم 

هجو چیهب  نعل  اّما  میتسرف ، یم  نانآ  يارب  هک  تسا  يا  هفحت  هیده و  نیرتهب  دـنا  هدرم  هک  ینان�وم  يارب  ندرک  اعد  شزرمآ و  بلط 
.میدرک هراشا  ًالبق  هک  هقبط  هس  زا  رگم  تسین  هتسیاش 

.تشز هدیهوکن و  رایسب  تسا  یلمع  ینید  ردارب  ناملسم و  هب  ندز  هنعط 

نآ تمّذم  بجع و  رد  . 42

رّوصت هب  لامک -  تفص  زا  درامـش و  گرزب  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  بجُع  دزیخ ، یم  رب  هّیبضغ  هوق  زا  هک  رگید  تشز  تافـص  زا 
.دنک زان  لالد و  دشاب و  هتشاد  تمارک  عّقوت  دنوادخ  زا  دنادب و  دنم  هرهب  ار  نتشیوخ  دوخ -  لطاب 

هب یمدآ  ندومن  بجع  و  سوه ، اوه و  لخب ، تسا : تاکلهم  هلمج  زا  هک  تسا  تفص  هس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.دوخ سفن 

راچد دـمآ ، ریقح  شرظن  هب  تسا  هدرک  هک  یهانگ  دـمآ و  گرزب  شرظن  هب  تداـبع  تعاـط و  نآ  درک و  یتعاـط  ناـسنا  هک  یتقو 
.دوب دهاوخ  ناطیش  بیرف  شزغل و  ضرعم  رد  هدش و  بجُع 

تعاط هب  لفاغ و  ادخ  رکم  زا  سفن  هب  بَْجعُم  .تسا  بجع  هداز  رورغ  ربک و 
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ار دوخ  نارگید  اب  تروشم  زا  نارگید و  تحیـصن  زا  بجعم  رورغم و  دارفا  .درامـش  یم  زیچان  ار  دوخ  ناهانگ  تسا و  یکّتم  دوخ 
.تسا رابنایز  موش و  ناشماجنارس  دنتفا و  یم  یهارمگ  هب  تهج  نیمه  هب  دنناد ، یم  زاین  یب 

.یلیصفت قیرط  یلامجا -  قیرط  دراد : دوجو  هار  ود  بجُع  نامرد  يارب 

رد سپـس  .دـشیدنیب و  دراد  رارق  وا  تردـق  تحت  رد  زیچ  همه  هک  راّهق  دـنوادخ  تمظع  هرابرد  هک  تسا  نیا  یلاـمجا  ناـمرد  هار 
دوجولا نکمم  يدوجوم  .ددرگ  یم  متخ  هفیج  هب  دوش و  یم  عورـش  هفطن  زا  ناسنا.دـیامن  رّکفت  شا  یناوتان  فعـض و  دوخ و  لاح 

زا شندب  دنبدنب  یپ و  گر و  دوش و  یم  یشالتم  ینامز  كدنا  زا  سپ  هدیشوپ و  یتسه  سابل  لاعتم  دنوادخ  تردق  هب  مدع  زا  هک 
همه نیا  دوش ؛ یم  هتخیسگ  مه 

.دنک رکف  دوخ  يدابع  زیچان  لامعا  دوخ و  تراقح  هب  هتسویپ  دیاب  ادخ  هدنب  ارچ ؟ ّربکت  بجع و 

ای لمع  نآ  لوبق  مدع  لوبق و  تقیقح  رد  دسر  یم  ماجنا  هب  یناطیش  هسوسو  يراکشومارف و  اب  هشیدنا و  یگدنکارپ  اب  هک  یتادابع 
تقیقح ملاع  رد  درک  رکف  دیاب  .تسا  غیرد  ياج  دشاب ؟ ماوت  دـیاب  يدنـسپدوخ  بجع و  اب  ارچ  تسا ؛ دـیدرت  کش و  دروم  لامعا 

هب ام -  هک  تسا  نیمه  ایآ  دراد ، تیاکح  نآ  زا  نآرق  هدومرف و  غیلبت  ام  هب  عیرـشت و  شربماـیپ  هلیـسو  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هچنآ  هک 
ایآ تسا و  نیمه  میناد  یم  دوخ  یگدنب  هفیظو  لصا  ار  نآ  ام  هچنآ  نداد  ماجنا  ایآ  .میهد  یم  ماجنا  ادخ -  ناگدنب  زا  یکی  ناونع 

؟ تشاد بجع  رادقم  نیمه  هب  دیاب  ایآ  دراد ؟ ییاهب  نزو و  ریصب  میلع و  اناوت و  رداق  دوبعم  هاگشیپ  رد  تدابع  رادقم  نیا 

يزور .تسادـج  دوخ  ترخآ  باسح  .مییآ  تقیقح  هار  هب  میرادرب و  تسد  ربکت  بجع و  زا  تسا  نکمم  تارّکفت  نیا  اب  مک  مک 
دـنیامنب و يو  هب  تسا  هداد  ماجنا  ایند  رد  هک  یتشز  لامعا  زا  يا  هشوگ  دـنروآ و  رد  باسح  فقوم  هب  دنـشک و  رب  ربق  زا  ار  وا  هک 

(. 40 أبن / «. ) فاعم باذع  باسح و  زا  مدوب و  كاخ  شاک  « ؛ ًاباُرت ُْتنُک  ِینَتَیلای  دیوگب : ترسح  اب  وا 
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بجع و زا  تسد  دوب و  میلـست  قح  تاذ  ربارب  رد  دوب و  ادرف  رکف  هب  دـیاب  زورما  زا  .درادـن  يدوـس  اـه  سوـسفا  اهترـسح و  نیا  اـّما 
.تشاد رب  رورغ 

.دزادرپب نآ  نامرد  هب  دبای و  رد  ار  نآ  تلعو  دنک  صّحفت  دوخ  يدنسپدوخ  بجُع و  ّتلع  رد  هک  تسا  نآ  یلیصفت  هجلاعم  اّما 

.تواخس تعاجـش و  اوقت و  عرو و  دننام  یناسفن  تالامک  زا  هاگ  تدابع و  تعاط و  زا  ینامز  تفرعم و  تسا و  ملع  زا  بجع  هاگ 
.دریگ یم  همشچ  رس  رادتقا ، هاگتسد  نایفارطاو و  راصنا  ناوعا و  نتشاد  ماقم و  هاج و  لام و  بسن و  بسح و  ای 

هب تبسن  ار  ام  هک  تسا  نآ  یقیقح  ملع  هک  دنادب  تسا  ملع  زا  بجع  نیا  رگا 

امرد ار  تنکسم  يراوخ و  عضاوت و  دش ؛ لصاح  ام  رد  یملع  نینچ  رگا  دیامن و  نوزفا  ام  رد  ار  ادخ  تفرعم  دنکاسانش و  نامـسْفَن 
: هک تسناد  میهاوخ  يدوزب  درک و  دهاوخ  نوزفا 

سب دنرخ و  یم  یلد  هتسکش  وا  يوک  رد 

تسا رگید  يوس  نآ  زا  یشورف  دوخ  رازاب 

هدش هتشاک  راز  هروش  نیمز  رد  هک  دوب  دهاوخ  يرذب  نوچمه  درادرب  ام  لقع  شوگ و  مشچ و  زا  ار  تلفغ  هدرپ  دناوتن  ام  ملع  رگا 
.دروآ دهاوخن  رابب  هتسیاش  يا  هرمث  و 

هب هک  یملاع  .دناشکب  یهارمگ  تلالض و  هب  ار  یموق  تسا  نکمم  وا  نخـس  کی  اریز  تسا ؛ دایز  رایـسب  هعماج  رد  ملاع  ّتیل�وسم 
شغارچ رون  زا  هک  تسا  يرادـغارچ  هک  دـش  دـهاوخن  تشذـگ  وا  زا  تمایق  يادرف  تسین و  هزادـنا  ار  شنایز  دـنکن  لمع  شملع 

: تسا هدشن  دنم  هرهب  یسک 

.دوش هدیزرمآ  ملاع  زا  هانگ  کی  هک  نآ  زا  شیپ  دنزرمایب  لهاج  زا  هانگ  داتفه  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دوخ رد  تسا  یقیقح  ملع  هجیتن  هک  ار  ادخ  زا  تیشخ  فوخ و  راسکنا و  ینتورف و  دشیدنیب و  تخـس  دوخ  ملع  رد  دیاب  ملاع  سپ 
دوخ راتفگ  رادرک و  هب  .دجنسب 
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وا بیـصن  ناهج  ود  تداعـس  دوب  نینچ  رگا  .دشاب  قلخ  رازگتمدخ  قح و  هدنب  هدومرف  اطع  وا  هب  دنوادخ  هک  یملع  اب  دشاب و  لماع 
.دش دهاوخ 

بجع اب  یقیقح  تدابع  .تسا  تنکـسم  ّتلذ و  راـهظا  تداـبع  زا  ضرغ  هک  تسناد  دـیاب  تسا  تداـبع  تعاـط و  زا  بجُع  رگا  و 
.دنک یم  لطاب  ار  تدابع  بجع  یتح  دراد ؛ تافانم 

يادخ زا  كان  هشیدنا  راکهنگ 

يامندوخ دباع  زا  رتهب  یسب 

یتقو شزرا  اـب  هلماـک و  تافـص  نیا  هک  تسناد  دـیاب  تسا ، تواخـس  تعاجـش و  رکـش و  ربص و  اوقت و  عرو و  زا  بجع  رگا  اـّما 
هارمه بجع  اب  هک  تسا  یهلا  هاگرد  لوبقم 

دنک دساف  ار  يونعم  لیاضف  وکین و  تافص  همه  نیا  دنسپان  تفص  کی  هک  دوش  یمن  یضار  زگره  دنمدرخ  رادنید و  لقاع  .دشابن 
دوـمحم و شتبقاـع  و  دـیازفیب ؟ شتلیـضف  رب  تلیـضف  هک  دـنکن  راـیتخا  ینتورف  بجع ، ياـج  هب  ارچ  دزادـنیب ؛ شزرا  راـبتعا و  زا  و 

.دوش وکین  شماجرف 

ردص دنتفرگ  نانآ  ترضح  نیا  رد 

ردق دنداهن  رتورف  ار  دوخ  هک 

هار نادرم  هک  اناج  تسا  نیا  هر 

هاگن دوخ  رد  دندرکن  تّزع  هب 

هدوب دنمدوس  نانآ  دوخ  يارب  دنا -  هدوب  گرزب  تقیقح  هب  رگا  ناردپ -  یگرزب  هک  دنادب  دیاب  تسا  بسن  بسَح و  زا  بجع  رگا 
دوب راگدرورپ  فاطلا  رکاش  نادب  درک و  بسک  یتلیضف  دوخ  دیاب  .ینک  یم  ناردپ  یگرزب  تهج  هب  یگرزب  ياعدا  هک  وت  يارب  هن 

: تسا هداد  دوخ  هدنب  هب  ار  تلیضف  نآ  بسک  قیفوت  هک 

دوب تدیاب  گرزب  هک  ییاج 

دوس تدرادن  سک  يدنزرف 

شاب نکش  هپس  دوخ  هب  ریش  نوچ 

شاب نتشیوخ  لاصخ  دنزرف 

: تسا هدش  رکذ  ناس  نیدب  یمدآ  بسن  لصا و  میرک  نآرق  رد 
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هراصع زا  ار  وا  لسن  سپس  درک ؛ زاغآ  لگ  زا  ار  ناسنا  تقلخ  « ؛ ٍنیهَم ٍءام  ْنِم  ٍَهلالُـس  ْنِم  ُهَلْـسَن  َلَعَج  َُّمث  ٍنیِط  ْنِم  ِناْسنِْالا  َْقلَخَأََدبَو 
لاوز يدوزب  لامج  نسُح و  هک  ینادب  دیاب  تسا  لامج  نسح و  هب  بجع  رگا  7 و 8 .) هدجس / « ) .دروآ دیدپ  رادقم  یب  یبآ 
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یم بجع  رذگدوز  رما  کی  هب  یسک  هچ  .ددرگ  یم  لطاب  وت  نسح  دوش و  یم  لیاز  لامج  یتّلع  یـضرم و  كدنا  هب  دریذپ و  یم 
: دلاب یم  دوخ  هب  دنک و 

تسین چیه  رهاظ  يابیز  تروص 

.رایب ابیز  تریس  ردارب  يا 

هتـشاد لام  ردـقچ  ره  .تسا  تاّیلب  تاـفآ و  ضرعم  رد  لاـمج  نوچمه  زین  لاـم  هک  ینادـب  دـیاب  تسا  تورث  لاـم و  هب  بجع  رگا 
رد تسا و  باسح  نآ  لالح  رد  هک  یلام  .دوش  یم  رتدایز  نآ  يرادهگن  هب  تبـسن  وت  ّتیل�وسم  رتشیب و  وت  رب  هبجاو  قوقح  یـشاب ،

.باقع نآ  مارح 

هدـناوخ و خـیرات  رد  ار  یناشکندرگ  ناتردـق و  بحاص  هچ  تسین : لقاعو  درخب  دارفا  هتـسیاش  زین  رذـگدوز  ماقم  هاـج و  هب  بجع 
!؟ دنا هدش  دوبان  كدنا  يراگزور  هب  هک  میا  هدید  دوخ  مشچ  هب  یتح 

نادکاخ لغد  يا  رورغ  دنچ 

ناوختسا نم  هس  ود  يا  ینم  دنچ 

دنا هدوب  نارگد  وت  زا  رتشیپ 

دنا هدوساین  هاج  بلط  زک 

؟ دوب هچ  ات  نیبب  هاج  نآ  لصاح 

؟ دوس هچ  دش  نایز  هب  اّما  ُدب  دوس 

یلدشوخ نآ  زک  تسا  طاشن  هچ  نیا 

یلفاغ دوخز  هک  دوخ  زا  یلفاغ 

لطاب فیخـس و  دـیاقع  نابحاص  .دزادـنا  یم  کلاهم  هب  ار  ناسنا  هاگ  هک  تسا  نتـشیوخ  ریبدـت  لـقع و  هب  بجع  بجع ، نیرتدـب 
بّکرم لهج  اب  رتشیب  بجع  عون  نیا  .ار  دوخ  ترخآ  مه  دننک و  یم  هابت  ار  دوخ  يایند  مه  هک  دنتسه  بجع  عون  نیا  راچد  ًامومع 

زا دوخ  لطاب  دیاقع  رب  ناشیا  رارـصا  .دـننک  یم  هّجوت  تسار  هار  هب  هن  دـنهد و  یم  شوگ  ار  یـسک  تیحـصن  هن  نانیا  .تسا  هارمه 
نیمه بجع  نیرتدب  .دننک  یمن  روصت  نارگید  تحیصن  دنمزاین  دنناد و  یم  لماک  لقاع  ار  دوخ  اریز  تسا ؛ بّکرم  لهج  بجع و 

ٍبْزِح ُّلُک  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد  .تسا  يدوبان  كاله و  شتبقاع  تسا و 

(. 32 مور / « ) دوب شوخ  لد  تشاد  هچ  ره  هب  يا  هقرف  ره  « ؛ َنوُحِرَف ْمِْهیََدلاِمب 
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.دنکن هعجارم  بیبط  هب  دنادن و  ضیرم  ار  دوخ  ضیرم  صخش  هک  تسا  نیمه  اهبجع  نیرتدب 
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دوـش و دـنم  هرهب  وا  یلقن  یلقع و  هلّدا  زا  دـنک و  هضرع  دوـخ  زا  رتلقاـع  رب  ار  دوـخ  صخـش  هک  تسا  نآ  بجع  عوـن  نـیا  ناـمرد 
یـسفن و هتـسکش  بجع ، تفـص  دض  .دشاب  دنـسپ  قلخ  دنـسپ و  ادخ  حیحـص و  دیاقع  بلاط  دهدب و  دوخ  دیاقع  رد  اطخ  لامتحا 

یم تّزع  هب  ار  يا  هدـنب  نینچ  دـنوادخ  .تسا  داـیز  ترخآ  اـیند و  رد  نآ  هدـیاف  تـالامک و  تافـص  نیرتـهب  زا  هک  تـسا  عـضاوت 
.دناسر

.نوزفا رب  شتّزع  تسا و  زیزع  قلخ  ادخ و  دزن  رد  عضاوتم  صخش 

نآ تقیقح  نایب  ربک و  رد  . 43

.شیوخ ربارب  رد  تسا  مدرم  ندرمش  ریقح  نارگید و  رب  دوخ  نتسناد  رترب  نآ  تسا و  ربک  رگید  دنسپان  تافص  زا 

یمن رب  دوخ  هب  اهنت  ربک  اّما  ددرگ ؛ یم  رب  دوخ  نتـشیوخ  هب  ًامومع  تسا و  يدنـسپدوخ  بجُع  هک  تسا  نیا  ربک  بجُع و  نیب  قرف 
نآ يرهاظ  راثآ  اّما  دنک ؛ یم  زورب  نطاب  سفن و  رد  تشز  تفص  نیا  .دیآ  یم  شیپ  نارگید  رب  نتسج  يرترب  ربک  رد  هکلب  ددرگ ؛

ناگمه زا  دـنک و  یم  زیهرپ  نارگید  اب  ینیـشنمه  زا  ّربکتم  هکنانچ  ددرگ ؛ یم  رهاظ  ّربکتم  صخـش  راـتفگ  راـتفر و  تاـکرح و  رد 
نماد نازان و  نامارخ و  نتفر  هار  رد  تسانتعا و  یب  نارگید  هب  نتفگ  نخـس  رد  .دراد  تشادـگرزب  میظعت و  ندرک و  مالـس  راـظتنا 

تداعـس لامج  هدـهاشمزا  ّربکتم  صخـش  هکنیا  نآ  زا  رتالاب  دوش و  یم  قلخ  یگدـیمر  ثعاب  تفـص  نیا  .دراد  یم  رب  مدـق  ناشک 
ار دوخ  دنک و  یم  يوریپ  سیلبا  دوخ  ياوشیپ  زا  دـچیپ و  یم  رـس  لاعتم  دـنوادخ  تدابع  تعاط و  زا  ماجنارـس  دـنام و  یم  مورحم 

.دنگفا یم  باذع  رد  هنادواج 

: هلمج زا  .دیامن  یم  نایب  ار  ثیبخ  تفص  نیا  هک  تسا  يدایز  تایآ  میرک  نآرق  رد 

(. 35 ن�وم / « ) دهن یم  رهُم  يرّابج  ربّکتم  ره  لدرب  نینچ ، نیا  ادخ ، « ؛ راّبَج رَّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک 

»؟ تسین یهاگیاج  منهج  رد  ار  ناّربکتم  ایآ  « ؛ َنیِّربَکَتُْمِلل ًيْوثَم  َمَّنَهَج  یف  َْسَیلَا 
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(. 60/ رمز )

نب یـسیع  .دش  دهاوخن  تشهب  لخاد  دشاب  ّربکت  شلد  رد  یلدرخ  ردـق  هب  هک  ره  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ردـقیلاع  ربمایپ 
ملع و رذب  عضاوتم  مرن و  ياهلد  اهنت  .دیور  یمن  راّبج  ّربکتم  نیگنـس  تخـس و  لد  رد  تمکح  رذب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  میرم 

.دننک یم  روراب  زبس و  رس  ار  اهنآ  دنهد و  یم  ياج  دوخ  رد  ار  تمکح 

یناهنپ بویع  رب  هدرپ  تقیقح  رد  تشز  هصیصخ  نیا  اب  دننک  یم  ّربکت  هک  یناسک 

.دنشوپ ورف  ار  دوخ  فعض  دنهاوخ  یم  دنشک و  یم  دوخ 

هب هک  تسا  ّربکت  عون  نیرتدب  نیا  .دنتشاد  ار  نآ  نوعرف  دورمن و  هک  نانچ  لاعتم  دنوادخ  رب  ّربکت  لّوا  دنا : هتسناد  مسق  هس  ار  ّربکت 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  نازوس  منهج  نآ  تبقاع  نایغط و  لهج و  ّربکت  عون  نیا  ببس  .دماجنا  یم  رفک 

نیع رد  هک  ادوز  دـننک  یم  یـشکرس  نم  شتـسرپ  زا  هک  ییاـهنآ  « ؛ َنیرِخاد مَّنَهَج  َنوـُلُخ  ْدَیَـس  ِیتَداـبِع  نَع  َنوُربکَتْـسَی  َنیذـّلا  َّنِا 
(. 60/ ن�وم « ) دنیآ رد  منهج  هب  يراوخ 

: دنتفگ یم  اهنیا  بهلوبا و ...  لهجوبا و  دننام : مالسلا  مهیلع  یهلا  ناربمغیپ  ربارب  رد  ّربکت  مّود 

(. 52 ماعنا / ( »؟ داد تمعن  اهنآ  هب  ادخ  هک  دندوب  نانیا  ام  نایم  زا  ایآ  « ؛ انْنَیب ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َّنَم  ِءال  �وهَا 

یهاگ دنام و  یم  لد  رد  هاگ  هک  دراد  یتشز  راثآ  هاگ  ّربکت  عون  نیا  .دنرامـش  راوخ  ار  نانآ  دـننک و  ّربکت  ناگدـنب  رب  هکنیا  مّوس :
دنوادـخ ربارب  رد  دـمهفب  دـشیدنیب و  لاعتم  دـنوادخ  تمظع  هب  ّربکتم  صخـش  رگا  .دوش  یم  رهاظتم  ّربکتم  لد  زا  نآ  يرهاظ  راثآ 

هب مه  ار  مدرم  .درامـش  یمن  يزیچ  هب  ار  دوخ  .تسا  لاعتم  راگدرورپ  ّصاخ  تمظع  ءایربک و  درادـن و  شزرا  یلدرخ  ّربکتم  راّـهق 
 - ینغ هچ  ریقف و  هچ  مه -  نارگید  هک  دنادب  دیاب  ّربکتم  اریز  .تسا  تلفغ  يربخ و  یب  زا  نتسیرگن  تراقح  مشچ 
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: تسا ربخ  یب  وا  هک  دنراد  یماقم  شزرا و  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  رابتعا و 

ینکن ّربکت  يدنسپن و  لواطت  ات 

تسا روناج  یسب  کلم  رد  وت  وچ  ار  ادخ  هک 

.تسیرگن اهنادب  ّتبحم  مارتحا و  مشچ  هب  تشاد و  تسود  ار  ناگدنب  دیاب 

دنیادخ لاهن  هرسکی  همه  قلخ 

ناشنب هن  لاهن و  نیز  وت  نکرب  هن  چیه 

راچد یتخبدب  تبکن و  هب  ّربکت  هار  زا  هک  ار  یناینیشیپ  تشذگرس  ّربکتم  دیاب 

.دریگب تربع  دروآ و  رظن  شیپ  تسین ، ياج  رب  نانآ  زا  یناشن  مان و  دندش و 

تدزارفا تعفر  رس  عضاوت 

تدزادنا ردنا  كاخ  هب  ّربکت 

: درب یپ  دوخ  عضاوت  هب  قیرط  دنچ  هب  و  دیآرب ؛ دوخ  شیامزآ  ماقم  رد  دیاب  ناسنا 

.دنک اعد  وا  هراب  رد  دشاب و  قح  هدنیوگ  رازگساپس  هکلب  دنک  لوبق  ار  نآ  اهنت  هن  دوب ؛ يرگید  اب  قح  هثحابم ؛ هرکاذم و  رد  رگا  - 1

جراخ عقوم  رد  سلجم و  نییاپ  لیذ و  رد  اـی  دنیـشنب  سلجم  ردـص  رد  هک  دـنکن  یتواـفت  وا  يارب  دوش ، دراو  یـسلجم  رد  رگا   - 2
تمارک و تهج  هب  مدرم -  هک  نیا  رگم  .دـشاب  ناسکی  وا  يارب  دوش  جراخ  لـخاد و  نارگید  بقع  رد  رگا  ندـش  لـخاد  اـی  ندـش 

.دنراد مّدقم  دوخ  رب  ار  وا  شتلیضف - 

هتسشن رب  هداتسیا  هدایپ و  رب  هراوس  دیاب  .دیاین  راوگان  وا  رب  نارگید  رب  ندرک  مالـس  دیوج و  تقبـس  نارگید  رب  ندرک  مالـس  رد  - 3
دراد هک  يرهاظ  قوفت  تلاح  رطاخ  هب  دنک  رّوصت  هداتسیا  ای  هراوس  ادابم  هک  تسا  رورغو  ربک  نتسکش  يارب  ّتنـس  نیا  .دنک  مالس 

.دنک مالس  وا  رب  هتسشن  ای  هدایپ  دیاب 

شا هداوناخ  جایتحا  دروم  هچ  نآ  .دـنک  هدروآ  رب  تساوخ  يو  زا  یتجاح  رگاو  دریذـپب  درک  توعد  ار  وا  ییاونیب  ریقف و  نوچ   - 4
.دناسر هناخ  هب  ار  نآ  ًاصخش  دوخ  درخب و  رازاب  زا  دشاب  یم 

هک نانچ  .دـشاب  رذـح  رب  سابل  ندیـشوپ  رد  فّلکت  زا  هکلب  دـشاب ؛ هتـشادن  یگنن  راع و  اهب  مک  اـی  هنهک و  ساـبل  ندیـشوپ  رد   - 5
راد هلصو  ياهسابل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ردقیلاع  ربمایپ 
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.دندیشوپ یم 

ناسنا رد  ار  عوشخو  یگداتفا  عضاوت و  ندیشوپ  نشخ  هنهک و  سابل  دوش و  یم  رورغ  ّربکت و  بجوم  ندیشوپ  رخاف  ون و  سابل  هاگ 
.دهد یم  شیازفا 

هکنانچ .دنیـشنب  رفـس  کی  رـس  رب  نانآ  اب  ینتورف  لامک  اب  دـیاب  دـشاب ؛ يرگراک  ای  مالغ  هناخ  رد  دروخب و  اذـغ  دـهاوخب  رگا   - 6
نب یلع  ترضح  ام  يالوم  رورس و 

کی رـس  رب  نامداخ  نامالغ و  زا  دوخ  ناهارمه  همه  اب  ناسارخ ، رفـس  رد  خـلب  یلاها  زا  یکی  تیاور  هب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم 
.دوبن لئاق  نانآ  دوخ و  نیب  یقرف  تسشن و  یم  هرفس 

: دیامرف یم  دوخ  نأشلا  میظع  ربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ 

/ ءارعـش « ) رآ دورف  ینتورف  لاب  دـنک  یم  يوریپ  وت  زا  هک  نان�وم  زا  کی  ره  ربارب  رد  « ؛ َنینِمْوُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  نَِمل  َکَحانَج  ْضِفْخا  َو 
(. 215

ّدح تسا : نینچ  عضو  زین  عضاوت  رد  .دشاب  رودب  طیرفت  طارفا و  زا  طسوّدـح و  رد  هک  تسا  نآ  رد  یتفـص  ره  تلیـضف  هک  میتفگ 
.ّتلذ یتسپ و  نآ  طیرفت  دح  تسا و  ّربکت  طارفا 

دادجا هب  ندیزان  یشورف و  رخف  . 44

نارود رد  هک  تسا  توخن  ّربکت و  یعون  زین  تفـص  نیا  .تسا  دادجا  هب  یـشورف  رخف  رخافت و  رگید  هدیهوکن  مومذم و  تافـص  زا 
اوقت درک و  یهن  ًادج  نآ  زا  درپس و  یشومارف  تسد  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوب و  راد  هشیر  رایـسب  تیلهاج 

.دومرف نآ  نیزگیاج  ار 

زا ندرک  یـشکرس  ای  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ای  ناربماـیپ  تعاـطا  زا  یـشکرس  یناـمرفان و  یغب و  رگید  مومذـم  تفص 
.تسا بجاو  لاح  ره  رد  ناشتعاطا  هک  رمالاولوا  نامرف 

.تسا يدنسپدوخ  ّربکت و  ياه  هخاش  زا  زین  یغب 
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رمالاولوا مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  ماکحا  ربارب  رد  تسا  میلـست  دایقنا و  تفـص  نیا  ّدض 
ِْرمَْالا یلُِوا  لوُسَّرلا َو  اوُعیطَا  َهّللا َو  اوُعیطَا  اُونَمآ  نیذـّلا  اَهُّیَا  ای  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هدـش ؛ لـقن  داـیز  راـبخا  هراـب  نیا  رد  هک 

(. 59 ءاسن / « ) دیرب نامرف  شیوخ  رمالاولوا  لوسر و  زا  دینک و  تعاطا  ادخ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ْمُْکنِم

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  .تسا  یئاتسدوخ  سفن و  هیکزت  حیبق ، تشز و  تافص  زا 

تلاـهج و ربـک و  یعون  دوخ  زا  فیرعت  تسا » تشز  ندرک  دوـخ  زا  فـیرعت  شیاتـس و  هَحِیبَـق -؛ ِهِسْفَِنل  ِءْرَْملا  ُهَیِکْزَت  دـنیامرف : یم 
: تسا تقامح 

یسک دیاین  رد  ناسک  مشچ  هب 

یسب دیامن  یگرزب  دوخ  زا  هک 

رازه ترکش  دنیوگب  ات  وگم 

رادم عّقوت  سک  زا  یتفگ  دوخ  وچ 

زیزع مدرم  شیپ  يوش  هگنآ  وت 

زیچ هب  يریگن  ار  نتشیوخ  رم  هک 

دراد تبـسن  دوخ  هب  هک  يزیچ  ای  دوخ  تیاـمح  رد  یعـس  زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  بّصعت  ّتیبصع و  رگید  دنـسپان  تافـص  زا 
تیامح دننام  تسا  هدیدنسپ  حودمم و  یعون  تسا : عون  ود  رب  زین  ّتیبصع  .اهنیا  لاثما  ...و و  رهـش  لها  هریـشع و  هلیبق ، نید ، دننام 

عون .دنیوگ  زین  تریغ  ار  نیا  دهد و  یمن  تسد  زا  ار  فاصنا  دـنک و  یمن  زواجت  قح  زا  تسا و  قح  هک  ییاهزیچ  زا  يرادـبناج  و 
یم موهوم  ییاهزیچ  زا  دوخ  يرادـفرط  تیامح و  يادـف  ار  قح  تقیقح  رد  دـنک و  یم  زواجت  فاـصناو  قح  زا  هک  تسا  نآ  مود 

.تسا مومذم  ًاعرش  یّتح  هک  دنک 

ترـضح شا  هداز  ردارب  هبعک  رانک  رد  ءادهـشلادیس  هزمح  یتقو  هک  ناـنچ  دوش ؛ یم  یهتنم  يریخ  لـعف  هب  ّتیمح  ّتیبصع و  هاـگ 
هدجس لاح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

هیلع هللا  یلص  ترضح  نآ  كرابم  رس  رب  ار  رتش  ياه  هدور  هبمکـش و  هدرک  زارد  ترـضح  نآ  رازآ  هب  تسد  شیرق  راّفک  هک  دید 
درک و هیبنت  ار  نانآ  درک و  دازآ  نادناعم  تسد  زا  ار  ترـضح  نآ  دش و  هکرعم  دراو  ترـضح  نآ  زا  يرادفرط  هب  دنزیر  یم  هلآ  و 

.تسا قح  ندیشوپ  نامتک و  رگید  هلیذر  تافص  زا  .دمآ  رد  نیتسار  ناناملسم  فص  رد  دوخ  اهدعب 
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نیا .دـشاب  یم  هیبضغ  هوق  یگدومخ  سفن و  فعـض  زا  لاح  ره  هب  دـشاب و  یم  عمط  ای  نبج  ای  ّتیبصع  ای  تشز  تفـص  نیا  أـشنم 
لطاب و لها  قیدـصت  هب  ینامز  تسا و  عرـش  فـالخ  هک  دوش  یم  یهتنم  نداد  قح  اـنب  تداهـش  تداهـش و  ناـمتک  هب  هاـگ  تفص 

یبقع ایند و  نید و  یهابت  سفن و  تکاله  ثعاب  هک  دماجنا  یم  قح  لها  بیذکت 

.ددرگ یم  قلخ  قلاخ و  دزن  رد  مارتحا  تّزع و  ثعاب  هک  تسا  قح  رب  يراشف  اپ  فاصنا و  تداهش ؛ قح و  نامتک  ّدض  .ددرگ  یم 

دـسر یم  عونمه  هب  هک  یجنر  درد و  زا  دوش  یمدآ  ضراع  هاگره  هک  دـنیاشوخان  رایـسب  تسا  یتلاـح  لد  یتخـس  بلق و  تواـسق 
یم راـچد  نادنمتـسم  نافیعـض و  هب  هّجوـت  مدـع  نارگید و  رب  ملظ  هب  یمدآ  هک  تسا  ّتیعبـس  تلاـح  نیا  أـشنم  .ددرگ  یمن  ّرثأـتم 

.ددرگ

ندرک بلق  تواـسق  كرت  .دوش  یم  یـشان  نآ  زا  ییوکین  هنـسح و  رایـسب  راـثآ  هک  تسا  بلق  ّتقر  یلد و  محر  تفـص  نیا  ّدـض 
دوب و ینابرهم  تفأر و  رهظم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم  لوسر  هریـس  هب  ندرک  هّجوت  تضایر و  رثا  رب  رگم  تسا  راوشد  رایـسب 

.دندوب هنومن  نیکاسم  ناتسد و  ریز  هب  هجوت  رد  کی  ره  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 

هرش تّفع و  . 45

.تسا هّیوهش  هوق  هب  ّقلعتم  هک  يا  هلیذر  تافص 

نآ طیرفت  ّدح  تسا و  هرش  نآ  طارفا  دح  اّما  .دوش  یم  لامک  تافص  زا  يرایسب  زورب  أشنم  هک  تسا  تّفع  هّیوهـش  هوق  لادتعا  ّدح 
.تسا یگدومخ 

تنیز یناسفن و  تاوهش  ماقم و  لامزا و  دنک  یم  لیم  اهنادب  هک  يروما  همه  رد  طارفا  دح  رد  توهـش  يوریپ  زا  تسا  ترابع  هرش 
.دنک یم  لفاغ  لاعتم  دنوادخ  زا  و  دزادنا ؛ یم  تاوهش  ماد  هب  ار  یمدآ  هک  يراوخرپ  یتسرپ و  مکش  و 

ياپ ریجنز  تسا و  تسد  ِدنب  مکش ،

يادخ دتسرپ  رتمک  هدنب ، مکش 

دودسم دوخ  يوسب  ار  ناطیش  هار  دزاس ، لیلذ  یگنسرگ  هب  ار  دوخ  سفن  هدنب  رگا 
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.دوش یمن  یناویح  ياهضرغ  يویند و  تاوهش  هتفیرف  هتخاس 

ییوخ هتشرف  هب  یناویح  ملاع  زا  ار  وا  دشخب و  یم  افص  ار  لد  ندومن  زیهرپ  يروخرپ  زا  ای  ندرک  راومه  دوخ  رب  ار  یگنـسرگ  جنر 
: دراد رودب  یناویح  هبنج  زا  ار  دوخ  دیاب  لدکاپ  فیرش و  ناسنا  .دیامن  یم  يربهر 

باوخ دروخ و  زجب  دنادن  ناسنا  وچ 

ّباود رب  دوب  تلیضف  شمادک 

كاپ رآ  تسدب  ینوردنا  ورب 

كاخ هب  ّالا  دش  دهاوخن  رپ  مکش 

دنمدوس ياهراک  زا  ار  وا  ودوش  یم  یمدآ  یتسـس  تلاسک و  ثعاب  طارفا -  ّدـح  رد  نانآ -  اـب  ندـمآ  عمج  ناـنز و  هب  داـیز  هّجوت 
اریز هدیدنـسپان ؛ تسا و  مومذـم  زین  توهـش  رد  طیرفت  تهج  .دـنک  یم  هاتوک  ار  رمع  دراد و  یم  زاب  تاـعاط  تاداـبع و  يویند و 

جاتحیام توق و  هیهت  نادنزرف و  نز و  یتسرپ  رس  هلمج  زا  اه ، تلیضف  اهباوث و  يرایسب  زا  ار  ناسنا  دوش و  یم  رشب  لسن  عطق  ثعاب 
یگدنز جئاوح  هیهت  دنزرف و  نز و  هافر  هرابرد  هک  یسک  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  .دراد  یم  زاب  اهنآ  یگدنز 

.تسادخ هار  رد  دهاجم  دننام  دنک ؛ هدهاجم  نانآ 

يریگ هرانک  تاوهش و  رد  دومخ  هک  دراد  هزادنا  یب  ياهـشاداپ  هدومرف  رّرقم  مالـسا  هک  یطیارـش  اب  لسن  يرادهگن  دالوا و  تیبرت 
تـسا تّفع  هّیوهـش  هّوق  رد  لادتعا  دح  میتفگ  هک  نانچمه  .دنادرگ  یم  سویأم  هرهب و  یب  ییاهـضیف  نینچ  زا  ار  یمدآ  جاودزا ، زا 

نامه نخـس  نیرتهب  مه  ندـیماشآ  ندروخ و  رد  .دـنک  یم  تظفاحم  طرفم  اج و  یب  تاوهـش  زا  ار  سفن  هلقاع ، هوق  کـمک  هب  هک 
هدایز فارسا و  دیماشایب و  دیروخب و   » اُوفرـستال اوبرـشاو و  اولُک  دهد : یم  ناشن  ار  لادتعا  ّدح  هک  تسا  میرک  نآرق  لماک  روتـسد 

تـشوگ ندروخ  هک  نانچ  دراد ؛ صاخ  ریثاـت  یمدآ  هّیحور  رد  اهاذـغ  یـضعب  ندروخ  یتح  دـینکن .» ندیـشون  ندروخ و  رد  يور 
هب اـهنت  ندروخرپ و  .تسین  زیاـج  زین  تشوگ  ندروخ  زا  یلک  زیهرپ  دوش و  یم  ببـس  ناـسنا  رد  ار  تواـسق  ییوخ و  هدـنرد  داـیز 

ریخ و لامعا  زا  ار  ناسنا  دـنک و  یم  یناوتان  فعـض و  داجیا  دایز  یگنـسرگ  هک  ناـنچمه  تسین  ناـسنا  هتـسیاش  ندرک  رکف  مکش 
.دراد یم  زاب  تدابع 

ص:98

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یم  رگید  ياهتّبحم  أشنم  دوخ  هک  تسایند  ّتبحم  دریگ ؛ یم  همشچرس  هّیوهش  هوق  زا  هک  يرگید  تافص  زا 

یعیبط و راثآ  همه  اب  هک  تسا  ینیمز  نیمه  نآ  دراد و  یتقیقح  دوخ  ایند 

لد رد  هچنآ  اهاتـسور و  اهرهـش و  اه و  هچوک  اه و  هناخ  كالما و  نیمز و  زا  دشاب  یم  دوهـشم  تسا و  نآ  يور  رب  هک  یعونـصم 
يارب تاتابن  لیـصحت  اذـغ و  توق و  يارب  زا  ای  هک  اهایرد  ناهایگ و  فلع و  بآ و  اهگنـس و  تازلف و  نداعم  زا  تسا  ناـهنپ  نیمز 

یم کمک  ناگدازیمدآ  يرو  هرهب  عّتمت و  تایح و  هب  هک  يرگید  رهاظم  راثآ و  ناروناج و  نارادناج و  اهدص  تاناویح و  ای  ناسنا 
.دننک

: تسا هدش  هراشا  ایند  عاتم  هب  هفیرش  هیآ  نیا  رد  میرک  نآرق  رد 

َِکلَذ ِثْرَحلا  ماْعنَْالا َو  ِهَمَّوَسُْملا َو  ِْلیَْخلا  ِهَّضِْفلا َو  ِبَهَّذـلا َو  َنِم  ِهَرَْطنَقُْملا  ریطِانَْقلا  َنِّینَْبلا َو  ِءاـسِّنلا َو  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساـّنِلل  َنّیُز 
رز و ياهنایمه  نادنزرف و  نانز و  نتشاد  تسود  یناسفن و  لایما  هب  قشع  تسا  هتفای  شیارآ  مدرم  مشچ  رد  ...اْینُّدلا « ؛ ُهویََحلا  ُعَاتَم 

(. 14 نارمع / لآ  « ) دنتسه ناهج  نیا  یگدنز  عاتم  اهنیا  همه  .تعارز  نایاپ و  راچ  هداهن و  رب  غاد  نابسا  میس و 

.تسا یتّذـل  یـضرغ و  ّظح و  هرهب و  نآ  رد  یمدآ  يارب  ندرم  زا  شیپ  هچنآ  زا  تسا  ترابع  ناگدـنب  قح  رد  اـیند  تقیقح  اـّما  و 
: تسا عون  ود  ایند  هب  تبسن  یگتسبلد  هقالع و 

.تسایند نتشاد  تسود  نآ  هجیتن  هک  لد  هقالع  یکی   - 1

.تسا نآ  تیبرت  حالصا و  هب  ندش  لوغشم  هک  ناج  مسج و  يراتفرگ   - 2

هن .دوش  یم  لصاح  ناسنا  يارب  هک  تسا ؛ یـسفن  تّاعتمت  اه و  تّذل  یندـب و  ياهیراتفرگ  یبلق و  هقالع  نامه  ایند  تقیقح  نیربانب 
دراد نادـب  لیم  ایند  نیا  رد  ناسنا  هک  يروما  هیلک  رگید : تهج  زا  غاب و ...  کلم و  هناخ و  لـیبق  زا  يویند  سوسحم  روما  ءایـشا و 

: تسا مسق  ود 

دیاع ناسنا  هب  ترخآ  ملاع  رد  اهنآ  تارمث  اهنآ و  هدیاف  هک  ییاهزیچ  - 1
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دومحم یتبقاع  تسا و  رورس  تجهب و  هیام  یمدآ  يارب  زین  ایند  نیمه  رد  لاح  نیع  رد  هک  حلاص  لمع  عفان و  ملع  دننام : دوش ؛ یم 
.دراد هدیدنسپ  و 

دننام دوش ؛ یم  لصاح  یـصاعم  زا  هک  یتاّذل  دننام  تسا  ماجرفدب  موش و  شتبقاع  تسایند و  هب  رـصحنم  اهنآ  تّذل  هک  يروما   - 2
تایح و همادا  هیام  هک  يردق  هب  یگدنز  روما  رد  یعس  شالت و  .یناسفن  ياهشهاوخ  ندروآرب  شخب و  نایز  ياهنایغط  یتّفع و  یب 

تادابع هحلاص و  لامعا  زا  هدیدنـسپ و  تسا و  مزال  دنک ؛ ظفح  ار  وربآ  دوش و  ناشیوخ  نادنزرف و  لایع و  لها و  شاعم  لیـصحت 
تـسا يزور  بلط  اهنآ  نیرترب  تسا و  ءزج  داتفه  تدابع  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  یمارگ  لوسر  زا  یثیدح  رد  .دور  یم  رامـشب 

.لالح قیرط  زا 

.دیامن داهج  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دیامن  یعس  لالح  يزور  لیصحت  رد  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
يزور .دنک  رایتخا  تبرغ  لالح ، يزور  بلط  رد  هدـنب  هک  دراد  تسود  ادـخ  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مامه  ماما  نآ  زا  زین  و 

ترضح .دروآ  يور  نم  هب  مراد  تسود  مبلط و  یم  ار  ایند  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یکی 
، منک محر  هلـص  دنـشاب ، شیاسآ  هافر و  رد  منادـنزرف  نز و  مهاوخیم  درک : ضرع  درک ؟ یهاوخ  هچ  ایند  مهرد  لام و  اب  دـندومرف :

دزاس ینغ  ار  وت  دنوادخ  ایند ، هن  تسا  ترخآ  بلط  نیا  دندومرف : ترـضح  ...مروآ  ياجب  هرمع  جح و  مهدب ، ادخ  هار  رد  قّدـصت 
.تسا هدوب  یهلا  ءایلوا  ءایبنا و  همه  لغش  ندرک ، لالح  يزور  لیصحت  ندرکراک و  .دهدب  تورث  لام و  وت  هب  و 

.تسا ّتیرح  یگدازآ و  نیع  نیا  دـشاب و  هتـشاد  لالح  يزور  يارب  يا  هزیکاپ  هار  هک  تسا  ناناملـسم  نان�وم و  زا  کی  ره  راوازس 
هک دنک  دوخ  يایند  يادف  ار  شیوخ  ترخآ  هن  دزادرپب  تضایر  تینابهر و  هب  دنک و  ترخآ  يادف  ار  شیوخ  يایند  دیابن  ناملسم 
زا ییاهر  يورخا و  ياهـشاداپ  لالح و  يزور  يارب  دهد  رارق  يا  هلیـسو  ار  ایند  دیاب  ناملـسم  .تسا  یتخبدب  تواقـش و  نآ  ماجرف 

تابوثم ندروآ  تسدب  ادخ و  ياضر  يارب  هدنبیرف  قرب و  قرز و  رپ  هدننک و  هارمگ  روما  لطاب و  ياهسوه  اوه و 
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نتفر و مارح  يزور  یپ  رد  هک  تسا  یگدنب  ّتیقر و  یگدازآ ، ّتیرح و  دض  .يورخا 

.دشاب یم  ندش  یناسفن  ياهاوه  ریسا 

راگزاس راگدرورپ  تفرعم  نامیا و  اب  تسا و  تراـسا  يراوخ و  ّتلذ و  یعون  نتخود  اونیب  مدرم  قوقح  سوماـن و  لاـم و  هب  مشچ 
.دراد تافانم  هکلب  تسین ؛

ّتین تادابع و  تاعاط و  هب  نتخادرپ  فلتخم و  ياه  هفرح  قیرط  زا  مدرم  ياـهزاین  ندروآ  رب  لادـتعا و  دودـح  رد  اـیند  هب  لاغتـشا 
رد نتفر  ورف  اّما  تسا ، نسحتسم  هدیدنـسپ و  همه  همه و  ندادرارق  دوخ  فده  ار  قح  تیاضر  یلک  روطب  اهراک و  رد  نتـشاد  ریخ 
یم زاب  ترخآ  لیـصحت  ریخ و  ياهراک  زا  تبقاع  دنک و  یم  ریـسا  ار  یمدآ  نتـشاد  اهنادب  صاخ  هّجوت  يویند و  فلتخم  ياهراک 

.دماجنا یم  تواقش  هب  نایاپ  رد  دیدش  تلفغ  نیا  دراد و 

نامیا تسس  مدرم  هک  هدرک  شیارآ  ار  دوخ  هدرک و  تفه  ره  تسا  يا  هزوجع  .هدنبیرف  مرن و  لاخو و  طخ  شوخ  تسا  يرام  ایند 
.تسادخ نادرم  نمشد  تقیقح  رد  دبیرف و  یم  ار 

تـسد زا  نماد  رابکیب  ایند  دنیآ ؛ یم  دوخ  هب  ات  دنوش و  یم  داماد  رازه  سورع  نیا  هتفیرف  ادخ  نادرم  یهاگ  یتح  ناگدز و  تلفغ 
دوس و همه  دنیآ  یم  رانک  هب  ناگتـشگرب  تخب  نآ  سپ  دناشن ؛ یم  ترـسح  تمادـن و  ینامیـشپ و  رد  ار  نانآ  دـناهر و  یم  ناشیا 

یب شتآ  هب  ناشاهلد  هتخورفا و  ناشاه  هنیس  نوناک  رد  ترـسح  شتآ  هتخاس ، مورحم  يدبا  تداعـس  زا  ار  دوخ  هتخابرد و  هیامرس 
نآرق هفیرـش  هیآ  قادصم  اهنیا  .تسین  یـسر  دایرف  یلو  دننک  یم  دایرف  .تسا  هتخوس  دـیآ ، ترخآ  راک  هب  هک  يریخ  لامعا  یگرب 
ترخآ هک  دنتسه  یناسک  نامه  نانیا  « ؛ َنوُرَْـصُنی مُه  ُباذَْعلا َو ال  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  الَف  ِهَرِخْآلِاب  اْینُّدلا  َهویَْحلا  اُورَتْشا  َنیِذَّلا  َکئلُوا  دنا :

(. 86 هرقب / « ) دنکن ناشیرای  سک  ددرگن و  هتساک  ناشباذع  زا  دندیرخ  ار  ایند  یگدنز  دنداد و  ار 

ود ره  رد  هک  شورفب  ترخآ  هب  ار  ایند  ینک  نایز  ود  ره  رد  هک  شورفم  ایند  هب  ار  ترخآ  تفگ : داد و  دـنپ  دوخ  دـنزرف  هب  ناـمقل 
هشیمه ار  ایند  ندوب  رذگ  دوز  ینک -  دوس 
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: دندرک نینچ  قح  هب  نالصاو  نالقاع و  هک  دادرارق  دوخ  ییاهن  فده  دیاب  ار  یقاب  ناهج  دروآ و  رظن  شیپ  دیاب 

تساجب ناک  بلطم  نامیلس  کلم 

؟ تساجک نامیلس  تسا ، نامه  کلم 

تسب شارذع  هک  تسا  نامه  هلجح 

تسشن قماو  هک  تسا  نامه  مزب 

هدش اهنت  هک  تسا  یمزب  هلجح و 

هدش ارذع  هداتفا و  شقماو 

تسا ندرگ  يوق  مصخ  نامه  كاخ 

تسا نکفا  درم  نمشد  نامه  داب 

؟ دنک اّنمت  هک  ایند  تبحص 

؟ دنک ام  اب  هک  درک  افو  هک  اب 

یمانوکن دنک و  فرص  قلخ  هب  تمدخو  قلاخ  تعاط  رد  ار  زارد  ای  هاتوک  رمع  هک  دنارذگب  نانچ  ار -  ایند  هک  تسا  رتهب  هچ  سپ 
: دوش شبیصن  ترخآ  رد  یماجرف  کین  ایند و  رد 

دوز رگا  تسا  رید  رگا  رمع  هزور  ود 

دوز درذگب  ینارذگب  شک  نانچ 

اب فافک و  زا  شیب  رگا  هدیدنسپ و  تسا و  حودمم  زاین  فافک و  دح  رد  هک  تسا  تورث  لام و  هدنبیرف  يایند  ياه  هبعـش  زا  یکی 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .دنسپان  تسا و  مومذم  دشاب  هارمه  زآ  صرح و 

نامیا هک  یناسک  يا  َنورِـساْخلا « ؛ ُمُه  َِکئلُواَف  َِکلذ  لَعْفَی  ْنَم  ِهّللا َو  ِرْکِذ  ْنَع  مُکُدالوَا  مُُکلاْومَا َو ال  ْمُکِْهُلتال  اونَمآ  َنیذـّلا  اهُّیَا  ای 
(. 9 نوقفانم / « ) .تسا راکنایز  دنک  نینچ  هک  ره  هک  درادن ، لوغشم  دوخ  هب  ادخ  رکذ  زا  ار  امش  ناتدالوا  لاوما و  دیا ، هدروآ 

زاب ّقح  يوسب  كولـس  ریـس و  زا  و  دـیناشکن ، دوخ  تراسا  هب  ار  اـهنآ  ماـقم  لاـم و  دـندشن و  اـیند  هتفیرف  هک  یناـسک  لاـح  اـشوخ 
: دندنامن
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كاخ یتشم  نیدب  دندرکن  هک  نانآ  رظن 

دنرظنبحاص هک  داد  ناوت  فاصنا  قحلا 

: دندیچرب نماد  ایند  زا  دنتفر و  رابکبس  دندمآ و  رابکبس 

شوگب دمآ  ما  هدازآ  نسوس  نابز  زا 

تسا شوخ  نارابکبس  راک  نهک  رید  نیردناک 

ص:102

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا یلدشوخ  قیرط  نتفگ  ناهج  كرت  اظفاح 

تسا شوخ  نارادناهج  لاوحا  هک  يرادنپن  ات 

لپ و طابر و  ارـسناوراک و  نتخاس  دـننام  تاحلاصلا  تایق  اـب  ارقف و  زا  يریگتـسد  دـننام  دـشاب  ریخ  فراـصم  يارب  رگا  لاـم  عمج 
تادابع و تاعاط و  هب  نتخادرپ  لاـب و  تغارف  تهج  لاـیع و  لـها و  هداوناـخ و  تحار  يارب  لوا  هجرد  رد  ماـتیالاراد و  دجـسم و 
؛ دشاب مه  نوزفا  یلام  نینچ  هچ  رگا  ءایـشا ؛ فراصم  جرخ و  رد  يور  هنایم  داصتقا و  تیاعر  ادـخ و  هار  رد  هبجاو  قوقح  نتخادرپ 

یّتح مارح و  هدولآ  هک  نیا  رب  تسا  فوقوم  همه  نیا  دراد و  رابتعا  شزرا و  قح  هب  برق  ادخ و  دزن  رد  تسا و  دـهاز  لام  بحاص 
ددرگن و ءافعض  نیکاسم و  ماتیا و  قوقح  عییـضت  درگ  دنکن و  نامدرم  رب  ملظ  مارح و  لاوما  هب  هدولآ  ار  دوخ  نماد  دوشن و  هبتـشم 

: تفگ ناوت  یم  يدارفا  نینچ  هرابرد  دنارذگب ؛ هتسیاش  هجوب  ار  هنادنمتداعس  یگدنز  ّتین  صولخ  تقادص و  یکاپ و  اب 

قیمع رحب  نیرد  قشع  هر  نایانشآ 

هدولآ بآ  هب  دنتشگن  دنتشگ و  هقرغ 

ردق هب  ندرک  افتکا  نآ و  رب  ندناشف  نیتسآ  ایند و  زا  نتـشادرب  لد  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  دهز  یتسود  لام  ایند و  تبحم  ّدض 
ریغ هـک  يزیچ  ره  زا  ندـنک  رب  لد  ترخآ و  هـب  ندروآ  يور  ـالعا  هـبترم  رد  تعاـط و  رب  تبظاوـم  ندــب و  ظـفح  يارب  ترورض 
ّقح هار  ناـکلاس  تاـماقم  نیرتـالاب  تلاـح  نیا  خزود و  شتآ  زا  سرت  اـی  ناولا  هکاوف  روصق و  روح و  تشهب و  زا  یتح  تسادـخ 
هک نانچ  .دندرک  ربص  اه  یتخـس  لّمحت  ادخ و  هار  رد  هک  تخومآ  دیاب  مزعلاُولوا  یهلا و  راوگرزب  ناربمایپ  زا  ار  دهز  هویـش  .تسا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  دوخ  بیبح  هب  لاعتم  دنوادخ 

(. 35 فاقحا / « ) .دندوب هدرک  يرادیاپ  مزعلاولُوا  ناربمایپ  هک  نانچمه  نک ، يرادیاپ  سپ  « ؛ لُسُّرلا َنِم  ِمْزَْعلاُوبُوا  َرَبَص  امَک  ِْربْصاَف 

يور زا  قح  نادرم  .تسا  تماقتـسا  ربص و  نآ  هراچ  هک  دراد  اهیراومهان  اه و  یتخـس  لوصو ؛ قیرط  رد  كولـس  قح و  تعاط  هار 
لاحشوخ نانآ  هب  ایند  ندروآ 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تهج  نیمه  هب  .دندرگ  یمن  نیگمغ  ایند  ندرک  تشپ  زا  دنوش و  یمن 

: دومرف هک  تسا  نآرق  هفیرش  هیآ  نیا  نادهاز  لمع  روتسد  دندومرف 

یم ناتتـسد  هب  هچ  نادب  دیـشابن و  نیگهودنا  دور  یم  ناتتـسد  زا  هچ  نآ  رب  ات  « ؛  ْمُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  مُکَتاف َو ال  ام  یلَع  اْوَسأت  ْالیِِکل 
(. 23/ دیدح « ) .دینکن ینامداش  دیآ 

ار يرهاظ  ماقم  هاج و  نیا  یماود و  ار  هدـنبیرف  ياـیند  نیا  هک  دنتـسناد  کـین  تریـصب  غارچ  وترپ  رد  لـقع و  يورین  هب  قح  نادرم 
: تسا هتفگ  ماقم  نیرد  ف�وم  .تسین  ییاقب 

رانک ام  زا  دنتفرگ  نوچ  نیبب 

راپ نارای  راریپ و  ناقیفر 

ناشمان ناهج  زا  تفر  دنتفرب و 

ناشماّیا زا  دای  یسک  دراین 

روس كوس و  ناهج  رد  یسب  دیایب 

روگ كاخ  رد  میشاب  هتفخام  هک 

ینز مه  رب  مشچ  ات  هک  اغیرد 

ینت ینیبن  ام  زا  ملاع  نیا  رد 

همه راک و  همه  رد  ار  ادخ  تیاضر  بسک  قلخ و  هب  هناقداص  تمدخ  تعاط و  هار  رد  ار  ایند  زور  دنچ  نیا  تمحز  ردارب ! يا  سپ 
.يوش دنم  هرهب  راگدرورپ  يدبا  میعن  زا  ات  نک  راومه  دوخ  رب  لاح 

رقف انغ و  . 46

.دراد یتاجرد  بتارم و  تسا و  هّیوهش  هوق  زا  ءانغ 

نآ زا  یعون  .تسا  جاتحم  نادب  صخـش  هک  یلاوما  ءایـشا و  عیمج  ندوب  هدامآ  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  يزاین  یب  لصا  رد  ءانغ 
تیاهن یتورث  نینچ  بحاـص  .تسا  هلیذر  تافـص  زا  تسا و  صرح  دراد  یپ  رد  ءایـشا  لاوما و  هب  تبـسن  ار  دـیدش  یگتـسبلد  هک 

نینچ .دوش  یم  نوزحم  دهدب  تسد  زا  رگا  ار  نآ  زا  یکدنا  یّتح  دورب و  شتـسد  زا  هاگره  تسا و  هدرک  لاوما  لیـصحت  رد  یعس 
نایغط هب  شراک  تورث ، باسح  یب  يروآ  عمج  دایز و  صرح  رثا  رد  تسا ، نکمم  یتح  دراد و  رارق  انغ  تاـفآ  ضرعم  رد  یـسک 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ  .دشکب  نایصع  و 
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هاگره دنک ، یم  ینامرفان  یمدآ  هک  اّقح  « -؛ ینْغَتْسا ُهآَر  ْنَا  یغْطََیل  َناْسنِْالا  َّنِا  ّالَک 

(. 6 و 7 قلع / « ) دنیب زاین  یب  ار  نتشیوخ  هک 

لخب و هار  زا  هن  ار -  نآ  هک  یتورث  بحاص  .دوش  فرـصم  تاعاط  ریخ و  هار  رد  لام  هک  تسا  هدیدنـسپ  حودـمم و  یماگنه  ءاـنغ 
.بلاط هتـسویپ  ار  دـنوادخ  تیاضر  .تسا و  رکاش  هشیمه  هدرک  بسک  هنادنمتفارـش  راـک  بسک و  عورـشم و  هار  زا  هکلب  صرح - 

یم لـماش  ار  ناگدـنب  همه  هک  تسا  یقیقح  رقف  یعون  .دراد  یبتارم  زین  رقف  .تسوکین  شماـجرف  تسا و  دنمتداعـس  یناـسنا  نینچ 
ُْمْتنَا ُِّینَْغلا َو  ُهّللَو  .دندنمزاین  مک  شیب و  ناگدنب  هّیقب  تسا ؛ قلطم  ّینغ  هک  دوجولا  بجاو  تاذ  زج  اریز  دوش ؛

(. 38 هلآ / هیلع و  هللا  یلص  دمحم  « ) دینادنمزاین امش  تسا و  زاین  یب  دنوادخ  « ؛ ُءارَقُْفلا

ماقم فراع و  ینغتـسم و  تسا  يریقف  تقیقح  رد  دشاب  یم  تدابع  تعاط و  یپ  رد  رکاش و  تسا و  عناق  دوخ  يزور  هب  هک  يریقف 
هب زج  نانیا  .دنرادنپ  یم  ینغ  ار  نانآ  مدرم  هک  دننارذگ  یم  رمع  ءانغتـسا  تّفع و  اب  نانچ  یئارقف  نینچ  .تسا  رترب  مه  دـهاز  زا  وا 

.دننک یمن  تیاکش  یسک  زا  دنلان و  یمن  ادخ 

تسا دنسرخ  شیورد  اب  تسا  دوس  رگا  رازاب  نیرد 

يدنسرخ یشیورد و  هب  نادرگ  ممعنم  ایادخ 

زا ار  مارح  .دنتسین  عناق  زیچ  چیه  هب  دنا -  نارگید  رازآ  یپ  رد  ًامئاد  هک  دنتسه  ییارقف  دنم ؛ تّزع  دنـسرخ و  یئارقف  نینچ  ربارب  رد 
شیاسآ و زا  هن  دنهد و  یم  تمحز  راک و  هب  نت  هن  .دنشاب  یم  راگنا  لهس  قلخ  تیاضر  ادخ و  تعاط  رد  .دنـسانش  یمن  زاب  لالح 

.دنا ناهج  ود  هایسور  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  دنراد -  یبیصن  شمارآ 

.تسا رتهب  تسا  مأوت  تیاکش  صرح و  اب  هک  يرقف  زا  دشاب  هارمه  تعانق  اضر و  ربص و  اب  هک  يرقف  ههبش  نودب 

: دومرف رقف  هرابرد  مراد و  تسود  ار  ارقف  نم  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

«. نک روشحم  تّما  ءارقف  اب  ارم  ایادخ  : » دومرف یم  و  تسا » نم  راختفا  رقف  « ؛ يرخف ُْرقَفلا 

ص:105

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ دنک تعانق  ربص و  تشیعم  یتخس  رد  دشاب و  دنمزاین  ادخ  هب  اهنت  هک  يریقف 

دزادنیب بارطضا  فوخ و  تلذ و  ضیـضح  هب  ادخ  رب  دامتعا  لّکوت و  هبترم  تّزع و  جوا  زا  ار  دوخ  قولخم  زا  ندرک  ل�وس  اب  دیابن 
دیجم نآرق  .دـنک  یم  یتشز  ءاشحف و  هب  رما  دـناسرت و  یم  يرادان  زا  ار  ناسنا  هشیمه  هک  دـهدب  ناطیـش  ياـه  هسوسو  هب  شوگ  و 

: دیامرف یم  هراب  نیرد 

یم رما  ءاشحف  هب  هلیـسو  نیدب  ار  امـش  دهد و  یم  يرادان  رقف و  هدعو  ار  امـش  ناطیـش  « ؛ ِءاشْحَْفلِاب ْمُکُُرمأَی  َوَْرقَْفلا  ُمُکُدـِعَی  ُناْطیَّشلَا 
(. 268 هرقب / « ) دنک

زا امـش  هب  لاعتم  دـنوادخ  و  « ؛ ًالْـضَف ُْهنِم َو  ًهَرِفْغَم  مُکُدـِعی  ُهّللاَو  دومرف : هک  دراپـس  نابرهم  قازر  يادـخ  ياه  هدـعو  هب  شوگ  هکلب 
شیپ ندرکن  زارد  تسد  رودقم و  ّدح  رد  شالت  راک و  (. 268 هرقب / « ) دهد یم  يراوگرزب  ششخب و  شزرمآ و  هدعو  دوخ  يوس 

: دهد رارق  هّجوت  دروم  هشیمه  ار  نامیئل 

قلد هماج  مینک و  تعانق  کشخ  نان  هب 

قلخ ّتنم  راب  هک  هب  دوخ  تنحم  راب  هک 

يروخ وزاب  یعس  زا  هک  ینیوج 

مرک لها  ناوخ  رب  هویم  زا  هب 

تعانق صرح و  . 47

ایند ّبح  زا  صرح  .دسر  یم  كاله  هنارک  یب  نابایب  هب  دریگ و  یم  همشچرس  هّیوهـش  هّوق  زا  هک  تسا  يا  هلیذر  تافـص  زا  صرح 
.دمهف یمن  اّما  تسا  ضیرم  صیرح  .دبلط  یم  دبلط و  یم  زاب  و  دوش ، یمن  ریـس  دـبای ، یم  تسد  هچ  ره  رب  صیرح  .دریگ  یم  ورین 

هک دروخ  یم  نادـنچ  ایرد  بآ  زا  هک  تسا  يا  هنـشت  نوچمه  .دـسر  یمن  ناـمرد  هب  اـّما  تسوا  اـب  مه  ناـمرد  تسوا و  اـب  شدرد 
: دریگ یم  ینوزف  درد  نیا  دوش  یم  رتریپ  هچ  ره  .دوش  یم  كاله 

ددرگ یم  ناوج  صرح  دش  هک  ریپ  یمدآ 

ددرگ یم  نارگ  هاگرحس  تقو  رد  باوخ 
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رت تخس  صالخ  هار  دنت  یم  دوخ  رود  رب  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  مشیربا  مرک  دننام  ایند  رب  صیرح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دسر یم  تکاله  هب  ات  دوش  یم 

دنادب ات  دشیدنیب  ناگتشذگ  لاوحا  رد  دیاب  دراد  لّکوت  دامتعا و  ادخ  رب  هک  يا  هدنب 

.دنتشاذگ هچ  دندرب و  دوخ  اب  هچ  تورث  کلم و  لام و  همه  نآ  اب 

رد تسین  يا  هدبنج  چیه  « ؛ اُهقْزِر ِهّللا  یَلَع  ّالا  ِضْرَْالا  ِیف  ٍهَّباد  ْنِمام  َو  دیامرف : یم  ناحبـس  دنوادخ  .دـنک  لّمأت  نآرق  تایآ  رد  رگا 
(. 6/ دوه « ) تسادخ رب  شا  يزور  هک  نآ  رگم  نیمز 

دوش راگزیهرپ  سرت و  ادخ  هک  یسک  و  « ؛ ُبِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  ًاجَرْخَم َو  َُهل  ْلَعْجَی  َهّللا  ِقَّتَی  ْنَمَو  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد  و 
(. /2 و3 قالط « ) دهد یم  يزور  ار  وا  درادن  نامگ  هک  اج  نآ  زا  دیاشگ و  یم  وا  رب  ار  یتخس  الب و  زا  ندش  جراخ  هار  دنوادخ 

هک دـنادب  و  دـنک ؛ نوزفا  لاـعتم  دـنوادخ  هـب  ار  دوـخ  داـمتعا  ناـمیا و  دـیاب  تـسا  ناگدـنامزاب  نادــنزرف و  يارب  صرح  نـیا  رگا 
: دناسر دهاوخ  مه  ار  وا  قزر  هدرک  قلخ  ار  هدنب  هک  يدنوادخ 

درتسگ مرک  ناوخ  نهپ  نانچ 

دروخ يزور  فاق  رد  غرمیس  هک 

؟ یشاب نارگید  يزور  نارگن  دیاب  ارچ  يا  هتخود  راگدرورپ  تمحر  فطل و  هب  مشچ  هک  فیعض  هدنب  ياوت 

مکش ردنا  كدوک  هدنراگن 

مه تسا  يزور  رمع و  هدنراگن 

دیرخ يدبع  هک  يراگدنوادخ 

دیرفآ دبع  هکنآ  فیکف  درادب ؛

ایند و تحار  .دنک  افتکا  ترورض  تجاح و  ردق  هب  دراد و  هچنآ  هب  یمدآ  هک  تسا  يدنسرخ  تعانق و  صرح ، دنسپان  تفص  ّدض 
تعاط و راک  هب  رطاخ  نانیمطا  اب  هدرک  اهر  لانم  لام و  لیـصحت  يارب  ار  ایند  تّقـشم  لّـمحت  اریز  تسا  هتـسبزاب  تعاـنق  هب  ترخآ 

.دزادرپ یم  ترخآ  لیصحت  تدابع و 

شوهدرم يا  دزارفارس  تعانق 

شودز دیاین  رب  عمط  رپ  رس 
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یب مدرم  هناخ  رد  رب  نتفر  .داتفا  ّتلذـم  هاچ  هب  تخیوآ  نماد  رد  عمط  راخ  ار  هک  ره  داـهن و  ياـپ  تّزع  دنـسم  رب  دـش  عناـق  هک  ره 
نیریش ياولح  یپ  رد  تّورم و 

: دهد یمن  ّتلذ  هب  نت  زگره  رگن  تبقاع  لقاع  .تسا  ینوبز  يراوخ و  هیام  ندرک ، جک  ندرگ  ناسکان 

شین مخز  نم  ناج  لسع  دزرین 

شیوخ باشود  هب  رتوکن  تعانق 

زین نم  یهد ؛ ناشیورد  هب  هک  يا  هدرک  رذن  ادخ  هار  رد  یلام  ما  هدینـش  تفگ : تفر و  یمعنم  هناخرد  هب  تسدگنت  یـشیورد  یتقو 
هاـگرد هک  منم  یقیقح  روک  هجاوخ  يا  تفگ : شیورد  .یتـسین  روک  وت  ما و  هدرک  ناروک  رذـن  یلاـم  نم  تفگ : هجاوخ  .مشیورد 

تفر باتش  هب  وا  یپ  زا  هتشگ  رثأتم  هجاوخ  .دش  هناور  تفگب و  نیا  .ما  هدمآ  ییادگ  وت  نوچ  هناخ  رد  هب  هتـشاذگ  ار  میرک  يادخ 
.درکن لوبق  دهد  يو  هب  يزیچ  هک  دیشوک  دنچ  ره  و 

يراب نک ، نآ  هگرد  زا  ینک  ییادگ  رگ 

تسین یناطلس  رس  ار  شرد  نایادگ  هک 

یقیقح يانغ  .دوش  یم  راگدرورپ  هب  برق  ثعاب  تفـص  نیا  .تسا  عمط  ّدـض  قلخ  زا  يزاین  یب  ءانغتـسا و  هدیدنـسپ  رایـسب  تفص 
یم رب  ار  وا  روما  همه  ادـخ  دراذـگاو ؛ ادـخ  هب  ار  دوخ  روما  هدـنب  هاگره  .تسا  قلخ  زا  يانغتـسا  هکلب  تسین ، تورث  لام و  نتـشاد 

.دروآ

(. 36 رمز / « ) تسین یفاک  شا  هدنب  يارب  ادخ  ایآ  « ؛ ُهَْدبَع ٍفاِکب  ُهّللا  َْسَیلَا  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ 

لخب نایب  رد  . 48

طیرفت نیا  درک و  دـیاب  شـشخب  هک  ییاجرد  لام  لذـب  زا  يراددوخ  زا  تسا  ترابع  نآ  هدـیهوکن و  مومذـم و  تسا  یتفـص  لخب 
ره نیا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  طارفا  تهج  نیا  هک  درک  جرخ  دیابن  هک  ییاجرد  دنک  جرخ  هک  تسا  نآ  فارسا  تهج  اّما  تسا :

.دراد نمشد  ار  تهج  ود 
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.دشاب یم  هدیدنسپ  رایسب  هک  تساخس  دوج و  طسو  دح 

َو ال دیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسایند  ّتبحم  هرمث  هجیتن و  لخب 

هدومن و لخب  هک  نانآ  « ؛ ِهَمایِْقلا مْوَی  ِهباُولُخب  اَم  َنُوقَّوَُطیَس  ْمَُهل  ٌّرَش  َوُه  َلب  ْمَُهل  ًاْریَخ  َوُه  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهّللا  ُمُهتَا  اِمب  َنُولَْخبَی  َنیذَّلا  َّنَبَسْحَی 
؛ دوب دهاوخ  اهنآ  دوس  هب  لخب  نیا  هک  دـننکن  نامگ  دـننک  یمن  ادا  هداد  اهنآ  هب  شیوخ  لضف  هب  ادـخ  هک  یلام  زا  ار  ناریقف  قوقح 

اهنت دوش و  اهنآ  ندرگ  هب  نیـشتآ )  ) قوط تمایق  زور  رد  .دـنا  هدـیزرو  لخب  نآ  رد  هک  یلام  زا  هک  نآ  هچ  تساهنآ  ررـض  هب  هکلب 
(. 180 نارمع / لآ  «. ) دوب دهاوخ  نیمز  اهنامسآ و  ثراو  ادخ 

تسا رتبوبحم  یخس  لهاج  .کیدزن  منهج  شتآ  هب  تسا و  رود  تشهب  زا  لیخب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح 
صخش .تسا  شتآ  رفک  تبقاع  تسا و  رفک  زا  یـشان  لخب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زین  .لیخب و  دباع  زا  ادخ  دزن 

.رادقم یب  تسا و  راوخ  اهرظن  رد  لیخب 

یب نایادگ  دننام  ایند  رد  .دنراد  ار  وا  گرم  يوزرآ  لیخب  نادنزرف  نز و  .درذـگ  یم  یگراچیب  تبکن و  هب  ایند  رد  لیخب  یگدـنز 
هب مه  ترخآ  رد  دزوسب و  ایند  يانگنت  رد  دیاب  .دوش  یم  يو  اب  اینغا  هبـساحم  تساوخزاب و  ترخآ  رد  اّما  دنک ؛ یم  یگدـنز  وربآ 

.دزوسب دسرب و  شیوخ  تشز  لامعا  يازج  هب  ناّقحتسم  لایع و  لها و  قوقح  تخادرپ  زا  كاسما  ببس 

تخبکین يا  نک  یکین  قلخ  ابوت 

تخس وت  رب  ادخ  دریگن  ادرف  هک 

ناربمایپ و همه  راتفر  راعش و  کین  تفص  نیا  .دریگ  یم  همشچرس  ایند  هب  ییانتعا  یب  دهز و  زا  هک  تسا  تواخس  لخب  تفص  ّدض 
.دیسر يراوگرزب  تدایس و  هب  دیزرو  تواخس  هک  ره  َداس : َداج  ْنَم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .تسا  هدوب  ادخ  ءایلوا 

دوبن هتشرف  خّرف  نودیرف 

دوبن هتشرس  ربنع  کشم و ز  ز 

ییوکین نآ  تفای  شهد  وداد  هب 

ییوت نودیرف  نک  شهد  داد و  وت 
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.دنراد تسود  نامسآ  نیمز و  نانکاس  ار  دوج  بحاص 

نآ زا  یکی  هب  سک  ره  هدرتسگ و  نیمز  رب  ار  شیاـه  هخاـش  هک  تشهب  رد  تسا  یتـخرد  دوج  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هب ادخ  هک  یتمعن  ناوخ  نامدرم  ناشیوخ و  رب  دوخ و  لایع  لها و  رب  دـینک و  دوج  .درب  یم  تشهب  هب  ار  وا  دـنزرد  گنچ  اه  هخاش 

: دیوش قلخ  ادخ و  بوبحم  ات  دیرتسگب  تسا  هدرک  ینازرا  امش 

داش میراد  هچنآ  میروخ  ات  ایب 

داهن دیاب  دنچ  مرد  رب  مرد 

تسَُرن یتخرد  نیگنر  غاب  نیرد 

! تسرد نیزربت  يافق  زا  دنام  هک 

نینچ .دـنیزگ  رب  نتـشیوخ  رب  دراد -  هک  یجاـیتحا  دوجو  اـب  ار -  نارگید  یمدآ ، هک  تسا  راـثیا  شـشخب ، دوـج و  هبترم  نیرتـالاب 
؛ ٌهَصاصَخ ْمِِهب  َناکَْولَو  مِهِسُْفنَا  یلَع  َنوُِرث  �ویَو  تسا : هدرک  دای  تروص  نیدب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  ار  ناسک 

(. 9 رشح / « ) .دنراد یم  مّدقم  زیچ -  نآ  رد  دوخ -  رب  ار  نارجاهم )  ) اّما دنشاب  دنمزاین  يزیچ  هب  دنچ  ره  راصنا ) )

یتَا له  هروس  ریسفت  رد  .درک  یم  لذب  نادنمتسم  هب  ار  شماعط  دنام و  یم  هنسرگ  اهراب  اهراب و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
بآ اب  دنتفرگ و  هزور  زور  هس  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  تسا  هدمآ  ناسنا ) )

.دندیشخب ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  ار  دوخ  ياذغ  دندرک و  راطفا 

یم ماعط  دنوادخ ) یتسودرب   ) مه و  « ؛ ًاریسَا ًامیتَیَو و  ًانیکْـسِم  ِبُح  ِهّ یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  تسا : هدمآ  هراثیا  نیمه  هب  رظان  نآرق  رد 
(. 7/ رهد « ) ار ریسا  میتی و  نیکسم و  دنهد 

: دیوگ مالسلا  هیلع  یلع  حدم  ماقم  رد  يدعس 

دنک یلع  فصو  هک  هرهز  روز و  هچ  ار  سک 

یتَا ْلَه  هتفگ  وا  بقانم  رد  راّبج 

، هنیدم هب  هّکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترجه  بش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنانچ  .ناج  هب  راثیا  هاگ  تسا و  لام  هب  راثیا  هاگ 
ضرعم رد  ار  دوخ  زیزع  ناج  دیباوخ و  وا  هاگباوخرد 
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.داد رارق  هدنرب  ياهریشمش 

دارم  ) دـنا نادرم  یـضعب  « ؛ ِهّللا ِتاضْرَم  َءاَِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  تسا : هداعلا  قوف  راثیا  نیمه  هب  تراشا  هفیرـش  هیآ  نیا 
تـسا ناگدنب  نینچ  رادتـسود  ادخ  و  تیبملا ) هلیل  دننام   ) دـنرذگرد ادـخ  ياضر  هار  رد  دوخ  ناج  زا  هک  تسا ) مالـسلا  هیلع  یلع 

(. 207 هرقب / )

.تسا نسحتسم  فرع  تّورم و  تهج  زا  ّبحتسم و  یضعب  تسا و  بجاو  دراوم  زا  یخرب  دراد : یبتارم  تواخس  دوج و 

لها لامآ  رازتشک  يراج و  بآ  ار  تورث  تنکم و  نشلگ  هوکز  .تسا  مّدقم  تاقدـص  عیمج  رب  هک  تسا  هوکز  بجاو  ياهاطع  زا 
ششخب اطع و  زا  هک  یناسک  تّمذم  رد  .تسا  هدمآ  نیرق  زامن  اب  اج  همه  میرک  نآرق  رد  .تسا  يراهب  میـسن  ار  تراجت  تعارز و 

: تسا هدمآ  دنهن ؛ یم  مهرد  رب  مهرد  رانید و  رب  رانید  دننک و  یم  يراددوخ  هوکز  و 

ْمُهُهابِجاِهب يوُْکتَف  َمَّنَهَج  ِران  یف  اْهیَلَع  یمُْحی  َمْوَی  ٍمیلَا  ٍباذَِعب  مُهْرّشَبَف  ِهّللا  ِلیَبس  یف  اهَنوُقِْفُنی  َهَّضِْفلا َو ال  َبَهَّذلا َو  َنوُِزنْکَی  َنیّذلاَو 
دننک و یم  هریخذ  هنیجنگ و  ار  هرقن  الط و  هک  یناسک  و  َنوُِزنْکَت ...« ؛ ُْمْتنُکام  اُوقوُذَف  ْمُکِسْفَنَِْال  ُْمت  ْزَنَکام  اذه  ْمُهُروُهُظ  ْمُُهبُونُج َو  َو 
رد ناشرئاخذ ) هرقن  الط و  نآ   ) نآ هک  يزور  .هد  تراشب  كاندرد  باذع  هب  ار  اهنآ  ایند -  ّبح  زا  دننک -  یمن  قافنا  ادخ  هار  رد 

هچنآ هجیتـن  تسا  نیا  دـنیوگ ) باذـع  ناگتـشرف   ) دـننک غاد  نآ  هب  ار  ناـشیولهپ  تشپ و  یناـشیپ و  دوـش و  هتخادـگ  خزود  شتآ 
(. 34/35 هبوت / « ) ار نآ  باذع  دیشچب  نونکا  .دیدرک  هریخذ 

یتمعن رکش  رگید  .كاسما و  لخب و  دنسپان  تفـص  زا  تسا  سفن  نتخاس  كاپ  لام  لذب  هب  بیغرت  هوکز و  ندوب  بجاو  رارـسا  زا 
.تسا هتشاد  ینازرا  يو  هب  دنوادخ  هک  تسا 

زا شیپ  جاتحم  درف  هب  هک  دیاب  .لام  تمعن  رکـش  هوکز  لاوما و  لذب  تسا و  حراوج  ءاضعا و  ندب و  تمعن  رکـش  تدابع  تعاط و 
؛ دومن ششخب  دنک ؛ ل�وس  هک  نآ 
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اّما دنک ؛ لذب  اراکشآ  ار  بجاو  قوقح  هوکز و  دیاب  .تسا  هتخیر  هک  تسا  ییوربآ  ياهب  دهد  یم  صخـش  هچنآ  ل�وس  زا  دعب  اریز 
ندرک راکشآ  اریز  دیامنب  ار  قحتسم  يوربآ  لاح و  تیاعر  دیاب  لاح  ره  رد  .تسا  لضفا  نآ  ندیشخب  ناهنپ  تسا  ّبحتـسم  هچنآ 
يارب دـنک ؛ ایح  مرـش و  هوکز  هدـنریگ  ای  دوش و  هدولآ  ایر  هب  تسا  نکمم  نوچ  اّما  دوش ، یم  نارگید  قیوشت  ثعاـب  هچ  رگا  لاـم ،

.دنادب رت  هتسیاش  ار  لام  نداد  ناهنپ  ترورض ، تروص  رد  رما ، نیا  زا  زیهرپ 

هکنانچ .دـیامن  لطاب  ار  دوخ  ناسحا  دـهن و  ّتنم  وا  رب  ریقف  ندرمـش  راوخ  اـی  دوخ  ناـسحا  ندرک  وگزاـب  اـب  دـیابن  هوکز  هدنـشخب 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

(. 264 هرقب / « ) .دینکن لطاب  ندرک  ّتیذا  نداهن و  ّتنم  اب  ار  دوخ  تاقدص  « ؛ يذَْالا ِّنَْملِاب َو  ْمُِکت  اقَدَص  اولِْطُبت  ال 

.دیا هدیشخب  یسک  هب  هک  تسا  یتمعن  ندرک  وگزاب  نامه  نداهن ، ّتنم 

گرزب نیقیب  ادخ  دزن  رد  هک  ار  ریقف  هبترم  دیاب  .دومنن  وگزاب  نامدرم  شیپ  ار  دوخ  یکین  درک و  یعـس  ریقف  يوربآ  ظفح  رد  دـیاب 
: درادنپن راوخ  دوخ  قلخ و  دزن  رد  تسا - 

دیرگنم يراوخ  هب  نادنر  هراپ  نیلافُس  رد 

دنا هدرک  نیب  ناهج  ماج  تمدخ  نافیرح  نیاک 

هن دشاب  ادخ  هب  تبرق  دصق  هب  دیاب  میهد ، یم  نانآ  هب  هچنآ  .تشاد  مّدقم  ار  عرو  اوقت و  لها  هوکز  نداد  شـشخب و  اطع و  رد  دیاب 
هب سپـس  دـسر ، یم  ادـخ  هب  ماجنارـس  ناسحا  نیا  اریز  میا ؛ هدرک  مهارف  هک  دـشاب  یلاوما  نیرتهب  زا  ایند و  رد  ترهـش  بسک  يارب 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  تهج  نیمه  هب  .ریقف  تسد 

لآ « ) دـینک قافنا  دـیراد ، تسود  هچنآ  زا  هکنآ  رگم  دیـسر  یمن  ندرک  یکین  ماقم  هب  زگره  « ؛ َنوُّبُِحت اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَحَِّرْبلا  اولانَت  َْنل 
(. 92 نارمع /

[. ِهّللابًاذایع  ] تسادخ هب  تناها  نداد  ناریقف  هب  ار  فرصم  یب  ياه  هراپ  هنهک 

ادخ تسد  هب  هدنشخب  تسد  هک  دیسوبب  ار  نآ  دینک  یم  ناسحا  هک  یتسد  اب  دنا  هتفگ 
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هک نانچمه  .تسا  راز  هروش  نیمز  رد  ندیـشاپ  رذـب  هنرگ  دـیهد و  قاقحتـسا  لها  هب  شـشخب  يارب  ار -  لالح  لاـم  .تسا  هدیـسر 
.اهب یب  نطاب  روک  ناشافخ  هب  هن  دزومایب  ملع  نازورف  عمش  درگ  ياه  هناورپ  شناد و  ناقشاع  هب  ار  دوخ  ملع  دیاب  ملاع 

دروم اوقت  اب  قحتـسم و  هدـنریگ  ياعد  هک  اج  نآ  زا  .تشاد  مّدـقم  دـیاب  ار  ماـحرالا  يوذ  ناـشیوخ و  براـقا و  هوکز  تخادرپ  رد 
.دوش یهتنم  یتخب  کین  یکین و  هب  شماجنارس  هک  دنک  اعد  سامتلا  وا  زا  دریگ ؛ یم  رارق  لاعتم  دنوادخ  لوبق 

هدومرف رّرقم  دـنراد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  هک  یناـسک  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  سمخ  رگید  هبجاو  ياـیاطع  زا 
دیاع امـش  هب  هک  یتعفنم  ره  میانغ و  سمخ  ضوع  رد  دـنرانکرب  هوکز  تاقدـص و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هیّرذ  اریز  تسا ؛

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  .تسا  هدش  تاداس  ّصاخ  دوش  یم 

ِهّللاب َو ُْمْتنَما  ُْمْتنُک  ْنِا  ِلیبَّسلا  ِْنبا  ِنیِکاـسَملا َو  یماـتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِذـِل  لُوِسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ و  هِّلل  َّنِاَـف  ٍءئَـش  ْنِم  ُمتِمنَغ  اـمَّنَا  اوُمَلْعا  َو 
لوسر و ادـخ و  ّصاـخ  نآ  سمخ  دـسر ، تیمنغ  هدـیاف و  امـش  هب  هچ  ره  هک  دـینادب  ناـن�وم  يا  « ؛ ِناـقْرُْفلا َمْوَیانِدـْبَع  یلَع  اـَنلَْزنَاام 

هللا یلـص  دمحم   ) دوخ هدنب  رب  هچنآ  هب  ادخ و  هب  رگا  دـیهدب  اهنآ  هب  .تسا  ناگدـنام  رفـس  هار  رد  ناریقف و  نامیتی و  وا و  ناشیوخ 
(. 41 لافنا / « ) ...دیا هدروآ  نامیا  دندش  وربور  هاپس  ود  هک  ناقرف  زور  رد  هلآ ) هیلع و 

زین میرک  نآرق  رد  تسا  هدومرف  شرافس  ناناملـسم  هب  ار  دوخ  يرارذ  ناگتـسب و  نادنزرف و  هب  تفطالم  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ 
: تسا هدمآ 

قح رد  ارم  ّتبحم  تّدوم و  هک  مهاوخن  نیا  زج  امـش  زا  تلاسر  رجا  نم  وگب  « ؛ یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوُْملا  ّـِالا  ًارْجَا  ِهیَلَع  ْمُکَلَئْـسَا  ـال  ْلـُق  ... 
(. 23 يروش / « ) .دیراد روظنم  نادنواشیوخ 

.تسا بجاو  مزال و  ناملسم  درف  ره  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دالوا  ندرک  يرای  ییوجلد و  تدایع و 

هریس هک  تسا  هناخ  زا  نوریب  رد  هناخ و  رد  لایع  لها و  هب  کمک  رگید  ياطع 
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کـمک و هناـخِراک  رد  ناـنز  اـب  هک  تسا  هدوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوـخ  تسخن  هـجرد  رد  گرزب و  ناـیاوشیپ  هدیدنـسپ 
ظفح يارب  هک  یـسک  تسا و  هریبک  ناهانگ  هراّفک  لایع  لها و  هب  کمک  تسا  هدـش  هتفگ  هک  ییاج  اـت  دـندومرف ؛ یم  تدـضاعم 

.تسادخ هار  رد  رگداهج  دننام  دشاب  شاعم  نیمأتو  لالح  بسک  یپ  رد  هداوناخ  دوخ و  يوربآ 

یم تکرب  رمع و  لوط  بجوم  دـشخب و  یم  قزر  تعـسو  هک  تسا  ناتـسود  ناگیاسمه و  ناـشیوخ ، ندرک  ناـمهم  رگید  ياـطع 
.دناسر یم  هدنهد  ینامهم  صخش  هب  ار  نامهم  قزر  دنوادخ  .ددرگ 

ناتـسود و ناـشیوخ و  هب  نداد  هیدـه  .دوش  یم  تاـفآ  اـهالب و  عفر  ثعاـب  عـقوم  ره  رد  هاـگماش و  اـی  دادـماب  ره  رد  نداد  هقدـص 
.دوش یم  نارگید  امش و  نیب  ّتبحم  یتسود و  دایدزا  بجوم  دنا ؛ نمشد  رهاظب  هک  یناسک  هب  یتح  لایعو  لها  نادنزرف و 

نداد و هیده  .دیازفا  یم  امش  نیب  ّتبحم  رب  هک  دیـشخبب  يدهُم )  ) هدنهد هیده  هب  بسانتم  يا  هیده  لباقم  رد  دینک و  لوبق  ار  هیده 
.تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ّتنس  نتفرگ  هیده 

هک فارـسا  فّلکتو و  هزاوآ  ترهـش و  ییامندوخ و  هن  دشاب  رظن  دروم  دنوادخ  هب  بّرقت  دـیاب  تاقدـص  اهاطع و  عون  نیا  همه  رد 
.ددرگ یم  یهابت  بجوم 

راد ضرق  هب  نداد  تلهم  هنـسحلا و  ضرق  تروـص  هب  نداد  ضرق  دراد  لاـعتم  دـنوادخ  دزنرد  دـنلب  يا  هبتر  هک  رگید  ياـهاطع  زا 
: تسا هدرک  دای  نینچ  نداد  ضرق  نیا  زا  لاعتم  دنوادخ  .دشاب  هتشاد  تخادرپ  تعاطتسا  ات  تسا 

هب وا  رب  ادـخ  اـت  دـهد  هنـسحلا ) هضرق   ) ماو ار  ادـخ  هک  تسیک  « ؛ ًهَریثـک ًافاعْـضَا  َُهل  ُهَفِع  اـُضیَف  ًانَـسَح  ًاـضرَق  َهّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم 
(. 244 هرقب / ( »؟ دیازفیب ربارب  نیدنچ 

.دیریگ یم  ادخزا  ار  نآ  باوث  دیهد و  یم  ضرق  ادخ  هب  ییوگ  تقیقح ، رد 

تلهم وا  هب  دزیرن و  ار  وا  يوربآ  دریگن و  گنت  ضورقم  رب  دیاب  هدنهد  ضرق 

هدش اه  هنیمز  همه  رد  رایسب  تاریخ  أشنم  تسا و  هدوب  لومعم  مالسا  ردص  زا  مالسا  رد  هک  مهم  رایـسب  ياهاطع  زا  .دهدب  تخادرپ 
هیراج تاقدص  ندرک و  فقو  تسا :

ص:114

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ ریخ  رثا  هک  .اهنیا  دننام  تخرد و  ندناشن  هاچ و  رفح  ای  تانق  ندرک  يراج  طابر و  لپ و  هسردم و  دجسم و  نتخاس  دننام.تسا 
.دسر یم  فقاو )  ) نآ بحاص  هب  نآ  عفن  دنام و  یم  یقاب  ناراگزور  هب 

یناملسم دنزرف  - 1 دوش : یم  دیاع  تافو  زا  دعب  یتح  ن�وم  هب  نآ  باوث  ضیف  هک  تسا  زیچ  شـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دنک ترفغم  بلط  دوخ  دادجا  ای  ردپ  يارب  هک 

هیاس رد  هک  یتخرد  ای  دنوش  دـنم  هرهب  شا  هویم  زا  هک  راد  هویم  یتخرد  .دوش 3 -  توالت  ات  دراذگب  دوخ  زا  دعب  هک  یفحـصم  - 2
، هسردـم دـننام : دزاس  فقو  هک  يا  هیراج  هقدـص  .دـنزاس 5 -  يراج  هاچ  اـی  تاـنق  زا  هک  یبآ  .دـننک 4 - شیاسآ  دننیـشنب و  شا 

دراذگ ياج  رب  دوخ  زا  دعب  هک  ییوکین  ّتنـس  .اهرازتشک 6 -  عرازم و  هار و  هداج و  ارسناوراک ، هّینیـسح و  ءاّرقلاراد ، لپ ، دجـسم ،
تیبلا لها  بقانم  ای  یثارم  ندناوخ  يارب  ناناملسم  زا  يا  هّدع  زا  هک  یتاسلج  ای  ناگتسب ؛ محر  هلص  ناشیوخ و  ندرک  نامهم  دننام 

.دوش لیکشت  رکذ  اعد و  ای  مالسلا  مهیلع 

اهنآ بسک  قیرط  لاوما و  . 49

.هبتشم مارح و  لالح -  دوش : یم  میسقت  عون  هس  هب  بسک  قیرط  بسح  رب  لاوما 

زا هک  یلاوما  اّما  .دشاب  یم  لالح  تسا  هدیسر  صخش  هب  یعرش -  طیارـش  تیاعر  اب  هبه -  ای  ثرا  ای  لالح  بسک  هار  زا  هک  یلام 
.تسا حضاو  مارح  تسا  هدمآ  مهارف  ابر  ای  هّیرهق ، هوق  اب  میتی ، ریغ  میتی ، لام  بصغ  ای  هوشر ، قیرط 

.تسا دیدرت  نآ  ندوب  لالح  ندوب و  مارح  نیب  تسا و  هورکم  هبتشم و  هک  تسا  یلاوما  موس 

: دراد دوجو  یبتارم  تاجرد و  زین  هبتشم  لالح و  مارح و  رد 

.كوخ دننام  تسا  مارح  نآ  تاذ  هک  نآ  لوا 

یماعط دننام  دشاب  یم  مارح  تسا ؛ هدش  ضراع  هک  یتفص  تهج  هب  هک  نیا  مود 
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.هدش هدولآ  رهز  هب  هک 

ملظ و بصغ و  هب  هک  یلاوما  دننام  تسا ؛ هدش  مارح  هدـمآ  دـیدپ  نآ  نداد  نتفرگ و  رد  هک  یللخ  صقن و  هطـساو  هب  هک  نیا  موس 
دـنرادن و يزیهرپ  مارح  لاـم  ندروـخ  زا  هک  یناـسک  فـالخ  رب  .هدـیدرگ  بسک  اـبر  یـشورف و  مـک  هوـشر و  تناـیخ و  يدزد و 
هب فصّتم  اهنیا  .دـننک  یم  زیهرپ  مارح  لام  زا  هک  دنتـسه  یناسک  دوش ، یم  نیگنـس  هریت و  کیرات و  ناـمز ، تشذـگ  اـب  ناـشاهلد 

نیرتـهب هب  دـنناسر و  یم  بش  هب  ار  زور  لـالح  بسک  یپ  رد  ناـنیا  .دنـشاب  یم  تاـجن  تداعـس و  لـها  دـنا و  عرو  دـهز و  تفص 
اهلَْضفَا ًءزج  َنوُْعبَس  ُهدابِعلا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  اریز  دننز ؛ یم  تسد  تقیقح ، رد  تادابع ،

«. تسا لالح  بسک  بلط و  ندرک و  راک  اهنآ  نیرتهب  هک  تسا  ءزج  داتفه  ادخ  یگدنب  « ؛ لالَحلا ُبَلَط 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  باحـصا  زا  یخرب  هک  ناـنچ  .دوش  یم  یهلا  هاگـشیپ  رد  اـعد  یلوـبق  ثعاـب  لـالح  بسک 
لام .دوش  باجتـسم  امـش  ياهاعد  ات  دینک  لالح  ار  دوخ  لام  بسک و  دـندومرف  ترـضح  دـنوش : هوعدـلا  باجتـسم  هک  دنتـساوخ 

: تسا یماسقا  ار  لالح 

اهراک و زا  يرایـسب  یفابریـصح و  یفاب ، یلاق  يرّاطع ، یـشّافک ، دـننام  دـنا ، جاتحم  نآ  هب  نارگید  هک  ییاـهراک  نداد  ماـجنا   - 1
.دنریذپ ماجنا  عرش  نازیم  رب  هک  یلغاشم 

لام ِهِسْفَن : بیِط  ْنَع  ِّالا  ٍءرما  ُلام  ُّلِحَیال  : » دنا هتفگ  اریز  .تسا  لالح  دوش ، هداد  يرگید  صخش  هب  بلق  تیاضر  يور  زا  هک  یلام 
.دشاب یبلق  تیاضر  يور  زا  هکنیا  رگم  تسین  لالح  يرگیدرب  سکچیه 

.دشاب هتشادن  نیعم  بحاص  هک  ییاهنیمز  ندرک  دابآ  ینعی  تاوم  ياهنیمز  ءایحا 

 ... يرگنهآ و يراجن و  ییاّنب ، دننام : رگید  لغاشم  نابایب و  زا  یشک  همیه  تاناویح ، دیص  هناخدور ، زا  ندیشک  بآ 

.تسا لالح  ناناملسم  رب  ادخ  نانمشد  یبرح و  رافک  زا  نتفرگ  تیمنغ   - 2
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.دشاب ینتبم  عرش  نیزاوم  رب  هک  رگید  تاقدص  هبه و  ثرا و   - 3

.سّدقم عرش  نیناوق  تیاعر  اب  هلاوح  تکرش و  حلص و  هراجا ، عیب ،  - 4

 ... يرادواگ و يراددنفسوگ و  دننام  تاناویح  عفانم  تعارز و   - 5

یکقلد هرخسم و  ياهییارآ  هنحص  قیرط  زا  مدرم  لافغا  يریگلاف و  لاّمر و  يدزد -  هلمج : زا  دراد  يدایز  ياههار  زین  مارح  بسک 
.تسا هدمآ  هقف  بتک  رد  اهنآ  لیصفت  هک  رگید  همّرحم » بساکم   » .دشاب و هک  قیرط  ره  هب  ندز  لوگ  زاجم ، ریغ  یناوخ  زاوآ  و 

تسا قح  هاگشیپ  زا  يرود  ثعاب  ییادگ  ندش و  مدرم  رب  ّلَک  رابرس و  دوش ؛ یم  ادخ  هب  بّرقت  تّزع و  هیام  ندرک  راک  هکنانچمه 
شود رب  ار  دوخ  یگدـنز  راب  هک  یـسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ِساّنلا ؛ یَلَع  ُهَّلَک  یْقلَا  ْنَم  ٌنوعلم  دـنا : هدومرف  هکناـنچ 

« .تسا رود  ادخ  تمحر  زا  دوش  نیریاس  رابرس  دزادنیب و  نارگید 

وـضعلا صقان  روک و  جولفم ، دارفا  هتبلا  تسا ؛ مارح  دـننک  راک  دـنناوت  یم  دـنراد و  یملاس  ناج  مسج و  هک  یناـسک  يارب  ییادـگ 
.دهد رارق  تناعا  قیرط  زا  یلالح  رّمم  اهنآ  يارب  یمالسا  تلود  دیاب  هک  دنشاب  یم  انثتسا 

ردغ تنایخ و  نایب  رد  . 50

زا نتـشادهگن و  ار  ناسک  لاوما  یعرـش  رذع  نودب  ندرک و  زواجت  مدرم  لام  هب  .تسا  دنـسپان  تشز و  تافـص  زا  ردغ : تنایخ و 
تـشز رایـسب  ماجرف  هک  تسا  کلهم  تافـص  زا  نداد  ناشن  بیع  یب  ار  یبویعم  يـالاک  ندومن و  سیلدـت  شغ و  ندرب و  هرهب  نآ 

.تسا مارح  یلمعو  دراد 

تافص و نیرتوکین  رامش  زا  هک  تسا  يراکتسار  تناما و  تنایخ ؛ تفص  دض 

.تسا یناسنا  لیاضف 

.نیدلاو هب  تبسن  ندرک  یکین  هدعو -  هب  يافو  تناما -  يادا  .تسوا  نامیا  هناشن  دشاب  یناملسم  ره  رد  هک  تسا  تفص  هس 
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ار اهنآ  تداع  بسح  رب  تسا  نکمم  هک  دـیوشن  هتفیرف  دارفا  نتفرگ  هزور  ندرازگزامن و  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
ار ود  نیا  رگا  هک  ییوگتسار ؛ تناما و  يادا  هب  دینک  ناشناحتما  دنوش ؛ یم  تشحو  راچد  اهنآ  نداد  ماجنا  مدع  زا  اریز  دنهد  ماجنا 

.دوب دنهاوخ  نانیمطا  دروم  دنتشاد 

هچ یمارگ و  زیزع و  قلخ  ادخ و  دزن  رد  دـندوب و  هرهـش  تناما  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.يزور هیس  تسا و  تبکن  نانآ  ماجنارس  هک  ناراکتنایخ  لاح  تسا  تشز 

رـشن زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  هدـش  لقن  روجف  قسف و  لها  زا  هک  یتاـیاکح  اهناتـساد و  رد  نتفر  ورف  لـطاب :  رد  ضوخ 
یم تشز  حیبق و  لامعا  رد  تراسجو  يّرجت  بجوم  نانخـس  نینچ  نیا  .دندومرف  یم  عنم  ناراکهابت  تشز  لامعا  حرـش  نانخس و 

.دوش

هزره .دوش  یم  یمدآ  رمع  زیزع  تاقوا  ندـش  عیاـض  بجوم  تسا و  هدـیاف  یب  هک  يروما  رد  نتفگ  نخـس  ینعی  ینعیـالامب : مّلکت 
دننام .تسین  ناملسم  ن�وم  هتـسیاش  لمع  نیا  دناشکب و  لطاب  رد  ضوخ  ای  تبیغ و  يداو  هب  ار  ناسنا  مک ، مک  تسا ، نکمم  ییوگ 

یب هک  لیبق  نیا  زا  ییاهـشسرپ  و  هن ؟ ای  دـیتسه  راد  هزور  ایآ  دـیور ؟ یم  اجک  هب  دـییآ و  یم  اـجک  زا  دیـسرپ  یم  یـسک  زا  هک  نیا 
راوشد دارفا  يارب  تسا  نکمم  یتال�وس  نینچ  هب  نداد  خـساپ  اریز  دوش ؛ یم  نارگید  رازآ  بجوم  یهاگ  یتح  تساـجبان و  ینعم و 

درک و توکـس  اّما  .تسیچ  هرز  هک  تسناد  یمن  نامقل  .تفاب  یم  هرز  هک  دـش  دراو  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  رب  ناـمقل  .دـشاب 
هک مدرک  يراک  هتسیاش  هچ  تفگ : دوخ  اب  نامقل  .تفگ  نامقل  هب  ار  نآ  هدیاف  دیشوپ و  ار  هرز  دوخ  مالسلا  هیلع  دوواد  .دومن  ربص 

نیا نامرد  .ینعیالامب  مّلکت  ای  تسا  لطاب  رد  ضوخ  ای  هک  دراوم  نیا  زا  يرایـسب  .دـش و  لح  نم  لکـشم  مدرک و  توکـس  ربص و 
.تسا یشوماخ  توکس و  همه 

دنک یم  ظفح  ناهانگ  کلاهم و  يرایسب  زا  ار  یمدآ  دراد -  ترورض  ینخس  نتفگ  هک  مزال  دراوم  رد  زج  توکس -  یـشوماخ و 
.دیازفا یم  صخش  تمرح  راقو و  رب  و 
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ياه هزاورد  هب  دورو  زا  ار  ناسنا  توکـس  تسا و  ناهانگ  هتـسب  ياهرد  دیلک  هاگ  وگنخـس  نابز  هک  تسناد  دـیاب  ار  توکـس  ردـق 
.دنک یم  ظفح  هانگ 

یـسک رگا  .ناملـسم  ناردارب  ناعونمه و  زا  تمعن  لاوز  يوزرآ  زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  یمدآ  هدـیهوکن  تافـص  زا  دـسح - 
.دنیوگ هطبغ  ار  نآ  دهاوخب ، دوخ  يارب  ار  تمعن  نآ  دننام  هکلب  دنکن ؛ دوخ  عونمه  ای  ناملسم  ردارب  يارب  یتمعن  لاوز  ياّنمت 

تمعن نآ  نتشاد  رد  وا  تحلصم  حالص و  هک  ناملسم  ردارب  يارب  یتمعن  نتساوخ  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  تحیصن  دسح ، ّدض 
مه دوـخ  عوـنمه  ردارب و  يارب  دـنادب  تحلـصم  دـهاوخ و  دوـخ  يارب  ار  هچ  ره  هـک  تـسا  نآ  تحیـصن  رد  نازیم  راـیعم و  .دـشاب 

.دنادب هورکم  دنسپان و  زین  وا  يارب  دناد ، یم  هورکم  دوخ  يارب  ار  هچنآ  .دهاوخب و 

: دزاس یم  راچد  ملاو  نزح  هب  ار  وا  دزادگ و  یم  ار  دوخ  بحاص  نت  ناج و  دسح 

تسین هار  رد  رتبعص  نیز  يا  هبقع 

تسین هارمه  دسح  شک  نآ  کنخ  يا 

: تسا هراچیب  تهج  دنچ  زا  دوسح 

.تسا نیگمغ  نوزحم و  هتسویپ  دوسح  دسر ؛ یم  ناگدنب  هب  ادخ  ياهتمعن  نوچ  - 1

ار دوخ  هحلاص  لامعا  و  دریگ ؛ یم  دوخ  شود  رب  ار  دوسحم  هانگ  لاـبو و  رزو  دـنک  یم  دوسحم  زا  هک  یتبیغ  تهج  هب  دوسح   - 2
.دنک یم  لقن  دوسحم  لامعا  ناوید  هب 

يور زا  هک  یهلا  تارّدقم  ّتیـشم و  اب  .دزرو و  یم  ّتیدض  دراد و  دانع  ملاع  راگدرورپ  اب  ییوگ  دوخ  هاکناج  دسح  اب  دوسح   - 3
تسا تحلصم  تمکح و  لامک 

ادـخ زا  هللااـبذایعلا -  ار -  دوخ  ییوگ  .تسا  هتـساوخ  شناگدـنب ، يارب  ادـخ -  هک  دـهاوخ  یم  ار  یتـمعن  نآ  لاوز  تسا و  نمـشد 
.تسا رفک  نیا  دناد و  یم  رتاناد 

نینچ نیا  هب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  تخبدـب  یقـش و  يدرف  دوسح  تفـص و  نیرتدـب  دـسح  تاهج ؛ نیا  هب  هّجوت  اب 
دسح ایآ  « ؛ ِِهلْضَف ْنِم  ُهّللا  ُمُهتیآ  ام  یلَع  َساّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَا  دیامرف : یم  هلمج  زا  تسا : هدومرف  هراشا  يدارفا 
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(. 54/ ءاسن ( »؟ تسا هداد  دوخ  لضف  زا  اهنآ  هب  دنوادخ  هچنآ  رب  ناناملسم )  ) مدرم اب  دوهی )  ) دنزرو یم 

دشاب و یم  هدنسب  رفک  يداو  هب  دوسح  نداتفا  رد  يارب  لماع  ود  نیا  لاعتم و  دنوادخ  لضف  راکنا  تسا و  لد  يروک  زا  دسح  لصا 
.تحیضف باذع و  رگم  دسر  یمن  وا  هب  تمایق  رد 

ُدوُسَحلا دومرف : زین  و  دوش » یمن  لـئان  تفارـش  يرورـس و  هب  زگره  دوسح  « ؛ ُدوُـسَی ـال  ُدُوـسَحلا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
«. تسا نیگهودنا  هتسویپ  دوسح  « ؛ ٌمومْغَم

رگید دسر  يرگید  هب  یتمعن  رگا  هک  درادنپ  یم  دساح  هک  تسا  ّربجت  ّربکت و  نطاب  یکاپان  سفن و  ثبخ  رب  هوالع  دسح  أشنم  هاگ 
رفن دنچ  ای  ود  نآ  زا  یکی  رب  هصیـصخ  نیمه  دنراد  دـحاو  بسک  لغـش و  کی  هک  يدارفا  دروم  رد  .دوب  دـهاوخن  وا  داقنم  عیطم و 

.دزاس یم  هاکناج  يدسح  راچد  ار  وا  دنک و  یم  هبلغ 

يرورـس و ارچ  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  زا  باجعا  دنتـشاد و  ار  هسفانم  دـسح و  نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  اـب  راّـفک 
اُولاَق َو  تسا : هدومرف  نایب  هکرابم  هیآ  نیرد  ار  ناـنآ  لاـح  نآرق  .دـندیزرو  یم  دـسح  هدومرف ؛ ینازرا  میتی  یکدوک  هب  ار  يربماـیپ 

»؟ دشن لزان  فیاط  هکم و  هیرق  گرزب  درم  نآ  رب  نآرق  نیا  ارچ  دنتفگ  زاب  و  « ؛ ٍمیِظَع ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  لُجَر  یلَع  ُنآرُْقلا  اَذَـه  َلُِّزن  الَْول 
(. 31 فرخز / )

یم رارکت  ار  زیمآ  باـتع  نخـس  نعط و  نیمه  ادـخ  ناربماـیپ  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مّرکم  لوـسر  زا  لـبق  ياـهتما  زا  يرایـسب 
يرشب رگم  دیتسین  امش  اُنْلثِم ؛ ٌرََشب  ِّالا  ُْمْتنَا  ام  دندرک :

، دـسح أشنم  .دوب  ناش  تقامح  لهج و  زا  .دریگ  قلعت  نانآ  هب  یهلا  ياـهتمعن  همه  دنتـساوخ  یم  هک  نیا  و  (. 15 سی /  ) ام نوچمه 
دـسح رگیدـکی  رب  ایند  لها  نآ ؛ عفانم  ندوب  روصحم  یگنت و  ّتلع  هب  هک  ددرگ  یم  رب  ایند  ماـقم  لاـم و  اـیند و  هب  دراوم  مومع  رد 

ایند رب  مشچ  نوچ  ظعاو -  ود  ملاع و  ود  یّتح  بسکمه و  ود  راکمه و  ود  هک  نانچ  دندرگ  یم  هشقانم  هسفانم و  راچد  دنرب و  یم 
تفص نیا  زا  دنا  قح  برق  ترخآ و  بلاط  هک  يدارفا  اّما  دنرب  یم  دسح  رگیدکی  رب  دنراد -  ماقم  ترهش و  نآ و  فراخز  و 
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.دنرودب مومذم 

ار ماّیا  نکب  یعادو  وزیخ 

ار ماد  نیا  شکم  هناد  یپ  زا 

يزب مغیب  شکرد و  ناهج  هب  طخ 

يزب مّلسم  رود و  زا  وش  رود 

ار ایند  يدوزب  ود  ره  .دوسح  هن  دـنامب  دوسحم  هن  هک  درک  دـیاب  لّمات  ناهج  يرادـیاپان  رد  هاکناج ، ضرم  نیا  دـسح ، ناـمرد  يارب 
دوز هدنبیرف  عاتم  نیا  يرارق  یب  هب  ار  ام  راید  نیا  ناگتـشذگ  هب  یهاگن  .دنوش  یم  رـضاح  قح  تلادع  هاگـشیپ  رد  دننک و  یم  اهر 

.دزاس یم  فقاو  رذگ 

نابغاب نیچلگ و  ترودک  همه  رخآ 

.دوش نازخ  لصف  وچ  حلص  هب  لدب  ددرگ 

هنایم نیا  رد  ار  دوسحم  دراد و  یم  ینازرا  دوخ  ناگدـنب  هب  یحلاصم -  هب  انب  دـنوادخ -  ار  اـهتمعن  همه  هک  هتکن  نیا  هب  هّجوت  مّود 
: دنام یم  یقاب  دوسح  يارب  یهایسور  اهنت  دسر ؛ یم  وا  هب  دساح  ِدسح  زا  یناصقن  هن  تسا و  يریصقت  هن 

ياجز دبنجب  ملاع  غیت  رگا 

يادخ دهاوخن  ات  یگر  دّربن 

ره يارب  ٍرادْقِِمب ؛ ُهَْدنِع  یَش ٍء  ُّلُک  و  (. 38/ دعر « ) .نیعم تسا  یباتک  ینامز  ره  يارب  « ؛ ٌباتِک ٍلَجَا  لُِکل  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد 
(. 8 دعر / « ) تسا یصخشم  هزادنا  ادخ  دزن  رد  يزیچ 

.ددرگ یمن  شیپ  سپ و  یهلا  رّدقم  نامز  .دوش و  یمن  لیاز  قح -  ّتیشم  ورما  هب  زج  دوسحم -  زا  یتمعن  دساح  دسح  هب  نیا  ربانب 
ایند رد  هک  تسا  دوسح  تخبدب 

رد دساح  کین  هحلاص و  لامعا  دنز  یم  تمهت  وا  هب  ای  دنک  یم  تبیغ  ای  ییوگدب  دوسحم  زا  نوچ  تسا و  راچد  دـسح  باذـع  هب 
هتـسکشرو و یناـگرزاب  نوچمه  ددرگ ، یم  رـضاح  تماـیق  هصرع  هب  یهت  تسد  دوخ  دوـش و  یم  هتـشون  دوـسحم  لـمع  هماـنزور 

نابز دوخ  دوسحم  هب  تبـسن  دنادب و  وا  زا  ار  زیچ  همه  دنک و  هّجوت  معنم  يادخ  هب  دیاب  تسا  راچد  دسح  درد  هب  هک  نآ  .هتخابکاپ 
: تسا هدرک  دازآ  ار  دوخ  حور  ناج و  دنسپان  تفص  نیا  زا  هک  دنامهفب  نارگید  وا و  هب  مک  مک  دیاشگب و  تحیصن  حدم و  هب 
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رشب قلخ  اب  میدرک  لک  حلص 

رگن یکین  نک و  یم  دب  ام  هب  وت 

: ات دنیبب ، ّتبحم  مشچ  هب  دنا  ینید  رهاوخ  ردارب و  ای  عونمه  رشب و  دارفا  هک  اج  نآ  زا  ار  همه 

ندیرد نماد  ِمغ  شراخ  زا  هن 

ندیرب رس  ساره  شغیت  زا  هن 

.دشاب هتشاد 

هچنآ درگنب و  یهاوخریخ  مشچ  هب  ار  همه  .تسا  ناملسم  ناردارب  ناعونمه و  هب  تبسن  یهاوخریخ  تحیـصن و  دسح ، تفـص  ّدض 
.درادب تسود  دنتسه -  یماقم  هبترم و  ره  رد  ار -  ناراکوکین  ناحلاص و  .ددنسپن  مه  نارگید  رب  ددنسپ  یمن  دوخ  رب 

.دراد شتسود  هک  دوش  یم  روشحم  تمایق  رد  سک  نآ  اب  یسک  ره  هَّبَحَا  ْنَم  َعَم  ُرُشحی  ُءرملا  تسا : هدمآ  ثیدح  رد 

لوسر هک  ناـنچ  .دـشاب و  وا  هاوخریخ  شردارب  باـیغ  روضح و  رد  هک  تسا  بجاو  ن�وم  رب  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
.دشاب نامدرم  هاوخریخ  هتسویپ  هک  تسا  یسک  درف  نیرت  هتسیاش  .دنا  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

اهنآ ریقحت  ادخ و  ناگدنب  هب  تناها  . 51

رد لمع  نیا  .تسادخ  ناگدـنب  ندومن  ریقحت  تناها و  دـیآ ، یم  شیپ  هاگآان  دنـسپدوخ  ّربکتم و  دارفا  يارب  هک  یتشز  تافـص  زا 
هک ره  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  .تسا  تکاله  بجوم  مارح و  مالـسا  سّدقم  تعیرش 

راوخ و

.تسا هتساخرب  گنج  هبراحم و  هب  لاعتم  دنوادخ  اب  هک  تسا  نانچ  ار  ادخ  ناتسود  نان�وم و  زا  یکی  درامش  رادقم  یب 

رب قلاخ  هب  قولخم  ریقحت  هک  دننادب  دـنرگنب و  مارتحا  مشچ  هب  ار  مدرم  دـنروآ و  رظن  شیپ  ار  قولخم  قلاخ و  هطبار  دـیاب  ناگدـنب 
.ددرگ یم 

مارکا و .دوش  یم  دنوادخ  بضغ  زا  ینمیا  ثعاب  قح و  تیاضر  ناوضر و  بجوم  هک  تسا  نان�وم  میظعت  میرکت و  تفص  نیا  ّدض 
يادخ زازعا  مارکا و  ن�وم  رازعا 
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هب رظن  نامه  اب  زین  مدرم  دـنک ؛ یم  راتفر  اهنآ  اب  دـنیب و  یم  ار  مدرم  يرظن  ره  هب  هک  ره  هک  تسا  هدـش  تباث  هبرجت  هب  .تسا  یلاعت 
: دنرگن یم  وا 

يونشب رگا  تسا  دنسپ  تنیمه 

يوردن نمس  يراک  راخ  رگ  هک 

رامـش یب  ياهـشاداپ  يورخا و  تابوثم  تانـسح و  بجوم  هک  دوشب  اـهنآ  هتـسیاش  یمارتحا  دـیاب  اوقت  عرو و  ملع و  لـها  هب  هژیوب ،
.تسا

: دومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صاخ  شرافس  ناکدوکو  اهریغص  رب  مّحِرت  موق و  ناریپ  هب  تبسن  مارتحا  مارکا و 
«. دییامن مّحرت  نارتکچوک  رب  دینک و  مارتحا  ار  ناگرزب  « ؛ مُکَراغِص اوُمَحْرا  ْمُکَراَبِکاُومِرْکَا َو 

.دیامنن تقفش  محر و  لافطا  هب  دراذگ و  ورف  ار  ناریپ  مارتحا  هک  یسک  تسین  ام  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

لَق هفیرـش : هیآ  بجوـم  هب  هک  دـناهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـالوا  هـّیرُذ و  دنـشاب  مارتـحا  مارکا و  دروـم  دـیاب  هـک  رگید  هفیاـط 
ناکیدزن هب  تبسن  هک  نیا  رگم  مهاوخ  یمن  يدزم  امـش  رب  دوخ  تلاسر  يارب  نم  وگب : « ؛ یبرقلا یف  هّدَوَملا  ِّالا  ًارْجَا  هیلع  مکلَئـسَاال 

(. 23 يروش / « ) دینک تبحم  یتسود و  نم 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نایملاع  رورـس  تلاسر  شاداپ  رجا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  یتسود  تّدوم و 
تناعا ناشاهیراتفرگ  اهراک و  رد  دینک و  یتسود  تّدوم و  نم  تهج  هب  ناش  نادـب  هب  ادـخ و  رطاخ  هب  تاداس  ناکین  هب  دومرف  هلآ 

.دیئامن یعس  و 

تهج رد  هچ  تسا -  طسو  ّدحزا  ندومن  يّدعت  ندرک و  اجبان  راک  ینعم  هب  لصا  رد  نآ  تسا و  هدیهوکن  مومذم و  تافص  زا  ملظ 
.دشاب یم  یلقع  یعرش و  تشز  ياهراک  اهتلیذر و  همه  عماج  ینعم  نیا  هب  ملظ  طیرفت -  تهج  رد  هچ  طارفا و 

دروم ینعم  نیا  رتشیب  و  نداد و ...  مانشد  ای  ندز  ای  نتشک  زا  ندناسر  ریغ  هب  ررض  رازآ و  زا  تسا  ترابع  ملظ  رتدودحم ، ینعم  رد 
: تسا هدش  هراشا  نادب  مه  نآرق  رد  هک  تسا  رظن 

رادرک زا  ادخ  هک  رادنپم  زگره  و  « ؛ َنُوِملاّظلا ُلَمْعَی  اّمع  ًالفاغ  َهللا  َّنَبَسحت  و ال 
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(. 42 میهاربا / « ) ...تسا لفاغ  ناراکمتس 

یهاگ و رفیک  هچ  هب  هک  دندرک  متس  هک  نانآ  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  « ؛ َنُوِبلَْقنَی بَلَْقنُم  ّيَا  اومَلَظ  َنیِّذلا  ُمَْلعَیَس  و  تسا : هدمآ  زین  و 
(. 227/ ءارعش « ) .دننک یم  تشگزاب  یماقتنا  خزود 

زا دـشاب  نارگید  لاـم  بصغ  صرح و  هب  طوبرم  رگا  تسا و  هّیبضغ  هوق  جـیاتن  زا  دـشاب  هنیک  توادـع و  ملظ ، عون  نیا  ثعاـب  رگا 
.دوب دهاوخ  هّیوهش  هّوق  ياهتلیذر  هلمج 

شتبقاع دوش و  یم  رایـسب  تمادن  باذع و  كاله و  ثعاب  هک  تسا ، يرـشب  ناهانگ  نیرتدـیدش  نیرتدـب و  زا  ملظ  تروص  ره  هب 
.تسا خزود  شتآ 

.دناسر یم  وا  هب  ار  ملاظ  تافاکم  ترخآ -  ایند و  رد  تروص  ره  هب  لاعتم -  دنوادخ 

تافآز نمیا  شابم  يدرک  دب  وچ 

تافاکم ار  تعیبط  دش  بجاو  هک 

زا ریغ  هب  یـسرداد  هک  یـسک  رب  ینکن  ملظ  راهنز  دومرف : ّتیـصو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح 
.دشاب هتشادن  لاعتم  دنوادخ 

وت زا  مولظم  داد  مقتنم  ِدـنوادخ  هک  يرازاـین  ار  هدـنامرد  ناـگراچیب  اـت  يراد  تسد  رد  ار  مدرم  راـیتخا  ماـمز  هک  یـسک  يا  ناـه !
: دناتسب

حبص هب  نامولظم  هآ  قینجنم 

راصح رد  ار  ناملاظ  دریگ  دوز 

، دـنوادخ هنرگو  دزاس ؛ رود  ّتیعر  هلگ  همر و  زا  ار  هراوخنوخ  گرگ  رازآ  دـیاب  هک  تسا  نابـش  نوچمه  قلخ  ياورنامرف  مکاح و 
: دناتسب وا  زا  ماقتنا  هک  درک  دهاوخ  ّطلسم  وا  رب  ار  یملاظ 

متس ناتسد  ریز  رب  هریخ  نکم 

مه وت  تسد  يالاب  تسا  یتسد  هک 

ناهک اب  نکم  يدنمروز  اهم 

ناهج دنامن  یم  طمن  کی  رب  هک 
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دنراد و یمن  رب  ملظ  زا  تسد  نیقی ؛ دوجو  اب  دنا  هدید  مشچ  اب  یّتح  هدینش و  ای  هدناوخ  ار  ناملاظ  تبقاع  یناسک  هک  تسا  تفگش 
زور هک : دنرگن  یمن  ار  راک  ماجرف 
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ِمولظَملا َموی  دراد : مولظم  رب  تردق  ملاظ  هک  زورما  زا  تسا  رتالاب  رتدیدش و  یـسب  تمایق -  رد  ملاظ -  رب  مولظم  تردـق  ییاناوت و 
یلَع ملاّظلا  ِموَی  ْنِمّدَشَا  ملاظلا  یلَع 

.ِمولظملا

يوق زا  ناوتان  يا  نک  لّمحت 

يوش يو  زا  رتاناوت  يزور  هک 

: دور یم  داب  رب  يدوزب  تسا و  بارخ  داینب  زا  رگمتس  هناخ 

دوب داد  لدع و  هب  يرادیاپ 

دوب داب  غارچ و  یهاش  ملظ و 

نامولظم یهاوخداد  زا  تلفغ  تهج  هب  هک  تسا  ماقتنا  یعون  دوخ  دننک  یم  دای  نآ  زا  همه  دور و  یم  ملاظ  رب  هک  یتنعل  یماندـب و 
: دزاس یم  هدولآ  ار  شنماد  ناگدیسر  متس  رب  تقفش  مدع  و 

راگزور دب  راکمتس  دنامن 

رادیاپ تنعل  وا  رب  دنامب 

نارگید و زا  ملظ  عفد  نامدرم و  هب  متـس  زا  دوخ  نتـشاد  زاب  زا  ترابع  نآ  تسا و  تلادع  نآ  دودـحم  ّصخا و  ینعم  هب  ملظ  ّدـض 
لاعتم دنوادخ  .تسا  يدنلبرـس  کین و  مان  بجوم  تمایق  مایق  ات  كرابم  تفـص  نیا  .دـشاب  یم  دوخ  ّقح  رب  سک  ره  نتـشادهاگن 
روحم زا  قیاقد  زا  يا  هقیقد  دنراهن و  لیل و  شدرگ  رد  هژیو  مظن  صاخ و  ماظن  اب  هک  ار  كالفا  ناگراتـس و  نامـسآ و  نیمز و  نیا 

فرصحنم دوخ  یلصا 

هداتـسیا و لدع  هب  داسف  نوک و  ملاع  نیمز و  نامـسآ و  ضْرَالا  ُتاومـسلا و  ِتَماق  ِلْدَعلِاب  تسا : هدیرفآ  داد  لدع و  هب  دنوش  یمن 
.دنا شدرگ  رد 

ءاطع هب  ناسحا و  لدع و  هب  ار  قلخ  ادخ  انامه  « ؛ یبرُقلا يذ  ِءاتیا  ِناسْحِالا َو  لدَْعلِاب َو  ُُرمأَی  َهللا  ّنا  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد  زین  و 
(. 90/ لحن « ) دنک یم  رما  نادنواشیوخ  هب 

هک تدابع  لاـس  داـتفه  زا  تسا  رتهب  نتخادرپ  لدـع  هب  تعاـس  کـی  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  زا 
.دنیامن يرپس  يراد  هدنز  بش  ءایحا و  هب  اهبش  دنشاب و  راد  هزور  اهزور 

لام کلم و  نیا  رد  يدرک  لدع  رگا 
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لاوز یب  یسر  یکلم  یلام و  هب 
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: دوش یم  لصاح  زایتما  دنچ  لدع  يارجا  اب  ار  لداع  ياورنامرف 

.دوش یم  مدرم  یتسود  ّتبحم و  لیصحت  هیام  ندرک  لدع  - 1

.دنام یم  نادواج  کین  مان  ددرگ و  یم  کین  مان  بسک  بجوم  لدع   - 2

-؛ هَسایرلا ُمیِدتـسی  ِهَسایِـسلا  ُنْسُح  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نانچ  .دوش  یم  ییاورنامرف  يرارق  رب  ماود و  ثعاب  لدـع   - 3
« .ددرگ یم  يرورس  ياقب  تسایر و  ماود  ثعاب  تکلمم  روما  رد  هتسیاش  ریبدت  نتشادهگن و  وکین  »

دوب رواد  نامرف  هب  ناطلس  وچ 

دوب روای  نابهگن و  شیادخ 

دنسپ دیاین  شناسک  دنزگ 

دنزگ دیآ  شکلم  رد  هک  دسرت  هک 

: یناریو بجوم  ملظ  تسا و  ینادابآ  يدابآ و  ثعاب  يرگداد  - 4

یملاع دنک  ناریو  هک  دهاوخ  وچ 

یملاظ هجنپ  رد  کلم  دهن 

.داد لدع و  هب  تسا  ناهدنامرف  رگید  قیوشت  هیام  يرگداد   - 5

مادک .درک  دناوتن  يربارب  نآ  اب  زیچ  چیه  هک  دوش  یم  لصاح  یتکوش  نأش و  ار  وا  دش  فوصوم  داد  لدع و  هب  هک  ییاورنامرف   - 6
زا رتهب  هک  دیآ  تسد  هب  هچ  ایند  کلم  لام و  زا  دنک ؟ يرسمه  ناگدیدمتس  ناریقف و  رومعم  ياهلد  خاک  اب  دنلب  ریرس 

.دوش یم  میدقت  نانآ  هب  هک  تسا  هیده  نیرتهب  نادنمتسم  ياعد  نایاورنامرف ، لدع  ربارب  رد  دشاب ؟ نادنمدرد  ياهلد  ندرک  داش 

روادیما نافیعض  ياعد 

راکب دیآ  هب  يدرم  يوزابز 

دریگ هزات  ییورین  تعیرش  نید و  سومان  دبای  توارط  لمع  ملع و  رازاب  دریگ ، قنور  مدرم  بسک  راک و  نایاورنامرف  لدع  هیاس  رد 
تروص لدـع ؛ وترپ  رد  هلـضاف  هنیدـم  تقیقح  رد  .دـبای  شیازفا  رتوکین  ماجرف  رتهب و  یگدـنز  هب  مدرم  دـیما  شیاـسآ و  هاـفر و  و 

راک ره  رد  هک  تسا  نآ  رما  یلو  مکاح و  نیتسخن  طیارـش  زا  .دندرگ  یم  رازگتمدخ  نابرهم و  مه  هب  همه  دـنک ؛ یم  ادـیپ  تقیقح 
: راکمتس ملاظ و  هن  دشاب  راگزیهرپ  سرت و  ادخ  هک  دراپس  یسک  هب  ار  نامدرم  روما  .دشاب  هتشاد  رظن  روظنم  ار  ادخ 
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تساطخ یناسک  تسد  هب  تسایر 

تسادخ رب  اهتسد  ناشتسد  زا  هک 
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كانشیدنا رواد  زا  دیاب  یسک 

كاله رجز و  ناوید و  عفر  زا  هن 

.دـنامن ربخ  یب  اهنآ  لاح  زا  يا  هظحل  دـنک و  مدرم  لاوحا  سّـسجت  زوسلد ، رادـنید و  اـناد و  نارازگربخ  زا  هتـسویپ  اورناـمرف  دـیاب 
هتسب مکاح  یهاوخداد  هب  هک  تسا  يدیما  هناشن  نامّلظتم  دوجو  هک  دنادب  دونـشب و  عدار -  عنام و  یب  ار -  نامولظم  نخـس  هشیمه 

نیا دونـشب و  ار  نانآ  نخـس  دیاب  اورنامرف  .دنهاوخ  یم  ار  دوخ  ياهدرد  نامرد  تسا -  زوسلد  اناد و  یبیبط  دننام  هک  وا -  زا  دنا و 
: هک دهد  ارف  شوگ  ناگدیسر  متس  ياه  هلان  هب  رایشوه  رادیب و  ینابساپ  نوچ  .دنادن و  دوخ  ماقم  نأش و  یفانم  ار  رما 

دنسپ اناد  کیدزن  هب  دیاین 

دنفسوگ رد  گرگ  هتفخ و  نابش 

شوخ باوخ  هشداپ  رب  تسا  مارح 

شکراب يوق  زا  فیعض  دشاب  هک 

: دنتفگ ترضح  نآ  هب  رادافو  نارای  .تدابع  هب  اهبش  تخادرپ و  یم  قلخ  راک  هب  اهزور  تفالخ  مایا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
یم للخ  نم  راک  ممارایب  بش  رگا  دـنام و  یم  هتخاسان  ّتیعر  راک  میاـسایب  زور  رگا  دومرف : دـیهن ؟ یم  دوخ  رب  بعت  همه  نیا  ارچ 

.دبای

مولعم دنراذگب ؛ تقو  یشوخ  شیع و  هب  ای  دباوخب  تحار  بش  هک  ییاورنامرف 

هآ اب  دوخ  هناریو  ياه  هناخ  رد  ای  اهنادنز  هشوگ  رد  هک  یناگراچیب  ناگدیسر و  متـس  هلان  هآ و  زا  دوب  دهاوخ  ربخ  یب  هچ  هک  تسا 
.دسر یمن  یسک  شوگ  هب  ناش  یهاوخداد  دننارذگ و  یم  ار  اهبش  درد  و 

دور یم  برط  شیع و  هب  بشارت 

؟ دور یم  بش  هچ  ام  رب  هک  یناد  هچ 

: دنک بانتجا  دب  نییآ  ندراذگ  تعدب و  زا  هک  دیاب  ناناملسم  مکاح  هژیوب  قلخ  ياورنامرف 

داهن نییآ  دب  مسر  هب  دیابن 

داهن نیاک  نآ  رب  تنعل  دنیوگ  هک 

لاس هاجنپ  يوکین  مان  اسب 
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لامیاپ دنک  شتشز  مان  کی  هک 

ناکاپان زا  دهد و  رارق  دوخ  فطل  دروم  تقفش  وفع و  هب  ار  وا  درذگ و  رد  راکهانگ  ياطخ  رـس  زا  دراد  ترورـض  هک  یماگنه  رد 
مدرم لام  سومان و  هب  هک  یثیبخ 
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: دشابن دوخ  سفن  ياهشهاوخ  تاّذل و  یپ  رد  دشوکب و  قلخ  شیاسآ  رد  هک  دیاب  یلاو  .دشک  ماقتنا  دنا  هدرک  زواجت 

سکوت راید  ردنا  دیاس  این 

سب یهاوخ و  شیوخ  شیاسآ  وچ 

قنور کلم  ات  دـننک  لمع  دوخ  ياهراک  رد  فاصنا  تلادـع و  اب  دـنهن و  ندرگ  ار  لداع  ياورنامرف  ِنامرف  دـنا  فّلکم  زین  ناـمدرم 
.تسا لمع  ملع و  قلخ ، نایاورنامرف  نامکاح و  رد  مومذم  تفص  نیا  نامرد  اّما  .دننک  تسیز  شیاسآ  شمارآ و  رد  دوخ  دریگ و 

هدنام ياج  رب  هچ  نانآ  زا  دندرک و  هچ  هتشذگ  نادنمتردق  هک  دبایرد  دنک و  لمأت  هتشذگ  نیطالس  لاوحا  رد  هتسویپ  دیاب  اورنامرف 
: درامش تیمنغ  ار  تصرف  تسا ، هدیسر  ردتقم  مکاح  هب  تردق  تبون  هک  نونکا  دیاب  تسا ؟

دنام یمن  باداش  ناتسب  نیا  لگ  میاد 

ییاناوت تقو  رد  ار  نافیعض  بایرد 

سنا نّج و  هک  مالسلا  هیلع  نامیلس  کلم  .دریگ  تربع  ناگتشذگ  تشذگرس  زا  دیاب 

: تسا مولعم  نارگید  لاح  تفر ؟ اجک  ندوب ، وا  رّخسم 

تسین دیواج  کلم  رسپ  يا  ناهج 

تسین دیما  يرادافو  ایند  ز 

ماش هاگرحس و  یتفر  داب  رب  هن 

مالسلا هیلع  نامیلس  ریرس 

تفر داب  رب  هک  يدیدن  رخآ  هب 

تفر داد  شناد و  اب  هک  نآ  کنخ 

تسار وت  هد  نوچ  زورما  نک  ییوکن 

تسادخ دک  يرگید  رگد  لاس  هک 

.دنام لفاغ  دیابن  ناتسد  ریز  رب  تمحرم  تقفش و  داد و  لدع و  زا  دش و  رورغم  دیابن  تردق  نارود  هزور  دنچ  نیا  هب  ناه !

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناناملسم و  راک  رد  مامتها  . 52
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ماجنا رد  تبظاوم  دـیاب  ناگمه  هک  تسا  یتافـص  نیرتهب  زا  نامدرم -  تاجاح  ندروآ  رب  رد  تناـعا  ناناملـسم و  راـک  رد  ماـمتها 
رد دنک و  حبص  هک  یسک  « ؛ ملْسمب َْسیَلَف  َنیملسملا  ِرُومَاب  َّمَتْهَی  َملَو  َحَبْصَا  ْنَم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دنیامنب  نآ  نداد 

یپ
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فیفخ ریقح و  ار  وا  تجاح  دـنک و  فافختـسا  یناملـسم  ن�وم و  هب  هک  یـسک  .تسین » ناملـسم  دـشابن ؛ ناناملـسم  جـئاوح  ياـضق 
دراد رب  مدق  یناملسم  تجاح  ندروآ  رب  یپ  رد  هک  یسک  .تسا  هدناسر  ار  تّفخ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هب  درامـشب 

.دنهد رارق  وا  يارب  جح  باوث  دنک  يو  زاین  ندروآ  رب  رد  یعس  و 

يارس ود  ره  هب  دنیبب  کین  یسک 

يادخ قلخ  هب  دناسر  یکین  هک 

تسا شیاشخب  هدنب  نآ  رب  ار  ادخ 

تسا شیاسآ  رد  شدوجو  زا  قلخ  هک 

: دوش یم  قح  تیاضر  بجوم  ادخ  هدنب  هب  ناسحا  یکین و  دنا ، يادخ  ناگدنب  همه 

یکی ياوه  رد  روخ  هلمج  مغ 

یکی يارب  نکدص  تاعارم 

هدنب ندرک  داش  هک  دومن ؛ داش  ار  ادخ  ناگدنب  ناناملسم و  نان�وم و  درک  یعـس  دیاب  .دراد  رایـسب  باوث  ن�وم  بلق  رد  رورـس  لاخدا 
.تسوا يالوم  ندرک  داش  دننام 

زور رد  ار  وا  لد  یلاعت  يادخ  ار  ین�وم  دنک  داش  هک  ره  دومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

.درک دهاوخ  داش  تمایق 

هدرک داش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دنک ؛ ین�وم  لد  لخاد  يداش  رورس و  هک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
روآ و تشحو  رابخا  ندناسر  زا  دیاب  .تسا  هدومن  داش  ار  ادخ  دنک ، داش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترـضح  هک  ره  تسا و 

.درک يراددوخ  ادخ  ناگدنب  ناملسم و  ناردارب  هب  از  هودنا 

یشارخن رهق  هب  ار  یلد  شاب  شوهب 

درک ییاشگ  هرگ  یناوت  هک  ینخان  هب 

.دوش یم  نید  ملاـعم  نتـشاداپ  رب  تعیرـش و  قـنور  هیاـم  هک  تسا  یّمهم  رایـسب  روـما  زا  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  ماـمتها 
تاریخ دوش ، لیطعت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نآ  رد  هک  يا  هعماج  .تسا  سفن  فعـض  زا  ای  عمط  زا  ای  ّمهم  نیا  رد  یهاـتوک 

قیرط رد  ییاناوت  ردق  هب  دیاب  سک  ره  .دور  یم  نیب  زا  راجنهان  لامعا  یتشز  حـبق و  و  ددـنب ؛ یم  رب  تخر  عامتجا  نآ  زا  تاکرب  و 
حیبق لامعا  زا  ودنک  قیوشت  وکین  ياهراک  هب  ار  دوخ  نایفارطا  ناشیوخ و  هداوناخ و  دعاسم ، طیارش  رد  تملاسم و 
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.دراد زاب  تشز  و 

؛ دـماجنا لیطعت  يراگنا و  لهـس  هب  یموق  نایم  رد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.ددرگ یمن  باجتسم  زین  ناکین  ياعد  دنوش و  یم  ّطلسم  موق  نآ  رب  رارشا  ناَدب و 

: تسا هدومرف  دیکأت  میلعت و  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  هدمآ  یتایآ  میرک  نآرق  رد 

ناناملـسم امـش  زا  دـیاب  و  « ؛ َنوِحْلفُملا ُمُه  َکئلوا  رَکنُملا َو  ِنَع  َنَوْهنَی  ِفورعملاب و  َنوُرمأَی  ریخلا و  یِلا  َنوُعدَـی  ٌهَُّما  مُکنم  نُکتل  َو 
نانیا دننک و  یهن  يراکدب  زا  رما و  يراکوکین  هب  ار  مدرم  دننک و  توعد  حالـص  ریخ و  هب  ار  قلخ  دنرتاوقت ) اب  رتاناد و   ) هک یخرب 

امـش « ؛ رَْکنُملا نَع  َنوَْهنَت  ِفورعملاب َو  َنورمأَت  ِساّنِلل  ْتَجِرُْخا  ٍهَُّما  َْریَخ  ُمتنُک  تسا : هدـمآ  زین  و  ( 104 نارمع / لآ  « ) .دنا ناراگتسر 
نیرتوکین یقیقح ) ناناملسم  )

(. 110 نارمع / لآ  « ) ...دنراد دزاب  يراکدب  زا  دننک و  راداو  يراکوکین  هب  ار  مدرم  هک  دندرک  مایق  نآ  رب  هک  دیتسه  یتّما 

ایحا نآ  هلیسو  هب  ضئارف  ریاس  هک  مهم  تسا  يا  هضیرف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح 
.دـنک یم  ادـیپ  تماقتـسا  تعیرـش  رما  ددرگ ، یم  داـبآ  نیمز  دوش ، یم  لـالح  بساـکم  ددرگ ، یم  نما  اـههار  دوـش ، یم  هدـنز  و 
مـشخ رـس  رب  ار  وا  نید  تریغ  ّتیمح و  دیاب  هکلب  دهد ؛ هار  لد  هب  سرت  دنک و  یهاتوک  هضیرف  نیا  نداد  ماجنا  رد  دـیابن  ناملـسم 

: دسرب همه  شوگ  هب  قح  رما  ددرگ و  عیاش  فورعم  دورب و  نیب  زا  تارکنم  ات  دوش  بجوم  وا  هوکش  تبیه و  دروآ و 

تسا تعاط  قح  رما  ندیناسر 

تسا تعاس  کی  هک  یسرتن  نادنز  ز 

رب یملاظ  مکاح  دزن  رد  ار  یّقح  نخس  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  رد  دیهش  نیرت  یمارگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
.دوش وا  تداهش  ثعاب  قح  نخس  دروآ و  نابز 

يراددوخ درادن  رکنم  زا  یهن  رب  تردق  هک  قسف  لها  لفاحم  هب  نتفر  زا  ناقساف و  اب  ترشاعم  زا  دیاب  نید  ینابم  هب  دقتعم  ناملـسم 
.دنک
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: درک تیاعر  ار  ریز  طیارش  دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد 

.درادن دوجو  ییأر  فالتخا  نآ  رد  هک  دنادب  دشاب و  هتشاد  رکنم  لمع  نآ  ندوب  مارح  هب  ملع  هک  نآ  لوا 

.دهدب دوخ  یهن  رما و  رب  يا  هدیاف  رثا و  لامتحا  هک  نیا  مود 

.دشابن يررض  هدسفم و  نّمضتم  هک  نیا  مّوس 

دهاوخن يدروم  یهن  رگید  دوش ؛ رهاظ  هبوت  ینامیشپ و  تمادن و  راثآ  رگا  تسا  هداد  ماجنا  يرکنم  هک  یصخش  رد  هک  نیا  مراهچ 
.تشاد

نامگ نظ و  فرص  هب  دیابن  .دوش  لصاح  يو  يارب  نیقی  ملع و  تسا  هدزرـس  يدرف  زا  هک  يرکنم  رما  هب  تبـسن  دیاب  هک  نآ  مجنپ 
.دیامن رایسب  سّسجت  ای  دنک  یهن  هب  مادقا  دارفا  زا  ندینش  ای 

داـی زا  ار  دوخ  ددرگن و  تاـّیهنم  درگ  دـشاب و  عرو  اوقت و  رویز  هب  هتـسارآ  دـیاب  دراد  یم  زاـب  تارکنم  زا  ار  نارگید  هک  سک  نآ 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  .دربن 

/ هرقب ( »؟ دـینک یم  شومارف  ار  دوخ  دـینک  یم  رما  يراکوکین  هب  ار  مدرم  هکامـش  هنوگچ  « ؛ مکَـسُفنَا َنوَسنَت  ِّربلاب و  َساـنلا  َنورمأـتا 
(. 44

مدق تباث  لّمحت و  رپ  روبص و  میلح و  یقالخا  تهج  زا  .دشاب  لمع  ملع و  هب  هتـسارآ  دشاب و  هتـشاد  تفرعم  مارح  لالح و  هب  دیاب 
قفر و اب  دنک ؛ ربص  ادخ  يارب  دورن و  رد  اج  زا  دور  یشاخرپ  ای  دوش  یتناها  وا  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیح  رد  رگا  .دشاب 

نیا زا  دنک و  وکین  ریثأت  شمالک  ات  دنک  راتفر  شلاح  روخ  ارف  یسک  ره  اب  دسانشب و  ار  مدرم  زا  هقبط  ره  دنک ، راتفر  مدرم  اب  ارادم 
یناسفن ِتاوهش  سوه و  اوه و  عبات  دشوک  یم  تعیرش  جیورت  رد  تقیقح  رد  هک  يدرف  نینچ  .دوش  لصاح  رامـش  یب  يدیاوف  راک 

!؟ دنک نوچ  بطر  عنم  هدروخ  بطر  دشاب : دیابن 
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رگید مومذم  تافص  محر و  هلص  مدع  مشخ و  رهق ، . 53

یملسم رفن  ود  ره  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگربمایپ  .تسا  ن�وم  ردارب  هب  تبسن  ندرک  رهق  مشخ و  هدیهوکن  تافـص  زا 
ادتبا رتدوز  هک  مادک  ره  دنور و  یم  نوریب  مالسا  هریاد  زا  دنـشاب ، نینچ  زور  هس  دنیوج و  يرود  مه  زا  دننک و  رهق  رگیدکی  زا  هک 

.دوش یم  دراو  نادواج  تشهب  هب  رتدوز  تمایق  زور  رد  دنک ؛ نتفگ  نخس  حلص و  هب 

دنک و کیدزن  رگیدکی  هب  ار  نانآ  دهد و  تفلا  ناملـسم  ناردارب  نیب  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  ادـخ  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
.دزاس رارق  رب  اهنآ  نیب  یتشآ 

، دیورب رگیدکی  تدایع  تاقالم و  يارب  دینک ، ینابرهم  دیریگ ، تفلا  رگیدکی  اب  تسا : هدومرف  شرافس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نیا هب  لاعتم  دنوادخ  .دهد  رارق  ششخب  وفع و  لومشم  ار  امش  درذگب و  امـش  ناهانگ  زا  لاعتم  دنوادخ  ات  دینک  هقنافم  هحفاصم و 

ربمغیپ ادـخ و  هب  مدرم  نیرتراوازـس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زین  .دـنک و  یم  تاـهابم  هکئـالم  رب  يدارفا  نینچ 
نداهن رگیدکی  تسد  رد  تسد  اریز  دینک  هحفاصم  رگیدـکی  اب  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دـنک  مالـس  هب  ادـتبا  هک  تسا  یـسک 

.دیادز یم  اهلد  زا  ار  هنیک 

ناسحا نانآ  هب  تبـسن  ندرک و  ترـشاعم  ناشیوخ  اب  .دوش  یم  رمع  لوط  يزور و  یناوارف  ثعاـب  هک  تسا  يروما  زا  محر -  هلص 
.تسا رامش  یب  نآ  باوث  تسا و  هدش  رایسب  شرافس  کیدزن ، ناشیوخ  نیدلاو و  هراب  رد  هژیوب  ندومن - 

تبـسن هچ  رگا  تسا ؛ یبـسن  یـشیوخ  ره  تسا  مارح  نآ  عطق  نسحتـسم و  هک  محر  هلـص  زا  دارم  .تسا  بجاو  روـما  زا  محر  هلص 
؛ ینک هتسیاشان  راتفر  وا  اب  و  رادرک ، هب  ای  راتفگ  هب  یناسرب ، یتّیذا  شیوخ  نآ  هب  تبسن  هک  تسا  نیا  ماحرا  هلص  عطق  .دشاب  يرود 
وا زا  یـشاب ، رداق  وت  دشاب و  تجاح  یـسابل  ای  اذغ  ای  هناخ  هب  ار  وا  ای  دوش و  هتـسکشلد  هک  ییوگب  وا  هب  تشرد  نشخ و  ینخـس  ای 

ینکن و تدایع  وا  زا  ضرم  ماگنه  رد  ای  يورن  وا  ندید  هب  ینک و  يرود  وا  زا  دسح  هنیک و  رس  زا  ای  ینکن  جایتحا  عفر 

نیا ّدض  محر  هلص  .يزاسن  مهارف  ار  وا  رطاخ  يّالست  هیام  يورن و  وا  هیزعت  هب  ای 
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ار رمع  لاـم و  رد  تکرب  شیازفا  تمعن و  یناوارف  دـشاب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  تیاـضر  دروم  هک  تسا  لاـمعا 
.ددرگ یم  ببس 

رد هک  يریبعت  هب  نانآ و  هب  ندرک  رظن  زیت  یّتح  نانآ ، تمرح  نتـشادن  هگن  تسا و  ردام  ردپ و  زا  ندرک  ینامرفان  نیدـلاو -  قوقع 
ًاناسِْحا ِْنیَدلاولاب  ُهاّیا َو  ّالا  اودبْعَت  ّالَا  َکُّبَر  یضَقَو  دیامرف : یم  هکرابم  هیآ  هک  نانچ  .نتفگ  ُفا  تسا : هدمآ  دیجم  نآرق 

هدومرف مکح  وت  راگدرورپ  و  « ؛ ًامیرک ًالْوَق  امَُهل  ُْلق  امُهرَْهنَت َو  ٍُفا َو ال  امَُهل  ْلُقَت  الَف  اـمُهالِک  ْوَا  امُهَدَـحَا  رَبِکلا  كَدـنِع  َّنَُغْلبَی  اـّما 
هک دـنوش  هدروخلاس  ریپ و  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هک  نانچ  دـینک و  ییوکین  ردام  ردـپ و  هراـبرد  دـیتسرپن و  ار  سکچیه  وا  زج  هک 
هب ناشیا  هب  دیناسرم و  اهنآ  هب  رازآ  نیرتمک  دییوگم و  دنوش  رطاخ  هدیجنر  هک  يا  هملک  راهنز ! دنـشاب  امـش  تمحز  جنر و  بجوم 

(. 23 ءارسا / « ) .دیئوگ نخس  مارتحا 

رازه زا  تشهب  يوب  هک  دینک  رذـح  نیدـلاو  قوقع  زا  راهنز  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  زا 
.دونش یمن  ار  نآ  دشاب  نیدلاو  قاع  هک  یسک  اّما  دوش ؛ یم  هدینش  هار  هلاس 

.تسا هریبک  ناهانگ  زا  نیدلاو  قوقع 

قاع .راگزور  دب  راوخ  بارـش  نیدلاو و  قاع  رگم  دید  دـنهاوخ  تمایق  زور  ارم  نیملـسم  عیمج  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هب یـشوخ  هب  همقل  کـی  هن  .درب  یم  هرهب  یـشمارآ  زا  هن  دـنیب و  یم  یـشیاسآ  هن  ترخآ ، رد  هـن  دـنیب  یم  ریخ  اـیند  رد  هـن  نیدـلاو 
ریخ ياعد  هک  نانچمه  دوش ؛ یم  تباجا  دنزرف  قح  رد  ردام  ردپ و  نیرفن  .دسر  یم  شماک  هب  اراوگ  یبآ  هن  دوش  یم  ورف  شیولگ 

روآ و دایب  هشیمه  دـنا ، هدرک  لّمحت  وت  شرورپ  رد  ردـپ  ردام و  هک  ییاسرف  تقاط  تامحز  دـنزرف ! يا  .ددرگ  یم  باجتـسم  نانآ 
: هک روآ  دای  هب  .نک  مّسجم  لد  مشچ  شیپ  یکدوک  رد  ار  دوخ  یناوتان  فعض و 

دوبن تلاح  يورین و  دهم  رد  هن 

دوبن تلاجم  دوخ  زا  ندنار  سگم 

يا هجنر  سگم  کی  زا  هک  ینآ  وت 

يا هجنپ  رس  رالاس و  زورما  هک 

هراشا نادب  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  لمع  نیرتوکین  نیدلاو : هب  تبسن  ناسحا  وّرب 
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لاب رپ و  هشیمه  و  « ؛ ًاریغَـص یناّیبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق  ِهمحرلا و  َنِم  ِلُّذلا  َحانَج  امَُهل  ْضِفْخا  َو  دیامرف : یم  هلمج  زا  .تسا  هدش 
یناـبرهم هب  یکدوک  زا  ارم  رداـم  ردـپ و  هک  ناـنچ  اراـگدرورپ ! وگب : نارتـسگب و  ناـشدزن  یناـبرهم  لاـمک  اـب  ار  میرکت  عـضاوت و 

(. 24 ءارسا / « ) .امرف ینابرهم  تمحر و  نانآ  قح  رد  وت  دندرورپب ،

ار اتکی  يادخ  « -؛ ًاناسِحا ِنیدلاولاب  ًائیَش َو  ِِهب  اوُکِرُشت  َو ال  دیامرف : یم  زاب  و 

(. 26 ءاسن / « ) .دینک ناسحا  ردامو  ردپ  هب  تبسن  دیریگن و  يو  کیرش  ار  زیچ  چیه  دیتسرپب و 

هرمع و جح و  هزور و  زامن و  زا  ردامو  ردپ  هب  تبسن  ندرک  یکین  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  زا 
.دومرف یم  شرافس  ردپ  زا  شیب  ردام  لاح  تیاعر  هب  نأشلا  میظع  ربمایپ  هشیمه  .تسا و  لضفا  ادخ  هار  رد  داهج 

زا هک  مراد  يردام  منک و  داهج  ادخ  هار  رد  هک  مراد  تسود  درک : ضرع  ودیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تمدخ  هب  یناوج 
نتفرگ مارآ  هک  تسا  هتخیگنا  رب  ارم  هک  ییادـخ  قح  هب  اریز  شاـب  دوخ  رداـم  دزن  رد  درگرب و  دوـمرف : .دراد  هارکا  نم  ندـش  رود 
ارادم اهنآ  اب  دـیاب  دنـشابن ؛ قح  بهذـم  رب  ردام  ای  ردـپ  رگا  .تسا  رتهب  ادـخ  هار  رد  داهج  لاس  کی  زا  بش  کی  رد  وت  هب  وت  ردام 

زیاج اهنآ  زا  تعاطا  دشاب ؛ نید  فالخ  هک  دـنهد  روتـسد  يرما  هب  رگا  اّما  درکن ؛ تلفغ  نانآ  هب  تبـسن  مّحرت  تبظاوم و  زا  درک و 
 ... . ای ناملسم و  دنزرف  يارب  بارش  ندیشون  دننام  تسین ؛

بجوم هک  ینخس  نیرتکچوک  نانآ  هب  دننکن و  يدنت  اهنآ  اب  دنـشاب ؛ هتـشاد  تعاطا  ینتورف و  لامک  نیدلاو  ربارب  رد  دیاب  نادنزرف 
نذا نودب  ندرک  رفـس  .دنهدن  ماجنا  ناشیا  شهاوخ  فلاخم  یلعف  هک  دنیامن  یعـس  دیاب  .دننارن  نابز  رب  دشاب  اهنآ  رطاخ  ترودـک 

رد رگا  نید -  ملع  بلط  لالح و  لام  لیصحت  ردرگم  تسین  زیاج  نیدلاو 

.تسا زیاج  ندرک  رفس  .دشابن  مهارف  لیصحت  بابسا  دنا -  نکاس  نآ  رد  ردام  ردپ و  هک  يرهش  نآ 

ثعاب ایند و  رد  شاعم  رما  ماظتنا  رمع و  لوط  بجوم  نیدلاو  هب  تبسن  ناسحا 
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گرزب ردارب  قح  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنک  تیاعر  رتکچوک  ردارب  دیاب  زین  ار  گرزب  ردارب  قح  .تسا  ترخآ  تاجن 
.دنزرف رب  تسا  ردپ  قح  لثم  کچوک  رب 

رب هیاـسمه  .تسا  راوج  قـح  نآ  تسا و  هدـش  نییعت  راـگدرورپ  بناـج  زا  هک  تسا  یّقح  زین  هیاـسمه  يارب  زا  ناـگیاسمه -  ّقـح 
.تسا ناملسم  شیوخ  هیاسمه  دراد : قح  هس  هک  نآ  دراد و  قح  هس  ای  قح و  ود  ای  قح  کی  بتارم  بسح 

شرافـس راـصناو  نیرجاـهم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم  لوسر  دومرف  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  نین�وـملاریما  ترـضح  زا 
رب تسا  ردام  تمرح  لثم  هیاسمه  رب  هیاـسمه  تمرح  دـناسرن و  ررـض  وا  هب  هک  دـیاب  تسا ؛ یمدآ  سفن  لـثم  هیاـسمه  هک  هدومرف :

.دنزرف

اب هک  تسین  ام  زا  دومرف : .ددرگ و  یم  راید  يدابآ  رمع و  يدایز  ثعاب  ناگیاسمه  اب  ییوکین  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.دنکن ییوکین  هیاسمه 

هنسرگ و شا  هیاسمه  دباوخب و  ریـس  هک  یـسک  تسا  هدرواین  نم  هب  نامیا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
.دشاب مورحم 

.تشادن غیرد  وا  زا  ار  دوخ  ناسحا  درک و  راتفر  ینابرهم  یکین و  هب  وا  اب  دیاب  هکلب  دناسرن  يرازآ  يررض و  هیاسمه  هب  دیاب  اهنت  هن 
هیاسمه رب  دروآ ؛ رب  ار  وا  زاین  دشاب ؛ دنمزاین  يزیچ  هب  لزنم  مزاول  زا  رگا  داد ؛ ماجنا  دیاب  دشاب  هتشاد  يراک  رگا 

رد تفر و  دیاب  يو  تیزعت  هب  تبیصم  رد  درک و  تدایع  وا  زا  یشوخان  ضرم و  رد  .دومن و  شسرپ  وا  لاوحا  زا  درک و  مالـس  دیاب 
یضار هک  ییاج  رد  ار -  وا  لاح  سسجت  دیابن  .دوب  دیاب  کیرـش  وا  يداش  رد  راسگمغ و  وا  مغ  رد  دیـشوک ، يو  تینهت  هب  يداش 

وا مراحم  هب  دیابن  هنایفخم  تسب و  ورف  وا  لایع  لها و  زا  ار  دوخ  مشچ  دیاب  .دروآ  رظن  شیپ  دوش -  راکـشآ  درادن  تسود  تسین و 
هیاسمه هاگره  .درک  هاگن 

ار دوخ  کمک  یهد و  ضرق  وا  هب  دیاب  دهاوخ ، ضرق  وت  زا  هیاسمه  رگا  .درکن  شومارف  ار  وا  هناخ  زا  تبظاوم  دیاب  دـشابن  هناخرد 
.ینکن غیرد  يو  زا 

رب هیاسمه  لافطا  ات  ینک  ناهنپ  یتسرفن  رگا  ای  یناشچب  يزیچ  زین  اهنآ  هب  هک  دـیاب  يرایب  دوخ  هناخ  هب  يذـیذل  ماعط  ای  هویم و  رگا 
.دنوشن علّطم  نآ 
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رگیدـکی زا  ناگیاسمه  تیاعر  .دوش  یم  بوسحم  هیاسمه  هناخ  لهچ  ات  هناخ  فرط  راـهچ  زا  هک  تسا  هدـمآ  راـبخا  زا  یخرب  رد 
.تسا رّ�وم  هعماج  ّلک  رد  یگتسبمه  نیا  ددرگ و  یم  اه  هّلحم  اه و  هداوناخ  دارفا  نیب  ینابرهم  تفلا و  یکیدزن و  ثعاب 

بیع هک  ره  تسا ؛ دنسپان  تفـص  نیا  بحاص  ندوب  كانبیع  سفن و  تثابخ  زا  ناناملـسم  ییوج  بیع  یـشوپ -  بیع  ییوجبیع و 
َنیّذلا ِیف  َهَشِحافلا  َعیِشَت  ْنَا  َنّوبُِحی  َنیّذلا  َّنِا  دیامرف : یم  دیجم  نآرق  رد  میرک  دنوادخ.تسا  نارگید  بیع  ندرک  شاف  بلاط  دراد 

دنهد ترهـش  هعاشا و  ار  يرکنم  راک  نامیا  لها  نایم  رد  هک  دنراد  یم  تسود  ناقفانم ) نوچ   ) هک نانآ  « -؛ ٌمیلَا ٌباذَـع  مَُهل  اونَمآ 
(. 19 رون / « ) .دوب دهاوخ  كاندرد  باذع  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ 

ار بیع  نآ  دوخ  هک  تسا  نآ  لثم  دـنک  رهاظ  ار  نارگید  تسیاـشان  لـمع  بیع و  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
رادرک نیا  زا  دـنوادخ  اریز  دـینکن  ار  ناناملـسم  بویع  اهـشزغل و  سّـسجت  زگره  .تسا  هداد  ماجنا  ار  تسیاـشان  لـمع  نآ  دراد و 

.درک دهاوخ  اوسر  ار  امش  تسا و  یضاران 

بویع حالصا  ددصرد  دیاب  لوا  دزادرپ ؟ یم  نارگید  ییوجبیع  هب  دشوپ و  یم  مشچ  دوخ  بویع  زا  ارچ  دراد  اهبیع  دوخ  هک  یسک 
.تسب رب  نارگید  بویع  زا  مشچ  دمآ و  رب  دوخ 

وا بویع  رب  ترخآ  ایند و  رد  یلاعت  يادخ  دشوپب ؛ هدرپ  یناملسم  بیعرب  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترـضح 
.درک دهاوخن  اوسر  ار  وا  دیشوپ و  دهاوخ  هدرپ 

همه نیا  هک  يدنوادخ  .تسا  یشوپ  هدرپ  يراّتس و  لاعتم  دنوادخ  تافص  زا  یکی 

يدنوادخ .ینک  اوسر  ییوجبیع  يرد و  هدرپ  اب  ار  شناگدنب  تسین  یـضار  دناشوپ ؛ یم  ار  اهنآ  دـنیب و  یم  وت  رد  تیـصعم  بیع و 
هب نتفر  رد  ناد  همرس  لیم  نوچمه  لثم  هب  ار -  انز  دنهد و  تداهش  دیاب  لداع  دهاش  راهچ  تسا  هدومرف  روتسد  انز  تابثا  يارب  هک 

؛ دوش هدیـشک  ناگدـنب  شحاوـف  بیع و  رب  هدرپ  اـت  تسا  هتـساوخ  تسا ؛ راوـشد  رایـسب  نآ  تاـبثا  هک  دـننک -  هدـهاشم  ناد  همرس 
بیع وت  هک  دوش  یم  یضار  دنوادخ  هنوگچ 
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!؟ يزاس اوسر  ار  نانآ  ینک و  راکشآ  ار  نارگید 

یم ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دنسرپ  یم  يو  زا  .دنک  یم  هیرگ  دیآ و  یم  رشحم  يارحص  رد  هک  يا  هدنب  هب  دوش  یم  باطخ  تمایق  رد 
دنوادخ يدیدنخ  یم  يدرک و  یم  تیصعم  ایند  رد  وت  دسر : یم  باطخ  يو  هب  نابرهم  دنوادخ  زا  .منایرگ  دوخ  ییاوسر  زا  دیوگ 

؟ درک دهاوخ  اوسر  ار  وت  ییامن  یم  هیرگ  ینک و  یمن  تیصعم  هک  زورما  هنوگچ  دیشک ، هدرپ  وت  تیصعم  رب 

ار دوخ  بیع  نم  ناگدـنب  دـیاب  .مهاگآ  ناگدـنب  بویع  هب  نم  اهنت  هک  منک  یم  ناگدـنب  هبـساحم  نم  دـیامرف : یم  لاعتم  دـنوادخ 
: دنشوپب مشچ  نارگید  بیع  زا  دننیبب و 

دید شیوخ  بیع  هک  یناج  کنخ  يا 

دیرخ دوخ  رب  نآ  تفگ  یبیع  هک  ره 

ردپ يا  دوخ  زا  قلخ  نیا  دنا  لفاغ 

رگدکی بیع  دنیوگ  مرجال 

شیپز يدید  دوخ  بیع  رگ  یسک  ره 

شیوخ حالصا  زا  يو  غراف  يدش  یک 

هک شوکب  سپ  .ددرگ  یم  شاف  زین  وا  بیع  دنک  شاف  ار  یسک  بیع  هک  ره  ددرگ و  یم  اوسر  زین  دوخ  دنک  اوسر  ار  یسک  هک  ره 
رد هک  نانچ  .يرذگب  نآ  زا  هنامیرک  يدیسر  دوخ  ناملـسم  ردارب  زا  تسیاشان  وغل و  راک  هب  رگا  یـشوپب و  نامدرم  بویع  زا  مشچ 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق 

(. 72 ناقرف / « ) دنرذگ یم  نآ  زا  يراوگرزب  اب  دنرذگ  یم  مدرم  زا  يوغل  لمع  هب  هاگره  « ؛ ًامارِک اوّرَم  ِْوغللاب  اوّرَم  اِذا  َو 

ترضح .دیشوک  دوخ  ردارب  تناما  يرادهگن  رد  دیاب  تسا  تناما  زار ، يراد : زار 

: تسا تماهش  سفن و  تّوق  هجیتن  هدیدنسپ و  تافص  زا  رارسا  نامتک  زار و  يرادهاگن  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص 

هیلع نین�وملاریما  ترـضح  زا  .دنتـشاد  صاخ  ّتیدج  دوب ؛ ناردارب  دارفا و  هب  طوبرم  هچنآ  رد  هژیوب ، زار ، ندیـشوپ  رد  ادـخ  نادرم 
زا دنرود و  ایر  رازآ و  افج و  زا  مدرم ، راک  زا  هدرپ  هدنرادرب  هن  دنرارسا و  هدننک  شاف  هن  قح  نادرم  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا 

.روجهم ییامن  دوخ 
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نارگید دوخ و  زار  ياشفا  زا  لقاع  .دـنوش  لامیاپ  ناهانگیب  دوش و  هتخیر  اـهنوخ  دـنکاپب و  اـه  هنتف  يزار  ندـش  شاـف  هک  اـسب  هچ 
تبکن و زا  ربخ  ای  دوش  یم  نارگید  دـسح  هنیک و  بجوم  هک  تسا  تداعـس  تلود و  زا  فشاک  ای  اهزار  اریز  دـنک ؛ یم  يراددوخ 
رد مه  ناتسود  اب  ار  زار  .دشاب  یمن  هتـسیاش  زین  نیا  ددرگ و  یم  وربآ  اهب و  ردق و  یتسـس  بجوم  هک  دهد  یم  تیـصعم  تواقش و 

.دیآ یم  رد  ادص  هب  وت  ییاوسر  لبط  مک  مک  دنراد و  یناتسود  مه  وت  ناتسود  هک  هنم  نایم 

یسک ره  اب  زار  نایم  رد  هنم 

یسب مدید  هساکمه  سوساج  هک 

: يرادهاگن تسا  نابز  هک  ار  هچقودنص  نیا  دیلک  وت  دشاب و  رارسا  هچقودنص  دیاب  تلد 

لگ بآ و  نیا  رد  یهاوخ  مارآ  رگ 

لد زار  سک  هب  یناوت  ات  وگم 

یماّمن ینیچ و  نخس  . 54

هدـمآ میرک  نآرق  رد  .تسا  سفنلا  ثیبخ  لذر و  تفـص ، نیا  بحاص  .تسا  عینـش  لامعا  حـیبق و  لاـعفا  زا  یماّـمن  ینیچ و  نخس 
ًدتعم ریخلل  ٍعاّنَم  ٍمیمنب  ٍءاَّشَم  ٌزاّمه  تسا :

دنروخ و یم  مسق  غورد  هب  مئاد  هک  ار  نود  ناقفانم  زا  يدـحا  نکم  تعاطا  ربمایپ -  يا  زگره -  وت  و  ٍمینز « ؛ کلذ  دـعب  ٍُلتُع  ٍمیثا 
(. 10  - 9 ملق / « ) دنشوک یم  يراکدب  ملظ و  هب  دنراد و  یم  زاب  تداعس  ریخ و  زا  ار  قلخ  دننک و  یم  ینیچ  نخس  ییوجبیع و 

هزره ییوج  بیع  ره  رب  ياو  « ؛ هَزَمل ٍهزمُه  ِّلِکل  ٌلیَو  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد 

(. 1 هزمه / « ) نابز

.دوش یمن  تشهب  لخاد  نیچ  نخس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

یم دوجوب  اه  ینمـشد  .دزاس و  یم  راـت  هریت و  دوخ  هدوهیب  نانخـس  اـب  ار  ناـنآ  نیب  دـنک و  یم  ناـکاپ  لاوحا  سّـسجت  نیچ  نخس 
نایم داسفا  قافن و  دـسح و  هنیک و  تنایخ و  رکم و  تبیغ ، غورد ، دـننام : مه  يرگید  داـسف  ياـه  هشیر  نیچ  نخـس  درف  رد  .دروآ 

يدبا تواقش  تکاله و  زرم  هب  ار  وا  ثیبخ  تاذ  هک  دراد  دوجو  ناگدنب 
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.دناشک یم 

: دوش اوسر  يدوزب  هک  دراد  میب  اریز  دنارذگ ؛ یم  هرهلد  سرت و  تبکن و  هب  ار  رمع  نیچ  نخس 

تسا شتآ  نوچ  گنج  سک  ود  نایم 

تسا شک  مزیه  تخبدب  نیچ  نخس 

لد هراب  رگد  شوخ  نآ  نیا و  دننک 

لجخ تخب و  روک  نایمردنا  يو 

نتخورفا شتآ  نت  ود  نایم 

نتخوس نایم  رد  دوخ  تسا ، لقع  هن 

ار دوخ  درادرب و  راجنهان  تشز و  يوخ  نیا  زا  تسد  هک  درک  تحیـصن  ار  وا  دـیاب  .داد  شوگ  دـیابن  نیچ  نخـس  ياوران  مـالک  هب 
.دزاسن خزود  مزیه 

ارم غراف  لد  يدرک و  دب  مردارب  اب  ارم  تفگ : میکح  .درک  لقن  ینخـس  وا  دزن  يرگید  زا  تفر و  امکح  زا  یکی  ندـید  هب  یـصخش 
؟ دش دیاع  وت  نم و  هب  يدوس  هچ  .يدینادرگ  تمهت  لحم  يدوب  نیما  مدزن  رد  هک  ار  دوخ  یتخاس و  لوغشم  مومهم و 

تسا و دسفم  دنز ، مه  هب  ار  اهنآ  هناتسود  طباور  دنک و  داسفا  ینید  ناردارب  نیب  رد  دنک  یم  یعـس  هک  یـسک  نامدرم :  نایم  داسفا 
نداد تسد  هحفاصم و  هعمج ، زامن  تعامج ، زاـمن  دـننام  تسا ؛ یتسود  ّتبحم و  داـجیا  يارب  نید  یناـبم  رثکا  اریز  ادـخ ؛ نمـشد 

 ... هزانج و عییشت  ترایز و  تدایع و  نتفر و  رگیدکی  رادید  هب  نان�وم ،

.دنکفا ییادج  نامدرم  نیب  لاعتم -  دنوادخ  رما  فالخ  رب  دنک -  یم  یعس  دسفم 

نیب هک  تسا  بجاو  ناملسم  رب  .تسا  نیبلا  تاذ  حالصا  تسپ  تفص  نیا  ّدض 

رایـسب تافـص  زا  ندوب  حلـصم  .دروآ  ناـیم  رد  یتـشآ  حلـص و  دـنک و  حالـصا  دـنراد  لد  رد  یترودـک  رگیدـکی  زا  هک  یناردارب 
نیرتوکین دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  .تسا  تاذ  تراـهط  سفن و  تفارـش  تمـالع  وـکین و  لـیاضف  هدیدنـسپ و 

.تسا ناعونمه  ناردارب و  نیب  حالصا  تاقدص 

یترودـک مه  اب  هک  یفرط  ود  زا  یکی  يارب  هکنانچ  .تسا  زیاج  نتفگ  غورد  یّتح  ناناملـسم -  نیب  حالـصا  ندوب  بجاو  تهج  زا 
امش زا  یسلجم  رد  یّتح  درک و  دای  یکین  هب  امش  زا  تسامش  ینمشد  ضغب و  دروم  هک  یصخش  نالف  هک  دنک  لقن  دنراد 
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.دومن دیجمت  فیرعت و 

الب نیا  دیوگب : دوش و  رورـسم  داش و  دسرب  یـسک  هب  یتبیـصم  الب و  هاگره  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  و  نارگید :  ندرک  تتامش 
.تسوا يدب  هجیتن 

تتامش و هک  دنادب  دیاب  هدننک  تتامش  .دشاب  یم  یهلا  ردق  اضق و  ّتیشم و  هب  لهج  هجیتن  ای  تسا  دسح  توادع و  لمع  نیا  أشنم 
هب يدوزب  هتـشگ  وا  تتامـش  يداش و  ثعاب  هک  یتبیـصم  الب و  نآ  .دوش و  یم  وا  رازآ  ءاذـیا و  بجوم  ندرک  ینید  ردارب  شنزرس 

.دمآ دهاوخ  شدوخ  غارس 

.دیامرف یم  لزان  وت  هب  ار  هّیلب  نیا  دنک و  یم  محر  وا  رب  دنوادخ  هک  نکم  تتامش  ار  دوخ  ردارب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.ددرگ یم  وا  شزرمآ  هدنب و  بّرقت  ثعاب  تبیصم  الب و  هک  اسب  يا 

تسا رت  بّرقم  مزب  نیرد  هک  ره 

دنهد یم  شرتشیب  الب  ماج 

صخش نآ  هب  تناها  دصق  هب  نآ  رد  للخ  صقن و  راهظا  ریغ و  نخس  رب  ندرک  ضارتعا  زا  تسا  ترابع  همـصاخم : لادج و  ءاِرم و 
.يدوصقم ای  یلام  هب  ندیسر  تهج  هب  .تسا  ینمشد  راهظا  تموصخ ، ندومن و  يرترب  یکریز و  راهظا  و 

رد رگم  .لطاب  ای  دـشاب  قح  هب  ضارتعا  هاوخ  یملع ، ریغ  اـی  یملع  لـئاسم  رد  هاوخ  تسا  مومذـم  تشز و  قـالخا  زا  لادـج  ءارم و 
نآ زا  دوصقم  ینید و  لئاسم 

رگا هک  تسا  نآ  هلداجم  تمالع  .دنمان  تیاده  داشرا و  ار  نآ  درادن و  يررـض  تروص  نیرد  هک  دشاب  قح  ندینامهف  ای  ندـیمهف 
ثعاب اهلادج  عون  نیا  هاگ  .دشاب  حیحـص  ییوگ  یم  وت  هچنآ  یهاوخ  یم  دـیآ و  شوخان  ارت  دوش  يراج  فرط  نابز  رب  قح  نخس 

یم تاداقتعا  رد  ههبـش  کش و  ثعاب  لادـج  عون  نیا  ینید  لئاسم  رد  .دـشاب  یم  دـسح  دـقح و  نآ  لصاح  تسا و  بضغ  ناجیه 
رگم دوش  یمن  لـماک  هدـنب  ِناـمیا  ِتقیقح  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .تسا  نآ  دوس  زا  شیب  نآ  ررـض  دوش و 

.دشاب يو  اب  قح  هچ  رگا  دنک  كرت  ار  لادج  ءارم و  هک  یتقو 

فشک ثعاب  هک  دینک  رذح  لادج  ءارم و  زا  راهنز ! دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
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دوخ ثحب  فرط  رب  دنشاب ، هدمآ  عمج  نادان  دارفا  زا  يا  هّدع  هک  یلفحم  رد  هژیوب  ییامندوخ ، يارب  صخش  هاگ  .ددرگ  یم  بویع 
نتفرگ تموصخ ؛ همصاخم و  زا  روظنم  رگا  .دوش  یم  نامداش  رما  نیا  زا  دنایامنب و  شوهزیت  رونخس و  بلاغ و  ار  دوخ  ات  دزات  یم 

.مارح تشز و  مومذم و  تسا  یلمع  ّقح ، ان  هب  هچ  قح و  هب  هچ  دشاب  فرط  رب  هبلغ  دوصقم  رگا  یلو  تسین  مومذم  دشاب  قح 

دانع جاجل و  زا  نتفگ  نخـس  عون  نیا  مربب ؛ شیپ  ار  دوخ  نخـس  مهاوخ  یم  اّما  درادن ؛ یـشزرا  لام  دنیوگ  یم  هک  دنتـسه  یناسک 
.تسا تشز  هدیهوکن و  تخس  دریگ و  یم  همشچرس 

اب اهنت  درادن و  ارنآ  قاقحتـسا  هک  دسرب  یلام  هب  مارح  یلمع  زا  دتفا و  رد  هاچ  هب  هلاچ  زا  دنک و  زواجت  ّدح  زا  همـصاخم  رد  هک  اسب 
.دتفا رد  مارح  زرم  هب  لالح  زرم  زا  هتفای و  تسد  نادب  ناودع  تموصخ و 

هب ای  لعف  ای  لوق  هب  ناشیا  تقلخ  ای  فاصوا  اـی  رادرک  اـی  مدرم  راـتفگ  ندرک  ناـیب  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  ندرک : ازهتـسا  هّیرخس و 
ریقح ای  ّربکت و  اـی  تسا  توادـع  اـی  تشز  لـمع  نیا  أـشنم  .ددرگ  نارگید  هدـنخ  ببـس  هک  یقیرط  هب  هیاـنک  هب  اـی  هراـشا  ءاـمیا و 

.ایند لام  عمط  تهج  هب  تسا  مدرم  ندنادنخ  دصق  ًافرص  ای  ناملسم  ردارب  ندرمش 

.هن يرثا  يدرمناوج  ّتیناسنا و  زا  تسین و  يربخ  نامیا  نید و  زا  ار  تلـصخ  نیا  بحاص  تسا و  شاـبوا  لذارا و  هویـش  لـمع  نیا 
زور رد  دنرادن و  يرابتعا  شزرا و  نادنمدرخ  رظن  رد  یناسک  نینچ  .دـنا  هتـشابنا  یمرـش  یب  كاخ  هب  ار  دوخ  ّتیناسنا  هدـید  نانیا 

.تسا هدش  عنم  تّدشب  تشز  راک  نیا  زا  میرک  نآرق  رد  .دنشاب  یم  باذع  عاونا  راتفرگ  تمایق 

دراو رد  نیا  زا  دـنیوگ  یم  دـنروآ و  یم  ار  ءازهتـسا  ّتیرخـس و  لها  تماـیق  زور  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترـضح 
منهج يوسب  ار  نانآ  تبقاع  ار و  يرگید  رد  روط  نیمه  و  دندنب ! یم  ار  رد  دـنوش  یم  کیدزن  رد  هب  باتـش  اب  نوچ  دـیوش  تشهب 

.دنزاس یم  نیرق  خزود  شتآ  اب  دنرب و  یم 
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حازم و .ددرگ  یم  يراوخ  لوصح  يراقو و  مک  یکبـس و  ثعاـب  تسا و  تشز  مومذـم و  طارفا  تهج  رد  زین  ییوگ  هلذـب  حازم و 
راـقو و نزو و  زا  ندرک  حازم  یخوـش و  تسپ  دارفا  اـب  دـناشن و  یم  ناـنآ  لد  رد  ار  هنیک  اریز  تسین  هتـسیاش  ناـگرزب  اـب  یخوـش 

.دهاک یم  ناسنا  تمرح 

.دزاس یم  رو  هلعش  ار  ینمشد  شتآ  دوش و  یم  دارفا  یگدزمرش  شجنر و  ثعاب  یخوش  حازم و  هاگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  ناـنچ  .درک  هدنـسب  دـنخبل  مّسبت و  هب  دـیاب  اـهنت  تسین و  هتـسیاش  ههقهق  تروص  هب  ندـیدنخ 
.دنتخاس یم  رهاظ  كرابم  ياهبل  رب  نیکمن  یمّسبت 

باحصا هب  تبسن  زیمآ  فطل  يا  هفیطل  هاگ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  زیاج  اجب  يا  هفیطل  نتفگ  لادتعا و  دح  رد  حازم 
.دیدرگ یم  لالم  عفر  هیام  هک  دندنار  یم  نابز  رب 

.دنتخاس دوخ  دیلپ  دصاقم  زیواتسد  ار  نآ  نیقفانم  هک  دندومرف  یم  حازم  هاگ  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هب دیآ و  شوخان  ار  وا  دـسرب  وا  شوگ  هب  رگا  هک  ییوگب  وا  بایغ  رد  یـسک  هب  تبـسن  يزیچ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ندرک : تبیغ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دشابن  یضار  نآ 

یکی ترضح  نآ  تمدخ  رد  يزور  .تسا  ناتهب  دشابن  وا  رد  رگا  تبیغ و  دشاب  وا  رد  ییوگ  یم  یسک  هب  تبسن  هک  يزیچ  هاگره 
تبیغ يزوسلد  سابل  رد  ای  هیانک  هب  یخرب  .يدرک  وا  تبیغ  دندومرف : ترضح  .تسا  زجاع  تفگ : درب و  ار  یسک  مسا  باحـصا  زا 

: قافن تسا و  تبیغ  نیا  هک  دنناد  یم  نایاناد  هک  نآ  لاح  دننک و  یم  نارگید 

نودماح ناشنوک  یتفگ  دمح 

نوردنا ین  رثا  ار  تنورب  ین 

زایپ يوب  ناک  کشم  زا  فالم  ور 

زار فوشکم  دنک  یم  وت  مد  زا 

ای رورـس  راهظا  یتح  تسا و  هدـش  تبیغ  هب  یـضار  اریز  تسا  هدـننک  تبیغ  دـننام  دونـش  یم  ییاـج  رد  ار  یناملـسم  تبیغ  هک  نآ 
.دوش جراخ  تبیغ  سلجم  زا  ای  دروآ  لمعب  تعنامم  ندرک  تبیغ  زا  هک  نیا  رگم  .تسا  هدرک  بّجعت 

هدرک دای  نآ  زا  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یصاعم  نیرتدب  زا  تبیغ 
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: تسا

زا یسک  ایآ  .دینکن  ار  یـضعب  تبیغ  امـش  زا  یـضعب  « ؛ ُهوُُمتهِرَکَف ًاتیَم  هیِخَا  مَْحل  َلُک  أَی  ْنَا  مکُدَحَا  ُّبُحیا  ًاضعب  مُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  َو ال 
/ تارجح (« ) .تسا نینچ  مه  تبیغ   ) دـیراد تهارک  راـک  نیا  زا  هتبلا  هک  دروـخب  ار  شردارب  هدرم  تشوـگ  هک  دراد  تـسود  اـمش 

(. 12

ار وا  هبوت  دنوادخ  دنک ، هبوت  هاگره  تسا  هدرک  انز  هک  یسک  اریز  تسا ؛ رتدب  انز  زا  تبیغ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
يرما نیا  دشخبب و  ار  وا  باتغم )  ) تسا هدش  تبیغ  وا  زا  هک  یـصخش  هکنآ  رگم  دوش  یمن  هدیزرمآ  هدـننک  تبیغ  یلو  دریذـپ  یم 

.راوشد تسا 

.تسا هدرک  تبیغ  وا  زا  هک  دوش  یم  لقتنم  یسک  لامعا  همان  هب  دنک  یم  تبیغ  هک  يا  هدنب  تاعاط  ریخ و  لامعا  هک  تسا  ربخ  رد 
زامن نم  تسین ! نم  لامعا  هماـن  نیا  دـیوگ : یم  دـنهد ؛ یم  وا  تسد  هب  تسا  هدرک  تبیغ  هک  ار  یـسک  لـمع  هماـن  تماـیق  زور  رد 

لامعا و دوش  یم  هتفگ  وا  هب  .تسین  يرثا  اهنآ  زا  ما  هداد  ماجنا  رایسب  هزور  رایسب و 

ریخ لمع  همان  زا  زین  باتغم )  ) هدـش تبیغ  صخـش  نآ  يا  هدرک  تبیغ  وا  زا  هک  تسا  هدـش  لقتنم  یـسک  لمع  هماـن  هب  وت  تاداـبع 
نانخـس نآرق و  تایآ  هب  دیاب  میظع  هانگ  گرزب و  یگدولآ  نیا  زا  نامرد  رد  .دوش  یم  هتفگ  وا  هب  رما  ّتلع  .دنک  یم  بّجعت  دوخ 

هانگ نیا  یتشز  درک و  صاخ  هّجوت  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  و 

.دیسرت نآ  میخو  تبقاع  زا  دروآ و  رظن  شیپ  ار  راب  تبکن 

هچیزاب درک و  كاپ  بویع  نیا  زا  ار  دوخ  لد  دـیاب  دزیخ ؛ یم  رب  تضاقن  هسفانم و  هنیک و  دـسح و  زا  هاگ  یناملـسم  زا  تبیغ  نوچ 
.دشن ناطیش 

: دوش یم  هتفگ  يو  هب  هکنانچ  ددرگ ؛ یم  لّسوتم  هانگ  زا  رتدب  رذع  هب  درف  دوش و  یم  ثعبنم  هانگ  زا  شیوخ  هئربت  يارب  تبیغ  هاگ 
.دهد یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  گرزب  صخش  نالف  نوچ  دیوگ : یم  يروخ ؟ یم  بارش  ای  ابر  ارچ 

یخوش هدنخ و  داجیا  ای  نارگید  اب  تقفاوم  ناتسود و  یمرگرس  يارب  تبیغ  هاگ 
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هک درک  يوریپ  ادـخ  نادرم  قح و  ءایلوا  زا  دـیدرگ و  كاپ  دـیاب  موش  تداـع  نیا  زا  حـیبق و  رایـسب  تسا  یلعف  لاـحره  رد  تسا و 
.دندولاین تبیغ  هب  ار  نابز  زگره 

: تسا زیاج  تبیغ  اهنآ  رد  هک  دروم  عضوم و  دنچ 

هن دور ، نخـس  ملظ  هوحن  ملاظ و  ملظ  زا  اهنت  هک  نیا  رب  طورـشم  .دنک  ملظ  عفر  دـناوتب  هک  یمکاح  دزن  رد  یهاوخداد  مّلظت و   - 1
.رتشیب

رد .وا و  ییاوسر  دصق  هب  هن  ادـخ ، ياضر  يارب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـصق  هب  ندرک  ار  یـسک  هّیعرـش  بویع  راهظا   - 2
.دشاب تعیرش  قفو  رب  دنکب و  رکنم  عفر  رد  هدیاف  هک  ییاج 

زا یبیع  رکذ  دروم  نیا  رد  .تقافر  ای  تکارش  ای  یسک  اب  ندرک  هلماعم  صوصخرد  دنک  تروشم  وت  اب  هک  یـسک  تحیـصن  رد   - 3
حالـص نم  دیوگب : هک  ردق  نیمه  هب  دیاب  دشابن  بیع  رکذ  هب  جایتحا  رگا  تسا ؛ زیاج  دراد  باب  نآ  رد  یتّیلخ  دـم  هک  صخـش  نآ 

.دنک افتکا  تسین ؛ تحلصم  ای  مناد ، یمن  ار  وت 

وا قسف  تسا  نکمم  درادن و  ربخ  قساف  درف  نآ  بویع  زا  دیامن و  یم  تبحاصم  یقساف  اب  هک  یهاگآان  ن�وم  تحیصن  داشرا و   - 4
.دنک تیارس  ن�وم  درف  نیا  هب 

.دراد ار  وا  هجلاعم  دصق  هک  یبیبط  دزن  ضیرم  تاداع  بویع و  ندرک  راهظا   - 5

.دنک لمع  وا  ثیدح  ای  تداهش  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک  دزن  رد  لادتعا و  دح  رد  ثیدح  يوار  ای  دهاش  بویع  راهظا   - 6

رداص عرـش  فالخ  یمکح  ای  لمع  وا  زا  دشاب و  هتـشادن  مکح  اوتف و  ّتیلباق  یعرـش  روما  رد  هک  یمکاح  ای  ملاع  بیع  راهظا   - 7
.دشاب هدش 

رب طورـشم  .تسا  زیاج  چول )  ) لوحا و  گنل )  ) جرعا دننام : دوشن  هدناسانـش  نآ  نودب  هک  دشاب  یبقل  هب  روهـشم  یـسک  هاگره   - 8
.دشاب یضار  یبقل  نینچ  نتفگ  هب  صخش  نآ  هک  نآ 

یتح یـضار و  دوخ  بیع  نتفگ  زا  دهد و  ماجنا  ینلع  ار  نآ  دـشاب و  رهاجم  یعرـش  فالخ  لمع  قسف و  رد  هک  یـسک  تبیغ   - 9
.تسا زیاج  دشاب ؛ دونشخ 
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.هللا قح  دروم  رد  هچ  ساّنلا و  قح  دروم  رد  هچ  تسا  زیاج  هک  ییاج  رد  نداد  تداهش   - 10

.دنک یم  هدسفم  داجیا  هک  تلالض  تعدب و  لها  لاوقا  رد   - 11

.دنا هّیرشع  ینثا  هعیش  بهذم  فلاخم  هک  یناسک  راّفک و  تبیغ   - 12

.دشابن بوسنم  دنک و  يرگید  هب  بوسنم  ار  دوخ  هک  یسک   - 13

یقساف راتفرگ  زورما  ییوگب  هکنیا  لثم  دنشاب  قسف  لها  و  دسانشن ؛ ار  اهنآ  یسک  دنـشابن و  نیعم  هک  یناسک  زا  نتفگ  نخـس   - 14
.دنکن مولعم  ار  درف  نآ  تاراما  تامالع و  هک  نیا  رب  طورشم  .درک  نانچ  تفگ و  نینچ  هک  مدش  یقمحا  ای 

: تسا سرتسد  رد  ای  هدنز  صخش  نآ  رگا  هک  تسا  نآ  يرگید  زا  تبیغ  هّرافک 

.دنک رافغتسا  هبوت و  تبیغ )  ) دوخ دب  لعف  زا  ًالوا 

یضار وا  زا  ات  دنک  وا  رطاخ  بییطت  دهاوخب و  ّتیلح  وا  زا  دورب و  وا  دزن  ًایناث 

دهد ماجنا  وا  يارب  ریخ  لامعا  تاعاط و  دنک و  رافغتسا  بلط  وا  يارب  تسا ؛ هدرم  ای  تسین  سرتسد  رد  باتغم )  ) صخش رگا  .دوش 
.دشاب وا  تبیغ  ضوع  هک 

رد هک  هژیوب  تسا  بوغرم  حودـمم و  یلمع  نآ  .تسا  ناناملـسم  شیاتـس  حدـم و  تبیغ  ّدـض  نیملـسم : حدـم  شیاتـس و  نایب  رد 
روضح رد  باحـصا  زا  يا  هّدـع  .تسا  ن�وم  بلق  رد  رورـس  لاـخدا  تفلا و  یتسود و  تبحم و  بجوم  رما  نیا  .دـشاب  اـهنآ  باـیغ 
بجاو امـش  يارب  زا  تشهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دندرک ؛ یم  ناگدرم  شیاتـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

.دش

.تسین هتـسیاش  دـشاب -  تسار  هچ  رگا  رجاف -  قساف و  حدـم  .دوش  هتفگ  قاـفن  يور  زا  دـشاب و  غورد  دـیابن  شیاتـس  حدـم و  اـّما 
هب شرع  دوش  حدم  یقـساف  رجاف و  زا  یتقو  ُّبَرلا : َبِضَغ  ُشرَعلا َو  َّزَتْها  رِجافلا  َحِدُم  اِذا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنانچ 

هزرل

.دوش یم  كانمشخ  لاعتم  دنوادخ  دیآ و  یم  رد 

یـسک زا  هجویب  حدـم  و  دـنکفا ؛ یم  نانآ  غامد  خاک  رد  داب  دـیازفا و  یم  اهنآ  رورغ  رب  هک  هاوخدوخ  ربکتم و  رورغم و  دارفا  حدـم 
.تسا هدیهوکن  مومذم و  ندرک ،
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نتفگ غورد  . 55

لـالم و هیاـم  غورد  .دزاـس  یم  رادـقم  یب  راوـخ و  اـه  هدـید  رد  ار  یمدآ  غورد  .تسا  هریبـک  ناـهانگ  نیرت  تشز  زا  نتفگ  غورد 
هدـشدای اهراب  عینـش  لمع  نیا  زا  میرک  نآرق  رد  .تسا  یبقع  ایند و  یئور  هایـس  ثعاب  قلاـخ و  قلخ و  دزن  رد  وربآ  نتخیر  هیاـمرس 
.دنرادن نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  دنفاب  یم  غورد  یناسک  « ؛ هّللا ِتایِاب  نون�وی  نیّذلا ال  َبِذَکلا  يرتفَی  امَّنِا  تسا : هدمآ  هلمج  زا  .تسا 

(. 105/ لحن « ) دنیوگغورد دوخ  نانیا 

یم تنعل  وا  رب  هتـشرف  رازه  داتفه  دیوگب  غورد  یعرـش -  رذـع  نودـب  ین�وم -  هاگره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح 
غورد ن�وم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لسر  متاخ  زین  .دننک و 

یلع ترـضح  .دنادنخب  ار  نارـضاح  ات  دیوگب  غورد  هب  نخـس  هک  یـسک  رب  ياو  .دنک  یم  مک  ار  یمدآ  يزور  غورد  .دـیوگ  یمن 
ات دبای  یمن  رد  ار  نامیا  هزم  هدنب  دومرف : مالسلا  هیلع 

نسح ماما  زا  .تسا  نامیا  يانب  هدننک  بارخ  غورد  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  .دیامن  هبوت  نآ  زا  دنک و  كرت  ار  غورد 
نتفگ غورد  نآ  دیلک  هک  تسا  لّفقم  يا  هناخ  رد  ناهانگ  تشز و  لامعا  عیمج  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

.دشاب یم 

ثعاب غورد  عون  نیا  .تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و  رب  غورد  نتفگ ، غورد  عون  نیرتدـب 
.ددرگ یم  هراّفک  اضق و  بوجو  ثعاب  هزور و  لاطبا 

: تسا زیاج  نتفگ  غورد  عضوم  دنچ  رد 

دوش یناملـسم  لتق  ثعاب  ای  .دسرب  يرگید  ای  دوخ  هب  يررـض  ای  دیآ ، دیدپ  يا  هدسفم  دوشن ، غورد  بکترم  رگا  هک  ییاجرد   - 1
دسرپب یصخش  زا  یسک  رگا  .تسا  بجاو  یّتح  زیاج و  نتفگ  غورد  یعضاوم  نینچ  رد  ...دورب  تسد  زا  یناملسم  يوربآ  لام و  ای 

.تسا تیصعم  دوخ  تیصعم  راهظا  هک  دنک  راهظا  دیابن  تسا ؛ هدش  رداص  وا  زا  تیصعم  نالف  ایآ  هک 

لوق زا  دیوگب و  غورد  تسا  زیاج  نانآ  نیب  حالصا  يارب  تسا ؛ هدمآ  دوجوب  يرهق  لالم و  هداوناخ  ود  ای  رفن  ود  نیب  هک  یتقو   - 2
؛ دنک نخس  نادب  رارقا  رگا  هک  دشاب  هتفگ  ینخس  رگا  .دروآ  نابز  رب  اهنآ -  نیب  حالصا  يارب  يزیمآ -  ّتبحم  نانخس  اهنآ 
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.دنک راکنا  ار  نخس  نآ  تسا  رتهب  دوش ؛ رادیدپ  يداسف  يا و  هنتف  تسا  نکمم 

ینانخـس نانآ  هب  تبـسن  دناوت  یم  دشاب ؛ هتـشاد  ددعتم  نانز  رگا  ای  دـهد و  ماجنا  دـناوتن  هک  دـهدب  يا  هدـعو  دوخ  نز  هب  رگا   - 3
هدعو ناوت  یم  زین  لافطا  هب  .دیامن  لمع  دوخ  هدـعو  هب  ناکما  ماگنه  رد  دـیامن و  رورـسم  ار  ناشاهلد  هک  دـیوگب  غورد  اّما  نیگنر 

.دنورب لیصحت  راک و  لابند  هب  هک  درک  دیدهت  ای  داد 

نایرکشل هیحور  تیوقت  نمشد و  فعض  ثعاب  هک  دیوگب  غورد  ینخس  دنک و  گنرین  هعدخ و  نید  نانمشد  اب  گنج  رد  رگا   - 4
.تسا بجاو  دراوم  یخرب  رد  یتح  زیاج و  دوش ،

؛ دشاب هیروت  تروص  هب  رتشیب  دوش و  زیهرپ  حیرص  غورد  زا  درک  یعس  دیاب  اّما 

ادخ وگب : دهاوخب ؛ ار  یمولظم  ناملـسم  صخـش  یناشن  وت  زا  یملاظ  مکاح  رگا  هکنانچ  .دـشاب  غورد  نطاب  رد  اّما  تسار  نآ  رهاظ 
قح رد  ییاوران  نخـس  رگا  ای  .دـناد  یم  رتهب  ادـخ  یلو  رتهب  هچ  یتفای  دجـسم  رد  رگا  ار  ناملـسم  درف  نآ  .تسا  رتاناد  وا  لـحم  هب 

.اهنیا لاثما  میوگب و  ینخس  نینچ  نم  هک  تسا  رتالاب  نیا  زا  امش  ماقم  ییوگب  ینک و  راکنا  ار  نآ  تسا  رتهب  يا ، هتفگ  یسک 

اذـغ اـی  مریـس  هک  ییوگب  غورد  هب  وت  دـنک و  توعد  ندروخ  اذـغ  هب  ارت  وا  يوش و  دراو  یـسک  رب  ندروـخ  اذـغ  عـقوم  رد  هاـگره 
یم ادخ  دیوگ : یم  دعب  تسا و  هداد  ماجنا  یتشز  لمع  یـصخش  ای  .تسا  مارح  نتفگ  ناملـسم  ردارب  هب  غورد  عون  نیا  ما ، هدروخ 

.تسا هدرک  یلمع  نینچ  هک  دناد  یم  ادخ  اریز  تسا ؛ مارح  تسا و  هتسب  ادخ  رب  هک  تسا  یغورد  ما ، هدرکن  نینچ  هک  دناد 

.تسا هتسناد  ربارب  یتسرپ  تب  اب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  غورد  هب  نداد  تداهش  اهغورد ، نیرتدب 

مـسق یّتح  .تسا  هدیدنـسپان  تشز و  رایـسب  هک  تسا  یعاتم  شورف  اـی  يرما  ندرب  شیپ  رد  تسا  ندرک  داـی  غورد  مسق  رگید  عون 
.دوش یم  رقف  يزور و  یگنت  ثعاب  ندروخ  رایسب  مسق  .ددرگ  یم  ادخ  مشخ  طخس و  بجوم  زین  ندروخ  تسار 
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ربمایپ ترضح  .تسا  هدمآ  رامشب  نیقفانم  هلمج  زا  دنکن ، افو  دوخ  هدعو  هب  هک  ار  یسک  .تسا  غورد  یعون  زین  ندرک  هدعو  فلُخ 
دوخ دهع  هدعو و  يافو  رد  دنک  هدعو  نوچ  دـیاب  دراد  ازج  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم 

.دشاب اشوک 

یهجَو ُتهَّجَو  ییوگ : یم  زامن  زا  لبق  هکنانچ  .يرادن  هجوت  نادب  ییوگ و  یم  ادخ  هب  هک  تسا  نآ  تشز  ياهغورد  زا  رگید  عون 
«. ...ییاهنامسآ نیمز و  قلاخ  هک  ما  هدروآ  وت  يوسب  يور  نم  ایادخ ! « ؛ ...ضرالاو تاومسلا  رَطَف  يذّلل 

نیمز و قلاخ  يادخ  زج  يراد  هّجوت  زیچ  همه  هب  زامن  رد  هک  یتروص  رد 

.اهنامسآ

رد مهاوخ .» یم  يراـی  وت  زا  اـهنت  منک و  یم  تداـبع  ار  وت  اـهنت  ایادـخ ! « ؛ ...نیعَتْـسَن َكاـّیا  ُدـُبْعَن َو  َكاـِیا  ییوگ : یم  زاـمن  رد  اـی 
هک یمرزآ  یب  یمرـش و  یب  یهز  ...یهاوخ  یم  يرای  اهنآ  زا  يوش و  یم  هّجوتم  لّسوتم و  ناوتاـن  ياهرـشب  دارفا و  هب  هک  یتروص 

! یناد یمن  دوخ  ییوگ و  یم  غورد  همه  نیا  ریصب  عیمس و  میلع  يادخ  هب 

صخـش ندـش  رابتعا  یب  ییاوسر و  يروآ و  رظن  شیپ  تسا  هدیـسر  غورد  تّمذـم  رد  هک  یثیداحا  راـبخا و  نک  یعـس  دـنزرف ! يا 
: يدرگن غورد  درگ  ات  ینک  هظحالم  ار  وگغورد 

دنتسر ناتسار  هک  نک  یتسار 

دنتسد يوق  ناتسار  ناهج  رد 

نیسح ناطلـس  هک : تسا  هدمآ  خیرات  رد  .دهد  یمن  هار  لد  هب  یمیب  هرهلد و  زگره  تسا و  تّزع  نیرق  دنلبرـس و  وگتـسار  صخش 
يایادـه وا  اـب  داتـسرف و  قارع  ناـجیابرذآ و  ياورناـمرف  ازریم  بوـقعی  ناطلـس  دزن  يرگ  یچلیا  هب  ار  يدروـیبا  نیـسح  ریما  ارقیاـب 

رادباتک اضق  زا  .دنتسرفب  ایاده  وزج  رد  دوب  بولطم  رایـسب  نامز  نآ  رد  هک  ار  یماج  تاّیلک  دش  رارق  هلمج  زا  داتـسرف  زین  يرایـسب 
یتقو .داد  یچلیا  هب  ًاوهـس ، دوب ، هیبش  یماج  تایلک  هب  رهاظ  لکـش  مجح و  رد  هک  ار  هیّکم  تاحوتف  یماج ، تایلک  ياجب  هناخباتک 

ناطلس .دیسر  ازریم  بوقعی  ناطلس  تمدخ  هب  يدرویبا  نیسح  ریما 
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رد ار  یماج  راعـشا  مدش  یم  هتـسخ  تقو  ره  دوب ، نم  هارمه  یماج  تایلک  تفگ : نیـسحریما  .دیـسرپ  رفـس  لوط  هار و  یگتـسخزا 
ار تاـیلک  یتقو  .دـنروایب  ار  یماـج  تاـیلک  تفگ : ودـش  لاحـشوخ  هیدـه  هدژم و  نیا  زا  ازریم  بوقعی  مدرک ! یم  هعلاـطم  تاـیلک 
رب هک  ییاهزیچ  زا  دش ! ردـق  یب  فیفخ و  رایـسب  غورد  نیا  زا  يدرویبا  نیـسح  ریما  دوب -  هیّکم  تاحوتف  درک : زاب  ار  نآ  دـندروآ ؛

.ددرگ یم  دوخ  ییاوسر  بجوم  دنک و  یم  وگزاب  هجو  دنچ  هب  ار  یغورد  هک  تسا  یشومارف  نایسن و  دوش  یم  ضراع  وگغورد 

فرشا هک  تسا  یتسار  قدص و  ییوگغورد  دض  ییوگتسار : قدص و  نایب  رد 

نایوگتـسار اب  دینک و  اورپ  دـنوادخ  زا  نیقِداّصلا « ؛ َعَم  اُونوُک  َهللا و  اوُقّتا  دـیامرف : یم  ملاع  راگدـنوادخ  .دـشاب  یم  یناسفن  تافص 
.دسر یم  ناقیّدص  هجرد  هب  ییوگتسار  هطساوب  ناسنا  هک : تسا  هدش  لقن  مالسلاامهیلع  رقاب  ترضح  قداص و  ترضح  زا  .دیـشاب »

هک تسا  يرما  نیا  اریز  دینکن  دارفا  دوجس  عوکر و  لوط  هب  رظن  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  زین  و 
وا نابز  سک  ره  .دینک  اهنآ  يرادتناما  مالک و  قدـص  هب  رظن  نکیل  دـنراد و  تشحو  نآ  ندرک  كرت  زا  دـنا و  هدرک  تداع  نآ  هب 
رد وا  مارتحا  دشاب  رادتناما  هک  سک  ره  .دوش و  یم  دایز  وا  يزور  دشاب ، کین  وا  ّتین  هک  ره  تسا و  هزیکاپ  وا  لمع  دشاب  وگتسار 

.تسا مّلسم  نامدرم  دزن 

يرهاظ لمع  .دـشاب  رهاظ  زا  رت  هتـسارآ  شنطاب  یتح  دـشاب ؛ قباطم  ناس و  کی  دارفا  نطاب  رهاظ و  هک  تسا  نیا  رد  یعقاو  قدـص 
.تسین هدوهیب  یجنر  تمحز و  زج  ینطاب  داقتعا  نودب 

رشح رازاب  رد  دنناتسن  دودنا  يور  بلق 

میلس دیآ  نورب  شتآ  زا  هک  دیاب  یصلاخ 

.تسا رهاظ  شراتفگ  رادرک و  شحراوج و  اضعا و  تانجو و  رد  فوخ  راثآ  تسا  سرتادخ  یقّتم و  یتسارب  هک  سک  نآ 

تسفن زا  دیاز  دیشروخ  هک  شوک  قدص  هب 

تسخن حبص  تشگ  يور  هیس  غورد  زا  هک 
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ّتیشم ربارب  رد  دشاب و  روبـص  رکاش و  دنک  شیامزآ  التبم و  يا  هّیلب  هب  ار  وا  دنوادخ  رگا  هک  تسا  نآ  یگدنب  قدص  راثآ  زا  یکی 
.میلست قح 

حازم و ءارم و  لادج و  هّیرخـس و  تتامـش و  غورد ، ناتهب ، تبیغ ، دننام : میدرک ، نایب  هک  یتافآ  زا  يرایـسب  نابز :  دسافم  نایب  رد 
لاعفا لامعا و  رارکت  رثا  رب  سفن  رد  قالخا  تاکلم و  خوسر  نوچ  .تسا  نابز  ینعی  کچوک  وضع  نیا  نایز  ررـض و  زا  اـهنیا  ریغ 
شخب نایز  همه  زا  دنیامنب و  ار  ود  ره  ءاضعا ، سفن و  تظفاحم  هک  دیاب  دنشاب ، یم  هدیدنسپ  قالخا  بلاط  هک  یناسک  سپ  تسا ،

ءاضعا ریاس  نآ  یشکرس  ناسنا ؛ عون  ینب  ندرک  هارمگ  رد  تسا و  ناطیش  تلآ  تقیقح  رد  هک  تسا  نابز  رت 

یعفن هک  ینخس  رد  رگم  دنکن  اهر  ار  نآ  دزاس و  دّیقم  تعیرش  دیق  هب  ار  نآ  رگم  دبای  یمن  تاجن  نابز  ّرـش  زا  یـسک  .تسا  رتشیب 
همه زا  دنک  ظفح  ار  دوخ  مکـش  جرف و  نابز و  ّرـش  زا  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـشاب  هتـشاد  ترخآ  ایند و  يارب 

.دوب دهاوخ  ظوفحم  رورش 

دوخ لقع  رب  ییوگ  یم  هچنآ  تسا .» ناـهنپ  دوخ  ناـبز  ریز  رد  درم  « ؛ ِِهناـِسل َتْحَت  ٌءُوبْخَم  ُءرَملا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: تسا هدش  هداد  داب  هب  اهرس  هتفای و  ّدلوت  اه  هنتف  نابز  زا  .نک  ظفح  ار  دوخ  نآ  نتفگ  زا  ّالاو  وگب  دشاب  ادخ  يارب  رگا  راد  هضرع 

تسا هداد  داب  رب  رس  رایسب  نابز 

تسا داز  هناخ  يودع  ار  رس  نابز 

.تسا هدش  هتخیر  اهنوخ  هچ  هدش و  هدیرد  اه  هدرپ  هچ  نابز  اب 

مکب ٌمص  هتسشن  یجنک  هب  هدیرب  نابز 

مکح ردنا  شنابز  دشابن  هک  یسک  زا  هب 

راقو و نزو و  رطاخ و  ّتیعمج  ثعاب  یشوماخ  .تسا  هدیدنـسپ  تافـص  زا  هک  تسا  تمـص  یـشوماخ و  راتفگ  يروآ و  نابز  ّدض 
دیزگ یشوماخ  هک  ره  یَجن  تَمَص  ْنَم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسا  راگدرورپ  يانث  رکذ و  يارب  تغارف  بجوم 

.تفای تاجن 

ادخ رکذ  دناد و  یم  تمینغ  ار  یشوماخ  هک  تسا  یسک  مناغ  کلاه : ملاس و  مناغ و  دنا : هتسد  هس  مدرم  دومرف : ترضح  نآ  زین  و 
هک تسا  یسک  ملاس  .دیوگ  یم 
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.دزادرپ یم  هدوهیب  نانخس  هک  تسا  یسک  کلاه  .دنک و  یم  رایتخا  توکس 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  .تسالط  توکـس  هک  نادب  تسا  هرقن  نتفگ  نخـس  هک  يرادنپ  رگا  دنزرف  يا  تفگ : دوخ  دنزرف  هب  نامقل 
.لهاج هدرپ  تسا و  ملاع  تنیز  رامش و  زور  باسح  یکبس  راگدرورپ و  يدونشخ  ثعاب  تسا و  یتحار  ره  دیلک  یشوماخ  دومرف :

یسک دناد  هچ  دشاب  هتسب  رد  وچ 

رو هلیپ  ای  تسا  شورف  رهوگ  هک 

تسایفصا راعش  ایبنا و  قالخا  زا  یشوماخ 

: دش هداشگ  وا  يور  هب  تمکح  زا  يرد  تسب  ار  دوخ  ناهد  هک  ره 

دشزاب ناهد  یتسب ، یناهد  نیا 

دش زار  ياه  همقل  هدنروخ  وک 

نخس زا  ناسنا  .تسوت  کلام  وا  یتفگ  یتقو  اّما  یتسه  نآ  کلام  يا  هتفگن  ینخـس  ات  .تفگ  دیاب  موزل  ترورـض و  دح  رد  نخس 
.دوش یمن  نامیشپ  زگره  یشوماخزا  یلو  درب  یم  ینامیشپ  نتفگ 

رّخـسم اهلد  یتقو  .تسا  ناشیا  ياهلد  ندـش  کلامو  مدرم  بولق  ریخـست  هاج  تقیقح  تساـیر : یگرزب و  ترهـش و  هاـج و  ّتبحم 
تدابع و ملع ، دننام : دشاب  یعقاو  لامک  تفـص  نآ  هاوخ  .دندرگ  دقتعم  سک  نآ  قح  رد  یلامک  تفـص  هب  هک  دندرگ  یم  یـسک 
لام و انغ و  تسایر ، بصنم ، دننام : دنشاب  هدرک  رّوصت  لامک  ار  نآ  یلایخ  هب  مدرم  هک  يرما  ای  تواخس  تعاجش و  دهز و  اوقت و 

نآ هک  هزادـنا  نامه  هب  دـندش  دـقتعم  صخـش  رد  یلامک  تفـص  هب  مدرم  هک  هزادـنا  ره  هب  .اهنیا  لاثما  لامجو و  نسح  ای  تورث و 
؛ دننک یم  وا  تعباتم  تعاطا و  هزادنا  نامه  هب  دوش و  یم  وا  رّخـسم  ناشیا  ياهلد  دشاب ؛ هتـشاد  تمظع  ردق و  ناشیا  لد  رد  تفص 

نیا ربانب  .دزاس  یم  دوخ  رّخسم  ار  مدرم  ماقم  هاج و  بحاص  تهج  نیمه  هب  .دنشاب  یم  دوخ  داقتعا  نامگ و  عبات  هتسویپ  مدرم  اریز 
اج همه  رد  شا  هزاوآ  ترهـش و  ات  دنک  یم  هاج  يادـف  ار  لام  هاج ، بحاص  .تورث  لام و  ّتبحم  زا  تسا  رتالاب  ماقم  هاج و  ّتبحم 

.دروآ رد  تعاطا  میلست و  هب  ار  اهلد  دوش و  نکفا  نینط 

تافآ ضرعم  رد  ترهش  هاج و  بلاط  تسا و  تاکلهم  زا  ترهش  هاج و  ّبح  اّما 
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اهالب هب  ماقم  هاج و  هب  ندش  هتفیرف  هار  رد  هتسویپ  دوش ؛ دنلب  شا  هزاوآ  توطس  تردق و  هب  هک  یـسک  اریز  .تسا  يورخا  يویند و 
ناشراو یهلا و  ناربمایپ  دننام  دشاب ، هدیزگرب  نید  ماکحا  رـشن  يارب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  یـسک  رگم  ددرگ ؛ یم  راچد  تافآ  و 

.اهنآ

تسا یسب  رطخ  یگرزب  هاج و  هارهاش  رد 

يرذگب رابکبس  هویرگ  نیزک  هب  نآ 

میرک نآرق  رد  هلمج  زا  تسا  هدمآ  رایسب  یبلط  هاج  تّمذم  رد  رابخا  تایآ و 

: تسا هدمآ 

رد هک  میا  هتخاس  یناسک  نآ  زا  ار  ترخآ  يارـس  نیا  « ؛  ًاداسَف ضرالا و ال  یف  اُولُع  َنودـیُری  َنیِذـّلل ال  اهلَعَْجن  ُهرخآلا  ُراّدـلا  َکـِلت 
(. 83 صصق / « ) داسف بلاط  هن  دنا و  ییوج  يرترب  ناهاوخ  هن  ناهج  نیا 

.دنایور یم  ار  هایگ  بآ ، هک  نانچ  دنایور  یم  لد  رد  ار  قافن  لام  هاج و  یتسود  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ردقیلاع  ربمایپ 

تاذ مرا  داهندب  داّدش  .دنک  یم  راچد  يدبا  تبکن  هب  ار  اهنآ  دزاس و  یم  ار  ینوعرف  دورمن و  هک  دسر  یم  يّدـح  هب  هاج  ّبح  هاگ 
هزور دنچ  يادف  ار  دوخ  ترخآ  وایند  نایدیزی  دـیزی و  .دروآ  یم  مهارف  دوخ  يارب  دـّلخم  باذـع  دـبا و  نعل  دزاس و  یم  ار  دامعلا 

: دندید میدید و  ار  ناشتبقاع  دندرک و  ایند  تنطلس 

ماش کلم  ریمعت  هب  تفر  داب  هب  برثی 

ير کلم  ياّنمت  هب  دش  بارخ  احطب 

هلیـسو ار  نآ  رگا  تسا ؛ یمدآ  تعیبط  ّتلبج و  رد  تسا و  ناسنا  تقیقح  ياـضتقم  ناـکما  ردـق  هب  يرترب  هاـج و  ّتبحم  نوچ  اـّما 
زا ار  یمولظم  قح  بحاص  قح  درب و  راکب  قح  ياضر  بسک  هار  رد  قلخ و  هب  تمدـخ  هار  رد  دزاـس و  يورخا  تـالامک  لیـصحت 

هنرگ و  رتهب ؟ هچ  دراذگ ؛ ياج  رب  راگدای  هب  دوخزا  یکین  مان  دنک و  يرای  یتخس  یتسدگنت و  زور  رد  ار  نافیعض  دریگب و  رگمتس 
: ددرگ یم  لاوز  شوختسد  يدوزب  درادن و  یشزرا  ماقمو  هاج 
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دنامن دوخ  رارق  رب  يدید  هچنآ 

رارق رب  دنامن  مه  ینیب  هچنآ  و 

قلاخ ياضر  تهج  قلخ  نایم  رد  نآ  نتـسبراکب  هّقح و  تعیرـش  تعاـطا  هناـهاوخ و  ریخ  دـصاقم  يارجا  يارب  بصنم  هاـج و  رگا 
: دشوپب مشچ  شا  هدنبیرف  رهاظم  رذگ و  دوز  يایند  زا  دروآ و  يور  یمانمگ  تعانق و  کلم  هب  دشن ؛ مهارف 

هلصوح رپ  نادرم  تسد  یهت 

هلفاق یب  نادرون  نابایب 

شیوخ مان  رس  رب  ملق  هدیشک 

شیوخ ماک  رس  رب  مدق  هداهن 

؟ دنرب هر  یک  قلخ  ناشتقو  رس  هب 

دنرد تملظ  هب  ناویح  بآ  نوچ  هک 

يدونـشخ هن  مدرم  ياضر  ناهاوخ  دـنا و  ماـقم  هاـج و  بلاـط  هک  تسا  یناـسک  تفـص  نیا  تّمذـم : تهارک  اـنث و  حدـم و  ّتبحم 
زا و  دیامن ؛ تلفغ  رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دنک و  كرت  قلخ  رطاخ  هب  ار  تابجاو  یـصخش  نینچ  هک  اسب  .لاعتم  راگدرورپ 

ِهوُجُو یف  َباُرتلا  اُوثحا  : ) دیـشاپب كاخ  ناقّلمتم  ناحاّدم و  هرهچ  رب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـنک  يّدـعت  فاصنا  قح و 
(. َنیحاّدملا

.دوش یم  داش  دنیبب  لمع  نآ  نیح  رد  ار  وا  یـسک  رگا  .دنک  یم  يریخ  لمع  يدرم  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  یـصخش 
نیا ّمهم  طرـش  اّما  دنک ؛ رهاظ  ار  نانآ  ریخ  لمع  دنوادخ  هک  دـنهاوخ  یم  همه  درادـن ؛ یلاکـشا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 

.دشاب ادخ  يارب  صلاخ و  دیاب  ریخ  لمع  .دشاب  هدرکن  راک  نیا  يارب  ار  لمع  نآ  هک  تسا 

حدم و ّبح  هجلاعم  ددصرد  مینز و  رمک  رب  تّمه  نماد  دـیاب  تسا  تاکلهمزا  تفـص  نیا  نوچ  مذ : تهارک  حدـم و  ّبح  هجلاعم 
.مییآ رب  مذ  تهارک 

ینامک تهج  هب  ینامداش  نیا  رگا  تسیچ ؟ نارگید  حدم  زا  وت  طاشن  يداش و  ببـس  هک  ینک  هظحالم  دیاب  ادـتبا  دـنزرف ! يا  ناه !
وت رد  نیقیب  یتافـص  نینچ  هک  ینک  یم  رواب  دـننک ، حدـم  تعاجـش  تواخـس و  هب  ار  وت  رگا  هک  نانچ  یبای  یم  دوخ  رد  هک  تسا 

تـسا هتخیمآ  رد  هغلابم  هب  دنیوگ  یم  وت  قح  رد  نارگید  هچنآ  تسین و  یقیقح  لامک  لامک ، نآ  هک  ینادب  دیاب  سپ  دراد ؛ دوجو 
حدم و نیا  تسین و  یضرم  ضرغ و  زا  یلاخ  دنک ؛ یم  انث  حدم و  روضح  رد  ار  وت  هک  نآ  ینک  لّمأت  تسرد  رگا  و 
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دـنک و شوخ  لد  اهماد  نیا  هب  هک  تسا  یـسک  نیکـسم  تسا و  هدرتسگ  وت  يایند  اـی  نید  دیـص  يارب  زا  هک  تسا  یماد  دـماشوخ 
: دوش هارمگ 

نید درم  يا  يونشن  یمالس  کی 

نیتسآ نآ  ترخآ  دریگن  هک 

ماع صاخ و  زا  ما  هدینشن  عمط  یب 

مالسلا ردارب و  يا  یمالس  نم 

.دنربخ یب  نآ  زا  دوخ  دنروآ ؛ یم  نابز  رب  ار  اهحدم  نیا  هک  یقفانم  دارفا 

ياج هچ  تسا ؛ تحیـصن  دنپ و  وا  ضرغ  دنک و  یم  تّمذم  هناقداص  ار  وت  یـسک  رگا  هک  یـشیدنیب  دیاب  زین  تّمذـم  زا  تهارک  رد 
رب دنمدوس  يدنپ  دهد و  یم  هجوت  وت  بیع  هب  نیحاّدـم -  فالخ  رب  ار -  وت  هک  یـشاب  نونمم  وا  زا  دـیاب  هکلب  ینمـشد ؟ تهارک و 

: دروآ یم  نابز 

تسوت هاوخ  وکن  سک  نآ  نم  دزن  هب 

تسوت هار  رد  هاچ  نالف  دیوگ : هک 

شورف وراد  درم  نآ  تفگ  شوخ  هچ 

شون خلت  يوراد  تدیاب  افش 

نماد رب  ددرگ و  یم  راوخ  ادخ  وت و  رظن  رد  وجبیع  دشابن ؛ وت  رد  تقیقح  رد  دهد ؛ یم  تبـسن  وت  هب  هدننک  تّمذـم  هک  یبیع  رگا  و 
ینادب دیاب  وت  .دوش  یم  هدوزفا  شناهانگراب  ضرغم  هدننک  تّمذم  دنیـشن و  یمن  يدرگ  هدننک -  تمّذـم  نآ  تمذـم  زا  وت -  كاپ 

: هک

سجن گس  زوپ  ایرد ز  دوش  یک 

سمطنم فپ  زا  دیشروخ  دوش  یک 

ناهد قلح و  بل و  نآ  هدیرب  يا 

نامسآ هام  يوس  فپ  دنک  ناک 

یکش یب  ددرگ  زاب  شیور  هب  فت 
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یکلسم دباین  نودرگ  يوس  فت 

ایر تّمذم  رد  . 56

دـشابن ریخ  هک  یلامعا  هب  رهاظت  ای  هدیدنـسپ  ریخ و  لاعفا  تهج  هب  نامدرم  دزن  رد  هبترم  رابتعا و  ندرک  بلط  زا  تسا  تراـبع  اـیر 
مادـکچیه هک  يراد  هدـنز  بش  ای  ندوب و  راد  هزور  تهج  هب  یلاـح  یب  فعـض و  راـهظا  دـننام  دـنک  يریخ  لـمع  رب  تلـالد  یلو 

ترخآ و باذع  زا  ندرک  هلان  ندیشک و  هآ  غورد  هب  ای  دشاب  هتشادن  یتقیقح 
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ٌلیوَـف دـیامرف : یم  میظع  نآرق  رد  ناراـکایر  فـصو  رد  لاـعتم  دـنوادخ  .تسا  هریبـک  ناـهانگ  زا  تاـکلهم و  زا  اـیر  .اـهنیا  لاـثما 
راـگنا و لهــس  زاـمن  رد  هـک  ینارازگ  زاـمن  نآ  رب  ياو  سپ  « ؛ َن�واُری ْمُـه  َنیذـّلا  نوُهاـس َو  مِِهتولـَـص  ْنَـع  مـه  نیذــلا  نیّلــصُْمِلل 

(. 5 و 6 نوعام / « ) دننک یم  ایر  هک  نانآ  دنراکشومارف 

رغصا كرش  مسرت  یم  امش  رب  هک  يزیچ  نیرت  تخس  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

رازیب دزاس ؛ کیرـش  ادـخ  تدابع  رد  ار  نارگید  اـی  دـشاب و  نارگید  يارب  هک  یتداـبع  زا  دـنوادخ  .تسا  رهاـظت  اـیر و  نآ  تسا و 
رساخ رداغ و  رجاف -  رفاک -  دنناوخ : یم  مان  راهچ  هب  تمایق  زور  رد  ار  راکایر  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زین  .تسا و 
هدرک تدابع  اهنآ  يارب  هک  ریگب  یناسک  زا  ار  دوخ  شاداپ  ورب و  دـنیوگ : یم  .لـطاب  شرجا  تسا و  دـساف  شلمع  هک  یـسک  ینعی 

.يا

دندرک ضرع  .لمع  نآ  نداد  ماجنا  زا  تسا  رتلکـشم  ریخ  لمع  يرادهگن  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا 
؛ درادن رظن  روظنم  ادخ  زا  ریغ  هب  لمع  نآ  رد  ار  يدحا  دنک و  یم  قافنا  ای  محر  هلص  یسک  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  لمع  يرادهگن 

رایـسب هک  یناهنپ  لمع  نآ  باوث  دـنک ؛ یم  رکذ  اراکـشآ  ار  لمع  نآ  اهدـعب  .دوش  یم  تبث  وا  يارب  یناهنپ  لاـمعا  نآ  باوث  سپ 
.ددرگ یم  تبث  راکشآ  لمع  باوث  نآ  ياجب  دوش و  یم  وحم  تسا 

.دزاس یم  رهاظ  ار  لمع  نآ  ریخ  راثآ  ادخ  دوش و  یم  هتشون  وا  يارب  لیزج  باوث  دراد  ناهنپ  ار  دوخ  ریخ  لمع  هدنب  رگا 

کیرـش نآ  رد  ار  نامدرم  دـنهد و  ماجنا  ادـخ  يارب  اهنتار  دوخ  لمع  دـننک ؛ یعـس  دـیاب  دـنراگدرورپ  هب  بّرقت  بلاط  هک  یناسک 
: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  دنزاسن ؛

، ددنب یم  دیما  ار  دوخ  راگدرورپ  رادید  سک  ره  سپ  « ؛ ًادَحَا ِّهبَر  ِهَدابِعب  ْكِرـُشی  ًاِحلاص و ال  ًالَمَع  ْلمْعَیلَف  ّهبر  َءاِقل  وجرَی  َناک  َنَمَف 
(. 110 فهک / « ) .دزاسن کیرش  ار  سک  چیه  شراگدرورپ  شتسرپ  رد  دشاب و  هتشاد  هتسیاش  يرادرک  دیاب 
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يوق ار  ادخ  ناگدـنب  هدرک و  شومارف  ار  ادـخ  هللاابذایعلا )  ) ییوگ تسا  هدروآ  اجب  مدرم  يارب  ار  ریخ  لمع  هک  راکایر )  ) یئارم درف 
: دراد یماسقا  ایر  .تسا  هدروآ  راگدرورپ  هب  فافختسا  تقیقح  رد  هدرک و  ضرف  لاعتم  رداق  دنوادخ  زا  رتاناد  رت و 

لد رد  یلو  دروآ  نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  و  دزاس ؛ يراج  نابز  رب  ار  نیتداهـش  صخـش  هک  نانچ  تسا  نامیا  ًارهاظ  ایر  هاگ  لّوا : 
رابتعا و وا  نامیا  تسا و  رفاک  قفانم  .تسا  لاحم  نیا  هدرک و  عمج  رفک  نامیا و  نیب  اریز  تسا  قفانم  یـصخش  نینچ  .دزرو  راـکنا 

.درادن یشزرا 

هزور زامن و  هب  تولخرد  یلو  دهد  ناشن  راد  هزور  ار  دوخ  ای  دـناوخب و  زامن  رهاظ  رد  یـصخش  هکنانچ  .تسا  تدابع  رد  ایر  مود :
.تسا کیدزن  راکنا  رفک و  هلحرم  هب  یلو  تسین  رفاک  یصخش  نینچ  .دشاب  انتعا  یب 

بلج شدصق  دنک و  ینالوط  هنینأمط و  اب  زامن  ای  دننادب  دهاز  ار  وا  مدرم  ات  دروخب  اذغ  مک  هکنیا  دننام  يرهاظ  روما  رد  ایر  موس : 
رغـصا كرـش  هب  یـصخش  نینچ  .دشاب  نامدرم  نتفیرف  شروظنم  دیوگب و  رکذ  دـنک و  لیلهت  حـیبست و  هتـسویپ  ای  دـشاب ؛ مدرم  رظن 

.تسا طقاس  رابتعا  هجرد  زا  شلامعا  تسالتبم و 

زامن نآ  تسا  خزود  رد  دیلک 

زارد يرازگ  مدرم  مشچ  رد  هک 

تا هداج  دور  یم  قح  هب  زج  رگا 

تا هداجس  دنناشف  شتآ  رد 

مدرم و رظن  بلج  دـصق  هب  اـهنآ  راـهظا  زا  دوش و  ماـجنا  ّقح  هاگـشیپ  رد  تبرق  دـصق  هب  دـیاب  ریخ  لاـمعا  تاداـبع و  هک  ناـنچمه 
یعـس دیاب  زین  یـصاعم  نتـشاد  ناهنپ  رد  دوش ؛ يراددوخ  دشاب -  یم  ایر  هناشن  هک  لامعا -  نآ  رب  اهنآ  عالطا  زا  ندـش  لاحـشوخ 

.ددرگ یم  دارفا  يّرجت  تراسج و  هیام  هک  درک  مامت 

تاّذـل یناسفن و  تایهتـشم  ندـمآ  مهارف  يارب  دوش و  یم  یـشان  ایند  لانم  لام و  عمط  ای  ماقم  هاج و  ّتبحم  زا  هک  ایر  جـالع  يارب 
دسر و یم  ترخآ  باقع  باسح و  هب  سک  ره  راک  تبقاع  هک  درک  هّجوت  دیاب  دنوادخ  تیانع  تمظع و  هب  تسایند  رذگدوز 
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.دشاب یمن  لوبق  دروم  صلاخ  لمع  زج  شسّدقم  هاگشیپ  رد  تسا و  میلع  ریصب و  تسا  لاعتم  دنوادخ  هک  داّقن  فاّرص و 

دنمتردق تسد  رد  ادگ  هاش و  زا  زجاع  ناگدنب  سوفن  روما و  همه  رایتخا  مامز 

: دنرامشن ای  دنرامش  يزیچ  هب  ار  وا  تدابع  هک  دشاب  یمن  یشزرا  ار  زجاع  مدرم  رظن  بلج  تسوزا و  همه  ّتلذ  تّزع و  .تسوا 

تخرد زا  دتفین  یم  یگرب  چیه 

تخب ناطلس  نآ  مکح  اضر و  یب 

ولگ يوس  دشن  همقل  ناهد ، زا 

اولخدا قح ، ار ، همقل  نآ  تفگن  ات 

دیامن هّجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  دهرب -  یلاعت  يادـخ  ياضر  بسک  زا  شیپ  اهنآ -  ياضر  بسک  يارب  قلخ  هب  هّجوت  زا  هک  نیا  يارب 
.درک ناوتن  سک  همه  دارم  هب  یناگدنز  تسین : یهاگ  تسه و  یهاگ  قلخ  تیاضر  رادیاپ و  یلاعت  يادخ  طخس  اضر و  هک 

قح ءایلوا  حلاص و  ناگدنب  ماجرف  هک  تسا  یهلا  ناوضر  تیاضر و  نیمه  .تسا  يراک  ره  رب  مّدـقم  قح  تیاضر  ادـخ  هدـنب  يارب 
.تسا

بئاوش هب  ار  دوخ  تدابع  تفرعم و  لالز  دنز و  هناراکایر  تدابع  هب  تسد  فیعـض  تاقولخم  مدرم و  ياضر  يارب  ادـخ  هدـنب  ارچ 
؟ دیالایب يرهاظ  ياهیگریت  ییایند و 

ات دهد و  ماجنا  مدرم  مشچ  زا  رود  هب  ار  دوخ  تدابع  دنک  یعـس  دیاب  دـشاب  یم  ایر  یب  تدابع  بلاط  هک  يا  هدـنب  یلمع ، تهج  زا 
رارق تسوا -  نیمک  رد  اج  همه  هک  ناطیش -  ياه  هسوسو  ریثأت  تحت  دنک و  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  يدابع  لامعا  تسا  رودقم 

.دوش یم  عبط  رد  خسار  يا  هصیصخ  هکلم و  جیردتب  تسا و  تضایر  هدهاجم و  مزلتسم  رما  نیا  .دریگن 

هک یتدابع  ره  .ادـخ  ریغ  زا  دـصق  نتخاس  صلاخ  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  صالخا  اـیر ؛ ّدـض  نآ :  بتارم  صـالخا و  ناـیب  رد 
ناشیا دزن  رد  تلزنم  ردق و  لوصح  مدرم و  هب  ندومناو  دصق  هب  هک  یـسک  .تسا  يراع  صالخا  زا  دشابن  ّدح  نیا  هب  نآ  رد  دـصق 

دصق ّتین و  هکنیا  نیع  رد  رگا  .تسا  قلطم  راکایر )  ) یئارم دنک  تدابع 
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دـصق رب  هوالع  هزور  رد  هکنانچ  دوب ؛ دـهاوخ  جراخ  صـالخازا  دـشاب  هارمه  نآ  اـب  يا  هبئاـش  یلو  دـهد  رارق  ادـخ  ًافرـص  ار  دوخ 
ءوضو رد  ای  دنک  زیهرپ  ّتین  تدابع 

صلاخ شتدابع  یلو  دـشابن  راک  اـیر  تسا  نکمم  یـسک  نینچ  دـنک ؛ یکزیکاـپ  اـی  ندـش  کـنخ  ّتین  نآ ، نداد  ماـجنا  رب  هوـالع 
.دوب دهاوخن 

ایند و رد  هن  دشاب ، هتـشادن  شاداپ  ضوع و  راظتنا  یّتح  ادخ  هب  بّرقت  يارب  دوخ  تادابع  رد  هک  تسا  نآ  صالخا  بتارم  نیرتالاب 
: تسا نیا  يدرف  نینچ  لاح  نابز  تسا ؛ قدص  صالخا  هبترم  نیا  .یلاعت  قح  ناوضر  تیاضر و  زج  ترخآ ، رد  هن 

تسا ینغتسم  دلخ  تشه  زا  وت  يوک  يادگ 

تسا دازآ  ملاع  ود  ره  زا  وت  دیق  ریسا 

رد لمأت  قح و  تاجانم  هب  لوغـشم  ار  دوخ  تقو  یـشوپب و  مشچ  سفن  ياهـشهاوخ  همه  زا  دیاب  صالخا  عون  نیا  هب  ندیـسر  يارب 
صخـش ییامندوخ  دـننام : تسا  رهاظ  ایر  زا  یعون  .دراد  یعاونا  بتارم و  زین  ایر  .يزادرپن  وا  ریغ  هب  يزاس و  ادـخ  لاعفا  تافص و 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دنا  ناراک  نایز  اهنیا  .دننادب  حلاص  ار  وا  مدرم  دهاوخ  یم  هک  تادابع  رد 

هاگآ ار  امش  ایآ  وگب  « ؛ ًاْعنُص َنُونِـسُْحی  مُهَّنَا  َنُوبَـسْحَی  ْمُه  اینَّدلا َو  هویَحلا  ِیف  مُُهیْعَـس  َّلَض  َِنیِّذلا  ًالامْعَا  َنیرَـسخَالِاب  ْمُکِّئبَُنن  لَه  ُلق 
يراک دنتشادنپ  یم  دش و  هابت  ایند  یگدنز  رد  ناش  شـشوک  هک  ییاهنآ  دوب ؟ ناشنایز  هب  همه  زا  شیب  یناسک  هچ  رادرک  هک  مینک 

(. 103 و 104 فهک / « ) .دننک یم  وکین 

.دنامن طاسب  رد  يزیچ  یناراکایر  نینچ  يارب  تمادن  یهایسور و  زجب  ددرگ  رهاظ  لامعا  شغ  دیآ و  رد  تمایق  زور  نوچ 

شزامن رد  مدرم  روضح  رد  هکنیا  لثم  دنک ؟ یم  هچ  دناد  یم  دوخ  راک  ایر  یلو  دراد  یگدیـشوپ  افخ و  تلاح  ایر  عاونا  زا  یـضعب 
.دهد یم  ماجنا  کبس  ار  نآ  ای  درادن ؛ یهّجوت  تدابع  هب  ای  تولخ  رد  یلو  دراد  يرتشیب  عوشخ  عوضخ و 
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ار ناـنآ  هک  تسا  نیا  مدرم  ربارب  رد  عوضخ  عوشخ و  رد  نم  روظنم  هک  دـنک  یم  هیجوت  نینچ  ار  دوخ  تشز  لـمع  راـکایر  ًارهاـظ 
.دننک ادتقا  نم  هب  اهنآ  مهد و  میلعت 

یم دساف  وت  تدابع  ّالاو  .دنکن  یتوافت  وت  يارب  مدرم  ندوبن  ندوب و  دشاب و  ناسکی  وت  يارب  تدابع  هوحن  تولج  تولخ و  رد  دیاب 
ار صلاخ  تدابع  لفاغ  يا  .دـیآ  یم  وت  غارـس  هب  رگید  یباذـع  یتدابع  نینچ  ياـضق  مدـع  تهج  هب  یباذـع و  اـیر  تهج  هب  .دوش 

.زادنین رد  لیو  هاچ  هب  ار  دوخ  ایند  شزرا  یب  لام  عمط  هب  .روخن و  ار  ناتفص  ناطیش  بیرف  ناطیش و  بیرف  بایرد و 

تـسد صالخا  هب  سک  ره  .تسا  مظعا  ریـسکا  رمحا و  تیربک  .نیبّرقم  تاماقمزا  عیفر  تسا  یماقم  صـالخا  صـالخا :  تلیـضف 
َهّللا اوُدـُبْعَِیل  ّـِالا  اوُِرُما  آـم  َو  تسا : هدرک  رما  هناـصلاخ  تداـبع  هب  ار  ناگدـنب  لاـعتم  دـنوادخ  .دـش  لـیان  یمیظع  تبهوم  هب  تفاـی ؛
(. 5 هنّیب /  « ) ...دنزرو یم  صالخا  وا  نید  رد  هک  یلاح  رد  دنتسرپب  ار  ادخ  هک  دندادن  نامرف  نیزج  ار  نانآ  و  « ؛ نیّذلا َُهل  َنیِِصلُخم 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ.دـمآ  لئان  راگدرورپ  یکیدزن  برق و  ماقم  و  هللا » ءاقل   » هب ناوت  یم  لامعا  رد  صولخ  هیاس  رد 
.ددرگ یم  يراج  شنابز  رب  وا  لد  زا  تمکح  ياه  همشچ  دروآ ؛ اجب  صالخا  ادخ -  يارب  زور -  لهچ  هک  يا  هدنب  ره  دیامرف :

: دیشیدنیب اهنآ  یلوبق  لامعا و  صولخ  هب  هکلب  دیشابن ؛ رورغم  لمع  يرایسب  هب  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

یناشیپ یهن  كاخ  رب  هک  تسین  نآ  تعاط 

تسین یناشیپ  هب  صالخا  هک  رآ  شیپ  قدص 

دوخ لمع  يارب  يا  هبترم  ردـق و  ادـخ  دزن  رد  دروآ و  اجب  تقاط  ردـق  هب  ار  يدابع  لامعا  هک  تسا  نآ  صالخا  هبترم  نیرت  نییاـپ 
تسا صالخا  هب  هتـسباو  لمع  یلوبق  .دنام  ملاس  یناسفن  تافآ  ناهانگ و  عیمج  زا  هک  تسا  نآ  هلحرم ، نیا  زا  رت  تسپ  .دهدن  رارق 

.درادن يرابتعا  شزرا و  راگدرورپ  دزن  رد  دشاب  رودب  صالخا  زا  هک  یلمع  و 
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رشح رازاب  رد  دنناتسن  هدودنا  يور  بلق 

میلس دیآ  نورب  شتآ  زا  هک  دیاب  یصلاخ 

ییوگدب ینک و  ینمشد  وا  اب  بایغ  رد  اّما  ییامن  یتسود  راهظا  ینک و  حدم  ار  وا  یـسک  روضح  رد  هک  تسا  نآ  ییورود : قافن و 
نیرتدب دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .ییامن 

نابز مخز  ّرـش و  زا  ندوب  نمیا  يارب  هک  دنتـسه  یمدرم  .دشاب  ور  ود  ایند  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  تمایق  زور  رد  ادـخ  ناگدـنب 
برچ یّحادم و  يارب  اهنت  رگا  اّما  تسا ؛ زیاج  تسا  ررـض  عفد  يارب  لمع  نیا  نوچ  .دـننک  یم  ارادـم  نتفگ  نخـس  رد  وا  اب  یـسک 

.تسین ارادم  تقیقح  رد  دشاب  ینابز 

رورغ تافآ  . 57

يادخ باذع  زا  ندـش  نمیا  رد  تسا  ناطیـش  هعدـخ  ههبـش و  هب  ندـش  هتفیرف  نآ  زا  دارم  تسا و  ندروخ  بیرف  رورغ  ینعم  لصا 
قیرط رد  وا  لمع  هک  درادنپ  نینچ  یـصخش  هاگره  سپ  .دشاب  عبط  قفاوم  سوه و  اوه و  قفاوم  هک  يرم  هب ا  ندش  نئمطم  یلاعت و 

تـسرد ار  دوخ  لامعا  لاعفا و  دـنراد و  کین  نامگ  دوخ  هب  هک  یناسک  همه  .تسا  رورغم  دـشابن ؛ ریخ  تقیقح  رد  یلو  تسا  ریخ 
هب هتفرگ و  بصغ -  هب  ار -  مدرم  لام  هک  یناـسک  دـننام  .دنـشاب  یم  رورغم  دـنراک ؛ اـطخ  ناـمگ ، نآ  رد  هک  نیا  لاـح  دـنرادنپ و 

.دنا تلفغ  رورغ و  راچد  دنا ؛ هدیسر  یتداعس  هب  هک  دنرادنپ  نانچ  دنا و  هدناسر  طابر  لپ و  دجسم و  هسردم و  نتخاس  فرصم 

.رتدب هب  ار  رتهب  تسا  هدرک  ضوع  هک  اریز  نوبغم ؛ ترخآ  رد  تسا و  نیکسم  ایند  رد  رورغم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

لاح دوش و  رورغم  دوخ  بسح  بسن و  ملع و  هب  يدرف  هک  اـسب  .دوش  یم  رورغم  دوخ  دـالوا  رمع و  لوط  تورث و  لاـم و  هب  یمدآ 
لاحو یناوخ  یم  ار  ادـخ  هک  دـشاب  اسب  .ناگدـنب  لاوحا  هب  تسا  رتاناد  ادـخ  دـشاب و  ناهنپ  شدوخ  رب  وا  لاوحا  زا  یـضعب  هک  نآ 

لاح ینک و  یم  تحیصن  ار  مدرم  هک  يرادنپ  .یناوخ و  یم  ار  ادخ  ریغ  هکنآ 
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هاـگ ییاـمن ، یم  حدـم  دوخ  زا  تقیقح  رد  یلو  ینک  یم  دوخ  تّمذـم  هک  يرادـنپ  هاـگ  .دـننک  لـیم  وت  هب  مدرم  یهاوخ  یم  هکنآ 
: دنا هفیاط  دنچ  رورغم  دارفا  .نارگید  رب  تسا  یشورف  رخف  وت  دصق  هک  یتروص  رد  ینک  یم  عضاوت 

ار اهنآ  نماد  تلفغ  دنا و  هتفر  دساف  بهاذم  اههار و  هب  هک  دنتسه  یناسک   - 1

دیما درک ؛ قیقحت  مه  رگید  بهاذم  هراب  رد  دیاب  .دوش  یم  تلفغ  نایـسن و  وهـس و  راچد  یمدآ  هک  دننادب  دـیاب  نانیا  .تسا  هتفرگ 
.دوش هتخانش  زاب  حیحص  هار  قح و  نید  هک 

ریگب دقن  نیا  دنیوگ : یم  دنناد و  یم  دقن  ار  ایند  تّذل  شیع و  نوچ  دنا و  قرغ  تاّذل  تاوهش و  يایرد  رد  هک  دنتسه  یناسک   - 2
ملاس صخـش  یتح  ای  ضیرم  هک  تسا  نیا  قذاح  بیبط  راک  هک  دننک  رکف  رگا  .دنلفاغ  ترخآ  ملاع  زا  .رادـب  هیـسن  نآ  زا  تسد  و 
هوالع .تسا  تمکح  نیع  یبیبط  نینچ  راک  .ددرگن  ضرم  راچد  هدنیآ  رد  ات  دنک  یم  عنم  هاگ  دقن  دیذل  ياذـغ  نالف  ندروخ  زا  ار 

جنر و یب  تسا  یتحار  لاوز و  یب  تسا  یتنطلـس  هک  يورخا  تاّذل  فالخ  هب  تسا  هتخیمآ  تفاثک  ترودک و  هبایند  شیع  نیا  رب 
.لالم

یم بوـسحم  راّـفک  هرمز  زا  یمدرم  نینچ  .یلاـمتحا  تسا  يرما  ترخآ  ینیقی و  تـسا  يرما  اـیند  دـننک ؛ یم  ناـمگ  مدرم  یـضعب 
ِرَذ َو  دیامرف : یم  ناسک  نینچ  هراب  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هتفیرف  ار  نانآ  ایند  هزور  دنچ  یگدـنز  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  .دـنوش 

دـنا و هتفرگ  وهل  هچیزاب و  ار  شیوخ  نید  هک  ار  یناسک  نآ  راذـگاو  و  « ؛ ...اینُّدـلا ُهویَحلا  ُمُْهتَّرَغ  ًاوَْهل َو  ًابَِعل َو  مُهَْنیِداوذَـخَّتا  َنیذَّلَا 
(. 70/ ماعنا « ) ...داد ناشبیرف  ایند  یناگدنز 

تسا هتشاد  تسود  ار  ام  ادخ  دنیوگ : یم  دنا و  هتشگ  رورغ  راچد  هدروآ و  يور  اهنآ  هب  ایند  تمعن  هک  دنتسه  یناسک  رگید  هتسد 
تمعن نیا  هکنیا  زا  لفاغ  .داد  دـهاوخ  رارق  دوخ  تمحر  فطل و  لومـشم  ار  ام  مه  ترخآ  رد  نیقیب  هداد و  ام  هب  ار  اهتمعن  نیا  هک 

دوخ ترخآ  زگره  دنا و  هدرک  یم  يرود  رذـگدوز  ياه  تنکم  اهتورث و  نیا  زا  ادـخ  نادرم  تسا و  ناحتما  ءالتبا و  هیام  تورث  و 
: دنا هدشن  رورغم  هتخورفن و  ایند  هب  ار 
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يا هدناوخ  شتخت  هک  نآ  تسا  دنب  هتخت 

يا هدنامرد  رب  يرادنپ و  ردص 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  میرک  دنوادخ 

ُهلَتبا اَم  اِذا  اّمَا  ِنَمَرْکَا َو  ّیبَر  ُلوُقَیَف  ُهَمَّعَن  ُهَمَرْکَاَف َو  ُهُّبَر  ُهالتبا  ام  اِذا  ُناسنِالا  اّمَاَف 

هب سپـس  دزاس ، التبم  یمغ  جنر و  هب  ار  وا  ادـخ  نوچ  ربص ) یب  فیعـض  فرظ  مک   ) ناسنا اما  « ؛ ِنَناهَا ّیبَر  ُلوُقَیَف  ُهَقْزِر  ِْهیَلَع  رَدَـقَف 
یمارگ زیزع و  ارم  ادـخ  دـیوگ : دوش و ) تمعن  زان و  رورغم   ) لاـح نآ  رد  دـشخب  شیاـمزآ  ناـحتما و  يارب  یتمعن  ار  وا  دوخ  مرک 

/ رجف « ) .دـینادرگ راوخ  ارم  ادـخ  دـیوگ : دوش و ) نیمغ  گنتلد و   ) درک ریقف  يزور و  گنت  ندومزآ  يارب  زاـب  ار  وا  نوچ  تشاد و 
ءایلوا و ناـبّرقم و  رایـسب  هچ  هک  دـشیدینب  دـنک و  لـّمأت  دـیاب  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  لـیبق  نیا  زا  یتاـیآ  رد  و  (. 16  - 15
هب نوعرف  نوراق و  دـننام  يدارفا  رایـسب  هچ  دـنا و  هتـشگ  التبم  اهتنحم  اـهالب و  هب  رقف  نیع  رد  هنوگچ  مالـسلا  مهیلع  یهلا  ناربماـیپ 

دندـش قرغ  یـشوخ  رد  نوچ  دـنهد و  ناحتما  ات  تسا  هداد  نانآ  هب  ادـخ  ار  اهتلهم  اهتورث و  نیا  .دـنا  هتـسیز  تمعن  زان و  رد  رهاظ 
یلُمن امَّنا  .تسا  هدشن  دیاع  اهنآ  هب  یماجرفدب  نارسخ و  زج  يزیچ  هتفرگ و  ورف  ار  نانآ  هرابکی 

/ نارمع لآ   ) هدـننک راوخ  یباذـع  تساهنآ  يارب  دـنیازفیب و  ناشناهانگ  هب  رتشیب  ات  میهد  یم  تلهم  اـهنآ  هب  اـم  « ؛ ًاـمِثا اوُدادْزَِیل  مَُهل 
(. 178

یمن رب  تسد  لاوما  بصغ  تراغ و  لتق و  زا  دنوش و  یم  بکترم  یمرش  یباب  ار  یصاعم  عون  همه  هک  دنتـسه  یناسک  رگید  هتـسد 
ادخ تمحر  يایرد  ربارب  رد  ام  ناهانگ  یصاعم و  دنیوگ : یم  دنناد و  یم  میحر  میرک و  ار  لاعتم  رداق  دنوادخ  نیا  دوجو  اب  دنراد 

قمح و هکلب  تسین  ءاجر  دـنراد  ناشیا  هچنآ  تسیچ ؟ دومحم  ياجر  هک  دـنناد  یمن  دارفا  نینچ  نیا  زیچان ! تسا  يا  هرطق  نوچمه 
فطل و هب  نیا  دوجو  اـب  دـننک  یم  يوریپ  دوخ  نارکیب  ياهـسوه  اوـه و  زا  دـنوش و  یم  بکترم  رایـسب  ناـهانگ  اریز  تسا ؛ تلفغ 

لثم دیآ ؛ یم  رب  نآ  بلط  رد  دراد  دیما  يزیچ  هب  ناسنا  یتقو  .درادن  ییادج  لمع  زا  اجر  هک  دـنناد  یمن  دـنراودیما ! ادـخ  تمحر 
!؟ دشاب هتشاد  ادخ  زا  تمحر  دیما  دزادرپن و  ریخ  لامعا  هب  یسک  دشاب ! هتشاد  دنزرف  دیما  درادن  نز  هک  یسک 
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ٍهَّرَذ َلاقثم  لمعی  ْنَم  هَرَیًاْریَخ و  ٍهّرَذ  َلاقثم  لمعی  نمَو  دـیامرف : یم  دـنوادخ  .تسین  یهار  یهلا  سدـقا  تحاس  رد  ار  بیرف  غورد و 
يا هّرذ  نزو  هب  یسک  ره  سپ  « ؛ هَرَی ًاّرش 

: دیامرف یم  زین  و  6 و 7 .) لازلز / « ) .دنیب یم  ار  نآ  دشاب  هدرک  يدـب  يا  هّرذ  نزو  هب  سک  ره  دـنیب و  یم  ار  نآ  دـشاب  هدرک  یکین 
(. 38 رثّدم / « ) تسا هدرک  هک  تسا  يراک  ورگ  رد  سک  ره  « ؛ هنیهَر ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک 

يـالب هقعاـص و  اـب  هاـنگ  رارکت  رثا  رب  ار  یمدرم  درک ، قرغ  یـصاعم  رثارب  ار  یموـق  .تسا  قداـص  تسا  هـتفگ  هـچنآ  رد  دـنوادخ 
هبتراّفک زا  يا  هّدع  .دومن  دوبان  ینامسآ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ردقیلاع  ربمایپ  هدنرب  ریشمش  اب  داحلا  رفک و  رثا  رب  راگزور 

یناگدنب نینچ  نیا  هب  تبسن  دنوادخ  ایآ  .دندیدرگ  التبم  يدوبان  هب  ییادخ  ماقتنا  اب  رگید  يرایسب  دندش و  راپـسهر  یتسین  راید  هب 
.ییاج ماقتنا  تلادع و  دراد و  ییاج  مرک  هک  ینادب  دیاب  دوبن !؟ میرک  میحر و 

ربارب رد  ییالاین و  تیصعم  هانگ و  هب  تسد  دیاب  سپ  .ریذپان  هشدخو  تسا  عقوم  هب  زین  باذع  عیرـس و  قیقد و  باسح  ترخآ ، رد 
.دنارورغم هدروخ و  بیرف  يوحن  هب  هک  دنتسه  يدارفازین  رگید  فانصا  رد  .یشاب  هتشاد  وفع  مرک و  عّقوت  تعاطا  تعاط و 

هب .دنا  لفاغ  سفن  بیذـهت  مدرم و  غیلبت  ینید و  مولع  زا  یلو  دـنزادرپ  یم  موجنو و ...  هفـسلف  مالک و  زا  مولع  همه  هب  هک  یناملاع 
: نتشیوخ یناسفن  تافآ  هب  زج  دنزادرپ  یم  زیچ  همه 

مولع زا  یناد  لصف  نارازه  دص 

مولظ يا  ینادن  یم  ار  دوخ  ناج 

یم سانلا  ماوع  رد  رـصحنم  ار  هلیذر  قالخا  دشاب و  رهاظ  اهنآ  رد  يدـب  تفـص  هک  نیا  زا  تسا  رتالاب  ناشیا  نأش  دـننک  یم  نامگ 
هکلب تسین  ّربکت  نیا  هک  دـنک  روصت  ددرگ ، رهاـظ  ناـشیا  زا  یکی  رد  ترهـش  يرترب و  تساـیر و  ّبح  ربک و  راـثآ  نوچ  دـنناد و 

ددرگ و يراج  نارقا  لاثما و  تبیغ  هب  ناشنابز  دوش  ادیپ  اهنآ  رد  دسح  تامالع  نوچ  تسا و  ملع  فرش  راهظا  نید و  تّزع  ضرغ 
نید و رد  بضغ  هار  زا  نیا  دنرادنپ 
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نیا دننز  ملع  لهازا  يرگید  رب  ینعط  رگا  هک  یتروص  رد  .تسا  هللا  یف  ضغب 

هیلع هللا  یلص  نیلسرملادیس  تعیرـش  جیورت  ملع ، لها  هفیظو  .دنوش  یم  مه  نامداش  هکلب  دندرگ ؛ یمن  كانبـضغ  اهنت  هن  نارورغم 
بیذهت ندرک و  رورغ  كرت  نتـشذگ و  دوخ  زا  رما  نیا  همزال  و  میقتـسم ) طارـص   ) هب تسا  نارگید  دوخ و  ندروآ  هار  هب  هلآ و  و 

.تسا سفن 

بیرغ و ياه  هبـصق  نتفگ  نوزوم و  نانخـس  نایب  اب  دـنوش و  یم  تلفغ  رورغ و  شوختـسد  هاـگ  زین  نارّکذـم  ناـظعاو و  زا  یخرب 
ناشفدـه مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بئاصم  رد  نوچ  تسا و  یهارمگ  هیام  هک  دـنیاشگ  یم  یبلاطم  نایب  هب  ناـبز  بیجع  ثیداـحا 

.دندرگ یم  لفاغ  تسا  نیبم  نید  ءایحا  هک  یلصا  فده  زا  تسا  سانلا  ماوع  ندز  هحیص  ندرک و  هیرگ 

تعیرـش نطاب  زا  هک  دـنور  یم  ورف  تادابع  رهاوظ  رد  نانچ  دـندرگ و  یم  راچد  ناطیـش  ياـه  هسوسو  هب  زین  تعیرـش  نید و  لـها 
توف نانآ  زا  تعامج  باوث  تقو و  تلیـضف  ات  دنوش  یم  یناطیـش  هسوسو  راچد  مارحالا  هریبکت  رد  ّتین و  رما  رد  .دننام  یم  لفاغ 

ار بلق  روضح  هک  ییاجات  دنیامن ؛ یم  هغلابم  ّدح  زا  شیب  جراخم  زا  فورح  جارخا  رد  دنراد و  ساوسو  تئارق  قیاقد  رد  .دوش  یم 
.دنهد یم  تسد  زا  زامن  رد 

.تعیرـش زا  هن  دـنناد و  یم  يزیچ  تقیرط  زا  هن  .دـنربخ  یب  نید  مسر  هار و  زا  هک  دنتـسه  یناسک  زین  ناشیورد  فّوصت و  لـها  رد 
ماوع زا  يا  هّدع  دنزیخ و  یم  رب  یبوکیاپ  صقر و  هب  دننابنج و  یم  رس  هاگ  دنشک و  یم  نابیرگ  هب  يرس  دنشوپ و  یم  هنیمشپ  سابل 

یم بل  رب  فک  ّتبحم  قشع و  رد  يرعش  ای  دیحوت  رد  یمالک  ندینش  زا  هاگ  .دنیامن و  یم  دیـص  دننک و  یم  بذج  دوخ  يوسب  ار 
: تسین يربخ  ار  ناشیا  تبحم  ّرس  دیحوت و  تقیقح  زا  هکنیا  دوجو  اب  دنوش ؛ یم  دوخیب  دوخ  زا  رهاظ  هب  دنرآ و 

قشع تقیقح  زا  دراد  ربخ  هچ 

یناسفن ياوه  دنب  ياپ 

ترامع دیاب  ار  لد  هناخ  دنیوگ : یم  هاگ  تسا ! زاین  یب  ام  تدابع  زا  ادخ  دنیوگ : یم  هتـشادرب ؛ تعیرـش  زا  تسد  نانآ  زا  يا  هّدع 
ياعّدا هقرف  نیا  زا  یخرب  .دنناد  یم  سانلا  ماوع  ّصاخ  ار  تعاط  تدابع و  رابتعا ؟ هچ  ار  يدابع  يرهاظ  لامعا  درک ،
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دنـشاب و یم  دوهـش  هبترم  هب  لوـصو  دوـبعم و  لاـمج  هدـهاشم  یعّدـم  دـنیامن و  یم  نیبّرقم  تاـجرد  هب  لوـصو  نیقی و  تفرعم و 
نانیا .دنرادنپ  یم  ملاوع  نیا  زا  رانک  رب  ار  نارگید 

یلو دـنهار  زاغآ  رد  زونه  .دـنروخ  یم  ار  ناشلام  دـنهد و  یم  داب  رب  ار  ناش  نید  دـنا ، هدیـشک  دوخ  ماد  هب  ار  اـیند  لـها  زا  یعمج 
یم زاب  لامج  وترپ  هدهاشمزا  ار  نانآ  رایـسب  ياهباجح  دنراد و  شیپ  رد  اهلزنم  زونه  .دنرامـش  یم  نالـصا  هلمج و  زا  ار  نتـشیوخ 

هتفرن و یهار  هک  دنناد  یم  دوخ  یلو  دننک  یم  ییاعّدا  .هتفیرف  دنارورغم و  اّما  .دراد 

: دنتسین شیب  یناگدرک  مگ  هار  هتفاین و  قیفوت  سفن  بیذهت  هب 

ددرگ مولعم  ات  هدرپ  نکفا  رب 

دنتسرپ یم  ار  يرگید  نارای  هک 

یمانکین تلادع و  هب  ار  نانآ  هک  دنهاوخ  یم  دنا و  یمانکین  تلادع و  تفـص  بلاط  رهاظ  هب  هک  دنا  ماّکح  نیطالـس و  رگید  هفیاط 
دنبای یم  نتفگ  نخس  لاجم  ییاورنامرف  ای  یناطلس  تمدخ  رد  هک  یناسک  بلاغ  اّما  دنناوخ ؛ ادخ  ناگدنب  هاوخکین  دننک و  شیاتس 

هب رما  دـماجنا و  یم  ییوگدـمآ  شوخ  هب  هک  دـنیوگ  یم  ینانخـس  نانآ  هب  ایند  ماقم  لام و  یتسود  عمط  ای  سفن  فعـض  تهج  هب 
یناطلـس نینچ  راگزور  .دنا  تلم  کلم و  هب  نئاخ  تقیقح  رد  هک  دوش  یم  یناسک  نینچ  هتفیرف  دوش و  یم  هبتـشم  اورنامرف  ناطلس 
هدیچرب ناشتردق  طاسب  هک  درذگ  یمن  يرید  .دننک  یمن  ناگدیسر  متس  ناگراچیب و  لاح  سّـسجت  درذگ ؛ یم  تحار  شیع و  هب 

.دنام یمن  ياج  رب  يزیچ  نانآ  زا  يزور  هیس  نیگنن و  مان  زج  دوش و  یم 

وزرآ لما و  لوط  . 58

زیچ ود  رما  نیا  تلع  .نآ  رد  ياقب  ایند و  یناگدـنز  عّقوت  زارد و  ياـهوزرآ  رایـسب و  ياهدـیما  زا  تسا  تراـبع  وزرآ  لـما و  لوط 
.دناد یم  رود  دوخ  زا  ببـس  نیمه  هب  ار  گرم  هک  شیوخ  بابـش  دهع  یناوج و  تّحـص و  رب  دامتعا  ینادان و  لهج و  یکی  تسا :

.دهد یم  نایاپ  ود  ره  ناوج  ریپ و  یگدنز  هب  دسر و  یم  ربخ  یب  ناهگان و  گرم  هکنیا  زا  لفاغ 
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راد شوه  تسا  ییوم  هب  هتسب  رمع  دنویپ 

تسیچ راگزور  مغ  شاب  شیوخ  راوخمغ 

لام و زا  ندنک  لد  .دراد  یم  لفاغ  گرم  ندیسر  ارف  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  تاوهش  يویند و  تاّذل  هب  دیدش  یگتسبلد  رگید  ببس 
نارگید ّصاخ  ار  نآ  دوش و  لفاغ  گرم  دای  زا  دنک  یم  یعـس  تهج  نیدـب  تسا ؛ تخـس  هناشاک  هناخ و  دـنزرف و  نز و  تورث و 

تعاط تقو  زونه  دیوگ : یم  .دراذگب  مولعمان  ياهادرف  يارب  ار  زیچ  همه  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  یمدآ  ناطیـش  ياه  هسوسو  .دنادب 
ریمعت ار  تا  هناخ  يدرک و  داماد  ار  اهرسپ  يدادرهوش و  هب  ار  اهرتخد  يدش و  ریپ  تقو  ره  .تسا  هدیسرن  هوکز  جح و  تدابع و  و 

 ... يدرک و

ار یمدآ  ناطیـش  .تخادرپ  یهاوخ  هتفر  تسد  زا  تاداـبع  ناربـج  هب  درک و  یهاوخ  هبوت  تسـشن ، یهاوخ  يا  هشوـگ  رد  تقو  نآ 
: درذگ یم  دوز  رمع  هک  سوسفا  یلو  .دیارآ  یم  يو  يارب  تلفغ -  همه  اب  ار -  ینشور  هدنیآ  دنک و  یم  عمج  رطاخ  رورغم و 

اهلاح نوگ  نیز  تفر  تراگزور 

اهلاس یسوم  موق  هیت و  وچمه 

یط تشگ  تتقو  تشگ و  هگیب  لاس 

ین تشز  لعف  ییور و  هیس  زج 

دش هاگیب  ورهار  يا  نیه  نیه و 

دش هاچ  ردنا  ترمع  باتفآ 

رهگ اب  غارچ  نیا  هدرمن  ات 

رتدوز نغور  زاس و  شا  هلیتف  نیه 

زا درک و  هعلاطم  ناگتـشذگ  لاوحا  رد  دینـش و  دیاب  ار  نالدـبحاص  تحیـصن  درک و  لّمأت  راگزور  تشذـگ  رد  دـش و  رادـیب  دـیاب 
: دتسیا یمن  زاب  تکرح  زا  ناوراک  هک  دش  رادیب  تلفغ  باوخ 

شیپ رد  نابایب  باوخ و  رد  وت  تفر و  ناوراک 

؟ یشاب نوچ  ینک ؟ هچ  یسرپ  هکز  هر  يور  یک 

مالسلا مهیلع  یهلا  ناربمایپ  ءایلوا و  نابوخ و  تریس  نامیا و  لها  راعـش  لما  رـصق  .تس  ( وزرآ یهاتوک   ) لما رـصق  لما ، لوط  ّدض 
زاو ترخآ  يارب  دوخ  يایند  زا  راد  رب  هریخذ  نکم و  ار  بش  رکف  ینک  حبص  نوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  .تسا 
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یهاوخ هچ  ادرف  هک  یناد  یم  هچ  .يرامیب  زور  يارب  تمالس  زا  گرم و  يارب  یناگدنز 

؟ دش

باسح دنادیم  هک  ار  رگید  لاس 

راپ دوب  ام  اب  هک  نآ  دش  اجک  ات 

گرم رکف  هب  دیاب  سپ  .دهن  یم  یتسـس  فعـض و  هب  يور  ندب  دنک و  یم  چوک  رگید  زا  دعب  یکی  یناوج  ياوق  هک  ینیب  یم  دوخ 
تاـعاط و زا  ینک و  نیگنـس  ار  دوخ  یـصاعم  راـب  ندوب ، هدـنز  دـیما  هب  دـیابن  .درک  مهارف  ترخآ  يارب  يا  هشوت  داز و  دـیاب  دوـب ،

.يزرو تلفغ  تادابع 

يداو نیا  رد  نک  نهپ  لما  طاسب  نانچ 

ندیچ رب  تقو  هب  مگ ، ینکن  اپ  تسد و  هک 

هک اسب  يا  .میرادن  رگید  یمدق  نتشادرب  دیما  میراد  یم  رب  هک  یمدق  ره  .میوش  یم  رتکیدزن  ربق  هب  یمدق  میشک  یم  هک  یـسفن  ره 
: دنک عطق  ار  اهوزرآ  ياه  هتشر  دسر و  ارف  ناهگان  گرم 

تساصع رب  نم  ناج  يا  هیکت  ار  وت 

تساطخ یناگدنز  رب  هیکت  رگد 

تشذگ یناوج  لصف  هک  اغیرد 

تشذگ یناگدنز  بعل  وهل و  هب 

نامز رورپحور  نانچ  اغیرد 

نامی قرب  وچ  ام  رب  تشذگب  هک 

دروخلاس لبلب  نهک  يا  لانب 

درز تشگ  لگ ، خرس  هراسخر  هک 

هک ییاه  هریخذ  مه  نآ  دـنک ، یم  ّلـمحت  اـهینوبز  هچ  دـشک و  یم  اـهیراوخ  هچ  نارگید  يارب  نداـهن  هریخذ  رد  هک  یمدآ  هراـچیب 
! لفاغ يا  .تشاد  دهاوخن  یسرتسد  نادب  زگره 
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تسا سب  ینامبات  ردق  نیا  ار  وت 

تسا سک  رگید  ياج  ناهج  یتفر  وچ 

: دوش یم  ناوج  ییوگ  دریگ و  یم  رتشیب  يورین  صرح  دوش  یم  ریپ  هچ  ره  هک  نآ  رت  تفگش  و 

ددرگ یم  ناوج  صرح  دش  هک  ریپ  یمدآ 

ددرگ یم  نارگ  هاگرحس  تقو  رد  باوخ 

وت نابحاصم  نارای و  زا  هک  ناگتشذگ  رد  نتفر  زا  شیدنیب و  گرم  هب  هتسویپ 
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ناراذعلگ نآ  نیبب  اشگب ، لد  مشچ  نزب و  ناتسروگ  هب  يرس  یهاگ  .ریگ  تربع  دندوب 

هتـشگ كاخ  اهندـب  تسوپ  تشوگ و  هدـش ، ادـج  مه  زا  اهناوختـسا  ياهدـنب  لصافم و  دـنا ؟ لاح  هچ  رد  دـنیاجک و  ناروآ  ماـن  و 
هریخذ هتسشن  ناشناکدوک  رـس  رب  یمیتی  درگ  دنا ، هدش  هویب  ناشاهنز  .دندرگ  یم  جراخ  ینیب  زا  دنوش و  یم  لخاد  مشچ  زا  اهمرک 

اهنت دـنام ؟ یم  هچ  .دوش  یم  هدرپس  یـشومارف  هب  مک  مک  وحم و  راگزور  هحفـص  زا  ناشمان  هتـشگ و  هناریو  هناخ  هدـش ، جاراـت  اـه 
: تاربم تاریخ و  حلاص و  لمع 

تسرف شیوخ  روگ  هب  یشیع  گرب 

تسرف شیپ  وت  سپ  دراین ز  سک 

.تسین يزیرگ  زیرگ و  نآ  زا  هک  یگرم  روآ ، رظن  شیپ  ار  گرم 

رد ار  امـش  دـیزیرگ ؛ یم  نآ  زا  هک  یگرم  نآ  وگب ! « ؛ مُکِیقـالُم هَّنِاَـف  ُْهنِم  َنوّرِفَت  يذـّلا  َتوـملا  ّنِا  لـُق  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد 
(. 8 هعمج / « ) تفای دهاوخ 

، راوتـسا تخـس  ياهراصح  رد  ولو  دیـشاب  هک  اج  ره  « ؛ هَدَّیَـشُم جوُُرب  یف  ُمْتنُک  ْول  ُتْوَْملا َو  مُکُکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَا  دیامرف : یم  زین  و 
(. 78/ ءاسن « ) دبای یم  رد  ار  امش  گرم 

ار یناوج  رامش : تیمنغ  زیچ  جنپ  ندیسر  زا  شیپ  ار  زیچ  جنپ  رذابا  يا  دومرف : يرافغ  رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
یلوغـشم و زا  شیپ  ار  تغارف  رقف ، زا  شیپ  ار  تورث  انغ و  گرم ، زا  شیپ  ار  یگدنز  يرامیب ، زا  شیپ  ار  یتسردنت  يریپ ، زا  شیپ 

.يراتفرگ

: درادن ییافو  سک  اب  تسا و  هشیپردغ  افو و  یب  رذگدوز و  ایند 

تشپ ژوگ  هراکمتس  نیاک  ناغف 

تشکن رخاک  درورپن  ار  یکی 

تسردنا كاخ  هب  ور  نارورس  رس 

تسردنا كاغم  رد  ناشکاپ  نت 

رهم هب  یتیگ  تخورفین  یغارچ 

رهچ هب  شدود  دودنین  رخآ  هک 

دزن رب  رس  غاب  نیرد  یلاهن 

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


دزن رس  رب  هّرا  نیک  هب  شرهد  هک 
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یصاعم رب  رارصا  يراکهانگ و  . 59

وا یئالوا  كرت  کی  هطساو  هب  دوب  هتشگ  هکئالم  دوجسم  هدش و  هتشرس  یهلا  تردق  دی  هب  وا  تنیط  هک  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 
بناج زا  داتفا و  وا  ندب  زا  یتشهب  ياهتنیز  اهرویز و  همه  دروخ ؛ دوب ؛ هدش  یهن  نآ  ندروخزا  هچ  نآ  نوچ  دـندنار و  تشهب  زا  ار 

مدآ .تسین  نم  تمحر  برق و  قیـال  دومن  ارم  تیـصعم  هک  یـسک  اریز  دـیوش ؛ رود  نم  راوج  زا  هک  دـش  رما  اوح  وا و  هب  دـنوادخ 
تسیود تبیصم  نیا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  مدآ  .دنکفا  رود  تسود  راوج  زا  ار  ام  هک  دوب  هانگ  یموش  نیا  تفگ : اوح  هب  مالـسلا  هیلع 

زا یکی  زا  ییـالوا  كرت  کـی  یتـقو  .تفرگ  رارق  یلاـعت  قـح  لوـبق  دروـم  شا  هبوـت  ماجنارـس  اـت  درک  هـیرگ  دوـخ  هاـنگ  رب  لاـس 
رایـسب ناهانگ  بکترم  تعاس  ره  هاگ  زور و  ره  هک  نارگید  لاح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  دـشاب ؛ نینچ  قح  هاـگراب  ناگدـیزگرب 

هیلع مظاک  یسوم  ماما  ترضح  زا  .باوخم  نمیا  بش  دنزرـس  وت  زا  یهانگ  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنوش !؟ یم 
نیمز رب  باتفآ  ات  دزاس  ناریو  دشاب  یهلا  تیصعم  لحم  هک  ار  يا  هناخ  هک  تسا  متح  ادخ  رب  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا 
التبم نآ  یماجرفدب  لابو و  هب  دسرن و  وا  هب  تسا  هدرک  هک  یهانگ  رثا  هک  دنکن  نامگ  یـسک  راهنز ! .دزاس  كاپ  ار  نآ  دباتب و  نآ 

! دوشن

مغ تاملظ و  زا  دیآ  وت  رب  هچ  ره 

مه تسا  یخاتسگ  یکاب و  یب  نآ ز 

تسود هار  رد  دنک  یکاب  یب  هک  ره 

تسوا درمان  دش و  نادرم  نزهر 

.دزاس یم  بّذعم  اهباذع  نیرتدب  هب  ار  نانآ  سپس  دنیامن و  نیگنس  ار  دوخ  ناهانگ  راب  ات  هک  دهد  یم  تلهم  ارایقشا  دنوادخ 

ناربج یفالت و  تسا و  هانگ  كرت  هبوت  لصاح  .تسادخ  يوسب  تشگزاب  هبوت و  یصاعم ، رب  رارصا  ّدض  ینامیـشپ : هبوت و  نایب  رد 
.هدنیآ رد  تاریصقت 

: دوش یم  قّقحتم  زیچ  هس  هب  هبوت  تقیقح 

دامتعا داقتعا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هب  يا  هدنب  یتقو  نیقی : رون  نامیا و  تّوق   - 1

دهاوخ مورحم  يورخا  تداعس  هیلاع و  بتارم  زا  هانگ  رثا  رب  هک  دنادب  دشاب و  هتشاد 
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.درک دهاوخ  هبوت  دش و  دهاوخ  نامیشپ  هتشذگ  یصاعم  زا  دش و  دهاوخ  هتخورفا  وا  لد  رد  ینامیشپ  شتآ  دش ،

.تسا نیقی  هجیتن  زین  رما  نیا  .مدش  یمن  بکترم  ار  تیصعم  نآ  شاک  هک  دیدش  تمادن  ینامیشپ و   - 2

يریـصقت یفالت  دصق  رمع و  نارود  هدنامیقاب  رد  ناکما -  تردـق و  تروص  رد  نآ -  كرت  رب  مزع  لاح و  رد  تیـصعم  كرت   - 3
.تسا ینامیشپ  هجیتن  نیا  تسا و  هدش  رداص  وا  زا  هک 

بجوم هبوت  .تسا  دوبعم  هار  رد  تماقتـسا  دـیلک  نید و  تاماقم  لّوا  ناکلاس و  هیامرـس  یـصاعم ، زا  ندرک  هبوت  هبوت : تلیـضف  رد 
تـسود ار  ناگدـننک  هبوت  ادـخ  َنیباّوَّتلا ؛ ّبُِحی  َهّللا  َّنِا  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  تسا ، یلاـعت  يراـب  ترـضح  ّتبحم 

(. 222 هرقب /  ) .دراد

حوصن هبوت  ادخ  هدنب  نوچ  دراد و  تسود  ار  هبوت  دوخ  راکهانگ  ناگدنب  زا  لاعتم  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
.دناشوپ یم  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دنک  صلاخ  هبوت  ینعی 

میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .دنا  ناگدننک  هبوت  ادخ  ناگدنب  نیرت  هتشاد  تسود  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح 
دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ مکتائّیَـس مُْکنَع  َرّفکَی  ْنَا  مُکبَر  یـسَع  ًاحوصن  ًهبوت  ِهّللا  یلا  اُوبوت  اّونَمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  دـیامرف : یم 

(. 8/ میرحت « ) دنک وحم  ار  ناتناهانگ  دنوادخ  هک  دشاب  صالخا  يور  زا  يا  هبوت  دینک ، هبوت  ادخ  هاگرد  هب 

منهج شتآ  هب  دوب و  دـهاوخ  ایقـشا  هلمج  زا  دـشاب  لاعتم  دزیا  لالج  لاـمج و  هدـهاشم  زا  عونمم  لاـصو و  برق  زا  مورحم  هک  ره 
؛ تسا هبانا  هبوت و  نآ  هراچ  ناهانگ و  یصاعم و  رگم  دوش  یمن  يروجهم  يرود و  نیا  ثعاب  زیچ  چیه  دشاب و  یم  دّلخم  بّذعم و 

.تسا ینیع  بجاو  هبوت  سپ 

رد ناطیش  رش  زا  یمدآ  هک  تسین  هدنسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکم  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  اهنت 
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یم یماجرفدـب  همتاخ و  ءوس  ناـمیا و  بلـس  هب  ار  یمدآ  ماجنارـس  رایـسب  ناـهانگ  یـصاعم و  اریز  دـنک ؛ هیکت  نآ  رب  دـنام و  ناـما 
.دنک یم  شدوبان  دناسر و  یم  یهابت  هب  ار  یمدآ  ناج  مسج و  تبقاع  هک  تسا  یمومسم  ياذغ  دننام  تیصعم  اریز  .دناشک 

زیخ هتفخ ، هدرک  هنگ  يا  بسخم 

زیرب یمشچ  بآ  هنگ  ردق  هب 

مهِعْمَـس و یلَع  مِهبُوُلق و  یلَع  هللا  متخ  ددرگ : یم  هفیرـش  هیآ  نیا  قادصم  دـشک و  یم  يا  هدرپ  شوگ  مشچ و  رب  رایـسب  تیـصعم 
(. 7 هرقب / « ) تسا يا  هدرپ  ناشاهمشچ  رب  هداهن و  رهم  ناششوگرب  ناشیاهلد و  رب  دنوادخ  « ؛ ٌهواشِغ مهِراصبَا  یلَع 

ای دور  یم  تسد  زا  تصرف  دـسر و  یم  هاـگان  گرم  هک  زادـنیم  ریخأـت  هب  ار  هبوت  تفگ : دومرف و  تحیـصن  ار  دوخ  دـنزرف  ناـمقل 
: دزاس یم  رات  هریت و  ار  تلد  هانگ  گنز  دبای و  یم  رد  ار  وت  تلفغ  رورغ و  رطخ 

نکم رگید  هنگ  يدرک  نونکات 

نکم رتنوزفا  بآ ، يدرک  هریت 

و دـیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  لوبق  یهلا  هاگرد  رد  دـشاب  هدوب  طیارـش  عماج  هاگره  هبوت  هبوت : لوبق  نایب  رد 
(. 25 يروش / «. ) دنک یم  وفع  ناهانگ  زا  دریذپ  یم  ار  شناگدنب  هبوت  هک  تسوا  « ؛  ِهِدابِع ْنَع  هبّوتلا  ُلَبْقَی  يِّذلا  َوُه 

.تسا ناهانگ  هراّفک  ینامیشپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

رب يزیچ  درک ، راغفتسا  رگا  دهد ؛ یم  تلهم  ار  وا  ادخ  تعاس  تفه  دنک  هانگ  نوچ  ن�وم  هدنب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.دوش یمن  هتشون  وا 

هاوخ رذع  یسک  رد  نیدب  دماین 

هانگ شتْسُشن  تمادن  لیس  هک 

كرت رب  مزع  هدز و  رـس  یمدآ  زا  هک  یتیـصعم  رب  ینامیـشپ  زا  تسا  ترابع  هبوت  هک  میتسناد  ساّنلا : قح  هللا و  قح  زا  هبوت  ناـیب  رد 
.هدنیآ رد  نآ 

یفاک هتشذگ  رب  ینامیشپ  نآ و  كرت  هبوت و  فرِص  هاگ  تسا  هللا  قح  زا  هچنآ  رد 

رب هوالع  هک  اهنیا  لاثما  هزور و  زامن و  دـننام  تسا  مزال  ًاعرـش  نآ  یفالت  هک  تسا  يزیچ  اـی  راـمق  اـی  بارـش  ندروخ  دـننام : تسا 
دیاب هبوت  ینامیشپ و  هتشذگ و  رب  فّسأت 

لام هب  قلعت  ای  تسا  سانلا  قح  رگا  .ییامنب و  ار  هتشذگ  ناربج  ینک و  اضق  ار  اهنآ 
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رگا .ییامن  ناربج  ینک و  در  ار  نآ  دیاب  ناکما  ّدح  رد  تسا  لام  رگا  .اهنیا  دننام  تمهت و  تبیغ و  وربآ و  ضرع و  هب  ای  دریگ  یم 
ّتیلح نآ  بحاص  زا  یشاب  هتشادن  تخادرپ  رب  تردق  رگا  ینک و  در  ارقف  هب  یشاب  هتشادن  يو  هب  یـسرتسد  ای  دشاب  هدرم  شبحاص 

لیـصحت ار  وا  ّتیلح  لاح  ره  رد  ینکب و  ار  صخـش  يوربآ  ضرع و  لام و  ناربج  ای  يوش  صاـصق  هب  رـضاح  اـی  .ییاـمن  لـصاح 
بلط رافغتـسا و  وا  تهج  هب  دـشن  نکمم  اهنیا  رگا  .ینک و  یـضار  دوخ  زا  ماعنا  ناسحا و  رارـصا و  يرازو و  زجع  هب  ار  وا  .ییاـمن 

زا یلانب و  ناـّنم  يادـخ  هب  دوشن  نکمم  زین  نیا  رگا  دوش و  وا  قح  ضوع  هک  یـشوکب  هنـسح  لاـعفا  یتداـیز  رد  ییاـمن و  شزرمآ 
.دزرمایب دوخ  مرک  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  ینک  شزرمآ  بلط  دوخ  دب  ياه  هدرک 

: تسا هلحرم  شش  لماش  تسا و  نیّیلع  هجرد  رافغتسا  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 

هدش توف  هک  یبجاو  ره  ندرک  اضق  مدرم 4 -  قوقح  ندرک  ادا  رمع 3 -  تدم  رد  هانگ  كرت  رب  مزع  هتشذگ 2 -  رب  ینامیشپ   - 1
ءازا هب  ندـیناشچ  ندـب  هب  تدابع  تعاـط و  تمحز  ملا و  هزات 6 -  تشوگ  ندـییور  هدـییور و  مارح  زا  هک  یتشوگ  نتخادـگ   - 5
هبوت لامک  طیارش  هلمج  زا  .دوب  دهاوخ  لماک  متا و  ینعم  هب  رافغتسا  هک  دیوگب  هللارفغتسا  سپس  .هدیشچ  تیصعم  ینیریش  زا  هچنآ 

گـنز و راـثآ  ندرک  وحم  .دوش  وحم  هتـسشن -  ناـهانگ  رثا  رب  وا -  لد  رب  هک  یترودـک  تملظ و  راـثآ  دـیامن  یعـس  هک  تسا  نآ 
.دشخب یم  ینشور  ار  لد  دیادز و  یم  لد  زا  ار  هانگ  تملظ  تدابع  رون  .تسا  تدابع  تعاط و  هب  هانگ  یگریت 

: تسا هدومرف  مسق  ود  ار  ناهانگ  سدقم  تعیرش  هریغص : ناهانگ  هریبک -  ناهانگ 

َرئابَک اوِبنَتْجَت  ْنِا  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد  .تسا  هدادرارق  هریغـص  ناهانگ  هرافک  ار  هریبک  ناهانگ  زا  باـنتجا  هریغـص و  هریبک و 
رد ناتناهانگ  رگید  زا  دـینک  يرود  دـنا  هدرک  یهن  اهنآ  زا  ار  امـش  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  رگا  « ؛ مِکتائّیَـس مُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنوَْهنتُام 

(. 31 ءاسن / « ) ...میرذگ یم 
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هک هانگ  ره  هک  تسا  نآ  رب  هدیقع  ار  یـضعب  .ینک  كرت  ادخ  يارب  ار  نآ  هدارا  اب  هک  دوش  یم  هریغـص  هراّفک  یتقو  بانتجا  نیا  و 
قوقع سفن ، لتق  ادخ ، هب  كرـش  دـننام  تسا ؛ هریبک  تسا  هداد  هانگ  نآ  بکترم  هب  باذـع  هدـعو  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 

 ... زامن و يدمع  كرت  ابر و  ندروخ  انز ، نیدلاو ،

.ددرگ یم  نشگ  شراب  گرب و  ربتس و  جیردتب  هک  یلاهن  هشیر  دننام  دوش ؛ یم  لیدبت  هریبک  ناهانگ  هب  هریغص  ناهانگ  هاگ 

.ندرک هریغص  هانگ  رب  رارصا  لوا : 

 . هریغص ناهانگ  ندرمش  ریقح  مود : 

ار وا  يدید  دیوگب : دنک و  رازآ  ای  دزاس  لجخ  ار  یناملسم  یـسک  هکنیا  لثم  دوش ؛ داش  هریغـص  ناهانگ  نداد  ماجنا  هب  هکنآ  موس : 
! مدرک شرازآ  ای  متخاس  لجخ  هنوگچ 

.دنتسین علطم  هک  یناسک  شیپ  دوخ  ناهانگ  ندرک  وگزاب  مراهچ : 

دنوش و علّطم  نآ  رب  مدرم  دنک و  هریغص  هانگ  وا  دنشاب و  هتشاد  دامتعا  وا  هب  مدرم  هک  دشاب  یسک  راکهانگ  صخـش  هک  نآ  مجنپ : 
.دوش مک  مدرم  رظن  رد  هانگ  رطخ  عقو و 

: دنا مسق  دنچ  هبوت  هب  يافو  تهج  زا  ناگدننک  هبوت  - 1

رانک رب  نآ  زا  موصعم  ریغ  هک  یئزج  روما  رد  رگم  دـنزن  رـس  وازا  ییاطخ  رگید  دـنک و  دوخ  هبوت  هب  افو  رخآ  ات  هک  يا  هدـننک  هبوت 
.تسا هنّئمطم  سفن  ياراد  نآ  بحاص  دیوگ و  صلاخ  حوصن  هبوت  ار  هبوت  نینچ  .تسین 

؛ دهد ماجنا  ار  تادابع  تاعاط و  لوصا  دنک و  هبوت  هریبک  ناهانگ  زا  هک  یسک   - 2

دوخ سفن  .دشاب و  هتشاد  ینامیـشپ  فسأت و  دنک  یهانگ  نوچ  .تلفغ  وهـس و  يور  زا  هکلب  دمع  هب  هن  دوش  یـشزغل  راچد  هاگ  اّما 
رب شریخ  تسا و  هماّول  سفن  بحاص  یـسک  نینچ  دنک ، بانتجا  دوش  یم  هانگ  ثعاب  هچنآ  زا  هک  دریگ  میمـصت  دـنک و  تمالم  ار 

.دراد هبلغ  شّرش 

هانگ راچد  دوش و  بلاغ  وا  رب  ناطیش  ناهانگ  یضعب  رد  یلو  دنک  هبوت  هکنآ   - 3
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هب ار  دوخ  زاب  دنکش و  یم  ار  دوخ  هبوت  دراد ؛ هانگ  عفد  رب  هک  یفعـض  ّتلع  هب  نکیل  .دشکن  تادابع  تاعاط و  زا  تسد  اّما  ددرگ ؛
ار هجرد  نیا  بحاـص  .دوـش  یم  ناطیـش  بیرف  راـچد  دراد و  هـبلغ  وا  رب  لزلزت  یلو  دـنک  یم  هبوـت  دـهد و  یم  هدـعو  ندرک  هبوـت 

.دراد دوجو  وا  رد  یتاجن  دیما  دنناوخ و  هلوئسم  سفن  بحاص 

دای هب  ًالـصا  دور و  ورف  هانگ  بادرگ  هب  دنکـشب و  ار  دوخ  هبوت  یلو  دـنک  تابث  نآ  رب  مه  یتّدـم  دـنک و  هبوت  هک  تسا  یـسک   - 4
هبلغ شریخ  رب  شّرـش  هک  .دنیوگ  يامرفدب )  ) هرّاما سفن  بحاص  ار  یـصخش  نینچ  .دنکن  هانگ  زا  ینامیـشپ  ساسحا  دـتفین و  هبوت 

شور ددرگن و  هاـنگ  درگ  هک  دریگب  میمـصت  دـنک و  هبوـت  دـیاب  مه  هاـنگ  هب  هدوـلآ  هدـنب  لاـح  ره  رد  .تسین  وا  هب  يدـیما  دراد و 
.دـشاب راودـیما  ادـخ  تمحر  هب  دزیهرپب و  زیگنا  هسوس  بابان و  ياهترـشاعم  زا  دـهد و  رییغت  ریذـپان  للخ  هدارا  اب  ار  دوخ  یگدـنز 

میظعلا و یبر  ناحبـس  هیلا و  بوتا  یبر و  هللارفغتـسا  ياهرکذ : دروآ و  اـجب  صولخ  رـس  زا  زاـمن  تعکر  ود  .دریگب  لـماک  يوضو 
.دوش ماجرف  کین  تسا  دیما  .دیوگب  رایسب  هدمحب 

سفن هبساحم  زا  تلفغ   . 60

رد دـیاب  سک  ره  دـنک ؛ هلباقمار  دوخ  نایز  دوس و  دـسرب و  دوخ  جرخ  لخد و  باسح  هب  دـیاب  یناگرزاب  رجاـت و  ره  هک  ناـنچمه 
هنزاوم و تسا  هدرک  هک  یناهانگ  اب  ار  تانـسح  تاعاط و  دـسرب و  دوخ  ّرـش  ریخ و  لامعا  باـسح  هب  نّیعم  یتعاـس  رد  زور  هناـبش 

.دوش یم  يدوبان  انف و  شوختسد  شرمع  هریخذ  هیامرس و  ینامز  كدنا  هب  يرگید  هچ  دشاب  ناگرزاب  هچ  ّالا  .دنک و  هبساحم 

زا یتیـصعم  هک  دـشاب  دوخ  نطاب  رهاظ و  بقارم  هشیمه  هک  تسا  نآ  هبقارم  .تسا  مزـال  مه  سفن  هبقارم  سفن ، هبـساحم  رب  هوـالع 
.دیامنن كرت  ار  یبجاو  دوشن و  رداص  يو 

مْوَِیل َطْسِقلا  َنیزاوَملا  ُعَضَن  َو  دش : دـهاوخ  هدیجنـس  تلادـع  يوزارت  اب  ام  ّرـش  ریخ و  لامعا  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هچنآ  ربانب 
ْنِا ًائیش َو  ٌسْفَن  ُمَلُْظتالَف  ِهَمایِقلا 
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چیه هب  یمتـس  داهن و  میهاوخ  تمایق  زور  يارب  ار  لدـع  ياهوزارت  اـم  و  « ؛ َنیبِساـح اـِنب  یفَکَو  اـهباْنیَتَا  ٍلدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  َلاـْقثِم  َناـک 
«. درک دهاوخ  تیافک  نارگباسح  همه  زا  ام  ملع  اهنت  میرآ و  باسح  رد  دشاب  یلدرخ  هناد  ردق  هب  یلمع  رگا  دش و  دهاوخن  یـسفن 

(. 47 ءایبنا / )

هچ نآ  زا  يزور  درک و  میهاوخ  هذخ�وم  تخـس  اهنآ  همه  زا  هک  وت  يادـخ  هب  مسق  « ؛ َنُولمْعَی اوناک  اّمَع  نیعمجا  مُهَّنَلَئـسََنل  ّکبرَوَف 
(. /92و93 رجح « ) دنوش یم  تساوخ  زاب  دننک ؛ یم 

اـضعا يدنارذگ ؟ ییاههار  هچ  رد  میداد  وت  هب  هک  يرمع  دش : دهاوخ  ل�وس  ناگدنب  زا  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا  رد 
اب زور  نآ  رد  باـسح  يدرک ؟ فرـصم  هچ  رد  ار  دوخ  يّداـم  ياـه  هیامرـس  یتخادـنا ؟ راـکب  ییاـههار  هچ  رد  ار  دوخ  حراوـج  و 
ایند رد  تماـیق  هبـساحم  زا  شیپ  دـیاب  ناـسنا  سپ  .تسا  زیخاتـسر  تشحو  لوـه و  رپ  يداو  نابـساحم  تماـیق و  هـصرع  نایفوتـسم 

.دجنسرب فاصنا  يوزارت  هب  ار  دوخ  لامعا  دسرب و  ًاقیقد  ار  دوخ  باسح 

نب یسوم  ترضح  زا  .دینک  نشور  دنسرب ، امـش  باسح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ار ، دوخ  باسح  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
قیفوت هدرک  ریخ  لمع  رگا  .تسین  ام  وریپ  هعیش و  دنکن  ار  دوخ  هبـساحم  زور  ره  هک  ره  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رفعج 

.دنک هبانا  هبوت و  ادخ  هاگرد  هب  تسا ؛ هدرک  يدب  لمع  رگا  دهاوخب و  ادخ  زا  تدایز 

تسا و ترخآ  هار  رجات  وت  لقع  تسا : ترخآ  هار  رجات  هلزنم  هب  ندب  رد  لقع 

لامعاو وکین  تافـص  هنـسح و  قالخا  لیـصحت  تراجت  نیا  عفن  .دشاب  یم  وت  کیرـش  روای و  سفن  تسوت و  رمع  تدم  وا  هیامرس 
تسا یصاعم  نداد  ماجنا  هلیذر و  فاصوا  بسک  نآ  نایز  تسا و  يدمرس  میعن  يدبا و  تداعس  هب  ندیسر  هلیسو  هک  تسا  حلاص 
رجات ره  هک  نانچمه  .تسایند  نآ  رازاب  یمدآ و  رمع  تّدم  تراجت  نیا  مسوم  .دشاب  یم  دنوادخ  میلا  باذع  هب  ندیسر  ثعاب  هک 

يدوس ات  دنک  هضرع  ار  اهنآ  یخرن  هچ  هب  دشورفب و  اجکو  درخب  هچ  هک  دنک  یم  طرش  دوخ  مالغ  کیرش و  اب 
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نایز ات  دسانـشب  ار  دوخ  رمع  يالاک  نایزو  دوس  ياههار  دـنا  یلـصا  رجات  هک  لقع  عرـش و  روتـسد  هب  دـیاب  زین  ناـسنا  دوش ، دـیاع 
تکرـش رد  دـیاب  یناسنا  لقع  .دـهاوخب  تمارغ  وا  زا  دـهد و  رارق  تساوخ  زاب  دروم  ار  وا  درک  ییاطخ  ای  یناـیز  سفن  رگا  .دـنکن 

: دروآ ياجب  تسا  رما  راهچ  اهنآ  عومجم  دنیوگ و  یم  هطبارم  هک  ار  لامعا  نیا  نآ ، اب  تراجت  سفن و 

هک دریگ  نامیپ  دـهع و  وا  زا  دـنک و  طرـش  سفن  اب  هعفد  کی  زور  هنابـش  ره  رد  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  و  تسا : هطراـشم  لوا 
لمع ره  دـنکن و  یهاتوک  هبجاو  تاعاط  رد  ددرگن و  رداـص  وا  زا  دـشاب  یهلا  طخـس  بجوم  هک  يزیچ  ددرگن و  یـصاعم  نوماریپ 

يو هب  دهد و  رارق  باطخ  دروم  ار  دوخ  سفن  دهد و  ماجنا  حبـص  لّوا  ار  لمع  نیا  تسا  رتهب  .دـنکن  كرت  دـشاب  رـسّیم  هک  يریخ 
تـسا يرهوـگ  نآ  زا  يا  هقیقد  ره  ینکن و  عیاـض  ار  زور  نیا  هک  راـهنیز  .تسا  نم  تسد  رد  هک  تسا  زورما  نم  هیامرـس  دـیوگب 

! سفن يا  دیرخ ؛ ناوت  یم  یجنگ  نآ  اب  هک  هیامنارگ 

ینکن يراک  وت و  یسانشنرا  تقو  ردق 

يرب تاقوا  لصاح  نآ  زا  هک  تلاجخ  سب 

لباقم رد  هنازخ  ره  .تسا  هدـش  قلخ  هنازخ  راهچ  تسیب و  ملاـع  نآ  رد  يزور  هنابـش  ره  ربارب  رد  تسا  هدـمآ  راـبخا  رد  هک  ناـنچ 
هدیشک قتت  فانکا  فارطا و  هب  نآ  عاعش  هدیدرگ و  ّولمم  هنـسح  لامعا  رون  زا  تسا  هدومن  ادخ  تعاط  تدابع و  ناسنا  هک  یتعاس 

فصو زا  هک  دهد  تسد  يو  هب  یطاسبنا  حرف و  نانچ  ماگنه  نآ  رد  تسا ؛

نآ ضّفعت  جنر و  زا  هک  دریگ  ارف  ار  وا  يا  هجنکش  ملا و  نانچ  دشاب ؛ هدرک  اهینامرفان  یصاعم و  تانـسح  ياج  هب  رگا  .تسا  نوریب 
سفن هب  نز ) ای  درم  هاگمرـش   ) جرف مکـش و  اپ و  تسد و  شوگ ، نابز ، مشچ ، دوخ : وضع  تفه  صوصخ  رد  سپـس  .دوش  بّذعم 

ینک یم  يرما  هدارا  تقو  ره  هک  ار  سفن  دنک  ّتیصو  زین  هانگ و  تیصعم و  زا  اهنآ  ندرک  تظفاحم  هب  دنک  شرافس  دراپس و  دوخ 
.ینک ّلمأت  نآ  تبقاع  رد 

سفن هّجوتم  زور  هنابش  مامت  رد  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا : هبقارم  مود 
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یتسه تدابع  تعاط و  لاح  رد  رگا  .دنک  یم  شومارف  ار  هتشذگ  ياهشرافس  همه  يراذگاو  دوخ  هب  ار  سفن  رگا  هچ  یـشاب ؛ دوخ 
تداـبع یهدـن و  تسد  زا  ار  بلق  روضح  ینکن و  لـیم  رگید  ضارغا  اـیر و  هب  ینکن و  دـساف  ار  دوخ  ّتین  هک  یـشاب  بقارم  دـیاب 

نوبز ار  دوخ  يرادـهگن و  ار  سفن  نانع  هبوت  هبانا و  اب  ییاـمن و  كرت  ار  نآ  يدرک  یتیـصعم  هب  لـیم  رگا  یهدـن و  ماـجنا  صقاـن 
.يزاسن ناطیش 

ادخ رکش  رخآ  رد  ییوگب و  هللا  مسب  ندروخ  اذغ  زاغآ  رد  هکنانچ  .يروآ  ياجب  ار  نآ  بادآ  یتسه ، لوغـشم  یحابم  رما  هب  رگا  و 
یتبیـصعم الب و  رگا  .يروآ  ياجب  ار  نآ  بادآ  همه  ترـشاعم و ...  بادآ  تاـکرح و  لاـمعا و  ریاـس  رد  .ینک  ادا  هللادـمحلا  اـب  ار 

هب دزاـتن و  يداو  ره  هب  هتخیـسگ ، راـسفا  سفن  هک  یـشاب  هّجوتم  رایـسب  .يزروب  ییابیکـش  ربص و  ینکن ، عزف  عزج و  دوش ، ثداـح 
: یهدن هار  لد  هناخ  رد  ار  ادخ  دای  رکذ و  زجب  یشاب و  ادخ  دای  هب  هتسویپ  .دورن  طیرفت  طارفا و  بناج 

بش همه  بش  ما  هدش  لد  مرح  نابساپ 

مراذگن وا  هشیدنا  زج  هدرپ  نیرد  ات 

فوشکم و وا  شیپ  اهیناهن  لد و  رارـسا  تسانیب و  ام  لاعفا  لامعا و  عیمج  هب  یلاعت  يادخ  هک  یـشاب  هتکن  نیا  هّجوتم  لاح  همه  رد 
(. 14/ قلع ( »؟ دنیب یم  ار  شتشز ) لامعا   ) دنوادخ هک  تسنادن  وا  ایآ  يرَی « ؛ َهللا  ّنَِاب  ْمَْلعَی  ملَا  دیامرف : یم  دنوادخ  .تسا  رهاظ 

هدنب هک  تسا  نیا  نآ  هجرد  لوا  .تسا  رایسب  بتارم  یلاعت  قح  تبقارم  يارب  زا 

یهلا لالج  تمظع و  رون  هک  ییاجب  دسر  یم  دـیامن و  زارتحا  یـصاعم  زا  وا  سرت  زا  دـنادب و  علّطم  زیچ  همه  رب  ار  وا  لاح  همه  رد 
هتـسویپ هتخاس و  لفاغ  دوخ ، دوجو  زا  هکلب  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ایند و  دای  زا  ار  وا  تاقوا  همه  رد  هک  دوش  هدیبات  هدـنب  لد  رب  نانچ 

.دشاب هدوب  تمظع  لالج و  هظحالم  قرغتسم 

مه زور  رخآ  رد  دوشن  فرحنم  میقتـسم  هار  زا  هک  دنک  طرـش  دـهع و  سفن  اب  دـیاب  زور  لوا  رد  هک  نانچمه  .تسا  هبـساحم  موس :
یلاس ره  رخآ  رد  هک  يرجات  دننام  دهد ، صاصتخا  دوخ  لامعا  اهراک و  عیمج  هبساحم  یسر و  باسح  يارب  ار  یقیاقد 
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بجاو دـشاب  ازج  زور  هب  دـقتعم  هک  سک  ره  رب  هک  تسا  يرما  نیا  دـنک و  یم  نشور  دوخ  ءاکرـش  اـی  کیرـش  اـب  ار  شیاـهباسح 
.دنا هدوب  ریگتخس  رایسب  سفن  هبساحم  رد  زین  هتشذگ  ناحلاص  .تسا 

تراجت کیرش  هک  دوخ  سفن  لاعتم و  دنوادخ  زا  هداد  ماجنا  يریخ  لامعا  رگا  دنک ، نشور  سفن  اب  ار  دوخ  باسح  دیاب  ناملـسم 
ار یـسفن.دهد  رارق  شباتع  باطخ و  دروم  دراداو و  ناربج  كرادت و  هب  ار  وا  تسا  هدرک  یتیـصعم  رگا  دشاب و  رازگـساپس  تسوا 
رد رگا  دنک و  هبانا  دنک ، هبوت  .دنک  هیبنت  ار  وا  دراداو و  تضایر  یتخـس و  هب  دیاب  تسا  هدرک  یهاتوک  يدابع  ریخ و  لامعا  رد  هک 

.دهد رایسب  قّدصت  ارقف  هب  دیامن و  ملاظم  در  دنک ، ناربج  رتدوز  هچ  ره  تسا ، هدرک  یتنایخ  مدرم  قوقح  یلام و  روما 

: دراد دوجو  ریخ  لامعا  يارب  وا  ندرک  هدامآ  سفن و  ندرک  مار  يارب  رگید  هار  ود 

هک هرّاما  سفن  تعاطا  زا  تخـس  ار  ام  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  يوبن و  ثیداحا  ادـخ و  مالک  ندینـش  ندـناوخ و  اب  یکی 
هک ءاحلص  ءایلوا و  زا  ناگتشذگ  لاوحا  هعلاطم  رگید  .دنا  هتسناد  ربکا  داهج  ار  سفن  اب  داهج  هتشاد و  رذح  رب  تسام  یلصا  نمشد 
یم یناسک  اب  ترـشاعم  دنتـشگ و  یمن  یهاـنم  یهـالم و  درگ  دـندرک و  یم  راومه  دوخ  رب  ار  تضاـیر  تداـبع و  یتخـس  هتـسویپ 

هن دنتسه ؛ ادخ  یگدنب  تدابع و  لها  هک  دندرک 

: دنا هدرکن  كرد  ار  تدابع  رد  صولخ  تفاطل  یئابیز و  هتفاین و  رد  ار  ادخ  اب  تاجانم  تّذل  هک  يربخ  یب  ناگدز  تلفغ 

رنه یب  نایئارفص  نیزا  هآ 

! رس درد  ارفصز ؟ دیاز  رنه  هچ 

دنتروص اهنیا  دننادرم ، هن  نیا 

دنتوهش هتشک  دننان و  هدرم 

هب تبـسن  هاگ  تهارک  .ددرگ  یبعت  یملا و  ببـس  نآ  نتفاـیرد  هک  يزیچ  زا  عبط  رّفنت  زا  تسا  تراـبع  تهارک  ّتبحم :  تهارک و 
.تسا تسپ  هلیذر و  قالخازا  يزیچ  نینچ  زا  تهارک  .تسوکین  نسحتسم و  ًاعرش  ًالقع و  هک  تسا  يزیچ 

هک يزیچ  هب  عبط  تبغر  لیم و  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  ّتبحم  تهارک ، دض 
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رد ّتبحم  تهارک و  تهج  نیمه  هب  .تسا  تفرعم  كاردا و  تـبحم  تـهارک و  همزـال  .دـشاب  تـحار  تّذـل و  ببـس  نآ  نتفاـیرد 
دشاب تحار  تذل و  اب  هارمه  نآ  كاردا  يزیچ  ره  تسا و  هورکم  دشاب  یملا  كاردا  نآ  زا  ار  عبط  هک  يزیچ  ره  .تسین  تادامج 

.تسا بوبحم  زیچ  نآ 

: دننام دنوش ؛ یم  كاردا  مشچ  اب  هک  دنتاسوسحم  وزج  یخرب  یمدآ  بوبحم  روما 

ياه همغن  بوخ ، ياهزاوآ  دـننام : دـنوش ؛ یم  كاردا  شوگ  اب  یخرب  هاـیگ -  لـگ و  هزبس و  ناور و  بآ  اـبیز ، رظاـنم  اـهتروص و 
یم سوسحم  هقئاذ  تردق  هب  یخرب  .رّطعم - ياهمیسن  ریذپلد و  ياهوب  دننام : دنوش ؛ یم  كاردا  هّماش  هلیـسو  هب  یـضعب  .نوزوم - 

.ندرک سمل  هسمالم و  هب  یکزان  یمرن و  دننام : دنوش ؛ یم  كاردا  هسمال  هلیسوب  یخرب  ذیذل  ياهماعط  دننام : دنوش ؛

هب يرگید  .یمهو  یلایخ و  یئزج  ياهتروص  دـننام : دوش  یم  كاردا  هنطاب  ساوح  هب  یکی  دـنا : عون  ود  رب  سوسحم  ریغ  روما  اـّما 
بادآ هدیدنـسپ و  تافـص  قالخا و  هّقح ، فراعم  یلک و  یناعم  كاردا  دـننام : تسا  نکمم  اهنآ  لّقعت  ینطاـب ، سفن  هلقاـع و  هوق 

لیبق نیا  زا  دراد  لاعتم  دـنوادخ  هب  تبـسن  هدـنب  هک  یّتبحم  .دراد  تسود  ار  نآ  بحاـص  درب و  یم  تذـل  اـهنآ  زا  ناـسنا  هک  وکین 
دوجو كاردا  لقع و  هوق  هب  اریز  تسا ؛

یمهو یلایخ و  تاّذل  ًالوصا  .ددرگ  یم  رورس  حرف و  تّذل و  بجوم  كاردا  نآ  دیامن و  یم  كرد  ار  وا  لالج  لامک و  تافص  و 
لثم هک  نآ  زا  تسا  رتدنمورین  دنیب  یم  باوخ  رد  یلیمج  تروص  زا  یمدآ  هک  یتّذل  تهج  نیا  هب  تسا ؛ رت  يوق  یّـسح  تاذـل  زا 

تـسایر درف  تهج  نیمه  هب  تسا  رت  يوق  یّـسح  تاّذل  ریاس  زا  ترهـش  تسایر و  تّذل  ببـس  نیا  هب  زین  دـنیبب و  يرادـیب  رد  ار  وا 
تسا و رتالاب  یمهو  یلایخ و  یّـسح و  تاذل  زا  زین  یلقع  تاّذل  .دنک  یم  تسایر  تّذل  يادف  ار  یّـسح  ياهتّذـل  زا  يرایـسب  بلط 

.تهارک زین  دشاب و  یم  رتدیدش  ّتبحم  رگید  عاونا  زا  زین  یلقع  ّتبحم 

یتسود و تهج  نیمه  هب  تسا  رایسب  ّتبحم  بابسا  نوچ  .بابسا  زا  یببـس  هب  رگم  دوش  یمن  نکمم  ّتبحم  ّتبحم : ببـس  نایب  رد 
.تسا دایز  رایسب  زین  ّتبحم 
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دوش یمن  لصاح  ناسنا  رد  يزیچ  ّتبحم  اریز  تسا  ّتبحم  عون  نیرتدـیدش  نیا  .دوخ  ءاـقب  دوجو و  هب  تبـسن  ناـسنا  تبحم  لوا : 
زا یـسک  هب  رت  قفاوم  میالم و  زیچ  چـیه  هک  تسین  یکـش  بوبحم و  ّبحم و  نایم  داّحتا  عبط و  اب  زیچ  نآ  تمیـالم  ببـس  هب  رگم 

.دراد رتتسود  زیچ  همه  زا  ار  دوخ  یسک  ره  تهج  نیا  هب  سپ  .تسین  وا  دوخ 

یب ياهتّقشم  لمحتم  وا  تهج  هب  دراد و  تسود  ار  دوخ  دنزرف  یمدآ  .تسا  دوخ  ياقب  ّتبحم  هب  عجار  زین  دالوا  ّتبحم  ببس  کی 
رد دوخ  نیـشناج  ار  دـنزرف  سک  ره  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  .دـسرن  وا  هب  دـنزرف  نآ  زا  یتّذـل  یعفن و  هچ  رگا  دوش ؛ یم  هزادـنا 

شیوخ لامک  هب  تبحم  زین  ار  هریـشع  موق و  هب  تبـسن  ّتبحم  .دراد  تسود  زین  ار  دوخ  ياقب  ماـقم  مئاـق  دـناد و  یم  شیوخ  دوجو 
.ناتسود هب  تبسن  تبحم  زین  دبای و  یم  يوق  زیزع و  ناشیا  هلیسوب  ار  دوخ  هچ  دناد ؛ یم 

اهاذـغ و تبحم  درم و  نز و  تبحم  دـننام : یناوـیح  ینامـسج  تّذـل  لوـصح  تهج  هـب  دوـخ  ریغ  هـب  تبـسن  ناـسنا  تـّبحم  مّود : 
.دشاب یم  ّتبحم  بتارم  نیرت  تسپ  تسا و  رذگدوز  رایسب  ّتبحم  عون  نیا  .رخاف  ياهسابل  ذیذل و  ياهماعط 

ناسنا اریز  .تسا  هدید  يو  زا  هک  یناسحا  تهج  هب  ریغ  هب  یمدآ  ّتبحم  موس : 

يدب وا  هب  تبسن  هک  سک  ره  دراد و  یم  تسود  ار  وا  دنک ؛ ساسحا  دوخ  هب  تبسن  ار  يرگید  ناسحا  سک  ره  .تسا  ناسحا  هدنب 
ّتبحم ببـس  دوـخ  لاـمک ، هب  تبحم  .تسا  دوـخ  لاـمک  هب  ّتبحم  تقیقح  رد  مـسق  نـیا  رد  تـّبحم  .دراد  یم  نمـشد  ار  وا  دـنک 

یسک هب  تبسن  ّتبحم  ببس  ناسحا  تبحم  .دوش  یم  ناسحا  تبحم  ببس  دوخ  ياهتذل  هب  تبـسن  تبحم  و  دوش ، یم  دوخ  ياهتّذل 
.دوش یم  مک  مه  تبحم  وا ؛ ناسحا  ندش  مک  ببس  هب  تهج  نیمه  هب  دنک ؛ یم  ناسحا  وا  هب  هک  دوش  یم 

دـشاب زیچ  نآ  دوخ  روظنم  هکلب  دـشاب  هتـشاد  یّـصاخ  روظنم  هکنیا  نودـب  زیچ  نآ  تاذ  تهج  هب  يزیچ  هب  تبـسن  ّتبحم  مراهچ : 
تبـسن تبحم  دننام  .تسا  تّذل  نیع  اهنآ  كاردا  و  دـنا ؛ بوبحم  دوخ  يدوخ  هب  نسح  لامج و  اریز  نسح  لامج و  تبحم  دـننام 

كاردا تهج  ره  هب  .راز  هزبس  ناور و  بآ  تعیبط ، هرظنم  هام ، عولط  هب 
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یمدآ دوش و  یم  كاردا  لقع  هب  اهنت  نساحم  زا  یخرب  .تسا  بوبحم  دوخ  يدوخ  هب  هک  یناحور  تسا  یتذـل  زین  ار  لامج  سفن 
ادخ ءایلوا  ایبنا و  ًاتعیبط  میلس ، بولق  نابحاص  زین  .وکین  نَسَح و  قلُخ  دننام  دراد ؛ ّتبحم  اهنآ  بحاص  اهنآ و  هب  عبطلاب 

.دنا هتشگن  فّرشم  اهنآ  ياقل  فرش  هب  هچ  رگا  دنراد ؛ تسود  ار 

ادف ار  دوخ  نادنزرف  لامو و  ناج  وا  هار  رد  دنشاب  رضاح  هک  دنشاب  هتـشاد  ّتبحم  نانچ  یبهذم  بحاص  هب  ینامدرم  هک  دشاب  اسب  و 
هب وا  ّتبحم  تّذـل و  تسا  بلاغ  شیناویح  راثآ  رب  وا  لقع  رون  تسا و  رتنـشور  رهاظ  هدـید  زا  نطاـب  هدـید  ار  هک  ره  يراـب  .دـننک 

.دوش یم  كاردا  رهاظ  نسح  زا  هچنآ  زا  دشاب  یم  رتالاب  هّیلقع  نساحم 

هاج عمط  ای  یلامج  هظحالم  نودب  مه  هب  تبسن  دنراد و  رگیدکی  اب  یناهنپ  يونعم  تبـسانم  هک  تسا  رفن  ود  نیب  تبحم  هاگ  مجنپ :
َهدَّنَُجم ٌدُونُج  ُحاورَالا  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  .تسا  ّتبحم  ببـس  ناشیا  حاورا  تبـسانم  اهنت  هکلب  یلاـم  و 
دنتشاد ییانشآ  مه  اب  یتقو  هک  دنتسه  یسنجمه  راوزاس و  نایرکشل  نوچمه  اهناور  « ؛ َفَلتخا اهنِمرَک  اَنَتاَم  َفَلَتئا َو  اهنِم  َفَراعتامَف 

هاگره دندنویپ و  یم  رگیدکی  هب 

«. دننک یم  تشپ  رگیدکی  هب  دندوب  سانشان 

رفن ود  ندوب  رفسمه  لثم  تسا  هدش  لصاح  یتفلا  عامتجا  رد  اهاج  یـضعب  رد  ناشیا  نایم  هک  يرگید  اب  یـسک  نایم  ّتبحم  مشش :
ناناملسم نیب  ّتبحم  داجیا  تهج  زا  زین  نابرق  رطف و  دیع  هعمج و  تعامج و  ياهزامن  تمکح  .زارد  رود و  يرفـس  رد  رفن  دنچ  ای 

.توافتم تاجرد  هب  دنک ؛ یم  یتّبحم  نینچ  داجیا  یعمج  مسارم  نایدا  ریاس  رد  .تسا 

...رجات اب  رجات  ناوج و  اب  ناوج  ریپ و  اب  ریپ  لفط ، اب  لفط  ّتبحم  لثم  يرهاظ  ياه  تبسانم  هب  دارفا  نیب  ّتبحم  متفه : 

يا و هحـشر  عونـصم  لولعم و  ره  نوچ  هک  تسا  نآ  رما  نیا  ّتلع  .دوخ  عونـصم  هب  عناص  ره  لولعم و  هب  یتلع  ره  ّتبحم  متـشه : 
یتّبحم و .دراد  هقالع  دوخ  لولعم  هب  یتلع  ره  دراد ؛ دوجو  یتبسانم  لولعم  تلع و  نیب  تسا و  عناص  ّتلع و  زا  يا  هولج 
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هب تبـسن  ملعم  نادنزرف و  هب  تبـسن  ردام  ردپ و  تبحم  زین  .تساج و  نیا  زا  دراد  دوخ  ناگدنب  هب  لاعتم  رداق  دـنوادخ  هک  یتمحر 
مّلعتم تالامک  زا  مه  ملعم  هک  نانچمه  دننیبب  دنزرف  رد  يرتشیب  لامک  هک  دنهاوخ  یم  نیدـلاو  تهج  نیدـب  .دوخ  مّلعتم  درگاش و 

.دراد ّتبحم  يو  هب  تبسن  دوش و  یم  رورسم  درگاش  و 

تـسود رتشیب  ار  تردپ  هک  دندیـسرپ : ردنکـسا  زا  .يو  یناحور  تایح  ببـس  ملعم  یلو  تسا  دـنزرف  ینامـسج  تایح  ببـس  ردـپ 
ّتبحم نیاربانب  .نم  یناف  تایح  ببـس  ردـپ  تسا و  نم  یقاب  تایح  ببـس  مّلعم  هک  اریز  .ار  ملعم  داد : باوج  ار ؟ تملعم  اـی  يراد 

زا ام  ینطاب  يرهاظ و  یگدـنز  تسام و  قلاخ  وا  هک  اریز  تساهتبحم  همه  زا  رتالاب  لاـعتم  دـنوادخ  ینعی  یلـصا ، دـجوم  هب  تبـسن 
.تسوا

دـشاب رتکیدزن  تلع  نیا  هچ  ره  .رگیدـکی  هب  نارهاوخ  ناردارب و  ّتبحم  دـننام  دـنا  کیرـش  ّتلع  کی  رد  هک  رفن  ود  تبحم  مهن : 
.دنراد ّتبحم  رتشیب  رگیدکی  هب  نآ -  رد  كارتشا  ّتلع  هب  مه -  اهلولعم 

تهج زا  تفایرد ، تستاقولخم  ادـخ و  نایم  هک  یّـصاخ  طبر  تسناد و  وا  هب  بوسنم  ار  تادوجوم  همه  تخانـش و  ار  ادـخ  هک  ره 
.دزرو یم  قشع  قلاخ -  هب  باستنا  تهج  هب  نایملاع -  همه  هب  دناسر و  یم  مه  هب  ّتبحم  تاقولخم  همه  هب  شنیرفآ  رد  تکرش 

تسوزا مّرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مّرخ  ناهج  هب 

تسوزا ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقشاع 

تبحم ماسقا  نیا  رد  سک  ره  سپ  .درادن  لیصحت  بسک و  هب  جایتحا  تسا و  یعیبط  يرطف و  ّتبحم  ماسقا  رثکا  هک  دنامن  یفخم  و 
.تسا دساف  بویعم و  وا  ترطف  هزادنا  نامه  هب  دشاب  صقان 

طوبرم نادـب  بانکمم  هلـسلس  ماظتنا  تسا و  هتـسباو  طونم و  ّتبحم  هب  تادوجوم  همه  ماوق  دـشاب : یلاخ  ّتبحم  زا  هک  تسین  یلد 
يروش نآ  رد  ّتبحم  هئشن  زا  هک  تسین  يرس  چیه  دشابن و  يرون  نآ  رد  تبحم  هعمل  زا  هک  تسین  یلد  چیه  .دشاب  یم 
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: دشابن

رهم هام و  دش  دمآ  تسا  قشعز 

رهپس باتش  نیمز و  گنرد 

: دنرگیدکی بوذجم  ملاع  ّتارذ  همه 

تسامس ضرا و  نیردناک  هرذ  هّرذ 

تسابرهک هاک و  وچمه  ار  دوخ  سنج 

: دراد نایرج  دوجو  ناکرا  همه  رد  ّتبحم  قشع و  لالز  رابیوج 

تسا يراس  ازجا  همه  رد  یلزا  ّبُح  ّرس 

دایرف لدیب  لبلب  يدزن  لگ  رب  هنرو 

هب ّتبحم  تساهتّبحم ، دبـسرس  لـگ  لـصف و  رـس  تسا و  هنـسح  تافـص  هلمج  زا  تسا و  هدیدنـسپ  نسحتـسم و  ًاعرـش  هک  یتّبحم 
زیچ همه  .تسوا  هب  باستنا  تهج  هب  دشاب  ّتبحم  هتسیاش  لاعتم  دنوادخ  زجب  رگید  یسک  رگا  .تسوا  هب  بوسنم  هچنآ  تسادخ و 

.تسا تبحم  هتسیاش  ثیح  نیزا  تسا و  قح  تردق  راثآ  زا 

ام تسوزا و  یلـصا  یتسه  .تسادـخ  زا  وا  یتـسه  دوجو و  هک  تسا  نآ  تهج  زا  دراد  تبحم  تسوزا  هچنآ  دوخ و  هب  یمدآ  رگا 
هب هک  میتسه  امن  یتسه  همه 

.دنیـشن نایملاع  قرف  رب  یتسین  درگ  دـنیچ  رب  ناکم  نوک و  زا  يزاین  یب  نماد  يا  هظحل  ادـخ  رگا  .میدوبان  وا  هراـشا  هب  ینیعلا  هفرط 
؟ دشاب هتشادن  تسود  تسوا  تسد  رد  دوجو  ماوق  یتسه و  لک  ار  هکنآ  دشاب و  هتـشاد  تسود  ار  دوخ  ناسنا  هک  دوش  یم  هنوگچ 
وا ياطع  ناوخ  رد  هن  هک  تسین  یناسحا  چیه  دـشاب و  وا  هرجـش  هرمث  زا  هک  تسین  یتّذـل  چـیه  .دـشاب  رفاک  ای  لفاغ و  لهاج ، رگم 
زا يداش  شیع و  بابسا  يا ؛ هعرج  وا  ياهتمعن  نارکیب  رحب  زا  یتحار  ره  تسا و  يا  هرطق  وا  ياهتنا  یب  يایرد  زا  یتمعن  ره  .دشاب 

: هداهن وا  یمّرخ  ناوخ  هدامآ و  وا 

درتسگ مرک  ناوخ  نهپ  نانچ 

دروخ يزور  فاق  رد  غرمیس  هک 

می يوس  يا  هرطق  دنکفا  ربا  ز 

مکش رد  يا  هفطن  دروآ  بلصز 
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دنک الال  يو�ول  هرطق  نآ  زا 

دنک الاب  ورس  یتروص  نیزو 

ّتیمامت لامج و  نسح و  دوبعم  ترضح  لاثم  یب  تاذ  هب  ّتبحم  رد  رگید  ببس 
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نیدنچ هب  هتخیمآ  هک  یلامج  رگا  سپ  .تسا  هنأش  ّلج  قح  كاپ  تاذ  رد  رـصحنم  قلطم  لامک  صلاخ و  لامج  هک  دـشاب  لامک  و 
تاذ زا  يوترپ  اهلامج  اهلامک و  همه  هک  یقلطم  لامج  لـماک و  لاـمک  نآ  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  دـشاب ؛ ّتبحم  راوازـس  تسا  صقن 

: تسوا سّدقم 

هدیچیپ وا  يوسیگ  رد  دش  وبشوخ  هیلاغرگ 

تسویپ وا  يوربا  رد  دش  شکنامک  همسو  رو 

عیانـص تردـق و  نتخانـش  وا و  تافـص  هب  ملع  ادـخ و  تفرعم  دوش ؛ یم  یتسود  تبحم و  راوازـس  نآ  هب  هک  قولخم  لامک  تیاـغ 
تاذ صوصخم  دشاب ، ّتبحم  هتـسیاش  یلامج  لامک و  رگا  سپ  .دشاب  یم  یناحبـس  هاگرد  هب  برق  ناسنا  لامک  جوا  .تسوا  لاعفا 

.دوب دهاوخ  یلاعت  يراب 

هعشا زا  تسا  يوترپ  قح و  لالج  لعـشم  زا  تسا  يا  هلعـش  لقع  سفن و  نیا  تسا و  لقع  تبهوم  هقطان و  سفن  هب  ناسنا  تلیـضف 
راگدرورپ رما  زا  یناسنا  حور  سنا  نمچ  رابیوج  زا  تسا  يا  هزبس  سدق و  ملاع  رازلگ  زا  تسا  یلگ  قلطم ؛ لامج 

نم راـگدرورپ  رما  زا  حور  وـگب  دنـسرپ  یم  حور  هراـب  رد  وـت  زا  ربماـیپ  يا  « ؛ ّیبَرِْرمَا ْنِم  ُحورلا  ْلـُق  حورلا  ِنَع  کنولئْـسَی  و  تسا ،
(. 85/ ءارسا « ) تسا

هفیلخ نیمز  يور  رد  نم  هک  انامه  « ؛  ًهفیلخ ِضرَالا  یف  ٌلعاج  ّینِا  تسا : نیمز  رد  دـنوادخ  هفیلخ  مالـسلا  هیلع  مدآ  رگید  يوس  زا 
هب یتقو  ناگدنب  تهج  نیمه  هب  دندیدرگ و  تدابع  رسفَا  قحتسم  تبـسانم  نیدب  مدآ  نادنزرف  مدآ و  30)و  هرقب / « ) مرامگ یم  يا 

نیا هب  دنسر و  یم  بّرقت  هلحرم  هب  یگدنب  تدابع و  رثا  رب  دندرگ و  یم  دوخ  راگدرورپب  لّسوتم  رایتخا  یب  دنوش  راتفرگ  یتبیـصم 
.دنوش یم  کیدزن  وا  هب  ّتبحم  قیرط  زا  دندنویپ و  یم  قح  یتسود  هب  هک  دندرگ  یم  لئان  راختفا 

قـالخا زا  يرایـسب  هنومن  هک  تسا  نآ  دوش ؛ یم  هّزعلا  بر  هب  ّتبحم  ببـس  تسا و  قولخم  اـب  قلاـخ  نیب  هک  ییاهتبـسانم  زا  رگید 
بتارم العا و  تقیقح  .دراد  دوجو  ناگدنب  رد  تمحر  فطل و  ناسحا و  یکین و  ملع ، دننام  ّتیبوبر  تافص  هّیهلا و 
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.تسا ّتبحم  ّقحتسم  صقن ، زا  یلاخ  لامک  تافص  نیا  تهج  هب  هک  تسوا  اهنت  تسا و  عمج  قح  ترـضح  رد  تافـص  نیا  يالاو 
هب لّصتم  دننز و  قلاخ  ّتبحم  سوک  اهیگدولآ  تاوهـش و  ملاع  زا  رودب  دنناوت  یم  هک  دنا  قح  ءایلوا  مالـسلا و  مهیلع  ناربمایپ  اهنت 

تجهب و نانچ  دنوش و  یم  ضحم  ریخ  لالج و  هعلاطم  وحم  لامج و  هدهاشم  قرغتسم  هک  ییاج  هب  دنـسر  یم  دنوش و  سدق  ملاع 
دیشروخ ربارب  رد  ناگراتس  رون  دننام  ددرگ ؛ یم  لحمضم  نآ  بنج  رد  اهتّذل  اهتجهب و  همه  هک  ددرگ  یم  لصاح  اهنآ  يارب  یتّذل 

: باتملاع

یشاب انیب  هک  شوک  نآ  رد  زورما 

یشاب ارآ  لد  نآ  لامج  ناریح 

سنا دـنا و  گرم  قاتـشم  قح  ءایلوا  هک  تسا  تهج  نیدـب  .ندـب  زا  دّرجت  لوصح  هب  رگم  دـهد  یمن  تسد  قارغتـسا  تلاح  نیا  و 
.ردام ناتسپ  هب  تسا  كدوک  سنازا  شیب  گرم  هب  اهنآ 

منت رابغ  دوش  یم  ناج  هرهچ  باجح 

منکفرب هدرپ  هرهچ  نیا  زا  هک  یمد  اشوخ 

تسا یناحلا  شوخ  نم  وچ  يازس  هن  سفق  نینچ 

منمچ نآ  غرم  هک  ناوضر  نشلگ  هب  مور 

یم رّوصت  یناسنا  عون  يارب  هک  تسا  یلامک  تیاغ  قشع و  تاجرد  تیاـهن  دوش ؛ یم  لـصاح  یـسفن  نینچ  يارب  هک  یتّبحم  نیا  و 
حدـم و رایـسب  ار  نآ  رثـن  مظن و  هب  اـفرع  هک  تسا  یقـشع  ماـقم ، نیا  .تسا و  نـالماک  نالـصا و  تاـماقم و  جوا  نیا ، درک و  ناوت 

داجیا زا  دوصقم  تسا و  نآ  زا  زیچ  همه  هک  دنا  هتسناد  قح  هناگی  تاذ  هب  ّتبحم  قشع و  نیمه  رد  ار  تداعـس  دنا و  هدرک  شیاتس 
: تسا تاقولخم  شنیرفآ  زا  بولطم  تانئاک و 

تشادن رشحم  رد  دوس  مدوب ، هچ  ره  تبحم  زج 

تشادن رب  يزیچ  هب  سک  مدرک  ضرع  شناد  نید و 

ادخ ّتبحم  دنیوگ  یم  دننک : یم  راکنا  ار  ادخ  هب  ّتبحم  هک  یناسک  لوق  داسف 
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تّذـل قوش و  سنا و  تهج  نیا  هب  تسا ؛ ّتیـسنج  هب  هتـسباو  فّقوتم و  ّتبحم  تقیقح  نوچ  ادـخ و  تاعاط  هب  رگم  تسین  نکمم 
تایآ و رد  تسا و  ینیع  تابجاو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و  یتسود  هک  یتروص  رد  .دـنادقاف  زین  ار  راگدرورپ  تاجانم 
؛ ِهِللًاّبُح ُّدَشَا  اُونَمآ  َنیّذلا  هلمج : زا  .تسا  هدش  هتفگ  نخـس  ادخ  هب  تبـسن  ناگدنب  ّتبحم  ناگدنب و  هب  ادـخ  ّتبحم  زا  رایـسب  رابخا 

(. 165 هرقب / « ) دنراد صوصخم  ادخ  هب  طقف  ار  یتسود  ّتبحم و  لامک  دننامیا  لها  هک  اهنآ  »

َنْوَشْخَت ًهراجت  اهوُُمتفرتقا و  ٌلاْومَا  مکتریـشَع َو  مُکُجاوْزَا َو  مکناوِخا َو  مُک َو  ُءاْنبَا  ْمُک َو  ُءابآ  َناک  ْنِا  ُْلق  دـیامرف : یم  رگید  هیآ  رد 
َمْوَقلا يِدـْهَیال  ُهّللا  ِهِْرمَاـب َو  ُهللا  یتأـی  یّتَـح  اْوُصَّبرَتَـف  ِِهلیبَـس  یف  ٍداـهِج  ِِهلوُسَر َو  ِهللا َو  َنِم  مُْکَیِلا  َبَحَا  اـهَنوضرت  نکِاـسَم  اـهَداسَک َو 
هدروآ عمج  هک  یلاوما  ار و  دوخ  نادنواشیوخ  نانز و  ناردارب و  نارسپ و  ناردپ و  امش  رگا  مدرم  يا  هک  ار  تّما  وگب ، « ؛  َنیقِساَفلا

هار رد  داهج  لوسر و  ادخ و  زا  شیب  دیا ، هتـشاد  شوخ  لد  اهنادب  هک  یلزانم  دیکانمیب و  نآ  يداسک  زا  هک  يا  هراجتلا  لام  دـیا و 
/ هبوت « ) .درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکدب  ناراکمتـس و  ادخ  .ددرگ  يراج  یهلا  ياضق  ذفان و  رما  ات  دیـشاب  رظتنم  دیراد  تسود  وا 

(. 24

رب وا  لد  رد  ادخ  یتسود  هکنیا  رگم  تسین  ن�وم  امش  زا  سکچیه  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا 
.دشاب بلاغ  ادخ  ریغ  یتسود 

مالسلا هیلع  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترضح  دزن  توملا  کلم  نوچ  هک  تسا  تیاور  زین  و 

تـسود یتسود  هک  يا  هدید  زگره  ایآ  ُهَلیلخ ؟ ُتیُمی  ًالیلخ  َتیأر  ْلَه  دومرف : مالـسلا  هیلع  میهاربا  بانج  دمآ ؛ وا  حور  ضبق  يارب 
تاقالم زا  یتسود  هک  يا  هدید  ایآ  ِِهبیبَح ؟ َءاِقل  هَرکَی  ًاّبُِحم  َْتیأَر  ْلَه  دیسر : باطخ  یلاعت  يراب  ترضح  يوس  زا  دناریمب ؟ ار  دوخ 

؟ دشاب هتشاد  تهارک  دوخ  تسود 

.میآ لیان  وت  ءاقل  هب  ات  دنک ؛ حور  ضبق  ارم  نک  رما  ایادخ ! درک : ضرع  مالسلا  هیلع  میهاربا 

هچ تمایق  هَعاّسلا ؟ یتَم  تفگ : دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تانیاک  رورس  تمدخ  نارای  زا  یکی 
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ار شلوسر  ادـخ و  اـّما  ما ؛ هتخودـنین  لـباق  يا  هزور  زاـمن و  تفگ : يا ؟ هدرک  اـّیهم  هچ  تماـیق  يارب  دومرف : ترـضح  تسا ؟ تقو 
.دش دهاوخ  روشحم  دوخ  تسود  اب  سک  ره  ُهَّبَحَا : نَم  َعَم  ُءرَملا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  .مراد  تسود 

اب مراد  سنا  و  دراد ؛ تسود  ارم  هک  ره  مراد  یم  تسود  نم  وگب : مدرم  هب  دوواد  يا  دـش : باـطخ  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  هب 
.منیزگ رب  ار  وا  زین  نم  هدیزگرب  ارم  هک  ره  .دراد  سنا  نم  هب  هک  یسک 

ار وت  يرود  قارف و  اّما  منک  یم  ربص  تمایق  زور  رد  وت  باذع  رب  نم  ایادخ  دیوگ : یم  لیمک  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ار وت  يرود  بات  ایادخ ! « ؛؟ َِکقاِرف یلَع  ُِربْصَا  َْفیَکَف  َِکباذَـع  یلَع  ُتْرَبَص  َيالْوَم  يدِّیَـس َو  یهِلا َو  ای  یْنبَهَف  منک ؟ لّمحت  هنوگچ 

.»؟ منک هچ  مرادن !

زا تسا : هتفگ  نخس  راگدرورپ  ياقل  هب  دوخ  قوش  ّتبحم و  زا  اهراب  دوخ  ياهتاجانم  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 
یتبابص و كاوَه  یلا  یَهلَو و  ِکتّبحم  یف  یقْوش و  کیلا  یسفن و  یّنِم  کلصَو  یْنیَع َو  ُهُّرق  َكءاِقل  َو  دیوگ : یم  عّرضت  هب  هلمج 

 ...«. نم و ناج  قایتشا  وت  يوسب  تسا و  نم  هدیدمغ  لد  يوزرآ  وت  لاصو  نم و  مشچ  ینشور  وت  رادید  ایادخ ! « ؛ یتیُْغب كاضر 

نم تشرس  تخر  رهم  نم ، تشهب  ترد  كاخ 

وت ياضر  نم  تحار  نم ، تشون  رس  وت  قشع 

ْنَمَوًال َدب  َِکْنم  مارَف  کَتَّبَحَم  هوالح  َقاذ  يّذلاَذ  ْنَم  یهلا  دنک : یم  ضرع  زین  و 

هک تسیک  هتفرگ و  تسود  ار  وت  ریغ  هدیـشچ و  ار  وت  ّتبحم  ینیریـش  هک  تسیک  ایادخ ! « ؛ ًالَوِج کنع  یغتباف  کبرُِقب  سنا  يّذلاَذ 
«. تسا هدروآ  يرگید  هب  يور  هتشاد و  سنا  وت  یکیدزن  هب 

؟ دنک هچ  ار  ناج  تخانش  ار  وت  هک  سک  ره 

؟ دنک هچ  ار  نامناخ  لایع و  دنزرف و 
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یشخب شناهج  ود  ره  ینک  هناوید 

؟ دنک هچ  ار  ناهج  ود  ره  وت  هناوید 

هتشگ و راوتـسا  وت  قایتشا  تخرد  ناشیا  هنیـس  رابیوج  رد  هک  هدب  رارق  یناسک  هلمج  زا  ارم  اهلاراب ! دراد : یم  هضرع  رگید  ياج  رد 
هچ نم ! يادـخ  يا  .دنـشون  یم  اه  هعرج  وت  يافـص  قدـص و  همـشچ  رـس  زا  هتفرگ و  ورف  ار  ناشیا  ياـهلد  فارطا  وت  ّتبحم  هلعش 

تبحم رگید  يوس  زا  وت ! لاصو  برق  لـالز  تساراوگ  یفاـص و  هچ  وت و  ّتبحم  معط  تسوکین  هچ  وت و  داـی  اـهلد  رب  تسا  نیریش 
ره يارب  هک  تسا  يدنچ  ياوق  عماج  ناسنا  دنتاکاردا و  عبات  تاذل  نوچ  و.تسا  تاّذـل  نیرتذـیذل  لالجلاوذ  كاپ  تاذ  هب  تبـسن 

هطاحا ءایـشا و  قیاقح  تفرعم  نآ ، ياضتقم  دنیوگ ، یم  زین  ینطاب  تریـصب  ار  نآ  هک  هلقاع  هوق  هلمج  زا  .تسا  یتّذـل  اهنآ  زا  کی 
ره تّذل  دـشاب و  یم  ملع  تافـص ، فرـشا  یناسنا و  لامک  ياهتنم  .تسا  تفرعم  ملع و  رد  نآ  تّذـل  دـشاب ؛ یم  تادوجوم  یملع 

تریصب هدید  رگا  هک  دوش  یم  هجیتن  اج  نیا  زا  .دشاب  یم  مولعم  تفارش  ردق  هب  ملع  ره  تفارش  تسا و  ملع  نآ  فرـش  ردق  هب  ملع 
.تسا تاّذل  نیرت  يوق  تانیاک  ّیبرم  ّلک و  قلاخ  تخانش  تّذل  دشابن ؛ روک  ینطاب 

تروص و هب  هاگن  تّذل  هک  تسا  يروک  نوچمه  دشاب  هدیـسرن  ایربک  لالج  لامج و  هعلاطم  ادخ و  تفرعم  تّذـل  هب  هک  یـسک  اّما 
.تسا هدرکن  كاردا  ار  یلیمج  هرظنم 

نادـیم تسا  یهانتم  ریغ  هک  ّتیبوبر  ملاـع  قاـفآ  تهج  نیمه  هب  .دـیمهف  دیـشچ  هک  ره  َفَرَع : َقاذ  ْنَم  دـنا : هتفگ  تهج  نیمه  هب 
لد دوش و  یم  لطاب  وا  ياهـشهاوخ  هلمج  لیاز و  وا  ياهمغ  همه  دیـشچ ، ار  تّذـل  نیا  هک  ره  .تسا  تفرعم  ّتبحم و  لها  كاردا 

.دوش یم  هتسر  اهرکف  اهدای و  همه  زا  هتسب و  سک  کی  دای  هب  وا  لد  .دوش  یم  تفرعم  تمظع و  هّجل  قرغتسم  وا 

ضوح بل  روح و  ییوجلد  یبوط و  هیاس 

مدای زا  تفرب  وت  يوکرس  ياوه  هب 

.ایند راد  رد  تفرعم  لیصحت  هب  تسا  فوقوم  هدهاشم ، ءاقل و  هجرد  هب  ندیسر 
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قح لامج  هدهاشم  تجهب  هب  ملاع  نآ  رد  هنوگچ  تفاین ؛ ار  وا  تفرعم  تّذل  ملاع  نیا  رد  تخانشن و  ار  ادخ  ایند  رد  هک  یسک  سپ 
ِهِذه ِیف  َناک  ْنَم  و  هتسیز : نآ  رب  هک  تسا  یقیرط  هب  یـسک  ره  ندرم  هدرم و  نآ  رب  هک  تسا  يوحن  هب  یـسک  ره  رـشح  دسر ؛ یم 

روک و زین  ترخآ  راد  رد  تلالـض ) لهج و  راچد  و   ) دـشاب روک  ایند  راد  رد  سک  ره  « ؛ ًالیبَس ُّلَـضَا  یمْعَا و  ِهرخـآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَا 
(. 72 ءارسا / « ) .دوب دهاوخ  هارمگ 

هب نآ  زا  سّدقم  تعیرـش  رد  هک  تسادخ  تفرعم  اهرورـس  اهتجهب و  همه  هیامو  اهتداعـس  همه  لصا  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا 
.دوش یم  ریبعت  نامیا 

رسفا نیا  هب  ییابرب و  نادیم  زا  يوگ  نیا  ات  نک  یعس  یتفایرد ؛ ار  ادخ  ّتبحم  تفارش  تلیـضف و  نوچ  ادخ : ّتبحم  لیـصحت  قیرط 
: يدرگ مّرکم  تمارک 

یمدق هن  شیپ  قشع  هلحرم  مزع  هب 

درک یناوت  رفس  نیا  ار  ینکاهدوس  هک 

: تسا زیچ  ود  ادخ  ّتبحم  لیصحت  قیرط 

هچنآ هّیلالجو و  هیلامج  هیلامک و  تافص  رد  ندیـشیدنا  عنـص و  بیاجع  رد  رّکفت  ادخ و  دای  رب  تموادم  رکذ و  رکف و  ماود  لوا - 
لد هک  یطرشب  تادابع  تاعاط و  رب  ندومن  تبظاوم  تولخ و  رد  وا  اب  تاجانم  و  هدیرفآ ؛ ناگدنب  يارب  دوخ  نایاپ  یب  ياهتمعن  زا 

.دزادرپب قح  ّتبحم  ریغ  زا  لد  هناخ  دزاس و  كاپ  يویند  قیالع  زا  ار 

: لاعتم دنوادخ  هاگرد  هب  لاهتبا  عّرضت و  تدابع و  تعاط و  اب  لد  هنازخ  رب  وا  تفرعم  نتخاس  ّطلسم  ادخ و  تفرعم  لیـصحت  مّود : 
(. 99 رجح / « ) دوش دراو  وت  رب  گرم )  ) نیقی ات  شاب  لوغشم  ادخ  تدابع  هب  هتسویپ   » نیقیلا َکیتأی  یّتح  َّکبر  ُدبْعاَو 

: دناسر یم  تیاده  همـشچ  رـس  هب  ار  اهنآ  دنراد ؛ رب  ماگ  وا  تفرعم  هار  رد  رگا  هک  تسا  هدومرف  هدـعو  ناگدـنب  هب  لاعتم  دـنوادخ 
َنیّذلاَو

؛ انَُلبُس ِمُهَّنیَدْهََنل  انِیف  اُودَهاج 

(. 69 توبکنع / «. ) مینک یم  ناشتیاده  میرب و  یم  تیاده  هار  هب  ار  نانآ  دندرک ؛ داهج  ام  تفرعم  هار  رد  هک  یناسک  نآ  »

رامش ّدح  زا  هک  تسا  یهلا  تردق  راثآ  عنص و  رهاظم  رد  ندیشیدنا  رگید  هار 
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یتسه ناهج  رد  .دسر  یمن  ماجنا  هب  دوش  فرص  نآ  نایب  رد  اهرمع  رگا  تسین و  نکمم  نآ  هب  ماهفا  لوقع و  هطاحا  تسا و  نوریب 
روهظ تّدش  اّما  .وا  دوجو  رب  قدص  تسا  يدهاش  هک  نیا  رگم  بیاغ  رـضاح و  تالوقعم و  تاسوسحم و  زا  تسین  يدوجوم  چـیه 

: تسا زجاع  نآ  كرد  زا  باتفآ  روهظ  تدش  تهج  هب  شّافخ  هدید  هک  نانچ  .تسا  ناوتان  ياه  هدید  یضعب  زا  وا  يافخ  ببس 

یلو وا  يور  هدرپ  یبرگ  هولج 

تسین رادید  تقاط  ار  سکچیه 

ار لاعتم  دنوادخ  دوش و  یمن  هتخانش  يدیپس  نودب  یهایس  بش و  نودب  زور  تسا و  دادضا  هب  ءایشا  نتخانـش  نوچ  نیا ، رب  هوالع 
رهاظم تخانـش  تفرعم و  لیـصحت  قیرط  زا  اهنت  تسا ؛ نکممان  دوجولا  بجاو  تاذ  يارب  رما  نیا  دشاب و  يّدن  ّدـض و  دـناوت  یمن 

: دشاب یم  رّسیم  تسا  لک  حوضو  ببس  تسا و  زیچ  همه  زا  رترهاظ  هک  ّتیبوبر 

باتفآ لیلد  دمآ  باتفآ 

باتم خر  يو  زا  دیاب  تلیلد  رگ 

ْنَا َْلبَق  ُرْحَبلا  َذِفََنل  ّیبَر  ِتاِملَِکل  ًادادِم  ُرْحَبلا  َناکَْول  ُلق  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد 

، دوش بکرم  نم  راگدرورپ  تاملک  نتـشون  يارب  ایرد  رگا  هک  وگب  تتما  هب  ام  لوسر  يا  « ؛ ًادَدَم ِهِلثِمب  اْنئِجَْول  ّیبَر َو  ُتاِملَک  َدَْـفنَت 
، دسر رخآ  هب  یهلا  تاملک  هک  نآ  زا  شیپ 

(. 109 فهک / « ) دننک نآ  همیمض  رگید  ییایرد  دنچ  ره  دش  دهاوخ  کشخ  ایرد 

رد اّما  دراد ؛ تسود  ار  ادخ  وا  هک  درادنپ  نانچ  یـسک  ره  دیاش  دراد - ؟ دوجو  ناگدـنب  رد  دـنوادخ  یتسود  يارب  ییاه  هناشن  هچ 
نـشور قداـص  ّبحم  ّتبحم  تقیقح  هکنیا  يارب  .یبیرف  دوخ  رورغ و  هاـگ  تسا و  يرادـنپ  هکلب  تسین ؛ یتّبحم  یتسود و  تقیقح 

: دشاب هتشاد  دوجو  دیاب  قح  تاذ  ّبحم  رد  دنچ  ییاه  هناشن  دوش ؛

گرم قاتـشم  دیاب  تسا  فوقوم  گرم  رب  هبترم  نیا  هب  لوصو  نوچ  دشاب و  هدوب  نایع  هدهاشم و  قیاش  ءاقل و  بلاط  هک  نآ  لوا : 
ات دـتفا  ریخأـت  هب  شگرم  هـک  دـهاوخ  یم  رتـشیب  تداـبع  تعاـط و  تـهج  زا  یـسک  رگم  .دـشابن  نارگ  وا  رب  گرم  ًالـصا  دـشاب و 

نینچ تادابع  ریخ و  لامعا  زا  رما  نیا  تقادص  .ددرگ  مهارف  يو  يارب  رتشیب  یگدامآ 
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.ددرگ یم  نشور  یصخش 

رایتخا یـصاعم و  كرت  یبلاط  نینچ  هناشن  .دنادب  رترب  دوخ  ياه  هتـساوخ  رب  ار  وا  هتـساوخ  دشاب و  ادخ  ياضر  بلاط  هک  نآ  مود :
.تسا تعاط  تدابع و 

.دیوجن دناوخن و  وا  مان  زا  ریغ  هب  دونشن و  وا  ثیدح  زجب  دشاب و  قح  رکذ  هب  لوغشم  شلد  دشاب و  ادخ  دای  هب  هتسویپ  هک  نآ  موس :
.دنارذگب ثیداحا  ندینش  رد  یتاقوا  دریگ و  سنا  وا  ینامسآ  باتک  اب 

تاریـصقت رذع  یتعاس  دیوگ ، زار  وا  هب  ینامز  .دنک  دوخ  يادخ  اب  تاجانم  هک  دـشاب  هتـشاد  تولخ  هب  لیم  هشیمه  هکنآ  مراهچ : 
: دیوگ زاب  ار  دوخ  ياهوزرآ  یهاگ  دهاوخ ،

اهنمجنا زا  نآ ، زا  منازیرگ 

مراد رایاب  یتولخ  لد  رد  هک 

زا دور و  باوخ  رتسب  هب  دسر  ارف  بش  تملظ  نوچ  دـنک و  ادـخ  ّتبحم  يوعد  هک  ره  دـیوگ  یم  غورد  هک : تسا  هدـمآ  رابخا  رد 
.دراپس یشومارف  هب  لد  هناخناهن  رد  ار  دوخ  يادخ  دشاب و  لفاغ  بوبحم  دای 

دوب مارح  ناقشاع  رب  باوخ 

دوب ماخ  هک  دنک  سک  نآ  باوخ ،

دشاب رکاش  رباص و  تاّیلب  بئاصم و  رد  .ددرگن  ملاتم  دروخن و  سوسفا  دورب  شتسد  زا  هک  ایند  روما  زا  زیچ  چیه  رب  هک  نآ  مجنپ : 
دـشاب و لازیال  لزی و  مل  بوبحم  زا  وا  حرف  مغ و  هکلب  ددرگن ؛ كانحرف  دروآ  يور  وا  هب  ایند  همه  رگا  دـنکن و  یبات  یب  عزج و  و 

.سب

تسوا مغ  ینامداش و  ار  ناقشاع 

تسوا مه  تمدخ  ترجا  دزمتسد و 

.نمشد ار  ادخ  نانمشد  درادب و  تسود  ار  ادخ  ناتسود  .دشاب  نابرهم  قفشم و  ادخ  ناگدنب  همه  رب  هک  نآ  مشش :

تفرعم هکنانچمه  .دـشاب  برطـضم  ّللذـتم و  دـنوادخ  لالج  اـیربک و  ءاول  ریز  رد  دـشاب و  فئاـخ  یهلا  تمظع  تبیه و  زا  متفه :
.دوش یم  تشهد  فوخ و  ثعاب  وا  لالج  تمظع و  كرد  ددرگ ، یم  ّتبحم  بجوم  یهلا  لامج 
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لالج تبیه و  بوبحم و  میظعت  اب  اهنیا  هک  دزیخن  رب  ّتبحم  يوعد  هب  نامدرم  دزن  رد  دراد و  هدیشوپ  ار  دوخ  ّتبحم  هک  نیا  متشه :
.تسین راوازس  نآ  ندومن  شاف  دشاب و  یم  بوبحم  ّبحم و  نیب  هک  تسا  يّرس  یتسود ، .تسا  فلاخم  وا 

.دنک لمع  دیامرف ، هچ  نآ  هب  دوش و  بوبحم  نامرف  میلـست  هار  نیرد  دیاب  تسود  .تسا  يرـسرس  يراک  هن  دنوادخ  یتسود  يراب ،
نیا .دنک  ینابرق  ادخ  هار  رد  ار  مالسلا  هیلع  لیعمسا  ترضح  شزیزع  دنزرف  دیاب  دید  باوخرد  هک  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  نوچ 

هک ناشوپب  وا  رب  ون  سابل  نزب و  هناش  هدـب و  وش  تسـش و  ار  تدـنزرف  ياهوم  رجاه ! يا  تفگ : .تشاذـگ  نایم  رد  رجاه  اـب  ار  ا�ور 
دنزرف تسد  مالسلا  هیلع  میهاربا  .درک  عادو  وا  اب  دیـسوب و  ار  شا  هرهچ  درک و  نینچ  رجاه  .منک  هیده  تسود  هب  ار  وا  مهاوخ  یم 

.دنک حبذ  قح  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  زیزع  دنزرف  ات  درب  قشع  هاگنابرق  هب  ار  وا  تفرگ و  ار 

دنزرف يولگ  رب  دراک  مالسلا  هیلع  میهاربا  .هدب  ماجنا  يرومأم  نادب  هچ  نآ  رَ�وت  ام  لَعفا  َِتبا  ای  تفگ : ردپ  هب  مالـسلا  هیلع  لیعمـسا 
لیعمـسا .درب  یمن  دراک  منک ؟ هچ  تفگ : مالـسلا  هیلع  میهاربا  .دروآ  اجب  ار  قح  نامرف  تفگ : مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  .دـیربن  داـهن 

ار دراکِرَس  ناجردپ ! تفگ :

لیعمـسا زا  تسد  .يدیـشوپ  یتسار  هماج  تباوخ  هب  .ا�ورلا  َتقّدص  دق  .میهاربا  يا  هک : دـمآ  رب  زاوآ  تقو  نآ  رد  .رب  ورف  مقلخ  رد 
: يرآ .نک  نابرق  يو  ياج  هب  ار  دنفسوگ  نیا  رادب و 

دسرت رس  زا  هک  نآ  دشابن  هدیروش 

دسرت رجنخ  هک ز  نآ  دوبن  قشاع 

.دنا نامرف  يارجا  هدامآ  بوبحم  ربارب  رد  اضر  میلست و  ماقم  رد  دنا و  قوشعم  هتشک  ناقشاع 

قوش تقیقح  نایب  رد  . 61

هب تبغر  يزیچ و  هب  لیم  زا  تسا  ترابع  قوش  لصا  .تسوا  سدـقا  تاذ  هب  سنا  وا و  ياـقل  قوش  ادـخ  هب  ّتبحم  تارمث  هلمج  زا 
زا هک  دیآ  یم  شیپ  يزیچ  هب  قوش  .درادن  ینعم  تسا  رضاح  لصاح و  هک  يرما  هب  قوش  سپ  .نآ  بایغ  لاح  رد  يرما 
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نآ دوجو  ًالامجا  هچنآ  هب  ندیسر  قوش  نوچ  .تسوا و  ياقل  ادخ و  هب  قوش  قوش ، بتارم  نیرتالاب  .دشاب  هدش  نآ  كاردا  یهجو 
لاعفا و تافـص و  لالج و  لامج و  ایربک و  تمظع و  هدنب  يارب  هک  تسا  یتقو  نآ  تیاهن  تسا ؛ لوهجم  نآ  لیـصفت  هتـسناد و  ار 

یمن ورف  قاتـشم  هدنب  قوش  شتآ  زگره  تهج  نیدـب  درادـن ؛ ناکما  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  رما  نیا  دوش و  فشک  یهلا  ماکحا 
.دسرب رتالاب  هبترم  هب  دهاوخ  یم  تسا و  یقرت  رد  هتسویپ  تسا و  تّذل  تجهب و  هیام  قوش  نیا  .دنیشن 

مدق قوش  نادیم  هب  نوچ  سپ  .ما  هدـیرفآ  دوخ  رون  زا  ار  نیقاتـشم  ياهلد  نم  هک  تسا  دراو  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  رابخا  رد 
: امن كرت  ار  یناسفن  ياهاوه  نک و  عداو  ار  ایند  ياهدارم  اهوزرآ و  يراذگ 

نز ییاپ  تشپ  ار  اوه  يراد  سوه  شیوکرس 

نز ییافق  ار  ملاع  ود  وش  ور  کی  هشیدنا  نیا  رد 

هعلاـطم هب  رظنو  روضح  هدـهاشم  برق و  يداـش  رد  نآ  ندـش  وحم  بوبحم و  هظحـالم  هب  لد  لاغتـشا  زا  تسا  تراـبع  سنا  اـّما  و 
.يرگید هب  تافتلا  نودب  لامج 

ار مدرم  زا  يرود  ددرگ و  یم  تلزع  تولخ و  بلاط  دیسر  سنا  ماقم  هب  هک  یسک 

.دزاس یم  لوغشم  ادخ  هب  مات  هّجوت  زا  ار  وا  لد  نامدرم  تبحاصم  اریز  دهاوخ ؛ یم 

یف ضغب  هک  نانچمه  دـشاب ؛ ادـخ  هار  رد  یتسود  هک  تسا  هللا  یف  ّبح  هدیدنـسپ  ياـهتّبحم  هلمج  زا  هللا :  یف  ضغب  هللا و  یف  ّبح 
هک دیشاب  هاگآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  .تسا  رایسب  ود  نیا  باوث  تلیـضف و  تسا و  هّبحتـسم  ياهتوادع  زا  هللا 

ناگدیزگرب هلمج  زا  وا  دشاب ، ادخ  هار  رد  وا  عنم  اطع و  ادخ و  هار  رد  دشاب  هتشاد  نمشد  ادخ و  هار  رد  دشاب  هتشاد  تسود  هک  ره 
.تسادخ

راگدرورپ طخـس  مشخ و  بجوم  دراد و  نامیا  دـیحوت و  اب  تافانم  تفـص  نیا  یهلا :  ریدـقت  هدارا و  رب  ضارتعا  راکنا و  طـخس و 
ياج هچ  لفاغ  راگدرورپ  تمکح  ياضتقم  هب  تسا و  لـهاج  ردـق  اـضق و  رارـسا  هب  هک  ار  زیمت  یب  لـیلذ  زجاـع  هدـنب  .تسا  ملاـع 

؟ تسا ریبخ  میکح و  دنوادخ  رب  ضارتعا 
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رداق تسا و  مکاح  وا  زجاع  میا و  هدنب  ام 

يراز هب  دشک  یم  رو  مروز  هب  دشک  یم  رگ 

ياضق هب  دوشن  یضار  نم و  يالب  رب  دنکن  ربص  هک  ره  سپ  تسین ؛ ییادخ  نم  زجب  هک  ییادخ  منم  هک  تسا  هدمآ  یـسدق  ربخ  رد 
رب ضارتعا  كرت  زا  تسا  ترابع  نآ  تساضر و  طخـس  دـض  .نم  ياوس  دـیوجب  ییادـخ  نم  ياـهتمعن  يارب  زا  دـنکن  رکـش  نم و 

انغ و رقف و  اریز  تسا ؛ تحار  رورس و  تجهب و  تّذل و  رد  هتـسویپ  اضر  هبترم  بحاص  ًالعف  ًالوق و  رهاظ  نطاب و  رد  یهلا  تاردقم 
زیچ همه  .تسین  نارگ  وا  لد  رب  مادک  چیه  تسا و  يواسم  يا  هدنب  نینچ  دزن  رد  تامم  تایح و  تّحص و  ضرم و  ّتلذ و  تّزع و 

: تسا یضار  دسر  یم  ودب  هچ  نآ  زا  دراد ، یئایربک  تحاس  هب  هک  یتّبحم  قشع و  تهج  زا  دناد و  یم  ادخ  زا  ار 

ّدج هب  شرهق  رب  فطل و  رب  مقشاع 

ّدض ود  ره  نیا  قشاع  نم  بجع  يا 

نم ناج  رب  دوب  شوخ  وا  شوخان 

نم ناجنر  لد  رای  يادف  ناج 

.تسا نیبّرقم  لزانم  فرشا  نید و  تاماقم  لضفا  اضر  ماقم 

: دنتفگ دیناسک ؟ عون  هچ  دیسرپ : دوخ  باحصا  زا  يا  هّدع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

تمعن ماگنه  رد  میرکاش  الب  تقو  رد  میرباص  دنتفگ : تسامش ؟ نامیا  تمالع  زیچ  هچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  .مینان�وم 
.دیتسه ن�وم  هک  مسق  هبعک  يادخ  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  .دنوادخ  ياضر  دراوم  هب  میتسه  یضار  و 

نآ رد  نم  ياضر  دومرف : .دشاب  وت  ياضر  نآ  رد  هک  يامن  هر  يرما  هب  ارم  اهلاراب ! تفگ : دنوادخ  هب  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم 
.یهد اضر  نم  ياضق  هب  وت  هک  تسا 

یضار دنک و  ربص  هک  ره  .تسا و  تاعاط  همه  سأر  اضر  ربص و  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دّیـس  ترـضح  زا 
ریخ هچنآ  رگم  دنک  یمن  رّدـقم  وا  يارب  زا  زین  ادـخ  قح ، ياضق  هب  دوش  یـضار  تسا و  هدرک  رّدـقم  يو  يارب  ادـخ  هچنآ  رد  دوش 

.تسوا

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  رتالاب  زیچ  همه  زا  ادخ  ياضر 
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زا رتگرزب  رترب و  دـهد و  لزنم  تشهب  يوکین  تارامع  رد  ار  نامیا ) لها  (« ؛ ُرَبْکَا ِهللا  َنِم  ٌناوضر  ٍنْدَـع و  ِتاّنَج  یف  ًهبّیط  َنِکاـسَمَو 
(. 72 هبوت /  ) دیامرف تمارک  ناسنا  هب  ار  ادخ  يدونشخ  اضر و  ماقم  تمعن  ره 

يا هبترم  هب  قداص  ّبحم  یتسود  .دراد  یپ  رد  ار  بوبحم  لاعفا  هب  تیاضر  یسک  اب  ّتبحم  اریز  تسا : ّتبحم  تارمث  زا  اضر  ماقم 
وا رب  یملا  درد و  رگا  هک  دزاس  لوغـشم  دوخ  هب  ناـنچ  ار  وا  بوبحم  لاـمج  هدـهاشم  ددرگ و  ادـخ  یتسود  رد  قرغتـسم  هک  دـسر 

دنوادـخ ّتبحم  هک  تسین  یکـش  .دـیامن  رورـس  تجهب و  ساـسحا  دوخ  لد  رد  هکلب  دـنکن ، ساـسحا  ار  نآ  ملا  ًاـقلطم  دوش  دراو 
شوهدم یبوبحم  نینچ  ّتبحم  هداب  زا  هکنآ  .تساهیلوغشم  نیرتگرزب  قح  يالاو  هاگشیپ  هب  لد  یلوغشم  اهتّبحم و  نیرتالاب  ناحبس 

: دیوگ یم  دنک و  یم  تّذل  ساسحا  یتح  درب و  یم  دای  زا  ار  نتشیوخ  ددرگ 

وا تاّذل  مشچ  یم  مه  الب  رد 

وا تام  ، میوا تام  میوا  تام 

یضار نآ  هب  هک  دسر  یم  يا  هبترم  هب  تسود  ّتبحم  رد  قارغتـسا  ّتلع  هب  نکیل  دنک و  یم  ملا  كاردا  درد و  ساسحا  ّبحم  هاگ 
زا شدنبدنب  رگا  تسا و  قئاش  بغار و  و 

: منّرتم لاقم  نیا  هب  شنابز  دشاب و  جهتبم  رورسم و  دننک ، ادج  مه 

شیوخ درد  شیوخ و  جنر  رب  مقشاع 

شیوخ درف  هاش  يدونشخ  رهب 

دهنن مدـق  يداو  نآ  هب  یـسک  ات  هک  تسا  یبیارغ  بیاجع و  قح  ناقـشاع  تشذگرـس  رد  .تساه  یتفگـش  ّتبحم  قشع و  ملاع  رد 
: درک رواب  دناوت  یمن 

يرآ يور  قشع  میلقا  هب  رگا 

ینیب ناتسلگ  قافآ  همه 

يونش نآ  تسا  ینتفگان  هچنآ 

ینیب نآ  تسا  یندیدان  هچنآ 

يرذگرد تایح  قیضم  زا 

ینیب ناکمال  کلم  تعسو 

یهد قشع  هب  رگا  يراد  هچنآ 
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ینیب نایز  يوجرگ  مرفاک 

هکنآ لاح  تسا  نوچ  .دندیمهفن  دـندیرب و  جـنرت  ياج  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  هک  دـندش  فسوی  لامج  وحم  نانچ  نآ  يرـصم  نانز 
؟ دراذگ مدق  ناکمال  کلم  هب  ناهج  يانگنت  زا  دوش و  یلزا  دهاش  لامج  وحم 
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ياعد ات  دیناوخب  ارم  « ؛ ْمَُکل ْبِجَتـسَا  ینوُعُدا  تسا : هدومرف  رما  ندرک  اعد  هب  ار  ام  لاعتم  دـنوادخ  اریز  درادـن :  تافانم  اعد  اب  اضر 
« .منک باجتسم  ار  امش 

هزیکاپ كاپ و  اهترودک  گنز  زا  اعد  اب  لد  هینیآ  رّونم و  نشور و  اعد  زا  یناسنا  سفن  .تسا  تاجاح  حاتفم  تداعـس و  دـیلک  اعد 
اضر اب  مه  ندرک  اعد  دشاب ، هتشاد  تافانم  اعد  اب  یگنسرگ  عفد  يارب  اذغ  ندروخ  یگنشت و  عفر  يارب  بآ  ندیشون  رگا  .دوش  یم 

دنوادـخ تیـصعم  زا  يرود  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاداـبع و  تاـعاط و  نداد  ماـجنا  نینچمه  .تشاد  دـهاوخ  تفلاـخم 
سدقا تحاس  زا  هک  تسا  يروما  رد  اضر  .تشاد  دهاوخن  تافانم  نآ  فرش  اضر و  تلیضف  اب  يدابع  یفیلکت و  روما  هیقب  لاعتم و 

.تسا دنوادخ  هغلاب  تمکح  ياضتقم  دوش و  یم  دراو  ناگدنب  رب  وا  رما  هب  یهلا و 

راثآ و رد  رکف  بلق و  رد  دـنوادخ  دای  رکذ و  همادا  اب  دـنک  یعـس  هک  تسا  نآ  اضر  ماـقم  لیـصحت  قیرط  اـضر : لیـصحت  ناـیب  رد 
اهتمکح و رد  ربّدت  وا و  عنص  بیاجع 

يرازو و عّرـضت  تادابع و  تاعاط و  رب  تبظاوم  قیرط  زا  .دروآ  تسدـب  ار  دـنوادخ  ّتبحم  هداد  رارق  تاـقولخم  رد  هک  یحلاـصم 
يویند و قیالع  دـهد ؛ شیازفا  میحر  نامحر و  دـنوادخ  ناهج و  قلاخ  هب  تبـسن  ار  دوخ  ّتبحم  سنا و  یلزا  بوبحم  اـب  تاـجانم 
دشاب و رکاش  روبـص و  اهالب  بئاصم و  ربارب  رد  ددرگ و  تسود  لایخ  وحم  هک  دسر  يا  هبترم  هب  وا  ّتبحم  ات  دـیامن  مک  ار  یناسفن 

: دیوگب دشاب و  رورسم  یضار و  تمعن -  تنحم و  يداش و  مغ و  زا  دوش -  یم  دراو  وا  رب  هچنآ  زا  دهد و  تسود  رما  هب  اضر 

نابرد يا  دوخ  رس  رد  نیا  زا  مراد  یمن  رب 

دنکشرس مرگ  وت  يافج  گنس  زا  هر  دص 

رـس و تسود  هار  رد  هدرک و  یگداتـسیا  دئادش  ربارب  رد  هنوگچ  نانآ  دید  درک و  دیاب  هعلاطم  ار  قح  ناتـسود  ناّبحم و  تشذگرس 
.دنا هدیشون  تنحم  نارکوش  دنا و  هدز  قح  تیاضر  زا  مد  هظحل  نیرخآ  ات  هدرک و  ادف  ناج 
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رجا رد  هک  یثیداحا  هظحالم و  تسا  هدیـسر  اضر  لها  ماقم  الب و  لها  هبترم  تعفر  رد  هک  يرابخا  تایآ و  اضر  هبترم  نابلاط  دـیاب 
لهاج يرما  ره  تبقاع  هب  دوخ  هک  دنک  لمأت  هتکن  نیا  رد  اضر  لیصحت  يارب  دیاب  زین  .دننک و  هعلاطم  تسا  هدش  دراو  اهنآ  باوث  و 

هتّبلا هدومرف ؛ رّدقم  یسک  ره  قح  رد  هچنآ  سپ  دراد ؛ لماک  هطاحا  یـسک  ره  هب  تبـسن  يرما  ره  حالـص  ریخ و  هب  وا  قلاخ  تسا و 
یم لصاح  يا  هجیتن  هچ  وا  تیاضر  مدع  طخـس و  زا  ایآ  نیا  رب  هوالع  .دمهفن  ار  نآ  ّرـس  هچ  رگا  تسا  نآ  رد  وا  تحلـصم  ریخ و 

: دیوگب دیاب  سپ  ددرگ ؟ یم  وا  لیم  هب  یتسه  هناخراک  عاضوا  .دوش و  یم  هداد  ردق  اضق و  رییغت  وا  رطاخ  هب  ایآ  دوش ؟

میمیلست هطقن  ام  یتسه  هریاد  رد 

ییامرف وت  هچنآ  مکح  یشیدنا  وت  هچنآ  يأر 

ياهراخ ّتبحم ، هیداب  رد  دـندوب و  راتفرگ  اهالب  عاونا  هب  هک  میناوخ  یم  ینّابر  هاگراب  ناگتفای  راـب  یهلا و  ناـبرقم  تشذگرـس  رد 
دنوادخ ياضر  ّتبحم و  لیصحت  دیما  هب  سپ  .تسا  هدش  خرس  رگج  بانوخ  زا  نانآ  هرهچ  هدیلخ و  اهنآ  ياپ  هب  تبیصم 

.دیامن ناسآ  لهس و  دوخ  رب  ار  یهلا  برق  هار  ياهیراوشد  دنک و  دئادش  رب  ربص  دیاب 

هب طوبرم  هک  یبوبحم  نادقف  ای  یبولطم  نتفر  تسد  زا  تهج  هب  ندوب  ّملأتم  ندرب و  ترـسح  زا  تسا  ترابع  نآ  و  هودـنا :  نزح و 
رگا و  زامن و ...  ندش  اضق  دـننام : تسا  باوث  رجا و  بجوم  هنـسح و  تافـص  زا  هودـنا  نزح و  تروص  نیرد  دـشاب ؛ يورخا  روما 

یتفـص تسا ؛ یهلا  تاردـقم  رب  ضارتـعا  تهارک و  اـب  هارمه  هودـنا  نزح و  نیا  نوچ  دـشاب ؛ يویند  روما  هب  طوبرم  هودـنا  نزح و 
یم ار  لد  هودـنا  نزح و  عون  نیا  .تسا  لاوز  اـنف و  هب  موکحم  ملاـع  تایهتـشم  يویند و  دـصاقم  نوچ  شزرا ؛ یب  دنـسپان و  تسا 

ناویح و زا  زیچ  همه  دنتسه  یلاع  بتارم  رد  هک  يروما  یناسفن و  تالامک  زج  .دراد  یم  زاب  تدابع  تعاط و  زا  ار  یمدآ  دناریم و 
تـسد هک  تفکـش  راگزور  نمچ  رد  لگ  مادـک  .دـنا  لاوز  انف و  ضرعم  رد  همه  لاـیع  لـها و  لاوما و  اـهالاک و  هعتما و  داـمج و 

نیا رابیوج  رد  ورس  مادک  دیچن و  ار  نآ  ثداوح  نابغاب 
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ای ردپ  يازع  رد  يدنزرف  حبص  ره  دلان و  یم  دنزرف  گرم  رد  يردپ  ماش  ره  درواین ، رد  اپ  زا  ار  نآ  تافآ  هّرا  هک  دیشکرب  رس  ملاع 
: دنز یم  كاچ  هماج  ردام 

سکچیه مادنا  رب  راگزور  طّایخ 

درکن ابق  رخآ  هک  تخودن  ینهاریپ 

رب وا  ترـسح  مغ و  دـنیبب ؛ تعاس  ره  زور و  ره  ار -  زیچ  همه  يانف  درگنب و  هلحرم  نیا  هب  تریـصب  تربع و  هدـید  هب  ناسنا  هاگره 
.دراد یم  رب  ماگ  يونعم  تاماقم  لیصحت  لابند  هب  دنک و  یم  هّجوت  رتشیب  هّیقیقح  تداعس  هّیلقع و  روما  هب  دوش و  یم  لیاز  هتشذگ 

یم ایند  هب  مالسلا  هیلع  یلع  .ددرگن  كانهودنا  نآ  لاوز  زا  دوشن و  داش  تسانف  وا  نأش  هک  يزیچ  دوجو  رب  هک  تسا  مزال  لقاع  رب 
هب ما و  هدرک  هقالط  هس  ار  وت  نم  هک  وش  رود  نم  زا  ورب و  .ینک  هتفیرف  ارم  یناوت  یمن  تا  هدـنبیرف  عاتم  راـنید و  مهرد و  اـب  دومرف 

: منک یمن  عوجر  وت 

يربلد اب  شیع  دوب  قیال  هن 

يرهوش دوب  شدادماب  ره  هک 

نادقف زا  جهتبم و  رورسم و  نادب  هدرک و  شوخ  لد  يزیچ  هب  مدرم  زا  يا  هتسد  ره 

نیا تسادـخ و  اب  تاجانم  تدابع و  هب  ناش  طاشن  تیاغ  دـنا و  یـضار  یناسفن  تـالامک  هب  هک  نادـنمدرخ  اـهنت  دـنا ؛ نیگمغ  نآ 
قلطم لیمج  لامج  راونا  هّجل  رد  قارغتـسا  قح و  ترـضحاب  سنا  زج  يداش  جاهتبا و  چیه  قح  نادرم  هک  دسر  یم  اج  نادبات  هبترم 

.چوپ چیه و  نطاب  رد  یلو  زاون  مشچ  هدنبیرف و  تسا  یبارس  نوچمه  نانآ  رظن  رد  روما  هیقب  و  دنرادن ؛

سک هب  دنامن  ردارب  يا  ناهج 

سب دنب و  نیرفآ  ناهج  ردنا  لد 

لام کلم و  نیرب  دوخ  لد  يدنب  هچ 

لالم یشیب  جنر و  یمک  شتسه  هک 

تسا هتخاس  نادرخب  اب  گنرین  هچ 

تسا هتخادنارس  ار  ناشکندرگ  هچ 

در ببس  هب  هنوگچ  لقاع  میهد و  سپ  زاب  دیاب  ار  نآ  ادرف  هک  تسا  یتناما  دنا  هداد  ایند  فراخز  ریاس  لام و  کلم و  زا  ار  ام  هچنآ 
.ددرگ كانمغ  نوزحم و  تناما 
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.موش نوزحم  نآ  توف  زا  هک  ما  هتسبن  زیچ  چیه  هب  لد  هک  اریز  ما  هتشگن  نوزحم  زگره  نم  تسا : هتفگ  میکح  طارقس 
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دراد گنن  سک  نآ  مان  زا  ناهج 

دراد گنت  لد  ناهج  رهب  زا  هک 

ترخآ ایند و  .تسا  نامیا  یفانمو  تاکلهم  زا  هلیذر  تفـص  نیا  طیاسو : لئاسو و  هب  نتـشاد  نانیمطا  راگدرورپ و  رب  يداـمتعا  یب 
َنُوُدبْعَت َنیِّذلا  َّنِا  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد  .ددرگ  یم  هابت  تسا  كرش  یعون  هک  نمحر  دنوادخ  هب  تبـسن  يدامتعا  یب  زا  هدنب 

؛ ُهُوُدبْعا َقْزِرلا َو  ِهّللا�ْدنِع  اُوغَتباَفًاقزر  ْمَُکل  َنوُِکلْمَی  ِهّللا ال  ِنوُد  ْنِم 

« ...دـیتسرپب ار  وا  دـینک و  بلط  يزور  ادـخ  زا  سپ  دنتـسین ؛ امـش  قزر  رب  رداـق  اـهنآ  دـیتسرپ  یم  ار  ادـخ  زج  هـک  یناـسک  اـنامه  »
(. 17 توبکنع / )

یم لـیلذ  ار  وا  ادـخ  ناگدـنب ، هطـساوب  دـنک  تّزع  بلط  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا 
.دزاس

ندوب نئمطم  ندرک و  دامتعا  زا  تسا  ترابع  لّکوت  .تسوا  رب  لّکوت  ادـخ  هب  يدامتعا  یب  ّدـض  ادـخ : هب  دامتعا  لّک و  وت  ناـیب  رد 
ادخ و هب  دوخ  روما  عیمج  رد  هدنب  لد 

یتسه هناخراک  رد  هک  يراک  ره  هکنیا  هب  لماک  داقتعا  رب  تسا  ینتبم  فیرـش  تفـص  نیا  .ندومن  یهلا  هوق  لوح و  رب  ندرک  هیکت 
هب تبـسن  وا  ینابرهم  تیانع و  تسین و  يرما  چـیه  رب  تردـق  وا  زج  ار  سکچیه  تسا و  راگدرورپ  بناج  زا  همه  دـهد ؛ یم  يور 

! سب تسادخ و  هب  وا  دامتعا  دشاب ؛ هتشاد  ار  داقتعا  نیا  هک  یسک  .تسا و  رتنوزفا  رتالاب و  دوش  رّوصت  هچ  ره  زا  ناگدنب 

.ددرگ یم  لصاح  نانیمطا  نوکس و  رما  ود  ره  نیا  اب  هک  سفن  تّوق  نیقی و  تّوق  هب  رگم  دوش  یمن  مامت  لّکوت  سپ 

رب تابجاو  زا  هکلب  تسا  نامیا  لها  تاجرد  لضفا  دـیحوت و  لها  تاـماقم  زا  یکی  تداعـس و  هار  ناورهار  لزاـنم  زا  یکی  لّـکوت 
لّکوت ماقم  نابحاص  همه  دیاب  و  « ؛ نولّکّوَتُملا ِلَکوَتَْیلَف  هیلَع  ...دیامرف و  یم  دیجم  نآرق  رد  گرزب  دنوادخ  .دشاب  یم  نامیا  اب  دارفا 
تسود دننک  دامتعا  وا  رب  هک  یناسک  همه  دنوادخ  « ؛ نیلّکوَتْملا ُّبُحی  هَللا  َّنِا  دیامرف : یم  زین  67)و  فسوی / « ) دننک لّکوت  وا  رب  مه 

ادخ دنک  لّکوت  ادخرب  رماره ) رد   ) هک ره  و  « ؛ ُُهبْسَحَوُهَف ِهّللا  یَلَع  ْلَکوَتَی  ْنَمَو  دومرف : زین  و  ( 159 نارمع / لآ  « ) دراد
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(. 3/ قالط « ) درک دهاوخ  تیافک  ار  وا 

: تسا مسق  ود  رب  دوش  یم  دراو  ناگدنب  رب  هک  يروما  ناگدنب :  روما  میسقت  رد 

دـنیامن و راـگدرورپ  هب  هلاوح  ار  نآ  هک  تسا  نآ  ّقح  روما  عوـن  نیا  رد  .تسا  نوریب  ناگدـنب  عـسو  تردـق و  زا  هک  يروـما  لوا :
.دننکن اهنآ  صوصخ  رد  ناهنپ  یفخ  تاریبدت  قیقد و  راکفا 

مهارف بابـسا  نآ  لیـصحت  ناکما  هک  تسا  یلئاسو  بابـسا و  نآ  ندـش  ماجنا  يارب  تسین و  ناـشیا  تردـق  زا  نوریب  هک  نآ  مّود :
طیاسو بابسا و  دوخ و  یعس  هب  وا  دامتعا  هک  نآ  طرـش  هب  درادن  تافانم  لکوت  اب  نآ  صوصخ  رد  یعـس  روما  مسق  نیا  رد  .تسا 

: تسا رودب  درخ  زا  تسردان و  رایسب  لّکوت ، هناهب  هب  بسک  راک و  ندرک  اهر  .دشاب  لاعتم  رداق  دنوادخ  هب  وا  نانیمطا  هکلب  دشابن ؛

دنلب زاوآ  هب  ربمغیپ  تفگ 

دنبب رتشا  يوناز  لکوت  اب 

نک راک  رب  ینک  یم  لکوت  رگ 

نک رّابج  رب  هیکت  سپ  نک ، تشک 

هتـساوخ ناشیا  زا  نینچمه  دنـسرب  دیواج  تداعـس  هب  ات  تسا  هدرک  رما  یگدنب  تدابع و  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  دـنوادخ  هک  نانچمه 
تادابع و رد  یّتح  دنـشاب و  هتـشاد  ادـخ  رب  لّـکوت  داـمتعا و  لاـح  ره  رد  دـننک و  ّتیلاـعف  راـک و  لـالح  يزور  بلط  یپ  رد  تسا 

.اهنآ لاثما  جح و  هزور و  زامن و  دننام  يدابع  لامعا  رب  هن  دومن  دیاب  ادخ  تمحر  لضف و  رب  هیکت  تاعاط 

: تسا هجرد  هس  تّوق  فعض و  رد  لّکوت  تفص  يارب  لّکوت : تاجرد  نایب  رد 

دشاب و وا  لیکو  هک  یـسک  هب  تبـسن  دـشاب  وا  لاح  لثم  راگدرورپ  تیانع  هب  دامتعا  لاعتم و  دـنوادخ  قح  رد  وا  لاح  هک  نآ  لوا :
.درادن صخش  ریبدت  یعس و  اب  یتافانم  لاح  نیا 

رد وا  نابز  رب  دسانـش و  یمن  دوخ  هاگهانپ  ار  یـسک  ردام  زج  لفط  .ردام  هب  تبـسن  دشاب  لفط  لاح  لثم  ادخ  اب  وا  لاح  هکنآ  مود :
لفاغ زین  دوخ  لکوت  زا  یتح  تسا و  دوخ  لّکوت  قرغ  یصخش  نینچ  .دوش  یمن  يراج  ردام  زج  بایغ  روضح و 
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.عرضت اعد و  اب  قح  نماد  هب  ندز  رد  گنچ  رگم  تسا  هبترم  نیا  یفانم  اهیعس  تاریبدت و  همه  لاح  نیا  رد  .تسا 

یم ادخ  زا  ار  دوخ  تانکـس  تاکرح و  همه  یـصخش  نینچ  .لاسغ  تسد  رد  تسا  ّتیم  نوچمه  ادـخ  دزن  رد  یمدآ  هک  نیا  موس :
رد ندش  هدنکفا  ماگنه  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نمحرلا  لیلخ  ترـضح  لکوت  دننام  .تسا  لکوت  دامتعا و  تاجرد  نیرتالاب  نیا  .دناد 

نیا هب  لوصو  دـتفا و  یم  قافّتا  ردان  رایـسب  لاـح  نیا  .تسا  نیقی  هبترم  نیا  .تساوخن  کـمک  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  زا  یتح  شتآ 
.تسادیش هلاو و  نآ  بحاص  تاریبدت و  همه  یفانم  هجرد 

دامتعا لکوت و  رد  هک  یناسک  نینچ  يارب  يزور  بابسا  يوس  هب  نتفرن  ای  نتفر 

هن دـشاب ؛ یم  یلاعت  يراب  تاذ  هب  اهنآ  لکوت  ًاقلطم  دـننزب  مه  بابـسا  بسک و  هب  تسد  رگا  تسا و  یکی  دـنا  هتـشگ  قرغ  قح  هب 
.طیاسو بابسا و 

روما همه  ات  دیامن  دوخ  داقتعا  تیوقت  رد  یعس  یمدآ  هک  تسا  نآ  لّکوت  تفـص  لیـصحت  هقیرط  لّکوت : تفـص  لیـصحت  نایب  رد 
زا دعب  .تفای  شرورپ  ردام  محر  رد  هنوگچ  دوبن  شیب  يا  هفطن  هک  ینامز  زا  هک  دنک  هشیدنا  .دنادب  راگدیرفآ  ترـضح  زا  ار  دوخ 

یـسک هچ  .درک و  تداع  اذغ  ندروخ  هب  دییور و  جیردتب  شیاهنادند  تخومآ ، ردام  ناتـسپ  ندیکم  وا  هب  یـسک  هچ  محر ، تلاح 
زا وا  هب  تبـسن  لاعتم  قلاخ  همه ، نیا  اب  .ینطاب  ياوق  يرهاظ و  ساوح  باـتفآ  بآ و  اوه و  زا  درک ، مهارف  نتـسیز  بابـسا  وا  يارب 
ره « ؛ ُهبْـسَح وُهَف  ِهّللا  یَلَع  لَّکوَـتَی  ْنَم  َو  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  دـنک و  یم  هدرک و  ار  وا  روـما  تیاـفک  تسا و  رتناـبرهم  رداـم 

ادـخ هب  ار  دوخ  روما  نایرج  يا  هدـنب  نینچ  رگا  هک  درک  رّوصت  ناوت  یم  ایآ  تسا » هدنـسب  ار  وا  ادـخ  دـنک ، لّکوت  ادـخ  رب  یـسک 
هک میناوخ  یم  رایـسب  صـصق  رد  رگید  يوس  زا  دزاس ؟ یم  شیاهر  دوخ  هب  دراذگ و  یم  لمهم  ار  وا  دـنوادخ  ایآ  دـنک ، راذـگاو 

كاخ رب  يا  هظحل  رد  ار  تردـق  بحاص  يدـنمتورث  هدـناسر و  تاماقم  نیرتالاب  هب  دوخ  تیانع  اـب  ار  ریقف  یمیتی  لاـعتم  دـنوادخ 
تّزع و هک  تسوا  تسا و  لکوت  هتسیاش  هک  تسادخ  يرآ  .تسا  هدناشن  ّتلذ 
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: دهد یم  ّتلذ 

دهن یهاش  جات  رس  هب  ار  یکی 

دهد یهام  هب  ایرد  هب  ار  یکی 

یم تیافک  ار  وا  تامهم  لاعتم  يادـخ  دزودـب ، قح  تاذ  فاطلا  هب  مشچ  لمع  یعـس و  نیع  رد  دـشاب و  ادـخ  هدـنب  هاگ  هیکت  رگا 
: دنک

ریلد رای  يا  ریگ  نآ  نماد 

ریزو الاب  زا  دشاب  هّزنم  وک 

دنق شون و  رپ  خبطم  نآ  اذّبج 

دنیو ناسیل  هساک  نیطالس  نیاک 

دهد تروگنا  تغاب ، دزوسب  رگ 

دهد تروس  یمتام  نایم  رد 

وا رد  تّرضم  ای  عفن  بابسا  لاوز  زا  بارطضا  ًالصا  هک  تسا  نآ  لکوت  تامالع  زا 

: دشاب نیا  شلاح  نابز  دنک و  ظفح  ادخ  رب  لّکوت  هیاس  رد  ار  دوخ  نوکس  شمارآ و  ددرگن و  ادیپ 

ناج سنوم  يا  وت  يور  سوه  رد  نم  لد 

تسا هداتفا  میسن  تسد  رد  هک  تسا  یهار  كاخ 

نآ هب  معنم  هک  یفرـصم  رد  نآ  ندرکن  فرـص  نآ و  هب  ندوبن  داش  یـسک و  تمعن  نتخانـشن  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تمعن : نارفک 
رد .ددرگ  یم  تمعن  زا  یمدآ  نامرح  هیام  ایند  رد  .دـناسر  یم  تواقـش  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  یمدآ  تمعن  نارفک  .تسا  یـضار 

سپ دـندرک  ادـخ  ياهتمعن  نارفک  رهـش  نآ  لها  « ؛ ِفْوَخلا عوُجلا و  َساـِبل  ُهللا  اـهَقاذَاَف  ِهّللا  مُْعنَاـب  ْتَرَفَکَف  تسا : هدـمآ  میرک  نآرق 
(. 112 لحن / « ) .دیرب فوخ  یگنسرگ و  سابل  اهنآ  تماق  رب  دیناشچ و  اهنآ  هب  ار  یکانمیب  یگنسرگ و  معط  دنوادخ 

هک ندرک  فرـصم  یهار  رد  ار  وا  تمعن  ندوب و  داش  نآ  زا  معنم و  زا  تسا  تمعن  نتخانـش  نآ  تسا و  تمعن  رکـش  نارفک ، دض 
یلو معنم و  ار  وا  مینادـب و  وا  زا  ار  اهتمعن  همه  هک  تسا  نآ  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  هک  یقیقح  معنم  رکـش  .تسوا  تیاضر  بجوم 

ار وا  بلق  هک  مینادب  ادخ  زا  ار  یکین  نیا  درک  یکین  ام  هب  رگید  یـسک  رگا  ینعی  مینادب  وا  رّخـسم  ار  طیاسو  همه  میـسانشب و  دوخ 
رارق دوخ  ینارماک  هلیسو  ار  اهتمعن  هک  تهج  نآ  زا  هن  زین  دنوادخ  ياهتمعن  هب  ندوب  نامداش  .تسا  هدرک  اّیهم  یکین  نیا  يارب 
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.دناسرب وا  برق  هب  ار  دوخ  و  دروآ ؛ تسد  هب  ار  دنوادخ  تیاضر  اهتمعن  نآ  هلیسو  هب  دناوت  یم  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دهد ؛

ییوکین دشاب و  ادخ  تاقولخم  عیمج  هاوخریخ  هک  تسا  نآ  لد ، دمح  .دروآ  ياجب  ار  ناّنم  دنوادخ  دمح  نابز  لد و  رد  دیاب  هدنب 
رد ار  اهنآ  دسانـشب و  ار  ادخ  ياهتمعن  شزرا  .دشاب  لاعتم  دنوادخ  رازگرکـش  هتـسویپ  هک  تسا  نآ  نابز  دـمح  دـیوجب و  ار  ناشیا 

.دزیهرپب تیصعم  نایـصع و  زا  درب و  راکب  قح  تعاط  رد  ار  حراوج  اضعا و  .تسا  نآ  رد  یلاعت  قح  ياضر  هک  درب  راکب  ییاههار 
راهظا نابز  رب  رکش  هدیاف  .درادهگن  نارگید  هب  ندز  تمهت  ندرک و  تبیغ  زا  ار  نابز  ندینش و  تبیغ  زا  ار  شوگ 

يرازگ رکـش  تسا  هدومرف  ینازرا  ام  هب  ادـخ  هک  یتیفاع  تمالـس و  زا  دـیاب  رگیدـکی  تاـقالم  رد  .تسا  دوخ  معنم  زا  يدـنماضر 
.مینک

یتدایز ثعاب  الب و  عفر  ببس  .تسا  تجهب  رون و  ملاع  هب  رفس  هشوت  نیرتهب  تداعـس و  لزانم  لضفا  رکـش  يرازگرکـش : تلیـضف 
ادخ هب  دیروآ و  ياجب  ادخ  رکش  رگا  « ؛ مْتنَمآ ُمترَکَـش َو  ْنِا  ْمُِکباذَعب  ُهّللا  ُلَعْفَی  ام  دیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .تساهتمعن 

(. 147 ءاسن / « ) دنک یمن  باذع  ار  امش  دیشاب ، هتشاد  نامیا 

زا (. 7/ میهاربا « ) مینک یم  نوزفا  ار  امـش  تمعن  دیروآ  ياجب  ادخ  رکـش  رگا  « -؛ مُّکنَدیزال ُمترَکَـش  ْنَئل  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد 
ُهّللاَو تسا : روکش  دنوادخ : تافص 

(. 17 نبافت / « ) دشاب یم  رابدرب  اهنآ  یساپسان  ربارب  رد  تسا و  هدنهد  شاداپ  رایسب  ناگدنب  يرازگرکش  رب  دنوادخ  « ؛ ٌمیلَح ٌروکَش 

، الب هودـنا  ماگنه  رد  ندرک  اعد  دـسر : یمن  ناسنا  هب  يررـض  اهنآ  دوجو  اب  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
تسا بجاو  يرکش  نآ  رب  هک  تسا  یتمعن  زین  تمعن  رکش  قیفوت  .تمعن  نامز  رد  يرازگرکـش  هانگ و  باکترا  عقوم  رد  رافغتـسا 

: دنک یم  فارتعا  رکش  نایب  رد  دوخ  زجع  هب  هدنب  هک  تسا  يّدح  هب  ات  يرازگرکش  نیا  و 

دیآرب هک  نابز  تسد و  زا 

دیآ ردب  شرکش  هدهع  زک 
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تـساهنآ رد  یهلا  ياضر  هک  ار  ییاهزیچ  دیاب  رکاش  هدـنب  تساهنآ : رد  یلاعت ، يادـخ  یقیقح ، معنم  ياضر  هک  ییاهزیچ  تفرعم 
.عرش يرگید  لقع و  لوا  دراد : دوجو  هار  ود  یتخانش  نینچ  يارب  .دنادب  تسوا  ياضر  فالخ  هک  ار  هچنآ  زین  دسانشب و 

رد اهنآ  لامعتـسا  تساهنآ و  قلخ  زا  دوصقم  اهتمکح  نامه  هک  درب  یپ  ملاع  حلاصم  اهتمکح و  یـضعب  هب  دـناوت  یم  هچ  رگا  لقع 
لقع و رادقم  ره  اب  یسک  ره  تسا و  رهاظ  ملاع  هنهپ  رد  اهتمکح  یضعب  اّما  دشاب ؛ یم  یلاعت  يراب  ترضح  بوبحم  اهتمکح  نآ 

هام و دیـشروخ و  تاکرح  لاس و  لصف  راهچ  زور و  بش و  نیمز ، نامـسآ و  شدرگ  دننام  درب ؛ یم  یپ  نآ  ياهتمکح  هب  يروعش 
عرش اّما  .دنرب  یپ  اهنآ  ياهتمکح  رارسا و  هب  دنناوت  یم  نادنمـشناد  امکح و  القع و  اهنت  تسا و  ناهنپ  یفخ و  رگید  یـضعب  اّما  ... 

تاـهورکم و تاّبحتـسم و  تاـبجاو و  هب  ار  یعرـش  روـما  هتـشاداو ، رکفت  ّربدـت و  هب  ار  یمدآ  ناـهج  تفرعم  باـب  رد  هـک  سّدـقم 
طخس و هک  ییاهزیچ  هرابرد  دوش و  یم  قح  تیاضر  بجوم  هچنآ  یهلا و  یهاون  رماوا و  ياهتمکح  رد  هدومرف و  میسقت  تامّرحم 

بتکم ناوریپ  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مّرکم  لوسر  نابز  رب  لیـصفت  هب  تسا  لاعتم  دـنوادخ  بضغ 
ینعم هب  دناوت  یمن  دشابن  هاگآ  دوخ  یعرش  فیاظو  هب  هک  یسک  ره  سپ  .تسا  هدشن  راذگ  ورف  يا  هتکن  تسا و  هتفر  نخـس  نانآ 

ندروآ ياجب  رب  ماـمتها  بجاو و  لاـمعا  نداد  ماـجنا  .دـنک  ادا  ار  یلاـعت  قح  تفرعم  قح  دـشاب و  ادـخ  رازگرکـش  هملک ، یقیقح 
هک يا  هرقن  الط و  رگا  ًالثم  تساهنآ ؛ رد  دنوادخ  تیاضر  هک  تسا  معنم  رکش  همه  تاهورکم  تامرحم و  زا  بانتجا  تاّبحتسم و 

اهاذغ اهنآ  رد  دنزاسب و  یفورظ  هرقن  الط و  زا  ای  دننک و  هریخذ  ار  یمالسا ] روشک  جیار  لوپ  ای   ] دشاب نایرج  رد  مدرم  نیب  رد  دیاب 
َهَّضِفلا و ال َبَهَذـلا و  َنْوُزنْکَی  َنیذـّلَاو  دـیامرف : یم  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  روتـسد  تمکح و  فـالخ  دـننک  فرـص  تاـعیام  اـی 

نانآ هب  دـننک  یمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  دـننک و  یم  هتـشابنا  ار  هرقن  الط و  هک  یناسک  « ؛ میلَا ٍبادـعب  مُهرِّـشبَف  ِهّللا  لیبس  ِیف  اهنوُقِفُنی 
(. 34 هبوت / « ) هدب تراشب  ار  یهلا  كاندرد  باذع 
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نیا نودب  .تساهنادـب  لمع  ياههار  اهتمکح و  تخانـش  رد  گرزب  دـنوادخ  يرازگرکـش  سپ.تسا  نینچ  زین  يدابع  ماکحا  ریاس 
.تساهب مک  هنارسدوخ و  لامعا  تخانش 

: دنا عون  ود  رب  یلک  روط  هب  اهتمعن  .بولطم  تداعس و  ره  تّذل و  ریخ و  رهزا  تسا  ترابع  تمعن  یهلا : ياهتمعن  نتخانش 

لوصو نآ  زا  ضرغ  ینعی  رگید  ریخ  تهج  هب  هن  اّما  دنا  بولطم  هک  ییاهتمعن  لوا :

انف هک  یتاذـل  یهلا و  لامج  هدـهاشم  تّذـل  دـننام  ترخآ  ملاع  تاذـل  هب  دـنا  صوصخم  ییاـهتمعن  نینچ  .تسین  رگید  بولطم  هب 
.تسین نآ  لابند  هب  رقف  هک  ییانغ  درادن و  یپ  رد  یمغ  هک  ییداش  درادن و 

یـشیع : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا و  هدومرف  هدـعو  دوخ  راکوکین  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یتاّذـل  نامه  اهنیا 
.ترخآ شیع  رگم  تسین 

: دراد یماسقا  زین  اهنیا  .هن و  ای  دنشاب  بولطم  دوخ  يدوخ  هب  هاوخ  دنوش ؛ یم  رگید  یتّذل  ریخ و  هلیسو  هک  ییاهتمعن  مود :

تعاجش و تّفع ، ملع ، تسا : تفص  راهچ  همه  عماج  میا و  هتفگ  نخس  ًالبق  اهنآ  زا  هنـسح و  تافـص  هلـضاف و  قالخا  لوا -  مسق 
ترخآو ایند  رد  دنشاب و  یم  زین  يورخا  یقیقح  تاّذل  هب  ندیسر  هلیسو  دنا  يداش  تجهب و  هیام  دوخ  هکنآ  اب  تافص  نیا  .تلادع 

.تسا ناسنا  هب  صوصخم  اهنآ  كاردا  دنا و  تداعس  تحار و  ثعاب 

بیع و صقن و  زا  ندوب  رودب   ) لامج رمع و  لوط  تّوق ، تحـص ، دننام : تسا  ناسنا  ندـب  هب  ّقلعتم  هک  تسا  ییاهتمعن  مود -  مسق 
(. اهنآ بسانت  ءاضعا و  تماقتسا  نتشاد 

...و نادنزرف  هلیبق و  لها و  هاجو و  لام  دننام : ندب  زا  جراخ  يویند  ياهتمعن  موس -  مسق 

یبابسا رب  فوقوم  بابسا  نیا  زا  کی  ره  زین  دراد و  ینّابر  لیاضف  هنـسح و  قالخا  اب  یتبـسانم  هک  یلیاسو  بابـسا و  مراهچ -  مسق 
تمعن هک  نانچ.تسا  رگید 
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تبغر بولطم و  ياذـغ  ندروآ  تسدـب  .یفاک  تماقتـسا  مزال و  يورین  ندروآ  تسدـب  دـشر و  هیذـغت و  رب  تسا  فوقوم  تحص 
رب تسا  فوقوم  ندروـخ  اذـغ  تمعن  نیا  .ددرگ و  ندـب  ءزج  اذـغ  اـت  لـحارم  رگید  ندرک و  مضه  ندـیوج و  ندروـخ و  نادـب و 

بانتجا ییاهزیچ  هچ  زا  دروخب و  ار  يزیچ  هچ  دـمهف  یم  ناسنا  تریـصب ، هلقاع و  هوق  اـب  .هسمـال  هماـش و  هقئاذ و  هرـصاب و  ساوح 
اهماعط و نتخپ  رد  تراهم  زین  دنک و 

رـشب تردق  زا  اهنآ  نایب  حرـش و  هک  تسا  يرگید  هب  هتـسباو  مادـک  ره  اهتمعن  نایب  روما و  هلـسلس  نیا  رگید و  داوم  اب  اهنآ  بیکرت 
.تسا جراخ 

.دوش یمن  هتخیگنا  رب  یتبغر  وا  رد  اّما  دنیب  یم  ار  اذغ  رامیب  هکنانچ  تسا ؛ لیم  تبغر و  رب  فوقوم  نآ  ندیشخب  هدیاف  اذغ و  بلط 
.تسا بجاو  يرکـش  اهنآ  رب  هک  تسا  یتمعن  دوخ  ّدح  رد  مادک  ره  يریـس  یگنـسرگ و  ترورـض و  ّدـح  هب  اذـغ  ندروخ  نیربانب 

هب زیت و  ياهنادناد  لاگنچ و  ناگدنرد  هب  راقنم و  لاب و  ناگدنرپ  هب  علب و  غضم و  تیصاخ  نادند و  ناهد و  تسد و  ناسنا  هب  ادخ 
نمشد عفد  اذغ و  بذج  يارب  یتالآ  بابـسا و  دوخ -  تمکح  ربارب  يدوجو -  نامتخاس  زاین و  ترورـض و  بسح  رب  يروناج  ره 

عیابط فلتخم و  زئارغ  اب  هزادـنا  یب  ناروناج  ایرد  رد  یکـشخ  رد  اوه ، رد  .تسا  هدومرف  اطع  دـیابرب  وا  زا  تسا  نکمم  ار  اذـغ  هک 
.تسا هدیشخب  ار  اذغ  لیصحت  هار  کی  ره  هب  هدیرفآ و  توافتم 

هناد کـی  تشذگرـس  دوـش : هداد  یتارییغت  نآ  رد  هکنآ  رگم  تسین  حـلاص  ندروـخ  يارب  دـیور  یم  نیمز  زا  هچ  ره  هک  تسادـیپ 
لیدبت ییاه  هشوخ  هب  ندرک و  دشر  ات  ندروخ  امرگ  ترارح و  بآ و  نیمز ، رد  ندش  هدناشفا  نامز  زا  هک  دیروآ  رظن  رد  ار  مدنگ 

نتفر و رونت  هب  ندش ، ریمخ  ندش ، درآ  مدنگ ، ياه  هناد  ندرک  ایسآ  هاک ، زا  هناد  ندیدرگ  ادج  ندش و  هدرب  نمرخ  هب  دعب  ندش و 
: دـننام دراـک  یم  ار  مدـنگ  نـیا  هـک  یعراز  اـب  رگید  ياـه  هـفرح  يراـکمه  .دـنک  یم  یط  ار  یلحارم  هـچ  ندــش ، هـتخپ  هداـمآ و 

ماجنا رد  هک  يرگید  دارفا  رادوزارت و  اونان ، رگریمخ ، ربراب ، رّاجن ، رگنهآراک ،

فرط زا  تسا و  مدنگ  ومن  دشر و  رد  یهلا  عنص  نیا  .دنراد  يراکمه  رما  نیا  نداد 

ص:206

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا ییادخ  ياهتنا  یب  ياهتمعن  زا  همه  همه و  دسرب ، ماجنا  هب  يراک  هک  هدومرف  داجیا  فلتخم  تاقبط  نیب  هک  یتفلا  رگید 

.تسا هدادرارق  ناگدنب  حلاصم  يارجا  رومأم  ار  اهنآ  هدومرف و  قلخ  يرامـش  یب  ناگتـشرف  هکئالم و  لاعتم  دنوادخ  رگید  يوس  زا 
، نامسآ هکئالم  نیمز ، هکئالم 

دوش و یم  ارجا  ماجنا و  اهنآ  هلیسو  هب  نانم  دنوادخ  رما  هب  روما  زا  يرایـسب  دنراد و  فلتخم  فانـصا  هک  یهلا  شرع  هلَمَح  هکئالم 
تعیبط و لامعا  زا  کـی  ره  دـنوادخ  .توکلم  کـُلم و  هب  تسا  درفنم  هک  تسا  سودـق  نمیهم  ترـضح  زا  ناـشیا  عیمج  تیادـه 
دنا و عکار  یخرب  .دنا  لوبجم  تدابع  زا  یعون  رب  مادک  ره  زین  تادابع  رد  .تسا  هدومرف  راذـگاو  صاخ  یکلم  هب  ار  ملاع  ياهراک 

هدنب رگا  .دنشاب  یم  نادب  رومأم  دنا و  يراک  یپ  رد  کی  ره  .دنا  لوغشم  لاعتم  دنوادخ  هیزنت  حیبست و  هب  یخرب  دندجاس و  یضعب 
هک دـننک  یم  تنعل  ار  وا  درک  تیـصعم  نایـصع و  رگا  دنتـسرف و  یم  دورد  يورب  یناگتـشرف  درک ؛ راگدرورپ  تعاطا  تعاط و  يا 

.میناد یمن  ار  اهنآ  هرامش  میا و  هدربن  یپ  اهنآ  زا  يرایسب  هب  زونه  ام  هک  ییاهتمعن  .تسا  هتسنادن  ار  یهلا  رامشیب  ياهتمعن  ردق 

هک  ] دیناوتن دینک  رامـش  ار  شتمعن  هک  دیهاوخ  رگا  « ؛ اهوُصُحت ِهّللا ال  همِعناو  ُّدعَت  ْنِا  َو  دـیامرف : یم  دـیجم  نآرق  رد  میرک  دـنوادخ 
[« تسا راکمتس  تمعن و  رفاک  رشب 

(. 34 میهاربا / )

نابز دبای  نم  يوم  ره  رس  رگ 

نایب رد  دیاین  وت  ياهرکش 

هکنیا هب  تسا  ناشیا  تفرعم  یمک  ای  یلاعت  يراب  يرازگرکش  رد  مدرم  یهاتوک  تلع  يرازگرکش : رد  مدرم  ریصقت  ببـس  نایب  رد 
نامگ مدرم  زا  يرایسب  .رکـش  تقیقح  هب  ناشلهج  ببـس  هب  ای  اهتمعن  ماسقا  هب  ناشتفرعم  یمک  ای  تسا  یلاعت  يادخ  زا  اهتمعن  همه 

زا یخرب  ای  مومع  هکنآ  تهج  زا  ای  .رکش  يادا  زا  یلک  تلفغ  تلع  هب  ای  .تسا  هللارکشلا  ای  هللادمحلا  نتفگ : رکش  تقیقح  دننک  یم 
لاوز ات  دنتـسین و  فقاو  اهنآ  ّتیمها  هب  دنرامـش و  یمن  تمعن  ار  اهنآ  بآ و ...  اوه و  دـننام  تسا  سک  همه  يارب  یهلا  ياـهتمعن 

یسکات هک  نیا  لثم  دنناد ؛ یمن  ار  تمعن  نآ  ردق  دیاین  شیپ  تمعن 
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تّوق ّتینما و  تّحـص ، دننام : تسا  تسد  رد  هک  ییاهتمعن  هب  ادخ  هدنب  تسا  بوخ  .تسین  هّجوتم  ار  ییانیب  تمعن  ردق  دوشن  روک 
کی ره  هب  رمع  رخآ  ات  رگا  هک  دنک  نیقی  .درب و  یپ  رتشیب  اهنآ  ّتیمها  هب  ات  دروآ  رظن  شیپ  مه  ار  اهنآ  لاوز  هتبلا  .دنک و  هّجوت 

یناگرزب ءایلوا و  .تسا  هدرکن  رکـش  يادا  دنارذگب ؛ يرازگ  رکـش  هب  ار  دوخ  رمع  تحـص  نامیا و  دننام  یهلا  گرزب  ياهتمعن  زا 
نامیا و دـندش  یمن  رـضاح  دندیـشخب  یم  اهنآ  هب  ار  ایند  کلامم  همه  اهنآ  ناـمیا  تفرعم و  زا  ءزج  کـی  ءازا  هب  رگا  هک  دـنا  هدوب 

.تسا نوریب  ّدح  زا  اهتمعن  نیا  شزرا  اریز  .دنهدب  تسد  زا  ار  دوخ  تفرعم 

: تسا رما  دنچ  هب  يرازگرکش  تفص  ندروآ  تسدب  قیرط  يرازگرکش : لیصحت  قیرط 

.وا ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  عاونا  یلاعت و  يراب  عنص  رد  رکفت  تفرعم و   - 1

.نید رما  رد  دوخ  زا  رت  تسپ  هب  ندرک  رظن   - 2

ایند هب  يزور  دنچ  ای  یتعاس  دنچ  يارب  دنرضاح  .دنراتفرگ و  باقع  باسح و  هب  هک  دروآ  رظن  هب  ار  ناگتـشذگ  رد  ناگدرم و   - 3
.دنیامن رافغتسا  هبوت و  دنا  هدرک  هک  ییاهیدب  زا  و  دننک ؛ هتشذگ  ناربج  ات  دندرگرب 

تاجن اهنآ  زا  هک  دروآ  دای  ییاهالب  زا  و.تسا  هداد  تاجن  اهالب  نآ  زا  ار  وا  دـنوادخ  هتـشذگ و  وا  رب  هک  دـنک  دای  ییاهالب  زا   - 4
.تشادن یتاجن  دیما  هک  یتروص  رد  هتفای 

هک دنک  رکش  دروآ  يور  وا  هب  یتبوقع  رگا  .تسا  هدیسرن  ودب  نآ  زا  رتالاب  ییالب  هک  دنک  رکـش  هدش  دراو  وا  رب  هک  ییالب  ره   - 5
هب رگا  هک  دنادب  زین  .تفای و  دهاوخ  تاجن  هانگ  نآ  تبوقع  زا  ترخآ  رد  رگید  هدوب و  تسا  هدرک  هک  یهانگ  ربارب  رد  وا  تبوقع 

یناگدنب .دشاب  رکاش  دـیاب  نآ  تهج  هب  تسا و  رتشیب  یـسبالب  نآ  زا  هک  هتفای  تسد  یـشاداپ  رجا و  هب  دوش  راچد  ایند  رد  یتبوقع 
یم راگدرورپ  ياقل  يوزرآ  دوش و  یم  مک  نانآ  لد  رب  ایند  هب  هقالع  ّتبحم و  هجیتن  رد  دنوش  یم  راچد  بئاصم  ایالب و  هب  ایند  رد 

.دروآ ياجب  ار  نآ  رکش  دیاب  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا  دننک و 
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ربمایپ .دنک  الب  تبیـصم و  بلط  ادخ  زا  یـسک  دـیابن  سپ  .دـشاب  تیفاع  زا  رتهب  سک  همه  يارب  تبیـصم  الب و  هک  تسین  نینچ  اّما 
ایصوا ءایبنا  ریاس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نأشلا  میظع 

ایند و رد  اراگدرورپ  « ؛ ًهنَـسَح هرخآلا  ِیف  ًهنَـسَح و  اینّدلَا  ِیف  اِنتآ  اّنبر  دـنتفگ : یم  دـندیبلط و  یم  ترخآ  ایند و  ریخ  ادـخ  زا  هشیمه 
یهلا ياهتمعن  لضفا  نیقی  تفرعم و  زا  دعب  هک  دینک  بلط  تیفاع  ادـخ  زا  هتـسویپ  دومرف : یم  و  امرف .» تیانع  ییوکین  ام  هب  ترخآ 

.دنک یم  توافت  رکش  ربص و  نازیم  بسح  رب  تبیصم  تنحم و  الب و  لوزن  .تسا 

سفن فعـض  رما  نیا  یلک  ببـس  دـننک ؛ یم  هلان  عزج و  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  رایتخا  نانع  الب  تبیـصم و  رد  ناگدـنب  هاگ 
نیا ّدـض  .تسا  یهلا  ياضق  راکنا  تقیقح  رد  تبیـصم  رد  ندرک  هلان  عزج و  اریز  تسین  ن�وم  هتـسیاش  هک  تسا  يراک  نیا  تسا و 

.تسا نآ  رب  ندرک  ربص  دنوادخ و  ياضق  هب  ندش  یضار  تفص 

هب ات  دنداهن  تخرد  رب  هّرا  ناطیش  میلعت  هب  راّفک  .درب  هانپ  یتخرد  هب  راّفک  ّرش  زا  مالسلا  هیلع  اّیرکز  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور 
ءایبنا ناوید  زا  ار  وت  مان  ینک ؛ يرگید  هلان  رگا  هک  دـمآ  یحو  سپ  .درک  هلان  راـیتخا  یب  .دیـسر  مالـسلا  هیلع  اـیرکز  ترـضح  قرف 

: درک لمحت  ار  درد  دیشک و  رد  مد  اّیرکز  مینک  یم  وحم  مالسلا  هیلع 

؟ منک هچ  مناج  هب  شیوخ  لد  درد  زا  متفگ 

نکم راهظا  لد  رد  تدوب  ناج  ات  تفگ :

اب ندرک  تمواقم  تبیـصم و  الب و  رد  نتـشگن  برطـضم  نآ و  ناـنیمطا  سفن و  تاـبث  زا  تسا  تراـبع  ربص  ییابیکـش : ربص و  رد 
.ندومن عزج  ندرک و  تیاکش  زا  نابز  نتشادهگن  .دئادش  ثداوح و 

رد ربص  تسا ، ملح  هک  بضغ  لاـح  رد  ربص  دوش ؛ یم  رهاـظ  عاجـش  دارفا  زا  هک  اـه  هکرعم  اـهگنج و  رد  ربص  دراد : یماـسقا  ربص 
يزوریپ نانچ  هب  سفن  رگا  .دنا  ناطیش  نایرکشل  هک  سوه  اوه و  یناسفن و  تاوهـش  ربارب  رد  ربص  تعاط ، تدابع و  تاّقـشم  ربارب 
هِّنئَمطُملا سفَنلا  اُهتیَا  ای  باطتـسم : باطخ  هب  هدیـسر ، یناـنیمطا  شمارآ و  هب  درک و  بولغم  ار  ناطیـش  نایرکـشل  هک  تفاـی  تسد 

ًهیضار ّکبَر  ِیلا  ِیعجرا 
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تـشهب هب  و  وش ، لخاد  نم  ناگدـنب  هرمز  رد  و  درگ ؛ زاب  تراگدرورپ  يوسب  هدیدنـسپ  دونـشخ و  هتفای  شمارآ  حور  يا  « ؛ هّیـضرَم
(. 27/28/29/30 رجف / «. ) يآرد نم 

نیا قادـصم  دوش ؛ یناسفن  ياهاوه  بوکنم  روهقم و  ای  دـنک  هبلغ  یناطیـش  سفن  رب  هاوخ  هزرابم  نیا  رد  رگا  .ددرگ و  یم  زارفارس 
ًالَمَع اُوطَلَخ  دوب : دهاوخ  هفیرش  هیآ 

دیاش دنا  هتخیمآ  تشز  ياهراک  اب  ار  وکین  لامعا  هک  دندرک ] فارتعا  دوخ  هانگ  هب  [« ؛ مِْهیَلَع َبوتی  ْنَا  ُهّللا  َیَسع  ًائیَسَرَخآ  ًاِحلاص َو 
(. 102/ هبوت « ) .دریذپب ار  ناش  هبوت  ادخ 

: دنک یم  هولج  عون  دنچ  هب  اهتبیصم  الب و  رد  ربص  .درذگب  ناشناهانگ  زا  دنادرگ و  زاب  دوخ  يوس  هب  ار  ناشیا  لاعتم  دنوادخ  دیاش 

.دشاب قلخ  نیسحت  اهنت  فده  دنیامن و  راهظا  دوخ  ندرک  دومناو  رهاظت و  يارب  هک  يربص   - 1

ناراگزیهرپ داّهز و  ربص  نیا  .دشاب  ترخآ  رد  هعیفر  تاجرد  هب  لوصو  دیما  ادخ و  تمحر  باوث و  لیـصحت  يارب  هک  يربص   - 2
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  نانآ  قح  رد  هک  تسا 

(. 10 رمز / « ) .دوش یم  ادا  لماک  باسح و  یب  نارباص  دزم  « ؛ ٍباسِح ْریَِغب  مُهَرْجَا  َنُوِرباّصلا  یّفَُوی  اّمنِا 

یم تّذـل  نآ  زا  دـنرباص و  تبیـصم  ـالب و  زا  دـسر  یم  یقیقح  تسود  زا  هچنآ  ربارب  رد  هک  تسا  تفرعم  تبحم و  لـها  ربـص  - 3
: دنرب

شیوخ درد  شیوخ و  جنر  رب  مقشاع 

شیوخ درف  هاش  يدونشخ  رهب 

: دیامرف یم  اهنآ  قح  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا 

ار نایابیکـش  « ؛ همحَر ِمِّهبَر و  َنِم  ٌهاولـص  مهیَلَع  َکئلوا  نوعجار  ْهَیِلااـّنِا  هِّللاـّنِا َو  اُولاـق  ٌهبیـصُم  مُْهَتباَـصا  اِذا  َنیذـّلا  َنیربِاّـصلا  ِرَّـشب  َو 
تمحر تاولـص و  میدرگ ، یم  زاـب  وا  هب  میتـسه و  ادـخ  نآ  زا  اـم  دـنتفگ : دیـسر ، اـهنآ  هب  یتبیـصم  نوچ  هک  یناـسک  هد  تراـشب 

(. 155و156 هرقب / « ) داب نانآ  رب  ناشراگدرورپ 
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هبلغ وا  رب  یگتسکش  يریپ و  هک  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

رتـشیب تاـیح  زا  ار  گرم  تحـص و  زا  ار  ضرم  و  اـنغ ، زا  ار  رقف  درک : ضرع  ار ؟ دوخ  لاـح  ینیب  یم  هنوگچ  دـندومرف : دوب  هدرک 
هللادـبع نب  رباج  .دـیآ  یم  دراو  ام  رب  ادـخ  زا  هک  تسا  يزیچاـم  دزن  رتبوبحم  تیب  لـها  اـم  دومرف : رقاـب  ترـضح  اـّما  .مراد  تسود 

زا یکی  تمدـخ  هب  رباج  يا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف  تسار  تفگ : دیـسوب و  ار  ترـضح  مشچ  ود  ناـیم  تساـخرب و 
.دفاکش یم  ار  اهملع  تقیقح  وا  تسا و  نم  مسا  قفاوم  وا  مسا  هک  دیسر  یهاوخ  نم  نادنزرف 

عبط شهاوخ  قفاوم  هچنآ  قزر و  تعـسو  انغ و  هافر و  رد  .دراد  دوجو  تبیـصم  الب و  رد  ربص  هک  نانچمه  تمعن : هاـفر و  رد  ربص 
.دشک یم  نایـصع  نایغط و  هب  شراک  دنک ؛ طبـض  ار  دوخ  تمعن  تورث و  ربارب  رد  دناوتن  ناسنا  رگا  اریز  .دشاب  دیاب  ربص  زین  تسا 

یب ار  دوخ  هاگره  دنک  یم  ینامرفان  ناسنا  هک  اّقح  « ؛ ینْغَتـسا ُهآَر  نَا  یغْطَیل  َناْسنِالا  ّنِا  دیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 
6و7) قلع / « ) .دنیب زاین 

یناسک هب  باطخ  میرک  نآرق  .دنکربص  دناوت  یمن  قیدـص  زج  لاوما  لام و  ترثک  هافر و  رد  یلو  دـنک  ربص  الب  رب  دـناوت  یم  ن�وم 
هافر و رب  ربص  يرترب  ّتلع  .دزاسن  لوغـشم  لفاغ و  ادـخ  رکذ  زا  دالوا  لاوما و  ار  امـش  دـیامرف : یم  دـنتفای  تسد  هافر  لام و  هب  هک 

.دشاب یم  يرارطضا  يرابجا و  تبیصم  رد  ربص  اّما  تسا ؛ يرایتخا  هافر  رد  ربص  هک  تسا  نیا  الب  رقف و  رد  ربص  رب  تورث 

جراخ شتـسد  زا  دوز  هک  تسا  یتناما  هیراع و  يو  تسد  رد  تسا و  یتّقوم  ماقم  بصنم و  ای  دالوا  لاوما و  هک  دـنادب  دـیاب  یمدآ 
.دوش یم 

: تسا مسق  هس  رب  تسین  عبط  شهاوخ  قفاوم  هک  يروما  اّما 

.تیصعم تعاط و  لثم  تسوا  تردق  هدنب و  رایتخا  هب  هک  يروما  لوا :

دوخ ّتین  نتخاس  صلاخ  رد  دیامن  یعس  دیاب  هک  ًاصوصخ  تسا ؛ ربص  جاتحم  تهج  نیا  زا  تسین و  یتّقـشم  زا  یلاخ  یتدابع  چیه 
هطّلسم وا  رب  ینیبدوخ  بجع و  نآ  زا  دعب  ای  تدابع  نیح  رد  هک  دنک  ششوک  بلق و  روضح  ایر و  زا  يرود  ادخ و  يارب 
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.تسا قح  تاذ  لباقم  رد  عوضخ  عوشخ و  همه  زا  رتالاب  ددرگ و  لطاب  وا  تعاط  هک  دنکن  ییامندوخ  دوشن و 

هک یصاعم  رب  ندومن  ربص  .تسا  لیام  بغار و  اهنآ  هب  سفن  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  یـصاعم  اریز  تسا  راوشد  زین  تیـصعم  زا  ربص 
یم بولغم  ار  نایمدآ  دنهد و  یم  رگیدکی  تسد  هب  تسد  تداع  سفن و  شهاوخ  اریز  تسا ؛ راوشد  رایسب  تسا  هدش  داتعم  نادب 

نیمه هب  ییوگ  هزره  ندرک و  تبیغ  دننام : تسا  رتراوشد  رایسب  تسا  ناسآ  نآ  باکترا  هک  یتیـصعم  رب  ندرک  ربص  زین  .دنزاس و 
دینک ظفح  ار  نابز  نآ  زا  دشاب  ییوگ  هزره  یمامن و  تبیغ و  ینخس  رگا  دیشیدنیب  نتفگ  نخس  زا  شیپ  تسا  هدش  شرافس  تهج 

ادخ دای  هب  ار  لد  دـییامن و  زیهرپ  يارد  هزره  نامدرم  اب  شزیمآ  زا  دـینک  یعـس  دـیناوت  یمن  رگا  .دـینک و  ربص  لّمات و  نتفگ  رد  و 
.دیزاس لوغشم 

كرت دـنک و  رظن  فرـص  ماقتنا  زا  رگا  یلو  دراد  مه  ماقتنا  رب  تردـق  تسا و  هدیـسر  وا  هب  هک  يرازآ  تیذا و  رب  ندرک  ربص  مود :
ِْربْصاَف دـیامرف : یم  دوخ  یمارگ  ربمایپ  هب  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  ربص  هیلاع  بتارم  زا  لـمع  نیا  .دوب  دـهاوخ  رتوکین  دـنک  تاـفاکم 

(. 35 فاقحا / « ) دندوب هدرک  يرادیاپ  مزعلاولوا  ناربمایپ  هک  نانچمه  نک ، يرادیاپ  سپ  « ؛ لُسُرلا َنِم  مْزَعلاولُوا  َرَبَصامَک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  رب  رایـسب  دندرک و  دیهـش  ار  هزمح  ترـضح  مرکا  ربمایپ  یمارگ  يومع  رافک  هک  دحا  گنج  رد 
رگا « ؛ َنیِِرباصلل ٌریَخ  َوَُهل  مترَبَص  ِنئلو  هب  متبقوُع  ام  لـثمب  اُوِبقاـعَف  ُمْتبَقاـع  ْنِاَو  دـمآ : یحو  لاـعتم  دـنوادخ  بناـج  زا  دـمآ ؛ راوگاـن 

/ لـحن « ) .تسا رتوکین  ربص  ار  نارباـص  دـینک ، ربـص  رگا  .دـنا و  هدرک  تبوقع  ار  امـش  هک  دـینک  تبوقع  ناـنچ  دـینک ، یم  تبوقع 
(. 126

رافک هچ  نآ  رب  « ؛ َنُولوُقَیام یلَع  ِْربْصاَف  دیدرگ : ربص  هب  رومام  دینـش ؛ یم  راوگان  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يدروم  رد 
«. نک ییابیکش  دنیوگ  یم 

نارگ و رایسب  ربص  عون  نیا  .تسا  جراخ  رشب  رایتخا  زا  هک  ییاهالب  رب  ربص  مّوس :

تفرعم رب  تسا  فوقوم  دشاب و  یم  نیبرقم  نیقیدص و  لمع  اهنت  تسا و  كانمهس 
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.مات نیقی  لماک و 

.دنادرگ ناسآ  لهس و  يورب  ار  يویند  ياه  تبیصم  عیمج  هک  دنک  یم  تساوخرد  ار  ینیقی  ادخ  زا  راوگرزب  ربمایپ 

نابرقم کلس  رد  ناگدنب  ربص ، هطساوب  .تسا  نیدّحوم  عیفر  تاماقم  زا  نید و  لزانم  زا  تنحم  الب و  رب  ربص  ربص : جیاتن  تارمث و 
: دشچن ّتبحم  رغاس  زا  يا  هرطق  دشکن ؛ الب  مناج  زا  يا  هعرج  یمدآ  ات  .دنریگ  یم  رارق 

تسود هب  هار  دربن  مّعنت  درورپ  زان 

دشاب شکالب  نادنر  هویش  یقشاع 

: دناشن یم  تّزع  دنسم  رب  دناسر و  یم  دنمجرا  تاماقم  هب  ار  هدنب  ربص ،

تبقاع نکیل  دمآ و  خلت  ربص 

تعفنم رپ  دهد  نیریش  هویم 

هدرمـش و رب  نیرباص  يارب  رایـسب  فاصوا  هدومرف و  دای  ربص  زا  نآرق ، دوخ ، ینامـسآ  باتک  زا  اج  دنچ  داتفه و  رد  لاعتم  دنوادخ 
هب دنک  ربص  ادخ  هار  رد  هک  ره  .تسا  نامیا  فصن  ربص  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تسا  هدادرارق  باسح  یب  ار  ناشیا  رجا 
هک دیاب  دزاس  التبم  یضرم  هب  ار  يا  هدنب  هاگره  لاعتم  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  هتفای  رفظ  دوخ  باوث  مامت 
يو هب  رگا  دوـخ  تمکح  هب  اـنب  لاـعتم  دـنوادخ  درک  ربـص  رگا  .دـیوگن  زاـب  ناگدـننک  تداـیع  هب  ار  دوـخ  تیاکـش  دـنک و  ربـص 
رتهب سپ  .دهد  یم  لاقتنا  دوخ  هعساو  تمحر  يوسب  ار  وا  دیـشوپ  مشچ  ایند  راد  زا  رگا  دزرمآ و  یم  ار  وا  ناهانگ  درک  تیانعافش 

: دیامنن تیاکش  دنک و  ربص  ن�وم  هدنب  تسا 

یسک دروآ  ناج  هب  دردز  رگا  ار  لد 

یسک دروآ  نابز  هب  لد  درد  هک  رتهب 

شزرا تسا ، رـس  هب  ندب  شزرا  .ندـب  هب  تسا  رـس  تبـسن  دـننام  نامیا  هب  ربص  تبـسن  اریز  تسین ؛ نامیا  تسین  ربص  هک  ار  یـسک 
.ربص هب  نامیا 

نآ زا  هچنآ  رب  دـینک  ربـص  هک  نیا  رگم  دـیراد  تسود  هچنآ  هب  دیـسر  یمن  امـش  دومرف : نیّیراوح  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
.دیراد تهارک 

ربص رگا  يرب و  یم  هفرص  ینک  ربص  تبیصم  الب و  رد  رگا  دومرف : دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
يراج ار  دوخ  تارّدقم  ادخ  ینکن 
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.هن ای  یشاب  یضار  هاوخ  دومرف  دهاوخ 

یم وحم  هدنب  زا  یهانگ  یتبیـصم  ره  ربارب  رد  دـنوادخ  هک  دـنادب  هک  نآ  لوا : دـیامن : تاعارم  دـیاب  ربص  بلاط  هک  يروما  نایب  رد 
.دیازفا یم  وا  هجرد  رب  دنک و 

زگره لمع  هب  هک  دـناسرب  يا  هجرد  هب  ار  دوخ  هدـنب  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  تسا  هاـگ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
هب ار  وا  دزاس  كاپ  اهیگدولآ  زا  ار  دوخ  هدنب  هکنیا  يارب  دنوادخ  هاگ  .دنادرگ  یم  التبم  ار  وا  دنوادخ  سپ  دسر ، یمن  هجرد  نادب 

.دنک یم  التبم  الب 

: تسا ندرک  دابآ  ناشیا  یبارخ  زا  ضرغ  دنک و  یم  كاپ  فاص و  ّتیدوبع  هبترم  رد  ار  یمدآ  تبیصم  الب و  يرآ 

رز جنگ  رهب  هناخ  ناریو  درک 

رترومعم رز  جنگ  ناز  شتخاس 

دشک ناکیپ  دفاکشب و  ار  تسوپ 

دمد رب  شنآ  زا  دعب  ون  یتسوپ 

دتس رفاک  زا  درک و  ناریو  هعلق 

دسو جرب  دص  شتخاس  رب  نآ  زا  دعب 

دنتخادنا كاخ  ریز  ار  یمدنگ 

دنتخاس رب  اه  هشوخ  شکاخز  سپ 

ادخ یصاعم  هب  وا  دهد و  یم  وا  هب  ادخ  دهاوخ  یم  هچ  ره  هک  دنیبب  ار  یـسک  هاگره  هک  تسا  يورم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
مْهیَلَع انْحَتَف  ِِهب  اُورّکُذ  ام  اُوُسَن  اِّملَف  تسا : هفیرـش  هیآ  نیا  قادـصم  تسا و  هتـشاذگاو  دوخ  هب  ار  وا  ادـخ  هک  دـینادب  تسا ؛ مرگرس 

ّلُک َباْوبَا 

هب ار  اهرد  همه  دـندرک ، شومارف  دوب  هدـش  هداد  اهنآ  هب  هک  ییاهزردـنا  همه  نوچ  « ؛ ًهَتَغب مُهانْذَـخَا  اُوتُوا  اِمب  اُوحِرَف  اِذا  یّتَح  ْیَش ٍء 
(. 44 ماعنا / « ) ...ناش میتفرگ  ورف  هاگانب  سپ  دندش ، داش  دندوب  هتفای  هچنآ  زا  ات  میدوشگ  ناش  يور 

يدـبا میعن  هب  هدـش  تحار  نآ  زا  بیرقنع  هاتوک و  نآ  تقو  تسا و  كدـنا  ـالب  تبیـصم و  ناـمز  هک  دـنک  هظحـالم  هک  نآ  مود :
.تسا رذگرد  زین  یگدولآ -  نایصع و  همه  اب  ایند -  معّنت  یشوخ و  نارود  دیسر و  دهاوخ  ترخآ 

دور یم  رسب  ینامداش  مغ و 
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دور یم  ردب  رس  زا  ود  نیا  گرم  هب 

رادم ناراگزور  شدرگ  زا  مغ 

راگزور درذگب  یسب  ام  یب  هک 

.دوش یم  هدش و  تسا  رّدقم  هچنآ  درادن ؛ يدوس  عزج  يربص و  یب  هک  نآ  موس : 
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.دنک یم  طقاس  ار  وا  راقو  عیاض و  ار  یمدآ  باوث  يرازو ، عزج 

رّدقم ینک  عزج  رگا  .تشاد و  یهاوخ  باوث  وت  دش و  دهاوخ  تسا  رّدـقم  هچنآ  ینک  ربص  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.دنام دهاوخ  لابو  رزو و  وت  يارب  زا  دش و  دهاوخ  ماجنا  یهلا 

ار یهلا  رکـش  دـندرک و  ربص  دـندش  راچد  اهالب  بئاصم و  هب  وا  زا  رتشیب  وا و  زا  رتشیپ  هک  درگنب  یناسک  لاوحا  رد  هک  نآ  مراهچ :
: تسوا تّزع  برق و  تمالع  وا  تنحم  جنر و  تداعس و  لضف و  لیلد  وا  يالتبا  تبیصم و  هک  دنادب  زین  دندروآ و  ياجب 

تسا رت  بّرقم  مزب  نیرد  هک  ره 

دنهد یم  شرتشیب  الب  ماج 

رتیوق وا  لد  ادخ  فطل  هب  دروآ و  یم  تسدب  شمارآ  نوکس و  دوش و  یم  رتشیب  وا  تماقتـسا  اهالب  بئاصم و  رثا  رب  هک  نآ  مجنپ :
: تسا ییداش  یمغ  ره  زا  سپ  یتحار و  یتنحم  ره  زا  دعب  هک  دنادب  زین  و  دوش ؛ یم 

تسا دیما  یسب  يدیمون  رد 

تسا دیپس  هیس  بش  نایاپ 

زا ار  وا  حالص  ریخ و  تسوا و  هب  تبسن  سک  ره  نیرتتسود  هک  تسادخ  بناج  زا  دسر  یم  وا  هب  یتبیـصم  رگا  هک  دنادب  دیاب  هدنب 
: تسا رصاق  نآ  بقاوع  كاردا  زا  هدنب  لقع  یلو  دناد  یم  رتهب  سک  ره 

تسا رامش  رد  هک  يدب  کین و  ره 

تسا راک  حالص  يرگن  رد  نوچ 

هچ ره  هک  تسا  نآ  ّتبحم  طیارش  زا  .دشکن  مهرد  يور  دشاب و  رکاش  یـضار و  ددنـسپب  وا  هچ  ره  لاعتم و  رداق  دنوادخ  ربارب  رد 
.دشاب داشلد  نآ  زا  ددنسپب  وا  يارب  بوبحم 

لبقم هدنب  هک  مد  ارچ  نوچز و  نزم 

تفگ ناطلس  هک  نخس  ره  ناج  هب  درک  لوبق 

تبرض ادخ  ناتسود  هک  دنیبب  دنک و  هعلاطم  ناشیا ، يالتبا  ایبنا و  ءایلوا و  زا  ّتیبوبر  هاگرد  ناگتفای  راب  نابّرقم و  لاوحا  رد  مشش : 
دندیشون و تنحم  حدق  تبیصم و  ماج  رازه  دندیشک ؛ ار  تنحمو  ملا  راب  دندیرخ و  ناج  هب  اطع  تبرش  نوچ  ار  الب 
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.دندیشورخن يا  هّرذ  زگره 

داد و يور  یلاعت  قح  بناج  زا  يرما  ره  هک  دناد  یم  نیقیب  وا ، ردق  اضق و  تمکح  رارسا و  هب  اناد  دشاب و  ادخ  هب  فراع  سک  ره 
تسا و تحلـصم  ياضتقم  تمکح و  قفو  رب  همه  ینامداش ، تبیـصم و  زا  دومرف ؛ التبم  نآ  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  دـش و  رداـص  وا  زا 
رد هک  ار  ندـیرد  هماج  ندرک و  عزج  ددرگ و  یم  لصاح  وا  هنیـس  رد  یگداشگ  دزاـس و  یم  یـضار  یهلا  ردـق  اـضق و  هب  ار  دوخ 
ربص دح  زا  ار  هدنب  تسا ؛ ّتیرشب  ياضتقم  زا  هک  هدید  زا  کشا  ندش  يراج  لد و  نتخوس  اّما  دنک ، یم  كرت  تسا  یمدآ  رایتخا 

، درک تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رسپ  میهاربا  نوچ  .درب  یمن  نوریب 

هللا یلص  لوسر  ترضح  دیدومرف ؟ یمن  عنم  ار  ام  امش  ایآ  درک : ضرع  باحـصا  زا  یکی  .دش  يراج  ربمایپ  كرابم  مشچ  زا  کشا 
زا یکشا  دزوس و  یم  لد  دراد ، تسود  ار  دوخ  ناگدنب  ینابرهم  مّحرت و  دنوادخ  .تسا و  ینابرهم  مّحرت و  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و 

.دوش راگدرورپ  بضغ  هیام  هک  دوش  یمن  هتفگ  ینخس  یلو  دزیر  یم  اهمشچ 

.دنکن راهظا  ار  نآ  دراد و  هدیشوپ  ار  دوخ  تبیصم  درد و  هک  هک  تسا  نآ  ربص  لامک  اّما 

یم تسد  یماگنه  نیا  .دـشاب  رورـسم  داش و  یتلاح  ره  رد  دـبای و  تّذـل  دوش ؛ دراو  وا  رب  هچ  نآ  زا  هک  تسا  نآ  رتـالاب  هبترم  اـّما 
یضار و دسر  یم  وا  هب  هچنآ  زا  دنکفا و  وترپ  وا  لد  هچارس  رب  قح  ّتبحم  راونا  دوش و  بایماک  ادخ  اب  سنا  هبترم  هب  هدنب  هک  دهد 

: دیوگ دشاب و  تسود  ياضر  وا  بولطم  دشاب و  رکاش 

رس کنیا  نم و  کنیا  يراد ؛ افج  دصق  رگ 

مزیر تمدق  رد  ناج  يرادافو  هار  رد 

: دراد نارگید  يوک  رد  یتسرد  زا  رتشوخ  ار  وا  يوک  رد  یگتسکش  يا  هدنب  نینچ 

رتبوخ تلود  وت ز  يافج  يا 

رتبوبحم ناجز  وت  ماقتنا 

دنک رواب  وا  هک  مسرت  ملان و 

دنک رتمک  ار  روج  محرتزو 
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تدابع قسف و  رد  . 62

تاداـبع عاونا  ندروآ  اـجب  ندرک و  تعاـط  هک  تسا  نآ  ّدـض  تداـبع  راـگدرورپ و  تعاـط  زا  نتفر  نوریب  زا  تسا  تراـبع  قـسف 
، تاقدـص سمخ و  تاکز و  دـننام  فورعم  قح  يادا  جـح و  هزور و  نآرق و  توالت  اعد و  رکذ و  زامن و  تراـهط ، دـننام : یعرش 

: مینک یم  هراشا  ریز  رد  اهنآ  هب  لاح 

دنوادـخ .تسا  نطاب  تراهط  لوصح  هلیـسو  رهاـظ  تراـهط  اریز  تداـبع ؛ يارب  تسا  يرما  نیرتمهم  هک  تفاـظن  تراـهط و  لوا : 
نید دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  دراد .» تسود  ار  ناگدننک  تراهط  ادخ  « ؛ َنیرِهطّتملا ّبُِحی  هللاو  دیامرف : یم  لاعتم 

.تسا هدش  راوتسا  تراهط  هیاپ  رب 

.دنک یم  فرط  رب  ار  نزح  مغ و  یگزیکاپ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نین�وملا  ریما  ترضح 

: تسا هبترم  راهچ  تراهط  يارب 

.اهیگدولآ تافاثک و  زا  ندب  ندومن  كاپ   - 1

ناهانگ یصاعم و  زا  حراوج  اضعا و  ندومن  كاپ  - 2

.هلیذر تافص  دنسپان و  قالخا  زا  سفن  ندومن  كاپ   - 3

.تسا نیقیّدص  ایبنا و  تراهط  نیا  و  هللا ) يوسام   ) تسادخ زا  ریغ  هچنآ  زا  لد  نتخاس  كاپ   - 4

ات دوش  یمن  كاپ  اهنآ  زا  سفن  ددرگن و  كاپ  هدیدنـسپان  تافـص  همیمذ و  قالخا  زا  وا  سفن  اـت  دوش  یمن  كاـپ  ادـخ  ریغ  زا  لد 
ار یـسک  اّما  .دوشن  رود  اهیکاپان  ثبخ و  ندب  رهاظ  زا  ات  دوش  یمن  رهاط  ناهانگ  زا  اضعا  دوشن و  هزیکاپ  ناهانگ  زا  حراوجو  اضعا 

دصقم ار  هماج  اضعا و  ندب و  نتسش  اهنت  تراهط  زا  تسانیبان  تریصب  هدید  هک 

یم ترفن  وازا  تسادولآ  كاخ  ای  نیکرچ  وا  هماج  كدنا  هک  دنیبب  ار  یسک  رگا  و  دراد ؛ تلفغ  نطاب  تراهط  زا  دناد و  یم  یلصا 
: درک صاخ  هّجوت  تسا  نطاب  ریهطت  هک  لحارم  نیا  هب  دیاب  .دنک 

زا ار  تاروذاق  تافاثک و  هک  دراد  زاین  یمدآ  تراهط : ینطاب  بادآ  هب  هّجوت  لّوا :
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قالخا زا  زین  ار  لد  نوردـنا  دـیاب  هک  دروآ  دای  هب  ماگنه  نیرد  .دـیامن  یلاخ  ار  دوخ  عوفدـم  زا  هدـنکآ  نوردـنا  دـنک و  رود  دوخ 
.دنک ادیپ  ار  هّزعلا  بر  برق  مرح  هب  لوصو  ّتیلها  دوش و  هدوسآ  راب و  کبس  اهنآ  ّرش  زا  ات  دزاس  كاپ  هلیذر 

هدرب اهجنر  هچ  اهنآ  لیـصحت  رد  هک  تسا  هدوب  يذـیذل  ياهماعط  نامه  دوش ؛ یم  عفد  وا  زا  هچنآ  هک  دـشیدنیب  ماـگنه  نیرد  زین  و 
هب دزادـنین و  مارح  هطرو  هب  ار  دوخ  ماعط  يا  همقل  يارب  هک  دـنک  یعـس  سپ  هدروآ  تسدـب  ار  اـهنآ  مارح  اـی  لـالح  هار  زا  تسا و 

.ددرگن راچد  یهلا  باذع 

مزال رما  نیا  هب  هّجوت  .تسا  لسغ  وضو و  تراهط  ینطاب  بادآ  هلمج  زا  لاـعتم : قلاـخ  تداـبع  يارب  تراـهط  بادآ  هب  هّجوت  مّود :
ساوح رثکا  لحم  هک  ار  تروص  دیاب  ادتبا  وضو  رد  .دوش  كاپ  هلیذر  تافص  زا  زین  هدنب  لد  دیاب  راگدرورپ  تدابع  يارب  هک  تسا 
تالایخ رثکا  زکرم  رس  شیپ  حسم  اب  .دیامن  ریهطت  تسا  يویند  ياهراک  رتشیب  رشابم  هک  ار  اهتـسد  سپـس  دزاس ، كاپ  تسا  هرهاظ 

هدامآ حراوج  اضعا و  همه  تهج  زا  ار  دوخ  دـنک و  هزیکاپ  هتـشادرب  یـصاعم  يوسب  مدـق  هک  ار  اهاپ  سپـس  دـنک ؛ كاـپ  ار  هدـساف 
.دزاس ّقح  ترضح  تاجانم 

دوش و كاپ  بآ  اب  ندـب  ياهوم  ندـب و  مامت  دـیاب  هداد ، ماجنا  ار  يوهـش  یناویح و  رما  نیرت  تسپ  نوچ  دراد -  زاین  لسغ  هب  رگا 
.ددرگ تدابع  هدامآ 

اب ار  دوخ  عوضخ  تیاهن  دـهد و  وتـسش  كاـخ  اـب  ار  اهتـسد  تروص و  كاـخ  هلیـسو  هب  ندرک  مّمیت  اـب  دوبن  سرتسد  رد  بآ  رگا 
يراوخ ّتلذ و  هنایزات  اب  ار  شیوخ  سفن  دوش و  راگدرورپ  ّتیدوبع  هدامآ  دهد و  ناشن  اهتسد  تروص و  رب  ندیلام  كاخ 

.دیامن هدامآ  یلاعت  قح  ربارب  رد  عوشخ  يارب 

دـنک و دای  مّنهج  شتآ  یمرگ  زا  مرگ  بآ  رد  مامح ، رد  .دـنیچب  ار  اهنخان  ندـب و  يدایز  ياـهوم  تسا  ّتنـس  هعمج  ياـهزور  رد 
.دزاسن لفاغ  ار  لد  ادخ  دای  زا  يا  هظحل 

حور .دراد  یمـسج  یحور و  زین  زاـمن  تسا ؛ هدـش  بّکرم  مسج  حور و  زا  هداز  یمدآ  دوجو  هک  ناـنچمه  زاـمن : ینطاـب  بادآ  رد 
روضح صالخا و  تبرق و  ّتین  زامن 
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هروس و باتکلا و  هحتاف  توالت  زا  نآ  هبجاو  لامعا  ریاس  تسا و  ماـیق  دوجـس و  عوکر و  مارحـالا و  هریبکت  نآ  ناـکرا  .تسا  بلق 
لامعا وهس و  هن  دمع  يور  زا  دوش  یم  لطاب  اهنآ  كرت  هب  زامن  هک  تابجاو  زا  اهنیا  ریغ  دّهشت و  هنینأمط و  دوجـس و  عوکر و  رکذ 

یب تهج  ره  زا  هک  ینک  یعـس  دیاب  يرب  یم  یلاعت  قح  هاگـشیپ  هب  هک  تسا  يا  هیده  زامن  هدیاز  تاریبکت  تونق و  دننام  هّبحتـسم 
: تسا زیچ  تفه  زامن  تقیقح  زامن : تقیقح  نایب  رد  دشاب ، بیع  صقن و 

.ایر هبئاش  زا  ندوب  یلاخ  برق و  ّتین  صالخا و   - 1

ار نیا  دورن و  رگید  ییاج  هب  وا  رکف  ات  دیوگ  یم  نخـس  یـسک  هچ  اب  دیوگ و  یم  هچ  دنک و  یم  هچ  هک  دنادب  ات  بلق  روضح   - 2
دراذگ دوخ  ياهنار  رب  ار  دوخ  ياهتسد  عوضخ ، راقواب و  دتسیاب  تسار  هلبق  لباقم  هک  حراوج  عوشخ  لد  .دنیوگ  زین  رگید  عوشخ 

رگید زیچ  هب  دـهن و  هدجـس  عضوم  رب  مشچ  .دـشاب  هلبق  هب  ور  اهاپ  ناتـشگنا  دـهن و  نیمز  رب  هداشگ  بجو  کی  ات  ار  دوخ  ياهاپ  و 
.دزاسن لوغشم  يرگید  رما  هب  ار  دوخ  دیامنن و  يزاب  اهتسد  شیر و  اب  دنکن و  هاگن 

ینعم یلو  دـشاب  هتـشاد  بلق  روـضح  یـسک  تسا  نکمم  اریز  تسا  بلق  روـضح  زا  ریغ  نـیا  .دـمهفب  دـیوگ  یم  هـچنآ  ینعم   - 3
.دنا فلتخم  یناعم  مهف  تهج  زا  دارفا  .دنکن  كرد  ار  ینآرق  فیاطل 

.لماک روطب  نآ  بادآ  زامن و  میظعت   - 4

لصاح لد  رد  دنوادخ  لالج  تمظع و  زا  هک  تسا  یفوخ  نآ  ببس  تبیه و   - 5

.دوش یم 

.دشاب راودیما  یهلا  باوث  هب  فیاخ و  دوخ  تاریصقت  زا  زامن  لاح  رد  دیاب  هدنب  يراودیما -   - 6

ترـضح هملاکم  هبطاخم و  ماـقم  رد  اهنایـصع  ناـهانگ و  نیا  اـب  هکنیا  زا  تسا و  دوخ  ناـهانگ  تاریـصقت و  نآ  ببـس  اـیح -   - 7
.دیوگ یم  نخس  وا  اب  هداتسیا و  لالجلاوذ 
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ینشور سفن و  يافص  تاعاط ، تادابع و  زا  یلک  ضرغ  تسا و  نآ  زا  یلـصا  دوصقم  زامن و  حور  تقیقح  رد  دش  دای  هک  يروما 
.تسا لد 

یم هیکزت  هیفـصت و  ار  وا  حور  دـهد و  یم  جوا  درب و  یم  یهلا  برق  هاگـشیپ  هب  ار  وا  تسا و  ن�وم  جارعم  نید و  نوتـس  هک  يزامن 
هار يدنوادخ  تشهب  هب  دنوش و  یم  راگتسر  هک  یناسک  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  .لماک  عوشخ  بلق و  روضحاب  تسا  يزامن  دنک ،

(. 9 نون�وم / «. ) دنبظاوم دوخ  ياهزامن  رب  هک  نانآ  و  « -؛ َنُوِْظفاُحی مِِهتولَص  یلَع  مُه  َنیّذلاَو  تسا : هدومرف  دننک  یم  ادیپ 

.تشاد دهاوخن  يرابتعا  دوش  یشومارف  شوختسد  هک  يزامن  .درادن  یشزرا  دنناوخب  نالد  کیرات  نالفاغ و  هک  يزامن 

(. 4 نوعام / « ) دنراگنا لهس  دوخ  زامن  رد  هک  ینارازگ  زامن  نآ  رب  ياو  سپ  «؛ َنوُهاس مِِهتولَص  ْنَع  مُه  َنیَّذلا  َنیّلَصُمِلل  ٌلیوَف 

نیدباعلا نیز  ماما  نیدجاسلادیس  ترضح  زا  هلمج  زا  تسا  رایـسب  زامن  هوکـش  تمظع و  زا  تسا  هدش  لقن  نید  نایاوشیپ  زا  هچنآ 
ایآ دومرف : دوش ؟ یم  درز  امـش  گنر  دیزاس  یم  وضو  تقو  ره  ارچ  دـندرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  هک  هدـیدرگ  لقن  مالـسلا  هیلع 

؟ متسیا یم  یسک  هچ  تمدخ  رد  هک  دیناد  یمن 

.دشاب ادخ  هّجوتم  وا  لد  هک  يردق  هب  رگم  دسر  یمن  لوبق  هجرد  هب  هدنب  زامن  هک  یتسردب 

.دراد مامتها  نآ  هب  تسا  يزیچ  عبات  یسک  ره  لد  اریز  تسا  زامن  هب  مامتها  نآ  ببس  بلق  روضح  اّما  ینطاب : بادآ  بابسا  نایب  رد 
ترخآ هناخ  هکنیا  هب  لماک  نیقی  هب  رگم  دوش  یمن  لصاح  رما  نیا  درک و  فرـص  نآ  رب  ار  تّمه  مامت  دـیاب  لد  روضح  يارب  سپ 

نابـصنم بحاص  زا  یکی  روضح  هب  یتقو  هک  تسا  هنوگ  هچ.تسا  نآ  هب  لوصو  هلیـسو  زامن  تسا و  نآ  زا  رت  هدنیاپ  ایند و  زا  رتهب 
هنوگچ لاح  .یلفاغ  اهزیچ  رگید  زا  یئامن و  یم  وا  هب  ندرک  هّجوت  ندینش و  فرص  ار  دوخ  تّمه  مامت  یسر  یم  ایند  نادنمتردق  و 

کلملا و کلام  هک  لاعتم  دنوادخ  سدقا  تاذ  ربارب  رد  هک  تسا 
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نیقی و فعـض  رثا  رب  رگم  تسین  نیا  راگنا ، لهـس  یلفاغ و  همه  نیا  دزاس  دوبان  يا  هظحل  هب  دناوت  یم  ار  دنمتردق  رهاظب  هدـنب  نآ 
.ییامنب دوخ  نامیا  نیقی و  تیوقت  رد  یعس  دیاب  نیا  ربانب  نامیا  یتسس 

ناشیرپ راکفا  رگا  هژیوب  دیامن  یم  ناّنم  دنوادخ  ربارب  رد  بلق  روضح  هب  رتشیب  ار  وت  يروآ  یم  نابز  رب  هک  یتاملک  یناعم  هب  هجوت 
یکی تسا : تفرعم  ود  هجیتن  هک  تسا  یتلاح  میظعت ، اـّما  يزاـسن ، ناـشیرپ  رگید  ياـه  هشیدـنا  هب  ار  رطاـخ  ینک و  رود  نهذ  زا  ار 

نیا هجیتن  هک  يروآ  رظن  هب  یلاعت  يراب  ترـضح  ربارب  رد  ار  دوخ  ّتلذ  تراقح و  رگید  لاـعتم ، دـنوادخ  تمظع  لـالج و  تفرعم 
.دنیوگ میظعت  ار  نآ  هک  تسا  یعوشخ  تنکسم و  تفرعم  ود 

تافـص ادـخ و  تفرعم  هچ  ره  .دـیآ  یم  دوجوب  سفن  رد  يزاین  یب  رما و  ذافن  ادـخ و  تردـق  تفرعم  رثا  رب  هک  فوخ  تبیه و  اّما 
ادخ و مرک  فطل و  نآ  ببـس  ءاجر  دیما و  اّما  .ددرگ و  یم  رتشیب  تبیه  تیـشخ و  دوش  رتشیب  هدنب  لد  رد  دـنوادخ  لالج  لامج و 

.تسا هدومرف  رّرقم  نارازگ  زامن  يارب  هک  یباوث  رجا و  ششخب و  اطع و  رد  وا  هدعو  قدص  نتخانش 

تثاـبخ هب  یهاـگآ  دوخ و  سفن  بویع  تفرعم  یهلا و  میظعت  قح  يادا  زا  زجع  یگدـنب و  رد  تسا  هدـنب  ریـصقت  هجیتن  اـیح  اـّما  و 
اهنطاب هب  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  نطاب و 

.دشاب یم  فقاو  ناگدنب  ياهرهاظ  و 

لالج و هب  هجوت  یناطیش و  سواسو  يویند و  لغاشم  عیمج  زا  لد  ندرک  یلاخ  رب  هوالع  دوش ؛ زامن  هب  یـصاخ  هّجوت  هک  نیا  يارب 
: دنک مهارف  ار  يرهاظ  بابسا  زین  رهاظ  تهج  زا  دیاب  یلاعت ، قح  ياهتنا  یب  تمظع 

راوید يوربور  ای  دناوخب  زامن  یکیرات  هناخ  رد  ای  دنک ، هاگن  هاگ  هدجـس  هب  طقف  ددـنبرب و  دـئاز  ياهزیچ  یخرب  ندـید  زا  ار  مشچ 
تفر و رایسب  ّتیعمج  هک  یعـضوم  رد  ددنب و  رب  دوش  یم  ساوح  یناشیرپ  بجوم  هک  ییاهزیچ  ندینـش  زا  ار  دوخ  شوگ  .دتـسیاب 

، یّصاخ قاتا  هناخ  زامن  یلصم و  يارب  .دناوخن  زامن  دنراد ؛ دمآ 
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.دنک رایتخا  تولخ 

تاقلعت .دـشخب  یمن  بلق  روضح  داجیا  رد  يریثأت  مه  تولخ  هناخ  دزاسن  كاپ  یناطیـش  سواسو  يویند و  راکفا  زا  ار  لد  رگا  اّما 
.ددرگ لصاح  زامن  رد  بلق  روضح  ات  دوش  نامرد  مک ، مک  تضایر ، رثا  رب  دیاب  هک  تسا  ینمزم  ضرم  نوچمه  يویند 

تاراش ار  نآ  رارسا  هب  هک  دیاب  دشاب  تداعس  هبتر  قیاش  ترخآ و  بلاط  هک  یـسک  يارب  زامن : هب  طوبرم  تاراشا  رارـسا و  نایب  رد 
: دنک هّجوت 

زامن يوس  هب  دناوخ ، یم  ارف  رـشحم  هصرع  هب  ار  قیالخ  هک  یتفا  رـشحم  زور  يدانم  لوه  دای  هب  يونـشب  ار  نّ�وم  يادـص  نوچ   - 1
داشلد زامن  ندینـش  هب  رگا  .درک  دنهاوخ  ارادم  اهنآ  اب  هک  یـشاب  یناسک  هلمج  زا  دنوادخ ، فطل  هب  تمایق  زور  رد  هک  ینک  باتش 
لالب هب  زامن  تقو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  .دیـسر  دهاوخ  يراگتـسر  مایپ  وت  هب  تمایق  زور  رد  هک  نادب  يوش  یم 

ار يادـخ  میظعت  يونـشب  ار  ربکا ) هللا   ) يادـص نوچ  .زادـنا  تحار  هب  زامن  گناب  اب  ار  ام  لالب  يا  لـالب : اـی  اـنحِرَا  دومرف : یم  نّ�وم 
.تسا و رتـگرزب  ینک  رّوـصت  هچ  ره  زا  وا  تسوا و  سدـقم  تاذ  زین  زیچ  ره  رخآ  تسوا و  زیچ  ره  لوا  هک  ینادـب  يروآ و  ياـجب 

ّنا دهشا  يادص : نوچ  .تسا و  لطاب  دوبان و  لاعتم  دنوادخ  زا  ریغ  يدوبعم  ره  هک  ینادب  يونشب  ار  هللا  هلاال  نادهشا  يادن  نوچ 

، هولصلا یلع  َّیَح  نتفگ  هب  یتسرفب و  شنادناخ  وا و  رب  تاولـص  يرآ و  نابز  رب  ار  وا  مان  مامت  بدا  اب  يونـشب  ار  هللا  لوسر  ًادمحم 
لامعا نیرتهب  تسا و  يراگتـسر  هیام  زامن  هک  زاس  ینعم  نیا  رّکذـتم  ار  دوخ  ناج  لد و  لَـمَعلا  ْریَخ  یلَع  ّیح  حـالفلا و  یلع  ّیح 

هک تسا  یتقو  نیا  هک  ینادب  ینک و  ساسحا  زامن  تقو  ندمآ  زا  ییداش  یتشاشب و  لد  رد  ورب و  نآ  يوسب  باتش  قوش و  اب  تسا 
لامعا رب  رظان  لاح  همه  رد  ار  ادخ  هدب و  نایاپ  نک و  زاغآ  گرزب  يادـخ  مان  اب  ار  هماقا  ناذا و  .تسا  هدرک  رّرقم  وت  يارب  يادـخ 

ادخ رب  ار  دوخ  دامتعا  سپ  .ینیشن  یم  يزیخ و  یم  رب  وا  يرای  هب  وت  هک  تسین  وا  سّدقم  تاذ  زج  يا  هّوق  لوح و  چیه  .نادب  دوخ 
هب هک  تسوا  .يا  هدروآ  هانپ  ادخ  هب  هتشگرب و  همه  زا  راگنا  ینک  یم  هلبق  يوسب  يور  یتقو  هدب و  رارق 
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.تسا نابرهم  فوئر و  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  .دنک  یم  وت  لاح  لماش  ار  دوخ  تمحر  دراد و  یم  ینازرا  تدابع  قیفوت  وت 

.تسوت لاوحا  رب  علّطم  وا  يا و  هداتسیا  راگدرورپ  روضح  رد  هک  روآ  دای  هب  يدینادرگ  ادخ  يوسب  ار  لد  يور  رهاظ و  يور  یتقو 
یم ینک و  یم  ادـخ  بناج  هب  لد  يور  هک  یتقو  راهنز ! .يوجب  يرازیب  یـشکرس  ّربکت و  زا  نک و  راـسکنا  عوشخ و  زاـمن  نیح  رد 

كرـشم مناملـسم و  نم  ییوگ  یم  و  َنیکرـشملا « ؛ َنِماَنَا  ام  ًاِملْـسُم َو  ًافینَح  َضْرَالاو  ِتاومَـسلا  َرَطَف  يذّلل  َیهِج  ُتْهَّجَو َو  ییوگ :
.ییوگب غورد  دراد  ربخ  اهنطاب  ياهلد و  زا  هک  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  دابم  متسین 

ِنمحّرلا ِهللا  مِسب  ییوگب  نوچ  .میجّرلا  ِناطیشلا  َنِم  ِهّللِاب  ُذْوعَا  وگب : رب و  هانپ  ادخ  هب  دوخ  نانمشد  نیرتنمشد  زا  ادتبا  دمح  زاغآ  رد 
عاونا عیمج  ینعی  َنیَملَاعلا  ّبَر  ِهللاُدمحلا  ییوگب  یتقو  .ینک  دوخ  راگدرورپ  مان  هب  نّمیت  کیّربت و  دصق  دیاب  میحّرلا 

تیانع ناسحا و  رثا  رب  دـسر  یم  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  وت  هب  هک  یتمعن  ره  .تسا  نایملاع  راگدرورپ  تاذ  صتخم  رکـش  دـمح و 
یتقو .يوش  میظع  زور  نآ  باذع  باسح و  تمایق و  كانلوه  زور  هّجوتم  دیاب  نیّدلا  مْوَی  ِِکلام  یتفگ  یتقو  .تسوا 

راسکنا وزجع  تلاح  نیا  رد  .میوج  یم  يرای  وت  زا  اهنت  متـسرپ و  یم  اـهنت -  ارت -  ینعی  نیعتـسَن  َكاـّیا  ُدـُبْعَن َو  َكاـّیا  ییوگ : یم 
َمیظَعلا َو ّیبَر  َناحبُـس  ییوگب : ینک و  مخ  تشپ  دنوادخ  تمظع  ربارب  رد  هروس  دمح و  زا  سپ  .يروآ  رظن  شیپ  ار  دوخ  یناوتانو 

ْنَِمل ُهللا  َعِمَـس  ییوگ  یم  سپـس  .مهد  یم  ماجنا  ار  شیاتـس  دـمح و  منک و  یم  حـیبست  تسا  میظع  هک  ار  دوخ  راـگدرورپ  هدْـمِحب 
عوضخ عوشخ و  تیاهن  دیاب  يور  یم  هدجـس  هب  یتقو  .درک  شیاتـس  ار  وا  هک  یـسک  دـمح  دینـش  درک و  تباجا  دـنوادخ  هدِـمَح :

یبَر َناحبُـس  ییوگب : ینک و  زاربا  كاـخ  ینعی  رـصانع  نیرت  تسپ  رب  یناـشیپ  ینعی  دوخ  تروص  ياـج  نیرتـهب  نداـهن  اـب  ار  دوخ 
نیا اب  هک  دیاش  .منک  یم  ساپس  دمح و  ار  وا  میوگ و  یم  زجع  لامکاب  ار  دوخ  هبترم  دنلب  راگدرورپ  حیبست  ینعی  هدمحب  یلعَالا و 

: دنک تمحرم  تفأر و  رس  زا  يرظن  وت  رب  دنوادخ  عوشخ  هبال و  زجع و 
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دنرخ یمن  یهاش  تکوش  تسود  يوک  رد 

يرکاچ يوعد  نک و  یگدنب  رارقا 

.نک رافغتسا  يوگب و  ریبکت  یتشادرب  هدجس  زا  رس  نوچ 

مّود هدجس  .درک  هدنز  دیرفآ و  كاخ  زا  دنوادخ  ار  ام  ینعی  لوا  هدجس  دومرف  هدجس : تلاح  زا  دندیـسرپ  نین�وملاریما  ترـضح  زا 
.میراد یم  رب  كاخ  زا  رس  لامعا  شجنس  باسح و  يارب  مینک و  یم  كاخ  هب  تشگزاب  ًادّدجم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا 

رب نداتـسرف  دورد  تاولـص و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم  لوسر  تلاـسر  قـح و  ّتینادـحاو  هب  نداد  تداهـش  اـب  زاـمن  ناـیاپ  رد 
ینز و رد  گنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  لآ  دـمحم و  نماد  هب  يزیوآ و  رد  یهلا  فطل  لـیذ  هب  مالـسلا -  مهیلع  وا -  لآ  ودـمحم 

.یشاب هتشاد  ار  دوخ  زامن  یلوبق  دیما 

وا دای  هک  نیا  ات  دشاب  هتشاد  یماود  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  عفن  .ندرک  ادخ  دای  زا  تسا  ترابع  رکذ  اعد : رکذ و  ینطاب  بادآرد 
لاثم یب  قلاخ  مان  اب  جیردتب  ددرگ و  هداشگ  هنیس  وا  لامج  دیشروخ  تاقارشا  زا  دباتب و  لد  رب  وا  تمظع  راونا  دریگ و  رارق  لد  رد 

گرم تعاس  نوچ  دـنامن و  یقاب  وا  لد  رد  ادـخ  داـی  زجب  دوش و  عطقنم  وا  ریغ  زا  دـنک و  هشیر  وا  لد  رد  قح  ّتبحم  دریگ و  سنا 
زا ار  وا  هچ  ره  زا  دسر ؛ ارف 

هدرک ادیپ  هار  تسود  هناختولخ  هب  هدش و  اهر  ایند  نادنز  زا  ییوگ  .دنز  دنخبل  گرم  هرهچ  هب  دوش و  رود  درک  یم  ادـج  ادـخ  دای 
ادخ دای  بلق و  روضح  نودب  ّتبحم  سنا و  رثا  اّما  دراد ؛ رایـسب  باوث  دشاب -  تبرق  دصق  هب  رگا  مه -  نابز  هب  رکذ  هچ  رگا  .تسا 

ربکا و ال هللا  ِهّللدمحلا و  هللا و  ناحبس  هللاالا -  هلاال  لثم  .دشاب  لد  نابز و  رب  دیاب  هک  تسا  رایـسب  راکذا  .ددرگ  یمن  لصاح  لد  رد 
رتشیب تلیـضف  دنک ، لاعتم  دنوادخ  لالج  تمظع و  رب  تلالد  هک  يرکذ  ره  هللا و  ءامـسا  عبرا و  تاحیبست  ِهّللِاب و  ِّالا  َهّوق  َلْوَح و ال 

.تسا راکذا  همه  زا  لضفا  هّللاالا  هلاال  دنا : هتفگ  .دراد 

عوجر اهنآ  هب  دـیاب  بلاط  .تسا  هدـش  رکذ  ییاهاعد  هیعدا ، بتک  رد  .تسا  تادابع  همه  زغم  اـعد  اـعد : رکذ و  طیارـش و  ناـیب  رد 
طیارش کنیا  ددرگ ، باجتسم  اعد  دوش و  رهاظ  اعد  ّتینارون  ات  دوش  تیاعر  دیاب  هک  دراد  یطیارش  بادآ و  اهاعد  .دنک 

ص:224

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


: اعد

ياهبـش ردـق و  ياهبـش  رحـس و  تقو  هعمج  زور  ناضمر ، هام  هفرع ، زور  لثم  دـنک ؛ باختنا  اعد  يارب  ار  هفیرـش  تاقوا  هکنآ  لوا :
 ... هعمج و

 . هماقا ناذا و  نایم  بجاو و  ياهزامن  زا  دعب  ناراب ، ندمآ  لاح  دننام : تسا  هدش  شرافس  هک  ییاهتلاح  رد  مود : 

دننام ار  اهتـسد  .دشکب  دوخ  يور  رب  اعد  زا  دعب  درب و  الاب  ار  دوخ  ياهتـسد  .دـشاب  هلبق  هب  ور  .دـشاب و  هتـشاد  لسغ  ای  وضو  موس : 
.دشک الاب  دوش  یم  زارد  کمک  بلط  يارب  هک  ییادگ 

.دیوگ اعد  فافخا ، رهج و  نیب  هتسهآ ، رایسب  هن  دیوگب  دنلب  رایسب  ار  اعد  هن  هک  نآ  مراهچ : 

اعد نانچ  .دزاس  هارمه  عّرـضت  يرازاب و  ار  اعد  .تسا  عوضخ  یفانم  هک  دوشن  تاملک  ندوب  نوزوم  عجـس و  هّجوتم  اعد  رد  مجنپ : 
.دش دهاوخ  باجتسم  شیاعد  ییوگ  هک  دنک 

.دتسرفب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  لآ  دمحم و  رب  تاولص  دیوگب و  ادخ  دمح  رکذ و  اعد  زا  لبق 

زا ار  نآ  يادا  قیفوت  ای  دنک  .دشاب  یم  وا  ندرگ  رب  هک  يا  هملظم  يادا  رب  مزع  دـنک و  هبوت  دـنک و  دوخ  يراکهانگ  هب  رارقا  مشش : 
.دهاوخب ادخ 

دوخ تجاح  دشاب ، لالح  لام  زا  وا  ياذغ  ناکم و  سابل و  .دنک  دـیما  عطق  طیاسو  هیقب  زا  دروآ و  ادـخ  هب  ور  تّمه  مامت  هب  متفه :
ات دـنک  اعد  یناسآ  تمعن و  تقو  رد  دزادـنین ، ریخأتب  ار  اعد  .دـنک  يرازو  هیرگ  .دزاس  کیرـش  اعد  رد  مه  ار  نارگید  دربب ، مان  ار 

.دشاب هتشادن  ادخ  رب  زج  دیما  .دسر  دایرف  هب  یتخس  تقو  رد  ار  وا  ادخ 

ربمغیپ زا  .تسا  نوزفا  نایب  دـح  زا  نآ  تلیـضف  ردـق و  نوریب و  دـح  زا  نآرق  توالت  باوث  هک  نادـب  نآرق : توالت  بادآ  نایب  رد 
تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  زین  .تسین و  نآرق  زا  رت  هبترم  دنلب  تمایق  زور  رد  یعیفـش  چیه  هک  تسا  يورم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ضرع باحصا  زا  یکی  .دریگ  یم  گنز  نهآ  هک  نانچ  دریگ  یم  گنز  اهلد  دومرف : هک 
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بلق رب  نیمالا  حور  هلیسو  هب  هک  تسادخ  مالک  نآرق  .گرم  دای  هللا و  مالک  توالت  دومرف : تسا ؟ زیچ  هچ  نآ  لقیص  الج و  درک :
یقالخا و ياهروتـسد  ینید و  فراعم  قیاقح و  رب  لمتـشم  زاجعا  دح  رد  یمالک  هدـش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كرابم 

.تسا بجاو  نآ  توالت  رب  تبظاوم  دشاب  نامیا  لها  زا  هک  یسک  رب  سپ  .تسا  ماکحا 

هب ور  هداتسیا  ای  هتـسشن  راقو  نوکـس و  اب  یـشاب و  وضو  اب  هک  تسا  نیا  نآرق  توالت  بادآ  هلمج  زا  نآرق :  توالت  يرهاظ  بادآ 
ّینأت اب  هدرمـش و  ار  تاملک  یتسیاب و  ای  ینیـشنب  دنیـشن ، یم  نأشلا  لـیلج  یگرزب  دزن  رد  هک  یـسک  دـننام  هدـنکفا  شیپرـس  هلبق و 
دنلب ار  دوخ  يادـص  یکدـنا  دـیاب  دـشاب  ایر  زا  نمیا  هک  دـشاب  ییاج  رد  يراق  رگا  .ینک  نآرق  متخ  کی  هاـم  کـی  رد  هک  یناوخب 
دـسر هدجـس  هیآ  هب  نوچ  .دنک  تاعارم  ار  تایآ  قح  .دشاب  عیجرت  رب  لمتـشم  هک  يوحن  هب  هن  اّما  دهد  تنیز  ار  دوخ  يادص  .دنک 

تمحر و ادخ  زا  دسر  تمحر  هیآ  هب  رگا  درب و  هانپ  ادخ  هب  دتفا و  ترخآ  باذـع  دای  هب  دـسر ؛ باذـع  هیآ  هب  نوچ  .دـنک  هدـجس 
زا ار  تشهب  میعن  دهاوخب و  تیانع 

ناطیشلا نم  میلعلا  عیمسلا  هللاابذوعا  دیوگب : زاغآ  رد  .دنک  نارفغ  بلط  لاعتم  يادخ  زا  دسر  رافغتـسا  هیآ  هب  نوچ  .دنک  وزرآ  ادخ 
.ُمیظعلا ُّیلعلا  ُهّللا  َقَدَص  دیوگب : هروس  ره  رخآ  رد  .میجرلا 

: دریگ رظن  رد  دیاب  ار  هتکن  دنچ  نآرق  ینطاب  بادآ  رد  نآرق : توالت  ینطاب  بادآ  نایب  رد 

لوزن هب  رما  دوخ  لالج  شرع  زا  ار  یمـالک  نینچ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دروآ  داـی  نآ و  هبترم  ولع  ادـخ و  مـالک  تمظع  رّکذـت  لّوا 
نآ مهف  ندینـش و  يارای  ار  یـسک  هچ  ّالاو  دوش  کیدزن  ناگدـنب  مهف  هب  ات  تسا  هتخیر  تاملک  ظافلا و  فرظ  رد  ار  نآ  هدومرف و 

ار نآرق  نیا  رگا  « ؛ ِهللا ِهَیْشَخ  ْنِم  ًاعّدَصَتم  ًاعِـشاخ  ُهَتیَاََرل  لَبَج  یلَع  َنارقلا  اَذَه  اْنلَْزنَا  َْول  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  نآرق  هرابرد  دوب ؟
(. 21/ رشح « ) يدید یم  هدروخ  فاکش  هدیسرت و  ار  نآ  ادخ  فوخ  زا  میدرک ، یم  لزان  هوک  رب 

نخس ام  اب  ناهج  قلاخ  دنوادخ  هک  مینک  نیقی  میناوخ  یم  ار  دیجم  مالک  نیا  یتقو 
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.دیوگ یم 

زا لـبق  دزاـس و  كاـپ  اـهیگدولآ  زا  ار  دوخ  ناـبز  لد و  .ددرگ  مـالک  بحاـص  میظعت  هّجوـتم  نآرق  توـالت  تقو  رد  هک  نیا  مّود :
.ددرگ یهلا  تمظع  قرغتسم  وا  بلق  ات  دنک  رکفت  یهلا  لاعفا  تافص و  رد  دنچ  يا  هظحل  نآرق  توالت 

یلد تسا : هتـسیاب  زیچ  هس  ار  نآرق  يراق  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دیامن  توالت  ار  نآرق  بلق ، ِتقَر  نزح و  اب  هکنآ  مّوس :
هچ دبات ؛ یم  شلد  رب  نآرق  رون  دریگ و  یم  سنا  ادخ  اب  وا  نطاب  تفایرد  ار  یلاح  نینچ  یتقو  تولخ ، یناکم  غراف و  یندب  عشاخ ،

ياه هسوسو  زا  و  دشاب ؛ هتشاد  بلق  روضح  دیاب  تلاح  نیا  رد  .تسا  تاجانم  رد  دوخ  راگدرورپ  اب  هطساو  یب  شوخ  تقو  نآ  رد 
.دنک يریگ  هرانک  لطاب 

َدَتَیالَفا تسا : هدمآ  دیجم  نآرق  رد  .دنک  لّقعت  ّربدت و  نآرق  تایآ  رد  مراهچ :

ناشیاهلد رب  ای  دنشیدنا  یمن  نآرق  رد  ایآ  « ؛ اهلافقَا ٍبُوُلق  یلَع  ْمَا  َنارقلا  َنورَّب 

(. 24 هلآ / هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ( »؟ تساهلفق

.دنک لّمأت  دناوخب و  رّرکم  ار  تایآ  هک  تسا  مزال  رتشیب  ربّدت  يارب 

هک دـسر  يا  هیآ  هب  نوچ  .ددرگ  فوشکم  وا  رب  یناعم  تقیقح  ات  دـنک  یعـس  هکلب  دـنکن ؛ افتکا  تایآ  يرهاظ  ینعم  مهف  هب  مجنپ :
رد ّربکتملا  ُراّبَجلا  ُزیزَعلا  نمیهملا  ُنِ�وملا  ُمالسلا  ُسوّدُقلا  ُکلملا  ُهللاوه  ای : ریصَبلا و  ُعیمَسلا  َوُهَو  لثم : دشاب  یهلا  تافص  رب  لمتشم 

مدآ و هکئالم و  نیمز و  نامـسآ و  تقلخ  زا  دیآ : شیپ  نآرق  رد  یهلا  لاعفا  نوچ  دـنک و  ّربدـت  وکین  تافـص  ءامـسا و  نیا  یناعم 
دّرمتم ماوقا  تبقاع  اـهنآ و  صـصق  ءاـیبنا و  تشذگرـس  هب  یتقو  .دـشیدنیب  دـنوادخ  لـالج  تمظع  رد  رمق ؛ سمـش و  ناـگراتس و 

.تسا هدش  هتفگ  وا  يرادیب  يارب  اهدنپ  نیا  تسوا و  تربع  يارب  اهنیا  هک  دنک  رّوصت  دسر ؛ یم  شکرس 

مهف دزادرپب و  یناعم  هب  ظافلا  زا  هک  دنک  یعـس  دیاب  هکلب  دشاب ، شوخلد  فورح  جراخم  يرهاظ و  ظافلا  هب  اهنت  دیابن  نآرق  يراق 
.دزاس تّمه  ههجو  ار  تایآ 

هکلب دشاب ؛ هتشادن  تایآ  ریسفت  مهف و  رد  یعبط  جک  بّصعت و  هک  نآ  مشش :
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مهف رد  وا  يارب  یعنام  بّصعت  ات  دروآ  رظن  شیپ  تسا  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ریـسفت  رب  ینتبم  هچنآ  دناوخب و  ار  فلتخم  ریـسافت 
.دشاب هتشاد  هّجوت  لاح  ره  رد  دوخ  زجع  هب  دزیهرپب و  دوخ  قاذم  يأر و  هب  ریسفت  زا  .ددرگن  ینآرق  تانّیب  تایآ 

ساسحا لد  رد  يرورـس  تجهب و  دـسر  یم  تشهب  فاصوا  هب  رگا  .دـنک  ادـیپ  صاخ  یتلاح  قوذ و  بلطم  تبـسانم  هب  هیآ  ره  زا 
درب و هانپ  ادخ  هب  تسا  یهلا  ياهباذع  منهج و  زا  نخس  رگا  دهد و  رارق  دوخ  فطل  تیانع و  لومشم  ار  وا  دهاوخب  ادخزا  دیامن و 

.دیامن بلط  نارفغ  شزرمآ و  وا  زا 

ریغ ياورپ  دشاب و  قح  لامج  قرغتسم  دنک و  هّجوت  مالک  بحاص  هب  توالت  نیح  رد  هتسویپ  هک  دریگب  سنا  نانچ  نآرق  اب  جیردتب 
.دشاب هتشادن  وا 

ام تسا  رامش  یب  نآ  تلیضف  هرابرد  رابخا  رایسب و  هزور  باوث  هزور :  بادآ  رد 

زا ار  دوخ  نابز  .دناشوپب  مارح  زا  ار  دوخ  مشچ  هک  تسا  نآ  راد  هزور  راوازـس  مینک : یم  يا  هراشا  هزور  ینطاب  يرهاظ و  بادآ  هب 
زا ار  دوخ  مکـش  .دـنک و  ظفح  تسا  هورکم  ای  مارح  هچ  ره  زا  ار  دوخ  شوگ  .دراد  هاگن  تسا  هانگ  هیام  هچ  ره  یماـّمن و  تبیغ و 

دوش فیعض  روهقم و  هّیوهش  هوق  هک  تسا  نیا  هزور  زا  فده  هچ  ؛ درادهگن ناولا  همعطاو  كان  ههبـش  ای  مارح  ياهکاروخ  ندروخ 
راطفا ماگنه  رد  هک  تسا  نآ  هزور  بادآ  هلمج  زا  دوش و  لصاح  ّتیناحور  دّرجت و  راثآ  ناـسنارد  ددرگ و  رتمک  ناطیـش  ّطلـست  و 

نسح ماما  ترضح  ریخ ؟ ای  تسا  هتشاد  یلوبق  شزرا  وا  هزور  ایآ  هک  دناد  یمن  اریز  ءاجر  فوخ و  نایم  رد  دشاب  برطـضم  وا  لد 
تدابع و رد  رگیدکی  رب  هام  نآ  رد  ناگدنب  هک  تسا  هدادرارق  نآ  يارب  ار  ناضمر  هام  دنوادخ  دـندومرف : یتعامج  هب  مالـسلا  هیلع 

.دنیوج تقبس  تعاط 

: تسا هجرد  هس  هزور  يارب  هزور :  تاجرد 

زا صالختـسا  هیام  اهنت  هزور  عون  نیا  .ینک  ظـفح  تاوهـش  ماـعط و  زا  ار  دوخ  جرف  مکـش و  هک  تسا  نیا  نآ  ماوع و  هزور  لوا - 
.دوب دناوت  یهلا  باذع 

تسد و نابز و  شوگ و  مشچ و  راد  هزور  مکش  جرف و  تظفاحم  رب  هوالع  مود : 
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.دوب دهاوخ  رایسب  ياهباوث  يا  هزور  نینچ  يارب  .دنک  ظفح  ناهانگ  یصاعم و  زا  دیاب  ار  دوخ  ياپ 

لد تسا ؛ حراوج  ءاـضعا و  جرف و  مکـش و  تظفاـحم  هک  مود  لوا و  عون  رب  هوـالع  هک  تسا  يا  هزور  نآ  صاوـخ و  هزور  موـس : 
؛ تسا نیبّرقم  نیقیّدص و  ءایبنا و  هزور  نیا  .درذگن  ادخ  دای  زجوا  لد  هشیدنا و  رد  دنک و  ظفح  يویند  راکفا  هب  لاغتـشا  زا  ار  دوخ 

یـسفن يافـص  یـسک  نینچ  يارب  .تسا  يورخا  باذع  زا  یـصالخ  حالف و  زوف و  ماقم  هب  ندیـسر  یهلا و  لامج  ياقل  نآ  هجیتن  و 
فـشک يو  رب  هّیتوکلم  رارـسا  زا  یـضعب  دشاب  تفرعم  لها  زا  رگا  .ددرگ و  یم  يو  ياهاعد  تباجتـسا  ثعاب  هک  دوش  یم  لصاح 

.دوش یم 

یم کیدزن  نیملاعلا  بر  ترـضح  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  ییاهزیچ  نیرت  هدمع  زا  نید و  ناکرا  مظعا  جح  جـح : بادآ  یـضعب  رد 
ادخ و نتخانش  ناسنا  تقلخزا  یلـصا  ضرغ  میناد  یم  مینک : یم  هراشا  جح  ینطاب  يرهاظ و  بادآ  زا  یـضعب  هب  اج  نیا  رد  .دزاس 
زا يرود  رب  تسا  فوقوم  سفن  يافـص  لوـصح  .سفن  يافـص  هب  دراد  یگتـسب  رما  نیا  .تسوا  هب  سنا  تبحم و  هبترم  هب  لوـصو 

هّقاش و لامعا  رد  ادخ  تهج  هب  اضعا  حراوج و  فرص  يویند و  فراخز  عاتم و  كرت  هّیوهـش و  تاّذل  زا  نآ  نتـشادزاب  تاوهش و 
.دـنیوج بّرقت  ادـخ  هب  تادابع  نآ  هلیـسو  هب  ناگدـنب  هک  داهن  یتادابع  رب  رارق  لاعتم  دـنوادخ  تهج  نیمه  هب  .وا  دای  رب  تموادـم 

هزور دننام  تسا  تاوهـش  كرت  نّمـضتم  یخرب  سمخ  تاکز و  دننام : تسا  يویند  عاتم  لام و  كرت  نّمـضتم  تادابع  زا  یـضعب 
نیا همه  رب  لمتـشم  جح  اّما  زامن ؛ دـننام  تادابع  رد  اضعا  ندرک  فرـص  وا و  هب  ندـش  هّجوتم  تسا و  لمتـشم  ادـخ  دای  رب  یـضعب 
هدش نییعت  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  هک  یکـسانم  ماجنا  یهلا و  قاثیم  دیدجت  نطو و  كرت  تّاقـشم و  لّمحت  هفاضا  هب  تسا  لامعا 

.تسا

تسا يرارسا  ار  ناطیش و ...  رب  ندنکفا  هزیرگنس  هلوره و  تروص  هب  هورم  افص و  نیب  یعـس  فاوط ، لیبق  زا  جح  کسانم  لامعا و 
.دنا هتفرگن  سنا  اهنآ  اب  نامدرم  هک 
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یگدنب رما و  تعاطا  اهنآ  ندروآ  اجب  تسا و  ّتلذ  تیاغ  یگدنب و  لامک  دوش ، هداد  ماجنا  دیاب  تسا و  هدش  رما  نادـب  هچ  نآ  اّما 
: دشابن الوم  تعاطا  زج  یببس  نآ  لعف  رد  هک  تسا  نآ  یقیقح  یگدنب  اریز  تسالوم ؛

تسا یگدنب  ام  هشیپ  میا و  هدنب 

تسین راک  اه  ببس  اب  ار  ناگدنب 

یتّلع هدنب  راک  دهاوخن  یم 

یتمدخ الوم  تسا  هدومرف  هک  زج 

.تساهنآ ینادان  لهج و  زا  اهنت  جح  هبیجع  لامعا  نداد  ماجنا  زا  مدرم  بّجعت  اّما 

همئا یمارگ و  تخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرّکم  لوـسر  سّدـقم  نفدـم  هک  یمود  ناناملـسم و  همه  هلبق  یلوا  هـک  هنیدـم  هّـکم و 
یحو لوزن  زکرم  تساج ، نآ  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

لیعمـسا شدنمجرا  رـسپ  اب  هک  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  زاونلد  هحیار  شوخ و  میمـش  ناوت  یم  مدق  هب  مدق  هدوب ، یهلا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ردقیلاع  ربمایپ  دندرک و  انب  ار  نآ  مالسلا  هیلع 

قیفوت لاعتم  دـنوادخ  زا  سدـقا  تحاـس  نآ  رد  دومن و  مسجم  رظن  هب  دـنا ؛ هتـسیز  سدـقم  رهـش  ود  نیمه  نزرب  يوک و  رد  هک  ار 
رود و ياههار  زا  فلتخم  ياهرهـش  زا  ناناملـسم  هک  تسا  گرزب  یببـس  دوخ  درک ؛ تساوخرد  ار  یهلا  وفع  شیاشخب و  تعاط و 

.دنهاوخب لاعتم  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تالکشم  لح  دنوش و  عمج  رگیدکی  درگ  جح  مسوم  رد  کیدزن 

: تسا مزال  سّدقم  رفس  نیا  رد  رما  دنچ  تیاعر  درک : تیاعر  دیاب  رفس  نیرد  هک  يروما  نایب  رد 

 ... ییامن و دوخ  تحایـس و  تراجت و  دننام  رگید  يزیچ  یهلا  روتـسد  لاثتما  زج  دنک و  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  ّتین  هکنیا  لّوا :
.دنکن ادیپ  هار  شلد  رد 

رّوصت .دنک  ادا  ار  اهنآ  تسا ؛ هدـنام  شا  هّمذ  رد  یهللا  قح  یـساّنلا و  قح  رگا  .دـنک  صلاخ  هبوت  تسا  هدرک  هک  یناهانگ  زا  مود : 
تاقّلعت لاوما و  نادنزرف و  هداوناخ و  زا  دسیونب و  ای  دیوگب  ناگدنامزاب  هب  ار  دوخ  ّتیـصو  دیاب  .تسا  تشگزاب  یب  رفـس  نیا  دنک 

.دراپس ادخ  هب  ار  اهنآ  دنکرب و  لد  ًالک  يویند 

هب هک  دنادب  دنک و  هجوت  ًالماک  هّرونم  هنیدم  هللا و  تیب  هجرد  تعفر  هب  هکنآ  موس :
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هدیرب و دوخ  زا  تسا ، هللا  یلاریس  رفس  نیا  هک  دنادب  .دراد  رایسب  قرف  اهرفس  ریاس  اب  يونعم  تهج  زا  رفس  نیا  .دنک  یم  رفـس  اجک 
.دشاب یهلا  برق  شفده  اهنت  دنک و  قیالع  كرت  هک  تسا  نآ  مدق  لوا  طرش  سپ  .تسا  هتسویپ  تسود  هب 

هک دنادب  اّما  دزیهرپب ؛ ینارذگ  شوخو  فارـسا  زا  .دشاب  لالح  ریـسم  ّرمم و  زا  جح  هار  رد  وا  رفـس  هشوت  دنک  یعـس  هکنآ  مراهچ :
.دشاب یمن  ریخ  رد  یفارسا  اریز  تسین  یفارسا  نارگید  هب  تناعا  رد 

هب نابز  دنک و  لّمحت  دیآ  شیپ  هار  رد  یجنر  رگا  سّدقم  رفس  نیا  رد  هکنآ  مجنپ :

يارب دهد و  ناشن  دوخزا  ینتورف  یگتسکش و  عضاوت و  .دنکدروخرب  یبوخ  هویش  اب  دوخ  نارفسمه  ناتسود و  اب  .دیاشگن  تیاکش 
.دیامن راثیا  تشذگ و  دزیهرپب و  شاخرپ  لادج و  زا  دنک  زیهرپ  تسیاشان  نانخس  نتفگ  زا  .رطاخ  راب  هن  دشاب  رطاش  رای  اهنآ 

رد دـنک  یعـس  .مارحلارعـشم  هب  تافرع  زا  ای  هاگنابرق  ینم و  هب  نتفر  دـننام  دورب ؛ هار  هداـیپ  فقاوم  عضاوم و  یخرب  رد  دـناوتب  رگا 
فاطلا لومـشم  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  تسا  دـیما  .دـهد  زورب  دوخ  زا  ار  راسکنا  ّتلذ و  عضاوت ، تیاهن  کلملا  کلام  هناخ  هاگـشیپ 

.دیامن وفع  ار  وا  هتشذگ  ناهانگ  دهد و  رارق  دوخ 

ادخ دتفا و  تمایق  هصرع  دای  هب  لحارم  لزانم و  زا  کی  ره  رد  دنک ؛ ادخ  هناخ  ترایز  دصق  هدنب  نوچ  جح :  ینطاب  رارـسا  نایب  رد 
نهریپ اـتکی  نیمه  اـب  هک  دـنادب  دـتفا و  گرم  ربـق و  داـی  هب  دـشوپ  یم  تسا  نفک  دـننام  هـک  مارحا  ساـبل  یتـقو  .دروآ  داـی  هـب  ار 
کّیبل نتفگ  اب  ادخ  توعد  تباجا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  یتقو  .دیدرگ  دهاوخ  رضاح  رشحم  يارحـص  هب  دش و  دهاوخ  هتخیگنارب 

کیدعـسال کیبلال و  وا ، کیبل  ربارب  رد  ادابم  هک  دشاب  فئاخ  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  نوچمه  دـنک ، یم  نایب  کیبل  مهللا 
.دیآ خساپ 

ّتیوبر و راهظا  ّتیبوبر  هاگراب  عمـش  درگ  هناورپ  نوچمه  داژنره  هایـس و  دیفـس و  زا  نامدرم  همه  هک  دنادب  دنک ، یم  فاوط  یتقو 
اب دننک و  یم  تعاطا  تعاط و 
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ندیلام تسد  اب  ییوگ  دنک  یم  دوسالا  رجح  مالتـسا  یتقو  .تسا  کیرـش  دننک ؛ یم  فاوط  رومعملا  تیب  درگ  رب  هک  یهلا  هکئالم 
هانگ درگ  رگید  هک  ددـنب  یم  نامیپ  دـنک و  یم  هزات  قاثیم  دـهع و  ادـخ  اـب  دـسوب و  یم  دریگ و  یم  ار  ادـخ  تسد  نآ  ندیـسوب  و 

نارفغ و ادخ  زا  عضاوت  راسکنا و  عوضخ و  تیاهن  اب  دزادنا  یم  نآ  نماد  رد  گنچ  درگن و  یم  هبعک  هناخ  هب  هک  یماگنه  .ددرگن 
.دنک سامتلا  يراز و  دهاوخب و  ار  هتشذگ  ناهانگ  شزرمآ 

هب زاـین  تسد  هک  دـنیب  یم  فلتخم  ياـهداژن  زا  ناوج و  ریپ و  زا  ار  رفن  نارازه  ؛ دوـش یم  دراو  رعـشم  تاـفرع و  يارحـص  هب  یتـقو 
تارمج و یمر  هک  یماگنه  ینم  رد  .دـیوجب  ار  دـنوادخ  ياضر  دـنک و  يراز  اعد و  بلق  میمـص  زا  دـنا ؛ هدروآ  رب  زاین  یب  هاگرد 

ادخ رما  هب  هک  دروآ  رظن  شیپ  ار  مالسلا  هیلع  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترضح  لاح  دیاب  دهد  ماجنا  ناطیـش  رب  ار  هزیرگنـس  نتخادنا 
هاگنابرق رد  ار  نآ  دـشکب و  ار  دوخ  سفن  دـیاب  مه  هللا  تیب  رئاز  .دـش  بلاغ  سفن  رب  درک و  رود  دوخ  زا  تارمج  یمر  اب  ار  ناطیش 
اهیکاپان همه  ییوگ  دشارت  یم  رس  یتقو  .دهد  ماجنا  ار  وا  ياهتنم  یب  ياهتمعن  ساپـس  رکـش و  دنک و  نابرق  قح ؛ هب  بّرقت  دصق  هب 

.دهد یم  الج  دوبعم  هار  رد  ار  دوخ  ناج  مسج و  دزاس و  یم  رود  دوخ  زا  ار 

مهیلع نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هرّهطم  روبق  تراـیز  تلیـضف  رد  هفّرـشم : دـهاشم  زا  یـضعب  تراـیز  بادآ  رد 
رد هک  تسا  نآ  دننام  دنک  ترایز  تافو  زا  دعب  ارم  ربق  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تسا  هدیسر  رایسب  رابخا  مالـسلا 
ربق یلاعت  يادخ  نسحلاوبا  ای  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زین  دشاب و  هدرک  ترجه  نم  يوسب  نم  تایح 

.تسا هتخاس  لیام  اهنآ  هب  ار  دوخ  ناگدـیزگرب  قلخ و  ياهلد  تشهب و  ياه  هعقب  زا  تسا  هدرک  ییاه  هعقب  ار  وت  نادـنزرف  ار و  وت 
ترایز رب  تسا  هدش  دیکات  ناشیا ؛ رورس  ثعاب  تسا و  تیالو  دهع  دیدجت  صالخا و  راهظا  ناگرزب  نیا  ترایز  رد  هک  اج  نآ  زا 
هتـشاد ناوارف  باوث  لـیزج و  رجا  ن�وم  تراـیز  یتقو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربماـیپ  رهطم  ربـق 

هک یناگدیزگرب  ترایز  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  دشاب ،

ص:232

هداعسلا جارعم  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 274زکرم  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


ربمایپ یهلا و  تکلمم  رب  نیما  لیلد و  طارـص و  دـنا و  هدوب  رانک  رب  ینامرفان  هانگره و  زا  هدـش و  قلخ  نانآ  دوجو  رطاخ  هب  ناـهج 
.تسا ناشیا  روبق  ترایز ، ناشیا  دهع  هب  يافو  مامت  نیا  ربانب  .دنا  مدرم  نیب  رد  یهلا  ءافلخ  نایاوشیپ و  ادخ و 

رد ار  عضاوتو  ینتورف  تیاهن  یـشاب و  وضو  ای  لسغ  اـب  يوش  نأـشلا  میظع  ناـیاوشیپ  زا  کـی  ره  تراـیز  رب  مزاـع  یتقو  دـیاب  سپ 
.ینک زاربا  اهنآ  هرونم  هعقب  هب  فّرشت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ردقلا  میظع  ربمایپ  هک  يروآ  دای  هب  دتفا  هنیدم  رهش  هرظنم  رب  تمشچ  یتقو 

اهداهج هچ  ناهاوخدـب  راّفک و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رهـش  نیمه  رانک  رد  هداهن و  داـینب  ار  تعیرـش  ساـسا  رهـش  نیمه  رد 
رب نیمالا  حور  هک  تسا  يربمایپ  نفد  هاگیاج  هرّونم  هعقب  نیا  هک  يروآدای  هب  .تسا  هدومن  اهـشالت  هچ  نید  رارقتـسا  يارب  هدرک و 

یشاب ترایز  تلاح  رد  نوچ  .هدرک  زیختسر  زور  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیقاب  هزجعم  ار  نآ  هدومرف و  لزان  ار  میرک  نآرق  وا 
.دیامرف دنم  هرهب  ترضح  نآ  تعافش  زا  تمایق  رد  ار  وت  هک  هاوخب  ادخ  زا  نک و  رایسب  عّرضت 

ار نآ  ادخ  هک  رّونم  تسا  يا  هعقب  تسا و  نان�وم  حاورا  لحمو  مالس  يداو  نآ  هک  ینادب  يوش  یم  فّرـشم  فرـشا  فجن  هب  یتقو 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ّیصو  نأش  تمظع  ینک و  تیاعر  میتفگ  هک  یبادآ  یسر  اج  نادب  یتقو  .هدادرارق  دوخ  ربمایپ  ّیصو  هاگترایز 

.یهاوخب وا  زا  دنوادخ  نذا  هب  ار  دوخ  تعافش  يروآ و  رظن  شیپ  ار  هلآ  و 

دشاب یم  یضرم  شخبافش  شتبرت  هک  يدیسر  ینیمزرـس  هب  يدش و  فّرـشم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  ترایز  هب  یتقو 
هللا یلص  ربمایپ  هون  سّدقم  رس  هنوگچ  نایدیزی  هک  يروآ  رظن  شیپ  ار  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترضح  البرک  دیهـش  تمظع  ماقم و 

دندومن و دیهـش  هنـشت  ياهبل  اب  هنوگچ  ار  بانج  نآ  يافو  اب  نارای  نادـنزرف و  ترـضح و  نآ  و  دـندرک ؛ ادـج  نت  زا  ار  هلآ  هیلع و 
هیرگ اب  ار  راوگرزب  نادیهش  نیا  ترایز  .دنتشاد  اور  اهنآ  رب  يراوخ  عاونا  دندرب و  ماش  هفوک و  هب  تراسا  هب  ار  ناشنادنزرف  نانز و 

ترـضح لاعتم و  دـنوادخ  تیانع  دروم  هک  دـشاب  .امن  يدردـمه  نازیزع  نآ  اب  نطاب  ملاع  رد  نک و  هارمه  يرازو  عّرـضتو  هلاـن  و 
.يریگب رارق  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 
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مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  موصعم : ماما  راهچ  هرونم  روبق  هنیدم  رد  عیقب  ناتـسربق  رد 
.امن ترایز  ربکا  قلاخ  هب  تبرق  دصق  عوضخ و  اب  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  ترضح 

هک نک  ترایز  مامت  صولخ  اب  دهشم ، سوط ، رد  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رّونم  ربق 

هار زا  يدوبن  نّکمتم  رگا  کیدزن و  زا  یتسناوت  رگا  ار  مالـسلا  مهیلع  نید  همئا  ریاس  روبق  .تسا  رایـسب  ترـضح  نآ  ترایز  باوث 
ناشتامم تایح و  هک  اهنآ -  رب  مالـس  ترایز و  ضیف  زا  امن و  ترایز  صـالخا  ضرع  ینتورف و  لاـمک  اـب  و  تبرق ، دـصق  هب  رود ،

ناشتعافـش زا  ار  ام  ایادخ  .وش  دنم  هرهب  دنراد ، یهاگآ  فارـشا و  ناشنارئاز  ناتـسود و  همه  رب  هک  دنتـسه  یماقم  رد  تسا و  یکی 
.امرف دنم  هرهب  تمایق  زور  رد 

.نیمآ .دوُدَولا  ِِکلَملا  قحب  ِدوُرولا  َمْوَی  مهَتَعافش  مکاّیاو  ُهّللا  انقَزر 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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