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؟ تسیچ نید  لوا : سرد 

ْمُُکنید َو ْمَُکل  : ] دـیوگ یم  ناتـسرپ  تب  هب  نآرق  .لطاب  هار  ای  دـشاب  قح  هار  هاوخ  تسا ؛ شور  هار و  هدـیقع و  رکف و  يانعم  هب  نید 
.منید نم  يارب  ناتنید و  امش  يارب  ، (1)[ نید َِیل 

.میورب قح  نید  قح و  هار  غارس  هب  هک  تسا  نیا  تسا ، مهم  هچنآ  .تسوا  نید  وا ، موسر  بادآ و  شور و  هار و  سک ، ره  نیاربانب 

: قح نید  ياه  هناشن

.دشاب راگزاس  لقع  اب  هک  تسا  ینید  قح ، نید  - 1

رب امش  راک  نیا  دیامرف : یم  نآرق  .دندرک  یم  تدابع  نآ  ربارب  رد  دندیـشارت و  یم  بوچ  گنـس و  زا  ار  ییاه  همـسجم ناتـسرپ  تب
؟ دیا هتخاس  دوخ  هک  دیتسرپ  یم  ار  يزیچ  ایآ   (2)[ نُوتِْحنَت ام  َنوُُدبْعَتَأ  َلاق   ] .تسا لقع  فالخ 

.میورب ار  هار  نآ  دیابن  ام  یلو  دنشاب ، هتفر  زین  ام  ناکاین  ار  یفارحنا  جک و  هار  نیا  هک  تسا  نکمم 

9 ص :

هیآ 6. نورفاک ، هروس  . 1 - 1
هیآ 95. تاّفاص ، هروس  - . 2
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هدید یتسرپ  تب هار  رد  ار  دوخ  ناکاین  ام  ینعی   (1)[ ٍهَّمُأ یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  اَّنِإ  : ] دنتفگ یم  دوخ  راک  هیجوت  رد  ناتـسرپ  تب  هکنانچ 
.میا

.نارگید هن  دشاب  راگدیرفآ  فرط  زا  هک  تسا  نآ  قح  نید  - 2

هک دراد  امنهار  ي  هچرتفد کی  ًالومعم  دوش ، یم  دراو  رازاب  هب  دیلوت و  هک  یمهم  ي  هلیـسو هاگتـسد و  ره  دـینک : هجوت  لاثم  نیا  هب 
.تسا هدرک  نایب  ار  لوصحم  نآ  زا  هدافتسا  شور 

هنوگ نامه  .تسا  هداتسرف  ینامـسآ  باتک  تروص  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  دراد  ییامنهار  ي  هچرتفد تسادخ ، هدیرفآ  هک  مه  ناسنا 
ار ام  یگدـنز  ي  همانرب تسا ، هتخاس  هدرک و  یحارط  ار  لوصحم  نآ  هک  دـسیون  یم  یـسک  ار  تالوصحم  ياـمنهار  ي  هچرتفد هک 

.دراد ار  ام  تالکشم  عفر  ییاناوت  تسا و  هاگآ  ام  ياهزاین  زا  هدیرفآ و  ار  ام  هک  دهدب  ییادخ  دیاب  مه 

.هعماج درف و  ترخآ ، ایند و  حور ، مسج و  هب  تبسن  دشاب ؛ هتشاد  همانرب  ناسنا  ياهزاین  مامت  دروم  رد  هک  تسا  نآ  قح  نید  - 3

هشیمه شتاروتـسد  دنکن و  هنهک  ار  نآ  نامز  تشذگ  دشاب و  ناسنا  يرترب  دشر و  ببـس  نآ  هب  لمع  هک  تسا  ینید  قح  نید  - 4
.دشاب باّذج  هزات و 

هب مارتحا  راک ، لیـصحت و  تفاظن ، ملاـس ، هیذـغت  مدرم ، قح  هب  هجوت  كاـپ ، دارفا  زا  تعاـطا  ادـخ ، یگدـنب  ریظن  ینید  تاروتـسد 
هب کمک  نارگید و 

10 ص :

هیآ 23. فرخز ، هروس  . 1 - 1
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.تسا هدنز  ناکم  نامز و  ره  رد  هشیمه و  هکلب  تسین ، یصوصخم  ناکمو  نامز  يارب  تاروتسد  نیا  زا  کی  چیه  هک  نادنمتسم 

منادنزرف دوخ و  هچرگ  مور ، یمن  ّتلذ  راب  ریز  زگره  هلذلا ،» اّنم  تاهیه  : » دومرف هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هدنز  هشیمه  مالک 
.دوش یمن هنهک  دراد و  ییابیز  اه  ناسنا  همه  يارب  اه و  نامز  اه و  ناکم  همه  رد  راعش  نیا  .میوش  دیهش 

، تسا زامن  رد  هک  ادخ  زا  رکشت  يرآ ،

، تسا هزور  رد  هک  ناگنسرگ  دای  یگنسرگ و  ندیشچ 

، تسا داهج  رد  هک  نید  ناج و  لام و  زا  عافد 

، تسا تاکز  سمخ و  رد  هک  نامورحم  هب  کمک 

، تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  هک  اه  یتشز  اه و  یگدولآ  زا  نارگید  تاجن  يارب  شالت  اه و  یکین  هب  مدرم  توعد 

، تسا تروص  رس و  نتسارآ  نخان و  نتفرگ  لسغ و  وضو و  رد  هک  تفاظن  هب  شرافس 

دهع هب  يافو  ناملعم و  ناگتـسب و  ردام و  ردـپ و  هب  مارتحا  نتفرن و  ییاج  توعد  نودـب  ندرک و  مالـس  بدا و  تیاعر  هب  شرافس 
، تسا ینید  ياه  همانرب  رد  هک 

یم يونعم  يژرنا  همه  هب  دشخرد و  یم  نید  نامسآ  رد  دیشروخ  نوچمه  دوش و  یمن  هنهک  هاگچیه  ینید ، رگید  همانرب  نارازه  و 
.دهد

11 ص :
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: دنرادن رتشیب  هار  ود  دنریگ  یمن  هرهب  راوتسا  نید  زا  دننک و  یمن  هدافتسا  ینید  ياه  همانرب  زا  هک  یناسک 

.دنوش یم نامیشپ  دوز  ای  رید  هک  دننک  یم  لمع  دوخ  رکفو  هقیلس  هب  ای  . 1

نارگمتـس ای  اهـسوه  ذوفن  تحت  هک  تسا  یناسک  ای  دودحم  ییاه  ناسنا رکف  زا  هتـساخرب  هک  دننک  یم  هیکت  يرـشب  نیناوق  هب  ای  . 2
.دنتسه

هتشاذگ وتو  قح  دوخ  يارب  اکیرمآ  لثم  اهروشک  یخرب  یلو  تسا ؛ للم  نامزاس  رـشب ، قوقح  هب  یگدیـسر  ّلحم  نیرتمهم  هزورما 
قوقح يامیـس  نیا  .دننک  وغل  ار  نآ  هفرط  کی  دنناوت  یم اهنآ  دـنریگب ، یمیمـصت  ایند  ياهروشک  ناگدـنیامن  مامت  رگا  ینعی  دـنا ،

.تسام نامز  رد  رشب 

نینچ رگا  و  دـهد ، تبـسن  نآ  هب  دوخ  يوس  زا  يا  هملک درادـن  قح  ربمایپ  یتح  تسادـخ و  قح  نوناـق ، : » میناوخ یم  نآرق  رد  اـما 
(1)« .دنک یم  عطق  ار  وا  تایح  گر  دنوادخ  دنک ،

يارب ار  لیبموتا  ام  هک  هنوگ  نامه  و  دنک ، یم  کشزپ  تاروتسد  میلست  ار  دوخ  یتمالـس ، بسک  يارب  رامیب  هک  هنوگ  نامه  يرآ ،
.میهد رارق  ادخ  تاروتسد  رایتخا  رد  ار  دوخ  دیاب  یتخبشوخ ، هب  ندیسر  يارب  میهد ، یم  رارق  کیناکم  رایتخا  رد  ریمعت 

12 ص :

.46 تایآ 44 –  هّقاح ، هروس  نِیتَْولا .] ُْهنِم  اَنْعَطََقل   ّ َ َُّمث ِنیِمَْیلِاب  ُْهنِم  اَنْذَخََأل  ِلیِواَقَْألا  َضَْعب  اَْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  . ] 1 - 1
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هچ ناـسنا  دـناد  یم  وا  اـهنت  تسا ، رت  ناـبرهم  ناـسنا  هب  مـه  رت و  هاـگآ  کـیناکم  کـشزپ و  زا  ربارب  رازه  نارازه  هـک  يدـنوادخ 
ار نآ  هک  تسوا ، ررـض  هب  يرما  هچ  و  تسا ؛ هدرک  بحتـسم  اـی  بجاو  ار  نآ  هک  تسوا ، عـفن  هب  يروتـسد  هچ  تسا و  يدوـجوم 

.تسا هدرک  هورکم  ای  مارح 

.تسا هتشاذگ  لداع  ناملاع  موصعم و  ناماما  ناربمایپ و  تسد  رد  ار  رشب  تسد  امنهار ، باتک  لاسرا  رب  هوالع  دنوادخ 

هتـشاد ار  تالامک  مامت  هک  دراپـسب  يدرف  هب  ار  هعماج  يربهر  بوخ ، تاروتـسد  رب  هوالع  هک  دـناد  یم  لماک  ار  ینید  میرک  نآرق 
يزور نامه  زور ، نآ  .مدرک و  لماک  ار  امـش  نید  زورما  مُکَنید ،] ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : ] میناوخ یم موس  هیآ  هدـئام  هروس  رد  .دـشاب 
تسد شراگدرورپ  نامرف  هب  مخ ، ریدغ  نیمزرس  رد  جح ، رفـس  نیرخآ  زا  تشگزاب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  دوب 

ـالوم و نم  هـک  سک  ره  ، (1)« ُهاـَلْوَم ٌِّیلَع  اَذَـهَف  ُهاـَلْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » دوـمرف مـالعا  مدرم  هب  هدرک و  دـنلب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 
.تسوا تسرپرس  الوم و  یلع  متسه ، وا  تسرپرس 

13 ص :

هحفص 420. دلج 1 ، یفاک ، لوصا  . 1 - 1

ناناوجون يارب  یسانش  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 19 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14315/AKS BARNAMEH/#content_note_13_1
http://www.ghaemiyeh.com


اه تمعن  هار  زا  یسانشادخ  مود : سرد 

.مراد يا  هدنزاس  سپ  ما ، هتخاسن  ار  مدوخ  مدوخ ، منیب  یم  منک ، یم  هاگن  هک  دوخ  هب 

.دزاس فرطرب  ار  اهنآ  دناوتب  دنادب و  ارم  ياهزاین  مامت  دشاب ، هتشاد  تسود  ارم  دشاب ، اناوت  اناد و  دیاب  نم  ي  هدنزاس

.تسادخ نم ، نابرهم  راگدیرفآ  وا 

! درادن ار  يراک  چیه  ماجنا  ییاناوت  دسانش و  یمن  ار  یسک  اما  .تساذغ  دراد ، زاین  هک  يزیچ  نیلوا  دیآ ، یم  ایند  هب  هک  يدازون  ره 

ار يّداوم  هچ  دشاب ؟ هچ  اذغ  دنراد ؟ یحرط  هچ  دننک ، صخـشم  وا  هیذغت  يارب  یهار  دنهاوخب  دنوش و  عمج  ناصـصختم  مامت  رگا 
؟ دوش هداد  لفط  هب  هنوگچ  دوش و  هیهت  یسک  هچ  طسوت  دوش ؟ يرادهگن  یترارح  هجرد  هچ  رد  دشاب و  اراد 

.تسا دلب  ندرک  توف  هن  دراد و  ندیوج  ییاناوت  هن  .تسا  ندیکم  نآ  دناد و  یم  راک  کی  طقف  دازون 

ردام هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ردام  دـید  رظن و  ریز  دازون  هیذـغت  اذـل  ردام ؟ ریـش  زا  رتهب  ییاذـغ  هچ  رداـم و  زا  رت  ناـبرهم  یـسک  هچ 
دنک و تبقارم  هچب  زا  دناوتب 
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.دشاب هتشادن  ندرک  مرگ  ای  ندرک  درس  هب  يزاین  هدوب و  هدامآ  هراومه  زین  اذغ  .دشاب  تبحم  قشع و  هارمه  شا  هیذغت 

؟ دش یم  هچ  دوبن  تمعن  همه  نیا  رگا 

رگا دنک ؛ مالعا  هیرگ  اب  ار  دوخ  یگنـسرگ  تسناوت  یمن  رگا  درک ؛ یم  توف  ندـیکم ، ياج  هب  دازون  رگا  تشادـن ؛ ریـش  ردام  رگا 
؟ دوبن یتیلوئسم  نینچ  شریذپ  هب  رضاح  دوب و  مک  ردام  رهم  رگا  دش و  یمن  تفای  ردام  ریش  رد  دازون  ياهزاین  همه 

؟ دزاس فرطرب  ار  اه  نآ  مامت  قیقد  روط  هب  دسانشب و  ار  زاین  همه  نیا  دناوتب  هک  تسا  تردق  ملع و  مادک 

.تسا دیفم  مزال و  نم  يارب  ییاذغ  هچ  دنتشاد  ربخ  مردام  ردپ و  هن  مراد و  يزاین  هچ  متسناد  یم  نم  هن  ایادخ !

.يدرک نیمأت  ردپ  شالت  هار  زا  ار  شا  یگدنز  رهم و  زا  رپ  ار  وا  بلق  ریش و  زا  رپ  ار  ردام  هنیس  مندمآ ، ایند  هب  زا  شیپ 

رارق نم  يارب  شزرو  یعون  ندـیکم ، نیا  رد  منک و  نیمأت  ار  دوخ  زاین  هار ، نیرت  هداـس  زا  اـت  یتشاذـگ  مراـیتخا  رد  ار  اذـغ  نیرتهب 
.يداد

.میوگ یم  ساپس  فطل ، همه  نیا  ربارب  رد  ار  وت  ایادخ !

وت هک  هنوگ  نامه  منک و  یکین  مرداـم  ردـپ و  هب  منکن ، شومارف  ار  وت  منک ، هدافتـسا  یبوخ  هب  وت  ياـه  تمعن  زا  اـت  نک  يراـی  ارم 
.مشاب یبوخ  هدنب  وت  يارب  مه  نم  يدوب ، یبوخ  يادخ  نم  يارب 
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لاس ود  ناردام  ینعی   (1)[ ْنیَِلماک ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِضُْری  ُتاِدلاْولا  َو  : ] دیامرف یم  نادنزرف  يارب  ردام  ریش تیمها  ي  هرابرد نآرق 
.دنهد ریش  ار  دوخ  نادنزرف  مامت 

.(2)« تسا ردام  ریش  كدوک ، يارب  اذغ  نیرتهب  : » دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

ي هیذغت اریز  .تسین  بجاو  ردام  رب  هزور  دناسر ، یم  نایز  راوخریش  لفط  هب  ردام ، نتفرگ  هزور  رگا  دنیامرف : یم  زین  ینید  ناملاع 
.تسا ناضمر  هام  بجاو  هزور  زا  رت  مهم  كدوک ،

16 ص :

هیآ 233. هرقب ، هروس  . 1 - 1
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دنوادخ تمکح  تردق و  موس : سرد 

نایم رد  اما  .نامـسآ  رد  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  نیمز ، رد  ایرد  تشد و  هوک و  .تسادـخ  تردـق  ي  هناـشن اـه ، هدـیرفآ  ماـمت 
ار وا  شوگ  تخاس و  هیپ  زا  ار  وا  مشچ  دیرفآ ، ار  ناسنا  هک  دنوادخ  الثم  دراد ؛ دوجو  یـصاخ  ياه  یگژیو  یـضعب  رد  اه ، هدیرفآ 

نتفگ نخـس  تشوگ ، زا  ییاونـش و  ناوختـسا ، زا  ییانیب و  هیپ ، زا  دـناوت  یم یتردـق  هچ  .تشوگ  زا  ار  وا  ناـبز  مرن و  ناوختـسا  زا 
؟ دنیرفایب

.دنک یم  راک  رمع  کی  ناسنا  ندب  ياضعا  یلو  دتفا  یم  راک  زا  لاس  دنچ  زا  سپ  رشب ، ياه  هتخاس  زا  يرایسب 

ره هک  یلاـح رد  تسین ، ناـسکی  رفن  ود  یتـح  تشگنارـس  طوطخ  هرهچ و  یلو  دـنا ، هدـش هدـیرفآ  رـشب  اـهدرایلیم  خـیرات  لوط  رد 
! درادن ییامنرنه  تردق  هنومن ، دنچ  زا  شیب  يدنمرنه 

، غاب کی  رد  كاخ  نیمه  زا  دـنوادخ ، یلو  دزاسب ، دـناوت  یمن رگید  هنومن  دـنچ  کیمارـس و  رجآ و  تشخ و  زج  كاخ  زا  ناسنا ،
.دروآ یم  دوجو  هب  لاقترپ  رانا و  لثم  نیریش  شرت و  مه  شرت و  ومیل  لثم  شرت  هویم  مه  توت ، امرخ و  لثم  نیریش  هویم  مه 

17 ص :

ناناوجون يارب  یسانش  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


: میناوخ یم  نآرق  رد 

دننامه ریغ  دـننامه و  ییاه ) هویم   ) امرخ تخرد  رازتشک و  روگنا و  عاونا  زا  ییاه  غاب  دنتـسه و  مه  رانک  رد  ییاـه  هعطق  نیمز  رد  »
گنر و معط و  عونت   ) نیا رد  انامه  میداد  يرترب  یـضعب  رب  ندروخ  رد  ار  اه  هویم  یـضعب  دنوش و  یم  يرایبآ  بآ  کی  اب  همه  هک 

(1)« .دنشیدنا یم  هک  یناسک  يارب  تسا  دنوادخ  تردق  زا  ییاه  هناشن  اه ) هویم  هزم 

دوخ نامیا  حور  یتفگش ، ییابیز و  همه  نیا  ندید  اب  نادنمدرخ  یلو  دنهاوخ ، یم  مکـش  ندرک  رپ  يارب  ار  هویم  دارفا  یخرب  يرآ ،
هزم گـنر و  معط و  کـی  زا  شیب  ناوت  یمن  كاـخ ، بآ و  کـی  زا  اریز  دـننیب ، یم  نآ  رد  ار  ادـخ  تردـق  دـننک و  یم  تیوقت  ار 

.دروآ یم  نوریب  نآ  زا  ار  اه  لکش  اه و  معط  اه ، گنر  اه ، هزم  عاونا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دنوادخ  تردق  یلو  تشاد ، راظتنا 

يدراوم رد  یتح  .دنز  یمن  رـس  وا  زا  هدوهیب  راک  تسا و  رادفده  حیحـص و  اج و  هب  وا  ياهراک  ي  همه ینعی  تسا ، میکح  دنوادخ 
ساسحا ار  ضرم  درد و  ناسنا  رگا  الثم  .دراد  دوجو  یلیلد  تسا ، راوگان  خلت و  ام  رظن  هب  هک 

18 ص :

اهَـضَْعب ُلِّضَُفن  ٍدِحاو َو  ٍءاِمب  یقُْـسی  ٍناْونِـص  ُْریَغ  ٌناْونِـص َو  لیَخن  ٌعْرَز َو  ٍبانْعَأ َو  ْنِم  ٌتاَّنَج  تارِواجَتُم َو  ٌعَِطق  ِضْرَْألا  ِیف  َو  . ] 1 - 1
هیآ 4. دعر ، هروس  نُولِقْعَی .] ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  یف  َّنِإ  لُکُْألا  ِیف  ٍضَْعب  یلَع 
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.تسا رطخ  یعون  هناشن  تمالع و  هک  تسا  يریژآ  غارچ و  ریظن  اهدرد  یلو  .داتفا  یم  راک  زا  وا  دوجو  هرابکی  درک ، یمن 

یتمالس ردق  ناسنا  اهدرد  هیاس  رد  و  دهد ، یم  قوس  یملع  ياه  تفرشیپ  اهوراد و  فشک  غارس  هب  ار  يدارفا  اه ، يرامیب  اهدرد و 
.دنک یم  سح  ار 

ار ناسنا  هطبار  دروآ و  یم  نییاپ  ار  ناسنا  رورغ  ّربکت و  اه ، يرامیب  .دنک  یم  فیطل  ناسنا  هب  تبـسن  ار  ناگتـسب  تاساسحا  اهدرد 
.دننادب ار  دوخ  یتمالس  ردق  ات  دنک  یم راداو  هشیدنا  رکف و  هب  ار  نارگید  دنک و  یم  دایز  دنوادخ  اب 

دشر تهج  رد  ار  يرامیب  یتمالس و  و  تسا ، هناملاع  دوخ  ياج  رد  دنوادخ  ياهراک  مامت  .دینک  هجوت  اهرطـس  نیا  هب  رگید  رابکی 
.تسا هداد  رارق  ام 

.ار مّحرت  يرامیب  دنک ، یم  رتشیب  ار  دیلوت  یتمالس  رگا 

.تسادخ هب  برق  ي  هلیسو يرامیب  تسا ، دشر  ي  هلیسو یتمالس  رگا 

وا هکلب  دـهد  ماجنا  میهاوخ ، یم  ای  میدنـسپ و  یم  اـم  ار  هچ  ره  هک  تسین  نیا  وا  تردـق  ياـنعم  اـما  دراد ، تردـق  دـنوادخ  يرآ ،
.دشاب هنامیکح  هناملاع و  هک  درب  یم  راک  هب  ییاج  رد  ار  شتردق 

ار یـسک  ندناوخ  سرد  نودب  دراد  تردق  دـنوادخ  .دـینک  یمن  ار  راک  نیا  اما  دـینک ، هراپ  ار  دوخ  نهاریپ  هک  دـیراد  تردـق  امش 
ار راکنیا  اما  دهد ، افـش  ار  رامیب  وراد ، کشزپ و  نودب  دروآ و  دوجو  هب  ار  تالوصحم  يزرواشک ، تمحز  نودب  دنک و  دنمـشناد 

.دوش یم  طباور  اهشالت و  اهرکف و  دوکر  ببس  نوچ  .تسین  هنامیکح  نوچ  دنک  یمن 
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ادخ اب  هطبار  مراهچ : سرد 

.میرادب تسود  تسا ، هداد  ام  هب  هک  ییاه  تمعن  رطاخ  هب  ار  وا  هکنیا  تسادخ و  اب  هطبار  ادخ ، تخانش  زا  سپ  ام  ي  هفیظو نیلوا 

نیبرود ود  دنوادخ  .مینک  یمن  شومارف  ار  وا  میراد و  تسود  ار  وا  رمع  رخآ  ات  دنک ، هیده  ام  هب  یساکع  نیبرود  کی  یـسک  رگا 
، کبـس ینیبرود  .دریگ  یم  سکع  فـلتخم  ياـه  هیواز  زا  کـیدزن و  رود و  زا  رمع  کـی  هـک  اـبیز ، مـشچ  ود  .تـسا  هداد  اـم  هـب 

تظافح بسانم  يا  هنوگ هب  ات  هداد  رارق  يدوگ  رد  ار  نیبرود  ود  نیا  دـنوادخ  .بسانم  مکحم و  ییاج  رد  ابیز ، فیرظ ، کچوک ،
.دننک یم  يریگولج  مشچ  هب  دیدش  رون  یجراخ و  يایشا  دورو  زا  زین  وربا  هژم و  کلپ و  هکنآ  رب  هوالع  دوش ،

ناهج ياه  ییابیز  اه و  یتفگـش  میناوت  یم  ام  دـنک و  یم  رارقرب  نامفارطا  ناهج  اب  ار  ام  ي  هطبار یکچوک ، همه  اـب  اـه  نیبرود نیا 
.مینیبب ار  گرزب 

یم ظفح  ور  شیپ  تارطخ  زا  ار  ام  ناج  .دـنک  یم  رارقرب  هطبار  نانآ  ياه  باتک  هعلاطم  اب  نادنمـشناد ، ام و  نیب  اـه  نیبرود  نیا 
یمن هتـسخ  یلو  دریگ ، یم  سکع  نارازه  هنازور  .میـسانش  یم  ار  زیچ  همه  اهنآ  اـب  دـیازفا و  یم  اـم  شناد  هب  هعلاـطم  هار  زا  .دـنک 

.دوش
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اب ام  ي  هطبار نیلوا  هقالع ، نیا  .دوش  یم  دایز  راگدـیرفآ  هب  ام  هقالع  مینک ، رکف  یمک  گرزب  يادـخ  ياـه  تمعن  زا  یتمعن  ره  رد 
.تسادخ

ربارب دنچ  يرکشت  ابیز  ياه  مشچ ي  هیده دهاوخ ، یم  رکشت  نیبرود  کی  ي  هیده رگا  .تسا  نابرهم  دنوادخ  رکش  رگید ، ي  هطبار
.دهاوخ یم 

؟ تسیچ رد  ادخ  رکش 

هتشون هعلاطم  اب  .مینکن  هعلاطم  رپ  مکـش  اب  .مینزن  نامتروص  هب  هدولآ  بآ  .میـشاب  اشوک  مشچ  تشادهب  رد  هک  تسا  نآ  ادخ  رکش 
.میناسرتن ار  یسک  مینکن و  هانگ  دوخ  مشچ  اب  .مینزن  بیسآ  دوخ  نامشچ  هب  تسین ، یفاک  رون  هک  ییاضف  رد  زیر و  ياه 

رادید .تسا  تدابع  ینید  ناربهر  ناملاع و  هب  هاگن  .تسا  تدابع  هبعک  نآرق و  هب  هاگن  .تسا  تدابع  ردام  ردپ و  هب  زیمآرهم  هاگن 
.تسا تدابع  اه  نآ  ربق  ترایز  دنا ، هتفر  ایند  زا  رگا  تسا و  تدابع  ادخ  بوخ  ناگدنب 

ْاوُُدبْعَْیلَف : ] دـیامرف یم  نآرق  .تسا  ندـناوخ  زامن  رکـش ، عون  نیرتهب  یلو  تسا ، ینابز  رکـش  ، (1)[ نیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا   ] نتفگ
تاجن یگنسرگ  ینماان و  زا  ار  مدرم  دنوادخ  هکنیا  ي  هنارکـش هب  . (2)[ ِفْوَخ ْنِّم  مُهَنَمآ  ٍعوُج َو  نِّم  مُهَمَعْطَأ  يِذَّلا  ِْتیَْبلا  اَذَـه  َّبَر 

.دننک تدابع  ار  هبعک  يادخ  دیاب  داد ،

.تسا هدوب  ینامسآ  ياه  نید  ي  همه رد  زامن 
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« .تسین يریخ  دشابن ، زامن  هک  ینید  رد  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 

.دنزود یمن  ار  يزیچ  اه  خن  دشابن ، نزوس  رگا  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یمن  زاسراک  رگید  ياه  یبوخ  دشابن  زامن  رگا  یتسار  هب 

رگا یتـح  دـنک ، یم  همیرج  ار  هدـننار  فیقوت و  ار  لـیبموتا  تشادـن ، وا  تساوـخ و  یگدـننار  هماـنیهاوگ  يا  هدـننار  زا  سیلپ  رگا 
.دشاب هتشاد  يرگید  یتراهم  یهاوگ  ای  یهاگشناد و  كردم 

ار ادـخ  ام  مینزن ؟ فرح  وا  اـب  یلو  مینزب ، فرح  سک  همه  اـب  ارچ  یتسار  .مینزب  فرح  دوخ  يادـخ  اـب  هقیقد  دـنچ  زور  ره  مییاـیب 
.دنزب فرح  وا  اب  دهاوخ  یم  دراد ، تسود  ار  يدرف  سک  ره  میراد و  تسود 

کی هب  همه  هک  هدرک  ییامنهار  ار  ناسنا  دـنوادخ  مینزب ، فرح  گرزب  يادـخ  اب  تخاونکی  روط  هب  اـه  ناـسنا اـم  همه  هکنیا  يارب 
ياه نابلخ  مامت  هک  هنوگ  نامه  .دنتـسیاب  زامن  هب  نابز  کی  اب  صلاخ و  تین  نشور و  بلق  كاپ ، سابل  ندب و  اب  هلبق و  هب  ور  وس ،
یبرع نابز  هب  ار  نامزامن  دیاب  زین  ام  دنیوگب ، نخـس  یـسیلگنا  نابز  اب  دیاب  دـننزب  فرح  يروشک  ره  هاگدورف  اب  دـنهاوخب  رگا  ایند 

.تسا ناتسرپادخ  تدحو  ي  هناشن دحاو ، نابز  يرآ ، .میناوخب 

هب دوش ، رازگرب  تعامج  هب  تقو و  لوا  نامز  رد  دجـسم و  لثم  یـسّدقم  ناکم  رد  هک  دهد  یم  يرتشیب  دشر  ام  هب  ینامز  زامن  نیا 
.دشاب ادخ  ناگدنب  هب  اعد  نایاونیب و  هب  یگدیسر  اب  هارمه  هکنآ  طرش 
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مکحم نامسیر  هک  یسک  .دریگ و  یم  ار  یمکحم  نامسیر  دراذگ و  یم  ادخ  تسد  رد  ار  شتسد  ایوگ  دناوخ  یم  زامن  هک  یـسک 
.دوش یم  زوریپ  یلکشم  ره  رب  هتشاذگ ، ادخ  تردق  تسد  رد  ار  شتسد  هتفرگ و  ار  یهلا 

.دییوجب يرای  زامن  ربص و  زا  ، (1)[ هالَّصلا ِْربَّصلِاب َو  اُونیعَتْسا  َو  : ] دیامرف یم  نآرق 

ادخ دای  زامن و  زا  دندرب و  یم  هانپ  زامن  هب  نانآ  دمآ ، یم  شیپ  یلکشم  ناماما  ای  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  يارب  هاگره 
.دنتفرگ یم  کمک 

درکن و اهر  ار  نآ  نمشد ، نارابریت  ربارب  رد  دربن و  نادیم  رد  اروشاع  رهظ  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هک  تسا  مهم  يردق  هب  زامن ،
.دناوخ تعامج  هب  تقو و  لّوا  رد 
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ادخ زا  رکشت  زامن ، مجنپ : سرد 

هب رگا  یتح  .دـننک  یم رکـشت  هدرک  تبحم  اهنآ  هب  هک  یـسک  زا  دـنتفرگ ، رارق  تبحم  دروم  هک  نیمه اج ، همه  رد  اـه  ناـسنا ي  همه
رارق تبحم  دروم  یناویح  رگا  یتـح  .دـنک  یم رکـشت  دوخ  هاـگن  دـنخبل و  اـب  وا  میهدـب ، یلگ  درادـن  ندز  فرح  ناوت  هک  یکدوک 

.تسا رکشت  یعون  هک  دهد  یم ناشن  یلمع  دوخ  زا  دریگ ،

، هناد نتفرگ  ربارب  رد  كاـخ  دـنراد ؛ یهدزاـب  يزیچ  نتفرگ  ربارب  رد  ناوـیح _  تاـبن و  داـمج و  زا  یتـسه _  همه  هک  مینیب  یم اـم 
، هناد ندروخ  ربارب  رد  غرم  ریـش و  فلع ، ندروخ  اب  ناویح  دـهد و  یم بوچ  هیاـس و  هویم و  دوک ، بآ و  ربارب  رد  تخرد  هشوخ و 

؟ دنکن رکشت  ادخ  زا  ناسنا  ارچ  .دیآ  یم باسح  هب  اهنآ  یعیبط  رکشت  هدزاب ، نآ  دهد و  یم مخت 

؟ دنک یم تبحم  ام  هب  ادخ  هزادنا  هب  یسک  هچ 

؟ دهد یم رارق  ردام  ردپ و  لد  رد  ار  ام  رهم  یسک  هچ 

؟ تسا هداد  ام  هب  هشیمه  ناگیار و  ار  نابات  دیشروخ  یسک  هچ 

یمن ام  دـندوب و  یـشحو  تاناویح  همه  رگا  .مینک  هدافتـسا  تاـناویح  ناـهایگ و  كاـخ و  بآ و  زا  هنوگچ  هک  تخومآ  اـم  هب  وا 
؟ دمآ یم شیپ  یتالکشم  هچ  مینک ، هدافتسا  اهنآ  زا  میتسناوت 

24 ص :

ناناوجون يارب  یسانش  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


هزادنا هب  دنز ، رـس  يدب  راک  ام  زا  رگا  یلو  دهد ، یم شاداپ  ربارب  هد  ار  ام  بوخ  راک  کی  هک  تسا  نابرهم  ام  اب  يردق  هب  دنوادخ 
فرح ام  اب  نآرق  هار  زا  ادـخ  هک  هنوگ  نامه .يرآ  درک ؟ وگتفگ  نابرهم  يادـخ  نیا  اب  دـیابن  ایآ  .دـنک  یم باسح  راک  کی  نامه 

.مینزب فرح  ادخ  اب  زامن  هار  زا  دیاب  مه  ام  هدز 

هب ور  ار  اه  هناخ میتفگ  رگا  ًالثم  .تساـم  دوخ  دوس  هب  اـم  رکـشت  نیا  درادـن و  يزاـین  اـم  رکـشت  هب  دـنوادخ  هک  میناد  یم همه  هتبلا 
رگا .تسام  دوخ  عفن  هب  دیـشروخ  هب  ور  نامتخاس  هکلب  دراد ، زاین  اـم  هناـخ  هب  دیـشروخ  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  دـیزاسب ، دیـشروخ 

زا میتخاس  هناخ  دیشروخ  هب  ور  رگا  نکل  .درادن  يرثا  دیشروخ  رد  دیشروخ ، هب  تشپ  ای  دنزاسب  هناخ  دیـشروخ  هب  ور  مدرم  ي  همه
مورحم نآ  تاکرب  ترارح و  رون و  زا  میزاسب ، هناخ  دیشروخ  هب  تشپ  رگا  تفرگ و  میهاوخ  هرهب  نآ  تاکرب  ترارح و  ینشور و 

.دش میهاوخ 

تسا درگاش  يارب  رکشت  نیا  دوس  اما  تسا ، داتسا  زا  رکشت  ملع ، يریگارف  داتسا و  سرد  هب  هجوت  درگاش و  ندناوخ  سرد  هکنانچ 
.داتسا هن 

.تسام دوخ  دوس  هب  دنوادخ  ربارب  رد  ام  تدابع 

رازگزامن .تسا  مرگلد  يوق  نآ  هب  يرطخ  ره  ربارب  رد  دنیب و  یم يوق  ار  دوخ  تشاذگ ، یگرزب  تسد  رد  ار  شتسد  یکدوک  رگا 
.دبای یمن بیرغ  اهنت و  ار  دوخ  زگره  رطاخ  نیمه  هب  دـهد و  یم رارق  ادـخ  فطل  هانپ  رد  ار  دوخ  وا ، یگدـنب  ادـخ و  اب  يوگتفگ  اب 

، دنبای یمن اهنت  ار  ناشدوخ  زگره  دنتسه ، دجسم  لها  هک  يدارفا  ًالثم  .تسه  زین  دجاسم  ادخ و  هناخ  يارب  یتح  تلاح  نیا 
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ار دوخ  اه  يدجسم اب  سنا  ییانشآ و  اب  .دنناد  یم دوخ  روای  نابیتشپ و  ار  دجسم  مدرم  دنشاب ، بیرغ  انشآان و  يا  هلحم رد  رگا  یتح 
يارب هک  ینامیا  اب  دارفا  اب  دجـسم  رد  اریز  .دنتـسین  نآ  نیا و  لاـبند  تسود ، ندرک  ادـیپ  يارب  دجـسم  لـها  .دـنناهر  یم ییاـهنت  زا 

رانک رد  هناردارب ، زایتما ، تافیرـشت و  چیه  نودـب  تعامج ، ماما  کی  باختنا  اب  وس ، کی  هب  وضو ، اب  یکاپ و  اب  همه  ادـخ ، ياضر 
.دنوش یم تسود  دننک ، یم یگدنب  ادخ  کی  يارب  نابز  کی  اب  مه 

اب بوخ و  ناتسود  نایم  نتفر  ي  هلزنم هب  دجسم  دراذگب و  ادخ  تسد  رد  ار  شتسد  ناسنا  هک  تسا  نآ  ي  هلزنم هب  زامن  لاح  ره  هب 
.تسا نامیا 

.میراد اپ  هب  دجسم  ادخ  ي  هناخ رد  مه  رانک  تقو و  لوا  رد  حیحص و  هقالع و  اب  ار  ادخ  اب  يوگتفگ  زامن و  نیا  مییایب 
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؟ میناوخب زامن  هنوگچ  مشش :  سرد 

نآ رد  دـنک و  یم نییعت  ییاههار  هداج و  تلود  دنـسرب ، دـصقم  هب  ملاس  حیحـص و  دـنوشن و  مگ  اه  نابایب رد  نارفاـسم  هکنیا  يارب 
نارفاسم دش ، یمن ماجنا  اهراک  نیا  رگا  .دنک  لرتنک  ار  اه  نیـشام تعرـس  ات  دراذـگ ، یم هار  سیلپ  دـنز ، یم ییاه  تمالع اهولبات و 

.داتفا یم تمحز  هب  تفر و  یم ییوس  هب  سک  ره  هدرک و  مگ  ار  هار 

هب سک  ره  درک ، یمن نییعت  مدرم  لامک  دشر و  يارب  ینامـسآ ، ناربهر  ناربمایپ و  قیرط  زا  ار  زامن  یگدـنب و  هار  رگا  زین  دـنوادخ 
.دومن یم شیاتس  درک ، یم لایخ  دوخ  هک  هنوگنآ  ار  دنوادخ  تفر و  یم یهار 

دای ام  هب  یتاروتـسد  اه و  تمالع اب  هارمه  ار  زامن  هار  دـننک ، تکرح  ملاس  میقتـسم و  هار  کی  رد  مدرم  ي  همه هکنآ  يارب  دـنوادخ 
؛ تسا هداد 

.دننک وگتفگ  ادخ  اب  طاشن  تفاظن و  اب  تراهط و  وضو و  اب  داد  روتسد  لّوا :

دراد و انعم  مه  تاملک  نیا  .دـشاب  ناـسآ  همه  يارب  نآ  يریگارف  هک  داد ، رارق  هملک  دودح 20  رد  ار  زامن  تابجاو  دـنوادخ  مّود :
.گنهآ بلاق و  مه 

.دوشن هدنکارپ  اهرکف  اهلد و  ات  دنناوخب ، زامن  وس  کی  هب  مدرم  ي  همه هک  داد  روتسد  مّوس :
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نخس ادخ  اب  نابز  کی  اب  زامن  رد  مدرم  ي  همه هک  داد  روتسد  مراهچ :

.دننک وگتفگ  یسیلگنا  نابز  هب  دیاب  يروشک  ره  هاگدورف  اب  ایند  ياه  نابلخ مامت  هک  هنوگ  نامه .دنیوگب 

.مییوگ یم نخس  ادخ  اب  یبرع  نابز  هب  میتسیا و  یم هکم  يوس  هب  كاپ  سابل  اب  زامن  رد 

یـسک .اه  یندینـش اه و  یندید زا  رتگرزب  .ام  لایخ  رکف و  زا  رتگرزب  تسا ؛ رتگرزب  ادـخ  ینعی  .تسا  ربکا » هللا  ، » زامن ي  هملک نیلوا 
میشاب نیمز  رد  ام  هک  یمادام  ات  دیریگب ، رظن  رد  ار  یلابتوف  نیمز  امش  .دوش  یم کچوک  وا  دزن  زیچ  همه  تفای ، گرزب  ار  ادخ  هک 

کچوک و ام  دزن  نیمز  نیا  مینک ، هاگن  الاب  زا  مینک و  زاورپ  میوش و  اـمیپاوه  راوس  رگا  یلو  .تسا  گرزب  رایـسب  اـم  دزن  نیمز  نیا 
رد نیمز  مامت  هک  دـنک  زاورپ  يردـق  هب  دـناوت  یم ناسنا  .دوش  یم رتکچوک  نیمز  دور ، یم رتـالاب  اـمیپاوه  هچره  .دوش  یم رتکچوک 

اکیرمآ لثم  ییاه  تردـق میبایب ، رتگرزب  ار  ادـخ  دوش و  رتشیب  دـنوادخ  هب  ام  نامیا  هچ  ره  يرآ ، .دوش  دوخن  کی  ردـق  هب  وا  مشچ 
.دوش یم رتکچوک  ام  دزن 

(1)« .تسا کچوک  نانآ  دزن  رگید  ياهزیچ  تسا ، گرزب  ناناملسم  لد  رد  دنوادخ  نوچ  : » میناوخ یم زین  اعد  رد 

رگید هک  دوب  دایز  ادـخ  هب  شناـمیا  يردـق  هب  وا  اریز  دـنکب .» دـناوت  یمن یطلغ  چـیه  اـکیرمآ  : » دومرف یم هللا ) همحر   ) ینیمخ ماـما 
.دوب کچوک  وا  دزن  اکیرمآ 
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یهلا لدع  متفه :  سرد 

(1) «. هتسیاش یلکش  هب  يراک  ره  ماجنا  شدوخ و  ياج  رد  زیچ  ره  نداد  رارق  ینعی  لدع  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

اه هچب ي  همه هب  هک  تسین  یـسک  لداع  ملعم  .تسین  تاواـسم  ياـنعم  هب  اـج  همه  لدـع  هک  تسا  نیا  مینادـب  تسا  مهم  هچنآ  هتبلا 
.دهدب ار  زومآ  شناد  ره  قح  هک  تسا  لداع  یملعم  هکلب  دهدب ، ناسکی  ي  هرمن

يوراد يرامیب  ره  هب  هک  تسا  لداع  یکـشزپ  هکلب  دـهدب ، وراد  هخـسن و  کی  نارامیب  ي  همه هب  هک  تسین  یـسک  لداـع  کـشزپ 
.دهدب ار  وا  بسانم 

.تسا تمکح  ساسا  رب  وا  لدع  ینعی  تسا ، میکح  لداع  دنوادخ ،

لامیاپ ات  درادن  ادخ  رب  یقح  زاغآ  زا  يدوجوم  چیه  هک  میرذگب  .دنک  یمن لامیاپ  ار  يدوجوم  چیه  قح  دنوادخ  ینعی  ادـخ  لدـع 
.دشاب هدش  یملظ  ام  هب  دش ، هتفرگ  ام  زا  رگا  ات  میا  هتشادن يزیچ  دوخ  زا  میا و  هدوبن البق  ام  .دوش 

.تسا هدیباوخ  ب »  » هدیمخ و لاد »  » هداتسیا و فلا »  » فرح بدا »  » ي هملک رد  دینک : هجوت  لاثم  کی  هب  رتشیب  حیضوت  يارب 
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اپ يور  ارم  ارچ  دـیوگب  تشاد  قح  فلا »  » ایآ دنتـشاد ؟ ار  هدنـسیون  هب  تیاکـش  قح  دنتـشاد ، روعـش  لـقع و  فورح  نیا  رگا  اـیآ 
دنا و هدوبن البق  فورح  نیا  نوچ  زگره ! يا ؟ هدناباوخ ارم  ارچ  دیوگب  ب »  » ای يا  هدرک مخ  ارم  رمک  ارچ  دـیوگب  لاد  ای  يا  هتـشاداو
ره هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هتـشاذگ  مه  رانک  رد  ار  فورح  هس  نیا  نشور ، یفدـه  اـب  لـقاع  يا  هدنـسیون .دـنا  هتـشادن یبلط  اـم  زا 

.دوش یم بدا  اهادص  نیا  بیکرت  هک  دراد  یصاخ  يادص  کی  یفرح 

رثا گنر و  لکـش و  هنومن و  اهدـص  هتـسد ، راهچ  ره  تسا و  ناسنا  یکی  ناویح و  یکی  تابن ، یکی  داـمج ، یکی  مه  شنیرفآ  رد 
ي هملک فورح  نوچمه   ) .تشاذگ مه  رانک  رد  گرزب  یفده  يارب  دیرفآ و  ار  اه  هدیرفآ نیا  اناد  میکح و  يادخ  .دـنراد  یـصاخ 

.دنرادن یتیاکش  ضارتعا و  قح  دنتشادن ، دوجو  شیپ  زا  مادکچیه  نوچ  و  بدا )» »

: رگید یلاثم 

یلو .تشاد  یگرزب  دوخ  زا  یلاق  نیا  نوچ  تسا ، هدـش  ملظ  نآ  بحاص  یلاق و  هب  مینک ، هعطق  هعطق وقاـچ  اـب  ار  یگرزب  یلاـق  رگا 
ار وا  یگرزب  ات  هتـشادن  یگرزب  دوخ  زا  ًالبق  هچیلاق  نیا  اریز  .تسا  هتفرگن  تروص  یملظ  تفاب ، یکچوک  یلاق  لوا  زا  یفابیلاق  رگا 

رادـقم هب  يزیچ  ره  زا  رگا  یلو  دـشاب ، یکی  کچوک ، گرزب و  یلاق  زا  ام  عّقوت  هک  تسا  یتروص  رد  ملظ  هوالع  هب  .میـشاب  هتفرگ 
میتفگ میداد و  ناـموت  رازه  هد  يرگید  هب  ناـموت و  رازه  یـصخش  هب  رگا  ًـالثم  .تسا  هتفرگن  تروص  یملظ  میتشاد ، عّقوت  شدوخ 

ود نیا  دنرخب و  رکش 
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یـسک رگا  .دـنا  هدرک لمع  هفیظو  هب  ناسکی  ود  ره  اریز  تسا ، ناـسکی  ود  ره  شاداـپ  اـجنیا  رد  .دـندیرخ  رکـش  دنتـشاد  هچنآ  رفن 
.تسا هدوب  رتمک  وا  لوپ  نوچ  هتشادن ، يریصقت  دروآ ، يرتمک  رکش  يرگید  هب  تبسن 

، دنـشاب ناسکی  نوباص  بلاق  تیربک و  بوچ  لثم  اه  ناسنا ي  همه هک  تسین  نآ  دنوادخ  تلادـع  يانعم  هک  میمهف  یم اهلاثم  نیا  اب 
رد هک  هنوگ  نامه .تسا  لداع  دـشاب ، هتـشاد  یبسانم  عقوت  مادـک  ره  زا  یلو  دـنک ، قلخ  یتوافتم  ياهزیچ  دـنوادخ  هک  نیمه  هکلب 

.میدرک نایب  هدش  هتفاب  یلاق  رکش و  دیرخ  و  بدا »  » هملک لاثم 

هار ندومیپ  وا  زا  میتخیر ، يرتـشیب  نیزنب  نیـشام  رد  رگا  هک  هنوگ  ناـمه .دراد  زین  يرتـشیب  تیلوؤسم  دراد ، يرتـشیب  هرهب  سک  ره 
.میراد راظتنا  ار  يرتشیب  راب  لمح  ای  رتشیب 

هداد رارق  لامک  هب  ندیـسر  يارب  بسانم  یهار  يدوجوم  ره  يارب  هدـیرفآ و  هنامیکح  ییاه  توافت اـب  ار  تادوجوم  ماـمت  دـنوادخ 
درف اب  يدرف  ای  رگید  تّما  اب  یتّما  ای  رگید  داژن  اب  يداژن  ناـیم  دـهد ، یم هک  يرفیک  شاداـپ و  اـی  ناـمرف  روتـسد و  ره  يارب  تسا و 

.تسا هدادن  رارق  یضیعبت  چیه  رگید 

.تسین ملظ  نیا  یلو  دهد ، یم رارق  رت  میخض ار  نییاپ  تاقبط  نهآ  نامتخاس ، رد  یسدنهم  ره 

.تسین ملظ  نیا  یلو  دهد ، یم یتوافتم  ياه  هرمن نادرگاش ، خساپ  تراهم و  ساسا  رب  یملعم  ره 
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چیه یلو  تسا ، یعقوت  مادـک  ره  زا  گرزب و  ریات  خرچ و  مه  دوش  یم هتخاس  کچوک  هرهم  چـیپ و  مه  يزاس  نیـشام هناخراک  رد 
.دناد یمن ملاظ  ار  هناخراک  لوؤسم  سک 

ِتاوامَّسلا َو ُْقلَخ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : ] دیامرف یم نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ  .تسادـخ  تردـق  ي  هناشن مینیب ، یم یتسه  رد  هک  ییاه  توافت
.تسامش ياه  گنر اه و  نابز توافت  نیمز و  اه و  نامسآ شنیرفآ  وا  تایآ  زا  و  ، (1)[ مُِکناْولَأ ْمُِکتَنِْسلَأ َو  ُفالِتْخا  ِضْرَْألا َو 
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یعامتجا تلادع  متشه : سرد 

.(1)[ ناسْحِْإلا ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  ، ] تسا هداد  نامرف  يراکوکین  تلادع و  هب  زین  ار  ام  تسا و  لداع  دوخ  دنوادخ 

راتفر تلادـع  هب  زین  ام  رگا  دـنوش ؛ یم تحاران  نادـنزرف  دـننکن ، راتفر  تلادـع  هب  نادـنزرف  نایم  رداـم  ردـپ و  رگا  هک  هنوگ  ناـمه
.دنوش یم یضاران  ام  زا  مدرم  دنوادخ و  مینکن ،

وا ياج  سک  ره  دننک ، دنلب  شیاج  رـس  زا  ار  وا  دشاب و  هتـسشن  يدجـسم  رد  یناوجون  رگا  .مینک  تاعارم  ار  سک  ره  قح  دـیاب  ام 
.تسا هدوب  وا  ّقح  هداتسیا  هک  ییاج  هدرک و  ملظ  ناوجون  نیا  قح  رد  نوچ  تسین ، تسرد  شزامن  دناوخب ، زامن 

ار بآ  هدنامیقاب  رادـقم  هک  تساوخ  ترـضح  زا  دوب ، هتـسشن  وا  رانک  رد  یناوجون  دیـشون ، یبآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
زین دندوب  ربمایپ  رانک  رد  هک  یلاسگرزب  دارفا  تساوخرد ، نیا  زا  دعب  .دهدب  وا  هب  افش  كربت و  يارب 
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ادتبا ار  بآ  دوش و  تاعارم  وا  تبون  دیاب  هدرک ، تساوخرد  امـش  زا  لبق  ناوجون  نوچ  دومرف : ترـضح  دندرک ، یتساوخرد  نینچ 
.تسا تلادع  نامه  تبون  ظفح  .داد  ناوجون  هب 

امرخ ددع  کی  یکدوک  ره  هب  درادن ، رتشیب  امرخ  هس  دراد و  هارمه  هب  كدوک  ود  هک  دید  ار  يردام  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
تلادـع نیا  رطاخ  هب  ردام  نیا  زا  ترـضح  دـنک ، راـتفر  تلادـع  هب  ناـکدوک  ناـیم  اـت  درک ، فصن  تقد  اـب  ار  موس  ياـمرخ  داد و 

.درک شیاتس 

.تساهنآ قح  هب  ملظ  نارگید ، لام  زا  هزاجا  نودب  هدافتسا 

.تسا نانآ  هب  ملظ  مدرم ، يوربآ  نتخیر 

.تسا ملظ  ندناسرت ، یتح  ندز و  کتک  ندرب ، کبس  ار  دارفا  مان  ای  نداد و  نارگید  هب  دب  مان 

.تسا هعماج  هب  ملظ  هدرک ، نّیعم  نوناق  هچنآ  زا  شیب  تلود  لاوما  زا  هدافتسا 

یضار ار  شبحاص  دیاب  دروخ ، قحان  هب  هزاجا و  نودب  ار  یتخرد  هویم  یناوجون  رگا  یتح  .تسا  یندوشخبان  یهانگ  مدرم ، هب  ملظ 
.مرادن یفیلکت  متسین ، غلاب  نوچ  دیوگب : دناوت  یمن دنک و 

.تسا مزال  ناناوجون  رب  یتح  مدرم ، يوربآ  ناج و  لام و  مارتحا  یلو  تسین ، بجاو  هدیسرن  فیلکت  هب  هک  یسک  رب  هزور  زامن و 
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هسردـم و هناخ و  رد  ار  رگیدـکی  قوقح  دـیاب  هعماج  رد  تلادـع  ظفح  يارب  دوش و  یم عورـش  هناخ  زا  هعماج  رد  تلادـع  تاعارم 
.مینکن فرصت  اهنآ  هزاجا  نودب  تسا ، هداوناخ  دارفا  صوصخم  هک  ییاهزیچ  رد  .مینک  تاعارم  نیشام  نابایخ و 

دهد یم هزاجا  نانآ  هب  هن  دوش و  ردام  ردـپ و  تحارتسا  محازم  دـهد  یم هزاجا  دـنزرف  هب  هن  قوقح ، تاعارم  رطاخ  هب  مالـسا  يرآ ،
هک دوش  یم مولعم  اجنیا  زا  .تسین  نارگید  قح  نتـسکش  نتفرگ و  هدـیدان  يارب  يا  هناهب ندوب  غلابان  .دـننزب  داد  دـنزرف  رـس  رب  یتح 

.دنشاب انشآ  یمالسا  قالخا  اب  غولب  زا  لبق  دیاب  ناناوجون  ناکدوک و 
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رشب نایامنهار  مهن : سرد 

امنهار و نودب  ار  مدرم  هاگچیه  دنوادخ  . (1)[ لوُسَر ٍهَّمُأ  ِّلُِکل  َو   ] .تسا يربمایپ  یتّما  ره  يارب  دیامرف : یم میرک  نآرق  رد  دـنوادخ 
نآ هک  دنـشاب  هتـشاد  هدـنز  يامنهار  مدرم  دـیاب  یناکم  نامز و  ره  رد  ینعی  . (2)[ داه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو   ] .تسا هتـشاذگن  ینامـسآ  ربهر 

هدوب یتما  اجکره  دـنا ، هدوبن یـصاخ  هقطنم  رد  اهنت  ایبنا  هک  مینادـب  دـیاب  نمـض  رد  .وا  نیـشناج  ای  تسا  ربماـیپ  اـی  هدـنز  ياـمنهار 
زا یلاخ  نیمز  زگره  دراذگ و  یمن امنهار  نودب  ار  مدرم  زگره  دراد  ینابرهم  فطل و  مدرم  هب  هک  يدنوادخ  .تسا  هدوب  ییامنهار 

.دنام یمن تجح 

هبرجت اب  یهاگ  نادـجو و  ساسحا و  اب  یهاگ  تروشم و  اب  یهاگ  هعلاطم و  ملع و  اب  یهاگ  لقع و  رکف و  اب  یهاـگ  ناـسنا  هچ  رگ
ياهنامز زا  ناسنا  لماک  یهاگآ  هب  زاین  قح  هار  ندرک  ادیپ  تاقوا ، زا  يرایـسب  اما  دنک ، ادـیپ  ار  قح  هار  دـناوت  یم نارگید ، دوخ و 

ناسنا یهاگآ  نینچمه  هدنیآ و  لاح و  هتشذگ ،
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.دسر یمن اهنآ  هب  ام  هبرجت  ملع و  تسا و  ناسنا  راگدیرفآ  رایتخا  رد  اهنت  اه  یهاگآ نیا  و  دراد ، شدوخ  زا 

نامیـشپ دوخ  هدرک  زا  راب  اهدـص  رمع  لوط  رد  مادـک  ره  دـننک ، یم هدافتـسا  هبرجت  لقع و  ملع و  زا  هکنیا  اـب  مدرم  لـیلد  نیمه  هب 
دهاوخ تسه و  هدوب و  میدـق  زا  ینامیـشپ  نیا  .تسا  صقان  وا  هبرجت  لقع و  ملع و  هک  تسا  نآ  ناشن  ناـسنا  ینامیـشپ  .دـنوش  یم

.دوب

دیاب میمهف  یم مینک ، یم هدـهاشم  ار  هدـنام  بقع هتفرـشیپ و  ياهروشک  رد  داوس  یب داوساب و  مدرم  ياه  ینامیـشپ اـطخ و  هک  نونکا 
رد کش  سرت و  لهج و  ینامیـشپ ، فالخ و  اطخ و  .دنـشاب  رترب  ناـسنا  دوخ  زا  تـالامک  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  یناـیامنهار  ناـسنا 

.دنشاب مدرم  دامتعا  دروم  نیما و  تهج  ره  زا  دشابن و  ناشدوجو 

دـشاب و هداد  يرترب  مدرم  ي  همه رب  تعاجـش  ملع و  يرابدرب ، ملح و  نایب ، تردـق  تازجعم ، تالامک ، قیرط  زا  ار  ناـنآ  دـنوادخ 
ناربمایپ نایامنهار ، نآ  مان  .دـننک  دابآ  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  نانآ  ییامنهار  اب  دـنراذگب و  دارفا  نآ  تسد  رد  ار  دوخ  تسد  مدرم 

.تسا ینامسآ 

ملع زا  نانآ  ملع  .دوش  یمن نامیشپ  زگره  دنوادخ  تسادخ و  نخس  نانآ  نخس  نوچ  دنوش ؛ یمن نامیـشپ  زگره  هک  دنناربمایپ  اهنت 
.درادن تیاهن  تیدودحم و  ادخ  ملع  تسادخ و 

.دندرک یم یگدنز  مدرم  لثم  مدرم و  رد  مدرم و  اب  مدرم و  زا  ایبنا 
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نایم رد  .دندرک  یم لمع  نآ  هب  ناشدوخ  ادتبا  دـنداد ، یم يروتـسد  رهو   (1)[ قاوْسَْألا ِیف  َنوُشْمَی  [ ؛ دـنتفر یم هار  رازابو  هچوک  رد 
.دندرک یم یناشفناج  مدرم  تیاده  يارب  دندوب و  نیما  قداص و  مدرم 

ناشدوخ .دنک  یسولپاچ  نانآ  شیاتس  رد  یسک  دنداد  یمن هزاجا  ](2) و  دوُه ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  [ ؛ دنتـسناد یم دوخ  ردارب  ار  مدرم 
(3)[ مُُکْلثِم ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  [ ؛ دنتسناد یم مدرم  ي  همه لثم  يرشب  هّرمزور ، یگدنز  رد  ار 

تافارخ نارگمتس و  تعاطا  زا  مدرم  ندرک  رود  یتسرپادخ و  هب  مدرم  توعد  نآ  دنتشاد و  تیرومأم  کی  فده و  کی  ایبنا  مامت 
،(4)[ توُغاَّطلا اُوِبنَتْجا  َهَّللا َو  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍهَّمُأ  ِّلُک  یف  اْنثََعب  ْدََقل  َو   ] .تسین راگزاس  لقع  اب  هک  دوب  یموسر  بادآ و  نتـشادرب  و 

!« دینک بانتجا  توغاط  زا  دیتسرپب و  ار  اتکی  يادخ  : » هک میتخیگنارب  یلوسر  یتما  ره  رد  ام 

نم اراگدرورپ ! : » دـیوگ یم مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  لوق  زا  نآرق  .دـندرک  یم شرافـس  زامن  تدابع و  هب  ار  مدرم  ایبنا  مامت 
(5)« .دنراد اپ  هب  زامن  ات  ما ، هدروآ هبعک  رانک  رد  تسین ، تشک  لباق  هک  ینیمزرس  هب  ار  منادنزرف 
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.یشاب نم  دای  ات  راد ، اپ  هب  ار  زامن  ، (1)[ يرْکِِذل َهالَّصلا  ِِمقَأ  : ] دیامرف یم یسوم  هب  ادخ 

.تسا هدرک  شرافس  زامن  هب  ارم  دنوادخ  ، (2)[ ِهالَّصلِاب یناصْوَأ  َو  : ] دیوگ یم یسیع  ترضح 

.تسا هدوب  زامن  قیرط  زا  ادخ  یگدنب  هب  مدرم  توعد  ایبنا ، همه  ياه  همانرب زا  یکی  نیاربانب 

نآ رد  .دنک  یم باختنا  ار  یهار  دوخ  ملع  رادقم  هقیلـس و  اب  یناسنا  ره  دنک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ربمایپ  نودب  ار  ناسنا  دـنوادخ  رگا 
زور نآ  يادرف  دور و  یم یهار  ناسنا  زور  ره  .دـناشک  یم ییوس  هب  ار  وا  زور  ره  نارگمتـس  ياـهراشف  اـه و  هسوسو اـه ، لاـیخ هار 
.ار رگید  یهار  ادرف  دناد و  یم نیرتهب  ار  هار  کی  زورما  .دنک  یم رهق  وا  اب  ادرف  دوش و  یم تسود  یکی  اب  زورما  .دوش  یم نامیشپ 

.دنک یمن اهر  دوخ  لاح  هب  هنوگنیا  ار  ناسنا  دنوادخ  زگره 

يزیچ ادخ  دنتفگ  هک  نانآ  ْیَـش ء](3) ، ْنِم  ٍرََـشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اُولاق  ْذِإ  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو  : ] دیامرف یم نآرق  رد  دـنوادخ 
.دنا هتخانشن دیاب  هک  نانچنآ  ار  ادخ  تقیقح  رد  تسا ، هداتسرفن  يربمایپ  هدرکن و  لزان 
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؟ دتـسرفن موصعم  ییامنهار  وا  يارب  دـنک و  اهر  دوخ  لاـح  هب  تسا ، یتسه  تادوجوم  نیرتهب  هک  ار  ناـسنا  دـنوادخ  دوش  یم رگم 
نخس هاتوک  ، (1)[ يدُْهَلل اْنیَلَع  َّنِإ  [ ؛ میا هدرک بجاو  دوخ  رب  ار  مدرم  تیادـه  ام  دـیامرف : یم نآرق  رد  دـنوادخ  .تسین  نینچ  زگره 

وا هدافتـسا  يارب  زیچ  همه  رت و  هتـسجرب تاناویح ، تاـتابن و  تاداـمج و  زا  ینعی  تسا ؛ یتسه  دوجوم  نیرت  هتـسجرب ناـسنا  هک  نآ 
ریدم رگا  هک  هنوگ  نامه .تسا  هتفر  رده  هب  زیچ  همه  دنکن ، ییامنهار  ار  رـشب  ناربمایپ  قیرط  زا  دـنوادخ  رگا  .تسا  هدـش  هدـیرفآ 

بآ و هسردم و  شرورپ و  شزومآ و  ياه  هجدوب مامت  دنک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  اه  هچب دنکن و  نییعت  ملعم  اهـسالک  يارب  هسردـم 
ناملعم ایبنا  هسردـم و  نیا  نادرگاش  مدرم  هک  تسا  يا  هسردـم ایند  .دور  یم ردـه  هب  هاگـشیامزآ  هناخباتک و  نفلت و  قرب و  زاـگ و 

دنتسه مدرم  نیرتزوسلد  دنراد و  ار  ادخ  یگدنب  نیرتهب  دننک و  یمن هانگ  زگره  دنناد و  یم زیچ  همه  هک  یناملعم  نکل  دنتسه ، نآ 
رد وگب : ، (2)[ ارْجَأ ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  [ ؛ دنهاوخ یمن يدزم  شاداپ و  سک  چیه  زا  دنا و  هداتـسیا ناج  ياپ  ات  رـشب  تیادـه  يارب  و 

! مبلط یمن  امش  زا  یشاداپ  غیلبت ،) تلاسر و   ) نیا ربارب 

ار اهنآ  یقالخا  شوخ لالدتسا و  اب  هکلب  دننک ؛ یمن روبجم  ار  مدرم  دوخ ، توعد  رد  .دنماگشیپ  ناشدوخ  ناشتاروتسد ، هب  لمع  رد 
.دننک یم توعد 
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.دنداد یم رادشه  اه  يراکفالخ رفیک  هرابرد  مدرم  هب  مه  دنداد و  یم هدژم  ایند  تداعس  ترخآ و  تشهب  هب  ار  مدرم  مه  ناربمایپ 

، دنتسه ادج  ناربمایپ  زا  هک  یناسک  دنیامیپ و  یم ار  شخبدیما  هابتشا و  نودب  رطخ ، یب میقتسم ، هار  دنور ، یم ایبنا  لابند  هک  یناسک 
هب ار  نانآ  يا ، هقطنم یموق و  تابـصعت  موسر و  بادآ و  ای  ینورد و  ياهوزرآ  اهلایخ و  اه و  هسوسو اـی  ینوریب  نارگمتـس  زور  ره 

.دننک یم هابت  ار  اهنآ  ترخآ  ایند و  دنناشک و  یم ییوس 

: مینک مالس  نانآ  هب  مه  ام  دنک ، یم مالس  ایبنا  رب  ادخ  هک  هنوگ  نامه مییایب  نونکا 

.(4) نیسای ] ْلِإ  یلَع  ٌمالَس  . ] (3)[ نوُراه یسُوم َو  یلَع  ٌمالَس  . ] (2)[ میهاْربِإ یلَع  ٌمالَس  . ] (1)[ نیَملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَس  ]

«. هتاکرب هللا و  همحر  ّیبنلا و  اهّیا  کیلع  مالسلا  : » مینک مالس  تسا ، زامن  رد  هک  هنوگنآ  زین  مالسا  زیزع  ربمایپ  هب  نایاپ  رد  و 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  قالخا  اب  ییانشآ  مهد : سرد 

(1)[ میظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ   ] .يراوتسا یگرزب  قالخا  رب  وت  انامه  ربمایپ )! يا  : ) دیامرف یم میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

يدیـسرن رگا  یـشاب و  یـضار  يدیـسر  دوخ  ياه  هتـساوخ هب  رگا  هک  تسا  نآ  بوخ  قالخا  : » دـیامرف یم مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
باسح هب  ار  نانآ  ياه  يرهم یب  یـشاب و  هتـشادن  ماـقتنا  هنیک و  مدرم  اـب  دروخرب  رد  هک  تسا  نآ  بوخ  قـالخا  .یـشابن  ینابـصع 

« .یشخبب ار  مدرم  دش  وت  هب  یملظ  رگا  دنشابن و  امش  لثم  نانآ  هچ  رگ  یشاب  هتشاد  دمآ  تفر و  نانآ  اب  يرواین 

« .تسا کین  راک  ره  زاغآ  رس  بوخ ، قالخا  : » دیامرف یم مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما 

زین بوخ  قـالخا  دـشک ، یم ار  اـه ) بورکیم  ) اـه یگدولآ دیـشروخ  رون  هک  هنوـگ  ناـمه : » دـیامرف یم مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
« .درب یم نیب  زا  ار  ناسنا  ياهاطخ 

.درازگ مارتحا  همه  هب  دنک و  مالس  همه  هب  الثم  .درب  راک  هب  ار  نآ  همه  يارب  هشیمه و  ناسنا  هک  تسا  نآ  بوخ  قالخا 
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.دوش یمن هتفگ  قالخا  ییاهنت  هب  راک  نیا  هب  درازگ  مارتحا  دنک و  مالس  دوخ  ملعم  هب  طقف  یسک  رگا  سپ 

هب تروشم و  يداع  مدرم  اب  .درک  یم ادص  بوخ  مان  اب  ار  نانآ  .درک  یم مالس  ناکدوک  هب  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
ربمایپ .تفرگ  هدهع  هب  ار  يراک  سک  ره  دننک و  هیهت  اذغ  دنتساوخ  یم ناهارمه  يرفس ، رد  .درک  یم يراکمه  نانآ  اب  اعد و  نانآ 

لوبق ترـضح  .میهد  یم ماجنا  ار  امـش  ياهراک  ام  دنتفگ : وا  نارای  .منک  یم هیهت  شتآ  مزیه و  اذغ  تخپ  يارب  مه  نم  سپ  دومرف :
.مشاب هتشاد  راک  نیا  زا  یمهس  دیاب  مه  نم  مروخب ، اذغ  نیا  زا  نم  دیهاوخ  یم رگا  دومرف : درکن و 

یم وا  هب  ار  امرخ  ددع  کی  رگا  یتح  تسـشن ، یم نیمز  يور  .داد  یم تسد  نانآ  اب  دش و  یم اذـغ  مه  ریقف  دارفا  اب  ام  زیزع  ربمایپ 
.تشاد بل  رب  مسبت  هشیمه  تفریذپ و  یم دنداد 
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ربمایپ و  نتشاد  تسود  مهدزای : سرد 

.تسا رتشیب  وا  هب  هقالع  دشاب ، رتشیب  رتهب و  یکین  هچ  ره  دوش و  یم دنمقالع  دنک ، یکین  وا  هب  هک  یسک  هب  تبسن  ناسنا 

میرادب تسود  ار  وا  مینک و  ادیپ  تخانش  وا  هب  تبسن  ات  تسا  هتـشاد  تبحم  فطل و  ام  هب  سک  ره  زا  شیب  یـسک  هچ  مینیبب  نونکا 
.مینک يرای  ار  وا  وا ، زا  يوریپ  اب  و 

تاناویح و ناهایگ و  نامسآ و  نیمز و  زا  هدافتسا  شوه و  لقع و  رکف و  ملع و  یتمالس و  تمعن  دیرفآ و  ار  ام  هک  دنوادخ  زا  دعب 
.دنا هدرکن تمدخ  ام  هب  نانآ  قح  رب  نانیشناج  ناربمایپ و  هزادنا  هب  سک  چیه  داد ، ار  تاناکما 

رد نوچ  دـنراد ؛ ام  رب  تیبرت  قح  مه  دـنداد و  دای  اـم  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یمولع  رطاـخ  هب  دـنراد  اـم  رب  یملعم  قح  مه  ناـنآ 
.دنا هدرک هاگآ  دوخ  هدنیآ  زا  ار  ام  مه  دنا و  هدوب ام  يوگلا  يوقت  تعاجش و  ربص و  قالخا و 

يوقت و تیادـه و  رطاخ  هب  وا  تیب  لها  ربماـیپ و  دـنراد  قح  اـم  رب  نکـسم  كاـشوپ و  كاروخ و  ساـبل و  يارب  رداـم  ردـپ و  رگا 
كاروخ و یعون  زین  اهنآ  .تسا  ناسکی  تاناویح  اـب  ناـسنا  نکـسم ، كاـشوپ و  كاروخ و  رد  نوچ  دـنراد ، يرتشیب  قح  قـالخا ،

دشر و تیاده و  رطاخ  هب  ناسنا  اما  دنراد ، نکسم  كاشوپ و 
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.میراد ینامسآ  ناربهر  ییامنهار  زا  ام  ار  يرترب  نیا  دراد و  يرترب  تاناویح  رب  يوقت 

ببـس اج  همه  نانآ  تعنـص  دشر و  اما  دنـشاب ، هتـشاد  دـشر  تعنـص  ملع و  رد  هچرگ  دنتـسه ، ادـج  موصعم  ناربهر  زا  هک  یناسک 
ادـج قالخا  يوقت و  زا  نوچ  دـیوگ ، یم روز  ایند  هب  هلیـسو  نیا  اب  اما  تسا ، هتفرـشیپ  تعنـص  رد  اکیرمآ  زورما  .تسین  رـشب  تاجن 

.تسا هدش 

رتهب ار  نانآ  مینک  یعـس  دـیاب  سپ  دراد ، موصعم  ناربهر  زا  ار  تیادـه  نیا  تسوا و  تیادـه  تاـناویح  رب  ناـسنا  زاـیتما  هک  نونکا 
.مینک يوریپ  نانآ  زا  میرادب و  تسود  رتشیب  میسانشب و 

زا دـنهد  دای  ام  هب  ات  دـنا  هتـشاد هداس  یگدـنز  میوشن ، ملظ  میلـست  ناج  ياپ  ات  دـنهدب  دای  ام  هب  ات  دـنا  هدـش دیهـش  ام  ناماما  ي  همه
.دنهد دای  ام  هب  ار  یگدنب  مسر  هار و  ات  دنا  هدرک ادخ  تدابع  مینک ، يرود  تالمجت  فارسا و 

.دنهد تاجن  نالهاان  نداد  رارق  وگلا  زا  ار  اه  ناسنا ات  دنتخومآ  ام  هب  ار  يوقت  تلادع و  دوخ  لمع  اب  نانآ 

(1)« .میتسه تما  نیا  ناردپ  یلع  نم و  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

.دنتسه ام  حور  مسج و  رکف  هب  ینامسآ  ناربهر  دشاب ، یم ام  مسج  رکف  هب  ردپ  رگا 

« تسا ناسنا  ردپ  زین  ملعم  : » میناوخ یم ثیدح  رد 
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(1)« .تسا مدرم  ردپ  میهاربا  ترضح  : » میناوخ یم نآرق  رد 

لوبق هطـساو  دننک و  یم اعد  ام  هب  هتـسویپ  نانآ  .دتـسرف  یم ورف  ناسنا  رب  ار  شدوخ  ياه  تمعن دنوادخ  موصعم  ناماما  ي  هلیـسو هب 
زا میورب و  ناشترایز  هب  میزروب و  قشع  ناـنآ  هب  میـشاب و  هاـگآ  ناـنآ  تاـمحز  هب  تبـسن  دـیاب  زین  اـم  .دنتـسه  اـم  ياـهاعد  ندـش 

نانآ تاروتسد  نتفریذپن  تسادخ و  زا  يوریپ  نانآ  زا  يوریپ  تسادخ و  تاروتسد  نانآ  تاروتسد  اریز  مینک ؛ يوریپ  ناشتاروتسد 
.تسادخ تاروتسد  نتفریذپن 

مینک و راختفا  نانآ  اب  یمانمه  هب  .میشاب  راوگوس  نانآ  تداهـش  رد  میرادب و  یمارگ  ار  نانآ  دلوت  .میرادب  هدنز  ار  نانآ  مان  دیاب  ام 
ناتـسود میناوخب و  ار  هدش  هتـشون  نانآ  یگدنز  ي  هرابرد هک  ییاه  باتک مینک و  رکـشت  يراذـگمان  نیا  يارب  دوخ  ردام  ردـپ و  زا 

.میشاب نمشد  ناشنانمشد  اب  میرادب و  تسود  ار  نانآ 
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( مالسلا مهیلع   ) ربمایپ تیب  لها  اب  ییانشآ  مهدزاود : سرد 

.دنمزال ود  ره  زین  ماما  نآرق و  دنمزال ؛ ود  ره  ملعم ، باتک و  هک  هنوگ  نامه

یگدنز روتـسد  هک   ) نآرق یکی  مور ، یم مراذگ و  یم ار  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  نم  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اهراب 
(.« دنباتک نیا  ناملعم  هک   ) نم تیب  لها  يرگید  و  تسا )

(1)« .دنتیاده هلیسو  هشیمه  يارب  مه  اب  ود  نیا  .تسین  ییادج  زگره  نم  تیب  لها  نآرق و  نیب  : » دومرف سپس 

.میوش یم انشآ  دنموصعم  ناماما  نامه  هک  ربمایپ  تیب  لها  اب  سرد ، نیا  رد 

شیپ ییادج  ود  نیا  نیب  زگره  ات  دوش ؛ نییعت  ادخ  فرط  زا  زین  نآرق  ياتمه  دیاب  تسادـخ  فرط  زا  نآرق  ربمایپ و  هک  هنوگ  نامه
.دیاین

« .تسا نآرق  زا  هتساخرب  ام  تاملک  مامت  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  .دشاب  نآرق  هنومن  دیاب  ماما 
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( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  اب  ییانشآ 

زین رمع  رخاوا  رد  دـش و  یفرعم  مدرم  هب  مالـسا  ربمایپ  طـسوت  اـهراب  اـهراب و  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  اـم  ماـما  نیلوا 
، مخ ریدغ  رد  ینارنخـس  رهظ و  زامن  زا  دعب  هوکـشاب  یمـسارم  رد  دنوادخ  نامرف  هب  دنتـشگ  یمرب جح  رفـس  نیرخآ  زا  هک  یماگنه 

.دندرک یفرعم  همه  هب  ار  ناشیا 

ترـضح نآ  ار  تدابع  زاـمن و  نیرتهب  تسا ، تداـبع  زاـمن و  روتـسد  نآرق  رد  رگا  تسا ؛ نآرق  هنیآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
.دوش یمن هتسخ  انش  زا  یهام  هک  هنوگ  نامه دش ، یمن هتسخ  زامن  زا  وا  داد ، یم ماجنا 

لمح دوخ  شود  رب  ار  نانآ  ياذغ  دوب و  نامیتی  ردپ  یلع  ترضح  دنک ، یم شرافس  میتی  ناکدوک  هب  ندراذگ  مارتحا  هب  نآرق  رگا 
.درب یم نانآ  هناخ  رد  هب  درک و  یم

« .مهد یم باوج  دیسرپب  هچ  ره  : » دومرف هک  دوب  اجنآ  ات  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ملع  دنک ، یم شرافس  ملع  هب  نآرق  رگا 

.درک داجیا  ار  ییاه  ناتسلخن وا  دنک ، یم شرافس  شالت  راک و  هب  نآرق  رگا 

ندز ریشمش  هک  دیگنج  هنوگ  نآ رافک  نیرتگرزب  اب  گنج  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  دنک ، یم شرافس  تعاجش  هب  نآرق  رگا 
(1) .درک ادیپ  يرترب  ناگدننک  تدابع ي  همه تادابع  زا  وا 
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هک نیمه .تشادن  ییاتمه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  دعب  نامولظم ، هب  کمک  دنزرف و  تیبرت  يرادرـسمه و  رد  یلع  ترـضح 
رد یتح  یگدـنز  رد  اهنت  هن  .دنتـسب  يرادافو  نامیپ  وا  اب  یمـسارم  رد  دـنتفگ و  کیربت  وا  هب  مدرم  دـیزگرب ، تماما  هب  ار  وا  ربماـیپ 

نیرتهب رد  ردـق ،) بش   ) اه بش نیرتهب  رد  ناضمر ،) هام   ) مایا نیرتهب  رد  ًالثم  داد ؛ صاصتخا  دوخ  هب  ار  اه  یبوخ مامت  وا  تداـهش ،
.درک ادخ  میدقت  ار  دوخ  ناج  تداهش  قیرط  زا  هدجس ،)  ) تالاح نیرتهب  رد  زامن ،)  ) تادابع نیرتهب  رد  دجسم ،)  ) اه ناکم

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  اب  ییانشآ 

ارهز ترـضح  نوچمه  يرـسمه  هک  نیا هلمج  زا  .تشادن  يرگید  سک  چیه  هک  دوب  یتازایتما  ياراد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
ارهز ترضح  هب  عجار  يا  هملک دنچ  تسا  بسانم  اجنیا  رد  .دسر  یمن وا  ماقم  هب  زین  يربمایپ  چیه  رسمه  هک  تشاد  مالـسلا ) اهیلع  )

.مینک تبحص  مالسلا ) اهیلع  )

اَّمِم اوُقِْفُنت  یَّتَـح  َِّربـْلا  اُولاـنَت  َْنل  : ] دـیوگ یم دـنک و  یم هیدـه  ریقف  هب  ار  دوخ  یـسورع  ساـبل  داـماد ، هناـخ  ریـسم  رد  سورع  مادـک 
.دینک قافنا  ادخ  هار  رد  دیراد ، تسود  هک  ار  هچنآ  ات  دیسر  یمن یکین  هب  زگره  ، (1)[ نوُّبُِحت

دروم شردـپ  هک  نیمه .رتخد  هن  دوب  ردام  ایوگ  هک  درک  یم تظافح  دوخ  ردـپ  زا  يا  هنوگ هب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاـف  ترـضح 
رافک تراسج  يرهم و  یب
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« .دنزرف نیا  يادف  شردپ   » ینعی . (1)« اهوبأ اهادف  : » دومرف ربمایپ  هک  اجنآ  ات  داد ؛ یم يرادلد  ار  وا  ردام ، نوچمه  تفرگ ، یم رارق 

نایاپ ات  بش  رـس  زا  مردام  دیوگ : یم مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شدنزرف  هک  دوب  يردـق  هب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  يزوسلد 
،(2)« ُراَّدلا َُّمث  ُراَْجلا  : » تفگ ینک ؟ یمن اعد  دوخ  يارب  ارچ  ردام  يا  متفگ : وا  هب  .درک  یم اعد  نارگید  هب  بش 

.دوخ دعب  نارگید  لوا  ینعی  .هناخ  لها  دعب  هیاسمه  لوا 

نماد رد  نوچ  مور  یمن روز  راب  ریز  نم  دومرف : البرک  رد  نیسح  ماما  شدنزرف  هک  دوب  یـسک  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  ترـضح 
.ما هتفای شرورپ  همطاف 

.درک اوسر  ار  هیما  ینب رگمتس  تموکح  ینارنخس ، اب  هک  درک  تیبرت  يرتخد 

ییاضاقت شرهوش  زا  زگره  .درک  یم میـسقت  ناسکی  هضف  دوخ  مداـخ  اـب  ار  شراـک  .تشاد  سرد  سـالک  ناـنز  يارب  ارهز  همطاـف 
هب ار  شدوخ  راطفا  ياذغ  .درک  یم يرای  ار  ناناملـسم  ردپ و  دـحا ، قدـنخ و  گنج  رد  .درک  ترجه  هنیدـم  هب  مالـسا  يارب  .درکن 

.درک عافد  دوخ  ماما  زا  ربمایپ ، دجسم  رد  دوخ  ینارنخس  اب  .داد  ریسا  نیکسم و  میتی و 

همطاف دوب ، یسیع  کی  ردام  میرم  رگا  .دش  یم تفای  همطاف  زج  يرسمه  یلع  يارب  هن  دوب و  یلع  زج  يرـسمه  ارهز  همطاف  يارب  هن 
.داد یم تیمها  رایسب  باجح  هب  ارهز  همطاف  .دوب  یسیع  ردام 11 
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( مالسلا امهیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  مهدزیس : سرد 

کی يربهر  تماما و  هلأسم  دراد ) اذـغ  اوه و  بآ و  هب  زاین  هک  هنوگ  نامه ، ) دراد اـمنهار  هب  زاـین  هشیمه  يارب  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا 
.دهد ینشور  اهرکف  اهلقع و  هب  تیاده  رون  اب  دیاب  هشیمه  يارب  دیشروخ  نوچمه  هکلب  تسین ، نامز  کی  يارب  هثداح 

هنیدم هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ترجه  زا  سپ  لاس  هس  ناضمر  همین  بش  رد  تسام ، مود  ماما  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
.درک هقیقع  وا  يارب  تفگ و  ناذا  وا  شوگ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دش و  دلوتم 

ترضح هاگ  ره  درک و  یم  نایب  شردام  يارب  هناخ  رد  هدینش و  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نانخـس  نآرق و  تایآ  یکدوک  رد 
هیلع  ) نسح زا  : » درک یم ضرع  يا »؟ هدینش  ار  تایآ  نیا  هنوگچ  : » دیسرپ یم  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

« .ما هدینش مالسلا )

ینامهم هب  توعد  ار  ترضح  دنتـشادن ، شیب  ینان  هک  ناکدوک  زا  یهورگ  يزور  .دندوب  عضاوتم  رایـسب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
.دندومن یئاریذپ  دندرک و  توعد  ینامهیم  هب  ار  اهنآ  ترضح  نآ  دعب  دندومرف و  لوبق  مه  ترضح  دندرک ،
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هب دید و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ماش ، نیمزرـس  زا  يدرم  يزور  .دـندوب  روبـص  رایـسب  نارگید  ياه  يراتفردـب ربارب  رد  ناشیا 
: دندومرف هتفرگ  رارق  انگنت  رد  يرادن  رقف و  رطاخ  هب  وا  هک  دندیمهف  یتقو  دندنام ؛ تکاس  ماما  تفگ ، ازسان  درک و  تراسج  ناشیا 
دش و هدنمرـش  درم  نآ  منک »؟ کمک  وت  هب  یجاتحمرگا  منک و  تریـس  يا ، هنـسرگ  رگا  منک و  ییامنهار  ار  وت  يا ، هدـشمگ  رگا  »

« .دهد رارق  ماما  ار  یسک  هچ  دناد  یم رتهب  ادخ  : » تفگ

.دش دلوتم  يرجه  مراهچ  لاس  رد  نابعش  موس  زور  رد  تسام ، موس  ماما  هک  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 

.دیراذگب نیسح  ار  وا  مان  هک  دروآ  مایپ  ادخ  فرط  زا  یحو  هتـشرف  .تفگ  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  ربمایپ 
.دنداد ارقف  هب  هرقن  يرادقم  هارمه  ار  وا  تشوگ  حبذ و  ار  يدنفسوگ  زور  تفه  زا  سپ 

رسپ ماما و  وت  : » دومرف یم دناشن و  یم دوخ  يوناز  يور  ار  نیسح  ماما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  دیوگ : یم یـسراف  ناملس 
« .تسا مئاق  اهنآ  نیرخآ  .دنتسه  وت  نادنزرف  زا  ناماما  زا  رفن  .یتسه 9  ناماما  ردپ  ماما و 

یِّنِم َو ٌْنیَسُح  : » دومرف یم دیسوب و  یم درک و  یم لغب  دوب ) كدوک  هک  ینامز  رد   ) ار نیسح  ماما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
.متسه نیسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  ، (1)« ْنیَسُح ْنِم  اَنَأ 
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: دومرف نیسح  ماما  شدنزرف  هب  ترـضح  .دندرک  تیاکـش  یلاسکـشخ  زا  دندمآ و  یلع  ترـضح  دزن  مدرم  .دوب  یبآ  مک  هفوک  رد 
ترـضح نآ  ياعد  هک  نیمه .درک  اعد  ربمایپ  رب  تاولـص  ادخ و  شیاتـس  زا  دعب  تساخ و  اپ  هب  نیـسح  ماما  .نک » اعد  زیخ و  اپ  هب  »

.دیراب نارابو  دش  ادیپ  يربا  ناهگان  دش ، مامت 

ردپ زا  نیـسح  ماما  .دنتـشگرب  یلاخ  تسد  یلو  دنتفر ، بآ  غارـس  هب  يدارفا  .دندش  هنـشت  یلع  ترـضح  رکـشل  نیفـص ، گنج  رد 
زورما هک  یـسک  نیمه  دوـمرف : ینک ؟ یم هیرگ  ارچ  دندیـسرپ  .داـتفا  هـیرگ  هـب  یلع  ترـضح  .دروآ  بآ  تـفر و  تـفرگ و  هزاـجا 

.دش دهاوخ  دیهش  هنشت  بآ  رانک  رد  البرک  رد  هدنیآ  رد  درک ، باریس  ار  ناناملسم 

« .متسه وا  عیطم  نم  تسا و  نم  ماما  نم و  ردارب  نسح  ماما  : » دومرف یم نسح  ماما  نامز  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 

ود رد  هک  تسا  نآ  تسا  مهم  هچنآ  .تفرگ  رارق  بسا  مس  ریز  البرک  رد  يراگزور  ربمایپ و  شود  رب  یکدوک  ماگنه  نیـسح  ماـما 
« كاضرب اًضر  یهلا  : » دومرف یم دوب و  یضار  ادخ  زا  لاح ،

« ربکا هللا   » ریبکت ربمایپ  هارمه  وا  درب و  یم دوخ  اب  ار  دوب  كدوک  هک  نیسح  ماما  درک ، یم تکرح  دیع  زامن  يوس  هب  هک  اجنآ  ربمایپ 
.درب یم دوخ  اب  ار  كدوک  نیا  زاب  دنک  نیرفن  هلهابم و  دوب  مزال  هک  اجنآ  تفگ و  یم

دـش رادیب  دوب ، نامهم  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف هناخ  رد  هک  ربمایپ  بش  نآ  .تساوخ  بآ  دش و  رادیب  باوخ  زا  نسح  ماما  یبش  همین 
كدوک نیا  يارب  و 
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همطاـف .داد  نسح  ماـما  هب  ار  بآ  لوا  ترـضح  یلو  تساوخ  بآ  تساـخرب و  باوخ  زا  زین  نیـسح  ماـما  ناـیم  نیا  رد  .دروآ  بآ 
لوا وا  .دوب  نسح  اب  تبون  یلو  دـنناسکی ؛ نم  دزن  ود  ره  : » دومرف ربمایپ  دـیراد ؟ تسود  رتشیب  ار  نسح  اـیآ  دیـسرپ : مالـسلااهیلع ) )

« .تساوخ بآ 

اما دنوش ، دیهش  شراوخریـش  لفط  یتح  شنادنزرف ، نارای و  دوخ و  هک  دش  رـضاح  داتـسیا و  ملظ  تموکح  لباقم  رد  نیـسح  ماما 
لطاب هار  رد  یگدـنز  زا  قح ، هار  رد  تداهـش  تسا و  ندوب  قح  هار  رد  تزع ، تخومآ  اه  ناـسنا همه  هب  دوشن و  نارگمتـس  میلـست 

زا گرم  نم  يارب  دشاب ، هیما  ینب  تسد  هب  تموکح  تردق و  دشاب  انب  رگا  تفگ : مساق  ترـضح  البرک ، ناوجون  یتح  .تسا  رتهب 
.دشاب یهلا  قالخا  یهلا و  نوناق  یهلا و  ربهر  هک  تسا  نیریش  ینامز  یگدنز  يرآ ، .تسا  رت  نیریش لسع 
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(( مالسلا هیلع  ) نامز ماما  اب  ییانشآ   ) هدرتسگ تمحر  مهدراهچ : سرد 

کی اه و  هروس  زاغآ  رد  راب  هدزیـس  دص و  تسا -  هدش  رارکت  نآرق  رد  هبترم  هدراهچ  دـصکی و  ِمیِحَّرلا ] نامْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب   ] ي هیآ
اهدص هک  نیا  رب  هوالع  .تسا  هدش  شیاتس  رهم  تمحر و  تفص  اب  دنوادخ  راب   228 تایآ ، نیا  رد  اهنت  لمن -  هروس  تایآ  رد  راب 

.تسا هدش  هدوتس  فصو  نیا  اب  نآرق  رگید  تایآ  رد  گرزب ، دنوادخ  رگید  راب 

نیا زا  .ددرگ  یم راکـشآ  یبوخ  هب  تسا  تمحر  رب  ناهج  ناسنا و  شنیرفآ  يانبم  هک  یلک  مهم و  لـصا  نیا  تاـیآ  نیا  عومجم  زا 
.درک ادیپ  ار  لصا  نیا  ياپ  در  دیاب  اج  همه  ور 

ربمایپ تثعب  رد  دنوادخ  تمحر 

نایناهج يارب  یتمحر  زج  ار  وت  ام  و  ، (1)[ نیَملاْعِلل ًهَمْحَر  َّالِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو  : ] دیامرف یم ربمایپ  هب  باطخ  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ 
.میداتسرفن

.تسا هدرک  ثوعبم  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  تمحر  زا  اه  ناسنا نتخاس  رادروخرب  يارب  ار  ناربمایپ  رگید  مالسا و  ربمایپ  دنوادخ 
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هیلع  ) يدـهم ترـضح  مهدزاود  ماـما  .دنتـسه  ترـضح  نآ  هار  هدـنهد  همادا  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نانیـشناج  ایـصوا و 
.تسا ترضح  نآ  هب  نادقتعم  نایعیش و  يارب  هژیو  هب اه  ناسنا همه  يارب  راگدرورپ  هدرتسگ  تمحر  زا  يا  هولج  زین  مالسلا )

يا وت … رب  مالس  ، (1)« هعـساولا همحرلاو  : » میناوخ یم دشاب ، یم مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  ياه  ترایز زا  هک  نیـسای  لآ  ترایز  رد 
.راگدرورپ هدرتسگ  تمحر 

(2) .تسا هدش  دای  نیملاعلل » ٌهمحر   » ناونع اب  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  زا  زین  ربمایپ  یباحص  رباج  زا  یثیدح  رد 

.تسا نیمز  رد  دنوادخ  تمحر  فطل و  هدننک  هدایپ  ناهج و  هدنیآ  يارب  دنوادخ  هریخذ  ماما و  نآ  يرآ ،

رد وا  .مهد  یم تراشب  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم هب  ار  امـش  نم  : » دیامرف یم ترـضح  نآ  ي  هراب رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
ار نیمز  وا  و  تسین ، تباث  رادیاپ و  يزیچ  دنراد و  فالتخا  رگیدکی  اب  رایـسب  مدرم  هک  ینامز  رد  دش  دهاوخ  ثوعبم  نم  تما  نیب 
ار اه  ییاراد  دنوش ، یم یضار  وا  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس  .تسا  هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه دنک ، یم داد  لدع و  زا  رپ 

« .دنک یم میسقت  مدرم  نیب  حیحص  تروص  هب 

؟ تسیچ لاوما  حیحص  میسقت  يانعم  ادخ  لوسر  يا  دیسرپ : یصخش 
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(1)« .دنک یم عیزوت  مدرم  نیب  رد  ار  اه  تورث  تلادع  هب  ینعی  : » دومرف ترضح 

بجوم نم  : » دـیامرف یم يرغـص  تبیغ  نامز  رد  دوخ  صاخ  ناگدـنیامن  زا  یکی  هب  يا  همان  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماـما  نینچ  مه
(2) «. متسه نیمز  لها  يارب  شمارآ  نامآ و 

رد دراد ، دوجو  زین  گنج  ریشمش و  زا  نخـس  رگا  تسا و  نیمز  لها  رب  دنوادخ  فطل  رهم و  هولج  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  يرآ ،
.دنتسه نیمز  مدرم  رب  یهلا  تمحر  شراب  عنام  هک  تسا  یناربکتسم  نارگمتس و  ربارب 
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ترخآ ناهج  مهدزناپ : سرد 

كدوک رگا  .تسا  هتفرگ  رارق  دوخ  ياـج  رد  يزیچ  ره  هک  مینک  یم هدـهاشم  مینک ، یم هاـگن  دوخ  فارطا  دوخ و  هب  هک  نیمه  اـم 
، ناهد بآ  .دننک  یم لح  ار  وا  تالکـشم  مامت  دـننک و  یم يرادـهگن  ار  وا  دـنراد ، وا  هب  هک  يا  هقالع اب  ردام  ردـپ و  تسا ، ناوتان 

.دنک ظفح  ار  مشچ  دوخ  يروش  اب  ات  تسا  روش  مشچ ، بآ  مینکن و  یتحاران  ساسحا  ام  ات  تسا  نیریش 

زین وناز  يور  .دشاب  هتشادن  یلکشم  ناتشگنا ، ندش  مخ  ماگنه  هک  هداد  رارق  هفاضا  تسوپ  يرادقم  تسد ، ناتـشگنا  يور  دنوادخ 
يـالاب يوربا  مشچ و  يدوگ  مشچ و  کـلپ  مشچ و  ياـه  هژم .دوش  مخ  یتـحار  هب  اـم  يوناز  هک  هداد  رارق  هفاـضا  تسوپ  يرادـقم 

ماگنه مییوگب و  نخـس  یتحار  هب  ات  داد ، رارق  مرن  ار  ام  ياه  بل دنوادخ  .دـسرن  يررـض  ام  مشچ  هب  هک  تسا  نآ  يارب  همه  مشچ ،
ناگیار هناخ  هیفصت  ام  يارب  ار  نیمز  .میزوسن  ام  هک  داد  رارق  يا  هنوگ هب  ار  دیشروخ  ي  هلـصاف .دزیرن  نوریب  نامناهد  زا  يزیچ  اذغ 

نآ رد  ار  ادـخ  تسد  میرگنب ، هچ  ره  هب  ام  .دوش  یم جراخ  لالز  بآ  نآ  راـنک  زا  یلو  دور  یم ورف  نآ  رد  فیثک  بآ  هک  داد  رارق 
رد هک  يدنوادخ  تسا  نکمم  ایآ  .مینیب  یم
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همه ناسنا  گرم  اب  يدـنچ  زا  سپ  هداد ، رارق  اه  تمکح اه و  تعنـص اه و  ییامنرنه اه و  ییابیز همه  نیا  ناهج  لک  رد  اـم و  ندـب 
!؟ دنک مامت  ار  وا  زیچ 

هدیچیپ مه  رد  ناسنا  هدنورپ  ندرم ، اب  دعب  دنملاس و  نآ ، زا  سپ  ناوج و  دعب ، دوش و  یکدوک  دازون ، مییوگب  دوخ  اب  میناوت  یم ایآ 
؟ دوش مامت  و 

اه و يزبس اه ، یندیـشون اهاذـغ ، عاونا  هرفـس  رد  دـنک و  توعد  ینامهم  هب  ار  يدایز  دارفا  یـصخش  رگا  دـینک : هجوت  لاثم  کـی  هب 
هلمح رگیدکی  هب  بدا ، ياج  هب  نانامهم  یلو  دـهد ، تنیز  اه  غارچ اه و  هدرپ اه ، شرف اب  ار  ییاریذـپ  لحم  .دـنیچب  مظن  اب  ار  اه  هویم
.دوش لیطعت  ینامهم  شوماخ و  اهغارچ  هدیچرب و  هرفـس  يریگرد  ادص و  رـس و  یتدم  زا  سپ  دننک و  فلت  ار  رگیدکی  قح  دننک ،

تیعمج نیا  زا  دـیابن  ایآ  دوب ؟ هدوهیب  ینامهم  تفر و  ردـه  هب  تتامحز  دـنیوگ  یمن هدرک  رازگرب  ار  ینامهم  نیا  هک  یـسک  هب  ایآ 
.میورب دوخ  سرد  غارس  هب  لاثم ، نیا  اب  ییانشآ  زا  دعب  دش ؟ یم لابند  یفده  يریگ و  هرهب نانامهم 

رارق هرفـس  نیا  رد  اه  ییابیز نداعم و  اه و  هوک اهرهن و  اه و  هزم اه و  گـنر اـه و  هویم اهاذـغ و  عاونا  تسا ؛ هدرتسگ  يا  هرفـس نیمز 
يزور دنچ  زا  سپ  رگا  .دنمولظم  یضعب  رگمتـس و  مدرم  یـضعب  .دنتـسه  یتدم  گرزب  هناخ  نیا  رد  نیمز  مدرم  تسا و  هدش  هداد 
ناـسنا اذـغ  زا  رگا  تسا ؟ يدوـس  هچ  شنیرفآ  نیا  رد  دوـش ، هدـیچرب  هرفـس  شوماـخ و  دیـشروخ  غارچ  دریگ و  ارف  ار  همه  گرم 

نیا رد  دنوش ، دوبان  وحم و  مه  اب  نادـب  نابوخ و  دـشابن و  راک  رد  يرفیک  دزم و  چـیه  و  دوش ، كاخ  دریمب و  ناسنا  دوش و  هتخاس 
یفده هچ  شنیرفآ 
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.دنک یمن قلخ  فده  یب ناسنا  زین  میکح  يادخ  مینک ، نهپ  فده  یب هرفس  میتسین  رضاح  ام  رگا  تسا ؟ راک  رد 

میناوت یمن ام  .تسا  هدـیرفآ  رـشب  يارب  ار  زیچ  همه  هداد و  رارق  ار  اپ  فک  يدوگ  اـم  نداتـسیا  يارب  هک  اـجنآ  اـت  تسا  میکح  ادـخ 
دشاب و یـشاداپ  رفیک و  باتک و  باسح و  دیاب  سپ  .ندرم  ندروخ و  يارب  رـشب  یلو  تسا  هدـش  قلخ  رـشب  يارب  زیچ  همه  مییوگب 
ود دیاب  میوش  یم رادیب  هرابود  باوخ  زا  دعب  هک  هنوگ  نامه دنوش و  یم زبس  هرابود  دـنزیر  یم زییاپ  رد  اه  گرب رگا  هک  هنوگ  نامه
رد یلصا  دزم  اما  دوش ، یم هداد  ایند  رد  اه  شاداپ دزم و  زا  یـشخب  هتبلا  .دنیبب  ار  دوخ  دب  کین و  راک  دزم  ات  دوش  هدنز  ناسنا  هبترم 

.تسا رگید  ناهج 

یم دیرفآ  ار  ام  هک  ییادخ  نامه  .تسا  هدش  شومارف ياهزیچ  ندروآ  دای  هب  لثم  باوخ و  زا  ندش  رادیب  لثم  هدرم ، ندـش  هدـنز 
.دنک هدنز  ار  ام  هرابود  گرم  زا  دعب  دناوت 

ام هک  هنوگ  نامه .دنک  لصتم  مه  هب  ار  اهنآ  رگید  راب  دنک و  ادج  مه  زا  ار  نآ  تاعطق  دناوت  یم تخاس  ینیشام  یسک  رگا  هکنانچ 
كدوک ياه  نادـند هک  تسا  نآ  هنرگم  .میزاسب  يدـیدج  تشخ  اـه  كاـخ ناـمه  زا  هبترمود  مینک و  كاـخ  ار  یتشخ  میناوت  یم 

کی هب  لیدبت  دوش  یم دـشاب ، ناسنا  زا  يا  هرذ یکچوک و  تمـسق  رگا  یتح  دـیور ؟ یم يرت  مکحم نادـند  هبترم  ود  یلو  دزیر ، یم
روگنا تخرد  کچوک ، ي  هملق نامه  .دینک  تشک  ینیمز  رد  دینک و  عطق  ار  روگنا  تخرد  هخاش  زا  رتمیتناس  جنپ  امش  .دوش  ناسنا 

.دوش یم یگرزب 
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، ینالوط یگدنز  يارب  ار  يرت  مکحم نادند  نادند ، شزیر  زا  سپ  و  دـنک ، یم تخرد  ار  کچوک  هخاش  کی  هک  ییادـخ  نیاربانب 
اریز .درک  دهاوخ  هدنز  زین  ار  اه  هدرم دـنک ، یم رادـیب  ار  اه  هتفر باوخ  دـنک و  یم زبس  راهب  رد  ار  يزییاپ  ناتخرد  دروآ و  یم دـیدپ 

هدیچرب هرفـس  دننک و  ملظ  رگیدکی  هب  نانامهم  هک  تسا  هدیاف  یب ینامهم  نامه  لثم  دوش ، دوبان  گرم  اب  ناسنا  دنکن و  هدـنز  رگا 
.دوش
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شاداپ رفیک و  مهدزناش : سرد 

یگدـنز کـی  هک  هداد  ییاـه  هدـعو دـنراد ، ناربماـیپ  تماـیق و  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  یناـسک  هب  دوخ ، ناربماـیپ  قـیرط  زا  دـنوادخ 
رد .دننک  یم هدافتـسا  دـنهاوخب ، هک  ار  هچ  ره  اهتذـل  یـشوخ و  اهاذـغ و  اه و  هویم عاونا  زا  تشاد و  دـنهاوخ  تشهب  رد  یگـشیمه 
هب ایند  رد  هک  یناسک  زا  .دوش  یمن هتفگ  اوران  فرح  اجنآ  رد  .درادن  دوجو  یتحاران  هنوگ  چیه  هودنا و  مغ و  جـنر ، درد و  تشهب ،

اهبآ و .دنتسه  امیس  شوخ ابیز و  رایـسب  يدارفا  ناگدننک  ییاریذپ  .دوش  یم ییاریذپ  عون  نیرتهب  هب  دنا ، هدرک لمع  ادخ  تاروتـسد 
هب تبسن  رگید  مینک  هدافتسا  راب  دنچ  ار  یبوخ  زیچ  ره  ایند  رد  ام  اریز  تسین ، مهف  لباق  ام  يارب  یتشهب  ياه  هویم یتشهب و  ياهرهن 

اجنآ هشیمه  هک  اتسور  رهش و  نآ  لها  يارب  یلو  تسابیز ، هتفرن  ياهاتسور  اهرهش و  نارگـشدرگ ، يارب  الثم  .میرادن  يا  هقالع نآ 
یگزات تذل و  دننک ، یم هک  یهاگن  ره  رد  یلو  دنتـسه ، اجنآ  رد  هشیمه  نایتشهب  هکنیا  اب  تشهب  رد  اما  .درادن  یگزات  دـننیب  یم ار 

.دننک یم ساسحا 

هدومن هدافتسا  ادخ  ياه  تمعن زا  دندرک و  يرازآ  مدرم  روز  اب  ای  نخس و  اب  دنا ، هداد ماجنا  تشز  راک  ایند  رد  هک  یناسک  يارب  اما 
رکشت ادخ  زا  یلو 
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ردپ و هب  دنتفریذپ ، ار  ایبنا  نخـس  هن  دندناوخ و  زامن  هن  دـندرک ، تعاطا  ار  نارگید  تاروتـسد  ادـخ  نامرف  ماجنا  ياج  هب  دـندرکن ،
تاعارم ار  نارگید  قح  دندروخ ، مارح  ياذغ  دندوبر ، قحان  هب  ار  نانآ  لام  دندرک ، هرخـسم  ار  مدرم  دندرک ، يراتفردب  دوخ  ردام 

خزود شتآ  .تسا  هدـش  هدامآ  خزود  دارفا ، هنوگنیا  يارب  دـندرکن ؛ یهاوخرذـع  دـندشن و  نامیـشپ  دوخ  ياه  هدرک  زا  دـندرکن و 
.دوش یمن شوماخ  زگره 

: دنهد یم باوج  راهچ  اهنآ  درک »؟ منهج  هناور  ار  امش  زیچ  هچ  دنسرپ : یم خزود  لها  زا  تشهب  لها  : » میناوخ یم نآرق  رد 

.میدوبن زامن  لها  ام  ، (1)[ نیِّلَصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق  : ] دنیوگ یم لوا 

.میدرکن ریس  ار  ناگنسرگ  ام  ، (2)[ نیِکْسِْملا ُمِعُْطن  ُکَن  َْمل  َو  : ] دنیوگ یم مود 

.میدش قرغ  دندوب ، قرغ  داسف  رد  هک  یناسک  اب  ینیشنمه  اب  ام  ، (3)[ نیِضئاْخلا َعَم  ُضوَُخن  اَّنُک  َو  : ] دنیوگ یم موس 

.میدرک یم در  ار  نآ  میتفریذپ و  یمن ار  تمایق  هتسویپ  ام  ، (4)[ نیِّدلا ِمْوَِیب  ُبِّذَُکن  اَّنُک  َو  : ] دنیوگ یم مراهچ 

.میدش خزود  هناور  ادخ و  رهق  راتفرگ  لامعا ، نیا  رطاخ  هب 
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هـشیمه يارب  دـنز و  یم قرب  هب  تسد  .تسا  روک  هشیمه  يارب  یلو  دـنک ، یم ورف  دوخ  مشچ  هب  وقاچ  هظحل  کی  رد  ناـسنا  یهاـگ 
ناسنا زین  ایند  رد  .دـنام  دـهاوخ  یقاب  هشیمه  يارب  نآ  رثا  اما  تسا ، هظحل  کی  ندز  مشچ  هب  وقاچ  هانگ و  ناـمز  نیارباـنب  .دریم  یم

.درخب دوخ  يارب  ار  ادخ  یگشیمه  رهق  هانگ ، فالخ و  هظحل  کی  اب  تسا  نکمم 
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( دمح هروس   ) قلاخ نخس  ياپ  مهدفه : سرد 

[ ِمیحَّرلا ِنامْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب  ]

نابرهم ي  هدنشخب دنوادخ  مان  هب 

زا یکی  تسد  هب  ار  مهم  نامتخاس  گنلک  ًالثم  .دـنهد  یم  ماجنا  مهم  دارفا  قیرط  زا  ار  اهراک  حاـتتفا  زاـغآ و  اـج  همه  رد  هشیمه و 
زا هلمح  نامرف  گنج  رد  .دـنک  یم  یچیق  هتـسجرب  درف  کی  ار  راون  هناـخراک ، کـی  حاـتتفا  رد  .دـننز  یم  نیمز  هب  هقطنم  ناـگرزب 

تردـق و ملع و  هک  مینک ؛ زاغآ  دـنوادخ  مان  اـب  ار  دوخ  راـک  تسا ، رتهب  زین  ناناملـسم  اـم  .دوش  یم  رداـص  لـک  ي  هدـنامرف فرط 
.تسا رترب  یسک  ره  زا  شتبحم 

اذـغ زاغآ  رد  .دـندرک  یم  عورـش  هللا » مسب   » اب ار  ناشراک  زاغآ  زین  ناربمایپ  ریاـس  .دوش  یم  عورـش  هللا » مسب   » اـب نآرق  ي  هیآ نیلوا 
ادخ اب  ییانشآ  ي  هناشن هللا » مسب   » .تسا هدش  شرافس  هللا » مسب   » نتفگ هب  ندش ، هیلقن  ي  هلیـسو راوس  ندیباوخ ، ترفاسم ، ندروخ ،

نامیا وت  هب  نم  ایادخ ! ینعی  نابرهم » ي  هدنشخب دنوادخ  مان  هب  : » دیوگ یم  ناسنا  هک  نیمه  .تسوا  زا  دادمتـسا  وا و  هب  ندرب  هانپ  و 
.مهد یم  ییادخ  گنر  مراک  هب  وت  مان  اب  مهاوخ و  یم  کمک  وت  زا  مراد ، تسود  ار  وت  مراد ،
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[ َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ]

.تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 

همه کلام  مه  دـنوادخ  .دراد  یـشقن  نآ  شرورپ  دـشر و  رد  مه  تسا و  يزیچ  بحاص  مه  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هب  ّبر »  » هملک
.تسادخ زا  رکش  عون  نیرتهب  ِهَِّلل » ُدْمَْحلا   » .دهد یم  دشر  ار  زیچ  همه  مه  تسا و  زیچ 

.تساه یبوخ  همه  ي  همشچرس دنوادخ  دنک و  یم رکشت  اه ، یبوخ  ربارب  رد  ناسنا 

باـتک ملعم و  هک  سرد  نآ  ي  همـشچرس زا  دـیاب  مینک ، یم  رکـشت  شندـناوخ  سرد بوخ  رطاـخ  هب  يزوـمآ  شناد  زا  رگا  يرآ ،
.مینک رکشت  زین  تسا 

؛ تسا هداد  رارق  یصوصخم  تیبرتو  دشر  هار  زیچ  همه  يارب  دنوادخ 

.دوش هنوادنه  ات  دهد  یم  دشر  ار  هناودنه  مخت 

هداد رارق  مهم  هناخراک  هس  لـسع  روبنز  کـچوک  ندـب  رد  .دـنک  تسرد  لـسع  هنوگچ  دـکمب و  ار  یلگ  هچ  هک  هتخومآ  روبنز  هب 
.تسا هتخومآ  زین  يزاس  هناخ  رنه  وا  هب  يزاس ، موم  هناخراک  يزاسرهز و  هناخراک  يزاس ، لسع  هناخراک  تسا ؛

هتخاس دنک ، یم  تسرد  ینیشام  ای  نامتخاس  ای  یلاق  هک  یـسک  الثم  .دنور  یم  دننک و  یم  اهر  ار  نآ  دنزاس  یم  يزیچ  هک  نارگید 
یتح هدیرفآ  ار  هچ  ره  دنوادخ  یلو  دور ، یم  يرگید  نیـشام  نامتخاس و  یلاق و  غارـس  هب  دـنک و  یم  راذـگاو  يرگید  هب  ار  دوخ 

.تسین لفاغ  نآ  زا  دنک و  یمن  اهر  ار  نآ  هظحل  کی  يارب 
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.میا هدوبن  لفاغ  دوخ )  ) ياه هدیرفآ زا  زگره )  ) ام و  ، (1)[ نیِلفاغ ِْقلَْخلا  ِنَع  اَّنُک  ام  َو  : ] دیامرف یم  نآرق 

[ ِمیحَّرلا ِنامْحَّرلا  ]

.تسا نابرهم  هدنشخب و  هک ) ییادخ  )

.تسا میحر »  » و نامحر »  » دنوادخ .تسادخ  تمحر  هملک  ود  نیا  ي  هشیر

: مینک یم  هراشا  ادخ  تمحر  زا  هنومن  دنچ  هب  اجنیا  رد 

.تسا تمحر  وا  ندیرفآ 

.تسا تمحر  وا  نداد  يزور 

.تسا تمحر  وا  شرورپ 

.تسا تمحر  وا  فرط  زا  ناهانگ  ندیشخب 

.تسا تمحر  دهد ، یم  رفیک  کی  دب  راک  يارب  یلو  شاداپ  هد  بوخ  راک  يارب  هک  نیمه 

.دادرارق ردام  ردپ و  لد  رد  ار  دنزرف  هب  هقالع  وا 

.داد هظفاح  مهف و  لقع و  ناسنا  هب  وا 

.داد شوه  شوگ و  مشچ و  ناسنا  هب  وا 

.تسوا زا  تاناویح  ندوب  مار  ناهایگ و  يزبس  نابات و  دیشروخ 

.تسوا تسد  هب  ام  ندوب  هدنز  تردق و  ملع و 
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ار شنامرف  مینز ، یم فرح  اعد  زامن و  قیرط  زا  وا  اب  میراد ، یم تسود  ار  وا  مینک ، یم شیاتس  تسا  نابرهم  همه  نیا  هک  ار  وا  سپ 
.مینک یم يرود  وا  اب  تفلاخم  زا  میریذپ و  یم

[ ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام  ]

.تسا تمایق  زور  کلام  دنوادخ 

هب هشیمه  ناـسنا  .دـمهف  یم  رتـهب  ار  ادـخ  ندوب  کـلام  ناـسنا  تماـیق ، رد  یلو  تساـج  همه  رد  زیچ  همه  کـلام  دـنوادخ  هچ  رگ
تبث روشک ، زا  جورخ  دورو و  ماگنه  یلو  دـنک ، یمن  كرد  ار  زاین  نیا  يداع  لاح  رد  اما  دراد ، زاین  ییاسانـش  تراک  همانـسانش و 

هب زاین  ناسنا  نآ  لاثما  مهم و  مسارم  رد  تکرـش  کناب ، زا  لوپ  نتفرگ  هاگـشناد ، هب  نتفر  همان ، یهاوگ  نتفرگ  هسردـم ، يارب  ماـن 
يارب دنناوت  یمن  يراک  چیه  ناتـسود  ماقم و  ملع و  لیماف و  لام و  هک  مه  تمایق  رد  .دـنک  یم  ساسحا  رتهب  ار  همانـسانش  تراک و 

، کلام هک  دمهف  یم  زور  نآ  رد  درادن و  یتردق  رایتخا و  یـسک  چیه  دنوادخ  زج  هک  دمهف  یم  دوجو  مامت  اب  ناسنا  دننکب ، ناسنا 
[ ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام   ] .تسا دنوادخ  طقف 

اهراک رـس و  تمایق  رد  مه  دتـسرف و  یم  ام  رب  ار  دوخ  تمحر  عاونا  مه  تسا و  ام  هدـنهد  شرورپ  راگدـیرفآ و  مه  دـنوادخ ، نیا 
.تسوا اب  طقف 

.میریگب کمک  وا  زا  طقف  مینک و  شتسرپ  ار  وا  طقف  سپ 
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[ ُنیعَتْسَن َكاّیإ  ُُدبْعَن َو  َكاّیإ  ]

.میریگ یم  کمک  وت  زا  طقف  ام  میتسرپ و  یم  ار  وت  طقف  ام 

یم نایم  رد  وا  اب  ار  شلکشم  دنز و  یم  ادص  ار  وا  دهاوخ ، یم  کمک  وا  زا  دراد ، تسود  ار  وا  تسا ، هتـسباو  یـسک  هب  یـسک  ره 
[ ِمیحَّرلا ِنامْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب   ] .ینابرهم رایسب  وت  ایادخ ! دیوگ : یم لوا  زامن ، رد  زین  ناسنا  .دراذگ 

[ َنیَملاْعلا ِّبَر   ] .یتسه ام  ّیبرم  وت  دیوگ : یم سپس 

[ ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام   ] .تسا وت  تسد  هب  ام  تمایق  هدنیآ و 

[ ُنیعَتْسَن َكاّیإ  ُُدبْعَن َو  َكاّیإ   ] .میهاوخ یم  کمک  وت  زا  طقف  مینک و  یم  ار  وت  یگدنب  طقف  ام  سپ 

.دنرادن ینایز  دوس و  چیه  هک  اه  همسجم اه و  تب  لثم  .دنهد  ماجنا  يراک  دنناوت  یمن  ای  وت  زا  ریغ  ایادخ !

.دنونش یمن  ار  ام  يادص  ای 

.دنناد یمن  ار  ام  زاین  ای 

.دننک کمک  ام  هب  ات  دنرادن  تسود  ار  ام  ای 

.دننک یم  کمک  مک  ای 

.دننک یم  کمک  هظحل  کی  يارب  ای 

.دنراذگ یم  ّتنم  ام  رب  دوخ  کمک  يارب  ای 

.دنناشک یم  ّتلذ  یگدرب و  هب  ار  ام  دوخ  کمک  ربارب  رد  ای 
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[ ُنیعَتْسَن َكاّیإ   ] .میهاوخ یم  کمک  وت  زا  طقف  و  ُُدبْعَن ] َكاّیإ  ، ] میریذپ یم  ار  وت  یگدنب  طقف  ام  نارگید ، ياج  هب  سپ 

[ َمیِقَتْسُْملا َطاَرِّصلا  اَنِدْها  ]

.امرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ادنوادخ ؛

یم باتک  دـنک ، یم باختنا  تسود  دروخ ، یم  اذـغ  دـنز ، یم  فرح  دراد ، رکف  وا  .دـشاب  دـکار  تادامج ، لثم  دـتاوت  یمن  ناسنا 
هابتـشا دوخ  هار  رد  اه  ناسنا  .دنورب  ار  یهار  دوخ  راتفر  فرح و  رکف و  رد  دیاب  اه  ناسنا  مامت  سپ  .دنک  یم باختنا  لغـش  دناوخ ،

هار نامه  تسرد  اطخ و  یب  هار  دشاب و  هتـشادن  اطخ  دشاب و  تسرد  هک  دورب  ار  یهار  دیاب  ناسنا  .دـنوش  یم  نامیـشپ  دـننک و  یم 
.دـنک تیادـه  میقتـسم  هار  نآ  هب  ار  ام  همه  هک  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  َمیِقَتْـسُْملا ،] َطاَرِّصلا  اَنِدـْها   ] ي هلمج رد  هک  تسا  میقتـسم 

اطخ و هابتـشا و  نآ  رد  هک  یهار  .دـنا  هتفر ناگتـسیاش  ناربماـیپ و  هک  یهار  .دـشاب  اـم  ترخآ  اـیند و  یتخبـشوخ  نآ  رد  هک  یهار 
.دشابن ینامیشپ 

[ َنیِّلاَّضلا َال  ْمِْهیَلَع َو  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطاَرِص  ]

.ناهارمگ هن  ناگدش و  بضغ  هن  يداد  تمعن  نانآرب  هک  هدب  ناشن  نم  هب  ار  یناسک  هار  ایادخ :

ناراکوکین و ناربمایپ و  هار  ار  ام  هار  میهاوخ  یم  ادخ  زا  ام  .دـنادب  قح  تسرد و  ار  دوخ  راک  رکف و  هار و  تسا  نکمم  یـسک  ره 
نانآ یلو  هداد  يدایز  ياه  تمعن  نانآ  رب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  يرآ ، .دهد  رارق  نایوگتسار  ادهش و 
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.دنا هتفرگ  رارق  دنوادخ  بضغ  رهق و  دروم  ایند  نیمه  رد  یهورگ  دنا و  هدش  هارمگ  هدرک و  یساپسان 

: میهاوخ یم  زیچ  ود  دنوادخزا  ام 

.تسا هداد  تمعن  نانآ  هب  هک  یناسک  هار  نامه  دنک ، تیاده  میقتسم  هار  هب  ار  ام  هک  نآ  یکی 

.مینکن لیدبت  ادخ  رهق  يور و  جک  هانگ و  هب  دوخ  یساپسان  اب  ار  یهلا  ياه  تمعن  ام  هک  نیا  مود 

یم یلو  تسادـخ  تمعن  نتـشون  ملع و  ًـالثم  تسا ؛ يرگید  زیچ  نآ ، زا  تسرد  يریگ  هرهب  تسا و  ریخ  کـی  ادـخ  تـمعن  يرآ ،
.تشون روآ  رهق  دب و  تاملک  زیمآ ، تبحم  همان  ياج  هب  درک و  هدافتسا  دب  اه  تمعن  نیا  زا  ناوت 

: مینک یم یسررب  ار  يرگید  ي  هیآ نونکا  دمح  هروس  هب  ارذگ  یهاگن  زا  سپ 

(1) .دنک رتشیب  ام  رب  ار  دوخ  یکین  دنوادخ  هک  دوش  یم  ببس  نارگید  هب  یکین 

هکنانچ میا  هدش نآ  رارمتـسا  ثعاب  مه  میا و  هدروآ اج  هب  ار  اه  تمعن رکـش  مه  مینک ، راثیا  نارگید  هب  ار  ادخ  ياه  تمعن رگا  هتبلا 
: دیامرف یم دنوادخ 

71 ص :

يارب رود و  اـم  دزن  زا  ار  فرظ  مـیرادرب ، ناـمدوخ  يارب  طـقف  اـم  رگا  دـندروآ ، اـم  دزن  ار  يا  هوـیم  فرظ  یناـمهم  رد  رگا  . 1 - 1
وا هب  میرادرب و  هتـسشن  تسار  تسد  هک  يرفن  يارب  يا  هویم  دـندروآ ؛ ام  دزن  ار  هویم  فرظ  هک  نیمه  رگا  یلو  دـنرب ، یم  نارگید 

مینک یم  ناسحا  نارگید  هب  ام  هک  یمادام  ات  میهدب  وا  هب  میرادرب و  تسا  هتسشن  ام  پچ  تسد  هک  یـسک  يارب  يا  هویم  دعب  میهدب 
دنوادـخ مینک ، ناسحا  ادـخ  ناگدـنب  هب  ام  هک  یمادام  اـت  نینچمه  .دراد  یم  هگن  اـم  دزن  ار  فرظ  هناـخ  بحاـص  میهد  یم  هویم  و 

دوخ هب  دینک  یکین  رگا  مُکِسُْفنَِأل ،] ُْمْتنَسْحَأ  ُْمْتنَـسْحَأ  ْنِإ  : ] دیامرف یم  نآرق  .دهد  یم  همادا  دراد و  یم  هگن  ام  يارب  ار  دوخ  ناسحا 
هیآ 7. ءارسا ، هروس  .دیا  هدرک  یکین 
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(1)[ ْکَیلِإ ُهَّللا  َنَسْحَأ  امَک  ْنِسْحَأ  ]

.تسا هدرک  یکین  وت  هب  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه نک  یکین  نارگید  هب  وت 

.دراد يدایز  شاداپ  نآ  ماجنا  هک  تسادخ  نامرف  نارگید  هب  یکین  يرآ ،

.دروآ یم  دوجو  هب  يردارب  يربارب و  هعماج  دارفا  نایم  دنک و  یم  فرطرب  ار  مدرم  تالکشم  نارگید  هب  یکین 

هنومن کی  نارگید  هب  یکین  .دـننک  کمک  یکین و  ام  هب  ام  زاین  يراـتفرگ و  زور  رد  زین  ناـنآ  هک  دوش  یم  ببـس  نارگید  هب  یکین 
.تسادخ زا  رکشت 

.دوش یم  کمک  تیامح و  تمدخ ، تبحم ، عون  ره  لماش  نارگید  هب  یکین 
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( رصعلاو هروس  اب  ییانشآ   ) قلاخ نخس  ياپ  مهدجه : سرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

([ 3  ) ِْربَّصلِاب اْوَصاوَت  َو    ِ ّقَْحلِاب اْوَصاوَت  ِتاِحلاّصلا َو  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َّالِإ  ( 2  ) ٍرْسُخ یَفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ( 1  ) ِرْصَْعلا [َو 

هب رگیدـکی  هداد و  ماجنا  کین  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  رگم  .تسا  تراسخ  رد  ناسنا  انامه  .دـنگوس  راگزور  ناـمز و  هب 
.دننک یم  شرافس  تماقتسا  قح و 

: ًالثم تسا  هدرک  دای  دنگوس  نآ  تاعاس  مامت  هب  نآرق  رد  دنوادخ  تسا و  مهم  زیزع و  رایسب  نامز 

! مد هدیپس  هب  دنگوس  ، (1)[ رجفلاو ]

! حبص هب  دنگوس  ، (2)[ حبصلاو ]

! تشاچ هب  دنگوس  ، (3)[ یحضلاو ]

! زور هب  دنگوس  ، (4)[ راهنلاو ]
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هیآ 1. رجف ، هروس  - . 1
هیآ 18. ریوکت ، هروس  - . 2
هیآ 1. یحض ، هروس  - . 3
هیآ 3. سمش ، هروس  - . 4
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! رصع هب  دنگوس  ، (1)[ رصعلاو ]

! بش هب  دنگوس  ، (2)[ لیلاو ]

! رحس هب  دنگوس  ینعی  تسا ، نتفر  هب  ور  هک  هاگ  نآ  بش ، هب  دنگوس   ، (3)[ ََربْدَأ ْذِإ  ِْلیَّللا  [َو 

: تراسخ ررض و  توافت 

: دیامرف یم دنگوس ، زا  سپ  دنوادخ 

[ ٍرْسُخ یَفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ]

.تسا تراسخ  رد  ناسنا  انامه 

الط اریز  تسا ، هدرک  ررض »  » شبحاص دنیوگ : یم  دوش ، نازرا  هکس  رگا  ًالثم  .تسا  ررض  دوش ، مک  نآ  تمیق  دشاب و  یسنج  رگا 
هک یشورف  خی  لثم  .تسا  هدرک  تراسخ » : » دنیوگ یم  دورب ، نیب  زا  هیامرـس  سنج و  رگا  یلو  تسا ، هدش  مک  شخرن  یلو  تسه 

.تسا هدش  بآ  هیامرس  هکلب  هدشن  مک  خی  خرن  اج  نیا  رد  دشاب ، هتشادن  يرتشم 

.تسوا هیامرس  نیرتالاب  ناسنا  رمع  اریز  .تسا  هتفر  تسد  زا  شا  هیامرس  دنکن ، بوخ  هدافتسا  دوخ  رمع  زا  ناسنا  رگا 
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هیآ 1. رصع ، هروس  - . 1
هیآ 1. لیل ، هروس  - . 2

هیآ 33. ّرثدم ، هروس  - . 3
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.درادن نیزگیاج  دوش  فلت  رمع  رگا  یلو  درک  نیزگیاج  ار  نآ  ناوت  یم  دورب  نیب  زا  لام  رگا 

[ ِتاِحلاّصلا اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َّالِإ  ]

.دنا هداد ماجنا  کین  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  رگم 

رب دور و  یم  شا  هظحل  ره  ینعی  تسا ، نتفر  ردـه  ندـش و  بآ  لاح  رد  ناسنا  هک  دـنگوس  راگزور  نامز و  هب  : » دـیامرف یم  نآرق 
ار حلاص  لمع  نامیا و  ي  هیامرـس ، رمع نتفر  ربارب  رد  هک  دنهد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  .ددرگ  یمن 

« .دنا هدروآ تسد  هب 

ناـمیا دراد ؛ هجرد  هد  ناـمیا  : » میناوخ یم  ثیدـح  رد  .تسا  قح  هار  قح و  هب  ناـمیا  ینامـسآ ، ناربماـیپ  داـعم و  ادـخ و  هب  ناـمیا 
«. دنراد رارق  رتالاب  هجرد  رد  یضعب  تسا و  نییاپ  هجرد  رد  یضعب 

نانیمطا تسه  شدوخ  تسد  رد  هچ  نآ  زا  شیب  تسادـخ  تسد  رد  هچ  نآ  تردـق و  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  لماک  نامیا  ي  هناـشن
رد تسا  نکمم  اریز  .دوب » مهاوخ  تخب  شوخ ًامتح  سپ  مراد ، بوخ  ي  هرمن ما و  هدناوخ  سرد  نوچ  : » دیوگن ًالثم  .دـشاب  هتـشاد 
اریز تشاد .» مهاوخ  یتحار  یگدـنز  سپ  تسا  راد  هیامرـس مردـپ  نوچ  : » دـیوگن .دورب  داب  رب  اه  هدـناوخ  مامت  یـشومارف  کی  رثا 

.دورب نیب  زا  هبش  کی  ناسنا  اه  ییاراد  مامت  تسا  نکمم 

پمال تسرد و  قرب  ياه  یشک میس  مامت  یهاگ  .میتسه  هراک  همه  مینکن  رکف  یلو  مینک  هدافتسا  دوخ  شالت  تاناکما و  زا  دیاب  ام 
زا یلو  تسا  ملاس  اه 
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ییادخ مدیمهف  دروخ ، یم  مه  رب  ام  تامیمصت  مدید  نوچ  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .دوش  یم  عطق  قرب  هاگورین ،
.(1)« دهد یم  ناماس  رس و  يرگید  هار  زا  ار  اهراک  هک  تسا 

.دریگ یمن  ار  ادخ  هدارا  ولج  ام  ياه  همانرب  شالت و  رکف و  مینادب  یلو  میرادنرب  تسد  دوخ  ششوک  شالت و  زا  دیاب  ام  نیاربانب 

.دشاب لمع  اب  هارمه  نامیا  دیاب  دیوگب  ات  هدروآ  ار  ِتاِحلاّصلا ] اُولِمَع   ] ي هملک اُونَمآ ]  ] هملک رانک  رد  نآرق  ًالومعم 

تـسا یتسود  هچ  نیا  دیوگ  یم  دنزرف  دنکن ، دنزرف  يارب  يراک  یلو  مراد ، تسود  ار  وت  نم  دیوگب  شدـنزرف  هب  ردام  ردـپ و  رگا 
(2) «. دینک يوریپ  ارم  دیاب  سپ  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب  مدرم  هب  : » دیامرف یم  ربمایپ  هب  نآرق  .تسین  راک  اب  هارمه  هک 

دوجو هب  شا  هنیمز هک  بوخ  ياهراک  همه  مه  نآ  هتـسیاش ، راک  حـلاص و  لمع  مه  نآ  دـشاب ، لمع  اب  ارمه  دـیاب  ناـمیا  یتسود و 
.میهدن ماجنا  ار  رگید  یضعب  میهد و  ماجنا  ار  بوخ  ياه  لمع  یضعب  هک  نیا  هن  دیآ ، یم

.دناسر یمن ماب  تشپ  هب  ار  ام  تشاد  هلپ  ات  ود  یکی  ینابدرن  رگا 

.دسر یمن لماک  تمالس  هب  دنک ، لمع  کشزپ  تاروتسد  زا  یضعب  هب  رامیب  رگا 
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هیآ 31. نارمع ، لآ هروس  - . 2
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لفط نیا  دنام ، یقاب  کچوک  نانچمه  وا  ندب  ياضعا  ي  هیقب دش و  گرزب  وا  رـس  ای  اپ و  ای  تسد  طقف  دمآ و  ایند  هب  يدـنزرف  رگا 
.دشاب هتشاد  ملاس  یگدنز  دناوت  یمن 

.دوش یم  هتخود  سابل  دنشاب  مه  اب  رگا  تسا  نزوس  خن و  لثم  لمع  نامیا و 

[ ِْربَّصلِاب اْوَصاوَت  َو    ِ ّقَْحلِاب اْوَصاوَت  [َو 

.دننک یم  شرافس  تماقتسا  قح و  هب  رگیدکی  و 

لها هک  ییاه  ناسنا رگم  دنوش  یم نارـسخ  راچد  دنوش و  یم  بآ  هظحل  ره  خی  لثم  مدرم  همه  دـیامرف : یم  هروس  نیا  رد  دـنوادخ 
نایاپ رد  .دوش  هدوزفا  ناشحلاص  لمع  نامیا و  هب  ضوع  رد  دوش ، یم  مک  ناشرمع  زا  هچ  ره  هک  دنـشاب  هتـسیاش  ياهراک  ناـمیا و 

قح هار  ندومیپ  هب  زین  ار  نانآ  نارگید  يارب  يزوس  لد  اب  دـیاب  نمؤم  هکلب  تسین ، یفاک  ندوب  دوخ  رکف  هب  اهنت  دـیامرف : یم  هروس 
رگا یتح  دنک و  يراشفاپ  دیکات و  قح ، هب  شرافـس  رد  هکلب  دشابن ، شوخلد  راب  ود  راب و  کی  هب  و  ّقَْحلِاب ] اْوَصاوَت  ، ] دنک شرافس 
لثم دروآ  قح  هار  هب  زین  ار  نارگید  ات  دـنک  ربص  تمواـقم و  ردـق  نآ  هکلب  .دوشن  تحاراـن  درـسلد و  تفرگ ، رارق  يرهم  یب  دروم 

نم تسکـشن و  بوچ  مدز ، ربت  دنچ  دیوگ  یمن  زگره  دنکـشب و  ات  دنز  یم  ربت  ردـق  نآ  دنکـشب ، ار  یبوچ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
[ ِْربَّصلِاب اْوَصاوَت   ] .مدیشک مراک  زا  تسد 
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( تمعن هس  اب  ییانشآ   ) قلاخ نخس  ياپ  مهدزون : سرد 

: دیامرف یم نآرق  رد  دنوادخ 

(1)[ ِْنیَتَفَش اًناِسل َو  َو  ِْنیَْنیَع .  َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  َأ  ٌدَحَأ .  ُهَرَی  َْمل  ْنَأ  ُبَسْحَیَأ  ]

؟ میدادن رارق  بل  ود  نابز و  مشچ و  ود  وا  يارب  ام  ایآ  دنیب ؟ یمن ار  وا  یسک  دنک  یم لایخ  ناسنا  ایآ 

!؟ دنیب یمن ار  وا  ادخ  دنک  یم لایخ  یلو  دنیب ، یم ناسنا  هنوگچ 

هژم و دـنک و  یم ظفح  ار  مشچ  نورد  هک  روش  کشا  تسا ؟ هداد  رارق  ظفاحم  دـنچ  مشچ  يارب  دـنوادخ  هک  میا  هدرک شومارف  ایآ 
.تسا مشچ  نابیاس  ظفاح و  هک  وربا  کلپ و 

سکع هاگتـسد  اـیآ  .یگنر  مه  دریگ ، یم هداـس  سکع  مه  درادـن ، یگتـسخ  درادـن ، تقد  مـیظنت و  هـب  زاـین  مـشچ  يرادرب  سکع
؟ درادن هدنزاس  دریگ  یم سکع  اه  نویلیم هدش و  هتخاس  هیپ  زا  هک  يرادرب 

مالعا نارگید  هب  ار  دوخ  یتحاراـن  هقـالع و  ناـسنا  هاـگن ، اـب  ینعی  .تسا  تبحم  بضغ و  يامیـس  مشچ ، يرادرب ، سکع رب  هوـالع 
.دنک یم
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مـشچ .دـنک  كرد  یبوخ  هب  ار  ایـشا  تفاسم  قمع و  هلـصاف و  دـناوت  یمن مشچ  کی  اب  ناسنا  .تسا  ناـسنا  ییاـبیز  ي  هلیـسو مشچ 
دریگ و رارق  مشچ  يور  يراون  رگا  یلو  دنوش  یم هتخانش  دشاب  هدیشوپ  دارفا  ناهد  بل و  شوگ و  رگا  .تسا  دارفا  ییاسانش  هلیسو 

.دنوش یمن هتخانش  دارفا  دوش ، هدیشوپ  مشچ 

يروضحریغ درگاش  اب  دنیب  یم ار  وا  تسا و  داتـسا  مشچ  ربارب  رد  هک  يدرگاش  يریذپریثات  .تسا  نارگید  رد  يراذگ  رثا هار  مشچ 
.دراد توافت 

؟ میدادن وا  هب  بل  ود  نابز و  کی  ایآ  ِْنیَتَفَش ] اًناِسل َو  [َو 

.دنوش یمن هتخاس  فورح  زا  يرایسب  اه  نآ يراکمه  نودب  دزاس و  یم ار  هملک  بل  ود  اب  نابز 

.درادن یتیدودحم  تاملک  تالمج و  ندیرفآ  رد  ناسنا  .تسا  دنوادخ  تردق  راثآ  زا  اه  هجهل عاونا 

.تسا اه  هزم ندیشچ  هلیسو  نابز 

دیلوت ناهد  دوخ  رد  راکدوخ  روط  هب  تسا ، مزال  ندـیوج  نتفگ و  نخـس  تکرح و  يارب  هک  یبآ  رادـقم  نآ  دـنوادخ ، تردـق  اب 
.دشاب هزات  رت و  يرادیب ، باوخ و  رد  نابز  ات  دوش  یم

.دنک یگدنز  بآ  فرظ  رانک  رد  امئاد  ناسنا  هک  تسا  مک  هن  دوش و  ریزارس  بل  زا  هک  تسا  دایز  هن  ناهد  بآ  دیلوت  رادقم 

.دراد رثا  هدعم  هب  نآ  نتفر  ورف  رد  مه  اذغ و  مضه  رد  مه  هک  تسا  يا  هنوگ هب  نآ  عون  تسا و  نیریش  ناهد  بآ  هزم 
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، اذغ زا  دعب  دنک و  یم یـسرزاب  ار  اه  همقل نابز ، .دنیب  یمن بیـسآ  شدوخ  یلو  دهد  یم له  اه  نادند هب  ندیوج  يارب  ار  اذـغ  نابز 
.دنک یم وراج  ار  ناهد 

توف نتفگ ، نخس  ردام ، هنیس  ندیکم  بل ، فاکش  نیمه  اب  .تسا  ابیز  ینحنم و  بل  لکش  .تسا  یهلا  ياه  تمعن زا  یکی  زین  بل 
.دریگ یم تروص  یمئاد  ناگیار و  تحار و  نآ ، نداد  سپ  اوه و  نتفرگ  ، ندرک

، بآ ندیـشون  صوصخ  هب  ندروخ  اذغ  ماگنه  .دش  یم تشز  ردـقچ  ناسنا  دوب ، زاب  تفرگ و  یمن رارق  مه  يور  اه  بل رگا  یتسار 
.دمآ یم شیپ  یتالکشم  هچ  دش و  یم هتخیر  ندب  سابل و  هب  اه  بآ اهاذغ و 

هچ دیدرب و  یم هانپ  یـسک  هچ  هب  دـیدرک و  یم هچ  امـش  میدرک ، یم نوگرگد  ار  اه  تمعن رگا  دـیامرف : یم اهراب  نآرق  رد  دـنوادخ 
قمع رد  امش ) ياه  هاچ اه و  همشچ  ) بآ رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  : » میناوخ یم کلم  هروس  رد  ًالثم  درک ؟ یم لح  ار  امش  لکشم  یسک 

(1)« .دروآ دهاوخ  امش  يارب  اراوگ  بآ  یسک  هچ  دینک ، جراخ  ار  نآ  دیناوتن  يا  هلیسو چیه  اب  هک  يا  هنوگ هب  دور  ورف  نیمز 
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( میسرتن اه  یتخس  زا   ) قلاخ نخس  ياپ  متسیب : سرد 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

(1)[ ًارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ارُْسی .  ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإَف  ]

.تساه یناسآ  یتخس  اب  هتبلا  .تساه  یناسآ  یتخس  اب  سپ 

اه یتخـس  اب  هارمه  هک  مینادب  دیاب  هکلب  دنیبب ، ار  نآ  يرهاظ  ياه  یتخـس  اه و  یخلت  طقف  یتخـس  اب  دروخرب  ماگنه  هب  دیابن  ناسنا 
.تساه یناسآ 

.دنک یم  لّمحت  ار  یتخس  نآ  دشاب ، راک  نایاپ  رد  تالوصحم  اه و  هویم  تشادرب  دای  هب  ناسنا  رگا  یلو  تسا ، تخس  يزرواشک 

ار ندش  بوبحم ندش و  افک  دوخ ندش ، دنمـشناد  یلو  تسا ، تخـس  نآ  لاثما  نارگید و  هب  تمدخ  ندرک و  راک  ندناوخ و  سرد 
.دراد هارمه  هب 

راومه ار  اه  یتخس  ناوارف ، ياه  شاداپ ادخ و  ياضر  دای  یلو  تسا ، تخس  دجسم  هب  نتفر  حبص و  زامن  صوصخ  هب  ندناوخ  زامن
.دنک یم 

درکراک هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم  دوش  یمن  رسیم  جنگ  جنر  هدربان 

.مینک فرطرب  ار  یتخس  نآ  هنوگچ  هک  دزادنا  یم  راک  هب  ار  رکف  اه  یتخس 
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يرامیب يافـش  مینادب  رگا  هک  هنوگ  نامه .مینک  یم  لمحت  ار  اه  نآ دوش ، یم ام  زا  دنوادخ  ياضر  ببـس  اه  یتخـس  هک  مینادب  رگا 
.مینک یم  فرصم  ار  نآ  تسا ، خلت  يوراد  نالف  فرصم  رد  ام 

.میوش یم  نآ  هزم  ندیشچ  هب  رضاح  زین  ام  دنا ، هدیشچ  ار  اه  یخلت  هزم  زین  بایماک  دارفا  مامت  هک  مینادب  رگا 

مینادب رگا  دنک و  یم  اهر  یلایخ  یب  یتوافت و  یب  زا  ار  ام  دـهد و  یم  يرایـشوه  ام  هب  اه  یتخـس  اه و  یخلت  ندیـشچ  مینادـب  رگا 
.میور یم  اه  یتخس  لابقتسا  هب  دوش  یم  ام  زا  دنوادخ  شیاتس  دورد و  ببس  ام  تمواقم  ربص و 
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( غورد  ) یمالسا قالخا  اب  ییانشآ  مکیو : تسیب  سرد 

.دوش یم نآ  راتفرگ  دوز  ناسنا  درادن ، يا  هلیسو لوپ و  تردق و  ناکم و  نامز و  هب  زاین  هک  تسا  یهانگ  غورد  نوچ 

.دننک یم تموکح  نانآ  رب  هارمه و  دوخ  اب  ار  مدرم  دنهد ، یم مدرم  هب  هک  یغورد  ياه  هدعو رطاخ  هب  هک  یلهاان  دارفا  هچ 

حیرفت يارب  ار  فسوی  رگا  : » دـنتفگ ناشردـپ  هب  غورد  هب  فسوی  ناردارب  .دـهد  یم ماجنا  ار  لامعا  نیرت  كانرطخ ناسنا  غورد ، اب 
رانک ار  فسوی  میدوب و  هقباسم  مرگرـس  ام  : » دـنتفگ غورد  هب  نآ  زا  سپ  دوب .» میهاوخ  وا  ظفاحم  هاوخریخ و  ام  یتسرفب  اـم  هارمه 

« .دنتسیرگ غورد  هب  دندمآ و  ردپ  دزن  هنابش  یتح  تسا ، هدروخ  ار  وا  گرگ  : » دنتفگ غورد  هب  و  میدوب » هدناشن  دوخ  لئاسو 

هانگ ار  نتفگ  غورد  ناربمایپ  مامت  .دـنا  هداتفا نادـنز  هب  ای  هدـش و  هتـشک  یتح  راتفرگ و  لهاان ، دارفا  غورد  اـب  بوخ  ناـسنا  نارازه 
.دنناد یم

ياه غورد  اب  فسوی  ناردارب  هک  هنوگ  نامه .تسا » رگید  ناـهانگ  دـیلک  غورد ، : » دـیامرف یم مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماـما 
.دنتشاداو هلان  هیرگ و  هب  لاس  اههد  دوب  ربمایپ  هک  ار  ناشردپ  دنتخادنا و  هاچ  هب  هدوبر و  ار  يزیزع  ردارب  دوخ 
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یم تدابع  دارفا  یهاگ  اریز  تدابع ، هن  دینک  یئاسانش  یئوگتـسار  هار  زا  ار  دوخ  ناتـسود  : » دیامرف یم مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
رکف دهد ، ناشن  هنوراو  ار  بلاطم  دیوگب و  غورد  ناسنا  رگا  .دنیوگ » یم غورد  راتفگ  رد  یلو  دنتـسه ، مه  هزور  زامن و  لها  دننک ،

.دنک یم هنوراو  ار  مدرم  لمع  و 

ار نآ  مدرم  هک  نیمه تسا ، ملاـس  زیچ  نیا  تفگ : غورد  هب  تـخورف و  ار  يزیچ  هدنـشورف  رگا  ـالثم  اریز  دوـش ، یم ریقف  وـگغورد 
.دوش یم ریقف  دهد و  یم يرارف  دوخ  زا  ار  دوخ  نایرتشم  غورد ، نیمه  اب  دنرخ و  یمن سنج  وا  زا  رگید  دنتفای ، ملاسان  صقان و 

یب ياهراک  هب  تسد  وربآ  یب ناـسنا  دـش ، هتخیر  شیوربآ  نشور و  نارگید  رب  شغورد  هک  نیمه اریز  دوش ، یم اـیح  یب وگغورد 
.دنز یم ییایح 

.تسا هتشون  غورد  دسیونب ، هخسن  دهدن و  صیخشت  ار  يرامیب  کشزپ  رگا  .تسا  هانگ  نتفگ ، غورد  لثم  نتشون  غورد 

راک غورد  هب  یهاـگ  مینک و  یم لـقن  ار  نارگید  غورد  اـی  میزاـس ، یم غورد  نارگید  اـی  دوخ  یمرگرـس  حـیرفت و  يارب  اـم  یهاـگ 
.میهد یم تبسن  ناتسا  کی  مدرم  رب  ار  یئاوران 

.دوش هتخیر  شیوربآ  اوسر و  شاف و  شغورد  ادابم  هک  تسا  نارگن  هشیمه  وگغورد 

یگدنز هدرک و  درط  ار  وا  دـنا ، هدرب یپ شغورد  هب  مدرم  هکنآ  رطاخب  وگغورد  دـیوشن ،» قیفر  وگغورد  اب  : » میناوخ یم تایاور  رد 
.دوش یم خلت  وا  يارب 
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.دشاب غورد  اه  هدینش اسب  هچ  اریز  مینک ، وگزاب  نارگید  يارب  میدینش  ار  هچره  دیابن  ام 

.میزیهرپب زین  یخوش  غورد  زا  یتح  هداد  روتسد  ام  هب  مالسا  .تسا  مارح  كدوک  لفط و  هب  یتح  نتفگ  غورد 

: غورد عاونا 

نینچ هک  یلاح  رد  مراد ، رامیب  هک  دـنک  یم مالعا  مدرم  هب  یپرد  یپ ياهقوب  صوصخم و  ياهغارچ  ندرک  نشور  اب  هدـننار  یهاـگ 
هب ار  دوخ  رـس  ای  دنک ، یمن لمع  دوخ  هدعو  هب  ًالثم  .دیوگ  یم غورد  شراتفر ، اب  ناسنا  یهاگ  .تسا  غورد  یعون  راک  نیا  تسین و 

.تسین دهد  یم ناشن  هک  هنوگنآ  هک  یلاح  رد  دهد ، یم ناکت  ندوب  دب  ای  ندوب  بوخ  تمالع 

رگا اجنیا  رد  ام  و  هن ؟ ای  هدز  دـب  فرح  نم  يارب  ینالف  دیـسرپ : ام  زا  یـسک  رگا  ًالثم  تسین ، زیاج  اـج  همه  مه ، نتفگ  تسار  هتبلا 
.میئوگب تسار  دیابن  دوش ، یم  هنتف  رتشیب  ای  رفن  ود  نایم  میئوگب ، تسار 

« .دیوشن وگغورد  ات  دینک ، لمع  نآ  هب  دیداد ، یلوق  كدوک  هب  رگا  : » میناوخ یم ثیدح  رد 

قیقحت ادـتبا  دیـشابن و  روابدوز  دروآ ، يربخ  امـش  يارب  یلهاان  مدآ  رگا  : » دـیامرف یم نآرق  تسا ، هانگ  زین  غورد  هب  ندرپس  شوگ 
.(1)« دینک
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( نابز  ) یمالسا قالخا  اب  ییانشآ  مود : تسیب و  سرد 

.دهد یم ماجنا  یگرزب  ياهراک  هک  تسا  یکچوک  وضع  نابز 

.دشاب هتفهن  شرنه  بیع و  دشاب  هتفگن  نخس  درم  ات 

.(1)« تسا هتفهن  شنابز  ریز  ناسنا ، ماقم  : » دیامرف یم مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

.میداد بل  ود  نابز و  ناسنا  هب  ام  . (2)[ ِْنیَتَفَش ًاناِسل َو  َو  : ] دیامرف یم نآرق  رد  دنوادخ 

: اه یکین ي  همشچرس

: میورب نابز  هرابرد  دنوادخ  تاروتسد  زا  یضعب  غارس  هب  نونکا 

.مینک یم رکشت  وا  زا  دای و  ار  وا  تدابع و  ار  ادخ  نابز  اب  - 1

.میناوخ یم ار  شباتک  نابز  اب  - 2

.مینک یم فورعم  هب  رما  ینعی  میناوخ ، یم ارف اه  یبوخ يوس  هب  ار  مدرم  نابز  اب  - 3
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.مینک یم رکنم  زا  یهن  ینعی  میهد ، یم رادشهو  هتشادزاب  اه  يدب زا  ار  مدرم  نابز  اب  - 4

.مینک یم تیامح  مولظم  زا  میشک و  یم دایرف  ملاظ  رس  رب  نابز  اب  - 5

.مینز یم دنویپ  اهلد  نیب  مالس و  مدرم  هب  نابز  اب  - 6

.مینک یم داش  ار  مدرم  نابز  اب  - 7

.مییوگ یم ناذا  نابز  اب  - 8

.میهد یم شزومآ  نابز  اب  - 9

.مییوگب نخس  بوخ  مدرم  اب  دیاب  - 10

.مییوگن دنت  نخس  ردام  ردپ و  هب  تبسن  - 11

.مینکن شاف  ار  مدرم  رارسا  - 12

.میروخن دنگوس  دراد  ناکما  ات  - 13

.دوش نارگید  یتحاران  ببس  هک  مییوگن  ینخس  - 14

.میشاب هتشاد  فاصنا  نتفگ  نخس  رد  - 15

.میهدن لوق  میرادن  ار  نآ  ماجنا  تردق  هک  ار  يراک  - 16

.تسا نابز  بوخ  راثآ  زا  ییاه  هشوگ اهنیا 
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: ناهانگ ي  همشچرس

: مینک یم هراشا  نابز  ناهانگ  زا  يا  هشوگ هب  اجنیا  رد 

.(1)[ هَزَُمل ٍهَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو   ] .میناجنرب دوخ  زا  ار  نانآ  مینزب و  شین  مدرم  هب  میناوت  یم نابز  اب  - 1

.میهد تبسن  نانآ  هب  میزاسب و  بیع  اهنآ  يارب  ای  مینک و  وگزاب  ار  اهنآ  ياه  بیع مدرم  رس  تشپ  میناوت  یم  نابز  اب  - 2

.درک قیوشت  ار  ملاظ  ناوت  یم نابز  اب  - 3

.درک فرحنم  ار  يدارفا  ناوت  یم نابز  اب  - 4

.درک ریقحت  ار  يدارفا  ناوت  یم نابز  اب  - 5

.دز فرح  نانمشد  عفن  هب  ناوت  یم نابز  اب  - 6

.درک شیاتس  نالهاان  زا  تفگ و  هوای  نانخس  ناوت  یم نابز  اب  - 7

.درک شاف  ار  مدرم  رارسا  ناوت  یم نابز  اب  - 8

همه نآ ناوت  یم هک  ینابز  اب  .دوش  یم زاب  رد  رگید  يوس  هب  دوش و  یم هتسب  رد  ییوس  هب  تکرح  اب  هک  تسا  دیلک  لثم  نابز  يرآ ،
.داد ماجنا  مه  يدایز  ناهانگ  ناوت  یم درک ، تدابع 
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( ندرک مالس   ) یمالسا قالخا  اب  ییانشآ  موس : تسیب و  سرد 

هب زین  هللا » ناحبـس   » هملک هک  هنوگ  نامه .تسا  ملاس  یـصقن  بیع و  ره  زا  دـنوادخ  ینعی  تسا ، دـنوادخ  ياـهمان  زا  یکی  مالـس » »
.تسا ملاس  رود و  یصقن  بیع و  ره  زا  دنوادخ  هک  تسا  نآ  يانعم 

.تسین نآ  رد  یتحاران  ضرم و  درد و  هنوگ  چیه هک  يا  هناخ ینعی  تسا ، مالسلاراد  تشهب ، ياهمان  زا  یکی 

،(2)[ َمیهاْربِإ یلَع  ٌمالَس  ، ] (1)[ َنیَملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَس  : ] میناوخ یم نآرق  رد  .تسا  مالس »  » زین شبوخ  ناگدنب  هب  دنوادخ  مایپ 
حون ترضح  هب  دنوادخ  تارابع  نیا  اب  [ (5) نیلَسْرُْملا یَلَع  ٌمالَس  َو  ، ] (4)[ َنیسای ْلِإ  یلَع  ٌمالَس  ، ] (3)[ َنوُراه یسُوم َو  یلَع  ٌمالَس  ]

.دنک یم مالس  ناربمایپ  مامت  نوراه و  یسوم و  میهاربا و  و 
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: دیوگ یم شربمایپ  هب  دنوادخ  .دندرک  یم مالس  ناکدوک  هب  یتح  مدرم  همه  هب  مالسلا ،) مهیلع   ) مالـسا ربمایپ  صوصخ  هب  ناربمایپ 
.(1)« نک مالس  نانآ  هب  سپ  دندمآ ، وت  دزن  نانمؤم  هاگره  »

.دننک یم مالس »  » یتشهب نابوخ  هب  ناگتشرف  تمایق  رد 

.دنک یم حرطم  ار  مالس »  » هملک ناملسم  ود  تاقالم  يارب  مالسا 

.دراد ار  انعم  نیرتشیب  یلو  تسا  هملک  نیرت  هاتوک مالس » »

.تسا رطخ  زا  يرود  تکرب و  يانعم  هب  مالس » »

.تسا يداش  هقالع و  هناشن  مالس » »

.تسا نارگید  هب  هیده  نیرت  شزرااب نیرت و  نازرا مالس » »

.تسا دارفا  هب  مارتحا  مالس » »

.تساهلد شخب  مارآ  مالس » »

.تسا يرگید  رب  ناملسم  قح  نیلوا  اه و  تبحم ندش  مکحم  ندش و  دایز  ببس  مالس » »

.تسا رطخ  زا  ینمیا  یتمالس و  هب  توعد  مالس ،» »

.تسین لخب  ربکت و  ناسنا  رد  هک  تسا  نآ  ي  هناشن مالس » »

.دوش یم دایز  اهشاداپ  مه  هدیشخب و  ناهانگ  مه  داش و  مدرم  مه  ندرک  مالس  رد 

.تسادخ نامرف  نداد  ماجنا  ندرک  مالس 
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.تسادخ رکذ  ندرک  مالس 

.تسا رگیدکی  هب  کمک  يارب  هار  ندش  زاب  ّتینما و  دیلک  مالس » »

.مرادن يا  هنیک تسا و  ملاس  امش  هب  تبسن  نم  حور  بلق و  دیتسه ، زیزع  نم  دزن  امش  هک  میئوگ  یم مدرم  هب  ندرک  مالس  اب 

.تسا هتخومآ  زین  ایبنا  ریاس  هب  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  بدا  عون  کی  ندرک  مالس 

بوخ ناگدـنب  مامت  هب  نینچمه  یبنلا » اهیا  کیلع  مالـسلا  : » میئوگ یم هدرک و  مالـس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هب  زاـمن  رد  اـم 
« نیحلاّصلا هللادابع  یلع  انیلع و  مالسلا  : » مینک یم مالس  دنتسه ، هک  ناکم  نامز و  ره  رد  خیرات 

.تسا لیخب  دنکن  مالس  هک  یسک  تسا و  رت  بوبحم ادخ  دزن  دنک ، مالس  رتدوز  سکره 

ینمـشد و دوش ، مک  ندرک  مالـس  مدرم  نایم  رد  هاگره  .دهد  یم باوج  هک  تسا  یـسک  ربارب  داتفه  دنک ، مالـس  هک  یـسک  شاداپ 
.دنک یم ادیپ  شیازفا  هنیک 

لخب ندرک  مالس هب  تبـسن  یتح  هک  يدارفا  دیهدن و  ار  دنز  یم فرح  ندرک  مالـس  نودب  هک  یـسک  خساپ  : » میناوخ یم ثیدح  رد 
«. دینکن توعد  ینامهم  هب  دنزرو  یم

رت دایز دارفا  هب  مک  دارفا  دننک ، مالـس  نارگید  هب  دـنتکرح  لاح  رد  هک  يدارفا  دـننک ، مالـس  اهرت  گرزب هب  اهرت  کچوک تسا  رتهب 
.دنک مالس  ریقف  هب  رادلوپ  دننک و  مالس 
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ار ندرک  مالس  میهدب و  بوخ  ار  مدرم  مالس  باوج  مینک و  مالس  دنلب  میراذگن و  دارفا  نایم  یقرف  ندرک  مالس  رد  مینک  یعس  دیاب 
نارگید زا  نتفای  يرترب  دوخ و  ندنام  ملاس  دنوادخ و  وفع  ببس  مالس ، نداد  جاور  میناوخ : یم ثیدح  رد  .میهدب  جاور  هعماج  رد 

.تسا

.تسا بجاو  نآ  باوج  تسا ، یبحتسم  راک  ندرک  مالس  رگا 

شنارای زا  یکی  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  .دنناسرب  مالـس  نیبئاغ  هب  رـضاح  دارفا  هطـساو  هب  دـنک  یم شرافـس  مالـسا 
.ناسرب دید  مهاوخن  ار  وا  هک  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هب  ارم  مالس  یتسه  ینالوط  رمع  ياراد  وت  دومرف :

.دینکن مالس  رافک  وگ و  هزره راکدب و  دارفا  هب  دیامرف : یم مالسا 

ره ای  ولا »  » ياجب میراد ، یمرب ار  نفلت  یـشوگ  هک  یماگنه  ًـالثم  .مینک  مالـس  همه  هب  يدروخرب  وگتفگ و  ره  رد  اـم  هکنیا  دـیما  هب 
دارفا ناتـسدریز و  اهرتکچوک و  هب  .مینک  مالـس  میوش ، یم رگید  ياج  ره  اـی  سـالک  دراو  هک  یماـگنه  .مینک  مالـس »  » رگید هملک 

.دنک یم مالس  مدرم  هب  دوخ  ياه  هبطخ لوا  رد  هعمج  ماما  هک  هنوگ  نامه .مینک  مالس  مانمگ 

.میهدب وا  هب  يرتهب  باوج  دیاب  درک  مالس  ام  هب  یسک  رگا  .تسا  هدمآ  ندرک  مالس يارب  هیآ  اههد  نآرق  رد 

.میروآرد تداع  کی  تروص  هب  دوخ  رد  ار  ندرک  مالس  درادن ، دوجو  طابترا  يارب  تکرب  رون و  همه  نیا  يا  هملک چیه  رد  يرآ ،
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( باجح  ) یمالسا قالخا  اب  ییانشآ  مراهچ : تسیب و  سرد 

هچ ره  .تسین  امرگ  امرس و  صوصخم  اهنت  ندب  ظفح  .تسا  ندب  ظفح  ببس  سابل  دوش ، یم اپ  ظفح  ببـس  شفک  هک  هنوگ  نامه
درم نز و  يارب  شـشوپ  .تفای  میهاوخ  ار  يرتشیب  داسف  هنتف و  میورب ، یگنهرب  تمـس  هب  هچ  ره رت و  ملاس دـشاب  هدیـشوپ  رتهب  ندـب 

.رت يرورض نارتخد  يارب  تسا و  بجاو 

ياه باتک یتمیق و  ساـنجا  یتمیق ، ياـه  نیـشام يور  .دـهد  یمن رارق  همه  سرتسد  رد  شوپرـس ، نودـب  ار  اـهبنارگ  يایـشا  ناـسنا 
.دنهد یم رارق  دلج  ششوپ و  یعون  یتمیق ،

هب هجوت  هچ  ره دـهد و  ناـشن  رتشیب  رتـهب و  ار  دوخ  ياـه  ییاـبیز دـهاوخ  یم سک  ره  دـنک ، ادـیپ  جاور  ییاـمندوخ  یگنهرب و  رگا 
.دوش یم لفاغ  دوخ  گرزب  ياه  فده زا  ناسنا  دوش ، رتشیب  اه  ییابیز

نآ يوس  هب  امـش  ساوح  سالک  رـس ای  دینام  یم زاب  سالک  زا  ای  دیوشب ، اه  یندید ياشامت  مرگرـس  هسردـم  هار  ریـسم  رد  رگا  امش 
.دنام یم یقاب  ناسنا  حور  رد  نآ  رثا  یلو  تسا ، يا هداس راک  کی  ندید  نوچ  .تساه  یندید

.دنک یم لوغشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  مه  باوخ  رد  اه ، هنحص زا  یضعب  ندید  یتح 
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.دینک رظن  فرص هقرفتم  روما  زا  هک  هدرک  شرافس  بوخ ، ياهفده  هب  ندیسر  يارب  مالسا 

: دینک هجوت  هنومن  دنچ  هب 

(1)« .دشاب ناتدوخ  ياذغ  هب  امش  ساوح  اذغ ، زا  ندرب  تذل  يارب  : » دیامرف یم مالسا  - 1

.دنرب یمن لماک  تذل  دوخ  ياذغ  زا  دنتسه  نآ  نیا و  هب  هاگن  ملیف و  ندید  لوغشم  هرفس  رس  هک  یناسک 

فدـه زا  ار  امـش  اهنیا ، هب  هاگن  اریز  دـیناوخن ، زامن  اه  ناسنا يوربور  زاب و  برد  همـسجم و  سکع و  لـباقم  رد  زاـمن ، ماـگنه  - 2
.دراد یم زاب  تسادخ  اب  وگتفگ  هطبار و  هک  یلصا 

.دش دهاوخ  رتمک  ام  تیقفوم  میرگنب ، فارطا  هب  رتشیب  هچ  ره  ناحتما  هسلج  رد  ای  هعلاطم  لیصحت و  ماگنه  - 3

هدافتسا نوریب  رد  دوخ  ياه  ییابیز زا  هداد  روتـسد  همه  هب  دوشن ، ترپ  اهـساوح  دسرب و  دوخ  فده  هب  سک  ره  هکنیا  يارب  مالـسا 
.دنسرب دوخ  فده  هب  ات  دنورب  دوخ  راک  غارس  هب  يّدج  روط  هب  مدرم  ي  همه هک  دشاب  يا  هنوگ هب  نابایخ  هچوک و  ریسم  دننکن و 

، دوش اـهر  فارطا  هب  رگا  هک  یبآ  يوج  ریظن  .میا  هدرک مک  دوخ  میمـصت  زا  میرگنب  فارطا  هب  هچ  ره  دـشاب و  رتـشیب  هوـلج  هچ  ره 
ندش ترپ  رطاخ  هب  ایند  رد  یگدننار  فداصت  اهنویلیم  لاس  ره  .دسر  یمن هعرزم  هب  نآ  زا  يزیچ 
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یسابل نیشام و  ره  هب  دیدمآ  نوریب  هک  هناخ  زا  رگا  اما  دیرادن ، هودنا  دینک  هجوت  دوخ  راک  سابل و  هب  رگا  امش  .تسا  دارفا  ساوح 
هب تبسن  ای  دیوش و  یم نیبدب  ردام  ردپ و  هب  تبسن  ای  دیروخ  یم هصغ  ای  دیزرو  یم تداسح  رگید  دارفا  هب  تبسن  ای  دیتخود ، مشچ 

.دیدرگ یم هقالع  مک دنوادخ 

.تسا اه  ینارچ مشچ نآ  لابند  هب  بسانمان و  ياه  ششوپ اب  هعماج  رد  روضح  ياهررض  زا  يا  هشوگ نیا 

ار دوخ  يرسور  دیاب  وگب  نانز  هب  .دننک و  یشوپ  مشچ دوخ  ياه  هاگن زا  یـضعب  زا  وگب  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هب  : » دیامرف یم نآرق 
رهاـظ ناـمرحمان ) يارب   ) ار دوـخ  تـنیز  و  دـشاب ) هدیـشوپ  زین  اـهنآ  ي  هنیـس ندرگ و  رــس ، رب  هوـالع  اـت   ) دـننکفیب دوـخ  ندرگ  رب 

(1) «. دننکن

دوخ تفگ  ام  هب  رگا  داد ، تنیز  ناگراتـس  اب  ار  اه  نامـسآ یتح  ام  ندرب  تذل  يارب  داد و  مشچ  ام  هب  دیرفآ و  ار  ام  هک  يدـنوادخ 
.دهاوخ یم ار  ام  ریخ  دینکن ، هاگن  زیچ  ره  هب  دیناشوپب و  ار 

، دیروخن بارـش  ای  كوخ  تشوگ  دومرف  یلو  دـیرفآ ، ام  يارب  ار  ذـیذل  ياه  هویم عاونا  داد و  شراوگ  هاگتـسد  ام  هب  دـنوادخ  رگا 
مهارف ام  يارب  دنراد  ناوت  رد  هک  ار  یتاناکما  ي  همه يزور ، هنابش ياهشالت  اب  نیدلاو  رگا  هک  هنوگ  نامه .تسا  هتـساوخ  ار  ام  ریخ 

.دنهاوخ یم ار  ام  ریخ  میورن  یصاخ  زیچ  فرط  هب  دنهد  روتسد  ام  هب  دعب  دننک 
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یب نارسپ  نارتخد و  .دوش  یم رتشیب  زین  نآ  ياه  يراکفالخ رامآ  دوش ، رترود  ینمادکاپ  تفع و  باجح و  زا  يروشک  ره  ایند  رد 
.دنریگ یم رارق  دصق  ءوس  دروم  دنوش و  یم هزره  دارفا  راکش  راب ، دنب و 

شخپ ناسنا  ياهدادعتـسا  دـنکن و  مگ  ار  فدـه  ناسنا  هک  تسا  ییاجنآ ملاس  طیحم  هسردـم و  دـننادب  دـیاب  ام  نارـسپ  نارتخد و 
.دوشن

یم وا  هک  هنوگنآ  دیاب  میشاب  ادخ  بوخ  ي  هدنب میشاب  هتـساوخ  رگا  ام  .تسا  هتـسناد  مرحمان  ار  يدارفا  مرحَم و  ار  يدارفا  مالـسا 
هب هزره  دارفا  هک  دنـشوپب  سابل  يا  هنوگ هب  دیاب  زین  نارـسپ  .مینک  تاعارم  ار  دوخ  شـشوپ  هتفگ  وا  اج  ره  میـشوپب و  سابل  دـهاوخ 

.دنزادنین دب  هاگن  نانآ 

حور رکف و  يارب  راتفر  نیا  .دیهاوخب  هدرپ  تشپ  زا  دیریگب  هیراع ) ناونع  هب   ) نانز زا  ار  يزیچ  دیتساوخ  هاگ  ره  : » دـیامرف یم نآرق 
(1) «. تسا رت  كاپ امش 

.دنز یم هبرض  ود  ره  حور  لد و  یکاپ  هب  باجح ، میرح و  نودب  درم  نز و  رسپ و  رتخد و  طابترا  طالتخا و 
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( یتشادهب رکذت  روتسد و  دنچ   ) یمالسا قالخا  اب  ییانشآ  مجنپ : تسیب و  سرد 

: میناوخ یم  نآرق  رد 

(1)[ رِّهَطَف ََکباَِیث  ِّْربَکَف َو  َکَّبَر  [َو 

.نک هزیکاپ  دوخ  سابل  رادب و  گرزب  ار  تراگدرورپ  ربمایپ ! يا 

ار دوخ  ساـبل  : » دـیامرف یم  .رادـب » گرزب  ار  تراـگدرورپ  [، » ِّْربَکَف َکَّبَر  َو  ، ] ریبـکت روتـسد  راـنک  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  مهم 
.دراد رارق  تدابع  ریبکت و  رانک  رد  تفاظن  ینعی  نک ،» هزیکاپ 

ندب مامت  نتسش  وضو و  رد  تروص  رس و  نتسش  روتسد  .تسا  هدرک  شرافس  سابل  یگزیکاپ  هب  مه  ندب و  یگزیکاپ  هب  مه  مالسا 
.دنشاب طاشن  اب  هزیکاپ و  هشیمه  مدرم  هک  تسا  نآ  يارب  لسغ ، رد 

هب دـیاش  .دراد  يدایز  شاداپ  دـنکن ، کشخ  نآ  لاثما  هلوح و  اب  ار  وضو  بآ  دریگب و  وضو  درـس  بآ  اب  ناسنا  رگا  وضو  رد  یتح 
رایسب ندرک  كاوسم  نخان و  نتفرگ  هب  .دروآ  یم  ناسنا  يارب  يرتشیب  طاشن  دنامب ، ندب  تسوپ  يور  درـس  بآ  هچره  هکنیا  لیلد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  اج  نآ ات  هدش  شرافس 
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هارمه هب  كاوسم  هشیمه  ترـضح  نآ  دوخ  و  مدرک » یم  بجاو  ار  كاوسم  دوـبن ، مدرم  تقـشم  یتخـس و  رطاـخ  هب  رگا  : » دوـمرف
.دنتشاد

«. تسا نیگمشخ  فیثک  دارفا  هب  تبسن  دنوادخ  : » میناوخ یم  ثیدح  رد 

يرامیب زا  يریگ  شیپ  یعون  تفاظن  .دیـشاب  فیظن  دیناوت  یم  ردقچ  ره هدرک  شرافـس  دراد و  تسود  ار  ییابیز  تفاظن و  دنوادخ 
.تساه

.تسه همه  هفیظو  يریگشیپ  تفاظن و 

.تسا يرامیب  نامرد  زا  رت  نازرا  رت و  تحار  يریگشیپ  تفاظن و 

.دنک یم  فرطرب  ار  هودنا  مغ و  دراد و  رثا  ناسنا  ناور  حور و  رد  فیظن  سابل 

ار دوخ  رس  ناتسبات  رد  یتح  مامح  زا  جورخ  ماگنه  دیشاب و  رپ  مکش  اب  هن  دیشاب و  هنـسرگ  هن  هک  دیورب  مامح  ینامز  هدش  شرافس 
.دیناشوپب

دعب تسار و  ياپ  تسد و  اب  هارمه  ندب  تسار  تمـس  دـعب  ندرگ  رـس و  لوا  ینعی  دـینک ، هعمج  لسغ  هعمج  ياهزور  هتفه  ره  رد 
.دییوشب ار  پچ  تمس 

.دننکن هدافتسا  نارگید  دشاب و  وا  دوخ  هب  صوصخم  دیاب  یسک  ره  هلوح  كاوسم و  هناش و 

.تسا هدرک  شرافس  ییابیز  يزبس و  بآ و  هب  هاگن  هب  تبسن  تسا و  هدرک  شهوکن  تدش  هب  راردا  نتشاد  هاگن  زا  مالسا 

.دیریگب هلصاف  ندروخ  زا  دیوش ، ریس  لماک  روط  هب  هک  نآ  زا  لبق  دیروخن و  اذغ  دیا ، هدشن  هنسرگ  ات 
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.دییوشب بآ  اب  ندروخ  زا  لبق  ار  اه  هویم 

یمن باسح  ناترمع  زا  دیتسه ، اذغ  ندروخ  لوغـشم  هک  ار  ینامز  دیوجب و  رایـسب  دـیریگب و  کچوک  ار  همقل  دـیامرف : یم  مالـسا 
تسا و ناسنا  نمشد  ناسنا  مکـش  اریز  .دینک  يرود  يروخرپ  زا  تسا ، ضارما  زا  يرایـسب  ي  هناخ هدعم ، .دینکن  هلجع  ینعی  دوش ،

.دش دهاوخ  رتشیب  ناشندب  تماقتسا  دنروخب ، رتمک  یمک  مدرم  رگا 
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( یتشادهب رکذت  روتسد و  دنچ   ) یمالسا قالخا  اب  ییانشآ  مشش : تسیب و  سرد 

.دهد یم تیمها  رایسب  تشادهب  تفاظن و  هب  مالسا 

.دنک تیاعر  ار  تفاظن  هجرد  نیرت  یلاع ات  داد  یم رارق  شوج  بآ  گید  رد  ار  دوخ  ياه  سابل هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمابپ 

ینعی ، (1)« نامیالا نم  هفاظنلا  : » دوب نیا  شرگید  راعـش  .تسا  مالـسا  هیاپ  تفاـظن  هک  دوب  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ راـعش 
.تسا نامیا  هناشن  تفاظن 

ار ناسنا  تسین و  ادیپ  هایس  سابل  رد  كرچ  یفیثک و  هک  دشاب  نآ  تسین ، هدیدنسپ  مالسا  رد  هایس  سابل  ندیـشوپ  هکنآ  لیلد  دیاش 
.دنک یمن نتسش  هب  راداو 

، ندش رامیب  زا  يریگشیپ  یتمالـس و  تفاظن و  هرابرد  ترـضح  نآ  هک  میناوخ : یم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  یگدنز  رد 
.درک یم شرافس  نارگید  هب  تشاد و  هجوت  رایسب 

: تسا نیا  مالسا  تاشرافس  هلمج  زا 

.مییوشن ار  دوخ  تسا ، هدش  فرصم  رابکی  دنا و  هتسش نآ  اب  ار  دوخ  نارگید  هک  یبآ  اب  - 1

.مینکن هدولآ  ار  نانمشد  یتح  مدرم  یندیماشآ  بآ  - 2
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.دیهد رارق  نوگژاو  ار  اهنآ  دیتسش ، ار  اهنآ  هک  نیمه دیزادناین و  ریخأت  هب  ار  هدولآ  ياهفرظ  نتسش  - 1

.دیزیهرپب دنازوس ، یم ار  ناهد  هک  غاد  ياذغ  ندروخ  زا  - 2

.دیشونن درس  بآ  برچ ، ياذغ  يور  - 3

یگدولآ مینک ، یم کشخ  نآ  اب  هک  يا  هلوح رد  ادابم  ات  دینکن  کشخ  يزیچ  اب  ار  اهنآ  دیئوشب و  اذغ  زا  لبق  ار  دوخ  ياهتـسد  - 4
.دشاب

.دینک يرود  تاناویح  هدروخ  مین هدنام و  ياهاذغ  زا  - 5

.دینک لالخ  زیمت ، هلیسو  اب  ار  دوخ  ياهنادند  - 6

.دینکن هعلاطم  تسا ، مک  رون  هک  یماگنه  رد  بورغ و  هناتسآ  رد  - 7

.دیریگب کچوک  ار  همقل  دینکن و  هلجع  اذغ  ندروخ  رد  - 8

صوصخب تشوگ ، سدـع و  صوصخب  تابوبح ، وهاک و  صوصخب  تاـجیزبس  راـنا ، روگنا ، ریجنا ، نوتیز ، اـمرخ ، زا  هدافتـسا  - 9
درآ وج و  نان  زا  هدافتـسا  نینچمه  دـشابن و  يروخرپ  فارـسا و  هک  يدـح  رد  هنالاس  ياهاذـغ  يالبال  رد  لـسع  هدـنرپ و  تشوگ 

.تسا هدش  شرافس  ندروخ  تسوپ  اب  ار  اه  هویم زا  یضعب  ندروخ و  زا  لبق  هویم  نتسش  راد و  سوبس 

.دشاب تکرح ) لاح  رد  هن   ) شمارآ اب  هارمه  دیاب  اذغ  فرصم  - 10

.دوش یم رتشیب  اذغ  هب  ندرک  هاگن  اب  ام ، لیم  هک  میرگنب  دوخ  ياذغ  هب  - 11

.دشاب هتشاد  رارق  دراد  ررض  ندب  يارب  هک  يزیچ  نآ  رد  ادابم  ات  میرگنب  دوخ  ياذغ  هب  - 12
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.مینکن نارگید  همقل  هب  هاگن  هرفس ، رس  رد  میرگنب و  دوخ  ياذغ  هب  - 1

اذغ نیا  ندیرفآ  يارب  دنوادخ  هک  مینادب  میـشابن و  لفاغ  هتفر  راک  هب  نآ  ي  هیهت رد  هک  ادخ  تردق  زا  میرگنب و  دوخ  ياذغ  هب  - 2
یکاخ بآ و  زا  گنراگنر و  هویم  همه  نیا  گنر ، یب كاخ  بآ و  زا  تسا ؟ هتخاس  هنوگچ  هتفرگ و  راـکب  ار  یتسه  ماـمت  هنوگچ 
هزادـنا يا  هویم ره  رد  هداد و  رارق  گنهامه  ناسنا  هدـعم  اـب  ار  اهاذـغ  هنوگچ  تسا ، هدروآ  دـیدپ  اـه  هزم عاونا  دـنرادن ، يا  هزم هک 

.تسا هداد  رارق  رگید  داوم  ای  هتساشن و  ای  بآ  ای  دنق  رادقم  هچ  بیس  ای  مدنگ  رد  ًالثم  تسا ، هداد  رارق  صاخ 

نخان وم و  نادند و  ناوختـسا و  یپ و  تشوگ و  تروص  هب  میروخ  یم هک  ار  دوجوم  نان  رادقم  هنوگچ  هک  میرگنب  دوخ  ياذـغ  هب 
دنا و هدیشک اه  تمحز نآ  دیلوت  هیهت و  رد  ییاه  ناسنا هچ  هک  میرگنب  دوخ  ياذغ  هب  .دیآ  یم رد  نیریش  ناهد  بآ  روش و  کشا  و 

.میهدن رده  ار  نانآ  تامحز  ام 

مینیبب میرگنب و  دوخ  ياذغ  هب  .میریگب  راکب  حیحص  هار  رد  میروآ ، یم تسدب  نآ  ندروخ  زا  هک  یتردق  هک  میرگنب  دوخ  ياذغ  هب 
؟ دنمورحم اذغ  نتشاد  زا  هنسرگ  ناسنا  اه  نویلیم ای  دنراد  زین  نارگید  ار  اذغ  نیا  ایآ  هک 

.میشابن لفاغ  هتفر  راکب  نآ  هیهت  رد  هک  یعیبط  لماوع  ریاس  داب و  كاخ و  بآ و  ناراب ، باتفآ و  شقن  زا  میرگنب و  دوخ  ياذغ  هب 
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.تسا هداد  یتشادهب  تاروتسد  فرصم ، زا  دعب  يارب  مه  نآ و  فرصم  ماگنه  يارب  مه  اذغ و  زا  لبق  يارب  مه  مالسا ،

: میناوخ یم مه  اب  ار  اذغ  فرصم  زا  دعب  تارکذت  زا  یضعب  نونکا 

.میورب یئوشتسد  هب  رتدوز  هچ  ره  میرادن و  هاگن  ار  دوخ  طئاغ  لوب و  - 1

.دنام یم هار  ریسم  رد  یتارطق  هدشن و  هیلخت  لماک  مه  دوش و  یم سجن  ندب  سابل و  اریز  مینکن ، راردا  هداتسیا  - 2

.مینکن راردا  هام  داب و  دیشروخ و  هب  ور  مدرم و  ربارب  رد  هلبق و  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  - 3

.مینکن راردا  اه  هچوک رد  هویم و  تخرد  ياپ  بآ و  رختسا  ضوح و  رهن و  رد  - 4

.میئوشب مالسا  روتسد  قبط  رب  بآ و  اب  ار  جورخ  لحم  - 5

.دشاب هطقن  نیرترود  رد  حارتسم  هناخ ، نتخاس  رد  - 6

.دوشن تلفغ  یئوشتسد  هب  نتفر  زا  ندیباوخ  زا  لبق  - 7
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( بدا  ) یمالسا قالخا  اب  ییانشآ  متفه : تسیب و  سرد 

تحاران و وا  زا  مدرم  دهد و  یم داب  هب  ار  نآ  همه  دشاب ، هتشادن  بدا  یلو  دشاب ، هتـشاد  لقع  ییابیز و  ملع و  هیامرـس و  ناسنا  رگا 
ادخ

(1) «. تسوا بدا  هب  لقاع ، ملاع و  شزرا  ، » يرآ .دوش  یم نیگمشخ  وا  زا 

.تسین تمهت  ییوگدب و  تبیغ و  شحف و  لها  دنز ، یمن تشز  فرح  دراد  بدا  هک  یسک 

« تسا بدا  یب یلو  دراد ، يروهـشم  لیماف  هک  تسا  یـسک  زا  رتهب  دراد ، بدا  هک  یـسک  : » دیامرف یم مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
(2).

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

هیامرس بدا  یب دنزرف  يارب  یلو  دشاب  بدا  یب ناشدنزرف  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دننک ، تیبرت  بدا  اب  ار  دوخ  دنزرف  ردام  ردپ و  رگا  »
(3)« .دننک هریخذ  لام  و 

(4) تسا .» لام  زا  شیب  بدا  هب  ناسنا  زاین  : » دندومرف و 
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: دوب نیا  شدنزرف  هب  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  شرافس 

«. دنک یم بارخ  ار  ناسنا  بدا  یب دارفا  اب  یتسود  »

(1) «. دوش یم نامیشپ  دیوگ ، یم دهاوخ  یم هچ  ره  دریگ و  یمن ار  دوخ  نابز  يولج  سک  ره   » و

.دننک لمع  راتفر  راتفگ و  نامه  هب  ام  اب  مدرم  میراد  تسود  هک  دشاب  يا  هنوگ هب  دیاب  نارگید  اب  ام  راتفر  راتفگ و 

(2) «. دینکن بیدأت  ار  یسک  دیتسه ، ینابصع  نیگمشخ و  هک  یماگنه  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

( .دشاب اوران  روط  هب  نیهوت  کتک و  اب  امش  ندرک  بدا تسا  نکمم  اریز  )

دارفا بدا  ببس  دارفا  هب  مارتحا  .دشاب  هتشاد  رثا  بدا  رد  دناوت  یم زین  ملع  لیـصحت  .دنک  یم بدا  اب  ار  ناسنا  بدا  اب  دارفا  اب  تقافر 
.دوش یم

ربمایپ ادخ و  مان  هب  تسد  وضو  نودب  میربب ، گرزب  ار  دنوادخ  مان  میشاب ، هتشاد  بدا  ادخ  هب  تبسن  هک  تسا  نآ  بدا  دروم  نیلوا 
بارخ ای  یگدولآ  باوخ  رثا  رد  رگا  الثم  .میهدن  تبـسن  ادـخ  هب  ار  نآ  دـمآ ، شیپ  یلکـشم  ام  يارب  رگا  مینزن و  نآرق  ناماما و  و 

هب ام  يارب  ار  لکشم  نیا  دنوادخ  مییوگن  میدش ، یفداصت  ای  لکشم و  راتفرگ  یگدننار  نیناوق  ندرکن  تاعارم  ای  هیلقن  هلیسو  ندوب 
.دروآ دوجو 

105 ص :

هحفص 376. لوقعلا ، فحت  . 1 - 1
هحفص 260. دلج 7 ، یفاک ، لوصا   . 2 - 2

ناناوجون يارب  یسانش  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 111 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14315/AKS BARNAMEH/#content_note_105_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14315/AKS BARNAMEH/#content_note_105_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) دننک .» یم متس  ناشدوخ  هب  هک  دنتسه  مدرم  دوخ  نیا  مینک و  یمن یمتس  مدرم  هب  ام  : » دیامرف یم دروم  دنچ  رد  نآرق 

هدرک و تمارک  تبحم و  ام  هب  دنوادخ  دـنیوگ : یم تمعن  یناوارف  یـشوخ و  ماگنه  مدرم  یـضعب  : » دـیامرف یم رجف  هروس  رد  نآرق 
یبدا یب ندز  فرح  هنوگ  نیا  : » دـیامرف یم اـهنآ  باوج  رد  نآرق  .تسا » هدرک  راوخ  ار  اـم  دـنوادخ  دـنیوگ  یم یتسدـگنت  ماـگنه 

دیدرکن کمک  میتی  دنمزاین و  دارفا  هب  هافر  ییاراد و  ماگنه  هک  دوب  نیا  دیدش  تسدگنت  امـش  هکنآ  لیلد  .تسا  دنوادخ  هب  تبـسن 
یمن نارگید  رایتخا  رد  دـیراد و  تسود  رایـسب  ار  تورث  دـیروخ و  یم قحان  هب  اـجکی و  ار  ناـکاین  ثرا  دـیدوبن و  ارقف  رکف  هب  و 

(2) «. دیدش یتسدگنت  راتفرگ  امش  میتفرگ و  امش  زا  ار  نامدوخ  تمعن  هک  دش  ببس  امش  راتفر  نیا  .دیراذگ 

ناگدـنب هب  میـشاب و  كاوسم  وضو و  اب  مارآ و  ندـب  ابیز و  بسانم و  سابل  اب  زامن  ماگنه  اـم  هک  تسا  نآ  دـنوادخ  هب  تبـسن  بدا 
.میراذگب مارتحا  تسا  ادخ  هناخ  هک  دجاسم ، يارب  میراذگب و  مارتحا  ادخ 

.تسا نانآ  هب  مارتحا  بدا و  ياه  هنومن زا  زین  ادخ  يایلوا  ترایز 

نادنملاس هب  تبسن  بدا 

وا يوضو  یلو  تسا ، نتفرگ  وـضو  لوغـشم  هک  دـندید  ار  يدرمریپ  یکدوـک  نس  رد  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نیـسح ماـما  نسح و  ماـما 
دنتساوخ .تسین  حیحص 
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كدوک ود  ام  دنتفگ : درمریپ  هب  دنتشاد  هک  یبدا  رطاخ  هب  .دیـشک  دهاوخ  تلاجخ  درمریپ  نیا  هک  دندش  نارگن  دنهدب ، رکذت  وا  هب 
درمریپ .دـنتفرگ  وضو  درم  ریپ ربارب  رد  كدوک  ود  نیا  تسا ؟ رتـهب  اـم  زا  کـی  مادـک  يوضو  هک  نک  يرواد  امـش  میریگ  یم وضو 

(1) .تسین تسرد  نم  يوضو  یلو  تسا ، تسرد  امش  يود  ره  يوضو  تفگ :

ردام ردپ و  هب  تبسن  بدا 

نانآ زا  .دشاب  زیمآ  رهم هاگن  اه ، نآ هب  هاگن  .مینکن  رت  دنلب نانآ  يادص  زا  ار  دوخ  يادـص  هک  تسا  نآ  ردام  ردـپ و  هب  تبـسن  بدا 
.میورن یئاج  نانآ ، هزاجا  نودب  میتفین و  ولج  نتفر  هار  رد  مینک ؛ لمع  ار  ناشتاروتسد  مینک ؛ رکشت 

ناناملسم ریغ  هب  تبسن  بدا  تیاعر 

هک تشاد  یتـسود  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  .دوش  یم تیبوبحم  ببـس  مدرم ، ي  همه ناـگیاسمه و  هناـخ و  دارفا  هب  تبـسن  بدا 
؟ يداد تمالغ  هب  ار  دـب  تبـسن  نیا  ارچ  دیـسرپ : دز و  یلیـس  دوخ  تروص  هب  یتحاران  تدـش  زا  ماما  .دز  شمـالغ  هب  يدـب  فرح 
یهدب و اوران  تبسن  دیابن  مالغ  هب  یتح  ناملسم و  ریغ  هب  یتح  دومرف : ترضح  .تسین  ناملسم  شردام  تسا و  نم  مالغ  وا  تفگ :

.وش رود  نم  زا  يدرک  یبدا  یب هنوگ  نیا هک  نونکا  متسناد ، یم بدا  اب  ار  وت  نم 

107 ص :

هحفص 319.  43  ، دلج راونالا ، راحب  . 1 - 1

ناناوجون يارب  یسانش  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 130زکرم  هحفص 113 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14315/AKS BARNAMEH/#content_note_107_1
http://www.ghaemiyeh.com


تغارف تاقوا  متشه :  تسیب و  سرد 

: دنک میسقت  زیچ  دنچ  يارب  ار  دوخ  زور  هنابش  تاعاس  دیاب  ناسنا 

.لیصحت راک و  يارب  یتعاس  - 1

.تمدخ تدابع و  يارب  یتعاس  - 2

.تحارتسا باوخ و  يارب  یتعاس  - 3

.حیرفت يارب  یتعاس  - 3

، يراوس بسا  لثم  دیفم  ياهشزرو  هب  مالسا  رد  .دوب  دهاوخن  تدابع  لیـصحت و  راک و  يارب  یطاشن  لاح و  دشابن ؛ حیرفت  رگا  اریز 
زین هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تسا و  هدش  یم رارقرب  زین  یتاقباسم  اهراک  هنومن  نیا  يارب  هدش و  شرافس  انـش  يزادناریت و 

هلماح رتش  ای  امرخ  تخرد  نامز  نآ  رد  ناگدـنرب  هب  .دـندرک  یم نییعت  هزیاج  ناگدـنرب  يارب  دـندومن و  یم تکرـش  تاـقباسم  رد 
هدافتسا نآ ، گرب  بوچ و  زا  دراد و  نامز  اههام  ات  نآ  فرصم  خیرات  هک  تسا  يا  هویم نیرتهب  امرخ  هک  دیناد  یم امش  دنداد و  یم

.ددرگ یم هدافتسا  زین  نآ  هچب  ریش و  تشوگ و  كرک و  زا  رتش  دروم  رد  .دوش و  یم يدایز 

شرافس ناردام  ناردپ و  هب  دناد و  یم مزال  رتخد  رسپ و  يارب  ار  شزرو  مالسا  .درادن  دوجو  هنیک  مانشد و  یمالـسا  ياهـشزرو  رد 
ار يزادناریت  دنک  یم
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شالت تکرح و  نتفر و  هار ساسا  رب  ار  اهراک  زا  يرایسب  شاداپ  مالسا  .دیزومایب  دوخ  نادنزرف  هب  تاجن ، يارب  ار  انش  عافد و  يارب 
تعامج زامن ای  ترایز  ای  ملع  لیصحت  ای  ناگتـسب  ندید  يارب  هک  یمدق  ره  دیامرف : یم الثم  .تسا  هداد  رارق تسا  شزرو  یعون  هک 

یم داـی  هک  يا  هملک ره  هدومرفن  هداد و  رارق تسا  ندز  مدـق  هک  شزرو  ساـسا  رب  ار  شاداـپ  باوث و  ینعی  .دراد  یباوث  دـیرادرب ،
ندز مدق دوش  یم مولعم  .دیراد  یمرب اهنآ  يارب  هک  یمدق  ره  هدومرف  هکلب  دراد  باوث  دینک  یم ناگتـسب  هب  هک  یهاگن  ره  ای  دـیریگ 

.تسا هتفرگ  رارق  اه  شاداپ زا  یشخب  ساسا  تسا  شزرو  نیرت  سرتسد رد  نیرت و  نازرا نیرت و  یمومع نیرت و  هداس هک 

، هعمج زامن  رد  تکرش  ناگتـسب و  ناتـسود و  ندید  یبهذم ، تاسلج  هب  نتفر  هعمج ، زور  رد  تفاظن  مامح و  نخان و  ندرک  هاتوک
و مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  دای  .دوش  یم باسح  ناناملـسم  ياهدیع  زا  یکی  هعمج  زور  .تسا  لیطعت  زور  تاروتـسد  رگید  زا 

.تسا شرافس  دروم  زین  دوب ، دهاوخ  هعمج  زور  رد  هک  زیزع  نآ  ندمآ  راظتنا  راوگرزب و  نآ  يارب  اعد 

: دراد ییاه  یگژیو اما  تسا ، تدابع  کی  هعمج  زامن  هچرگ 

.دنناوخ یم رهظ  زامن  ياج  هب  ار  نآ  - 1

.تعکر ود  هعمج  زامن  یلو  تسا ، تعکر  راهچ  رهظ  زامن  - 2

تعکر ود  ياج  هب  ینارنخس  ود  نیا  .دنیـشن  یم  يا  هظحل دنچ  ینارنخـس  ود  نآ  نیب  هک  دراد  ینارنخـس  هبطخ و  ود  هعمج  ماما  - 3
دوش یم باسح  زامن 
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اهنآ هب  ار  مدرم  زاـین  دروم  راـبخا  اـه  ینارنخـس اـه و  هبطخ رد  دـنک و  توعد  هاـنگ  زا  يرود  اوـقت و  هب  ار  مدرم  دـیاب  هعمج  ماـما  و 
.دناسرب

.تسا مزال  اه  هبطخ هب  نداد  شوگ  - 4

.دشاب نآ  هباشم  ای  هحلسا  شتسد  رد  دناوخب و  هداتسیا  ار  دوخ  ياه  هبطخ دیاب  هعمج  ماما  - 5

.دوخ حور  هب  مه  میـسرب و  دوخ  مسج  هب  مه  .مینک  ناربج  ار  نامدوخ  یعامتجا  يدرف و  ياهدوبمک  مامت  تالیطعت  مایا  رد  دیاب  ام 
ادرف هک  يا  هفرح ای  رنه  زا  میریگارف ، یلیطعت  نامز  رد  میرادـن ، ار  نآ  تصرف  لیـصحت  راک و  مایا  رد  هک  ار  يرورـض  ياهـشزومآ 

يداـصتقا دـیلوت  کـی  ندوبرنه ، رب  هوـالع  هک  ییاـهرنه  زا  صوصخ  هب  .میوشن  لـفاغ  دوش ، یم يراـکیب  رقف و  زا  اـم  تاـجن  ببس 
رد .میشابن  لفاغ  دنک ، یم مهارف  يدمآرد  روشک  هداوناخ و  دوخ و  يارب  هک  یتسد  عیانص یگدنزود و  یگدنفاب ، عاونا  الثم  .دنتسه 

.میزومایب يرنه  هفرح و  کی  اه  ناتسبات

.نارگید هب  ندناسر  رازآ  یشورفرخف و  يارب  يا  هلیسو هن  دشاب ، نارگید  هب  تمدخ  تبحم و  قالخا و  اب  هارمه  دیاب  مه  شزرو 
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وضو مهن :  تسیب و  سرد 

یتسس و زا  دنک ، كاپ  اه  یگدولآ زا  ار  دوخ  دیاب  دتسیا ، یم  گرزب  يادخ  تدابع  هب  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
« .دزاس هدامآ  كاپ و  اناوت ، يادخ  اب  نتفگ  نخس يارب  ار  دوخ  وضو ، اب  دشاب و  رود  یلاح  یب 

؟ میریگب وضو  هنوگچ 

.میریگ یم وضو  دنوادخ ، روتسد  تعاطا  يارب  هک  مینک  یم تین  ادتبا  - 1

.مییوش یم  هناچ  ات  هدییور ، رس  يوم  هک  ییاج  زا  نییاپ ، هب  الاب  زا  ار  تروص  - 2

.مییوش یم  نییاپ  هب  الاب  زا  ناتشگنا ، كون  ات  جنرآ  زا  ار  تسار  تسد  سپس  - 3

.مییوش یم  تسار  تسد  دننام  زین  ار  پچ  تسد  - 4

.میشک یم  یناشیپ  فرط  هب  یمک  هتشاذگ و  رس  رب  ار  تسد  ینعی  مینک ؛ یم  حسم  ار  رس  يولج  هدنام ، تسد  رب  هک  یتبوطر  اب  - 5

.مینک یم  حسم  اپ  يور  یگدمآرب  ات  ناتشگنا  كون  زا  ار  تسار  ياپ  رس ، حسم  زا  سپ  - 5
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.میناسر یم نایاپ  هب  ار  دوخ  يوضو  بیترت  نیا  هب  مینک و  یم  حسم  تسار  ياپ  دننام  ار  پچ  ياپ  - 6

وضو ماکحا 

نیقی هک  نآ  يارب  یلو  تسین ، بجاو  دوش ، یمن  هدید  نتـسب ، ماگنه  هک  مشچ  بل و  زا  يرادـقم  ناهد و  ینیب و  لخاد  نتـسش  - 1
.دیوشب مه  ار  نآ  زا  يرادقم  تسا  بجاو  هدنامن ، یقاب  يزیچ  دوش  هتسش  دیاب  هک  ییاهاج  زا  دنک 

رگید ياضعا  زا  دیاب  هکلب  دنک  رت  يرگید ، بآ  اب  ار  تسد  دناوت  یمن  دشاب ، هدـنامن  تسد  فک  رد  یتبوطر  حـسم ، يارب  رگا  - 2
.دنک حسم  نآ  اب  دریگب و  تبوطر  تروص  زا  ًالثم  وضو 

.دراذگب رثا  اپ  رس و  رب  هک  دشاب  يردق  هب  دیاب  تسد  تبوطر  - 3

ياضعا زا  اهاپ  حسم  يارب  دنک و  حسم  تبوطر  نامه  اب  ار  رـس  دـناوت  یم  دـشاب ، رـس  حـسم  هزادـنا  هب  تسد  فک  تبوطر  رگا  - 4
.دریگب تبوطر  وضو  رگید 

رد رگم   ) .دشاب كزان  قیقر و  دنچ  ره  دشابن ، هلصاف  شفک  باروج و  ای  هالک  رداچ و  دننام  يزیچ  دیاب  اهاپ  ای  رس  تسد و  نیب  - 5
( يراچان لاح 

.دنک ممیت  دیاب  دشکب  بآ  ار  نآ  دناوتن  دشاب و  سجن  رگا  سپ  دشاب ، كاپ  دیاب  حسم  لحم  - 6
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زامن ما :  یس  سرد 

هنازور هناگجنپ  ياهزامن 

اهزامن نیا  زا  کیره  .میناوخب  زامن  تعکر  هدفه  ًاعومجم  اشع ) برغم و  رصع ، رهظ ، حبص ،  ) هدعو جنپ  رد  دیاب  زور  هنابـش  ره  رد 
تقو هک  يزامن  اضق و  تین  هب  دیاب  دوش  هدناوخ  تقو  جراخ  رد  رگا  دوش و  هدـناوخ  تقو  نآ  رد  دـیاب  هک  دراد  یـصاصتخا  تقو 

.دوش هدناوخ  هتفر  تسد  زا  نآ 

زامن تاقوا 

زامن ناسنا  دـنک و  عولط  باتفآ  رگا  دوش و  هدـناوخ  تصرف  نیا  رد  دـیاب  تسا و  باتفآ  عولط  اـت  حبـص  ناذا  زا  حبـص ، زاـمن  تقو 
.دناوخب اضَق »  » ِّتین هب  دیاب  دشاب ، هدناوخن  ار  حبص 

رصع زامن  نآ ، زا  سپ  ار و  رهظ  زامن  ادتبا  هلصاف ، نیا  رد  دیاب  رازگزامن  هک  تسا  برغم  ات  رهظ  ماگنه  زا  رـصع ، رهظ و  زامن  تقو 
.دناوخب ار 

هدناوخ اشع  زا  لبق  برغم ، زامن  دـیاب  تسا و  اشع  برغم و  زامن  تقو  بش ، همین  ات  باتفآ -  بورغ  زا  دـعب  یمک  برغم -  ِناذا  زا 
.دوش

.دراد يرتشیب  باوث  دشاب ، رتکیدزن  تقو  لّوا  هب  هچره  دناوخب و  تقو  لّوا  رد  ار  زامن  ناسنا ، تسا  رتهب  هتبلا 
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زا یـشخب  دروآ  اجب  ار  زامن  تابحتـسم  دـهاوخب  رازگزامن  رگا  هک  يروط  هب  دـشاب ، گنت  تقو  حالطـصا  هب  مک و  زاـمن  تقو  رگا 
.دناوخن ار  زامن  تونق  دناوت  یم ًالثم  دروآ ، اجب  ار  تابحتسم  دیابن  دوش ، یم  هدناوخ  تقو  زا  دعب  زامن 

هماقا ناذا و 

.دوش یم مالعا  مدرم  هب  ناذا  اب  اهزامن  تقو 

زاون حور  گنهآ  اب  یمالـسا  هقطنم  ره  رد  اوه ، ندـش  کیرات  ماگنه  بش ، تاظحل  نیتسخن  رد  رهظ و  تقو  حبـص ، هدـیپس  ماگنه 
« .تسا هدیسر  ارف  زامن  تقو  : » هک دوش  یم  مالعا  همه  هب  ناذا ،

.تسا ناناملسم  يدیحوت  راعش  ناذا ،» »

.تسا مالسا  ربمایپ  تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  رب  تداهش  ناذا ،» »

.مینک عورش  ار  زامن  سپسو  هتفگ  هماقا  سپس  ناذا و  ادتبا  زامن ، عورش  زا  لبق  تسا  بحتسم 

: میوش یم  روآدای  راو  تسرهف  ار  زامن  تامّدقُم  رگید  راب  زامن ، نتم  هب  ندش  دراو  زا  لبق 

.دروآ تسد  هب  ار  ممیت ) ای  لسغ  ای  وضو   ) مزال تراهط  دیاب  رازگزامن   - 1

.دنک كاپ  اه  یگدولآ زا  ار  دوخ  سابل  ندب و   - 2

.دناشوپب حابم  كاپ و  سابل  اب  ار  دوخ  ندب   - 3

.دشاب حابم  زاجم و  دناوخ ، یم  زامن  نآ  رب  هک  یناکم   - 4
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.دراذگن مه  تقو  زا  دعب  يارب  دنکن و  عورش  تقو  زا  لبق  ار  زامن  دنک ، تیاعر  ار  زامن  تقو   - 5

.دتسیاب هلبق  هب  ور   - 6

.دیوگب مه  هماقا  ناذا و  تسا ، رتهب   - 7

مارحِالا ُهریبکَت 

ام رب  اهراک  یخرب  میوش و  یم  دراو  زاـمن  میرح  هب  ریبکت  نیا  اـب  دوش ، یم  زاـغآ  رَبکا » ُهَّللا   » ینعی مارحِـالا  ُهریبکَت  نتفگ  اـب  زاـمن » »
.دوش یم  مارح 

.تسا نیغورد  ياه  تردق مامت  زا  نتسج  يرود  راگدرورپ و  یگرزب  مالعا  رَبکا » ُهَّللا  »

.تسوا هب  نتسویپ  ادخ و  ریغ  زا  ییادج  يانعم  هب  زامن  زاغآ  رد  ربکا » هَّللا   » نتفگ

اهنت ار  نآ  رـصع و  ای  تسا  رهظزامن  ًالثم  میناوخ ؛ یم  ار  يزاـمن  هچ  هک  میـشاب  هجوتم  دـیاب  مینک  یم  عورـش  ار  زاـمن  هک  یماـگنه 
.دیآ یم  رامش  هب  زامن  یلصا  يازجا  زا  هک  تسا  ّتین »  » نامه نیا  .میروآ  اجب  گرزب  دنوادخ  نامرف  تعاطا  يارب 

.میربب الاب  اهشوگ  لباقم  ات  ار  اهتسد  تسا ، بحتسم  ربکا » هَّللا   » نتفگ ماگنه 

: مینک زیهرپ  دنک ، یم  لطاب  ار  زامن  هک  ییاهراک  زا  دیاب  زامن  نایاپ  ات  زاغآ  زا 

.ندیماشآ ندروخ و   - 1

.ندنادرگ رب  هلبق  زا  يور   - 2
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.نتفگ نخس   - 3

.ندیدنخ  - 4

.نتسیرگ  - 5

.نتفر هار  لثم  زامن ، تروص  ندز  مهب   - 6

.عوکر دننام  زامن ؛ یلصا  يازجا  ندرک  دایز  ای  مک   - 7

تئارَق

مراهچ موس و  تاعکر  رد  نآرق و  زا  رگید  هروس  کـی  نآ  زا  سپ  دـمح و  هروس  ادـتبا  مود  لوا و  تعکر  رد  تسا  مزـال  زاـمن  رد 
.دوش هدناوخ  هعبرا  تاحیبست 

رد اه  مناخ نارتخد و  دنناوخب و  دنلب  مّود ) لّوا و  تعکر  رد   ) ار هروس  دمح و  اشع ، برغم و  حبـص و  زامن  رد  دیاب  نادرم  اهرـسپ و 
هتسهآ ار  رـصع  رهظ و  زامن  هروس  دمح و  دیاب  نارازگزامن  ي  همه دنناوخب و  هتـسهآ  دیاب  دونـشب  ار  ناشیادص  مرحمان  هک  یتروص 

.دنناوخب

دناوت یم  هک  روط  ره  دیاب  دریگب ، دای  ار  نآ  حیحـص  دناوت  یمن  ًالـصا  هک  یـسک  دـناوخن و  طلغ  هک  دریگب  دای  ار  زامن  دـیاب  ناسنا 
.دروآ اجب  تعامج  هب  ار  زامن  هک  تسا  نآ  رتهب  دناوخب و 

.میناوخب هتسهآ  دیاب  ار  تاحیبست  ای  دمح  هروس  زامن ، مراهچ  موس و  تعکر  رد 
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عوکر

.دشاب مارآ  ندب  عوکر ، بجاو  رکذ  نتفگ  رادقم  هب  دیاب  عوکر  رد  . 1

.تسا لطاب  شزامن  دیوگب ، ار  عوکر  رکذ  ًادمع  دریگ ، مارآ  شندب  دوش و  مخ  عوکر  رادقم  هب  هکنآ  زا  شیپ  رازگزامن  رگا  . 2

.تسا لطاب  شزامن  درادرب ، عوکر  زا  رس  ًادمع  بجاو ، رکذ  ندش  مامت  زا  شیپ  رگا  . 3

ای نداتـسیا ، زا  شیپ  ًادمع  رگا  دورب و  هدجـس  هب  تفرگ  مارآ  ندب  هکنآ  زا  دعب  دتـسیاب و  دـیاب  عوکر ، رکذ  ندـش  مامت  زا  دـعب  . 4
.تسا لطاب  شزامن  دورب  هدجس  هب  ندب ، نتفرگ  مارآ  زا  شیپ 

هدجَس

نیمز رب  ار  اپ  گرزب  ناتـشگنا  كون  اهوناز و  رـس  تسد ، ود  فک  یناشیپ ، ینعی  ندـب ؛ وضع  تفه  زامن ، ي  هدجـس رد  تسا  مزـال 
.میراذگب نیمز  زا  يرگید  ياهزیچ  ای  گنس  ای  كاخ  يور  ار  یناشیپ  هتشاذگ و 

.تسا حیحص  زین  دوش ، یمن  فرصم  ناسنا  كاشوپ  كاروخ و  يارب  دیور و  یم  نیمز  زا  هک  ییاهزیچ  رب  هدجس 

يارب اـت  دراد  دوـخ  هارمه  رازگزاـمن  هک  تسا  يا  هزیکاـپ  كاـخ  هعطق  تقیقح  رد  تسا ، لوـمعم  اـم  نیب  رد  رتـشیب  هـک  زاـمن  رهُم 
.دراذگب نآ  يور  ار  یناشیپ  هدجس ،

.دشاب مارآ  دیاب  ندب  هدجس ، رکذ  نتفگ  لاح  رد 
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توُنق

.درک اعد  ناوت  یم زین  یسراف  نابز  هب  اجنیا  رد  میناوخب ؛ ییاعد  هتفرگ و  تروص  يوربور  ار  اهتسد  تونق ، رد  تسا  بحتسم 

: دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخربمایپ

« .تسا رت  تحار  تمایق  زور  رد  وا  یسرباسح  دشاب ، رت  ینالوط  شزامن  تونق  هک  یسک  »

: رّکذت  2

.دوش یم  لطاب  شزامن  دناوخ ، یم  زامن  دنیوگن  هک  دنامب  تکاس  يردق  هب  زامن  نیب  رد  رازگزامن  رگا  - 1

: دراوم نیا  دننام  يراچان ، لاح  رد  رگم  تسا  مارح  زامن ،) نتسکش   ) بجاو زامن  ندرک  اهر  - 2

.نارگید ای  دوخ  ناج  ظفح  - 

.یندب یلام و  ررض  زا  يریگولج  لام و  ظفح  - 

« نیملاعلا ّبر  هللادمحلاو  »
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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
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